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Missä mennään nyt?



Homeindeksin maksimiarvo eri vuosina, 
sahatavaran pinnalla, Jokioinen









Suomen kasvihuonekaasupäästöt 
2018: 56,5 milj. t CO2-ekv. Historiallinen kehitys

LULUCF = Land Use, Land Use Change & Forestry



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

• Luken selvitykset: 35 → 17,9 milj. t CO2-ekv

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

kuin sitä pääsee ilmaan eri päästölähteistä.



Mitä on kiertotalous?
• Kiertotalous = talousmalli

• Perustuu resurssien kiertokulkuihin, jotka 
yhdistyvät luonnon kiertokulkuihin

• Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden 
käyttämiseen

• Toiminnan periaatteet:
• Hukka ja haitalliset ympäristövaikutukset 

minimoidaan
• Materiaalit ja tuotteet pidetään käytössä 

mahdollisimman pitkään
• Hyvinvointia lisää ympäristöä ja luontoarvoja 

säästäen

• Kiertotaloutta ei ole ilman toimivia peruselementtejä

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

• Materiaalitehokkuuden edistäminen, esteiden 
poistaminen
• Ennakoitava lainsäädäntö, toimivat markkinat 



Käytännön kiertotaloustoimet vielä vähäisiä

• EU-tasolla ja kansallisesti mm. hallitusohjelmassa esitetty toimia kiertotalouden 
edistämiseksi

• Suurimmat haasteet liittyy 
• Puutteellisiin tuotetietoihin nykyisin käytetyissä rakennustuotteissa

• Uusio- ja perusraaka-aineiden tasapuolisiin toimintaedellytyksiin

• Epävarmuuteen siitä, miten materiaalit voivat siirtyä jätteestä rakennustuotteeksi

• EU:n jäte- ja kemikaaliluokitteluiden ristiriitoihin

• Niin julkinen kuin lainsäätäjänkin paine tulee lisäämään toimenpiteitä ja 
mahdollisuuksia kiertotalouden saralla, mutta jäitä hattuun…



Rakentamisen jätteet 2016
• Tilastokeskuksen arvio epävarma 

• EU-jäsenmaiden välillä ei harmonisoitua 
jätetilastointia

• Rakentamisen jätteet noin 13,8 miljoonaa tonnia
• jätteiksi luokiteltavien maamassojen määrä noin 12 

miljoonaa tonnia eli 87 %
• muiden rakennusjätteiden (betoni-, puu-, metalli-

ja sekalaiset rakennus- ja purkujätteetjätteet) 
määrä  noin 1,8 miljoonaa tonnia → 13 %

• Kierrätysasteet (arvio)
• Metalli: > 95 %
• Betoni: 75-80 % (betonimurske: Mara-asetus, 

CE-merkityt kiviainekset)
• Puu: olematon materiaalina kierrätys 

(hyödynnetään energiana)
• Sekalaiset jätteet: bitumi- ja kipsikierrätystä, 

lämmöneristeiden hyödyntämistä selvitellään; 
näistä ei tarkempia arvioita

Arvio talonrakentamisen jätteiden käsittelystä.
Jätemääriin ei lasketa maa- ja vesirakentamisen 
jätekertymää,  joka on suuruudeltaan luokkaa 10 -
kertainen talonrakentamisen jätemäärään nähden.
Lähde: Tilastokeskus 2016 / KEIKKA-hanke 2017



Jätteiden osalta tehtävää vielä paljon

• EU:n jätedirektiivi: rakennusjätteen kierrätysaste 70% vuonna 2020 (pl. maa- ja kiviainekset)
• Vuonna 2016 kierrätysaste 58%

• Pakkausmuovin Green Deal tulossa todennäköisesti tänä vuonna



Jätelain uudistus velvoittaa sopimaan 
jätehuollosta etukäteen
• Rakennusjätteiden jätehuollosta oltava sopimus yksityisen tai kunnallisen toimijan 

kanssa, jos jätettä syntyy yli 2 000 € arvosta vuodessa



YM - Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi 
rakentamisen ohjauksessa

Hallitusohjelma: Puurakentamisen ja vähähiilisen rakentamisen edistäminen
”Nopeutetaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan täytäntöönpanoa ja edistetään kiertotaloutta 
rakentamisessa. Jatketaan puurakentamisen toimenpideohjelmaa vuoden 2022 loppuun saakka. Osoitetaan 
puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa.”

