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1. Nykytilakatsaus– vähähiilisyyden 

tavoitteet, toimenpiteet ja kehityshankkeet

2. Yhteiset vähähiilisyystavoitteet 

toimialalle – Missä olemme 2025, 2035, 

2050?

3. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön 

toimintaohjelma – konkreettiset 

välitavoitteet ja askelmerkit kaikille

alan toimijoille oman toimintansa 

kehittämiseksi. 

#BUILDINGLIFE SUOMESSA 



NYKYTILAKATSAUS JA TOIMINTAOHJELMA

Hanke julkaisee kaksi selvitystä KIRA-alan 
ilmastokestävyydestä

• Nykytilakatsaus sisältää koosteen tähän mennessä laadituista 
tavoitteista ja alan parhaista toimenpiteistä.

• Tarkoituksena on hahmottaa, mihin asti toimenpiteet vievät. 
• Selvitys julkaistaan ympäristöministeriön Vähähiilisen   rakentamisen 

vuosiseminaarissa huhtikuussa

• Toimintaohjelmassa työstetään nykytilan ja hiilineutraaliuden 

välistä tilaa. 

• Mitä lisätoimenpiteitä tarvitaan eri sektoreiden toimijoilta 

hiilineutraaliuden saavuttamiseen?

• Mitä parhaita käytäntöjä voitaisiin yleistää koko alan käyttöön?

• Mitä hiilineutraaliuden saavuttaminen alalla vaatii?



YHTEINEN TILANNEKUVA: NYKYTILAKATSAUS

Vähähiilisyyden tavoitteet, toimenpiteet, kehityshankkeet ja 
parhaat esimerkit

• #BuildingLife-hankkeen 
nykytilakatsaus lisää alan 
ymmärrystä ja toimii 
lähtötietona 
toimintaohjelmalle

• Nykytilakatsaus julkaistaan 
ympäristöministeriön 
vähähiilisen rakentamisen 
vuosiseminaarissa 20.4.

Vähähiilisyyden 
tilannekuvaEU, Suomi, YM

Järjestöjen 
tiekartat

Koulutus

Kehityshankkeet

Yritysten 
esimerkit



#BUILDINGLIFE -TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET

Tavoite
Hiilineutraalin rakennetun 
ympäristön toimintaohjelma 
antaa kaikille alan toimijoille 
konkreettiset askelmerkit ja 
välitavoitteet oman 
toimintansa kehittämiseksi 

Edelläkävijöiden tavoitteet ja 
toimet

Täydennys ja priorisointi 
työpajoissa

Vaikuttavuuden arviointi ja 
toimien aikataulutus

Avoin kommentointi ja 
viimeistely

Alan sitouttaminen



Kiinteistö- ja 

rakennusala vuosina

2021-2035



MITÄ KIRA-ALALLA TAPAHTUU?

Materiaalit Päästökauppa

Työmaapäästöt KAISU-suunnitelma

Energiankäyttö Pitkän aikavälin
korjausstrategia

Energiateollisuuden
tiekartta

Logistiikka Liikenne ja viestintä-
ministeriön tiekartta

17 092 kt CO2e*

5 811 kt CO2e*

- 66 %

*Lähde Rakennusteollisuus RT

Vähähiilisyyden 
tilannekuva

EU, Suomi, YM

Järjestöjen 
tiekartat

Koulutus

Kehityshankkeet

Yritysten 
esimerkit



MILTÄ TOIMIALA NÄYTTÄÄ 2035?

Havaittavissa useita mielenkiintoisia trendejä

• Yhteiskäytön ja 

jakamistalousratkaisuiden

lisääntyminen

• Siirtyminen energiankäyttäjästä

energian tuottajaksi

• Puun käytön lisääntyminen sekä

päärakennusmateriaalina että

osana hybridirakennuksia

• Betonin vähähiilistyminen

reseptiikan muutosten kautta

• Teräksen vähähiilistyminen

prosessin muutosten kautta

• Resurssitehokkuus ja materiaalien

kierrätys paranee sekä työmailla että

tuotantoprosesseissa

• Työmaatoiminnot sähköistyy, 

uusiutuvien polttoaineiden käyttö

lisääntyy, biopolttoaineiden käyttö

lisääntyy

• Keskustelu maankäytön muutoksista, 

hiilinielujen suojelusta

biodiversiteetistä ja vedenkulutuksesta

lisääntyy

• Kompensoinnista päästään

yhteisymmärykseen ja se määrittää

hinnan päästövähennyksille

• Metallien, muovin ja lasin osalta

materiaalikierron sulkeminen



MITÄ MUUTOS VAATII?

• Osaamista on lisättävä kaikkien 

toimijoiden osalta: suunnittelijat, 

tilaajat, urakoitsijat. 

• Uusien rakennusmateriaalien 

kehittäminen. 

• Ilmastonäkökulman ottaminen 

kaikkeen tekemiseen. 

• Rakennustuoteteollisuuden 

tuotekehitys materiaalikierron 

sulkemiseksi

• Työkonevalmistajien tuotekehitys 

sähköistämisen 

mahdollistamiseksi

• Uusien toimijoita ja palveluita 

kiertotalousalalle
• Uusia toimijoita ja palveluita  

jakamistalousalalle

• Säädösohjausta varmistamaan 

että myös vähemmän 

kunnianhimoiset yritykset 

parantavat toimintaansa

• Säädöspäivityksiä kierto- ja 

jakamistaloutta vauhdittamaan 

• Uusiutuvien ja biopohjaisten 

polttoaineiden saatavuuden

parantaminen

• Rahoitusratkaisuja 

tuotekehitystyön ja uusien 

liiketoimintamallien syntymisen 

tueksi



Nousussa

• Yhteiskäyttö ja jakamistalous
• Puu rakennusmateriaalina
• Ei-sementtipohjaiset betonit
• Uusiomateriaalit
• Paikallinen energian tuotanto
• Automaatio, työmaiden 

sähköistyminen

Laskussa

• Sementti
• Koksipohjainen teräksen pelkistys
• Fossiiliset polttoaineet
• Resurssitehottomuus ja lineaariset 

materiaaliketjut

YHTEENVETONA



Mitä seuraavaksi?



NYKYTILAKATSAUS JA TOIMINTAOHJELMA

Edelläkävijäyritykset määrittämään alan suunnan

Nykytilakatsauksessa 

esitellään edelläkävijä 

yritysten case-

esimerkkien kautta 

toimenpiteitä KIRA-alan 

päästöjen 

vähentämiselle

Toimintaohjelmassa 

asetetaan toimenpiteille 

numeeriset tavoitteet ja 

esitellään 

hiilineutraaliuden 

välitavoitteet

➢ Nykytilakatsaus julkaistaan 
ympäristöministeriön vähähiilisen 
rakentamisen vuosiseminaarissa 
20.4.2021

➢ Toimintaohjelman laatiminen 
alkaa toukokuussa, ja siihen voi 
osallistua useammassa 
tapahtumassa kesällä ja syksyllä!

➢ Toimintaohjelma julkaistaan 
syyskuussa 2021
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