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Rakennusteollisuuden ja rakennetun
ympäristön nykytilan kuvaus



Alan jäsennys hankkeessa

• Rakennukset käsittävät Suomen koko rakennuskannan (kaikki rakennustyypit). 
• Infraan sisältyvät Suomen liikenneverkot (tie- ja rataverkko, metro, raitiotiet, satamat ja vesiväylät sekä 

lentokentät) sekä yhdyskuntatekniikka, joka koostuu kaukolämpö-, sähkö-, maakaasu-, vesijohto-, vie-
märi- ja dataverkoista.

• Puistot, pihat ja viheralueet on rajattu pois tämän hankkeen tarkastelusta,
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Suomen rakennuskanta
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Suomessa oli vuonna 
2018 Tilastokeskuksen 
rakennuskantatilastojen 
mukaan yli 1,53 miljoo-
naa talorakennusta, 
joiden kerrosala on 
yhteensä runsaat 488 
milj. m2.

Jokaista suomalaista 
kohden on rakennettua 
kerrosalaa keskimäärin 
89 m2. 

Kerrosalalla mitattuna 
rakennuksista 53 % on 
rakennettu vuoden 
1980 jälkeen. 



Uudisrakennusten päämateriaalit vuonna 2017 
aloitetuissa rakennushankkeissa
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• Suosituin päämateriaali on 
betoni (50 % kerrosalasta) ja 
toiseksi suosituin on puu (36 
% kerrosalasta)

• Lisäksi teräs oli 
päämateriaalina 12 %:ssa 
rakennuksia, erityisesti 
teollisuus- ja varasto-
rakennuksissa

• Liike- ja toimistorakennuksissa 
sekä julkisissa palvelu-
rakennuksissa betoni on 
selvästi suosituin 
päämateriaali

• Vapaa-ajan asuinrakennuk-
sissa ja muissa rakennuksissa 
suosituin päämateriaali on 
puu.



Rakennuskannan lämmitysmuodot 2017
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Infran yleiskuvaus

• Suomen liikenneverkko koostuu tie- ja rataverkosta, metrosta, raitioteistä, satamista ja 
vesiväylistä, sekä lentokentistä
• Tieverkkoon kuuluvat valtion vastuulla olevat maantiet (78 000 km), kuntien vastuulla olevat kadut 

(noin 30 000 km) sekä yksityistiet (noin 360 000 km)
• Rataverkko koostuu valtion rataverkosta ja yksityisraiteista. Rataverkon pituus vuonna 2018 oli 5926 

km.
• Yhdyskuntatekniikka koostuu kaukolämpö-, sähkö-, maakaasu-, vesijohto- ja dataverkoista

• Kaukolämpöverkkoja (15 140 km) hallinnoivat eri energiayhtiöt ympäri Suomea. Sähköverkko koostuu 
Fingridin vastuulla olevasta kantaverkosta (14 357 km)  sekä energiayhtiöiden hallinnoimista jakelu-
(408 400 km) ja alueverkoista (1 657 km). Maakaasuverkko koostuu Gasgrid Finlandin vastuulla 
olevasta siirtoverkosta (1 197 km)17 ja energiayhtiöiden hallinnoimista jakeluverkoista (2 023 km)

• Vesijohtoverkot koostuvat vesijohtoverkoista (107 000 km) ja jätevesiviemäreistä (50 000 km)
• Dataverkkojen kilometrimääristä ei ole tarkkaa tietoa koko Suomen tasolla
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Hiilijalanjäljen nykytila



Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki – miten laskenta 
toteutettiin?
• Rakennusteollisuus koostuu eri tyyppisistä toimijoista, jotka 

tuottavat eri tuotteita ja palveluita arvoketjussa. Tästä syystä 
rakennusteollisuuden päästölaskenta on hybridi varsinaista 
hiilijalanjälkilaskentaa (organisaatio- ja tuotenäkökulmista) ja 
elinkaarilaskentaa. 

• Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki viittaa tässä 
hankkeessa siihen CO2e-päästöön, joka syntyy yhden 
vuoden aikana olemassa olevan rakennetun ympäristön 
energiankäytöstä sekä rakentamisen toiminnoista 
Suomessa

• Rakennusten osalta laskentavuodeksi on datan saatavuuden 
vuoksi valittu 2017, infran osalta 2018 

• Rakennusten hiilijalanjäljen elinkaarilaskentaan on sovellettu 
ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmässä tehtyä jaottelua rakennuksen 
elinkaaren vaiheisiin

• Rakennusten elinkaaren vaiheita sovelletaan laskennassa 
myös infrakannan (väylät ja verkostot) laskentaan soveltuvin 
osin ja tietojen saatavuuden mukaan
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Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 
– mukana käytönaikainen energiankulutus (kt CO2e)
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Kokonaispäästö
n. 17,1 Mt CO2e

~ 30 % Suomen 
kokonaispääs-

töistä ilman 
LULUCF-
sektoria



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 
– ilman käytönaikaista energiankulutusta (kt CO2e)
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Kokonaispäästö
n. 4,1 Mt CO2e

~ 7 % Suomen 
kokonaispäästöi

stä ilman 
LULUCF-
sektoria

Sisältäen kaikki
materiaalit

rakennuksissa
joiden

päämateriaali on 
betoni

Sisältäen kaikki
materiaalit

rakennuksissa
joiden

päämateriaali
on puu



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen
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Vähähiilisyyden mahdollisuudet



Rakennusmateriaalien ja –tuotteiden merkittävimmät
päästövähennysmahdollisuudet
• Sementinvalmistuksessa mm. polttoaineiden vaihto uusiutuviin/jätemateriaaleihin, raaka-aineiden 

vaihto, tuotannon sähköistäminen sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS). 
• Teräksenvalmistuksessa merkittävä jo käytössä oleva päästövähennyskeino on uusiovalmistus 

kierrätetystä teräksestä, jonka energiantarve on malmivalmistusta merkittävästi pienempi eikä itse 
prosessista synny päästöjä. Tulevaisuudessa nähdään myös kierrätettäviä teräsrakenteita, jolloin 
vältytään myös kierrätysvaiheen sulatukselta ja sen energiankäytöltä. Siirtyminen hiilipelkistyksestä 
vetypelkistykseen pudottaa valmistuksen prosessipäästöt nollaan, mutta tämä edellyttää merkittäviä 
määriä uusiutuvaa sähköä. 

• Muiden rakennusmateriaalien paitsi puupohjaisten tuotteiden valmistus sitoo paljon energiaa. 
Keskeisiä keinoja näiden materiaalien yksikköpäästöjen vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden 
lisääminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. Lähes kaikkien materiaalien osalta päästöihin 
vaikuttaa jo tällä hetkellä EU:n päästökauppa, jonka piirissä suurin osa energiaa sitovien 
rakennustuotteiden valmistuksesta on.

C O N F I D E N T I A L
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Rakentamistoiminnan energiankäytön ja 
infrarakentamisen päästövähennysmahdollisuuksia
• Kuljetusten ja työmaatoimintojen päästöt, noin 1.1 Mt CO2e, muodostavat yli neljänneksen 

rakentamistoiminnan vuosittaisista päästöistä. 
• Kuljetusten kysyntään voidaan vaikuttaa suosimalla ratkaisuja, joissa kuljetusmatkat ovat lyhyitä, hukka-

ajat minimoidaan ja hankkeen massansiirrot ja kuljetusmatkat (sisäiset ja ulkoiset) optimoidaan ja 
käytetään paikallisia materiaaleja. 

• Työkoneiden yksikköpäästöjä voidaan vähentää moottoritasolla, polttoainetasolla (biopolttoaineet), 
työkonetasolla ja työkoneiden käyttöä tehostamalla. 

• Väylärakentamisessa suurin päästö syntyy maamassojen ja kiviaineksen siirtelystä, kun taas 
yhdyskuntatekniikan rakentamisessa päästöt syntyvät kaapeloinnissa ja putkien asentamisessa 
maankaivuusta ja maamassojen sekä kiviainesten kuljettamisesta ja ilmajohtotyössä johto-aukeiden 
raivaamisesta, pylväiden asennuksesta sekä johdinten asentamisesta.

• Olennaista on myös hyvä tiedonjako eri hankkeiden ja toimijoiden välillä. Nyt esimerkiksi samoja katuja 
kaivetaan auki useita kertoja, kun eri toimijat eivät tiedä yhdistää hankkeitaan samaan kaivuu-urakkaan. 
Osaoptimointi syö elinkaaren päästötehokkuutta.
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Käyttövaiheen energiankulutuksen päästöjen
vähentäminen
• Sähkön- ja kaukolämmön tuotannon päästöt pienenevät rakennusteollisuuden toimista riippumatta. 

Kun oletetaan, että sähkön ja kaukolämmön päästökertoimet pienenevät Energiateollisuuden 
tiekartassa esitetyllä tavalla, käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt putoavat 2035 mennessä alle 
puoleen ja 2050 noin kolmannekseen nykyisestä. Myös ilmastonmuutoksen myötä nousevat 
keskilämpötilat vähentävät lämmitystarvetta. 

• Kiinteistö- ja rakentamisala voi vahvistaa energiansäästökehitystä merkittävästi energiatehokkuuden 
parantamisella korjausrakentamisen yhteydessä. Näin myös säästetään energiaa muille 
yhteiskunnan sektoreille.

• Noin viidennes Suomen rakennuksista on energialuokissa A, B tai C eivätkä vaadi peruskorjausta. 
Energialuokissa D ja E on kaksi kolmannesta rakennuskannasta. Loput ovat heikoimmissa 
energialuokissa F ja G. 

• Arvioidaan, että poistuman, kunnossapidon ja korjausrakentamisen keinoin rakennuskannan 
energiankulutusta voidaan vähentää 50 prosenttia. Suurin potentiaali energiatehokkuuden 
parantamiseen on asuinrakennuksissa. 

C O N F I D E N T I A L

TAUSTARAPORTTI 2: VÄHÄHIILISYYDEN MAHDOLLISUUDET



Vähähiilisyyden skenaariot



Tarkasteltavat skenaariot

• Hankkeessa tarkastellaan kahta skenaariota:
1.   Perusura
2. Innovatiiviset ratkaisut

Perusuraskenaario kuvaa kehitystä, joka toteutuisi 
julkisen sektorin luoman toimintaympäristön ja 
politiikkatoimien säilyessä nykyisenlaisina. 
Perusuralla pyritään kuvaamaan khk-päästöjen 
kehitystä vuosina 2020-2050 huomioiden se 
päästövähennyskehitys, jonka voidaan arvioida 
tapahtuvan joka tapauksessa kiinteistö- ja 
rakennusalalla toimintaympäristön vaatimuksesta ja 
esimerkiksi teknologian kehittyessä nykyisellä tavalla. 
Perusuran määrittelevät EU:n toimet, niistä johdettu 
ja muu kansallinen lainsäädäntö, EU:lle toimitetut 
viralliset suunnitelmat ja kannanotot ja vastaavat 
sekä hallinnonalojen tekemä relevantti skenaariotyö. 

• Innovatiiviset ratkaisut –skenaariossa pyritään 
kuvaamaan se päästövähennys, joka olisi teknisesti 
mahdollista - skenaariossa oletetaan, että 
taustaraportissa 2 kuvatut suurimmat mahdolliset 
päästövähennystoimet toteutetaan teknologian 
kehittyessä. 
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Skenaarioiden pohjana käytetty rakennuskannan
kehitysennuste (pohjautuu SYKE 2016)

• Rakennuskannan kehittymisennuste 
perustuu SYKEn ennusteeseen, jota 
on hyödynnetty myös esimerkiksi 
PITKO-skenaariotyössä. Asuin-
rakennusten kantaennuste nojaa 
väestönkehitysennusteeseen, 
asumisväljyyden arvioituun 
kehitykseen sekä eri rakennus-
tyyppien tuotantotrendi-
ennusteeseen. Palvelurakennusten 
tarve on arvioitu palvelurakennusten 
ja asuinrakennusten nykyisen 
suhteen mukaan.

• Laskennassa käytetty vuosittainen 
poistuma on asuinrakennuksille 0,3 
% ja palvelurakennuksille 1 % 
kunkin hetkisestä rakennus-
kannasta.

TAUSTARAPORTTI 3: VÄHÄHIILISYYDEN SKENAARIOT



Koko rakennuskannan lämmitysenergian käyttö
vähenee
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Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen kehitys eri 
skenaarioissa (sis. käyttövaiheen energia)
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Perusura

Innovatiiviset
ratkaisut



Rakennustoiminnan päästökehitys eri skenaarioissa
(sis. rakennukset ja infra), vain materiaalit
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Perusura

Innovatiiviset
ratkaisut



Rakennustoiminnan päästökehitys eri skenaarioissa, sis. 
materiaalit, työmaatoiminnot, logistiikka, jäte
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Perusura

Innovatiiviset
ratkaisut



Yhteenvetokuva päästöjen kehityksestä eri 
skenaarioissa (sis. “hiilineutraalisuus”)
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Nettonielu tässä
tarkastelussa arviotu
samaksi vuosina 2035 
ja 2050 kuin nykytaso:

Suomen
kasvihuonekaasuinven-
taarion pitkäaikaisten
puutuotteiden (HWP) 
hiilinielu 4 Mt CO2/v, 
vähennettynä
rakentamisen
aiheuttamalla hiilinielun
vähenemisellä 0,7 Mt/v 
eli nettona 3,3 Mt 
CO2/v
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