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Päästövähennysskenaariot ja 
päästövähennysten tavoitetasot



Päästövähennysskenaariot ja tavoitetasot



Miten ala toteuttaa muutoksen?



Päästövähennysten synty



Päästövähennykset syntyvät pitkässä ketjussa



Ilmastopolitiikan kytkennät rakennusalaan

• EU:n ilmastopolitiikka
• Päästökauppa ohjaa rakennetun ympäristön ostoenergian ja energiaintensiivisten 

rakennusmateriaalien päästöjä
• Taakanjakosektorin toimet kohdistuvat kiinteistökohtaiseen lämmityksen, kuljetusliikenteen ja 

työkoneiden päästöihin
• Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää kansallista strategiaa rakennusten energiatehokkuuden 

parantamiseksi – kansallisen korjausrakentamisen strategian tavoitteena on, että rakennuskannan 
päästöt putoavat 90% 2050 mennessä

• Kansallinen energia- ja ilmastostrategia pyrkii rajaamaan energiantuotannon ja -käytön päästöjä ja 
vahvistamaan hiilinieluja
• Vaikutukset ostoenergian päästöihin ja välillisesti maankäytön suunnitteluun
• Toimialakohtaiset tiekartat alustavat strategian uudistamista

• YM valmistelee rakentamisen päästöjen normiohjausta
• Ilmastolaki edellyttää, että Suomen päästöt 2050 ovat 80% pienemmät kuin v. 1990

TOIMINNAN REUNAEHDOT



Vähähiilisyyden markkinakysyntä kasvaa

• Menestyminen vastuullisuudessa ennakoi 
pörssiyritysten taloudellista menestystä niin 
tehokkaasti, että vastuullisuuden mittareita kuten 
hiilijalanjälkeä on jo otettu käyttöön sijoittajien 
ohjeistuksessa ja analyyseissä

• Sijoittajat arvottavat vastuullisuus- ja 
hiilineutraaliuskriteereitä sekä riskien välttämisen 
että kilpailukyvyn näkökulmasta

• Kuluttajien vastuullisuustieto ja maksuhalukkuus 
kasvavat koko ajan

• Työntekijäkilpailu edellyttää työnantajaimagon 
aktiivista kehittämistä

• Julkisissa hankinnoissa vähähiilisyysvaatimukset 
kuitenkin horjuvat toistaiseksi

VÄHÄHIILISYYDEN MARKKINAKYSYNTÄ



Onko rahoitusmahdollisuuksia riittävästi?

• European Green Deal – EU:n vihreän kehityksen 
investointiohjelma: tavoitteena 2020-luvun aikana 
1000 mrd euron kestävät investoinnit, joista osa 
rakennusalalle

• Innovatiivisten päästöjä vähentävien teknologioiden 
demonstrointi, esim. CCS: EU Innovation Fund

• Kansalliset kehittämisohjelmat ja energia-
avustukset, esim. rakennusalan kehittämisohjelmat, 
puurakentamisen ohjelma, energia-avustukset

• Tuotekehitys: Business Finland
• Vake Oy, Kuntarahoitus, Sitra
• Yksityiset vihreät joukkokirjalainat ja -lainat, 

Environmental Investment Bondit
• ESCO-liiketoimintamallit

KANNUSTEET JA MAHDOLLISTAJAT



Vähähiilisyyden haasteita

Tieto ja 
tietopohja

Alan 
uusiutumi-

nen

Kannattavuus

Yhteinen 
näkemys

Rakenteet

Lainsäädäntö

Uusiutuva 
energia

Veturiyritysvetoinen pitkien
arvoketjujen ala

Onko vähähiilisyys riski?

Miten ala kehittyy? Onko pakko paras muusa?

Vastaako suomalainen koulutuspohja tarvetta?

Paikallis- ja ilmastovaikutukset ovat
eri lähtöviivoilla

Alan on hyvin energiaintensiivinen –
riittääkö uusiutuva energia?

Tilastointi on heikkoa ja
laskentamenetelmät vasta

vakiintumassa



Mitä tulee tehdä



Avainkokonaisuudet

Tietopohjan ja tietämyksen parantaminen
Alan yhteisen näkemyksen vahvistaminen ja 

proaktiivisen muutoksen tukeminen

Esteiden poistaminen ja 
rahoitusmahdollisuuksien turvaaminen Sääntelyohjauksen valmistelun tukeminen



Yhdessä kohti vähähiilistä rakennettua 
ympäristöä ja rakentamista

ALUSTAVA TOIMENPIDELISTA



1. Alan yritysten toimet – Jokainen joutuu 
suunnittelemaan vähähiilisyytensä itse
• Vähähiiliset materiaaliratkaisut mahdollistava 

suunnittelu ja vähäpäästöisten materiaalien valinta
• Rakennuksen elinkaariominaisuuksien ja 

energiatehokkuuden edistäminen
• Vähähiilisten materiaalivalintojen priorisointi
• Resurssitehokkaiden työmaaprosessien kehittäminen
• Biopolttoaineiden käytön lisääminen
• Rakennus- ja purkujätteen parempi hyödyntäminen
• Ympäristöluokitusten ja omaehtoisen 

ympäristöarvioinnin lisääminen
• Vähähiilisyys mukaan sopimuksiin ja 

kannustinjärjestelmiin
• Omien vähähiilisten tai päästöttömien ratkaisujen 

kehittäminen
• Vähähiilisyyden tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

panostaminen



2. Toimialan tuki – jaa tietoa, jalosta tietoa, vaikuta

• Yhteinen kieli ja pelisäännöt, perusteltu informaatio 
oleellisista päästövähennysvaikutuksista, toimialan 
kouluttaminen

• Yhteisten standardisoitujen hiilipäästöjen 
laskentamenetelmien tuottaminen ja käyttöönoton 
tukeminen

• Tilastoinnin parantaminen ja kansallisen tilastoinnin 
kehittämisen tukeminen

• Julkisten rahoitusmahdollisuuksien laaja ja tehokas 
hyödyntäminen ja niihin vaikuttaminen

• Julkisten tilaajien tukeminen vähäpäästöisten 
hankintojen muotoilussa

• Koulutustarpeiden selvittäminen ja edelleen 
esitteleminen

• Säädösohjauksen kehittämiseen osallistuminen: 
vaikuttaminen tulevan säädösohjauksen 
toteutettavuuteen ja kokonaishyötyihin



3. Valtion toimet – normit, tieto, talous

• Realistiset vähähiilisyyttä koskevat rakentamismääräykset
• Päästövaikutusten lisäksi huomioitava edelleen myös 

rakennusten turvallisuus, kestävyys ja terveellisyys
• Lähellä tuotetun päästöttömän energian tuotannon 

edistäminen ja kannustaminen, erityisesti energiayhteisöjen 
mahdollistaminen

• Kansallisen alaa koskevan tilastoinnin merkittävä 
kehittäminen 

• Koulutustarpeiden huomiointi ja koulutuksen järjestäminen 
vähähiilisyyden tavoitteiden saavuttamiseksi

• Vähähiilisyyteen tähtäävien korjausrakentamishankkeiden ja 
muun rahoituksen tukeminen

• Rakentamismateriaalien tuotannon yhteydessä toteutettavien 
hiilen talteenotolle ja varastoinnille luotavat uudet kannusteet

• Biopolttoainekysymykset
• Sähköisen liikenteen (ml. raskas liikenne) edistäminen



4. Maankäytön suunnittelijoiden toimet – maankäyttö 
lukitsee hiilipäästöt
• Kuntien maankäyttöpäätökset määrittelevät erittäin 

suuren osan yhteiskunnan hiilidioksidipäästöistä.
• Kaavoitus lukitsee ihmisten liikkumistarpeet ja 

kulkumuotomahdollisuudet, mikä synnyttää 
liikennettä ja päästöjä. 

• Rakentamisen päästöjen kannalta on varsin 
merkityksellistä se, millaiselle maaperälle uusia 
rakennuksia ja rakenteita sijoitetaan. 

• Tällä hetkellä se, miten Suomessa arvioidaan 
maankäyttöpäätösten vähähiilisyyttä, vaihtelee 
paljon. 

• Kaavoituksen hiilidioksidipäästövaikutuksiin tulisi 
saada selkeä prosessi ja vaikutukset tulisi aidosti 
huomioida päätöksenteossa.



5. Julkisten tilaajien toimet – normalisoi vähähiilisyyden 
kysyntä
• Julkinen sektori tilaajana on rakennusalan keskeinen 

asiakas ja merkittävä nykyisen rakennus- ja 
rakennekannan omistaja. 

• Julkisen sektorin johdonmukaiset vähäpäästöisyyttä 
korostavat toimet ovat muun vähähiilisyyden 
markkinakysynnän ohella avainasemassa muutoksen 
aikaansaamisessa
• Omien kiinteistöjen energiatehokkuudesta 

edelläkävijämarkkina
• Kaikissa hankinnoissa näkökulmana vähähiilisyys 

ja päästöttömyys johdonmukaisesti, yhdessä 
rintamassa ja materiaalineutraalisti 

• On tärkeää että toimittajat pystyvät alkuvaiheessa 
vastaamaan vaatimuksiin ja myöhemmässä 
vaiheessa voivat luottaa siihen että pitkällä 
tähtäyksellä vähähiilisyysinvestoinnit kannattavat



Kiitos
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