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Esityksen sisältö

• Vähähiilisyyden tiekartat ja 
ympäristövaikutusten pienentäminen

• Rakentamisen ympäristövaikutukset –
elinkaarinen tarkastelu

• Kestävä rakentaminen ja kiertotalous

• Teräs kestävän vähähiilisen rakentamisen 
materiaalina



Hallitusohjelma: Toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat

Tarkasteltavat toimialat ja tavoitteet
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• Metsäteollisuus, teknologiateollisuus, kemianteollisuus ja energiateollisuus tuottavat valtaosan suomalaisen 
teollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä

• Toimialojen on perusteltua tehdä yhteistyötä. Energiateollisuuden tiekartassa sektorikytkeytyminen tulee 
olemaan keskeisessä roolissa.

• Liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluu liikenne, maa- ja metsätalousministeriölle maa- ja metsätalous ja 
ympäristöministeriölle rakennusteollisuus. Ministeriöiden välistä toimintaa on tarkoitus koordinoida ilmasto-
ja energiapolitiikan virkamiesten yhdysverkossa. 

• Tiekartat valmistellaan toimialalähtöisesti. Toimialavetoinen valmistelu voi tehokkaammin sitouttaa alan 
toimijat tiekartoissa kaavailtaviin päästövähennystoimiin.

• Kunnianhimosta huolimatta tiekarttojen on oltava realistisia, jotta toimialojen yritykset voivat aidosti 
sitoutua niihin ja kokea ne omakseen. 

• Arvioihin liittyy epävarmuuksia. Eri polkujen toteutuminen riippuu monista sellaisista tekijöistä, jotka eivät 
suoraan ole alan suomalaistoimijoiden käsissä. 

• Hallitusohjelmassa todetaan, että ilmastolakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat 
päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Tiekartoissa tulisi arvioida alan päästöt vuosina 2030, 
2035 ja 2040 alan itse määrittämän hiilineutraalisuuden saavutusvuoden ja siihen johtavien polkujen 
perusteella. Vuotta 2035 koskeva arvio on näistä erityisen tärkeä. 
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt 
2018: 56,5 milj. t CO2-ekv. Historiallinen kehitys
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Hiilineutraali Suomi 2035 – mitä tarkoittaa

• Suomen Ilmastopaneeli 4.10.2019:
• Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on 

mahdollinen, mutta toimia on nopeutettava –
Ilmastopaneeli laski Suomelle 
päästövähennyspolun

• YLE Uutiset 13.11.2019
• Hiilinielulaskelma yllätti hallituspuolueet – uudessa 

laskelmassa nielut putoavat puoleen, 
päästövähennyksiä etsittävä rutkasti arvioitua 
enemmän

• Luke hiilinieluista: 35 → 17,9 milj. t CO2-ekv

• TEM 15.11.2019: 
• Ilmastoneutraali Suomi 2035? – jatkoselvitysten 

alustavat tulokset kertovat, että tavoite on erittäin 
haastava, mutta saavutettavissa laaja-alaisin 
politiikkatoimin

Vuonna 2035 Suomi ei enää kuormittaisi ilmakehää, kun nielut, 
suurimpana niistä metsät, sitoisivat hiiltä saman verran 

kuin sitä pääsee ilmaan eri päästölähteistä.



Vähähiilisen kestävän rakentamisen edistäminen 
Rakennusteollisuus RT ry:ssä
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• Osana hallitusohjelman mukaisia toimialakohtaisia tiekarttoja (TEM, YM, LVM, MMM…)

• RT -vetoisesti, yhteistyönä eri toimijoiden ja YM:n kanssa; toteutus 11/2019-6/2020

Vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartta 2035

• RT:n toimia ja parhaita käytäntöjä elinkaarilaadun eri tekijät huomioivaan vähähiiliseen 
rakentamiseen (2019- )

RT:n näkemyksiä vähähiilisestä kestävästä rakentamisesta

• MRL:n kokonaisuudistukseen liittyvään vähähiilisyyden arviointimenetelmätyöhön 
osallistuminen ja sen sisältöön vaikuttaminen (2019-2024); tukena RT:n omat selvitykset

Vähähiilisyyden arviointimenetelmien kehitys



Vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartta 2035
osana toimialakohtaisia vähähiilisyyden tiekarttoja – 11/2019-6/2020 (Gaia)
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Elinkaarinäkökulma - eri vaiheiden ja niiden vuorovaikutuksen arviointi
Sektorikytkeytyminen; energia, liikenne ja logistiikka jne.

Maankäytön 
suunnittelu

•Kaavoitus

•Liikenne ja väylät

•Suunnitteluratkaisut

Rakentaminen 
(rakennusteollisuus)

• Energiankäyttö ja khk-päästöt 
– koko elinkaaren huomiointi

• Materiaalit/tuotteet

• Sementti, betoni, teräs, puu, 
muut merkittävät tuotteet

• Työmaa (talonrakennus, infra)

• Koneet, laitteet yms.

