
Kestävä rakentaminen 
torjuu ilmastonmuutosta



Rakennettu ympäristö tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluvat esi-
merkiksi uudet ja vanhat talot, tiet, sillat, radat, lentokentät ja puistot. 
Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen 
hillinnässä sekä kilpailukykyisen ja kestävän yhteiskunnan luomisessa. 
Rakennetun ympäristön ja liikenteen osuus energian loppukäytöstä on 
60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia. 

Lähitulevaisuudessa energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä 
on vähennettävä merkittävästi. Se edellyttää kaikkien osapuolten sauma-
tonta yhteistyötä. Päätöksenteon pohjaksi on saatava puolueetonta, luo-
tettavaa ja kansantajuista tietoa rakennusten elinkaaren aikaisista ympäris-
tövaikutuksista sekä eri ratkaisujen investointi- ja käyttö kustannuksista. 
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Saatteeksi

Sisältö

Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia on raken-

netussa ympäristössä. Kiinteistö- ja rakentamisalan vuotuisen 

toiminnan arvo on noin 50 miljardia euroa, josta noin viidennes 

syntyy kansainvälisistä toiminnoista. Ala työllistää yli 500 000 

henkilöä Suomessa. 

Kannen kuva: 
Helsingin Töölö on esimerkki energia tehokkaasta vanhasta kaupungin-
osasta. Paksuseinäiset kivitalot on rakennettu tiiviisti umpikortteleiksi. 
Kuvaaja Tuomas Pietinen.



Rakennus teollisuuden 
tavoitteena kestävä 
rakentaminen  

Rakennusteollisuus haluaa kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjun-
nassa. Tähän pääsemme kestävällä rakentamisella, jossa otetaan huomioon 
niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaalisetkin näkökohdat. 

Kestävä rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä energia- ja ympäristö tehok-
kaita rakennuksia ja rakenteita. Ne ovat turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä, 
muuntojoustavia, helppohoitoisia ja arvonsa säilyttäviä. Oleellista on tar-
kastella myös kustannuksia koko elinkaaren ajalta. 

Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla teknisillä ratkaisuilla ja 
huolellisella toteutuksella on olennainen merkitys kestävän rakentamisen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Määräyksillä tulee antaa vain tavoitteet ra-
kennuksen tai jopa laajemmin, kaavoitetun alueen energiankulutukselle ja 
hiilidioksidipäästöille. Teollisuus löytää kyllä parhaat ja kustannustehok-
kaimmat keinot vaatimusten täyttämiseksi.

Meidän pitää luoda yhteisiä, läpinäkyviä, standardisoituja menetelmiä 
rakennusten koko elinkaaren kattavalle ympäristövaikutusten arvioinnille. 
Kestävän kehityksen periaatteiden tuominen osaksi rakennushanketta lait-
taa rakentamisen panos-tuotosajattelun uusiksi. Laskennan painopiste on 
siirrettävä investointivaiheesta elinkaareen ja tehtävä kiinteistön käyttäjän, 
omistajan ja ympäristön kannalta mahdollisimman optimaalisia ratkaisuja.  

Tarmo Pipatti

Toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT ry
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 Suunnittelussa tehdään pitkävaikutteisia päätöksiä. 

 Kustannuksia vertailtaessa ei voi tarkastella vain 

 investointeja, vaan elinkaaren mittaan kertyvät 

 kustannukset ovat oleellisia.

 Rakennuksen energiatehokkuus ja ylläpito on huomioitava  

 koko käyttöajalta.

 Rakennusteollisuus RT ry  5 Rakennusteollisuus RT ry  5

Merkittävimmät päätökset rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristö-
vaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa ja raken-
tamisessa tehtyjä valintoja ei voi aina muuttaa käytön aikana tai muut-
taminen on kallista.

Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa maankäytön ja rakentamisen suun-
nittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina raken-
nuksen purkuun ja purkutuotteiden lajitteluun saakka.

Tarvitsemme toimintakulttuurin muutoksen: on siirryttävä osaopti-
moinnista kokonaisuuksien hallintaan ja elinkaarivastuuseen. Suunnit-
telukäytäntöjä on kehitettävä niin, että yksittäisten rakennusosien ja 
materiaalien sijaan määritetään koko rakennuksen ominaisuuksia. 
Hankintamallien valintaperusteina korostuvat kokonaistaloudellisuus 
ja elinkaariedullisuus.  

Rakentaminen 
on vain pieni 
osa kiinteistön 
elinkaarta

 Suunnittelussa tehdään pitkävaikutteisia päätöksiä.  Suunnittelussa tehdään pitkävaikutteisia päätöksiä. 

 Kustannuksia vertailtaessa ei voi tarkastella vain  Kustannuksia vertailtaessa ei voi tarkastella vain 

 Rakennuksen energiatehokkuus ja ylläpito on huomioitava   Rakennuksen energiatehokkuus ja ylläpito on huomioitava  

Kotkan satamassa sijaitsevassa 
Merikeskus Vellamossa on hyödynnetty 
eri materiaalien luontaisia ominaisuuksia 
pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi.
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Hämeenlinnan maakunta-
arkisto on suunniteltu 
200 vuoden käyttöiällä.



 Rakennusteollisuus RT ry  7 Rakennusteollisuus RT ry  7

 Energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä eivät synny 

 optimoimalla yksittäisiä rakennusosia. 

 Rakennustuotteet toimivat aina osana kokonaisuutta, eikä  

 niiden ympäristövaikutuksia voi verrata keskenään otta-

 matta huomioon niiden lopullista käyttökohdetta. Siksi eri 

 materiaalien ympäristövaikutuksia ei tule ohjata normein.

 Rakennusten tekniikka lisääntyy. Rakennusten käyttäjien  

 toiminnan sekä laitteiden huollon ja toimintavarmuuden  

 merkitys korostuu. 

Rakennustuotteiden ja -materiaalien ympäristövaikutuksia on arvioita-
va koko rakennuksen ja sen elinkaaren kannalta. Esimerkiksi materiaa-
lien huollon tarve ja vaikutus rakennuksen käytön aikaiseen energian-
kulutukseen ovat keskeisiä ympäristövaikutusten hallinnassa. 

Rakenteiden luotettava pitkäaikaiskestävyys on tarpeen, jotta raken-
nukselle luvatut ominaisuudet säilyvät koko tavoitellun käyttöiän ajan. 
Rakentamiseen tulee käyttää kestäviä ja toimivia materiaaleja, joita 
on osattava yhdistää oikein. Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa 
rakennusfysiikka on hallittava entistä paremmin. On tärkeä tunnistaa 
ja minimoida lämpö- ja kosteustekniset riskit. Rakennustyö edellyttää 
erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Pitkän elinkaaren varmistaa val-
miin rakennuksen oikeaoppinen käyttö ja huolto. 

Rakennuksen elinkaari päättyy purkuvaiheeseen, jossa erotellaan 
kierrätykseen, uudelleenkäyttöön ja muuten hyödynnettäväksi sopivat 
materiaalit.

Rakennuksen 
ympäristö-
vaikutukset 
on arvioitava 
kokonaisuudessaan

 Energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä eivät synny  Energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä eivät synny 

 Rakennustuotteet toimivat aina osana kokonaisuutta, eikä   Rakennustuotteet toimivat aina osana kokonaisuutta, eikä  

 Rakennusten tekniikka lisääntyy. Rakennusten käyttäjien   Rakennusten tekniikka lisääntyy. Rakennusten käyttäjien  

Esimerkki rakennuksen ympäristövaikutuksista 
elinkaaren aikana

Käyttö 
93 %

Rakentaminen, kunnossapito ja purku 7 %

Pilarit, palkit ja ristikot 
Alapohjat 
Ulkoseinät 
Vesikattorakenteet 
Väliseinät 
Muut 

0,7 %

1,2 %

0,9 % 

1,5 %

0,7 %

1,8 %

Lähde: VTT
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 Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä yli 30 prosenttia  

 liittyy rakennusten käyttöön eli lämmitysenergian ja sähkön  

 kulutukseen sekä kunnossapitoon.

 Maassamme kulutettavasta energiasta lähes 40 prosenttia  

 käytetään kiinteistöissä.

 Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä päästöjen  

 vähentämiseksi. 

 Rakennusteollisuus RT ry  9 Rakennusteollisuus RT ry  9

Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan energia- ja materiaalitehokasta 
rakentamista, joka tuottaa pitkäikäistä, mahdollisimman vähän huol-
toa ja korjausta vaativaa rakennuskantaa. Rakennukset ovat terveellisiä, 
viihtyisiä ja arvonsa säilyttäviä. Ne ovat myös joustavasti muunneltavis-
sa eri käyttötarkoituksiin.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta suurin merkitys on raken-
nuksen käyttövaiheen ympäristörasituksella. Rakennusmateriaalien ja 
rakentamisen osuus kiinteistöjen päästöistä on nykyisin vain noin neljä 
prosenttia. Valtaosa päästöistä aiheutuu rakennusten käytön aikaisesta 
energian kulutuksesta. Näin on yhä myös vuoden 2020 jälkeen, kun 
uudisrakennuksilta edellytetään lähes nollaenergiatasoa.