Valmisteilla ”Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä”; 2. luonnos ja pilotointi → 30.8.2019
Suunnitteilla ”Infrarakentamisen päästölaskennan menetelmä” (2020?)
MRL:n kokonaisuudistus ja elinkaarinäkökulma (2021)



MRL:n kokonaisuudistus ja elinkaarinäkökulma 

• MRL:iin uusi olennainen tekninen vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä muiden 

olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi

• Koskee koko rakennuksen elinkaarta rakennustuotteiden valmistuksesta rakennuksen 

purkuun

• Rakennukselle tavoitteellinen tekninen käyttöikä

• Vastuu ja valvonta

• Asetuksenantovaltuudet: 

• asetuksena vähähiilisyyden raja-arvot ja laskentamenetelmät

• rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki uuden rakennuksen rakentamiseen sekä 

erikseen korjaus- ja muutostöihin



Elinkaariarviointi LCA

CO2-päästöt rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa
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2-3 v. 50… 150 v.

Ratkaisu materiaalivalinnoista ennen rakentamisvaihetta
Päästökattovaatimus vs. rakennuslupa!
Todelliset päästöt todentuvat myöhemmin ja etenkin käyttövaiheessa
Kuka hallitsee, valvoo ja lopulta vastaa tästä kokonaisuudesta?



YM / Rakennuksen hiilijalanjälki 

Tavoitteena asettaa päästökattoja



Rakennuksen hiilijalanjälki 

Mitä päästökattojen asettaminen tarkoittaa

”Päästökatto”

ARA RAPORTTEJA 8/2018 

60 v. tarkastelujakso



Elinkaarilaadun tekijöiden huomiointi

Kaiken laskennan yksikkönä kgCO2…

• Ongelmana eri muuttujien iso määrä

• Voiko päästökattoja koskaan asettaa 
oikeudenmukaisesti?

• Johtopäätösten teon vaikeus; kaikkien 
materiaalien taakkana

• Lopullinen arviointimenetelmä vielä 
arvoitus

• Toiminnallinen vastaavuus YM:n
ehdotuksessa: ”toteutuu kun 
rakennusmääräykset täyttyvät”

Entä nämä ominaisuudet?

• Huonot pohjasuhteet vs. huonompi sijainti 

• Parempi vikasietoisuus

• Ääneneristävyys

• Massoittelu

• Parempi muuntojoustavuus 

• Viherkatto vs. tavanomainen kermikate

• Pidempi tekninen käyttöikä (esim. 50 vs. 100 v)

• Parempi tilatehokkuus (esim. kantavia seiniä 5 m vs. 10-15 m välein) 

• Terminen massa



Rakennus 4-kerroksinen asuinkerrostalo – lämmitysmuotovertailu
Laskentajakso 50 vuotta; rakennusvuosi 2019
Vakiopaineventtiili, ilmanvuotoluku 0,7, yleisten tilojen ja jäteveden LTO 
YM 2019:22 mukaiset energiamuotojen päästökertoimet

MaalämpöKaukolämpö



Rakennus 4-kerroksinen asuinkerrostalo – kaksi eri materiaalivaihtoehtoa
Laskentajakso 50 vuotta; rakennusvuosi 2019
Lämmitysmuotona kaukolämpö - YM 2019:22 mukaiset energiamuotojen päästökertoimet
Ilmanvuotoluku 2,0 

U-arvo 0,49 U-arvo 0,17 



Puurakentamisen helpotus heikentää 
merkittävästi energiatehokkuutta
• Normien mukaisen seinärakenteen U-arvo 0,17

• Massiivipuuhelpotus 180 mm paksulle seinärakenteelle, U-arvo 0,57

• Usean asuinkerrostalon keskiarvopäästö kaukolämmössä
• U-arvo 0,17: 5,1 kgCO2/m2/a

