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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka ilmastotavoitteet tulevat 

muokkaamaan Suomen rakennuskantaa vuosina 2020–2050. Työn toteuttamismuoto on 

kirjallisuuskatsaus ja se on kirjoitettu artikkelien, tiedonantojen, kirjojen ja 

verkkodokumenttien pohjalta. Ilmastotavoitteita käsitellään niin kansallisella kuin 

kansainväliselläkin tasolla. Ilmastotavoitteiden, rakennuskannan nykytilanteen ja 

suunnitteilla olevien toimien tutkimisen perusteella voidaan arvioida Suomen 

rakennuskannassa tapahtuvia muutoksia. Selvimmin ilmastotavoitteiden vaikutus tullaan 

huomaamaan rakennuskannan ikärakenteessa, rakennusmateriaaleissa ja taloteknisissä 

ratkaisuissa. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa korjausrakentaminen on 

suurimmassa osassa tapauksista ilmaston kannalta parempi ratkaisu. Mikäli 

ilmastotavoitteita noudatetaan, rakennuskanta tulee todennäköisesti ikääntymään, eli niiden 

käyttöikä pitenee lisääntyvän korjausrakentamisen tähden. Markkinoille saadaan 

tulevaisuudessa uusia ympäristön kannalta kestävämpiä vaihtoehtoisia 

rakennusmateriaaleja, jotka edesauttavat rakennusvaiheen päästöjen pienenemistä. 

Peruskorjausten yhteydessä rakennuksiin lisätään energiatehokkuutta parantavaa 

teknologiaa ja päivitetään jo olemassa olevia vanhoja laitteita. 
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The aim of this bachelor’s thesis is to find out how climate targets will shape Finland’s 

building stock in 2020-2050. The study is written based on articles, briefings, books, and 

online documents. The climate targets are being addressed in both national and international 

level. Based on the examination of the climate targets, the current building stock, and the 

planned measures, it is possible to assess the changes in the Finnish building stock. The 

impact of climate targets will be most clearly seen in the age structure of the building stock, 

building materials and technology used in building services. In most cases, renovation is a 

better solution for the climate in terms of improving the energy efficiency of buildings. If 

the climate targets are met, the building stock is likely to age due to increasing renovation 

construction. In the future, new, more environmentally sustainable alternative building 

materials will be introduced to the market, which will help reduce emissions from the 

construction phase. During renovations energy efficiency technology will be added to the 

buildings and existing equipment will be upgraded. 
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1 JOHDANTO 

Ilmastonmuutos on tänä päivänä keskeinen huolenaihe yhteiskunnassamme. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on asetettu tavoitteita eri alojen päästöjen 

vähentämisestä. Tämä näkyy myös rakennusalalla. (Häkkinen & Kuittinen 2020, 8.) EU 

tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, mutta Suomen vastaava tavoite on 

asetettu jo vuoteen 2035 (Heino et al. 2020, 3, 37).  

 

Rakennettu ympäristö käyttää kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta yli kolmanneksen ja 

on vastuussa noin kolmanneksesta Suomen ilmapäästöistä. Suuren ympäristövaikutuksen 

lisäksi rakennetulla ympäristöllä on suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. 

Kiinteistö- ja rakennusala työllistää Suomessa noin 20 prosenttia kaikista työllisistä ja vastaa 

noin 15 prosenttia bruttokansantuotteestamme. (Heino et al. 2020, 3.) 

 

Valtaosa rakennuksien päästöistä koostuu niiden käytönaikaisesta energiankulutuksesta. 

Energiasektorin päästökehitys kuitenkin näyttää merkkejä energiantuotannon päästöjen 

merkittävästä laskusta tulevien vuosikymmenien aikana. (Ympäristöministeriö n.d-a.) 

Energiantuotannon päästöjen laskun myötä muut rakennuskantaan liittyvät päästöt nousevat 

entistä enemmän ajankohtaisiksi. Näiden päästöjen pienentämiseen pyritään erilaisilla 

ilmastotavoitteilla. 

 

Nykyiset ilmastotavoitteet tulevat muokkaamaan rakennuskantaa tulevaisuudessa myös 

muuten kuin päästöjen osalta. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ilmastotavoitteiden 

vaikutusta Suomen rakennuskantaa konkreettisella tasolla. Tarkoituksena on selvittää, mitä 

toimia ilmastotavoitteiden saavuttamien vaatii ja mitä muutoksia rakennuskannassamme 

nähdään vuosina 2020–2050 näiden toimien seurauksena. Toimia ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseksi esitellään luvussa 4. Keinot rakennuskannan sopeuttamiseksi 

ilmastotavoitteisiin. Toimien vaikutusta rakennuskantaan pohditaan tarkemmin luvussa 5. 

Pohdintaa ja johtopäätökset. 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ensin rakentamista ja jo rakennettuja kohteita 

koskevia ilmastotavoitteita. Ilmastotavoitteita tarkastellaan niin kansallisella, kuin 

kansainväliselläkin tasolla. Työn toisessa vaiheessa perehdytään Suomen rakennuskannan 
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nykytilanteeseen ja tarkastellaan, millaisia toimia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi on jo 

tehty. Kolmas vaihe keskittyy toimenpiteisiin, joiden avulla ilmastotavoitteet on määrä 

saavuttaa. Lopuksi johtopäätöksiin kerätään huomioita ja ennustuksia siitä, kuinka kaikki 

edellä mainittu tulee vaikuttamaan Suomen rakennuskantaan 2020–2050. 
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2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT ILMASTOTAVOITTEET 

Tämä luku käsittelee Suomen rakennuskantaa koskevia ilmastotavoitteita. Suomen 

rakennuskantaan vaikuttavat niin kansalliset kuin kansainvälisetkin ilmastotavoitteet. 

Kansainvälisistä tavoitteista Suomessa merkittäviä ovat etenkin Euroopan unionin alueella 

säädetyt tavoitteet.  

 

Ilmastotavoitteiden tarkastelu aloitetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta, sillä sen 

sisältö on rakennuskannan osalta varsin laaja-alaista. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään 

Suomen ilmastotavoitteita, jotka pureutuvat jo huomattavasti yksityiskohtaisempiin 

asioihin. Sama yksityiskohtainen linja jatkuu myös EU:n energiatehokkuusdirektiivissä. 

Energiatehokkuusdirektiiviä käsiteltäessä nostetaan myös esiin sen pohjalta tehtyjä 

sopimuksia, kuten kunta-alan sopimus. Lopuksi käsitellään vielä EU:n Fit for 55 -

ilmastopakettia, jolla tulee läpi mennessään olemaan laaja-alaisia vaikutuksia myös Suomen 

rakennuskantaan. 

 

2.1 Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on vastata ilmaston lämpenemisestä ja 

luonnon biodiversiteetin heikkenemisestä aiheutuviin haasteisiin. Ohjelma pyrkii viemään 

EU:ta suuntaan, jossa se voisi jatkossa toimia resurssitehokkaasti oikeudenmukaisena ja 

vauraana yhteiskuntana samalla säilyttäen kilpailukykynsä. Ohjelman mukaan tavoitteisiin 

päästään hankkiutumalla eroon kasvihuonekaasujen nettopäästöistä vuoteen 2050 mennessä 

ja lisäämällä talouden kasvua ilman resurssien käytön lisäämistä. (Euroopan komissio 2019, 

2.) 

 

Rakentaminen, rakennusten käyttö ja niiden kunnostaminen kuluttavat valtavia määriä 

energiaa ja luonnonvaroja. Rakennusten energiankulutus Euroopassa onkin noin 40 

prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Lisäksi EU:n alueella noin 50 miljoonalla 

ihmisellä ei ole varaa lämmittää asuntoaan riittävästi. Nämä seikat yhdistettynä aiheuttavat 

painetta rakennusten energiatehokkuuden parantamiselle. Tällä hetkellä rakennuksia 

kunnostetaan jäsenvaltiosta riippuen noin 0,4–1,2 prosenttia vuosittain. Mikäli EU haluaa 

saavuttaa energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteensa, määrän on vähintään 

kaksinkertaistuttava. (Euroopan komissio 2019, 10.) Uuden EU:n 
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energiatehokkuusdirektiivin mukaan julkisten rakennusten korjausaste tulee olla vuosittain 

vähintään 3 prosenttia. (Euroopan komissio 2021, 22.) 

 

Rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädännön noudattamista valvotaan 

komission toimesta tiukasti. Valvonta aloitettiin arvioimalla jäsenvaltioiden pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategiat vuonna 2020. Tulevaisuudessa rakennusten päästöt lisätään osaksi 

Euroopan päästökauppajärjestelmää. Tämä ohjaa kuluttajia kiinnittämään huomiota 

rakennusten energiajärjestelmien energiatehokkuuteen. Myös rakennustuoteasetusta on 

tarpeen päivittää, jotta sen avulla voitaisiin varmistaa uusien rakennusten rakentamisen ja 

vanhojen kunnostamisen olevan kiertotalouden tarpeiden mukaisia. Asetuksella pyritään 

myös rakennuskannan digitalisaatioon ja ilmastokestävyyteen. (Euroopan komissio 2019, 

10.) 

 

Kun kunnostetaan rakennuksia, on syytä ottaa energiatehokkuuden lisäksi huomioon 

ympäristön kannalta kestävästi tehdyt materiaalivalinnat. Euroopan komissio harkitsee 

tekevänsä uusiomateriaalien käytöstä muun muassa rakennusmateriaaleissa pakollista 

edistääkseen uusiomateriaalien markkinoita. (Euroopan komissio 2019, 9.) 

 

2.2 Suomen ilmastotavoitteet 

Suomi tavoittelee EU:n yleisestä linjasta poiketen hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035 

mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä 

hiilinielujen kasvattamista. (Ympäristöministeriö. n.d.-b.) Suomen ilmastotavoitteet koko 

valtiolle ovat siis huomattavasti EU:n tavoitteita kunnianhimoisemmat. 

 

2.2.1 Vähähiilisen rakentamisen tiekartta 

Rakennusten päästöjen osuus on kolmannes kaikista Suomessa aiheutuvista ilmapäästöistä 

(Ympäristöministeriö n.d.-a). Tästä syystä on ryhdytty toimiin rakennusten elinkaaren 

aikaisen hiilijalanjäljen ohjaamiseksi lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä 

(Ympäristöministeriö n.d.-c). 

 

Vähähiilisen rakentamisen tiekartan avulla rakentamisen säätely ulotetaan koskemaan myös 

rakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä. Sen tavoitteena on kehittää Suomeen 
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ohjausmenetelmä, joka ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikaiset päästöt. 

Ohjausjärjestelmän käyttöönotto tullaan toteuttamaan osissa siten, että säädösohjaus 

kohdistuu ensisijaisesti uudisrakentamiseen. Sitovien raja-arvojen käyttöönottoon siirrytään 

vaiheittain vapaaehtoisen pilotoinnin, ilmoitusvelvollisuuden ja julkisten hankintojen avulla. 

(Ympäristöministeriö n.d.-c.) 

 

Jotta rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä voidaan lain puitteissa ohjata, täytyy 

sen laskemiseksi olla yhtäläinen laskumenetelmä. Ympäristöministeriön arviointimenetelmä 

perustuu Euroopan komission Level(s)-menetelmään ja EN-standardeihin. Kyseisillä 

menetelmillä arvio tulee ottamaan huomioon rakennustuotteiden valmistuksen, niiden 

kuljettamisen, rakentamisvaiheen työmaatoiminnot, rakennuksen käytön, sen korjaamisen ja 

lopulta tapahtuvan purkamisen ja materiaalien kierrättämisen. (Ympäristöministeriö n.d.-c.) 

 

2.2.2 Puurakentamisen ohjelma 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakentamisen osalta puupohjaisten 

rakennusmateriaalien käytön lisäämistä ja uusien materiaalien kehittämistä. Puun käyttöä 

kehittämällä voidaan edesauttaa metsien taloudellisesti ja ympäristönäkökannasta järkevää 

ja kestävää käyttöä. Puurakentamisen lisääminen pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä, kun 

huomioidaan rakennuksen koko elinkaari materiaalien valmistuksesta purkuun ja jätteiden 

kierrätykseen ja loppukäsittelyyn. Puiset rakenteet myös säilyttävät puun kasvuvaiheessa 

sitoman hiilen ja toimivat näin pitkäaikaisina hiilivarastoina. (Ympäristöministeriö n.d.-d.) 

 

Puurakentamisen ohjelman (2016–2022) tavoitteena on tukea Suomen biotalousstrategiaa 

rakentamisessa käytettävän puumateriaalin osuuden kasvattamiseksi, kehittää suomalaista 

yritystoimintaa puurakentamisen teollisen valmistuksen osalta, edesauttaa suomalaista 

kilpailukykyistä osaamista kansainvälisiä markkinoita varten sekä lisätä puun käyttöä 

julkisessa- ja kaupunkirakentamisessa ja suurissa puurakenteissa. (Ympäristöministeriö n.d.-

d.) 

 

Vuoteen 2020 mennessä ohjelmasta on ollut tarkoituksena toteuttaa puun käytön lisääminen 

kaupunkirakentamisessa, suurien puurakenteiden rakentamisen lisääminen sekä alueellisen 

osaamisen kasvattaminen. Ohjelman toteuttamisen loppuvuosina 2020–2022 tavoitteena on 
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edistää puun käyttöä julkisten rakennusten materiaalina, kehittää edelleen alueellista 

osaamista sekä tukea vientiä. Myös Sanna Marinin johtaman Suomen hallituksen 

hallitusohjelmassa 2019 tehdään selkeitä linjanvetoja puurakentamisen tukemisesta. Hallitus 

tavoittelee puurakentamisen määrän kaksinkertaistamista hallituskautensa aikana. 

(Ympäristöministeriö n.d.-d.) 

 

2.2.3 Öljylämmityksestä luopuminen 

Iso osa rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä aiheutuu sen energiankulutuksesta. 

Energiankulutuksen päästöjen pienentämiseksi öljylämmityksestä ollaan luopumassa 

kokonaan. Suomen hallituksen hallitusohjelmassa asetetun tavoitteen mukaisesti fossiilisen 

öljyn käyttö lämmityksessä on määrä lopettaa 2030-luvun alkuun mennessä. Muutoksen 

edelläkävijäksi on kaavailtu julkista sektoria, jonka on määrä luopua öljylämmityksestä 

vuoteen 2024 mennessä. (Ympäristöministeriö n.d.-a.) 

 

Öljylämmityksestä luopumiseksi on laadittu toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on 

asettaa kannusteita julkisille ja yksityisille öljylämmityksen käyttäjille. Mahdollisiin 

toimenpiteisiin kuuluu muun muassa erilaiset verotusratkaisut, tuet, avustukset, neuvonta ja 

viestintä sekä säädösohjaus. Öljylämmitysremontit on lisäksi sisällytetty osaksi hallituksen 

kestävän elvytyksen toimia taloustilanteen kohentamiseksi ja vastaukseksi ilmastokriisiin. 

(Ympäristöministeriö n.d.-a) 

 

2.3 EU:n energiatehokkuusdirektiivi 

EU:n energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) tuli voimaan loppuvuodesta 2012 korvaten 

energiapalveludirektiivin (ESD, 2006/32/EY) ja CHP-direktiivin (2004/8/EY). Direktiivin 

kansallinen toimeenpano aloitettiin 5.6.2014. (Motiva 2020.) 

 

Energiatehokkuusdirektiivin raportointivelvoitteeseen kuuluu Euroopan komissiolle 

vuosittain toimitettava vuosiraportti sekä kolmen vuoden välein toimitettava kansallinen 

energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP (National Energy Efficiency Action 

Plan). Neljäs ja toistaiseksi viimeinen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma 

NEEAP toimitettiin vuonna 2017. (Motiva 2020.) 
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EU:n energiatehokkuusdirektiiviin pohjautuva uusi kunta-alan vuoteen 2025 tähtäävä 

sopimus otettiin käyttöön 1.1.2017. Vuoden 2017 loppuun mennessä mukana oli 35 kuntaa, 

mikä vastaa asukaskattavuudeltaan Suomessa 40 prosenttia. Sopimus sisältää 

energiatehokkuusdirektiivin 5 artiklan 7 kohdassa mainitut toimet, jotka esitetään kuvassa 

1. (NEEAP-4 2017, 14.) 

 

 

Kuva 1 EU:n energiatehokkuusdirektiivin 5 artiklan 7 kohtaan perustuva kunta-alan sopimus (NEEAP-4 2017, 

14.) 

 

Energiatehokkuusdirektiivi asettaa valtioille keskushallinnon rakennusten osalta 3 prosentin 

vuotuisen korjausvelvoitteen. Suomi on päättänyt toteuttaa tämän vaihtoehtoisella tavalla. 3 

prosentin korjausvelvoitteella vuosina 2014–2020 saavutettava energiansäästö 

keskushallinnon rakennusten osalta on 8 225 MWh. Vastaavan energiansäästömäärän 

korvaamiseksi komissiolle toimitettiin kahdeksan toimen lista, joilla saavutetaan vähintään 

korjausvelvoitetta vastaa energiansäästö. (NEEAP-4 2017, 13.) 
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Direktiivin artiklassa 4 jäsenvaltioilta edellytetään toimia, jotka kannustavat rakennusten 

pitkälle vietyihin parannustoimiin niin julkisella kuin yksityisellä asuin- ja kaupallisella 

rakennussektorillakin. Toimista on laadittava pitkän aikavälin strategia, jolla kuvan 2 

tavoitteet täyttyvät. (NEEAP-4 2017, 13.) 

 

 

Kuva 2 EU:n energiatehokkuusdirektiivin artiklan 4 mukaiset tavoitteet (NEEAP-4 2017, 13.) 

  

2.4 EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti 

EU:n Fit for 55 -ilmastopaketti on Euroopan komission heinäkuussa 2021 julkaisema laaja 

säädösehdotuspaketti, jonka tavoitteena on kiristää EU:n päästövähennystavoitetta 40 

prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Säädösehdotuspaketin läpimeno 

tarkoittaisi muutoksia kaikkiin ilmaston kannalta oleellisiin EU-säädöksiin. Tämän 

seurauksena esimerkiksi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden vaatimukset 

kiristyisivät. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021.) 

 

Energiatehokkuuden tavoitteiden kiristäminen tarkoittaa käytännössä merkittävää 

energiankulutuksen vähentämistä vuoteen 2030 mennessä lähes kaksinkertaistamalla 
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vuosittainen säästötavoite. Alustavan laskelman mukaan muutos tarkoittaisi Suomessa 

energiankäytön rajoittamista noin 255 terawattituntiin vuonna 2030. 2019 loppuenergian 

käyttö oli Suomessa 298 TWh. Mikäli sopimus tulee voimaan suunnitelmien mukaisesti 

vuonna 2024, tarkoittaa se lähes kahden prosentin energiankulutuksen alentamista vuosittain 

2030 asti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021.) 

 

Uuden ilmastopaketin myötä energiatehokkuutta parannettaisiin jatkossa myös julkisten 

rakennusten energiaremonteilla, joilla rakennukset saataisiin lähes nollaenergiatasoon. 

Myös peruskorjausten määrä tulisi lähes kaksinkertaistaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2021.) 
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3 SUOMEN RAKENNUSKANTA 2020 

 

Tässä luvussa käsitellään Suomen rakennuskannan tilannetta vuonna 2020. Pääasiallisina 

lähteinä toimivat Tilastokeskuksen taulukot sekä Suomen Euroopan komissiolle toimittama 

Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050. Rakennuskannan tilanteesta 

käsitellään rakennusten määrää ja ikää, niiden energiatehokkuutta sekä energiankulutusta ja 

päästöjä. Etenkin energiatehokkuutta sekä energiankulutusta ja päästöjä koskevissa 

kappaleissa rakennukset on jaoteltu asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin, sillä erot eri 

rakennustyyppien välillä ovat merkittäviä. Kappale 3.1 antaa tarkempaa tietoa eri 

rakennustyyppien osuuksista koko rakennuskannassa. 

 

3.1 Rakennusten määrä ja ikä 

Suomen rakennuskanta käsitti vuonna 2020 noin 1,5 miljoonaa rakennusta, mikäli mukaan 

ei lasketa maatalous- tai muita talousrakennuksia. 1,5 miljoonaa rakennusta tarkoitti 

kerrospinta-alana laskettuna yli 505 miljoonaa neliömetriä. Keskimääräinen kerrospinta-ala 

rakennusta kohden oli siis 330 neliömetriä. (Suomen virallinen tilasto 2021.) 

 

Asuinrakennuksia rakennuskannasta oli 86 prosenttia ja niistä 60 prosenttia oli rakennettu 

vuonna 1970 tai myöhemmin (omakoti- ja paritaloista 58 prosenttia ja kerrostaloista 66 

prosenttia). Kerrospinta-alaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus rakennuskannasta oli 

kuitenkin vain 63 prosenttia. Kuvassa 3 esitellään kerrospinta-alan osuuksia 

rakennustyypeittäin. Rakennustyypit, joiden osuus rakennusten kokonaisalasta on 0,5 

prosenttia tai vähemmän on yhdistetty kohtaan muut rakennukset. (Suomen virallinen tilasto 

2021.) 
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Kuva 3 Kerrospinta-alan osuus (%) rakennustyypeittäin (Suomen virallinen tilasto 2021). 

 

Vuonna 2020 kaksi kolmannesta rakennuksista oli yksikerroksisia. Kun mukaan lasketaan 

kaksikerroksiset rakennukset, osuus nousee jo 95 prosenttiin. 66 prosenttia eli noin 2,6 

miljoonaa suomalaisista asui juuri näissä yksi- ja kaksikerroksissa rakennuksissa. Toisaalta 

yli miljoona suomalaista asui vähintään nelikerroksisessa rakennuksessa, joita Suomesta 

löytyi vuonna 2020 noin 31 000. Vähintään 10 kerroksisia rakennuksia Suomessa oli 381, 

joista varsinaisessa asuinkäytössä oli vain 283. Yli kaksitoistakerroksisten rakennusten eli 

niin sanottujen tornitalojen määrä oli 118. Korkeiden rakennusten osuus rakennuskannassa 

on siis huomattavasti matalampia pienempi. (Suomen virallinen tilasto 2021.) 

 

Suomessa tänä päivänä yhä käytössä olevista rakennuksista vain hyvin harva on rakennettu 

ennen 1940-lukua. 1940- ja 1950 luvun rakennuksia sen sijaan on käytössä jo merkittävästi 

enemmän. Rakennettujen rakennusten määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin 1960-luvulta 

1980-luvulle. 1990-luvun alussa rakentamisen määrässä on selkeä lasku. 2000-luvulla 

rakentaminen oli liki samalla tasolla 1990-luvun kanssa, mutta jälleen 2010-luvulle tultaessa 

rakentaminen on taas vähentynyt. Muiden kuin asuinrakennusten rakentaminen painottuu 
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1980–2000 -luvuille. Kuvassa 4 esitellään rakennusten määrä rakennusvuosittain. 

(Tilastokeskus 2021.) 

 

 

Kuva 4 Rakennusten määrä rakennusvuosittain (Tilastokeskus 2021). 

 

3.2 Energiatehokkuus 

Asuinrakennusten lämmitysenergian tarve eroaa toisistaan merkittävästi rakennustyypistä 

riippuen. Yhteistä kaikille asuinrakennustyypeille on kuitenkin lämmitysenergian tarpeen 

lasku myöhäisemmän rakennusvuoden myötä. Lämmitysenergian kulutuksen lasku selittyy 

parantuneella energiatehokkuudella, johon on alettu panostaa 1970-luvun energiakriisien 

jälkeen uudisrakentamisen rakentamismääräysten avulla. Taulukossa 1 ja kuvassa 5 

esitetään asuinrakennusten keskimääräinen lämmitysenergian kulutus 1960–2010 -luvuilla 

rakennetuille rakennuksille. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 10–19.) 
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Taulukko 1 Asuinrakennusten lämmitysenergian keskikulutus (kWh/m2) 

 Omakoti- ja paritalot Rivitalot Asuinkerrostalot 

-1959 225 195 190 

1960–69 240 195 185 

1970–79 220 175 175 

1980–89 190 165 165 

1990–99 175 165 175 

2000–09 145 130 130 

2010–19 85 100 85 

 

 

 

 

Kuva 5 Asuinrakennusten lämmitysenergian keskikulutus 
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Vanhoissa omakotitaloissa (rakennusvuodet 1960–1979) merkittävimmät energiankuluttajat 

ovat rakenteiden (ulkoseinät, ikkunat, ovet, yläpohja ja alapohja) lämpöhäviöt (43 %), 

ilmanvaihto (25 %) sekä valaistus ja kuluttajasähkö (24 %). Vanhoissa rivitaloissa 

vastaavasti merkittävimmät energiankuluttajat ovat rakenteiden lämpöhäviöt (49–64 %), 

ilmanvaihto (27–31 %) ja käyttövesi (14–18 %). Asuinkerrostaloissa energiankulutus 

painottuu niin ikään rakenteiden lämpöhäviöihin (41–49 %), ilmanvaihtoon (36–37 %) ja 

käyttöveden kulutukseen (17–19 %). (Korjausrakentamisen strategia 2020, 10–19.) 

 

Ei-asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus on asuinrakennusten tapaan laskenut 

vuodesta 1960 (190 kWh/m2) vuoteen 2020 (95 kWh/m2). Lämmitysenergian 

keskikulutuksen lasku esitetään kuvassa 6. Merkittävin energiankuluttaja ei-

asuinrakennuksissa on kaikista edellä mainituista poiketen ilmanvaihto (45 %). Rakennusten 

lämpöhäviöiden osuus energiankulutuksesta ei-asuinrakennuksissa on 27 prosenttia. 

(Korjausrakentamisen strategia 2020, 21.) 

 

 

Kuva 6 Lämmitysenergian keskikulutus kWh/m2 ei-asuinrakennuksissa 

 

Suomessa rakennukset jaotellaan energiatehokkuuden mukaan energialuokkiin A-G. 

Vuoden 1980 jälkeen rakennetut rakennukset kuuluvat pääosin energialuokkaan D tai tätä 

parempiin luokkiin 1980-luvulla kiristetyn energiatehokkuusvaatimuksen tähden. Seuraava 

merkittävä vuosi energiatehokkuuden kannalta on vuosi 2010. Sen jälkeen rakennetut 
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rakennukset kuuluvat pääosin energialuokkaan C tai parempaan. Ylimpiin A, B ja C luokkiin 

kuuluu lisäksi vanhoja, korjattuja rakennuksia. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 10–

19.) 

 

3.3 Energiankulutus ja päästöt 

Omakoti- ja paritalot kuluttavat vuosittain ostoenergiaa ja lämpöpumpuilla tuotettua 

energiaa noin 32 TWh. Siitä 35 prosenttia tuotetaan puulla ja 30 prosenttia sähköllä. Suurin 

osa omakoti- ja paritalojen lämmityksen päästöisä aiheutuu fossiilisista polttoaineista, joita 

käytetään kiinteistökohtaisessa lämmityksessä. Toiseksi suurin päästöjen aiheuttaja on 

sähkö, joka sisältää varsinaisen sähkölämmityksen lisäksi lämpöpumppujen ja muiden 

lämmitysjärjestelmien kuluttaman sähkön. Omakoti- ja paritalojen lämmityksen 

hiilidioksidipäästöt ovat noin 1,9 miljoonaa tonnia. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 

12.) 

 

Rivitalojen lämmitysenergian kulutus ostoenergia ja lämpöpumpuilla tuotettu energia 

mukaan luettuna on noin 5,4 TWh vuodessa. Omakotitaloista poiketen suurin osa 

lämmityksestä (60 %) toteutetaan kaukolämmöllä. Myös sähkölämmityksen osuus on 

rivitaloissa merkittävä (25 %). Rivitalojen lämmityksen päästöt ovat vuosittain noin 0,6 

miljoonaa tonnia, joista ylivoimaisesti suurin osa aiheutuu kaukolämmöstä. 

(Korjausrakentamisen strategia 2020, 16.) 

 

Asuinkerrostalojen vuotuinen lämmitysenergiankulutus asettuu rivitalojen ja omakoti- ja 

paritalojen kulutusten väliin ollen noin 15,4 TWh vuodessa. Lämmityksestä 89 prosenttia 

tuotetaan kaukolämmöllä. Tästä johtuen kaukolämpö on myös asuinkerrostalojen 

lämmityksen merkittävin päästöjen aiheuttaja. Asuinkerrostalojen vuotuiset 

hiilidioksidipäästöt ovat noin 2,4 miljoonaa tonnia. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 

19.) 

 

Ei-asuinrakennukset kuluttavat lämmitykseen vuosittaiset noin 18 TWh. Lämmityksestä 

suurin osa toteutetaan kaukolämmöllä. Muista rakennuksista poiketen ei-asuinrakennukset 

kuluttavat lisäksi lämmitykseensä merkittäviä määriä öljyä ja muita fossiilisia polttoaineita 

(20 %). Fossiilisten polttoaineiden kohtalaisen suuresta osuudesta huolimatta merkittävin 
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päästöjen aiheuttaja lämmityksessä on kaukolämpö. Ei-asuinrakennusten vuosittaiset 

lämmityksestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat noin 2,9 miljoonaa tonnia. 

(Korjausrakentamisen strategia 2020, 23.) 
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4 KEINOT RAKENNUSKANNAN SOPEUTTAMISEKSI 

ILMASTOTAVOITTEISIIN 

 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin keinoihin, joilla luvussa 2 esitettyihin tavoitteisiin 

päästään. Luvussa käsitellään valtioneuvoston toimenpideohjelman ohella rakentamisen 

energiatehokkuuden parantamista, kierrätysmateriaalien käyttöä rakentamisessa sekä 

vähähiilistä rakentamista. 

 

Suomessa tullaan toteuttamaan toimenpidekokonaisuus, jonka nojalla asumisen 

hiilijalanjälkeä pienennetään, olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta parannetaan 

ja siirrytään päästöttömään lämmöntuotantoon. Toimenpideohjelmaan sisältyy eritoten 

taloyhtiöille suunnatun energia-avustusjärjestelmän käyttöönotto, jonka tarkoituksena on 

tukea energiatehokkuuden parantamista ja energian käytön järkeistämistä. 

Avustusjärjestelmän toiminta perustuu tukien maksamiseen saavutettujen 

energiatehokkuushyötyjen perusteella hankkeisiin, jotka on toteutettu kustannustehokkaasti 

ja suunniteltu asianmukaisesti. Muita toimenpideohjelmaan kirjattuja toimia ovat 

sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistukien jatkaminen sekä selvityksen 

tekeminen siitä, voitaisiinko energiaremonttien suunnittelukustannukset ottaa 

kotitalousvähennyksen piiriin. (Valtioneuvosto n.d.) 

 

4.1 Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa oleellista on riittävä koulutustaso osaavan 

suunnitteluvoiman takaamiseksi sekä riittävä riippumaton tutkimustieto 

energiatehokkuuden parantamisesta. Riittävän osaamistason varmistamiseksi tullaan 

lisäämään rakennusalan täydennyskoulutusta. (Valtioneuvosto n.d.) 

 

Vanhojen rakennusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan tukemalla laajamittaisia 

korjaushankkeita, joissa tavoitellaan parannuksia kokonaisten kortteleiden, alueiden tai 

kaupunkien energiatehokkuuteen (Valtioneuvosto n.d). Korjaushankkeiden tyyli riippuu 

pitkälti korjattavien rakennusten iästä ja rakennustyypistä (Korjausrakentamisen strategia 

2020, 28–33). 
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Vanhoille asuinrakennuksille yhteistä on merkittävät energiatehokkuuden parannukset 

vanhojen, käyttöikänsä päässä olevien ikkunoiden vaihdossa uusiin U-arvoltaan parempiin 

ikkunoihin. Toinen lähes kaikissa vanhoissa asuinrakennuksissa mahdollinen keino 

energiatehokkuuden parantamiseen on lämmöneristyksen lisääminen rakennuksen 

ulkovaippaan. Tämä toimi on kuitenkin todettu kustannustehokkaaksi vain siinä 

tapauksessa, että ulkoverhoilu alkaa olla muutenkin vaihtokunnossa. (Korjausrakentamisen 

strategia 2020, 28–30.) 

 

Vanhoissa omakoti- ja paritaloissa edellä mainittujen korjaustoimenpiteiden lisäksi 

kustannustehokasta on lisätä lämmöneristystä yläpohjaan. Uudemmissa sähkölämmitteisissä 

taloissa ei juurikaan ole rakenteellisten korjausten tarvetta. Niiden energiatehokkuutta 

voidaan parantaa ilmalämpöpumpuilla ja aurinkopaneeleilla. Omakoti- ja paritaloissa 

korjaustoimenpiteet vaativat niiden omistajilta aktiivisuutta tai ulkopuolisen 

palveluntarjoajan tekemän tarjouksen korjaustoimenpiteistä. Riskinä on, että 

korjaustoimenpiteitä toteutetaan satunnaisesti sieltä täältä sen sijaan, että rakennuksen 

energiatehokkuudesta toteutettaisiin kokonaisvaltainen arvio, jossa otettaisiin huomioon 

kaikki energiansäästön mahdollisuudet. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 28–29.) 

 

Rivi- ja kerrostaloissa merkittävät kustannustehokkaat energiansäästötoimet painottuvat 

ikkunoiden ja ulkovaipan ohella lämmöntalteenottoon, joko järjestelmän rakentamiseen tai 

sen uusimiseen. Myös jäteveden lämmöntalteenoton kannattavuutta voidaan tutkia. 

Suoranaisen energiankulutuksen lisäksi veden kulutuksella on vaikutusta 

energiatehokkuuteen. Rivi- ja kerrostaloissa veden kulutusta voidaan vähentää 

vakiopaineventtiileillä sekä huoneistokohtaisilla vesimittareilla, jotka mahdollistavat 

kulutukseen perustuvan laskutuksen. Vesimittarien asennus kannattaa suorittaa 

putkiremontin yhteydessä. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 29–30.) 

 

Rivi- ja kerrostaloissa korjausrakentamisen haasteena on taloyhtiön hallitus, joka usein 

koostuu ihmisistä, joilla ei ole tarpeeksi tietämystä tai aikaa perehtyä korjaushankkeiden 

tarpeellisuuteen. Mikäli aikaa ja tietämystä on kuitenkin löytynyt tarpeeksi, saattaa 

korjausrakentamisen aloittaminen silti kaatua erimielisyyksiin asunto-osakeyhtiön 

osakkeiden omistajakunnan kesken. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi rivi- ja 
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kerrostalojen korjausrakentamista rajoittaa rahoituksen hankala saatavuus etenkin pienissä 

taloyhtiöissä. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 30–31.) 

 

Väestöennusteen nojalla on tehty johtopäätös, että tulevaisuudessa asuinrakennuksia tulee 

jäämään tyhjilleen pienenevän väestömäärän tähden. Ennusteen vaikutus näkyy etenkin 

muuttotappiokunnissa, joissa rakennuksien energiaremonttien kannattavuus laskee asunnon 

oletettavasti lyhyemmän käyttöiän myötä. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 29.) 

 

Ei-asuinrakennuksissa kustannustehokkaimmat korjaustoimenpiteet painottuvat 

ilmanvaihtoon, lämmöntalteenottoon ja valaistukseen. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta 

voidaan parantaa siirtymällä vakioteholla toimivasta ilmanvaihdosta säädettävään tai 

älykkäästi itse ohjautuvaan ilmanvaihtoon. Vastaava ajatus pätee myös valaistuksessa, sillä 

energiaa voidaan säästää valoilla, jotka ohjautuvat automaattisesti päälle ja pois tai joiden 

kirkkautta voidaan säätää tilojen käytön mukaan. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 32.) 

 

1970-luvun energiakriisin myötä joihinkin vanhoihin rakennuksiin tehtiin energiaa säästäviä 

muutoksia, jotka eivät kuitenkaan toimineet yhteen olemassa olevien rakenteiden kanssa ja 

johtivat sisäilmaongelmiin. Tästä syystä energiaremonteilla on yhä ei-asuinrakennuksissa 

maine sisäilmaongelmien aiheuttajana. Pelko huonosta sisäilmasta saa mahdolliset tilojen 

vuokraajat painottamaan valinnassaan uusia kohteita vanhojen, remontoitujen rakennusten 

sijaan, mikä laskee energiaremonttien kannattavuutta. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 

33.) 

 

Korjausrakentamisen myötä öljylämmityksestä tullaan luopumaan toimenpideohjelman 

kannustimien avulla. Kustannustehokkaimpia vaihtoehtoja öljylämmityksestä luopumiselle 

ovat kaukolämpö, lämpöpumput (maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput) ja biopolttoaineet. 

Myös sähkölämmitykseen vaihtamista voidaan harkita, mikäli rakennukselle on 

odotettavissa vain lyhyt käyttöikä. Maalämpöpumpun käyttöönottoa puoltavat myös 

pientalojen korjausrakentamiselle asetetut vaatimukset, joihin maalämpöpumput ovat 

kustannustehokkain vastine. (Korjausrakentamisen strategia 2020, 33.) 
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4.2 Kiertotalous rakentamisessa 

Kiertotalous on talouden malli, jossa kulutuksemme mahtuu maapallon kantokyvyn rajoihin 

säilyttämällä käyttämiemme raaka-aineiden arvo mahdollisimman pitkään. Rakentamisen 

kiertotaloudella tarkoitetaan muun muassa suunnittelutyötä, jolla pyritään minimoimaan 

uusien luonnonvarojen käyttö ja jätteen synty rakennuskohteessa, mahdollisimman 

pitkäikäisten rakennusten rakentamista ja rakennusosien hyötykäytön mahdollistamista 

rakennuksen poistuessa käytöstä. (Huttunen 2021, 8–9.) 

 

Vielä tällä hetkellä suurin osa rakennusten päästöistä syntyy niiden käytön aikana 

energiankulutuksen muodossa. Energiasektorin edistysaskelten ja rakennusten 

energiatehokkuuden paranemisen myötä tuo osuus tulee kuitenkin tulevaisuudessa 

merkittävästi pienenemään. Käytön aikaisten päästöjen pienetessä varsinaiset 

rakennusvaiheen päästöt alkavat korostua. Rakennusvaiheen päästöt aiheutuvat pääasiassa 

käytetyistä rakennusmateriaaleista. Materiaaleista aiheutuvaa päästömäärää voidaan hillitä 

valitsemalla mahdollisimman pienet ilmastovaikutukset omaavia rakennusmateriaaleja sekä 

pienentämällä uudisrakentamisen tarvetta. (Huttunen 2021, 11.) 

 

Neljä eniten päästöjä aiheuttavaa ja yleisesti käytettyä rakennusmateriaalia ovat teräs, 

alumiini, sementti ja muovi. Jo pelkästään näiden materiaalien valmistuksen päästöt 

nykyisellä rakennustahdilla ylittävät meneillään olevalle vuosisadalle lasketun hiilibudjetin. 

Rakennusmateriaalien aiheuttaman päästömäärän tähden rakennussektorin hiilineutraalius 

näyttääkin tällä hetkellä siis lähes mahdottomalta. (Huttunen 2021,11.) 

 

Suurien materiaalien valmistuksesta aiheutuvien päästömäärien tähden on tärkeää panostaa 

valmistusmenetelmien kehittämiseen ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan sekä 

uusien korvaavien vaihtoehtojen kehittämiseen. Kehitys ei tule tapahtumaan sormia 

napsauttamalla, joten on lisäksi tärkeää tehdä rakennuksista mahdollisimman pitkäikäisiä ja 

helposti korjattavia. (Huttunen 2021, 11.) 

 

Rakennusten purkamisesta syntyvä jäte on syy yli kolmannekseen Euroopan unionin alueella 

tuotettavasta jätteestä ja sen uusiokäyttö on nykyisen EU:n rakennustuoteasetuksen nojalla 

varsin hankalaa (Huttunen 2021, 11). Suomi pyrkii muiden Pohjoismaiden kanssa 
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vaikuttamaan tilanteeseen. EU:n nykyinen rakennustuoteasetus edellyttää rakennustuotteilta 

CE-merkintöjä, mikä hankaloittaa rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä. Suomen aloitteen 

pohjalta Euroopan komissio käynnisti hankkeen, jossa selkeytetään rakennustuoteasetusta 

siten, että se jatkossa mahdollistaa myös kierrätysmateriaalien käytön. (Ympäristöministeriö 

n.d.-e) 

 

4.3 Vähähiilinen rakentaminen 

Vähähiilinen rakentaminen toimena on joiltain osin päällekkäinen edellä esiteltyjen toimien 

kanssa, sillä parempi materiaalien kierto rakennusalalla laskee yksittäisen rakennuksen 

rakennusvaiheesta aiheutuvia päästöjä ja rakennusten energiatehokkuuden parantuminen on 

omiaan vähentämään rakennuksen käytön aikaisia päästöjä. Vähähiiliseen rakentamiseen 

liittyy kuitenkin myös toimia, jotka eivät varsinaisesti istu kumpaankaan aikaisemmin 

esiteltyyn keinoon. 

 

Vähähiilisen rakentamisen edistämisessä on lähdetty liikkeelle luomalla rakennusalalle 

yhdessä alan toimijoiden kanssa hiilineutraaliuteen tähtäävä toimintasuunnitelma. 

Toimintasuunnitelma ohjaa vähähiilisen rakentamisen tiekartan mukaisien toimien 

jatkamiseen. Rakennusten elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen perustuvaa säädösohjausta 

kehitetään. (Valtioneuvosto n.d.) 

 

Käytetyt materiaalit vaikuttavat suuresti rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tutkimukset 

osoittavat, että ainoa yleisesti käytössä oleva rakennusmateriaali, jonka käytön 

ympäristöhyödyt ovat haittoja suurempia hiilijalanjälkenä mitattuna on puu. (Varis 2019, 

18.) Puurakentamista pyritään lisäämään puurakentamisen ohjelmalla. Tällä hetkellä 

puurakentamista kuitenkin hankaloittavat palomääräykset. Tästä johtuen palomääräysten 

materiaalineutraaliutta kehitetään siihen suuntaan, ettei puurakentamisessa enää tarvittaisi 

kaksinkertaista palosuojausta (tekninen ja rakenteellinen). Selvityksessä on lisäksi, onko 

puurakentamisen palomääräyksien keventämiselle perusteita. (Valtioneuvosto n.d.) 

 

Puu rakennusmateriaalina tulee tuskin täysin korvaamaan muita materiaaleja, joten myös 

muiden materiaalikorvikkeiden kehittäminen on tärkeää. Nykyisen laajassa käytössä olevan 

betonin tärkeimmän raaka-aineen, sementin, valmistus tuottaa kaikista ihmisen 
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aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä jopa 16 prosenttia. Oulun yliopiston tutkimusten 

mukaan betonin hiilijalanjälkeä voidaan kuitenkin pienentää tarkasti suunnitellulla käytöllä 

tai käyttämällä valmistuksessa vaihtoehtoisia runko- ja sidemateriaaleja. (Varis 2019, 22–

23.) 

 

Vaihtoehtoisia sideaineita betonin valmistukseen saadaan teollisuuden sivuvirroista. 

Potentiaalisia raaka-aineita betonin sideaineiksi ovat muun muassa rakentamisesta syntyvä 

mineraalivillajäte ja terästeollisuuden sivuvirtana syntyvä masuunikuona eli 

natriumsilikaatti. Näiden vaihtoehtoisten materiaalien avulla tuotetun ekokuivabetonin 

hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 % pienemmät kuin tavallisen sementin. Uusilla 

valmistusmenetelmillä tuotetun betonin ei uskota kuitenkaan syrjäyttävän perinteistä 

betonia, sillä mineraalivillajätteen ja masuunikuonan syntyminen on melko vähäistä 

tarvittavaan kapasiteettiin nähden. Niin sanottua ekobetonia ei toistaiseksi ole kaupallistettu 

Suomessa, mutta se on markkinoilla jo esimerkiksi Australiassa. (Varis 2019, 23.) 

 

Myös LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan kaupungin yhteisessä 

Urban Infra Revolution -hankkeessa on tehty tutkimusta teollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntämisestä vähähiilisissä rakennusmateriaaleissa. Tutkimuksen tuloksena on saatu 

kehitettyä geopolymeerikomposiittimateriaaleja, joista parhaassa 99,6 prosenttia raaka-

aineista on peräisin teollisuuden sivuvirroista. Kyseisen materiaalin hiilidioksidipäästöt ovat 

98 prosenttia tavallista betonia alhaisemmat. (Häkkinen et al. 2020.) 

 

UIR-hankkeessa kehitettyjen rakennusmateriaalien säänkestävyyttä testataan 

Lappeenrannan Pontuksen alueella, jonne loppuvuoden 2020 aikana rakennettiin 

raideliikenteen melueste. Meluesteessä käytettiin rakennusmateriaalina tavallisten 

betonielementtien lisäksi muutamista eri seoksista valmistettuja 

geopolymeerikomposiittiosioita. (Häkkinen et al. 2020.) 

 

Toinen yleinen, mutta päästöjensä suuruuden takia ongelmallinen rakennusmateriaali on 

teräs. Teräksen tuotannon nykyiset hiilidioksidipäästöt ovat 7–9 prosenttia koko maailman 

hiilidioksidipäästöistä. Odotettavissa olevan lisäkysynnän myötä nykyisellä 
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valmistustekniikalla tuotettavan teräksen kasvihuonekaasupäästöt tulevat mahdollisesti 

kasvamaan neljännekseen vuoteen 2050 mennessä. (Varis 2019, 24.) 

 

Uusia teräksin tuotantomenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Eräs kehitteillä ovista 

menetelmistä on teräksen tuotto fossiilivapaalla sähköllä, jota voitaisiin tarpeen tullen 

varastoida vetylaitokseen. Vedystä saatavaa energiaa on tarkoitus hyödyntää raudan 

pelkistämiseen malmipelleteistä. Pelkistettyä rautaa käytettäisiin yhdessä romuraudan 

kanssa teräksen valmistuksessa. Menetelmä on kuitenkin hyvin energiaintensiivinen eli se 

vaatii valtavia määriä sähköä. Mikäli esimerkiksi SSAB:n Raahen tehdas siirtyisi 

käyttämään kyseistä menetelmää ylläpitäen nykyisen tuotantokapasiteettinsa, vaatisi se 

vuosittain 10–12 TWh sähköä. (Varis 2019, 24.)  

 

Ensimmäinen erä tällä menetelmällä tuotettua terästä on valmistunut kaupalliseen käyttöön 

SSAB:n Oxelösundin tehtaalla Ruotsissa syksyllä 2021. Menetelmän ennustetaan olevan 

käytössä kaupallisessa mittakaavassa vuoteen 2026 mennessä, jolloin se tulisi vähentämään 

merkittävästi terästeollisuuden päästöjä Suomen osalta ja maailmanlaajuisesti. (Sipola 

2021.) 

 

Tulevaisuudessa sähköautojen käytön lisääntymisen myötä kysyntä niiden 

latausinfrastruktuurille kasvaa. Tämä tulee näkymään myös taloyhtiöiden 

korjausrakentamissuunnitelmissa. Ongelmaan pyritään ratkaisemaan asettamalla kiintiöt 

kiinteistöjen laajamittaisten remonttien yhteydessä rakennettaville sähköautojen 

latauspaikoille. Latauspaikkojen rakentamista tullaan lisäksi helpottamaan poistamalla 

niiden rakentamisen hallinnollisia esteitä erityisesti taloyhtiöissä. (Valtioneuvosto n.d.) 
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5 POHDINTAA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ilmastotavoitteiden pohjalta suunnitellut toimet rakennuskannan viemiseksi 

ilmastokestävämpään suuntaan tulevat vaikuttamaan Suomen rakennuskantaan laaja-

alaisesti vuosina 2020–2050. Muutoksia tullaan näkemään muun muassa rakennuskannan 

ikärakenteessa, rakennusmateriaaleissa ja taloteknisissä ratkaisuissa. 

 

Rakennusten suunnittelussa tullaan tulevaisuudessa ottamaan entistä paremmin huomioon 

niiden käyttöikä ja korjausmahdollisuudet. Tämä yhdistettynä tilastokeskuksen 

ennusteeseen, jossa väkimäärä kääntyy laskuun vuonna 2034 (Suomen virallinen tilasto 

2021), aiheuttaa rakennuskannan vanhenemisen. Tässä työssä rakennuskannan 

vanhenemisella tarkoitetaan rakennuksien käyttöiän pitenemistä remontoinnin avulla. 

Uusien rakennusten suunnittelu ja rakentaminen vähenee ja voimavarat suunnataankin 

vanhojen rakennusten kunnossapitoon ja energiaremontteihin.  

 

Korjausrakentamisen yleistyminen uudisrakentamisen kustannuksella tulee vaikuttamaan 

myös ei-asuinrakennuksiin. Ei-asuinrakennuksissa nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat tilojen monenlaisen käytön tai niiden remontoinnin pienillä 

toimenpiteillä palvelemaan uusia käyttötarkoituksia. 

 

Oletettavasti uudisrakentaminen tulee jatkossa painottumaan kasvukeskuksiin väestön 

muuttoliikenteen myötä. Muuttoliike ja pienenevä väkimäärä vaikuttaa kuitenkin myös 

syrjäseuduilla rakentamiseen etenkin suurten remonttien osalta. Kalliiden rakenteellisten 

muutosten tekemisen kynnys on huomattavasti korkeampi alueilla, joissa rakennuksen arvo 

laskee, eikä sille ole odotettavissa kovinkaan pitkää käyttöikää. Kustannustehokkaiden 

vaihtoehtojen löytäminen on näillä alueilla avainasemassa energiatehokkuuden 

parantamiseksi. 

 

Muutoksia rakennusmateriaaleihin on odotettavissa erityisesti puun käytön osalta. Puu 

rakennusmateriaalina tulee lisääntymään laaja-alaisesti siihen panostettujen tukien ja 

mahdollisten lakimuutosten seurauksena. Todennäköistä on myös, että markkinoille nousee 

jokin uusi tai kestävämmällä tavalla valmistettu, toistaiseksi kehitteillä oleva, 

rakennusmateriaali korvaamaan ainakin osittain nykyisiä betonia ja terästä, joiden 
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ilmastovaikutukset ovat merkittäviä. Nykyisten, ilmaston kannalta ongelmallisten, 

rakennusmateriaalien valmistuksessa ja kierrätyksessä tullaa lisäksi näkemään 

edistysaskelia, jotka osaltaan laskevat niiden käytöstä aiheutuvia päästöjä. 

 

Rakennusmateriaalien ohella myös taloteknisiin ratkaisuihin on odotettavissa muutoksia. 

Öljylämmitys tulee poistumaan ensin julkisen sektorin rakennuksista, mutta vuosien varrella 

myös yksityishenkilöiden käytöstä. Öljylämmitys tullaan korvaamaan liittymällä 

kaukolämpöverkkoon, asentamalla lämpöpumppuja (maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput) 

tai siirtymällä jonkin biopolttoaineen polttoon. Valtaosassa tapauksista, näistä 

kustannustehokkain vaihtoehto syrjäseuduilla on maalämpöpumpun asennus, joten 

oletettavasti maalämpö tulee olemaan edellä esitetyistä vaihtoehdoista yleisin. Mikäli 

rakennukselle ei ole odotettavissa kovin pitkää käyttöikää, myös sähkölämmitys on 

ratkaisuna mahdollinen. 

 

Energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä on odotettavissa, että tekniikan säädettävyys ja 

automaatio lisääntyvät etenkin ei-asuinrakennuksissa. Jatkuvasti tasaisella teholla toimivat 

ilmanvaihtoratkaisut tulevat korvautuvaan tilanteen mukaan säädettävillä tai automaattisesti 

säätyvillä vaihtoehdoilla. Sama pätee etenkin julkisten tilojen valaistukseen. Vanha 

tekniikka korvataan led-valaistuksella, mikä osaltaan laskee valojen energiankulutusta 

vanhoissa rakennuksissa. 

 

Energiatehokkuuden parantamiseksi vanhojen rakennusten ulkoseinien eristyksiä tullaan 

parantamaan ulkopintojen remontointien yhteydessä. Parannuksia erityksessä on 

odotettavissa myös omakoti- ja paritalojen yläpohjissa. Vanhat U-arvoiltaan heikot ikkunat 

korvataan remonttien myötä paremmilla, jolloin lämpöhäviöt ikkunoiden kautta pienenevät.  

 

Lämpöhäviöitä tullaan jatkossa pienentämään paremman eristyksen lisäksi paremmilla 

teknisillä ratkaisuilla. Lähes kaikkiin rakennuksiin, joissa ei toistaiseksi ole käytössä 

toimivaa lämmöntalteenottojärjestelmää, tullaan sellainen asentamaan samalla kun vanhoja, 

jo aikansa eläneitä järjestelmiä korvataan uusilla ja tehokkaammilla vaihtoehdoilla. 

Rakennusten sisällä valoja, kodinkoneita ja muita vastaavia energiaa kuluttavia laitteita 

vaihdetaan niiden käyttöiän päätyttyä vähemmän energiaa kuluttaviin. 
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Taulukossa 2 esitetään tiivistetysti oleellisimmat rakennuskantaan vuosina 2020–2050 

vaikuttavat haasteet, toimenpiteet ja niiden seuraukset. Taulukko perustuu johtopäätökset -

kappaleen tekstiin. 

 

Taulukko 2 Oleellisimmat rakennuskantaan vaikuttavat haasteet, toimenpiteet ja niiden seuraukset 

Haaste Toimenpide Vaikutus 

rakennusvaiheen päästöt suunnittelussa otetaan 

paremmin huomioon 

rakennuksen käyttöikä ja 

korjausmahdollisuudet 

rakennuskanta ikääntyy, 

korjausrakentaminen lisääntyy 

uudisrakentamisen 

kustannuksella 

rakennusmateriaalien päästöt puun käytön lisääminen 

rakennusmateriaalina 

puu toimii pitkäikäisenä 

hiilivarastona ja laskee 

rakennuksen koko elinkaaren 

aikaisia päästöjä 

rakennusmateriaalien päästöt vaihtoehtoisten materiaalien 

kehittäminen 

esim. betonin ja teräksen 

korvaaminen uusilla 

ympäristön kannalta 

kestävämmillä vaihtoehdoilla 

lämmityksestä aiheutuvat 

päästöt 

öljylämmityksestä 

luopuminen 

lämpöpumppujen, 

kaukolämmön ja 

biopolttoaineiden käytön 

lisääntyminen 

lämpöhäviöt lämmöntalteenoton 

tehostaminen 

lämmöntalteenottolaitteiden 

lisääminen rakennuksiin, joissa 

niitä ei vielä ole ja vanhojen 

laitteiden korvaaminen 

tehokkaammilla 

lämpöhäviöt peruskorjaukset (ikkunoiden 

vaihtaminen U-arvoltaan 

parempiin, eristeiden 

parantaminen) 

energiatehokkuuden 

paraneminen 
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Näiden muutosten lisäksi rakennuskannassa tulee todennäköisesti tapahtumaan uusien, 

myöhemmin voimaan tulevien ilmastotavoitteiden mukaisia muutoksia, joita on 

nykytiedolla hyvin vaikea ennustaa. Johtopäätösten ennuste perustuu siis vain ennen työn 

aloittamista julkaistuihin ilmastotavoitteisiin.  
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6 YHTEENVETO 

Rakentamista ja jo olemassa olevia rakennuksia koskee laaja joukko ilmastotavoitteiden 

pohjalta säädettyjä lakeja. Suomen rakennuskantaan vaikuttavat niin kansalliset kuin 

kansainvälisetkin tavoitteet. Ilmastotavoitteet pyrkivät rakennusten energiatehokkuuden 

parantamiseen, rakennusvaiheen päästöjen pienentämiseen ja koko elinkaaren 

kasvihuonekaasujen alentamiseen. 

 

Suomen rakennuskanta on tällä hetkellä varsin heterogeeninen. Se koostuu hyvin eri ikäisistä 

rakennuksista, joiden rakennusmateriaalit ja tekniikat eroavat toisistaan merkittävästi. 

Uusissa sekä vanhoissa, peruskorjatuissa, rakennuksissa energiatehokkuustasot ja sitä kautta 

myös energian kulutus on jo kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta etenkin ennen 1980-lukua 

rakennettujen rakennusten osalta tekemistä vielä riittää. 

 

Ilmastotavoitteiden pohjalta suunnitellut toimet rakennuskantaan vaikuttavat 

tulevaisuudessa etenkin rakennuskannan ikärakenteeseen, käytettäviin 

rakennusmateriaaleihin ja taloteknisiin ratkaisuihin. Korjausrakentamisen ja rakennusten 

pitkäikäisemmiksi suunnittelun myötä rakennuskanta tulee vanhenemaan, vaikka sen 

energiatehokkuus tulee parantumaan. Kaupalliseen käyttöön saadaan tulevaisuudessa 

ympäristön kannalta kestävämmin tuotettuja vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja sekä 

kierrätysmateriaaleja, jotka omalta osaltaan auttavat rakennusten koko elinkaaren aikaisten 

kasvihuonekaasupäästöjen laskua. Energiatehokkuuteen vaikuttavia laitteistoja tullaan 

asentamaan rakennuksiin, joissa niitä ei vielä ole ja vaihtamaan uudenpiin ja tehokkaampiin 

laitteisiin rakennuksissa, joissa vanhat laitteet ovat jo aikansa eläneet 

 

Rakennuskannan muutokset eivät tule vuosina 2020–2050 rajoittumaan vain nykyisiin 

ilmastotavoitteisiin, vain on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että vuosien varrella 

säädetään uusia tavoitteita. Näiden vielä asettamattomien tavoitteiden vaikutuksia 

rakennuskantaan on kuitenkin toistaiseksi hyvin vaikea ennustaa. 
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