Rakennukset 
ratkaisevassa 
roolissa

 Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä yli 30 prosenttia   Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä yli 30 prosenttia  

 Maassamme kulutettavasta energiasta lähes 40 prosenttia   Maassamme kulutettavasta energiasta lähes 40 prosenttia  

 Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä päästöjen   Energiatehokkuuden parantaminen on keskeistä päästöjen  

Kauppakeskus Skanssi sai 
LEED®-ympäristöluokituksen 
ensimmäisenä uutena kauppa-
keskuksena Pohjois-Euroopassa.
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Huolto ja kunnossapito
Käyttövaihe
RakentamisvaiheRakentamisvaihe

Nykytaso Skenaario 2030

Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt

Lähde: Aalto-yliopisto, Aleksi Lounamaa
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 Suomessa on 1,4 miljoonaa rakennusta, joista valtaosa 

 on asuintaloja.

 Rakennuskanta uusiutuu vain noin prosentin vuodessa.

 Merkittävää muutosta rakennuskannan energiatehokkuu- 

 dessa ei saada aikaan parantamalla pelkästään uusien   

 talojen ympäristösuorituskykyä.

 Rakennusteollisuus RT ry  11 Rakennusteollisuus RT ry  11

Kun rakennusten ympäristövaikutuksia halutaan todella vähentää, on 
merkittävin ja ylivoimaisesti haasteellisin tehtävä parantaa jo rakennet-
tujen kiinteistöjen energiatehokkuutta. Vielä vuonna 2050 vähintään 
puolet maamme rakennuskannasta on rakennettu ennen vuotta 2010. 

Energiatehokkuuden parannustoimet kannattaa ajoittaa muiden 
korjausten yhteyteen. Jos tilaisuutta ei tällöin käytetä hyväksi, seuraava 
luonteva ajankohta saattaa olla vasta 20 vuoden päästä. Se on energia-
tehokkuuden parantamisen kannalta huonoin mahdollinen tilanne.

Energiatehokkaan korjausrakentamisen edistämiseksi tarvitaan 
sekä määräyksiä että taloudellisia kannustimia. Kunnat voivat vauh-
dittaa kehitystä esimerkiksi antamalla kaavoituksella mahdollisuuden 
lisä- ja täydennysrakentamiseen. Julkisten rakennuttajien tulee toimia 
suunnannäyttäjinä.

Nykyisen 
rakennuskannan 
energiatehokkuutta 
on parannettava

 Suomessa on 1,4 miljoonaa rakennusta, joista valtaosa  Suomessa on 1,4 miljoonaa rakennusta, joista valtaosa 

 Rakennuskanta uusiutuu vain noin prosentin vuodessa. Rakennuskanta uusiutuu vain noin prosentin vuodessa.

 Merkittävää muutosta rakennuskannan energiatehokkuu-  Merkittävää muutosta rakennuskannan energiatehokkuu- 
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Vuotuinen ominaislämmönkulutus Helsingissä
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1920-30-lukujen
kivitalot

1950-luvun
(rintamamies)talot

1960-90-lukujen
elementtitalot

2000-luvun
nykytalot

Kaikkien rakennusten keskiarvo

Lähde: Helsingin Energia, Timo Nousiainen

Lohjalla 30 vuotta sitten rakennettu täys-
tiilitalo tehtiin jo silloin mahdollisimman 
vähän energiaa kuluttavaksi.



Liikenne tuottaa Suomen päästöistä vajaan 
viidenneksen. Henkilöliikenteen osuus 
liikenteen päästöistä on kaksi kolmasosaa.  
Kuvassa Kehä I:n ja Tuusulanväylän liittymä. K
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 Kestävä rakentaminen on huomioitava myös kokonaisten  

 asuinalueiden ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.

 Yhdyskuntarakenteessa talot, liikenne ja liikkuminen,   

 palvelut, energia- ja jätehuolto muodostavat kokonaisuuden. 

 Maankäytön ja liikenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa  

 liikenteen päästöihin. Ehyessä yhdyskuntarakenteessa   

 liikkuminen ja kuljetustarpeet vähenevät. 

 Kaavoitusprosessiin pitää lisätä ympäristövaikutusten 

 arvioinnin rinnalle myös energiahuolto- ja päästötarkastelu.

 Rakennusteollisuus RT ry  13 Rakennusteollisuus RT ry  13

Suomen hajautunut alue-, yhdyskunta- ja elinkeinorakenne tuottaa 
paljon liikennettä. Raskasta teollisuutta sijaitsee eri puolilla maata ja 
näin syntyy pitkiä kuljetuksia. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 
tuleekin tiivistää lisä- ja täydennysrakentamisella. Kaupunkiseutujen 
rakennetta eheyttämällä voidaan vähentää yli 30 prosenttia yhdyskunta-
rakenteen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Kaavoituksessa tehdyillä valinnoilla on kauaskantoiset vaikutukset 
sekä alue- että rakennustasolla. Esimerkiksi liikenne- ja energiaratkaisut 
sidotaan jopa sadan vuoden ajaksi. Kaavoitusta kehittämällä voidaan 
ohjata erityisesti kaupunkien yhdyskuntarakennetta sekä parantaa 
maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista.

Toimiva infrarakenne sekä tehokas liikennejärjestelmä parantavat 
sekä energiatehokkuutta että elinkeinoelämän kilpailukykyä. Suomen 
nykyinen liikenneverkosto ei ole riittävän hyväkuntoinen ja vaatii voi-
makasta lisäpanostusta kunnossapitoon. 

 

Kokonais valtainen 
yhdyskunta-
suun nittelu 
vähentää päästöjä 

 Kestävä rakentaminen on huomioitava myös kokonaisten   Kestävä rakentaminen on huomioitava myös kokonaisten  

 Yhdyskuntarakenteessa talot, liikenne ja liikkuminen,    Yhdyskuntarakenteessa talot, liikenne ja liikkuminen,   

 Maankäytön ja liikenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa   Maankäytön ja liikenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa  

 Kaavoitusprosessiin pitää lisätä ympäristövaikutusten  Kaavoitusprosessiin pitää lisätä ympäristövaikutusten 

Energian loppukäyttö 2007 Kasvihuonepäästöt 2007 

Yhteensä 307 TWh

Rakennukset
Rakentaminen
Liikenne
Teollisuus
Muut

38 % 

4 % 

17 % 

37 %

4 %

Yhteensä 78 Mt CO2-ekv.

Rakennukset
Rakentaminen
Liikenne
Teollisuus
Muut

32 % 

6 % 

19 % 

30 %

13 %
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Luonnonvaroja tulee käyttää 
järkevästi ja hallitusti. Ilman 
toimivaa ja turvattua raaka-
ainehuoltoa yhteiskuntaa ei 
voi rakentaa eikä ylläpitää.



 Kiviainesta tarvitaan kaikkeen rakentamiseen ja olemassa  

 olevien rakenteiden kunnossapitoon. 

 Kiviainesten ottoalueet tulee varata läheltä käyttökohteita  

 pitkäjänteisellä, valtakunnallisella päätöksenteolla.

 Materiaalien ja tuotteiden raaka-ainehuolto on oleellinen  

 osa kestävää rakentamista. 

 Rakennusteollisuus RT ry  15 Rakennusteollisuus RT ry  15

Kiviainekset ovat Suomessa ehtymätön luonnonvara. Niitä ovat raken-
tamisessa käytettävä hiekka, sora ja kalliomurske.

Kiviainesten saanti alueellisista lähteistä on kasvihuonekaasupääs-
töjen, logististen rajoitteiden ja kuljetuskustannusten vuoksi olennaista 
niin ympäristötehokkuudelle kuin talouden kehityksellekin. Siksi on 
varmistettava raaka-aineiden saanti paikallisesti, läheltä käyttökohteita 
ja edistettävä kierrätystä primääriraaka-aineiden kulutuksen pienentä-
miseksi.

Luonnonvarojen tehokkaan käytön perustana ovat oikeiden ma-
teriaalien valinta suunnitteluvaiheessa, pitkäikäiset rakennustuotteet, 
materiaalihukan ja jätteiden määrän vähentäminen sekä uusiokäyttö ja 
kierrätys. Primäärisiä luonnonvaroja voidaan osittain korvata sivutuot-
teilla ja uusiomateriaaleilla. 

Toimiva kiviaines-
huolto on osa 
kestävää luonnon-
varojen käyttöä

 Kiviainesta tarvitaan kaikkeen rakentamiseen ja olemassa   Kiviainesta tarvitaan kaikkeen rakentamiseen ja olemassa  

 Kiviainesten ottoalueet tulee varata läheltä käyttökohteita   Kiviainesten ottoalueet tulee varata läheltä käyttökohteita  

 Materiaalien ja tuotteiden raaka-ainehuolto on oleellinen   Materiaalien ja tuotteiden raaka-ainehuolto on oleellinen  

Kiviainesten käyttöjakauma Suomessa

Liikenneverkot
Talonrakennus
Betoni ja laasti
Asfaltti
Muut

50 % 

20 % 

12 % 

8 %

10 %



Rakennusteollisuus RT ry  
PL 381 (Unioninkatu 14), 00131 Helsinki

puh. (09) 12 991  fax (09) 628 264  www.rakennusteollisuus.fi

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden 

yhteinen etujärjestö, joka kattaa niin urakoinnin kuin raken-

nustuoteteollisuudenkin. Liittoyhteisö muodostuu Rakennus-

teollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidestä 

toimialasta, jotka ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, 

Pinta ja Tekninen urakointi. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 

jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsen- 

yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.


