
SRV – Hiilineutraaliuden tiekartta #BuildingLife

srv.fiSRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa  
vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaari - 

viisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi  
tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua paremmaksi.

Kaikki SRV:n työmaat ovat 
päästöttömiä * v. 2022 alusta.

PÄÄSTÖTTÖMÄT TYÖMAAT

Käytämme alkuperätakuin varmennettua päästötöntä sähköä kaikilla 
työmaillamme vuodesta 2022 alkaen. Selvitämme biopolttoaineiden ja 
sähköllä käyvien koneiden käyttöönottoa työmaillamme sekä siirrymme  
asteittain hybridi-/sähköautoihin. 

Elinkaaren aikana lämmitysmuodoissa käytetään mahdollisimman hiili - 
neutraaleita vaihtoehtoja, eli maa- ja kaukolämpöä, saatavuuden mukaan.

ENERGIA JA ENERGIATEHOKKUUS

Valitsemme kestäviä materiaaleja ja edistämme hankkeissamme vähä-
päästöisten materiaalien, kuten puun ja vähähiilisen betonin, käyttöä. 
Edistämme kiertotaloutta rakenneosien ja maa-ainesten uudelleen - 
käytössä sekä jakamistalouden ratkaisuilla. Lajittelu astetavoitteemme 
tälle vuodelle on 70 %. 

KIERTOTALOUS JA VÄHÄPÄÄSTÖISET MATERIAALIT

ELINKAARIVIISAAT KONSEPTIT
Jatkuvasti kehittyvät elinkaariviisaat asumisen ja toimi tilojen kon- 
septit ohjaavat suunnittelua. Tavoitteemme on pienentää raken- 
nusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ja tukea asiakkaiden 
ja käyttäjien vähähiilistä elämäntapaa elinkaariviisailla ratkai-
suilla. Haluamme toimenpiteillämme myös rikas taa luonnon 
monimuotoisuutta. 

Johdamme omaperusteista asuntotuotantoamme RTS-
ympäristöluokituksen avulla (pk-seutu ja Tampere).  
Tarjo amme energia- ja ylläpitopalveluita asiak kaille  
laske malla vaihtoehtoja projekteittain.

* Suurimmat päästölähteet ovat sähkö, lämmitys ja polttoaineet. Mahdollisten jäljelle jäävien päästöjen osalta istutamme niitä vastaavan määrän puita. Lue lisää: srv.fi/paastotontyomaa

Kehitämme aliurakoitsijoiden ja kuljet - 
tajien energiaseurantaa (työmaalla syn- 

tyvät päästöt). Jatkamme ilmasto- ja  
ympäristö tietoisuuden lisäämistä ja  
tuemme tekemään kestäviä ratkaisuja.

Asetamme tavoitteita SRV:n arvo- 
ketjun, aliurakoitsijoiden ja toimitta- 
jien päästöjen vähentämi seksi viimeis-
tään vuonna 2025. 

Teemme vuosi vuodelta ja työmaa työ - 
maalta toimia, jotta voisimme vähentää 

jäljelle jäävien päästöjen osalta puiden 
istutusta. 

Tavoitteemme on päästä vuoden  
2026 loppuun mennessä täysin pääs-
töttömiin työmaihin.

Teemme asiakkaiden ja toimittajaver- 
koston kanssa yhteistyötä vähentääk- 

semme välillisiä päästöjä (vähäpääs töis- 
 ten mate riaalien käytön edistäminen, 

kuljetukset).

Jatkamme hiilikädenjäljen kasvatta - 
mista kehittämällä elinkaariviisai ta 

ratkaisuja.

Olemme mukana tavoittelemassa 
lähes nollapäästöistä rakennusta 

ja painotamme vähähiilisyyden 
merkitystä päätöksenteossa.

Kasvatamme ympäristösertif ioitujen 
hankkeiden osuutta. Kehitämme elin - 

kaariviisaita asumisen ja toimitilojen  
konsepteja, jotta voimme jatkuvasti  

pienentää rakennusten elinkaaren-
aikaista hiilijalanjälkeä ja kasvattaa 

hiilikädenjälkeä.
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96 %
Rakennusjätteen  
hyötykäyttöaste  
(2021)

TAUSTALLA:

YK:N  
KESTÄVÄN  
KEHITYKSEN 
TAVOITTEET 
ohjaavat ympäristö- 
toimintaamme.

Oman toiminnan 
päästöistä 
merkittävimpiä 
ovat työmaiden 
sähkö, lämmitys 
ja työkoneet 
sekä henkilöstön 
matkustaminen.

SRV:n oma  
toiminta  
täysin hiili- 
neut raalia


