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Vähähiilisen kestävän rakentamisen edistäminen
Rakennusteollisuus RT:ssä
Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 ‐tiekartta
• Hallitusohjelman mukaiset toimialakohtaiset tiekartat (koordinointi TEM, YM, LVM…)
• Ilmastolain (2015) uudistaminen käynnistynyt → polku hiilineutraaliuteen 2035
• Rakennusteollisuus: RT‐vetoisesti, YM ja muut toimijat; toteutus 11/2019‐6/2020

RT:n näkemyksiä vähähiilisestä kestävästä rakentamisesta
• RT:n toimia ja parhaita käytäntöjä elinkaarilaadun eri tekijät huomioivaan vähähiiliseen
rakentamiseen (2019‐ ); tiekarttatyön tulosten hyödyntäminen

Vähähiilisyyden arviointimenetelmien kehitys
• MRL:n kokonaisuudistukseen liittyvään vähähiilisyyden arviointimenetelmätyöhön
osallistuminen ja sen sisältöön vaikuttaminen (2019‐2024); tukena RT:n omat selvitykset
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RT:n näkemyksiä vähähiilisestä kestävästä rakentamisesta
SISÄLTÖ
• Rakennusteollisuuden tavoitteena vähähiilinen
kestävä rakentaminen
• Vähennetään päästöjä kokonaisvaltaisella
rakennetun ympäristön suunnittelulla
• Otetaan huomioon vähähiilisyyden lisäksi
kiinteistöjen ja infrarakenteiden elinkaarilaatu
• Varaudutaan ilmastonmuutokseen ja siihen
sopeutumiseen rakentamisessa
• Arvioidaan ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä
kokonaisuudessaan
• Parannetaan edelleen rakennuskannan
energiatehokkuutta
• Tuotetaan hyvää sisäympäristöä kosteuden‐ ja
kemikaalipäästöjen hallinnalla
• Säästetään luonnonvaroja tehostamalla
rakentamisen kiertotaloutta
• Huolehditaan toimivasta kiviaineshuollosta osana
kestävää luonnonvarojen käyttöä
• Suojellaan luonnon monimuotoisuutta
• Tarjotaan kestäviä vähähiilisiä ratkaisuja
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Hallitusohjelma: Toimialakohtaiset vähähiilisyyden tiekartat (TEM)

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 / taustaa
• Valtionhallinnon tavoitteita: Ilmasto‐ ja energiapolitiikan skenaarioiden päivitys:
• Ilmasto‐ ja energiastrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (”KAISU”)

• Tiekartat valmistellaan toimialalähtöisesti. Toimialavetoinen valmistelu voi tehokkaammin
sitouttaa alan toimijat tiekartoissa kaavailtaviin päästövähennystoimiin
• TEM koordinoi työkokonaisuutta ja vastaa samalla energiaintensiivisen teollisuuden osuudesta
• YM: rakennusteollisuus; LVM: liikenne

• Toimialojen on perusteltua tehdä yhteistyötä. Energiateollisuuden tiekartassa
sektorikytkeytyminen tulee olemaan keskeisessä roolissa. Liikenne myös keskeinen tekijä
• Kunnianhimosta huolimatta tiekarttojen on oltava realistisia, jotta toimialojen yritykset
voivat aidosti sitoutua niihin ja kokea ne omakseen
• HO: ilmastolakiin hiilineutraaliuspolun 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
 Rakennusteollisuus RT käynnisti tiekarttatyön marraskuussa 2019
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt
2018: 56,5 milj. t CO2‐ekv.
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Historiallinen kehitys
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Ruotsi:
Färdplan för fossilfri
konkurrens kraft Bygg‐
och anläggningssektorn
2045
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Hiilineutraali Suomi 2035 – mitä tarkoittaa
Vuonna 2035 Suomi ei enää kuormittaisi ilmakehää, kun nielut,
suurimpana niistä metsät, sitoisivat hiiltä saman verran
kuin sitä pääsee ilmaan eri päästölähteistä.

• 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
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Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 ‐tiekartta
osana toimialakohtaisia vähähiilisyyden tiekarttoja – Gaia Consulting Oy 11/2019‐6/2020
Elinkaarinäkökulma ‐ eri vaiheiden ja niiden vuorovaikutuksen arviointi
Sektorikytkeytyminen; energia, liikenne ja logistiikka jne.