Rakennusten ja infran 
pitkäaikainen käyttö

•Energiankäyttö

•Huollot, korjaukset

•Käytöstä poisto (jätteet 
ja kiertotalous)
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Case
Cembureau
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Rakentamisen ympäristövaikutukset –
elinkaarinen tarkastelu

• Kiertotalousajattelu uutena tekijänä
• Elinkaarinen ympäristövaikutustarkastelu

• ”Vastuutahojen” ja sen vastuiden 
hahmottaminen ja ymmärtäminen 
rakentamisen pitkän elinkaaren aikana

• Tarjonnan ja kysynnän aito kohtaaminen
• Uudelleenkäyttö, kierrätys
• Materiaalien/tuotteiden kelpoisuus

• Haitta-aineiden ”hallinta” läpi elinkaaren

• Materiaalitehokkuuden edistäminen, 
esteiden poistaminen
• Ennakoitava lainsäädäntö, toimivat 

markkinat 
• Kiertotaloutta (= talousmalli) ei ole ilman 

toimivia peruselementtejä

25.11.2019
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Osana kiertotaloutta ja ympäristövaikutusten arviointia

Rakentamisen jätteet - vastuut ja toimijat

Rakennus- ja purkujäte: rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja 
korjausrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai muussa 

vastaavassa rakentamisessa syntyvää jätettä (Jäteasetus 179/2012)
Jätteen haltija = jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu, jonka hallussa jäte on (Jätelaki 

646/2011) 
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Muuttuva lainsäädäntö (etenkin kemikaali-)



Rakentamisen ympäristövaikutuksien hallittu pienentäminen 

Kestävä rakentaminen ja kiertotalous
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• Kestävä vähähiilinen rakentaminen tuottaa hiilijalanjäljeltään mahdollisimman pieniä, pitkäikäisiä, 
materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia ja rakenteita, jotka ovat turvallisia, terveellisiä, 
viihtyisiä, helppohoitoisia ja muuntojoustavia sekä siten arvonsa säilyttäviä

• Hiilijalanjäljen pienentäminen hallitusti, em. elinkaarilaadun tekijöitä vaarantamatta – tämän päivän 
vähähiilisyystavoitteet eivät saa tuottaa uutta tulevaisuuden korjausvelkaa

• Em. elinkaarilaatunsa säilyttävä rakentaminen edistää parhaiten kiertotalouden tavoitteita

• Haasteita 
• Pitkäikäisyyden varmistaminen (käyttöikätieto, huollettavuus, korjattavuus…)

• Pitkään käytössä olevien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden - tulevien purkujätteiden - hyödyntäminen 
uusiomateriaaleina 

• tekninen ja toiminnallinen vanhentuminen, haitta-aineet, kontaminoituminen jne.

• asenteellinen haluttomuus hyödyntää kelvollisia uusiomateriaaleja

• Nykyisen lainsäädännön esteet uusiomateriaalimarkkinoiden kehittymiselle

• Tulevan lainsäädännön (tuote-, kemikaali- ja jätelainsäädäntö) vaikea ennustettavuus; tämän päivän 
kelvolliset materiaalit voivat olla tulevaisuuden vaarallisia jätteitä (mutta voisihan tilanne olla 
päinvastainenkin…)

• Julkinen sektori edelläkävijäksi kelvollisten uusiomateriaalien hyödyntämisessä – mahdollisuus!

• Pois/irti eri materiaalien demonisoinnista (sementti, teräs, alumiini, muovi)!!!
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Teräs ja kestävä vähähiilinen rakentaminen 

Hallitut ympäristövaikutukset yli elinkaarien

• Raaka-aine- ja energiaintensiivinen mutta 
kuinka mitattuna
• Pois tuoteosakohtaisesta tarkastelusta ja 

kohti elinkaarista arviointia

• Päästötön vaarallisten aineiden 
näkökulmasta
• Käyttövaiheessaan ja uusiomateriaalina

• Pitkäikäinen – ikuinen?

• 100-prosenttisesti kierrätettävä ja niin 
haluttaessa myös uudelleen käytettävä

• Teräs betonin ohella on korvaamaton 
rakentamisen perusmateriaali, nyt ja 
tulevaisuudessa

• Referenssit puhukoot puolestaan 
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Case ympäristövaikutuksista: päästövähennyspotentiaali kerrostalorakentamisessa

Rakennusmateriaalien merkitys

• Tarkastelussa pelkät rakennusmateriaalit eli koko elinkaarta 
ei ole huomioitu

• esim. ero eri materiaaliratkaisujen välillä 150 kg CO2e/k-m2 
(”max. päästösäästöpotentiaali”)

• Kerrostalotuotanto 1,5 milj. k-m2/vuosi (35000 asuntoa)
• Suomen khk-päästöt 2017  56,1 milj. t CO2e 
➢ Jos isompipäästöinen materiaaliratkaisu jätettäisiin kokonaan 

toteuttamatta → säästö 600000 t CO2 e= 1,1 % Suomen 
vuotuisista khk-päästöistä

➢ jos koko tuotanto tehtäisiin pienempipäästöisenä, 
päästösäästö 225000 t CO2e = 0,4 % Suomen vuotuisista khk-
päästöistä

➢ Jos pienempipäästöisen materiaaliratkaisun osuus olisi 20 %, 
→ 0,08 % Suomen vuotuisista khk-päästöistä

➢ Olematon päästösäästö pelkkiä materiaaleja vertailtaessa;  
elinkaarilaadun eri tekijöiden hyötyjä ei ole edes huomioitu

➢ Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus kuitenkin kehittää 
tuotteitaan koko ajan ympäristövaikutuksiltaan 
pienemmäksi – kestävän vähähiilisen rakentamisen 
ratkaisuiksi
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Yhdessä kestävää vähähiilistä yhteiskuntaa rakentaen

pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi


