
Vähähiilinen 
rakennuttaminen

IPT3 - työpaja 6.10.2020
Mikko Somersalmi, RAKLI 



Hiilijalanjälki ja elinkaarikestävyys haasteita – IPT-hanke luo ratkaisuja  



Rakennuttamisen reunaehdot kehittyvät

Mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka motivoivat sinua ja organisaatiotasi vähähiiliseen 
rakennuttamiseen?

RAKLI – A-insinöörit: Vähähiilisen rakennuttamisen klinikka, ennakkokysely



Rakennuttamisen reunaehdot kehittyvät

11.3.2021

25.10.2020

LUONNOS: MRL – uudistus, 
Rakentamisen jaosto 05/2020

x §
Rakennuksen vähähiilisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että rakennus sen
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla
suunnitellaan ja rakennetaan vähähiiliseksi.
Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki
ja hiilikädenjälki on raportoitava
rakentamislupaa varten tehtävässä
ilmastoselvityksessä. Ilmastoselvitystä ei
tarvita sellaiselle rakennukselle, jota ei ole
suunniteltava ja rakennettava x §:n mukaan
lähes nollaenergiarakennukseksi.



Ilmasto- ja energia-asiat vahvasti näkyvillä RAKLIn
toiminnassa – klinikat 2019-2020-2021

Puurakentaminen -klinikka



RAKLIn tiekartta yhdisti hiilijalanjäljen pienentämisen keinoja

• Johtavana ajatuksena tiekartassa mistä käyttäjän hiilijalanjälki syntyy eri segmenteissä 
(asuminen, toimitilat) ja miten sitä voidaan vähentää? 

• Teknisen /m² ajattelun lisäksi /asukas ja /käyttäjä ajattelu
⎼ vähähiilisin kiinteistö ei ole käyttämätön kiinteistö

• Alueiden käytön ja kaupunkirakenteen tehokkuuden positiiviset vaikutukset käyttäjän 
hiilijalanjälkeen

• Haetaan erilaisten keinojen suhteita: Kiinteistöjen käyttöasteiden ja tilatehokkuuden rooli 
päästöjen vähentämisessä verrattuna teknisiin keinoihin

• Keinojen kustannustehokkuus: Kiinteistökehitys, rakentaminen, elinkaari



RAKLIn jäsenistön nykyinen hiilijalanjälki ja sen osuus
Suomen päästöistä

• Yhteensä RAKLIn jäsenistön 
hiilijalanjälki (vuonna 2017) on 1 592 
kt CO2e eli 1,592 Mt CO2e. 

• Hiilijalanjäljestä n. 70% koostuu 
kiinteistöjen energiankäytöstä ja n. 27% 
rakentamisesta, loput 3 % jätteistä. 

• Suomen kokonaispäästöt vuonna 
2017 olivat 55,4 Mt CO2e*, josta 30 % 
on rakennetun ympäristön 
hiilijalanjäljeä. 

• RAKLIn jäsenistön hiilijalanjälki on 2,9 
% Suomen kokonaispäästöistä ja 
9,3 % koko rakennetun ympäristön 
hiilijalanjäljestä

*https://tilastokeskus.fi/til/khki/2017/khki_2017_2019-03-28_rev_001_fi.html



Lähde:Rakennusteollisuus - vähähiilisyyden tiekartta

Betoni:
talonrakentaminen 72 % ja 
infrarakentaminen 28 %. 



RAKLIn perusuraskenaarion tarkempi jakautuminen
PÄÄSTÖVÄHENNYSSKENAARIOT

Suurin vaikutus on 
kiinteistöjen

käyttövaiheen
energiankulutuksen

päästöjen
vähenemisellä.

Rakennustoiminnan 
päästöt eivät 

ratkaisevasti vähene 
perusurassa. 



Päästövähennysskenaariot ja niiden päätulokset

• Tiekarttaa varten laskettiin kolme skenaariota:

• Perusskenaario, jossa on otettu huomioon 
voimassa olevan lainsäädännön vaikutus.  

• Innovatiiviset ratkaisut –skenaario (kuva 1), jossa 
kaikki tekniset päästövähennyskeinot otetaan 
käyttöön kustannuksista riippumatta

• RAKLIn case’ien skaalaus –skenaario (kuva 2), 
jossa case-laskennoissa tarkastellut resurssi- ja 
tilatehokkuuden keinot skaalataan koko RAKLIn 
jäsenistön rakennuskantaan.

• Päätulokset:

• RAKLIn resurssi- ja tilatehokkuuden keinojen 
skaalauksella (case’it 1 ja 3) voidaan saavuttaa 
nopeita päästövähennyksiä ilman merkittäviä 
lisäinvestointeja tai uuden teknologian kehitystä. 

• Lisäksi teknisillä päästövähennyskeinoilla 
(innovatiiviset ratkaisut) on mahdollista saavuttaa 
merkittäviä lisäpäästövähennyksiä, erityisesti 
vuoden 2030 jälkeen, mutta ne vaativat merkittäviä 
investointeja.  

Kuva 1

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

Kuva 2

0,4



Keskeisiä toimenpiteitä RAKLIn hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Uudis- ja korjausrakentamisen hankkeet

• Hyvä suunnittelu ja materiaalien käytön 
optimointi

• Vähäpäästöisempien rakennusmateriaalien 
valinta (sis. kierrätysmateriaalit, puu 
soveltuviin kohteisiin)

• Älykkäät talotekniikkaratkaisut

• Elinkaaren aikainen laatu, muunneltavuus

• Energiatehokkuustoimet ja uusiutuvan 
energian käyttö työmaatoiminnoissa ja 
logistiikassa

• Energiatehokkuusremontit (esim. uudet 
ikkunat/ovet, lisäeristykset ala- ja yläpohjaan), 
esimerkiksi ESCO-palveluna

• Ilmanvaihdon ja jäteveden lämmöntalteenoton 
parantaminen

• Kaukolämmön kulutuksen vähentäminen 
ilmalämpöpumpuilla (viilennyspotentiaali tai 
lämmityksen tehostaminen)

• Fossiilisen erillislämmityksen korvaaminen 
erilaisilla lämpö-pumppuratkaisuilla sekä 
suuremmissa kohteissa biomassan tai -
kaasun hyödyntäminen.

• Purkumateriaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö 
(kiertotalous)

• Toimintojen sähköistäminen.

Kiinteistöjen käyttö

• Lämpötilan ja viilennyksen keskitetty 
alentaminen 

• Lämpimän käyttöveden säästö 
vesitehokkaiden vesipisteiden avulla. 
Käyttöveden vähentäminen ohjeistuksen 
avulla.

• Kaukolämmön ja kaukokylmän tarpeen 
vähentyminen tilankäytön tehostuessa

• Valaistuksen vaihtaminen energiatehokkaisiin 
LED valaisimiin 

• Sähköä säästävät koneet, kulkuneuvot ja 
laitteet

• Kevyen polttoöljyn vaihto biodieseliin

• Maakaasun vaihto biomaakaasuun

• Turpeen vaihto puupellettiin

• Kiinteistönpidon palkkio-sanktio toiminta

• Ennakoiva korjaaminen siten että rakennus 
säilyy pidemmän aikaa käytössä

Hiilineutraali kiinteistökehittäminen

• Kiinteistökannan optimointi 
hiilineutraalisuuden näkökulmasta, sijainnit, 
uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen 
ratkaisu

• Käyttötarkoituksen muutokset ja tilojen 
tehokkaampi käyttö

• Suunnittelu siten, että hyödynnetään 
olemassa olevaa tonttia/aluetta. Esimerkkinä 
täydennysrakentaminen ja alueiden 
tiivistäminen 

• Vihreiden vuokrasopimusten käyttöönotto, 
jolloin energiansäästöistä koituva hyöty 
jaetaan omistajan ja vuokralaisen kesken.

• Energiatehokkuuskriteerit kiinteistön valinnalle 

• Päästöttömän kaukolämmön hankinta

• Aurinkosähkön tuotanto (+ pientuulivoima, alle 
50kwh)

• Sähkön käytön ohjeistus 

• Asumisen ja työssäkäynnin toimintamallit

• Kestävä liikkuminen ja uudet työnteon tavat 
(etätyö)



Päästövähennysten keinovalikoiman jäsentely eri 
kiinteistötyyppien näkökulmista, 1/3

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

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEN KEINOVALIKOIMA JA POTENTIAALIN ARVIOINTI

Päästölähde Toimenpide Kiinteistötyyppi

Asuinkerrostalo Ei-asuinrakennus

Uudis- ja korjausrakentamisen hankkeet

Materiaalivalinnat Valitaan vähäpäästöisempiä rakennusmateriaaleja esim. teräksen ja 
sementin vähäpäästöiset versiot, puurakentamisen lisääminen soveltuviin 
kohteisiin

Soveltuu Soveltuu

Teknologiavalinnat Älykkäät talotekniikkaratkaisut. Elinkaaren aikainen laatu, muunneltavuus Soveltuu Soveltuu

Rakentaminen, työmaatoiminnot Energiatehokkuustoimet ja uusiutuvan energian käyttö 
työmaatoiminnoissa ja logistiikassa

Soveltuu Soveltuu

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 
(Kaukolämpö ja –kylmä)

Energiatehokkuusremontit (esim. uudet ikkunat/ovet, lisäeristykset ala- ja 
yläpohjaan), esimerkiksi ESCO-palveluna

Soveltuu Harkinnan mukaan

Ilmanvaihdon ja jäteveden lämmöntalteenoton parantaminen Soveltuu Voi soveltua

Energiaremontti: kaukolämmöstä maalämpöön Soveltuu Voi soveltua

Kaukolämmön kulutuksen vähentäminen ilmalämpöpumpuilla 
(viilennyspotentiaali tai lämmityksen tehostaminen)

Soveltuu Soveltuu harvemmin

Fossiilisen erillislämmityksen korvaaminen erilaisilla lämpö-
pumppuratkaisut sekä suuremmissa kohteissa biomassan tai -kaasun 
hyödyntäminen.

Harvemmin ajankohtainen Soveltuu

Elinkaaren loppupää Purkumateriaalin kierrätys Soveltuu Soveltuu

Toimintojen sähköistäminen Soveltuu Soveltuu

Uusiutuvan energian käyttö Soveltuu Soveltuu



Hiilijalanjäljen arvioinnin ja pienentämisen keinojen eri tasot

Tampereen 
yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeet 250m*250m 
ruuduilla, www.smartland.fi

Lähde: Helsinki – Vartiokylänlahden rakentamisalueiden elinkaaren 
aikaisten ilmastopäästöjen arviointi 08/2020



Vähähiilisyyden mahdollisuudet IPT - hankkeissa

• Tilatehokkuus ja 
muuntojoustavuus

• Tiedon hallinta
• Elinkaaritavoitteiden/hiilijalanjäl-

jen tarkastelu eri vaihtoehdoilla 
ja tavoitteiden asetanta

• Suunnitteluratkaisujen 
resurssitehokkuus• Kierrätys, työmaa

• Käyttöönotto
• Työmaan aikaiset päästöt 
• Rakentamisen resurssitehokkuus
• Elinkaarimalli

• Energian ja veden käyttöön , 
E-lukuun ja käytönajan 
seurantaan liittyvät tavoitteet 

• Järjestelmämääritykset
•   Energian tuotantoon 

liittyvät tavoitteet
• Elinkaaren aikaisen tiedon 

linkitys • Kierrätys, purku-urakoitsija
• Työmaan aikaiset päästöt
• Purkukartoitus ja 

materiaalitiedon jakaminen

Tietohukka

Johtamisen ja tavoitteiden asettamisen keinot: Sertifioinnit (RTS, LEED, BREEAM, Joutsenmerkki jne. , 
tilaaja organisaatioiden omista suunnitteluohjeista kumpuavat tavoitteet hankkeille  



Tiedon rikastus läpi koko elinkaaren
Elinkaariajattelu - Tavoitteena eheä rakennuksen digitaalinen elinkaari

SMART SERVICES



2020: Green Deal - vuosi

• Kestävän purkamisen Green deal: YM – RAKLI
• Purkukartoitus, tiedonjako

• Päästötön työmaa Green deal: YM – Helsinki, Turku, Espoo, Vantaa, Senaatti
• 2025 - tavoitteet, 2030- tavoitteet

• Kehitteillä muovin kiertoon liittyvä Green deal: YM – RT,..



Väylä – uusiomateriaalien käyttö
”Ohjeessa esitellään tyypillisiä uusiomateriaaleja 
väylähankkeilla, Väyläviraston uusiomateriaalien 
materiaalihyväksyntä, lyhyesti uusiomateriaalien 
käyttöä ohjaava lainsäädäntö sekä 
uusiomateriaalien käyttö väylähankkeilla” 
• Hankinnan valmistelussa käydään aina läpi 

uusiomassojen käyttömahdollisuudet ja tutkitaan 
mahdollisuudet tosissaan – ei kiireellä pois 
suljeta, 

• Kunnossapitourakoissa bio-polttoaineisíin liittyviä 
suosituksia, hankinnan suunnittelussa ja 
kilpailutuksessa tilaa uusiomateriaaleja

• Uusiomateriaali vaatii yleensä varastointia –
hyvissä ajoin löydettävä potentiaali –
suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon, 
kilpailutusvaihe tulee liian myöhään



Vuoden rakennuttaja 2019

Lähde: Rakennuttaminen 2020 - tapahtuma



Esimerkkejä kiertotaloudesta, saneeraaminen

• Vanhan rakennuksen julkisivun  
hyödyntäminen saneeratun rakennuksen 
lattioissa

• Cradle to cradle sertifioitu lasijulkisivu
• Cradle to cradle sertifioidut korotetut 

lattiat
• Cradle to cradle sertifioidut märkätilojen 

kaakelit
• 60 prosenttisesti kierrätetyt huonekalut
• Viherkatto auttamaan jäähdytysenergian 

tarpeessa
• Aurinkopaneelit energian tarpeeseen
• Materiaalipassi eli kaikkien käytettyjen 

materiaalien tiedot kytkettynä rakennuksen 
3D-malliin  

Edge Olympic Amsterdam



Vähähiilisyyden kriteereitä Ruotsista



Vähähiilisyyden kriteereitä Ruotsista



Vähähiilisyyden kriteereitä Hollannista



Mikko Somersalmi

mikko.somersalmi@rakli.fi

040 720 7645

Kiitos!