• U-arvo 0,57: 10,8 kgCO2/m2/a
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Runkorakenteen vaikutus elinkaaren aikaisiin 
päästöihin samalla energiatehokkuudella
• Rakennusvaiheen ero tasoittuu rakennuksen 

elinkaaren aikana
• Erot ovat 100-150 kgCO2/m2 riippuen 

rakenteesta (6-14% elinkaaren aikana)
• Rakentamisen päästöjen erotus pienenee 

elinkaaren aikana huolto- ja ylläpitotoimista 
johtuen

• Mitä 150 kgCO2/m2 ero tarkoittaa käytännössä?
• Kerrostaloasunnon keskikoko 56 m2, 2 asukasta

56 kgCO2/hlö/vuosi

• Päästökauppa: 24 €/tCO2 (30.1.2020)
56 kgCO2 maksaa 1,34 €
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Suomalaisen hiilijalanjälki 10300 kgCO2/vuosi
Helsinki-Rodos menopaluulento -> 740 kgCO2-päästöt

Uuden auton keskivertopäästöt 120 gCO2/km,               
400 km ajo -> 48 kgCO2 päästöt

Naudan ulkofilepihvi (200 g) -> 4 kgCO2 päästöt



Voidaanko materiaalia vaihtamalla vähentää 
Suomen CO2-päästöjä?
• Oletetaan, että elinkaaren aikana ei ole eroa rakennuksen päästöissä

• Yleisesti todettu useissa lähteissä: 
• puukerrostalo n. 250 kgCO2/m2 ja 

• betonikerrostalo n. 400 kgCO2/m2

• Suomen asuntotuotanto n. 35 000 asuntoa vuodessa -> 1,5 milj. m2

• Jos kaikki asuntotuotanto tehtäisiin puusta, säästöä 225 000 t CO2

• Jos 20% asuntotuotannosta tehtäisiin puusta, säästöä 45 000 t CO2

• Suomen CO2-päästöt v. 2018 56,5 milj. tonnia
• Rakennusten lämmitys ja sähkön käyttö 16 milj. tonnia

• Uudisrakentaminen 2,5 milj. tonnia

• Korjausrakentaminen 0,8 milj. tonnia

Tuotteesta johtuva erotus n. 150 kgCO2/m2

0,4 %
0,08%



Miten laskentaa pitäisi muuttaa?
• Hiilijalanjäljen laskentatapa on standardin vastainen, energian päästöennusteet tulee 

poistaa
• Energiatehokkuuden merkitys vähenee, jonkun täytyy kuitenkin energia maksaa
• E-lukulaskennassa kaukolämmön kerroin on 0,5 ja sähkön kerroin 1,2

• Energian päästöennusteen mukaan sähkö on vähäpäästöisempää jo nyt

• Kaukolämmön osuus tulee vähenemään dramaattisesti
• Ei rakennustyyppikohtaista raja-arvoa 

• Puurakentamisen helpotuksen poistaminen
• E-lukulaskenta puhtaasti energiatehokkuuden laskennaksi, energiamuotokertoimet 

samoiksi kaikille energiamuodoille
• Massiivipuun (väh. 180 mm paksuisena) saama helpotus tasauslaskentaan myös pois

• Perusteltiin aikoinaan ympäristövaikutuksilla, jotka voidaan jatkossa mitata hiilijalanjäljellä

• Parannetaan energiatehokkuutta massiivipuurakennuksissa

• C-luku mittaa ympäristövaatimuksia, E-luku mittaa energiatehokkuutta



Yhteenveto

• Markkinoilla pysyminen ja siellä pärjääminen edellyttää ympäristöpainotteisia toimia
• Lainsäädäntö tiukkenee ja asiakkaat vaativat
• Älä sitoudu hiilineutraaliksi ennen kuin tiedät, mihin sitoudut

• Kierrätyksen ja kiertotalouden osalta toimenpiteiden tarve kasvaa

• Rakennuskanta uusiutuu noin 1% vuodessa, energiatuotannon päästöjen pienentyminen 
parantaa koko rakennuskannan osalta CO2-päästöjä

• Rakennusten energiatehokkuuksien ollessa yhtä hyvät, puurakenteinen talo on 
betonirakenteista taloa vähähiilisempi, 56 kgCO2/hlö/vuosi

• Tärkeämpää on kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja rakennuksen ominaisuuksiin
• Vikasietoisuus
• Muuntojoustavuus
• Tekninen käyttöikä
• Kesäajan ylilämpö
• Kustannusvaikutus rakentamisessa ja elinkaaren aikana



Kiitoksia!

jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi


