
Tekoälyn 
hyödyntäminen 

kuljetusten optimointiin

Paikallisten 
hukkamateriaalien 

kartoittaminen

Työmaiden 
aikatauluttaminen 
lämmitysenergian 

tarpeen minimoimiseksi

Fossiilisten 
polttoaineiden 
vähentäminen

Biopolttoaineiden
jakelutavoite

Polttoöljykäyttöisistä 
generaattoreista 

luopuminen

Kaluston 
uusiutumisesta 

aiheutuva luonnollinen 
päästövähenemä

Työkoneiden 
käyttötapojen 
ja operoinnin 
tehostaminen

Fossiilisten 
polttoaineiden 
vähentäminen

TYÖMAA JA 
KULJETUKSET

KAUKOLÄMPÖ

SÄHKÖ

Työmaiden
sähköistäminen

Kuljetuskaluston
sähköistäminen

Vähähiilinen 
betoni

Tuotekehityksen 
keskittäminen 

ympäristöystävällisille tuotteille

Fossiilittoman 
liikenteen tiekartta

Biokaasun 
tuotannon kasvu

Uusien teknologioiden 
kehittäminen

Verotusuudistukset

Fossiilivapaiden 
polttoaineiden
käyttöönotto

Päästöttömien 
työmaiden 
green deal

Työmaiden 
lautausinfran 
kehittäminen

Kaluston 
päästöluokitusten 

määrittely

Sähköllä, biokaasulla tai vedyllä toimivien 
työkoneiden sekä kuljetuksissa käytettävien 

ajoneuvojen käyttöönotto

Kiinteistökohtaisista 
fossiilisista 

lämmitysjärjestelmistä 
luopuminen

Purettavaksi 
suunnittelu, C2C-

konseptit

Kierrätysraaka-
aineiden keruun ja 
käytön lisääminen

Kiviainesten 
korvaaminen 

purkumateriaaleilla

Betonirakenteiden 
korvaaminen CLT-

elementeillä

Puurakentamisen 
yleistyminen

Metsäteollisuus sektorin 
toimenpiteet

Paikallisen 
puuelementtituotannon 

kasvattaminen

Betonin käytön
vähentäminen

Tuotannon päästöjen 
vähentäminen

Tuotannon päästöjen 
vähentäminen

Tuotannon päästöjen 
vähentäminen

Tuotannon päästöjen 
vähentäminen

Uusiutuvien raaka-
aineiden suosiminen

Kierrätysteräksen 
osuuden kasvattaminen

Asennushukan 
kerääminen työmailta

Purkumateriaalien 
kerääminen

Omien 
hukkamateriaalien 

toimittaminen muille 

Ympäristöystävällisten, 
teknisiltäominaisuuksiltaan 

vastaavien tuotteiden suosiminen

Teräksen käytön 
vähentäminen

Hybridirakentaminen

Alueelliset 
energiaratkaisut 

ja paikallisen 
energiantuotannon 

palvelumallit

Keskilämpötilan 
nousu vähentää 

lämmitystarvetta 
ja teollisuuden 

sähköistäminen nostaa 
sähkön hintaa

Geoterminen ja muut 
Lämpöpumppu-

järjestelmät

Hukka-alueiden 
metsittäminen ja hiilinielun 

kasvattaminen

Taloyhtiöiden 
energianeuvontapalvelut

Paikallisesti tuotettu 
uusiutuva sähkö

Kausivarastointi

Hukkalämmön 
tehokas 

kierrättäminen

Rakennustuoteteollisuuden 
energiatehokkuus-

toimenpiteet

Pitkän aikavälin 
korjausstrategia

Vähähiilisyyden 
arviointimenetelmä

Energiateollisuuden 
tiekartta

Kaukolämön päästöt -77%
Sähköpäästöt - 90% 2035

Kivihiili ja turve 
poistu käytöstä 
asteittain

Biopoltto-aineiden 
lisäys

Tuulivoima x 6

Geoterminen 
lisääntyy

Ydinvoima x 2
(Olkiluoto 3)

Vähähiilinen 
lämmitys

Vähähiilisyyden 
arviontimenetelmän 

päivitys

Ilmastoselvityksen 
laatimisvelvoite

Hiilijalanjäljen raja-arvo 
osana rakennuslupaa 

<2025

Energiatehokkuutta 
parannetaan 
strategisesti

Kansallinen 
päästötietokanta 

julkaistu 2021

HIILIKÄDENJÄLKI?

HIILIKÄDENJÄLKI?

HIILIKÄDENJÄLKI?

HIILIKÄDENJÄLKI?

Sitoutuminen 
päästöttömään 
ostosähköön

World GBC 
tavoite 2030

Hiilineutraalius

World GBC 
tavoite 2030

- 40 %

Aina
 yhteinen 
tavoite?

Käytöstä poistuneen 
rakennuskannan 

purkaminen

Vähähiilisyyden 
säädökset 

lausuntokierroksella 2021

PAIKALLISET 
ENERGIAN TUOTANTO- 

JÄRJESTELMÄT 
RAKENNUKSISSA 

JÄTTEET

KIVIAINEKSET

BETONI

Vaihtoehtoiset 
betonireseptit

TERÄS

Sementin 
valmistuksen päästöt 

-28% 2035

Teräksen 
valmistuksen päästöt 

-28% 2035
EU:n päästökauppa

Muut energiaintensiiviset 
materiaalit valmistuksen päästöt 

-28% 2035

PUU

Rakenteiden 
keventäminen

Teräksen 
vetypelkistys

Kierrätysraaka-
aineiden osuuden 

kasvattaminen

MUUT 
MATERIAALIT

Betonirakenteiden 
korvaaminen 

vähäpäästöisemmillä 
materiaaleilla

Kierrätysrakenteiden 
käyttö

Rakenteiden
keventäminen

Teräsrakenteiden 
korvaaminen 

LVL- elementeillä

HIILIKÄDENJÄLKI?

Uudet 
rakennusmateriaalit

LEGENDA

Ilmastoon
sopeutuminen

Tavoite

Mahdollista
nykyisillä
teknologioilla

Vaatii merkittävää
kehitystoimintaa

Kiinteistö- ja rakennusalan päästövähennyspolut 2021

Betonin 
karbonatisoitumisilmiön 

täysmääräinen hyödyntäminen