Maankäytön
suunnittelu
• Kaavoitus
• Liikenne ja väylät
• Suunnitteluratkaisut
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Rakentaminen
(rakennusteollisuus)

Rakennusten ja infran
pitkäaikainen käyttö

• Energiankäyttö ja khk‐päästöt
– koko elinkaaren huomiointi
• Materiaalit/tuotteet
• Sementti, betoni, teräs, puu,
muut merkittävät tuotteet
• Työmaa (talonrakennus, infra)
• Koneet, laitteet yms.

• Energiankäyttö
• Huollot, korjaukset
• Käytöstä poisto (jätteet
ja kiertotalous)
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Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 –selvitys / Gaia Consulting Oy

Elinkaaren vaikutus hiilineutraalisuuteen

Lähde: Gaia
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Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 ‐tiekartta

Olemme liikkeellä
• RT:n tiekarttatyön ohjausryhmän
ensimmäinen kokous 25.11.2019
• TEM:n seminaari ”Kohti
vähähiiliteknologioita” 28.1.
• RT: Case sementti

• TEM:n seminaari ”Energian tarve”
• Raklin työn esittely

• RT:n tiekarttatyön työpajat 23.3. ja
20.4.
• RT:n päätösseminaari 2.6.2020:
tulokset ja jatkotoimista
päättäminen
• TEM:n koontiseminaari 9.6.
• Tiedottaminen myös
SuomiAreenassa heinäkuussa 2020
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Huomioita ja työhön liittyvää
• Ainutlaatuinen selvitystyö
• Tilastot ja edon puute → kehitystarpeet ja ‐ehdotukset

• Suuri kiinnostus Suomen toimiin ja työhön
• EU ja muiden jäsenvaltioiden toimet
• Eri sektoreiden pohjoismainen yhteistyö

• Pohjoismaiden Ministerineuvoston hanke ”The road towards carbon neutrality in
Nordic countries”
• työpaja 16.3. keskeisille Suomen toimijoille tiivis työpaja
• Tavoitteena koota yhteen tuorein tilannekuva kansallisesta hiilineutraaliustyöstä

• Ilmastolain (2015) uudistaminen
• Sidosryhmien kutsutilaisuus 5.3.

• Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
• asetettiin 27.2. (VN); toimii Kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä
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Vähähiiliset tiekartat 2035 https://tem.fi/tiekartat
Mukana toimialoista (26.2.2019)
• Energiateollisuus, Jukka Makkonen ja Petteri Haveri
• Kemianteollisuus, Rasmus Pinomaa
• Metsäteollisuus, Ahti Fagerblom
• Teknologiateollisuus, Helena Soimakallio
• Elintarviketeollisuusliitto, Anna Vainikainen ja Pia Pohja
• Liikenteen tiekartta, Suomen Huolinta‐ ja Logistiikkaliitto, Palvelualojen työnantajat PALTA sekä viisi muuta liittoa, Petri
Laitinen ja Tatu Rauhamäki
• Matkailu ‐ja ravintolapalvelut Mara, Julia Heiliö
• Kaupan liitto, Marja Ola ja Bate Ismail
• Suomen Tekstiili & Muoti, Satumaija Mäki
• Sahateollisuus, Anniina Kostilainen
• Rakennusteollisuus RT, Juha Luhanka ja Pekka Vuorinen
• Kiinteistöomistajien ja rakennuttajien järjestö RAKLI, Jyrki Laurikainen ja Mikko Somersalmi
Ministeriöiden tiekartat
• Ympäristöministeriö: käynnissä rakentamisen hiilijalanjälkityö sekä rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin mukainen
tiekarttatyö
• Liikenne‐ ja viestintäministeriö: työryhmä laatimassa hallitusohjelman mukaisen tiekartan fossiilittomaan liikenteeseen
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Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 ‐tiekartta / Gaia Consulting

Tekijät ja työn ohjaus
Ohjausryhmä
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•

Ulla Leveelahti, Finnsementti Oy

•

Jyrki Kesti, Ruukki Construction Oy

•

Ilari Aho, Uponor Oy (alustava yhteydenotto)

•

Markus Suomi, NCC Suomi Oy

•

Tuomo Joutsenoja, Kreate

•

Pia Gramen, Kiinteistötyönantajat ry

•

Teppo Lehtinen/Harri Hakaste/Matti Kuittinen, YM

•

Pekka Petäjäniemi, Väylä

•

Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus (SKOL)

•

Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry

•

Juha Laurila, INFRA ry

•

Juhani Hyvärinen, TALTEKA ry

•

Aila Janatuinen, Puutuoteteollisuus ry

•

Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
(koordinaattori)

Yhdessä vähähiilistä kestävää yhteiskuntaa rakentaen
Lisätietoja
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi

