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Kestävä kehitys & 
ilmastotavoitteet



Perusta kestävälle toiminnallemme

Kestävää, viihtyisää ja turvallista 
kaupunkikehitystä kiertotalouden

mahdollisuuksia hyödyntäen.

Hyvän hallinnointitavan noudattaminen sekä 
korruption ja harmaan talouden torjunta.

Työturvallisuuden parantaminen ja 
kehittäminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin
ja osaamisen kehittäminen.

Vastuullinen aliurakointi
ja hankinta.

Oman toiminnan ympäristövaikutusten
pienentäminen.

KESTÄVÄN
KEHITYKSEN 

VUOSITAVOITTEET: 
yitgroup.com/

kestavan
kehityksen
johtaminen
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Long-term sustainability targets to mitigate climate change

CO2 emissions

We will halve carbon dioxide 
emissions of 
a) our own operations 
(energy, waste, business 
flights)
and 
b) self-developed 
projects (materials)
by 2030 (compared to 2019).

This target helps us fight to 
mitigate climate change and 
enable the reduction
of emissions for our customers. 

CO2 reporting

We will report project-
specific CO2 emissions 
of our self-developed
projects from 2020 
onwards.

This target helps us 
increase our 
understanding of project
emissions and enables 
us to explore
opportunities for 
reducing emissions.

Carbon neutrality

We will enable carbon-neutral heating of our self-
developed projects. 

This target enables us to help our customers and property 
users reduce their carbon footprint. 

-50%
CO2 emissions 

by 2030

CO2 reporting 
from 2020

CARBON-
NEUTRAL 
HEATING
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Pitkän aikavälin tavoitteiden edistäminen

KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN PITKÄN 
AIKAVÄLIN TAVOITTEET
Ilmastonmuutoksen
hillintään liittyvät
tavoitteet asetettiin
osana
strategiapäivitystä.

KESTÄVÄ KEHITYS 
YKSI STRATEGISISTA 
KULMAKIVISTÄ
Ohjaa liiketoiminnan
kehittämistä.

HANKKEIDEN CO2-
LASKENTA 
KÄYNNISTYY
Omaperusteisten
hankkeiden
hiilijalanjäljen
laskenta.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
RAPORTOINTIALUSTA
Sisäinen kestävän
kehityksen
raportointikehitys. HIILINEUTRAALI 

LÄMMITYS
Ensimmäiset kohteet
maalämmöllä.

TIEKARTTATYÖN 
KÄYNNISTÄMINEN
Konserninlaajuinen
tiekartta
päästövähennyksien
edistämiseksi.
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CO2-PÄÄSTÖJEN BASELINE
Oma toiminta: GHG-
protokollan mukaisesti Scope 
1, 2 ja osittain Scope 3.

Omaperusteiset hankkeet: 
EN 15978-standardin 
mukaisesti vaiheet A1-A3 & 
B4

OMAN TOIMINNAN PÄÄSTÖJEN 
VÄHENTÄMINEN
Uusiutuvan energian
lisääminen, biopolttoaineiden
pilotointi.

TOIMITTAJAYHTEISTYÖ
Yhteistyön lisääminen
valittujen kumppanien
kanssa.

PUURAKENTAMINEN
Ensimmäinen
puumoduulielementtitalo
valmistui Tampereelle

VÄHÄPÄÄSTÖISEMMÄT 
MATERIAALIT
Pilotit valituissa kohteissa.

CO2-LASKENNAN 
AUTOMATISOINTI
Tavoittelemme hankkeiden
CO2-laskennan 
automatisointia.



Päästölaskenta



Hankkeiden päästölaskenta

• Suunnitteluvaiheen CO2 -laskenta 
pakollinen osa omaperustaista 
hankekehitystä viime vuoden alusta 
lähtien kaikissa maissa

• Varaudumme tulevaan lainsäädäntöön 
sekä pohjustamme hankkeiden 
päästövähennyksiä kasvattamalla 
omaa kyvykkyyttämme rakennuksen 
elinkaariarvioinnissa

• Laskentatulokset olennaisia 
päästövähennysten tiekarttatyössä ja 
tulevaisuuden 
materiaalitoimittajayhteistyön 
suunnittelussa

LASKENNAN ASKELEET

 YM:n menetelmän pilotointi 

keväällä 2020

 Lausunto menetelmästä 

kesällä 2020

 Laskennan koulutukset 8:ssa 

toimintamaassa

 Useita CO2 –laskenta-

aiheisia opinnäytetöitä

 50+ itse laskettua hanketta

vuonna 2020



Laskennan opit

• Hankkeen elinkaaren osalta energiankulutus ja 
laskentajakso olennaisimpia tekijöitä

• Materiaaleista betoni- ja terästuotteet 
merkittävimpiä

o YIT:llä päästövähennyksistä merkittävä 
osuus tapahduttava hankkeissa ja niissä 
ennen kaikkea materiaaleissa

• Suomessa ja Ruotsissa ollaan keskustelussa 
paljon muita maita pidemmällä

• Laskentamenetelmässä vielä harmaita alueita, 
mutta kehitys tärkeää

o Mitattavuus ja mittakaava tärkeää 
vähennysten suunnittelussa ja toteutuksessa



Olennaisia kysymyksiä

Miten tarpeeksi tarkka laskenta saadaan tehtyä 
aikaisessa hankevaiheessa?

Kuinka paljon päästötietoa pitää vielä kartuttaa, 
jotta laskenta voidaan tehdä kattavasti?

Kuka tai kenen pitäisi laskentaa suorittaa?

Jääkö laskentaan ristiriitaisuuksia muihin 
vaatimuksiin nähden?



Päätelmiä & kehityspaikkoja

• Laskentaan ei voi jäädä mitään 
tulkinnanvaraista!

o Laskentamenetelmän käyttäjille tuki 
o Laskentaan pätevyys tai tiukka valvonta

• Selkeys siihen, mitä laskennalla 
ensisijaisesti halutaan

o Rakennuslupavaiheessa tehtävä laskenta ei 
välttämättä vaaditulla tarkkuustasolla

• Infrarakentamisen laskentamenetelmä 
vaaditaan

o Jopa suurin paine laskennan tekemiseen, 
mutta vähiten tietoa ja ohjeita



Päästövähennystoimet



Keskitetty vihreä sähkö

Puurakentaminen

Hankkeiden suunnittelun optimointi

Konsernin tehdyt toimenpiteet & aloitteet

Vähäpäästöisten materiaalien pilotointi

Lajitteluasteen nosto

Maalämpökohteet

Päästövähennysten tiekarttatyö

Vähäpäästöiset polttoaineet
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Hankkeiden päästövähennykset

• YIT:n hankkeiden päästövähennystavoitteet rajautuvat
materiaaleihin

• Laaja yhteistyö koko hankintaketjun läpi
välttämätön!

Kierrätetty 

materiaali

Uusiomateriaali

Luonnostaan vähähiilinen 
materiaali

Halutaanko vain 
pienempää hiilijalanjälkeä
vai myös vähemmän
energiankulutusta ja 
resurssien käyttöä?



facebook.com/
yitsuomi

twitter.com/
YITSuomi

linkedin.com/
company/yit

instagram.com/
raksaduuni

Kiitos!

yit.fi

Elina Virolainen
elina.virolainen@yit.fi
+358 50 560 2164


