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Hiilitiekarttatyön vaiheistus ja raportointi
1.Nykytilakuvaus
(taustaraportti)

3. Vähähiilisyyden
skenaariot
(taustaraportti)

4.Päästötavoitteet ja
tiekartta
(pääraportti)

Tavoite:
Tarkastellaan tarkemmin
rakennusteollisuuden ja
rakennetun ympäristön
hiilineutraalisuuden
mahdollisuuksia ja haasteita.

Tavoite:
Luodaan ja lasketaan
rakennusteollisuuden nykytilan
baseline-skenaario sekä
Innovatiiviset ratkaisut- skenaario

Tavoite:
Skenaarioiden pohjalta luodaan
RT:lle päästötavoitteet ja
vähähiilisyyden tiekartta vuosiksi
2030, 2035, 2040 ja 2050.
Päättäjille suunnattu selkeä ja
infograafeja sisältävä raportti.

Sisältö:

Sisältö:

•

•

Sisältö:
•

•
•
•

Luodaan kuvaus rakennetun
ympäristön hiilielinkaaresta ja
määritetään rt:n rooli
kokonaisuudessa
Määritetään rt:n nykytila.
Määritetään rt:n jalanjälki.
Määritetään rt:n kädenjälki.

•

•

•

•

12/2019-2/2020

Rakennusteollisuuden
tuotannon ja teknologioiden
päästövähennysmahdollisuudet
Rakennusten
energiatehokkuuden
mahdollisuudet
Rakennuksissa itse tuotetun
vähäpäästöisen energian
mahdollisuudet
Hiilidioksidin talteenotto,
sidonta ja varastointi
Tarvittava lainsäädäntö,
ohjeistukset ja muut toimet

2-3/2020

•

•

Rakennetaan skenaariot
edellisen vaiheen selvityksen
perusteella huomioiden
mahdollisuudet sekä
horisontaalisesti rakennetun
ympäristön arvoketjussa että
vertikaalisesti
rakennusteollisuudessa.
Huomioidaan myös
selvityksessä esiin tulleet
riippuvuudet ja riskit
Mallinnetaan skenaariot

3-5/2020

Sisältö:
•

•
•

•

Luodaan rakennusteollisuuden
skenaarioiden pohjalta
päästötavoitteet
Rakennetaan tiekartta
tavoitteiden saavuttamiseksi
Selvitetään tavoitteiden
investointitarpeet,
työllistämisvaikutukset,
liiketoimintamahdollisuudet ja
lainsäädännön muutostarpeet
Määritetään tavoitteiden riskit ja
epävarmuudet

4-6/2020

5. Rakennusteollisuus rakennetussa ympäristössä (poikkileikkaava teema kaikissa raporteissa)

Osa 2:
Rakennetun ympäristön
hiilineutraalisuusdialogi

Tavoite:
Luodaan kuvaus Suomen
rakennetun ympäristön
kokonaisuudesta. Määritetään
rakennusteollisuuden (rt) rooli
hiilielinkaaressa ja karkea
päästökuvaus sekä kartoitetaan
sääntely-ympäristön vaikutus
kokonaisuuteen.

2.Mahdollisuuksien
tarkastelu
(taustaraportti)

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Nykytilannekartoituksen alustavia tuloksia:
Alan jäsennys taustaraportissa

•

Rakennukset käsittävät Suomen koko rakennuskannan.

•

Infrastruktuureihin (infraan) sisältyvät Suomen liikenneverkot (tie- ja rataverkko, metro, raitiotiet, satamat ja vesiväylät sekä lentokentät) sekä
yhdyskuntatekniikka, joka koostuu kaukolämpö-, sähkö-, maakaasu-, vesijohto- ja dataverkoista. Hiilijalanjäljen laskennassa on infran osalta käsitelty tie- ja
rataverkko ja yhdyskuntatekniikka.

•

Rakennetun ympäristön käytönaikaiseen energiankäyttöön lasketaan rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja muut vastaavat energiankäyttötavat sekä
myös rakennusten tuottama energia. Kaukojäähdytystä ei ole tarkasteltu.

•

Infrastruktuurien käytönaikaista energiankäyttöä on toiminta, jolla infrastruktuurit pidetään toimintakuntoisina. Infrastruktuurien käytön energiankäyttöä
(liikenne, siirretty vesi, siirretty energia, siirtohäviöt) ei lasketa rakennetun ympäristön energiankäyttöön.

•

Rakennetun ympäristön toimintoja ovat uudisrakentaminen, korjausrakentaminen, hoito, ylläpito ja kunnossapito sekä purkaminen ja jatkokäsittely.

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Suomen rakennuskanta
Suomessa oli vuonna
2018 Tilastokeskuksen
rakennuskantatilastojen
mukaan yli 1,53 miljoonaa talorakennusta, joiden
kerrosala on yhteensä
runsaat 488 milj. m2.
Jokaista suomalaista
kohden on rakennettua
kerrosalaa keskimäärin 89
m2.
Suomen rakennuskanta
on suhteellisen nuorta,
sillä kerrosalalla mitattuna
rakennuksista 53 % on
rakennettu vuoden 1980
jälkeen.

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Uudisrakennusten päämateriaalit vuonna 2017
aloitetuissa rakennushankkeissa

• Suosituin päämateriaali on
betoni (50 % kerrosalasta) ja
toiseksi suosituin on puu (36
% kerrosalasta)
• Lisäksi teräs oli
päämateriaalina 12 %:ssa
rakennuksia, erityisesti
teollisuus- ja varastorakennuksissa
• Liike- ja toimistorakennuksissa
sekä julkisissa palvelurakennuksissa betoni on
selvästi suosituin
päämateriaali
• Vapaa-ajan asuinrakennuksissa ja muissa rakennuksissa
suosituin päämateriaali on
puu.

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Rakennuskannan lämmitysmuodot

CONFIDENTIAL

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

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, josta
yksityisraiteita on noin 1000 km. Uusia rataosuuksia otettiin käyttöön vuonna 2018 alle 10 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
• Hiilijalanjäljen laskennassa on erityisesti infran kannalta jouduttu datan saatavuuden vuoksi tekemään merkittäviä
yleistyksiä ja yksinkertaistuksia.
CONFIDENTIAL

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Rakennusteollisuus: Kansantaloudellisesti merkittävä, hitaasti
uudistuva verkostoitunut pienten katteiden ala
•

Rakennusala tuottaa noin 10 % Suomen yritysten liikevaihdosta

•

Talonrakennusalan yrityksiä on Suomessa 17 600
•

30 suurinta yritystä/konsernia tuottaa kuitenkin 45 prosenttia koko talonrakentamisen liikevaihdosta

•

Infrarakentamisalan yrityksiä on Suomessa Infra Ry:n jäsenenä noin 1600. Liikevaihdoltaan yli 200 M€ yrityksiä on kaksi ja
liikevaihdoltaan 20-200 M€ yrityksiä on 25 kpl

•

Rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon osallistuu viidennes Suomen työllisistä

•

Rakennusalan liikevaihto on keskittynyt kasvukeskuksiin

•

Vuonna 2018 rakennustuotannon kokonaisarvo oli 35 mrd. euroa. Talonrakentamisen arvo oli 28 mrd. euroa ja
infrarakentamisen noin 7 mrd. euroa
•

Talonrakennusalan keskimääräinen tulos 2,5-4,5 %

•

Rakennustuoteteollisuuden liikevoittoprosentti on vaihdellut 3,3-11,2 %

•

Infra-alalla katetuotoksi on arvioitu noin 4 %

•

Korjausrakentaminen lisääntyy jatkuvasti

•

Työn tuottavuuskehitys on alalla ollut heikkoa ja uudistuminen hidasta

•

Ala on varsin säädelty
8

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

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

•

Laskentavuodeksi on datan saatavuuden vuoksi valittu 2017

•

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
9

LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS

Liikenneverkot (infrarakentaminen)
LASKENNAN KUVAUS

RAJAUKSET

Materiaalien valmistus

Laskennassa mukana

•

•

Maantiet (valton tiet)

•

Kadut (kuntien tiet)

Uusien maanteiden rakentamisen ja korjausten materiaalimäärät Väylän rakentamisen
ympäristöraportoinnista 2018: routimattomat materiaalit tielinjalla, maanleikkausmassat tielinjalla, tielinjan
ulkopuolinen kiviaines, läjitettävät ylijäämämassat ja sivutuotekäyttö

•

Päästöt skaalattu maantielaskennasta
kokonaiskilometrien suhteessa

•

Maanteiden päällystyksen materiaalit laskettu Väylän vuoden 2019 osalta antamien tietojen mukaisesti

•

Rataverkon materiaalikäyttö arvioitu uudelle rakennetulle radalle (arvio max. 10 km vuonna 2018) aiemmin
kehitetyllä laskurilla*; rataverkon korjaus- ja kunnossapitotoimintojen materiaalikäyttö arvioitu aiemmin
kehitetyllä radanpidon laskentamallilla*

•

Laskennassa käytetty Väylän päästötietokannan kertoimia**

•

Yksityistiet, raitiotiet, metro, satamat ja vesiväylät,
lentokentät

•

Sillat - saatetaan lisätä myöhemmin

•

Rakentaminen, korjausrakentaminen ja kuljetukset
•

Laskennassa ei mukana

Tilastokeskuksen datan mukaisesti (rakentamisen kokonaisvolyymi sis. infran ja talonrakentamisen)

EPÄVARMUUDET

Kunnossapito
•

Teiden talvihoito sekä rataverkon hoito (koneelliset tarkastukset, määräaikaishuollot, viankorjaukset ja
lumityöt) aiemmin kehitettyjen tien- ja radanpidon laskentamallien mukaisesti*, nykyisillä väyläkilometreillä
laskettu***

Käyttövaihe ja purku
•

Koko rataverkko sisältäen ratapihat

•

Aiempi laskentamalli perustuu 4 case-tiehen ja 4
case-rataan, tehty v. 2011 – suppea otos ja
muutokset prosesseissa tämän jälkeen voivat
tuoda virhettä tuloksiin

•

Tienpidon ympäristöraportointi ei kata kaikkia
materiaaleja. Erityisesti betonin käyttö teiden
rakentamisessa ja tienpidossa puuttuu
laskennasta (esim. sillat ja tunnelit).

•

Väylän päästötietokannassa ei ole lähteitä
päästökertoimille, joten niiden luotettavuutta ei ole
voitu tarkistaa

Rajattu ulos (ei olennaisia)

* Hagström M. et al. (2011). Tien- ja radanpidon hiilijalanjälki. Liikenneviraston julkaisuja 38/2011.
** Rapal Oy (2019). Päästölaskennan kehityshanke.
*** Traficom. Tietilasto 2018 & Rautatietilasto 2018.

LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS

Liikenneverkot (yhdyskuntarakentaminen)
LASKENNAN KUVAUS

RAJAUKSET

Materiaalien valmistus

Laskennassa mukana

•

Jakeluverkkojen materiaalimäärät perustuvat Gaian aikaisempiin selvityksiin sähköverkkoyhtiöiden
hiilijalanjäljestä ja Energiaviraston sähköverkkotilastoihin*

•

Jakeluverkot

•

Siirtoverkko

•

Siirtoverkon materiaalimäärät perustuvat Fingridin aiempaan selvitykseen**

•

Kaukolämpöverkot

•

Kaukolämpöverkkojen materiaalimäärät perustuvat Energiateollisuus ry:n tilastoihin*** ja Gaian aikaisempiin
selvityksiin kaukolämpöyhtiöiden hiilijalanjäljestä

•

Vesi- ja viemäriverkot

•

Vesi- ja viemäriverkkojen materiaalimäärät perustuvat vesihuoltolaitosten raportteihin****

Laskennassa ei mukana

•

Laskennassa käytetty Väylän päästötietokannan kertoimia*****

•

Maakaasuverkot (ei olennainen)

•

Dataverkot (puutteellinen data)

Rakentaminen, korjausrakentaminen ja kuljetukset
•

Tilastokeskuksen datan mukaisesti (rakentamisen kokonaisvolyymi sis. infran ja talonrakentamisen)

EPÄVARMUUDET

Kunnossapito
•

Rajattu ulos (ei olennaisia)

•

Sähköverkon rakennusmäärät on skaalattu
investointimääristä, eivätkä perustu todellisiin
kilometrimääriin

•

Väylän päästötietokannassa ei ole lähteitä
päästökertoimille, joten niiden luotettavuutta ei ole
voitu tarkistaa

Käyttövaihe ja purku
•

Rajattu ulos (ei olennaisia)

*https://energiavirasto.fi/verkkotoiminnan-julkaisut
**Pohjalainen (2018). Suomen kantaverkkoyhtiön epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen tunnistaminen ja suuruuden määrittäminen.
***https://energia.fi/energiasta/energiaverkot/kaukolampoverkot
****https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesihuoltoraportit/Vesihuoltolaitosten_raportit/Vesihuoltolaitosten_raport teja(37092)
*****Rapal Oy (2019). Päästölaskennan kehityshanke.

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Hiilijalanjälkilaskennan linkit ja mahdolliset päällekkäisyydet
muihin toimialakohtaisiin hiilitiekarttoihin

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen
2017 – mukana käytönaikainen energiankulutus

Kokonaispäästö
n. 16,6 Mt CO2e
~ 30 % Suomen
kokonaispäästöistä ilman
LULUCFsektoria

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen
2017 – ilman käytönaikaista energiankulutusta
Sisältäen kaikki
materiaalit
rakennuksissa
joiden
päämateriaali on
betoni

Kokonaispäästö
n. 4,1 Mt CO2e
Sisältäen kaikki
materiaalit
rakennuksissa
joiden
päämateriaali on
puu

Sisältäen
rakennusten ja
infran

~ 7,5 % Suomen
kokonaispäästöi
stä ilman
LULUCFsektoria

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Rakentamisen (rakennettu alue) aiheuttamien maankäytön
muutosten vaikutus Suomen hiilinieluihin, milj. tonnia CO2e

Rakentamisen toiminnoilla
on jonkin verran Suomen
hiilinielua pienentävä
vaikutus, joka on ollut
laskussa viime vuodet
Vuosina 2017 ja 2018
vaikutus oli n. 0,7 miljoonaa
tonnia CO2e/vuosi
Sisältää mm. metsämaan
muuttamisen rakennetuksi
alueeksi

CONFIDENTIAL

VAIHE 1: NYKYTILAKUVAUS

Esimerkkejä hiilikädenjälki-ilmiöistä rakennusalalla
Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan
tuotteen tai palvelun
aikaansaamaa positiivista
ilmastovaikutuksista eli yhden
osapuolen hiilijalanjäljen
pienenemistä toisen osapuolen
(vähemmän) kasvavan
hiilijalanjäljen avulla.
Varsinaista laskentaa
hiilikädenjäljestä ei hankkeessa
tehty, rakennusteollisuuden
monitahoisuuden, elinkaaren
monivaiheisuuden ja useiden
päällekkäisyyksien vuoksi.

Oman jalanjäljen pienentäminen

Kädenjäljen vahvistaminen

Rajapinnat muihin tiekarttoihin

Maankäyttö

- Maankäytön päästöt

- MMM

Materiaali- ja teknologiavalinnat

- Energiatehokkuuden kehittäminen

- Energiateollisuus
- Teknologiateollisuus

Suunnittelu

A1-A3

A4-A5

B

C

Rakennusmateriaalit
Sementti/betoni

- Uusiutuvan energian käyttö
valmistuksessa
- Vaihtoehtoiset klinkkerin raaka-aineet
- Betonin kierrätys

Teräs

- Valmistusprosessin kehittäminen
- Koksin korvaaminen vedyllä

Puu

- Valmistusprosessin kehittäminen
- Metsäteollisuus
- Puurakentamisen lisääminen (soveltuviin - Rakennusten hiilivaraston vahvistaminen
- Sahateollisuus
kohteisiin)

Bitumi

- Vaihtoehtoiset materiaalit / bio-bitumi

Rakentaminen

- Toimintojen sähköistäminen
- Uusiutuvan energian käyttö
- Uusiutuvan energian pientuotanto
työmaatoiminnoissa ja logistiikassa
- Rakennuskohtaiset lämmitysratkaisut
- Uudet erillislämmitysratkaisut
ostoenergian vähentämiseksi
- Energiatehokkuustoimien vaikutukset
- Energiatehokas infra (tiet, kunnallis-, ICT)

- Energiateollisuus
- Liikenne (LVM)
- Teknologiateollisuus

Käyttövaihe (korjaus ja
kunnossapito)

Kuten rakentamisessa

- Infra: tiepäällysteiden kunnostaminen
(vähentää liikenteen päästöjä)

- Energiateollisuus
- Liikenne (LVM)
- Teknologiateollisuus

Elinkaaren loppu

- Purkumateriaalin kierrätys
- Toimintojen sähköistäminen
- Uusiutuvan energian käyttö

- Kierrätysmateriaalin toimittaminen muille
sektoreille
- Maamassan hyötykäyttö
- Maankäytön päästöt

- Monta mahdollista rajapintaa

- Hiilen sidonta betoniin rakennuksen
purkamisen ja murskauksen jälkeen
(karbonatisoituminen)
- Teknologiateollisuus

VAIIHE 2.MAHDOLLISUUKSIEN TARKASTELU

Seuraavan taustaraportin aihealueet: Mahdollisuuksien
tarkastelu
• Rakennetun ympäristön käytön energiankulutuksen
hallinta
•
•
•
•
•

Rakennusten energiankulutuksen jakautuminen ja arvioitu kehitys
Energiatehokkuuden parantaminen ja sen vaikutukset
Rakennusten oma energiantuotanto ja sen vaikutukset
Taloteknisten laitteiden mahdollisuudet vähentää päästöjä
Muiden energiaan liittyvien toimenpiteiden vaikutukset

• Rakennusteollisuuden 10 keskeisintä päästölähdettä
ja niihin liittyvät päästövähennystoimet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sementti
Betoni
Teräs
Puupohjaiset rakennusmateriaalit
Muut energiaintensiiviset rakennusmateriaalit: tiili, kipsi ja lasi
Rakennusten eristemateriaalit
Kivi ja maa-ainekset (louhinta ja kuljetus)
Liikenneverkon rakentaminen
Yhdyskuntatekniikan rakentaminen
Työmaatoiminnot –koneiden ja laitteiden käytönaikaiset päästöt ja
materiaalihukan vähentäminen

CONFIDENTIAL

• Hiilidioksidin talteenotto, sidonta ja varastointi
•

Teknologioiden käyttöönoton kehitys

•

Tulevaisuuden potentiaali

• Vähähiilisyyden toteuttaminen
•

Kaavoitus

•

Biodiversiteetin ja muut ympäristövaikutukset huomioiva
rakennussuunnittelu

•

Rakentamis- ja muut määräykset

•

Valtionhallinnon muut toimet

•

Yhteiskunnalliset toimet

•

Toimintamallien muutokset toimialalla ja arvoketjuissa

•

Kysynnän muokkaaminen

• Yhteenveto ja johtopäätökset
-> Raportin tuloksia käytetään syötteenä skenaarioja tiekarttatyössä (vaiheet 3 ja 4)

Kiitos!
Anna Laine
Gaia Consulting Oy
anna.laine@gaia.fi

