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Työn tavoitteena on tehdä katsaus suomalaiseen kiinteistö- ja talonrakennusalaan ja 

selvittää alan toimijoiden jo tehdyt toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi sekä aikeet 

toimenpiteiden tekemiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi työ perehtyy siihen, mitä tavoitte ita 

alan toimijoilla on hiilineutraaliuden suhteen ja sisältävätkö tavoitteet kompensoint ia. 

Työn tavoitteena oli myös selvittää, millaista päästökehitystä voidaan ennustaa kiinteis tö -  

ja talonrakennusalla sekä onko päästökehityksen taso riittävä verrattuna Suomen 

tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja käytettävissä olevaan hiilibudjettiin. 

Diplomityön alussa on tehty kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen kerrotaan tehdystä 

kyselytutkimuksesta. Kysely toteutettiin elokuun ja syyskuun aikana 2022 

kyselylomakkeen avulla. Yhteensä kyselylomake lähetettiin 57 organisaatiolle, joista 

kyselyyn vastasi 40 organisaatiota. Näin ollen kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 

hyvä, hieman yli 70 prosenttia. Tulosten analyysimenetelmänä toimi sisällönanalyysi. 

Kyselytutkimuksen perusteella suomen kiinteistö- ja talonrakennuksen ala on 

suurimmalta osin tietoinen organisaatioiden toiminnasta aiheutuneista päästöistä. Lisäksi 

suurin osa kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä ilmoitti sitoutuneensa joho nkin 

päästövähennysohjelmaan tai tavoitteeseen. Ahkerimmin sitoumuksia olivat tehneet 

rakennuttajat ja kiinteistönomistajat sekä rakennusliikkeet. Sen sijaan 

päästövähennystavoitteiden sisällöissä oli suuria eroja ja valitettavan usean organisaat ion 

osalta tavoite jäi laadultaan keskimääräiseksi tai heikoksi. Yleisesti materiaalivalmista jat 

tavoittelevat 45 prosentin päästövähennystä vuoteen 2035, rakennusliikkeet 65 prosentin 

vähennystä ja kiinteistöomistajat sekä rakennuttajat lähes täyttä hiilineutraaliutta vuoteen 

2035 mennessä.  



 

 

Kompensaatioita oli toteuttanut vain muutama organisaatio, eikä moni organisaat io 

aikonut toteuttaa niitä tulevaisuudessa. Sektoreittain tarkasteltuna huomataan, että vain 

betonituotevalmistajat sekä rakennuttajat ja kiinteistönomistajat olivat kompensoineet 

päästöjä.  

Työn tulokset antavat hyvän yleiskuvan kiinteistö- ja talonrakennusa lan 

hiilineutraaliuden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Organisaatiot ovat tietoisia alan 

tärkeästä roolista koko Suomen päästövähennystavoitte iden suhteen ja kaikki kyselyyn 

vastanneet yritykset olivat tehneet jo hiilineutraalius- tai päästövähennystoimenpite itä. 

Tämän työn avulla huomataankin, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä suhteessa 

Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali 2035 tai puolentoista asteen budjettiin. Tämän 

työn tuloksia voidaankin käyttää yleisesti kuvaamaan alan nykyistä tilanne tta 

hiilineutraaliuden suhteen. Yritysten asettamat tavoitteet antavat suuntaviivoja alan 

päästökehityksestä tulevaisuudessa. Työn avulla saatiin arvokasta tietoa alan toimijo iden 

ymmärryksestä ja asenteista, mutta myös merkittävimmistä haasteista hiilineutraaliuteen 

liittyen.  

 

Asiasanat: hiilineutraalius, kiinteistöala, rakennusala, päästövähennys, kompensaatiot, 

hiilibudjetti 

  



 

 

ABSTRACT 

Current state and development of carbon neutrality in real estate and building construction 

sector in Finland 

Mira Lindholm 

University of Oulu, Degree Programme of Environmental Engineering 

Master’s thesis 2022, 108 pp. + 1 Appendix 

Supervisors at the university: Prof. Eva Pongrácz ja DI Jari Pulkkinen 

 

The aim of this research was to have an overview of the Finnish real estate and building 

industry, to find out what measures have already been taken by organizations to reduce 

emissions, and what measures they intent to take in the future. In addition, the goal of this 

research was to find out what targets the organizations have regarding carbon neutrality 

and whether those targets include compensations. The goal of this research was also to 

find out what kind of emission development can be predicted in real estate and building 

sector, and whether the level of emission development is sufficient compared to Finland's 

goal of being carbon neutral by 2035 and the available carbon budget. 

The first part of this research is a literature review, and the second part presents the results 

of a survey. The survey was carried out between August and September 2022. In total, 

the questionnaire was sent to 57 organizations, of which 40 organizations answered. Thus, 

the response rate was good, a little over 70 percent. As an analysis method, content 

analysis was used.  

Based on the survey, the Finnish real estate and building sector is mostly aware of the 

emissions caused by their activities. In addition, most of the companies that responded to 

the survey stated that they were committed to some emission reduction program or goals. 

Property owners and construction companies were more active to make commitments. 

However, there were many differences in the content of the emission reduction targets. 

For several organizations, the quality of their targets was average or weak. In general, 

material manufacturers aim at a 45 percent reduction of emissions by 2035, construction 

companies a 65 percent reduction, and property owners aim at carbon neutrality by 2035. 



 

 

Only a few organizations had implemented compensations so far, and not many 

organizations planned to implement them in the future either.  Looking at each sector, it 

was noted that only concrete product manufacturers and property owners had 

compensated emissions. 

The results of this research provide an overview of the current situation and the future of 

carbon neutrality in the real estate and building sector. Organizations are aware of the 

importance of their sector’s role, in relation to the Finnish carbon neutrality objectives. 

All the companies that responded to the survey had already taken measures toward carbon 

neutrality or emission reduction. The outcome of this research is that the current actions 

are insufficient in terms of Finland’s carbon neutrality objective by 2035 and stay within 

the 1,5 degrees warming trajectory. The results of this research can provide and overview 

of the current situation of the real estate and building sector in terms of carbon neutrality. 

The goals set by the companies are indicative of the direction, of emission development 

of the sector. This research provide valuable information about the understanding and 

attitudes of the actors in the field, and about the most significant challenges related to 

carbon neutrality. 

 

Keywords: carbon neutrality, real estate, construction sector, emission reductions, 

compensations, carbon budget 



 

 

ALKUSANAT 

Työn päätarkoituksena on selvittää kiinteistöjen ja talonrakennuksen hiilineutraaliuden 

nykytila ja tulevaisuus yleisellä tasolla. Työssä perehdytään siihen, milla is ia 

toimenpiteitä kiinteistö- ja rakennusalan urakoitsijat, kiinteistön omistajat ja 

rakennustuotevalmistajat ovat tehneet yleisellä tasolla ja millaisia suunniteltuja 

toimenpiteitä tulevaisuudessa on. Lisäksi työssä perehdytään siihen, ovatko yritykset 

asettaneet hiilineutraaliustavoitteita tai tehneet hiilitiekarttoja ja mitä mahdolliset 

tavoitteet ja tiekartat pitävät sisällään. Tuloksia peilataan Suomen 

hiilineutraaliustavoitteisiin ja käytettävissä olevaan 1,5 – 2 asteen hiilibudjettiin. Työn 

aihe on rajattu pääosin tarkastelemaan nimenomaan materiaalinvalmistusta, 

rakennuttamista ja kiinteistön omistamista.  

Työ toteutettiin vuoden 2022 aikana siten, että kirjallisuuskatsaus tehtiin pääosin 

toukokuun ja kesäkuun aikana, elokuussa lähetettiin kyselytutkimukset yrityksille, jotka 

analysoitiin syyskuun aikana. Loppupäätelmät ja yhteenveto kirjoitettiin syys-lokakuun 

aikana.  

Haluan kiittää Green Building Council Finlandia ja työnantajaani Granlundia työn 

mahdollistamisesta. Erityisen kiitollinen työn ohjauksesta olen Lauri Tähkäselle Green 

Building Council Finlandista, Tytti Bruce-Hyrkkäälle Granlundilta sekä esihenkilö Ilkka 

Kasarille Granlundilta. Oulun Yliopiston puolelta olen kiitollinen saamasta hyvästä, 

mutta vaativasta ohjauksesta professori Eva Pongráczille ja DI Jari Pulkkiselle.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Ilmastonmuutosta pidetään yhtenä suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä, jonka 

vaikutuksia on jo nyt havaittavissa ympäri maapalloa. Ilmastonmuutoksen seurauksena 

esimerkiksi sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja myrskyt ovat yleistyneet sekä arktisen 

alueen ympärivuotinen jääpeite on pienentynyt. (WWF 2022) 

Yksi kansainvälinen toimi ilmastonmuutoksen hillinnässä on vuonna 2015 solmittu ja 

vuonna 2016 voimaan tullut Pariisin sopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon 

keskilämpötilan nousu alle kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Lisäksi 

sopimuksella pyritään saamaan aikaan toimia, joiden avulla keskilämpötilan nousu olisi 

alle puolitoista astetta. (Ympäristöministeriö 2022a) Myös Suomi valtiona on säätänyt 

tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite kirjattiin niin 

kutsuttuun Ilmastolakiin, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2022. Lisäksi laissa säädetään 

päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050. (Valtioneuvosto 2022b) 

Kuitenkin 4.4.2022 julkaistussa IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

raportissa todetaan, että nykyisillä toimilla ei saavuteta Pariisin sopimuksessa mainittua 

puolentoista asteen polkua tai edes kahden asteen polkua, sillä nykyiset toimet johtavat 

noin kolmen asteen lämpenemiseen vuoteen 2100 mennessä. IPCC:n raportin mukaan 

puolentoista asteen polun saavuttaminen edellyttää nopeita toimia kaikilla sektoreilla. 

(Valtioneuvosto 2022a) 

Rakennusteollisuudella on suuri vaikutus hiilidioksidipäästöihin, sillä se kattaa 40 

prosenttia koko Euroopan energiankulutuksesta ja kolmanneksen Euroopan 

hiilidioksidipäästöistä. (Energy Efficient Buildings Association 2022, s.1) IPCC:n 

raportissa mainitaankin, että esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

ja vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö ovat tehokkaita keinoja savuttaa 

päästövähennyksiä. (Valtioneuvosto 2022a) 

Myös siis kiinteistö- ja rakennusalan tulee tehdä osaltaan toimet ilmastonmuutoksen 

hillintään. Tässä työssä selvitetään yleisellä tasolla kiinteistö- ja rakennusalan 
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hiilineutraaliuden nykytila ja tavoitteet, sekä se, mitä toimia yritykset ovat aikeissa tehdä 

hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja ovatko toimet riittäviä puolentoista asteen polun 

saavuttamiseksi. 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on selvittää, mitä hiilineutraaliustoimenpiteitä kiinteistö- ja 

rakennusalan urakoitsijat, kiinteistön omistajat ja rakennustuotevalmistajat (huomio iden 

Suomessa käytetyt tuotteet) ovat tehneet yleisellä tasolla ja mitä suunniteltuja 

toimenpiteitä heillä on mahdollisen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

Lisäksi työssä tutkitaan miten kysyntä (rakennuttaja, osin urakoitsija) ja tarjonta 

(materiaalivalmistajat, osin urakoitsija) muuttuvat. 

Työssä keskitytään materiaalinvalmistukseen, rakennuttamiseen ja kiinteistön 

omistamiseen. Työssä ei keskitytä kuljettamiseen tai purkamiseen. Rakennuttamisen 

osalta tutkitaan uudisrakentamista, mutta työssä tarkastellaan korjausrakentamisen 

sisällyttämistä tutkimukseen (löytyykö riittävästi järkevää tietoa). Lisäksi työssä 

huomioidaan sekä yksityiset ammattimaiset että julkiset toimijat. Yksityishenkilöt ja 

taloyhtiöt huomioidaan, mikäli niistä löytyy järkevää tietoa. Työ koskee taloja, ei infraa 

tai alueita. Työstä jätetään lainsäädäntö pois, katsotaan puhtaasti organisaatioitten 

tavoitteita ja sitä, miltä markkinaehtoinen kehitys näyttää. 

Työn tarkoituksena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalan yrityksillä on hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi ja kompensoimiseksi, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? 

2. Millaista päästökehitystä näiden tavoitteiden pohjalta voidaan ennustaa vuoteen 

2035 mennessä? 

3. Onko päästökehityksen taso riittävä suhteessa Suomen 

hiilineutraaliustavoitteisiin ja käytettävissä olevaan 1,5/2 asteen hiilibudjettiin? 

4. Kuinka paljon ja mitä lisätoimia tarvittaisiin? 
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1.3 Rakenne, toteuttamistapa ja menetelmät 

Työ on jaettu kahteen osaan. Työn ensimmäinen vaihe koostuu kirjallisuuskatsauksesta, 

jossa puhutaan aluksi yleisesti kiinteistö- ja rakennusalasta sekä Suomen 

rakennuskannasta. Tämän jälkeen selvitetään kiinteistö- ja rakennusalan päästöjen 

nykytilanne ja kiinteistö- ja rakennusalan osuus Suomen hiilibudjetista nyt ja 

tulevaisuudessa. Lopuksi käydään läpi Suomen ja Euroopan Unionin 

hiilineutraaliustavoitteita sekä kiinteistö- ja rakennusalan tämän hetken toimia ja 

tavoitteita puolentoista asteen polun saavuttamiseksi.  

Osana kirjallisuuskatsausta selvitetään, että millainen kysely ja minkälaisia rajauksia 

tulee tehdä, jotta työn toisessa osassa toteutettavalla kyselyllä saadaan kattava otos 

kiinteistö- ja rakennusalasta diplomityöhön sopivalla työmäärällä. 

Kyselyssä selvitetään kiinteistö- ja rakennusalan yritysten hiilineutraaliuden nykytilaa ja 

tulevaisuutta. Tuloksena saadaan tieto, että mitä toimenpiteitä yritykset ovat tehneet ja 

mitä toimenpiteitä yritykset tulevat tekemään. Tarkemmin yrityksiltä siis kysytään 

mahdollisen päästölaskennan tulokset sekä se, että mitä päästölaskennan scopet 1,2 ja 3 

pitävät sisällään. Kyselyssä kysytään myös kompensoinnin nykytilasta ja tulevaisuudesta 

sekä sitä, kuinka moni on sitoutunut The Net Zero Carbon Buildings Commitmenti in.  

Osana tutkimusta selvitetään, että saisiko kyselystä vuosittain toistettavan. 

Työn tuloksena saadaan tietoa siitä, että millainen vaikutus hiilineutraaliustoimenpite il lä 

on kiinteistöjen ja talonrakennuksen elinkaaripäästöihin. Lisäksi työssä verrataan 

organisaatioiden hiilineutraaliuspolkuja kiinteistö- ja rakennusalan hiilibudjettiin ja 

selvitetään, kuinka paljon kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan vielä toimia 1,5 asteen 

polun saavuttamiseksi. Osana työtä saadaan myös tieto, kuinka paljon ilmastohyö tyjä 

syntyy kompensoinnin kautta ja millä aikataululla. 
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2 SUOMALAINEN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALA 

HIILINEUTRAALIUDEN NÄKÖKULMASTA 

2.1 Kiinteistö- ja rakennusala 

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035-julkaisun mukaan kiinteistö- ja rakennusala kattaa 

Suomen bruttokansantuotteesta noin 15 prosenttia (Laine et al. 2020, s. 11) 

Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 2008 mukaan luokka F ”rakentaminen” on oma 

toimiala ja luokka L ”kiinteistöalan toiminta” oma toimiala. Rakentaminen pitää sisällään 

talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan. 

Rakennuttaminen pitää sisällään rakennuttamisen ja rakennushankkeiden kehittämisen 

sekä asuin- ja muiden rakennusten rakentamisen.  Tilastokeskuksen mukaan toiminta voi 

olla esimerkiksi perusparannusta, uudisrakentamista, muutos-, kunnostus- ja 

laajennustyötä sekä korjausrakentamista. Toimialaluokka L ”Kiinteistöalan toiminta” 

pitää sisällään kiinteistöjen vuokrauksen, myynnit ja ostot. Luokkaan sisältyy myös muut 

kiinteistöpalvelut, joita on esimerkiksi kiinteistöjen arviointi. Nämä edellä luetellut 

palvelut voivat liittyä omaan tai liisattuun omaisuuteen. (Tilastokeskus 2022) 

Asuinrakennusten, muiden rakennusten ja rakennelmien osuudet jaettuna eri sektoreille 

on esitetty alla olevassa kuvassa 1. Suurin sektori on kotitaloudet, jonka osuus on noin 

349 miljardia euroa eli 50 prosenttia. Toiseksi suurin sektori on yritykset, jonka osuus on 
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noin 210 miljardia euroa eli 30 prosenttia ja kolmantena tulevat julkisyhteisöt, joiden 

osuus on noin 121 miljardia euroa eli 18 prosenttia. (Tilastokeskus 2021a) 

 

Kuva 1. Kokonaisvarallisuus Suomessa sektoreittain 2020 (Lähde: Tilastokeskus 
2021a). 

 

Kiinteistö- ja rakennusalalla on myös merkittävät työllisyysvaikutukset. Raklin (2014) 

mukaan kiinteistö- ja rakennusala työllistää yhteensä noin 300 000 suomalaista, josta 

kiinteistöalan osuus on noin 120 000 työntekijää ja rakennusalan noin 170 000 

työntekijää. Tämä on noin 12 prosenttia Suomen kokonaistyöllisyydestä. Tarkemmin 

kiinteistöalan työllistämisvaikutus koostuu yksityisen ja julkisen sektorin 

kiinteistöpalveluista (noin 100 000 työntekijää), isännöintialasta (noin 5000 työntekijää) 

ja kiinteistönvälityksestä (noin 4600 henkilöä). Lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin 

kiinteistösijoitustoiminnot työllistävät noin 3000 henkilöä ja joitakin satoja työskentelee 

kiinteistörahoituksen, -kehityksen, -neuvonantotehtävien ja -arvioinnin parissa.  Tämän 

lisäksi alalla on välillisiä työllisyysvaikutuksia, koska monet suomalaiset työskentelevät 

kiinteistö- ja rakennusalaan liittyvillä aloilla, kuten rakennustuoteteollisuudessa. (Rakli 

2014) 

Raklin (2014) mukaan ainakin kiinteistöalan työpaikat tulevat säilymään Suomessa, sillä 

ne ovat sidoksissa Suomen kiinteistökantaan. Lisäksi Rakli mainitsee julkaisussaan, että 

kiinteistökannan kehittämisen tarve ja huolto on suhdanteista riippumatonta ja siten 

Yritykset
30 %

Julkisyhteisöt
18 %

Kotitaloudet
50 %

Kotitalouksia 
palvelevat voittoa 

tavoittelemattomat 
yhteisöt

2 %
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vakaata. Sen sijaan rakennusala on suhdanneherkkä ja usein laskusuhdante issa 

rakennusinvestointeja käytetäänkin vauhdittamaan talouskasvua. (Rakli 2014) 

 

2.2 Suomen rakennuskanta 

Suomen rakennuskannasta, pois lukien kesämökit sekä maatalous- ja muut 

talousrakennukset, suurin osa on asuinrakennuksia. Vuonna 2020 rakennuskanta koostui 

puolestatoista miljoonasta rakennuksesta, josta asuinrakennuksia oli 86 prosenttia eli noin 

1,4 miljoonaa kappaletta. Muita kuin asuinrakennuksia oli noin 14 prosenttia eli noin 

200 000 kappaletta. (Tilastokeskus 2021b) 

Vuonna 2020 rakennuskanta käsitti yli 505 miljoonaa neliömetriä, josta asuinrakennusten 

osuus oli noin 320 miljoonaa neliömetriä eli noin 63 prosenttia. Keskimääräinen pinta-

ala rakennuksilla oli noin 330 neliömetriä ja muiden kun asuinrakennusten 

keskimääräinen pinta-ala oli noin 900 neliömetriä. Asuinrakennuksista noin kolmasosa 

oli kerrostaloja, kun puhutaan kerrosalasta. Puhuttaessa kappalemääristä, noin kolme 

neljäsosaa oli omakoti- ja paritaloja ja kerrostalot sekä rivitalot olivat vain alle 

kymmenesosan koko rakennuskannasta. (Tilastokeskus 2021b) Kuten kuva 2 osoittaa, 

asuinrakennusten jälkeen suurin ryhmä vuonna 2020 oli teollisuuden ja 

kaivannaistoiminnan rakennukset, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli hieman yli 

50 miljoonaa neliötä. Niiden jälkeen eniten oli liikerakennuksia, joiden yhteenlaske ttu 

pinta-ala oli vähän yli 30 miljoonaa neliötä. (STAT 2022) 
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Kuva 2. Suomen rakennusten kerrosala (m2) vuonna 2020 käyttötarkoituksittain (STAT 
2022) 

 

Suomen rakennuskanta on hyvin matalaa. Suomen virallisen tilaston (2021b) mukaan 

kahdella kolmasosasta rakennuksista on vain yksi kerros ja kun mukaan otetaan 

kaksikerroksiset rakennukset, saadaan luvuksi 95 prosenttia. Noin 66 prosenttia eli 3,6 

miljoonaa ihmistä asuu näissä yksi- tai kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuksissa, joissa 

on vähintään neljä kerrosta, asui vuonna 2020 1,3 miljoonaa suomalaista. Tällais ia 

rakennuksia oli hieman alle 40 000, joista suurin osa on asuinkerrostaloja. Kymmenen 

kerrosta omaavat rakennukset ovat jo huomattavasti harvinaisempia, niitä oli vuonna 

2020 Suomessa vain 381 kappaletta, joista asuinkerrostaloja oli noin 283 kappaletta.  

(Tilastokeskus 2021b) 

Vanhoja, ennen vuotta 1921 rakennettuja rakennuksia on noin 86 000 kappaletta, joka 

edustaa noin kuutta prosenttia Suomen rakennuskannasta. 1920–1930- luvuil la 

rakennettuja rakennuksia on hieman yli 80 000 kappaletta, joka on myös noin 5 prosenttia 

koko Suomen rakennuskannasta. 1940- ja 1950- luvuilla rakennettuja rakennuksia on 
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noin 260 000 kappaletta, joka on noin 17 prosenttia koko rakennuskannasta. 1960-luvulla 

rakennettuja rakennuksia on noin 140 000 kappaletta eli noin 9 prosenttia ja 1970-luvulla 

rakennettuja noin 200 000 kappaletta, joka on noin 13 prosenttia Suomen 

rakennuskannasta. Eniten pystyssä olevia rakennuksia on rakennettu 1980-luvulla: noin 

260 000 kappaletta, joka on noin 17 prosenttia koko Suomen rakennuskannasta. 1990-

luvulla rakennettuja rakennuksia on noin 180 000 kappaletta, joka on noin 12 prosenttia 

Suomen rakennuskannasta. 2000-luvulla rakennettuja rakennuksia on noin 190 000 

kappaletta eli noin 12 prosenttia, 2010-luvulla rakennettuja on noin 130 000 kappaletta 

eli noin 8 prosenttia ja 2020 luvulla on keretty rakentamaan noin 10 000 rakennusta. Alla 

olevassa kuvassa 3 on esitetty Suomen rakennusten määrät valmistumisvuoden mukaan. 

Samaan aikaan, kun uusia rakennuksia rakennetaan, vanhoja puretaan pois. Joka vuosi 

rakennuskannasta puretaan noin yhden prosentin verran rakennuksia, mutta samaan 

aikaan uudisrakentamisen osuus rakennuskannasta on noin reilun prosentin luokkaa . 

(Tähkänen & Tähtinen 2021, s. 5; Tilastokeskus 2021b; Tilastokeskus 2021c; Lith 2021) 

 

Kuva 3. Suomen rakennusten määrät kappaleina valmistumisvuoden mukaan 

(Tilastokeskus 2021c) 

 

Suomen kiinteistönomistajat riippuvat paljon kiinteistötyypistä. Yleisest i 

kiinteistömarkkinat omistavat piensijoittajat, ammattimaiset suuret sijoittajat, julkinen 
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sektori sekä omistajat, jotka omistavat tilat, joita käyttävät itse. Vuonna 2019 julkinen tai 

yksityinen yritys omisti kaikista Suomen rakennusneliöistä 30 prosenttia, asuntoyhtiöt 28 

prosenttia, kiinteistöyhtiöt 16 prosenttia ja kunnat 13 prosenttia. Yksityisten henkilö iden 

omistuksessa oli noin seitsemän prosenttia ja valtion ja sosiaaliturvarahaston 

omistuksessa noin 2 prosenttia. (Rakli 2014; Lith 2021, Tilastokeskuksen 

Rakennuskantatilaston mukaan) 

 

2.3 Kiinteistö- ja rakennusalan päästöjen nykytilanne 

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kokonaispäästöt vuonna 2017 olivat 56,1 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttia (Tilastokeskus 2017). Vähähiilisen rakennusteollisuuden 

2035:n mukaan rakennetun ympäristön hiilijalanjälki samana vuonna oli noin 17 

miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttia, josta rakennusten osuus oli noin 15,4 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilijalanjäljellä tässä kohtaa tarkoitetaan niitä päästöjä, jotka 

syntyvät Suomessa vuoden aikana olemassa olevan rakennetun ympäristön käytetystä 

energiasta sekä rakentamisen toiminnoista. Suurin päästöjen aiheuttaja on rakennusten 

käytönaikainen energiankulutus. Käytönaikaisen energiankulutuksen osuus on noin 

kolme neljäsosaa vuodessa syntyneestä hiilijalanjäljestä, kun purkujätettä ei oteta 

huomioon. Energiankäytön osuus rakennusten päästöistä vuonna 2017 oli 13 miljoonaa 

hiilidioksidiekvivalenttia. Talonrakentamisen logistiikan, työmaatoimintojen ja 

rakennusmateriaalien yhteenlasketut päästöt vuonna 2017 olivat hieman yli kaksi 

megatonnia, josta rakennusmateriaalien osuus oli 83 prosenttia, työmaatoimintojen osuus 

12 prosenttia ja kuljetuksen osuus viisi prosenttia. Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty 

koko rakennuksista aiheutuvat päästöt suhteessa koko Suomen päästöihin ja kuvassa 5 on 

esitetty rakennetun ympäristön ja rakentamisen elinkaaren hiilijalanjälki. (Laine et al 

2020, s. 4 & 56–60) 
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Kuva 4. Vasemmanpuoleisessa piirakassa Suomen rakennusten päästöjen määrä koko 
Suomen päästöjen määrästä ja oikeanpuoleisessa piirakassa Suomen rakennusten 
päästöjen jakaantuminen käyttövaiheen energiaan sekä rakennusmateriaaleihin, 
työmaatoimintoihin ja kuljetuksiin (Laine et al. 2020, s. 56–57). 

Muut Suomen 
päästöt: 40,7 milj. 

CO2e

Rakennusten 
käyttövaiheen 

energia: 11,6 milj. 
CO2e

Rakennusmateriaalit, 
työmaatoiminnot ja 
kuljetukset: 3,9 milj. 

CO2e

Rakennusten 
päästöt: 15,5 milj. 

CO2e

27%73% 75% 25%
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Kuva 5. Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki vuonna 2017 (kt CO2) (Laine et al. 2020, 
s. 60). 

 

Koska suurin osa käyttösidonnaisista ja tuotesidonnaisista päästöistä syntyy fossiilisen 

energian käytöstä, voisi rakennetun ympäristön päästöjä laskea huomattavasti luopuma lla 

fossiilisesta energiasta työmailla, kuljetuksessa, rakennusteollisuudessa sekä 

energiantuotannossa. Tämän jälkeen tulisi keskittyä raaka-ainehankintaan ja 

materiaalivalmistuksen prosessipäästöihin esimerkiksi tehostamalla raaka-aineiden 

käyttöä, sillä materiaaleihin sitoutunut hiilidioksidi aiheuttaa hiilipiikin uusia rakennuksia 

rakennettaessa (Kuittinen & Häkkinen 2020, s. 28; Tähkänen & Tähtinen 2021, s. 8-9) 

Rakennusmateriaalien päästöjä voidaan tarkastella kahdella tavalla: kuinka paljon 

päästöjä syntyy rakennusaineteollisuudesta Suomessa sekä kuinka paljon päästöjä syntyy 

suomalaisissa rakennuksissa käytetyistä rakennusainemateriaaleista. Ensimmäistä tapaa 

kutsutaan tuotantoperusteiseksi laskennaksi ja toista tapaa kulutusperusteiseks i 

laskennaksi. Tässä työssä materiaalien päästöjä on tarkoitus tarkastella nimenomaan 

kulutusperusteisesti, jotta saadaan realistinen kuva siitä, että paljonko ovat Suomessa 

käytettyjen rakennusainemateriaalien päästöt. Alla olevassa taulukossa on esitetty 

neliökohtaiset päästökertoimet eri päämateriaaleista rakennettaville rakennuksille. (Laine 

et al. 2020, s. 45–46) 
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Taulukko 1. Neliökohtaiset päästökertoimet eri rakennusmateriaaleista valmistetuil le 
rakennuksille (Laine et al. 2020, s. 49). 

Rakennuksen päämateriaali Päämateriaalin neliökohtainen päästökerroin rakennukselle 

Betoni 

Teräs 

Tiili 

Puu (kerrostalo) 

Puu (pientalo) 

Muut 

389 kgCO2/m2 

360 kgCO2/m2 

264 kgCO2/m 

240 kgCO2/m2 

160 kgCO2/m2 

500 kgCO2/m2 

 

Rakennusteollisuuden tiekartan mukaan betoni on merkittävä rakennusmateriaali sekä 

Suomessa että muualla maailmassa, sillä se on eniten käytetty rakennusmateriaa l i. 

Vuonna 2017 uudisrakennuksia, joissa päämateriaani oli betoni, oli noin puolet kaikista 

uudisrakennuksista. Käyttökohteita betonilla on paljon, sillä betonia käytetään muun 

muassa asuintaloissa, tierakentamisessa, tunneleissa, tuulivoimaloissa sekä rakennusten 

peruspaalutuksessa. Huomionarvoista on myös se, että betonia tarvitaan myös puutaloja 

rakentaessa, sillä betonia käytetään puurakenteisten talojen perustuksissa. Joka vuosi 

betonia käytetään Suomessa noin viisi miljoonaa kuutiometriä. Rakennuksissa itsessään 

betonin käyttö jakaantuu pääosin runkorakenteeseen ja julkisivuihin. Betonin 

keskimääräinen osuus runkorakenteessa on noin 45 prosentti ja julkisivuissa noin 15 

prosenttia. Betonin tärkein raaka-aine on sementti, joka on myös betonin suurin päästöjen 

aiheuttaja. (Laine et al. 2020, s. 20-21) 

Toinen merkittävä rakennusmateriaali on teräs. Teräksen valmistuksessa suurimmat 

päästöt aiheutuvat energiankäytöstä sekä valmistuksesta, jossa hiilen pelkistyessä 

vapautuu hiilidioksidia. Vuonna 2017 rakennetuista uudisrakennuksista rakennuksia, 

joissa päärakennusaineena oli teräs, oli noin 12 %. (Laine et al. 2020, s. 22) 

Puuta käytetään monipuolisesti rakentamisessa. Siitä voidaan tehdä muun muassa seiniä, 

pilareita ja palkkeja, mutta erityisesti pientaloissa puuta käytetään myös verhoilu- ja 
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vuorausmateriaalina. Rakentamisen kannalta merkittävä ala on puutuoteala, sillä noin 

neljä viidesosaa Suomen sahatavaratuotannosta menee rakentamiseen ja loput tuotteista 

käytetään suurimmissa määrin sisustamisessa ja kalustamisessa. Vuonna 2017 

rakennetuista uudisrakennuksista rakennuksia, joissa päärakennusaineena oli puu, oli yli 

kolmasosa. Alla olevassa kuvassa 6 on esitetty rakennetut uudisrakennukset Suomessa 

vuosina 2011-2018 niiden päärakennusmateriaalin mukaan. (Laine et al. 2020, s. 23-24 

& 48) 

Kuva 6. Suomessa vuosina 2011–2018 rakennetut uudisrakennukset niiden 
päärakennusmateriaalin mukaan (Laine et al. 2020, s. 48). 

 

Absoluuttisista rakennusainemääristä puhuttaessa ainoa löydetty tutkimus oli vuonna 

2009 tehty tutkimus koskien vuoden 2002 talonrakentamisessa käytettyjä ainepanoksia. 

Tutkimuksessa eniten käytetty aine talonrakentamisessa olivat kivi ja sora. Näiden osuus 

oli 60 prosenttia kaikista ainepanoksista. Toiseksi eniten käytettiin mineraalituotte ita , 

joiden osuus olivat 24 prosenttia, kolmanneksi eniten puuta, jonka osuus oli 10 prosenttia 

ja neljänneksi eniten metalleja, jotka edustivat noin 2,5 prosentin luokkaa. Alla olevassa 

kuvassa seitsemän näkyy talonrakentamiseen käytetyt ainepanokset vuonna 2002 

absoluuttisina määrinä. (Koskela et al. 2011, s. 8, Seppälä, Mäenpää et al. 2009 mukaan). 
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Kuva 7. Käytetyt ainepanokset talonrakentamiseen vuonna 2002 (Koskela et al. 2011, s. 
8 Seppälä, Mäenpää et al. 2009 mukaan). 

 

Itse rakennusten rakentamiseen käytettiin eniten betonia. Tämän jälkeen eniten käytettiin 

puuta ja kolmanneksi eniten terästä. Kun näiden yhteenlaskettu määrä asetetaan 100 

prosentiksi, saadaan betonin osuudeksi 54 prosenttia, puun osuudeksi 38 prosenttia ja 

teräksen osuudeksi 8 prosenttia. (Koskela et al. 2011, s.) 

Vaikka Suomen ympäristökeskuksen raportti (Koskela et al. 2011) ja siihen liittyvä data 

koskien talonrakentamisen ainepanoksia kuvaakin vuoden 2002 tilannetta, ei 

rakentamisen materiaalien suhteet toisiinsa verrattuna ole muuttuneet paljoa vuoteen 

2018 mennessä. Kuvassa kuusi (Suomessa vuosina 2011–2018 rakennetut 

uudisrakennukset niiden päärakennusmateriaalin mukaan. (Laine et al. 2020, s. 48) 

esitetyt suhteet olivat vuoden 2018 osalta seuraavat: betoni 50 prosenttia, puu 36 

prosenttia ja teräs 12 prosenttia. Näin ollen voidaan siis päätellä, että eniten käytetyt 

materiaalit talonrakentamisessa ovat betoni, puu ja teräs. Lisäksi Rakennusteollisuuden 

vähähiilisyyden tiekartan (Raivio et al. 2020a, s.67) mukaan sekä betonin että teräksen 

osuudet rakentamisen päästöistä ovat ”suuria”, jolla tutkimuksessa viitataan kymmenien 

prosenttien osuuteen. Puupohjaisten materiaalien osuus rakentamisen päästöistä on 

”pienehkö”, joka Rakennusteollisuuden tutkimuksessa tarkoittaa prosentteja pienempään 
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osuutta. On hyvä huomioida, että tässä viitatussa Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden 

tiekartan tiedoissa on mukana myös infran materiaalit ja päästöt.  

Koko EU:n tasolla rakennuksiin käytettävien materiaalien yhteissumma on 1,6 milja rd ia 

tonnia ja on ennustettu, että määrä vain kasvaa sillä rakennuskanta laajenee ja sodan 

jälkeen rakennetut rakennukset vaativat peruskorjauksia (Sitra 2018, s.140). Painoonsa 

verrattuna suuripäästöisiä rakennusmateriaaleja ovat muovi, teräs, alumiini ja sementti ja 

ne kattavatkin 75 prosenttia suorista teollisuuden hiilidioksidipäästöistä. Ennuste iden 

mukaan teräksen globaali kulutus 2,3 kertaistuu, muovin globaali kulutus 4,2 kertaistuu, 

alumiinin kulutus 3,4 kertaistuu ja sementin kulutus 1,7 kertaistuu vuosisadan loppuun 

mennessä. Kiertotalous onkin keskeinen tapa pysytellä Pariisin sopimuksen mukaise lla 

uralla, sillä edellä lueteltujen komponenttien kulutusten kasvut johtaisivat 900 gigatonnin 

hiilidioksidipäästöihin EU:n tasolla nykyisillä valmistustekniikoilla. (Sitra 2018, s.10-11, 

Häkkinen & Kuittinen 2020 s. 19) Tuo määrä vastaa kaksi kertaa sitä määrää, johon koko 

maailmalla olisi varaa IPCC:n asettaman 1,5 asteen hiilibudjetin perusteella (Masson-

Delmotte et al. 2018, s. 33) Edellä lueteltuja hiili- intensiivisiä materiaaleja käytetään 

paljon rakentamisessa. On arvioitu, että melkein kaikki sementistä, noin puolet teräksestä, 

viidesosa muoveista sekä noin neljännes alumiinista käytetään rakentamisessa. Näin ollen 

näiden materiaalien kiertotaloudella suuri merkitys myös rakentamisen hiilipäästöihin. 

(Häkkinen & Kuittinen 2020, s.19) 

Laissa rakennuksen energiatodistuksesta (2013/50) säädetään velvollisuudesta hankkia 

energiatodistus ja käyttää sitä tiloissa, joissa energiaa käytetään ”rakennuksen tilojen 

tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi”. Laki tuntee kuitenkin 

muutaman poikkeuksen, jolloin energiatodistusta ei tarvitse hankkia. Energiatodistusta ei 

tarvitse hankkia esimerkiksi loma-asumiseen tarkoitettuun asuntoon, jos sitä ei käytetä 

majoituselinkeinon harjoittamiseen tai puolustushallinnon käytössä olevaan 

rakennukseen, jos siihen liittyy salassa pidettävää tietoa. 

Energiatodistus pitää sisällään E-luvun, joka merkitsee rakennuksen energiatehokkuutta. 

Suomen energiatodistuksissa E-luku on laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku, 

joka sijoittuu luokitteluasteikolle. Erilaiset rakennukset on jaettu eri ryhmiin 

käyttötarkoituksen mukaan. Kullakin ryhmällä on oma luokitteluasteikkonsa. 



24 

 

Energiatehokkuusluokka sijoittuu välille A-G. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 

(2013/50); Motiva 2021).  

Eri rakennustyypeistä puhuttaessa omakotitaloista ja paritaloista syntyneet päästöt ovat 

noin 1,9 miljoonaa tonnia. Omakotitaloista ja rivitaloista noin kuusi prosenttia kuuluu 

energiatodistuksen mukaan heikkokuntoisiin (energialuokat F ja G). Tämä kuusi 

prosenttia edustaa noin neljännestä rakennuskannan lämmityksen päästöistä. Parhaimp iin 

luokkiin A, B ja C omakotitaloista ja paritaloista kuului noin 26 prosenttia, luokkaan D 

35 prosenttia, luokkaan E 31 prosenttia. (Motiva 2020) 

Rivitalojen lämmityksen päästöistä aiheutuu noin vajaa kymmenen prosenttia koko 

rakennuskannan lämmityksen päästöistä eli noin 0,6 miljoonaa tonnia päästöjä. 

Energialuokaltaan parhaimpiin luokkiin A, B ja C kuuluu 22 prosenttia, luokkaan D 39 

prosenttia, luokkaan E 35 prosenttia ja huonoimpiin luokkiin F ja G neljä prosenttia.  

(Motiva 2020) 

Asuinkerrostalojen lämmitys muodostaa noin 30 prosenttia koko rakennuskannan 

lämmityksen päästöistä. Tämä luku vastaa noin 2,4 miljoonaa tonnia hiilidioksid ia. 

Energialuokkiin A, B ja C kuului vuonna 2019 23 prosenttia, luokkaan D 39 prosenttia, 

luokkaan E 28 prosenttia ja huonoimpiin luokkiin F ja G noin 10 prosenttia. (Motiva 

2020) 

Muiden kuin asuinrakennusten lämmityksen päästöt vastaavat noin 40:tä prosenttia koko 

rakennuskannan päästöistä, joka on noin 2,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Muista kuin 

asuinrakennuksista noin 40 prosenttia on liikerakennuksia ja liikenteen rakennuksia, 20 

prosenttia on toimistorakennuksia, 30 % hoitoala- ja opetusrakennuksia sekä 10 % 

kokoontumisrakennuksia. Muista rakennuksista, jotka eivät ole asuinrakennuksia, yli 

puolet, noin 54 prosenttia kuuluu parhaimpiin energiatodistusluokkiin A, B ja C. 

Luokkaan D kuuluu 20 prosenttia rakennuksista ja luokkaan E 13 prosenttia. 

Huonoimpiin luokkiin F ja G kuuluu 14 prosenttia. Kuvassa kahdeksan alla on esitetty 

rakennusten lukumäärät talotyypin ja rakennusvuoden mukaan. Lisäksi pylväissä on 

esitetty kunkin talotyypin tiettynä ajankohtana rakennettujen rakennusten 

energiatodistusjakauma. Kuvasta voidaan päätellä, että varsinkin 2010-luvulle tultaessa 
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rakennusten saamat energialuokat ovat yleisesti parempia, kuin aiempina 

vuosikymmeninä rakennettujen talojen. (Motiva 2020, s. 9–22) 

 

Kuva 8. Suomalaisten rakennusten määrät, energialuokat ja rakennustyyp it 
rakennusvuoden mukaan (Motiva 2020, s. 9–22). 

 

Edellä mainittujen päästöjen lisäksi rakennuskannasta syntyy myös välillisiä päästöjä. 

Vaikka tässä työssä tarkoitus ei ole perehtyä niihin tarkemmin, on niiden olemassaolo 

hyvä tunnistaa. Välillisiä päästöjä ovat esimerkiksi yhdyskuntatekniikan käytöstä 

aiheutuneet päästöt sekä matkustus- ja kuljetuspäästöt (Tähkänen & Tähtinen 2021, s. 9; 

Bionova 2017, s. 11) 
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2.4 Kiinteistö- ja rakennusalan osuus Suomen hiilibudjetista nyt ja 

tulevaisuudessa 

Ramboll on julkaissut tutkimuksen koskien materiaaleihin sitoutuneesta hiile stä 

rakennetussa ympäristössä. Raportin mukaan rakennettu ympäristö aiheuttaa 37 

prosenttia globaaleista hiilipäästöistä vuosittain, josta 10 prosenttia on materiaale ihin 

sitoutunutta hiiltä. Euroopan maissa materiaaleihin sitoutunut hiili on raportin arvioiden 

mukaan noin 600 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia jokaista uuden rakennuksen 

neliötä kohden. 70 prosenttia tuosta materiaaleihin sitoutuneesta hiilestä on aiheutunut jo 

ennen rakennuksen valmistumista. (Le Den et al. 2022, s. 4) 

Rambollin julkaisussa on tutkittu myös Suomen materiaaleihin sitoutunutta hiiltä. Työssä 

on ensin laskettu globaali kasvihuonekaasubudjetti ja sen jälkeen määritetty maan 

hiilibudjetti perustuen väestömäärään (EPC). Tässä ajatuksena on se, että kaikilla 

maailman ihmisillä on yhtäläinen oikeus aiheuttaa kasvihuonekaasuja eli yksilökohta inen 

hiilibudjetti on sama kaikille. Tämän jälkeen määritettiin materiaaleihin sitoutuneen 

hiilidioksidin määrä rakennuksissa kahden periaatteen mukaisesti: niin sanotun 

”grandfather ” (GF) periaatteen mukaisesti sekä utilitaristisen periaatteen mukaisesti. GF-

periaatteen mukaisesti hiilibudjetti on laskettu ja ennustettu perustuen tämän hetken 

tilanteeseen, jossa nykyisillä suurilla kasvihuonekaasujen aiheuttajilla on myös 

suuremmat hiilibudjetit. Utilitaristinen periaate arvioi panosta kansalliseen hyvinvoint i in 

monialueellisen input-output (MRIO) mallin avulla. MRIO mallin avulla tutkimuksessa 

pystyttiin linkittämään globaali talous mukaan, joka ottaa huomioon virtaukset eri 

toimialojen välillä toimitusketjujen läpi. Lopuksi tutkimuksessa arvioitiin uusien 

rakennusten tulevaa määrää sekä ylläpidon ja peruskorjausten määrää (Economic activity, 

EA). Tuloksena saatiin alla olevassa kuvassa 9 esitetyt kuvaajat, jotka kuvaavat 

materiaaleihin sitoutunutta kasvihuonekaasujen budjettia Suomessa. Taulukossa kaksi 

kuvan alla on esitetty tutkimuksessa lasketut tavoitteet siitä, kuinka paljon 

uudisrakennuksen rakentamisessa on syntynyt hiilidioksidiekvivalentteja neliötä kohden 

molempien periaatteiden mukaisesti.  (Lynge et al. 2022, s. 96 & 112) 
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Kuva 9. Materiaaleihin sitoutuneen hiilen budjetti Suomessa rakennetuissa 
uudisrakennuksissa neliötä kohden (Lynge et al. 2022, s.112). 

 

Taulukko 2. Tavoitteet uudisrakentamisessa syntyneelle materiaalisidonnaiselle 

kasvihuonekaasulle Suomessa vuosille 2020, 2030, 2040 ja 2050 (mukaillen Lynge et 

al. 2022, s.112). 

(kgCO2e/m2) 2020 2030 2040 2050 

Budjetti (EPC+GF+EA) 

Budjetti (EPC+U+EA) 

288 

67 

168 

39 

89 

21 

35 

8 

 

Green Building Council Finlandin mukaan kiinteistö- ja rakennusalan toimijat aiheutta vat 

noin kolmanneksen kaikista Suomen päästöistä (Tähkänen & Tähtinen 2022, s.14). 

Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartassa rakennetun ympäristön päästöt vuonna 

2017 olivat kaiken kaikkiaan 17 092 kilotonnia hiilidioksidia, josta käyttövaiheen 

energian osuus oli 13 008 kilotonnia hiilidioksidia. Näissä luvuissa on myös infran osuus 

mukana. Jos se vähennetään, saadaan rakennusten osuudeksi 15 400 kilotonnia 

hiilidioksidia. Vuonna 2018 koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 56,5 miljoonaa 
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tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, jolloin rakennusten osuudeksi Suomen 

kokonaispäästöistä saadaan n. 27 prosenttia. Ottaen huomioon elinkaaripäästöt raaka-

aineiden osalta, rakennustuotteiden valmistamisen raaka-aineista, siirrot, kuljetukset, 

työmaatoiminnot, huollot ja korjaukset, rakennuksen käytön ja ylläpidon sekä 

rakennuksen poiston käytöstä ja purkamisesta syntyvien jätteiden kierrätyksen, 

uudelleenkäytön ja loppusijoituksen, on rakennetun ympäristön hiilijalanjä lk i 

käytönaikaisen energiakulutus mukaan huomioiden 30 prosenttia koko Suomen 

päästöistä. Ilman käyttövaiheen energiankulutusta, rakennetun ympäristön päästöt ovat 

noin seitsemän prosenttia. Päästöistä rakennusmateriaalit (infrasta ja rakennuksis ta) 

aiheuttavat viisi prosenttia ja rakennustoiminta 2 prosenttia. (Laine et al. 2020, s. 60; 

Raivio T. et al 2020b, s. 11). 

Jotta pystytään pysymään Pariisin sopimuksen mukaisella 1,5 asteen polulla, EU:n 

kokonaishiilibudjetti ajalle 2020-2050 on noin 50 Gt hiilidioksidia. Jos halutaan pysyä 2 

asteen polulla, sama hiilibudjetti on tällöin 90 GT hiilidioksidia. (Mayer-Ohlendorf et al 

2018 s. 4) Kun 50 GT hiilidioksidia jaetaan jäsenmaiden kesken väkiluvun perusteella, 

saadaan Suomen osuudeksi 617 Mt. (Hirvonen et al 2021 s.16) Jos käytetään tämän 

hetken Suomen rakennusten osuutta koko Suomen päästöistä eli 27 prosenttia (Laine et 

al. 2020, s. 60; Raivio et al 2020b, s. 11), saadaan Suomen rakennuskannan hiilibudjet iks i 

noin 167 Mt. Tämä luku pitää sisällään elinkaaripäästöt raaka-aineiden osalta, 

rakennustuotteiden valmistamisen raaka-aineista, siirrot, kuljetukset, työmaatoiminnot, 

huollot ja korjaukset, rakennuksen käytön ja ylläpidon sekä rakennuksen poiston käytöstä 

ja purkamisesta syntyvien jätteiden kierrätyksen, uudelleenkäytön ja loppusijoituksen 

(Laine et al. 2020, s. 60; Raivio et al 2020b, s. 11). 167 Mt jaettuna kolmellekymmene lle 

vuodelle tekee noin 5,6 Mt jokaista vuotta kohden. Todellisuudessa päästövähenemä on 

laskeva, jolloin mentäessä kohti vuotta 2050 alussa päästöjä aiheutuu enemmän, kuin 5,6 

Mt rakennuksista ja loppuvaiheessa vähemmän. 

Toisaalta taas Suomen Ilmastopaneelin (2021) mukaan Suomen globaalis t i 

oikeudenmukainen hiilibudjetti vuosille 2020–2050 olisi 79 Mt, joka jaettuna tasaisesti 

30 vuodelle on noin 2,6 Mt vuotta kohden, josta rakennusten osuudeksi saadaan 0,69 Mt 

hiilidioksidia yhtä vuotta kohden. Tässä hiilibudjetissa otetaan siis huomioon 

maksukykyperiaate. (Suomen Ilmastopaneeli 2021) 
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2.5 Suomen ja Euroopan Unionin hiilineutraaliustavoitteet 

Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal) on tavoitteena olla 

hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:ssa ei 

vuoden 2050 jälkeen aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä. Vihreän kehityksen 

ohjelma on aloitettu joulukuussa 2019 ja sillä täytetään Pariisin sopimuksen mukaiset 

sitoumukset. Vihreän kehityksen ohjelma pitää sisällään monia eri ohjelmia, kuten 55-

valmiuspaketin ja eurooppalaisen ilmastolain. (Eurooppa-neuvosto 2022) 

Käytännössä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet saadaan lakeihin 55-valmiuspake tin 

avulla. 55-valmiuspaketti pitää sisällään monia ehdotuksia, joilla tarkastetaan ja 

muutetaan esimerkiksi ilmastoon ja energiaan liittyvää lainsäädäntöä. Erilaisia toimia 

ovat muun muassa energiatehokkuusdirektiivin laatiminen uudelleen ja rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen. (Eurooppa-neuvosto 2022) 

Komissio on tehnyt ehdotuksensa energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. 

Ehdotuksen mukaan kaikkien uusien julkisten rakennusten tulisi olla päästöttömiä 

vuodesta 2027 alkaen ja kaikkien uusien rakennusten tulisi olla päästöttömiä vuodesta 

2030 alkaen. Lisäksi ehdotuksen mukaan Euroopan Unionin jäsenmaiden tulisi korjata 

olemassa olevaa rakennuskantaa siten, että energialuokan G rakennukset tulisi korjata F-

luokkaan muiden kuin asuinrakennusten osalta vuoden 2027 alkuun mennessä ja 

asuinrakennusten osalta 2030 alkuun mennessä. Kolmen vuoden kulututtua rakennuksia 

tulisi vielä korjata siten, että kaikki F-luokan rakennukset nousisivat E-luokkaan. Eli siis 

muiden kuin asuinrakennusten osalta energialuokka tulee olla vähintään E vuoden 2030 

alkuun mennessä ja asuinrakennusten osalta vuoden 2033 alkuun mennessä. VTT:n 

mukaan noin 35 prosenttia Suomen rakennuskannasta vaatii toimenpiteitä, jotta nämä 

energiatodistusvaatimukset toteutuisivat. (Ympäristöministeriö 2022b) 

Ehdotuksen energiatehokkuusdirektiivistä mukaan jäsenmaiden tulisi laatia kansalliset 

korjausrakentamisen ohjelmat, joiden avulla saavutettaisiin rakennuskannan 

energiatehokkuuden nollapäästöisyys vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi energialuokat 

skaalattaisiin uudelleen, jolloin luokka A vastaisi päästötöntä rakennusta ja huonoimpaan 
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luokkaan G kuuluisi energiatehokkuudeltaan huonoin 15 prosenttia kansallisesta 

rakennuskannasta. (Euroopan Komissio 2021; Ympäristöministeriö 2021) 

Eurooppalaisen ilmastolain avulla poliittinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2050 

mennessä saadaan oikeudellisesti velvoittavaksi. Tällöin EU ja EU:n jäsenmaat lupaavat 

vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä minimissään 55 prosenttia vuoteen 2030 

mennessä. Vähennys tulee tehdä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Euroopan Neuvosto 

hyväksyi asetuksen 2021 ja Eurooppalainen Ilmastolaki on nyt voimassa ja se on 

oikeudellisesti sitova. (Eurooppa-neuvosto 2022)  

Kansallisella tasolla hiilineutraaliustavoite kirjattiin hallitusohjelmaan vuonna 2019. Sen 

mukaan tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035 päästövähennystoimien 

nopeuttamisella ja hiilinielujen vahvistamisella. Lakiin hiilineutraaliustavoite kirjattiin 

vuonna 2022, jolloin eduskunta hyväksyi uuden ilmastolain. Hallitusohjelmaan on 

kirjattu myös tavoite asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisestä. 

Hiilijalanjäljen pienentäminen tapahtuu olemassa olevan rakennuskannan 

energiatehokkuuden parantamisella, tukemalla hiilijalanjäljen pienentämistä asumisessa 

sekä tukemalla siirtymää kohti päästötöntä lämmöntuotantoa. (Valtioneuvosto 2019; 

Valtioneuvosto 2022b) 

Myös maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja sitä koskien ollaan 

valmistelemassa vaatimusta ilmastoselvityksestä. Ilmastoselvitys olisi rakennusluvan 

yhteydessä tehtävä selvitys rakennuksen elinkaaren ilmastovaikutuksista eli siinä 

otettaisiin huomioon sekä hiilijalanjälki että hiilikädenjälki. On todennäköistä, että 

ilmastoselvitys tulee pakolliseksi jo ennen vuotta 2025. (Tähkänen & Tähtinen 2021, s. 

13) 

Myös maakunta- ja kuntatasoisella sääntelyllä on merkitystä. Kunnilla on oikeus asettaa 

vaatimuksia hiilijalanjälkeä koskien asemakaavaan liitettävän rakennustapaohjeen kautta 

sillä edellytyksellä, että ohjeet ovat olleet kaavassa koko kaavoitusprosessin ajan. Lisäksi 

kunnat voivat tontinluovutusehtojen tai luovutuskilpailun pisteytyksen avulla määrittää 

hiilijalanjälkeä.  (Bionova 2017, s. 18; Tähkänen & Tähtinen 2021, s. 14) 
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Yleisesti voidaan siis todeta, että EU-maissa keino rakennusten elinkaaren päästöjen 

ohjaamisessa on energiatehokkuuden ohjaaminen, eikä materiaalisidonnaisia päästöjä 

tällä hetkellä pyritä ohjaamaan. EU:ssa on kuitenkin erilaisia hankkeita menossa 

materiaalisidonnaisiin päästöihin liittyen. Yhtenä esimerkkinä toimii niin kutsuttu 

Level(s) -viitekehys, joka on metodologia hankkeiden kokonaisvaltaisten 

ympäristövaikutusten arviointeihin. Tämän metodologian avulla parannetaan hankkeiden 

vertailtavuutta. (Tähkänen & Tähtinen 2021, s. 13) 

Vaikka Suomi ja Euroopan Unioni ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteita, IPCC:n eli 

hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 4.4.2022 julkaiseman raportin mukaan 

nykyiset toimet eivät riitä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. IPCC:n 

mukaan päästövähennystoimia on tehtävä entistä nopeammin seuraavan vuosikymmenen 

aikana, jotta kansainväliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Viime vuosikymmene llä 

keskimääräiset päästöt olivat korkeammalla, kuin milloinkaan aiemmin ja kaikkien 

sektoreiden päästöt ovat kasvussa. Nykyisillä toimilla saavutetaan vain noin kolmen 

asteen lämpeneminen vuosisadan loppuun mennessä kuten alla olevasta kuvasta 10 

näkee. (Valtioneuvosto 2022c) 

Kuva 10. Nykyiset päästövähennystoimet johtavat noin 3 asteen lämpenemiseen 

vuosisadan loppuun mennessä (Valtioneuvosto 2022c, IPCC:n 6. arviointirapor t in 
tulosten mukaan). 
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3 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN TÄMÄN HETKEN 

TOIMET JA TAVOITTEET 1,5 ASTEEN POLUN 

SAAVUTTAMISEKSI 

3.1 Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma 

Osana #BuildingLifeä, joka on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin 

yhteishanke, Green Builiding Council Finland on julkaissut hiilineutraalin rakenne tun 

ympäristön toimintaohjelman. Tällainen toimintaohjelma julkaistaan jokaisen kymmenen 

maan osalta ja niiden tarkoituksena on saada rakennetun ympäristön toimialan yritykset 

miettimään omia päästöjänsä sekä kertomaan ratkaisuista päästöjen pienentämiseks i. 

Suomen osalta mukaan on tullut kymmeniä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet 

hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman tavoitteisiin sekä erilaisten 

toimenpiteiden toteuttamiseen, jotta kiinteistö- ja rakennusala saavuttaa 

hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. (Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 5) 

Toimintaohjelman mukaan kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat hyvin eri vaiheessa 

mitä tulee hiilineutraaliuteen. Osa yrityksistä pohtii jo, kuinka voisi luopua 

kompensoinnista, mutta osalla yrityksistä hiilineutraaliuteen liittyvä kehitys on jäänyt 

alkutekijöihin. Hankkeeseen ovatkin tervetulleita kaikki kiinteistö- ja rakennusalan 

yritykset lähtötasosta riippumatta. (Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 6) 

Toimintaohjelma on jaettu neljään eri osaan. Ensimmäinen osa esittelee koko kiinteis tö-  

ja rakennusalan tavoitteen hiilineutraaliuden suhteen, toisessa osassa käsitellään 

ulkopuolelta tulevia muutoksia, joilla on vaikutusta alan päästöihin, kolmannessa osassa 

esitellään toimijakohtaisia toimenpidetauluja ja viimeisessä neljännessä osassa 

organisaatioiden omia toimintaohjelmia. (Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 8) 

Toimintaohjelman ensimmäinen osa käsittelee siis rakennetun ympäristön 

hiilineutraaliuden tavoitetta, joka on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.  

Toimintaohjelmassa tuo tavoite on jaettu vielä yksityiskohtaisempiin ja 

konkreettisempiin tavoitteisiin, jotta tiedetään mitä päästöjä pitää vähentää ja kuinka 

paljon. Rakennusteollisuuden tiekartassa vähähiilisyyteen päästöt on jaoteltu siten, että 

kolmeneljäsosaa rakennetun ympäristön päästöistä aiheutuu olemassa olevan 
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rakennuskannan energiankäytöstä ja yksineljäsosaa aiheutuu työmaatoiminnoista, 

rakennusmateriaaleista sekä kuljetuksista. Toimintaohjelmassa sanotaan, että 

kaukolämmön päästöt tulevat pienentymään 80–90 prosenttia vuoteen 2035 tultaessa, 

joten kiinteistö- ja rakennusalan tulee parantaa olemassa olevien rakennusten 

energiatehokkuutta, optimoimaan käyttöä ja tekemällä energiaremontteja. Yhtenä 

konkreettisena esimerkkinä toimintaohjelmassa mainitaan myös PPA-mallit, joissa 

tehdään sopimus vihreän energian ostamisesta pidemmäksi aikaa. (Tähkänen & Tähtinen 

2022, s. 14–15) 

Toimintaohjelman mukaan päästöjä on vähennettävä samaan aikaan energiateollisuuden 

päästövähennysten kanssa eli noin 90 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. 

Rakennusmateriaalien päästöjä tulisi taas vähentää 50 prosenttia vuoteen 2035 mennessä, 

mikä on toimintaohjelman mukaan mahdollista. Päästövähennystavoitteet luovat myös 

hyviä liiketoimintamahdollisuuksia alalle. Toimintaohjelman mukaan huomiota pitää 

kiinnittää erityisesti siihen. millaisia sementti- ja terästuotteita rakentamisessa käytetään. 

Koska työmailta ja kuljetuksista aiheutuu myös päästöjä, tulee niiden päästöjä vähentää 

toimintaoppaan mukaan 50 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. (Tähkänen & Tähtinen 

2022, s. 15) 

Näin ollen saadaan hiilineutraalin rakennetun ympäristön laskukaavan, kun 

energiankäyttö aiheuttaa 75 prosenttia päästöistä ja kuljetukset, materiaalit sekä työmaat 

25 prosenttia päästöistä ja kun otetaan huomioon edellisessä kappaleessa esitetyt 

tavoitteet päästövähennyksistä, saadaan päästövähennysten kokonaisvaikutukseks i 

75%*90%+25%*50%=80% vuodesta 2017, kuten alla olevassa kuvassa 11 on esitetty. 

(Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 15) 
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Kuva 11. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön laskukaava (mukaillen Tähkänen & 

Tähtinen 2022, s. 15). 

 

Koska edellä mainitut tavoitteet menevät hyvin pitkälle (vuoteen 2035), tarvitaan lisäksi 

selkeitä välitavoitteita. Toimintaohjelmassa välitavoitteet on jaettu vuosille 2025, 2030 ja 

2035 siten, että merkittävät helpoimmat päästövähennystoimenpiteet toteutetaan tällä 

vuosikymmenellä. Toimenpideohjelman mukaan alun helppojen 

päästövähennystoimenpiteiden jälkeen vauhti hidastuu, kunnes taas kiihtyy teknologian 

kehityksen myötä 2030-luvulla. (Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 16) 

Vuoteen 2025 mennessä toimintaohjelman mukaan ensimmäiset hankkeet ovat 

hiilineutraaleja koko elinkaareltaan. Lisäksi päästöt liittyen materiaaleihin ovat 

pienentyneet 25 prosenttia, työmaiden päästöt 25 prosenttia ja rakennusten 

energiankäyttö on pienentynyt 40 prosenttia. Tultaessa vuoteen 2030 kohteiden, jotka 

ovat ammattimaisten kiinteistönomistajien omistuksessa, energiankäyttö on 

hiilineutraalia. Lisäksi materiaalisidonnaiset päästöt ovat pienentyneet 40 prosenttia, 

rakennuskannan energiankäyttö vähentynyt 70 prosenttia ja työmaapäästöt 40 prosenttia. 

Vuonna 2035 hankkeet koskien uudisrakentamista ovat hiilineutraaleja. 

Materiaalisidonnaiset päästöt ovat pienentyneet 50 prosenttia, energiankäyttöön liittyvät 

päästöt ovat pienentyneet 90 prosenttia ja työmaapäästöt 50 prosenttia. Vaikka rakennettu 

ympäristö onnistuisikin leikkaamaan päästöjä 80 prosenttia, ei tämä yksin riitä, vaan 

lisäksi tarvitaan positiivisia ilmastovaikutuksia. Tällainen positiivinen ilmastovaikutus 

voi olla esimerkiksi verkkoon syötetty uusiutuva energia. Alla olevassa kuvassa 12 on 

Energiakäytön 
päästöt -90%

Rakennusmate-
riaalien päästöt  

-50%

Työmaiden ja 
kuljetusten 

päästöt -50%

Hiil i jalanjälki     
-80% 
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kuvattu rakennetun ympäristön päästökehitys sekä positiivisten vaikutusten kasvu 

vuoteen 2035 asti.  (Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 16) 

 

Kuva 12. Rakennetun ympäristön päästökehitys ja positiivisten vaikutusten kasvu 

vuoteen 2035 (Tähkänen & Tähtinen 2022, s. 16). 

 

3.2 Rakennusteollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen 

Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta on vuonna 2020 julkaistu neljästä 

raportista koostuva kokonaisuus, jonka tavoitteena on selvittää tehokkaita keinoja 

päästöjen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä. Ensimmäinen raportti kuvaa 

rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytilaa, toinen raportti tarkastelee 

vähähiilisyyden mahdollisuuksia, kolmas raportti esittää vähähiilisyyden skenaarioita ja 

neljännessä raportissa esitetään rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön 

vähähiilisyyden tiekartta 2020–2035–2050. (Rakennusteollisuus 2022) 

Tiekartassa esitellään karkealla tasolla päästövähennysten syntyre it t i. 

Toimintaympäristön ajurit määrittelevät ensiksi vähähiilisyyttä. Näitä ajureita ovat muun 

muassa tavoitteet (esimerkiksi EU:n asettamat), mutta toisaalta ajureita voivat olla myös 

esteet esimerkiksi osaamisen puute. Muita ajureita ovat reunaehdot, mahdollista jat 

(esimerkiksi rahoitusmahdollisuudet) ja vähähiilisyyden markkinakysyntä. Nämä ajurit 

vaikuttavat siihen, että millaista toimintaa markkinoille syntyy. Erilais ia 

toimintamahdollisuuksia ovat esimerkiksi toimintatapojen muutokset sekä tekniset 

päästövähennyskeinot. Lisäksi toimintamahdollisuuksia ovat suunnittelu, tuotekehys ja 
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muiden alojen toimet, sillä esimerkiksi käytettävän energian päästövähennyske rtoimella 

on merkitystä. Nämä edellä luetellut toimintamahdollisuudet vaikuttavat prosesseihin, 

joissa päästöt tosiasiallisesti syntyvät eli rakentamiseen sekä rakennusten käytönaikaiseen 

energiankulutukseen. Viimein ajurit, toimintamahdollisuuksien hyödyntäminen ja 

prosesseissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat vaikutuksia eli vaikutuksia päästöihin, 

työllisyyteen sekä talouteen. (Raivio et al. 2020b, s. 17) 

 

3.3 Science Based Targets aloite (SBTi) 

Science Bsed Targets aloite on globaali elin, jonka avulla yritykset voivat asettaa 

kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita viimeisimmän ilmastotieteeseen perustuvan 

tiedon avulla. Aloite on tehty yhteistyössä CDP:n (Carbon Disclosure Project), YK:n 

Global Compactin, Maailman luonnonvarainstituutin ja WWF:n kanssa. SBTi:n 

tavoitteena on tukea kansainvälisesti yrityksiä siinä, että yritysten asettamat 

ilmastotavoitteet todella auttavat puolittamaan päästöjä vuoteen 2030 mennessä ja 

saavuttamaan nettonollan ennen vuotta 2050. Jotta yritys voidaan hyväksyä mukaan 

Science Based Targetsiin, sen on läpäistävä tiukka validointiprosessi, jotta 

päästövähennystavoitteet ovat luotettavia ja noudattelevat uusinta tietoa. (Science Based 

Targets 2022, s. 3) 

 

3.4 Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020-2050 

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia vuosille 2020–2050 valmis tui 

vuonna 2020. Strategia on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa, 

joka tuli voimaan vuonna 2018. Strategia koskee kaikkia asuin- ja palvelurakennuks ia, 

jotka ovat valmistuneet vuoden 2020 alkuun mennessä. Strategian tavoite on vähentää 

rakennusten päästöjä 90 prosenttia vuoden 2020 alusta vuoteen 2050 mennessä. 

Strategiassa esitellään keinot, joiden avulla nykyinen rakennuskanta saadaan 

energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi strategia pitää 

sisällään yleiskatsauksen Suomen rakennuskannasta, energiatehokkuudelle asetetut 
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tavoitteet, kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet sekä niihin tarvittavan rahoituksen ja 

politiikkatoimet.  (Ympäristöministeriö 2022c) 

Strategiassa on 85 toimenpidettä, joita 36 toimenpidettä on jo toimeenpantu, 16 

toimenpidettä valmistellaan ja 33 toimenpidettä on annettu suosituksina eri toimijoil le, 

kuten viranomaisille ja kiinteistönomistajille. Strategia pitää sisällään myös 

hiilijalanjälki- indikaattorin, jota kehitetään Suomessa. Indikaattorin avulla voidaan 

tulevaisuudessa seurata laajojen peruskorjausten päästöjä. Strategiaa on tarkoitus 

päivittää 10 vuoden välein. (Ympäristöministeriö 2022c) 

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia tunnistaa kolme keskeistä keinoa 

muuttaa rakennuskanta erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi. Ensimmäinen keino 

on poistuma ja tilatehokkuuden parantaminen, toinen keino on energiatehokkuuden 

parantaminen kunnossapidon ja korjaustoimien yhteydessä ja kolmas keino on 

luopuminen fossiilista polttoaineista energiantuotannossa. (Motiva 2020, s.26) 

Suomessa on pitkään jatkunut muuttoliike kohti Etelä-Suomen isoja kaupunkeja, jonka 

seurauksena väestöä menettäneillä alueilla rakennuksia jää vajaakäyttöön tai kokonaan 

tyhjiksi. Tyhjilleen jäämisen lisäksi rakennuksia poistuu käytöstä toiminnallisista, 

taloudellisista ja teknisistä syistä. On arvioitu, että vain noin 70 prosenttia vuoteen 2020 

rakennetuista rakennuksista on vielä pystyssä vuonna 2050. Näin ollen erityises t i 

muuttotappioalueilla rakennuksen omistajan tulisi pohtia rakennuksen tulevaa käyttöä. 

Jos rakennuksen tuleva käyttöaika on lyhyt, siihen tuskin kannattaa investoida pitkälle 

meneviä investointeja. Jos rakennuksessa on energiatehokkuusparannusten lisäksi 

tiedossa muita suuria korjauksia, tulee harkita myös rakennuksen purkamista. (Motiva 

2020, s.26-27) 

Suomen korjausrakentamisen strategian toinen keskeinen keino on energiatehokkuutta 

parantava kunnossapito ja korjaustoimenpiteet. Kaikissa rakennuksissa niiden sijainnista 

riippumatta tarvitaan pitkälle tähtäävää kiinteistönpitoa. Olisi hyvä, jos omistajalla olisi 

noin 15-20 vuoden pituinen toimenpidestrategia, jossa päätettäisiin esimerk iks i 

rakennuksen asteittaisesta parantamisesti kohti nollaenergiatasoa. Lisäksi vuosittain tulis i 

tehdä vuosikorjausten yhteydessä tarvittavia toimenpiteitä, kuten hanojen tiiviste iden 

uusimista tai ikkunoiden tiivistämistä, millä vaikutetaan veden kulutukseen ja 
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lämpöhäviöihin. Myös tilojen ja järjestelmien käyttö tulisi olla oikeanlaista. 

Talotekniikan säädöt tulisi tarkastaa suunnitellun mukaisesti ja esimerk iks i 

energiankulutusta tulisi seurata reaaliaikaisesti. Suomen pitkän aikavälin 

korjausrakentamisen strategia pitää myös sisällään monia korjaustoimenpiteitä eri 

rakennustyypeille. Esimerkiksi omakoti- ja paritalojen osalta käyttöveden kulutukseen 

voidaan vaikuttaa uusimalla hanat ja vesikalusteet vettä säästäviksi. (Motiva 2020, s.27-

28) 

Strategian kolmas keino vähentää rakennusten päästöjä on vähähiilinen lämmitys. 

Öljylämmitys kannattaisi vaihtaa kaukolämpöön, biopolttoaineeseen tai 

lämpöpumppuun. Jos rakennuksen odotettu käyttöaika on lyhyt, voi myös sähkölämmitys 

olla järkevä ratkaisu. Vaihtaminen lämmitysjärjestelmä öljylämmityksestä maalämpöön 

on myös taloudellisesti järkevää, sillä esimerkiksi selvityksessä suomalaisesta 

energiaköyhyydestä, yhtenä riskiryhmänä toimi nimenomaan öljylämmitystaloissa asuvat 

vähävaraiset kotitaloudet. Kuitenkin suurin osa asuinkerrostalojen, rivitalojen ja ei-

asuinrakennusten lämmitysenergiasta tuotetaan energiateollisuudessa, joka on osa 

päästökauppaa. Tämän lämmitysmuodon hiili- intensiivisyydelle on asetettu jo tavoitte ita. 

Yhtenä esimerkkinä toimii kivihiilen energiakäytön kieltävä laki, jonka mukaan 

kivihiilen käyttö lämmöntuotannossa on loputtava vuoden 2029 loppuun mennessä. 

(Motiva 2020, s.33) 

 

3.5 Hiilineutraaliuden käsite ja vapaaehtoinen päästökompensointi 

Suomen ilmastopaneelin raportissa ”kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa” tehdyn 

katsauksen mukaan hiilineutraalius on tila, jossa hiilidioksidin (tai 

kasvihuonekaasupäästöjen) nettopäästö on nolla. Tämä tilanne voidaan saavuttaa siten, 

että kompensoidaan jäljelle jäävät päästöt erilaisilla maksuilla tai ostamalla 

päästöoikeuksia. Sananmukaisesti hiilineutraalius koskee vain hiilidioksidipäästöjä, 

mutta käyttämällä termiä ilmastoneutraali, saadaan käsite koskemaan Kioton 

pöytäkirjassa vuonna 1997 mainittuja muita kasvihuonepäästöjä. Nämä muut 

kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidin lisäksi ovat PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt), 

metaani CH4, rikkiheksafluoridi SF6, dityppioksidi N2O sekä HCF-yhdisteet 
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(fluorihiilivedyt). Yleisesti kuitenkin hiilineutraaliutta ja ilmastoneutraaliutta käytetään 

toistensa synonyymeina ja usein hiilineutraalius -laskennat sisältävät myös muita 

päästöjä, kuin pelkän hiilidioksidin. (Alhola & Seppälä 2014, s. 11).  

Tärkeää on huomata myös, että hiilineutraalius on eri asia, kuin päästöttömyys. Vaikka 

esimerkiksi yritys olisi hiilineutraali, voi sen toiminnasta silti syntyä päästöjä. 

Hiilineutraaliustermi tarkoittaakin sitä, että toiminnasta voi syntyä päästöjä, mutta niiden 

määrä on paljon pienempi verrattuna alkutilanteeseen ja jäljelle jäävät päästöt 

kompensoidaan, jolloin saavutetaan nettonollataso. (Horne et al. 2008, s. 3; Alhola & 

Seppälä 2014, s. 11-12). 

Alholan ja Seppälän (2014) mukaan hiilineutraalius saavutetaan kolmivaiheises t i. 

Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan omasta toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasut. 

Laskennan jälkeen pyritään minimoimaan omat kasvihuonekaasupäästöt sekä lisäämään 

toiminnan ympäristötehokkuutta. Kolmannessa vaiheessa, kun päästöt on laskettu ja 

päästöjä minimoivat toimenpiteet toteutettu, kompensoidaan jäljelle jääneet päästöt. 

Nämä vaiheet on esitetty alla olevassa kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Hiilineutraaliuden saavuttaminen kolmiportaisesti (mukaillen Alhola & Seppälä 
2014, s. 12). 

 

Vapaaehtoisella päästökompensoinnilla tarkoitetaan sitä, kun toimija, jolla ei ole 

velvoitteita tehdä päästövähennyksiä tai kompensoida päästöjä, ryhtyy vapaahehtoises t i 

mitätöimään päästöt, jotka ovat syntyneet yhdessä paikassa, tuottamalla tai hankkimalla 

saman määrän jossain toisessa paikassa tehtyjä kasvihuonekaasujen päästövähennyks iä 

tai poistoja. Kompensointi saattaa olla vielä monille suomalaisille yrityksille tuntematon 

asia, mutta työtä vapaaehtoisen kompensoinnin taustalla on tehty pitkään. Tällä hetkellä 
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markkinoilla on muutama iso kansainvälinen kompensointistandardi, joista 

merkittävimmät ovat Verra eli VCS ja WWF:n Gold Standard -sertifikaatti. (Ruoho & 

Lindholm 2022, s. 6) 

Suomessa vapaaehtoinen päästökompensointi on vielä vähäistä ja Ympäristöministe r iön 

(2021b, s. 54) mukaan vuonna 2019 kompensoitiin noin 284 600 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia kotimaisten päästökompensaatiopalveluita tarjoavien 

yritysten kautta. Tämä luku vastaa hieman yli puolta prosenttia koko Suomen valtion 

kasvihuonepäästöistä vuonna 2019. On kuitenkin selvää, että vapaaehtoisten 

kompensaatioiden markkina jatkaa kasvua sekä kansainvälisesti että Suomessa.  

(Niemistö et al. 2021, s. 54; Ruoho & Lindholm 2022, s. 10) 

Vapaaehtoinen päästökompensointi on ennen kaikkea lyhyen ja keskipitkän aikavälin 

työkalu, sillä pitkällä aikavälillä on tärkeää, että yrityksen toiminnasta aiheutuvat päästöt 

ovat lähellä nollaa. Vapaaehtoista päästökompensointia voi mahdollisesti hyödyntää 

kuitenkin pitkälläkin aikavälillä, jos yrityksen tavoitteissa on olla nettonegatiivinen. 

Kompensaation idea on ennen kaikkea siinä, että yritykset pystyvät ottamaan vastuuta 

jäljelle jäävistä päästöistä jo nyt, vaikka yrityksen toimintaa ei ole mahdollista vielä 

muuttaa päästöttömäksi. Näin ollen vapaaehtoisen päästökompensaatiot nopeuttavat 

globaalien nettopäästöjen vähentämistä aina kompensoitujen yksiköiden verran. (Ruoho 

& Lindholm 2022, s. 11) 

Jotta vapaaehtoiset kompensaatiot nopeuttavat nettopäästöjen vähentymistä globaalis t i, 

on tärkeää, että kaikki niin kutsutut kompensaation minimikriteerit täyttyvät. Näin 

toteutettu kompensaatio on uskottavaa. Minimikriteereitä on yhteensä yhdeksän 

kappaletta, joista ensimmäinen on lisäisyys. Tällä kriteerillä tarkoitetaan sitä, että 

kompensointi menee olemassa olevan lainsäädännön vaatimusten yli eli on osoitettava, 

että kompensointihanke ei toteutuisi ilman kompensointiyksiköistä saatavaa tuloa. 

Toinen kriteeri on uskottava perusura, jolla kuvataan tilannetta, mikä olisi tapahtunut, 

jos kompensointihanketta ei olisi toteutettu ollenkaan. Kompensaation määrän 

laskemisessa on käytettävä uskottavia laskentamenetelmiä, joka on kolmas kriteeri. 

Neljäntenä kriteerinä on pysyvyys, jolla tarkoitetaan sitä, että kompensoinnin kautta 

saadut tulokset ovat pysyviä. Viides minimikriteeri on seuranta ja raportointi eli 

kompensointihankkeessa on pystyttävä seuraamaan ja raportoimaan päästövähennyks iä 
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tai poistojen todellista syntymistä. Lisäksi ulkopuolisen ja neutraalin todentajan on 

todennettava, että päästövähennys ja -poisto on todellakin syntynyt. Tämä on kuudes 

minimikriteeri uskottavalle kompensaatiolle. Seitsemäs minimikriteeri on 

kaksoislaskennan välttäminen, jolla tarkoitetaan sitä, jokainen kompensointiin käytetty 

yksikkö lasketaan ainoastaan yhden kerran ja sitä käytetään vain yhden ilmastotavoitteen 

täyttämisessä. Kahdeksas minimikriteeri on hiilivuodon riskin minimointi, jolla 

tarkoitetaan sitä, että kompensointihanke ei saa johtaa siihen, että jossain muualla  

hankkeen seurauksena päästöt kasvavat tai hiilinielut pienenevät.  Yhdeksäs 

minimikriteeri on niin sanottu “Do no significant harm” -periaate. Tällä periaatteella 

estetään sitä, että kompensaatiohankkeista aiheutuisi merkittäviä haittoja ihmisil le, 

yhteiskunnalle, ympäristölle, elinkeinoille tai yhteisöille. Kaikki hyvän tavan mukaisen 

päästökompensaation minimikriteerit on esitetty alla olevassa kuvassa 14. (Laine et al. 

2021a, s. 5; Laine et al. 2021b, s. 32-53; Ruoho & Lindholm 2022, s. 18–20) 

Kuva 14. Uskottavan päästökompensaation minimikriteerit (Laine et al. 2021a, s. 5; Laine 

et al. 2021b, s. 32-53; Ruoho & Lindholm 2022, s. 18–20). 

 

Erityisesti edellä mainituista minimikriteereistä kohta 7. kaksoislaskennan välttäminen 

herättää usein keskustelua, sillä Suomessa toteutetut hankkeet, eivät toistaiseksi täytä tätä 

1. Lisäisyys

2. Uskottava perusura

3. Uskottavat laskentamenetelmät

4. Pysyvyys

5. Seuranta ja raportointi

6. Ulkopuolinen todennus

7. Kaksoislaskennan välttäminen

8. Hiilivuodon riskin minimointi

9. "Do no significant harm" -periaate
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kriteeriä, jolloin niistä ei voida puhua kompensaationa, vaan oikeampi nimitys on 

”ilmastoteko” (Laine et al. 2021a, s. 6; Ruoho & Lindholm 2022, s. 26). Kaksoislaskenta 

voi tulla kyseeseen kolmessa erilaisessa tilanteessa. Ensimmäisessä tilanteessa sama 

kompensaatioyksikkö lasketaan liikkeelle kahteen kertaan, toisessa tilanteessa sama 

kompensaatioyksikkö käytetään kahteen kertaan ja kolmannessa tapauksessa tapahtuu 

kaksinkertaista hyväksilukua usein siten, että päästövähennys hyväksi luetaan sekä 

kompensaatioyksikön käyttäjälle että isäntämaan hiilitavoitteiden täyttymisessä. (Laine 

et al. 2021 b, s. 49; EDF, WWF & Öko-Institut e.V. 2020) 

Rakennuksilla voi siis olla useita erilaisia ilmastohyötyjä, jotka eivät olisi olemassa ilman 

rakennushanketta. Tällaisia ilmastohyötyjä voi olla kahdenlaisia: rakennuksesta aiheutuu 

pienempi hiilijalanjälki jossain muualla tai rakennus itsessään luo positiivisia vaikutuks ia. 

Näihin ilmastohyötyihin tulee suhtautua varauksella, sillä vaikutusten arviointiin liittyy 

haasteita, kuten lisäisyys, todennettavuus, pysyvyys sekä kaksoislaskennan välttäminen. 

Näitä ilmastohyötyjä voidaankin arvioida samalla tavalla kuin ulkoisia kompensaatio ita. 

(Bruce-Hyrkäs & Tähtinen 2021, s. 11) 

Yksi esimerkki ilmastohyödystä on niin kutsuttu tekninen hiilivarasto, jolla tarkoitetaan 

sitä, että hiilidioksidia poistetaan teknisin menetelmin ilmakehästä, vedestä tai 

prosesseista. Esimerkkinä käyttökohteesta toimivat muun muassa hiilidioksid il la 

kovetetut betonit sekä muovit rakentamisessa. Haaste tulee siinä, että hiiltä sidottaessa 

prosesseissa vähenee itse prosessin päästöt, jolloin jos hiilen hyöty lasketaan myös 

tuotteen hyväksi, on hiilivähennys laskettu kahteen kertaan, jolloin puhutaan 

kaksoislaskennasta. Lisäksi, jos hiili sidotaan sellaiseen tuotteeseen, joka elinkaaren 

loppuvaiheilla poltetaan EN 15804: mukaisesti, ei hiilivarasto ole pysyvä. (Bruce-Hyrkäs 

& Tähtinen 2021, s. 12) 

Polttamisen haaste on esillä myös eloperäisessä hiilivarastossa, jolla tarkoitetaan sitä, että  

eloperäisiin materiaaleihin sitoutuu hiiltä yhteyttämisprosessissa hitaasti 

vuosikymmenien ajan. Tämä sitoutunut hiili vapautuu elinkaaren lopussa, jos materiaa li 

poltetaan. EN 15804 +A2 mukaisesti tehdyssä laskennassa sitoutunut hiili vähennetään 

tuotteen elinkaaren alussa, jos raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. Hiili 
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lisätään takaisin laskentaan elinkaaren loppuvaiheilla. (Bruce-Hyrkäs & Tähtinen 2021, 

s. 14) 

 

3.6 Hiilijalanjälki, hiilikädenjälki ja GHG-protokolla 

Suomen Ilmastopaneelin raportin mukaan hiilijalanjäljellä tarkoitetaan palvelun, tuotteen 

tai toiminnan aikaansaamaa ilmastokuormaa. Toisin sanoen hiilijalanjälki kuvaa sitä, 

paljonko kasvihuonekaasupäästöjä toiminnan tai tuotteen elinkaaren aikana syntyy.  

Hiilikädenjäljellä sen sijaan tarkoitetaan sitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentymää 

tietyssä toiminnossa, kun käyttöön otetaan ratkaisu, jonka seurauksena päästöt vähenevät 

hiilikädenjäljen verran perustilanteeseen verrattuna. (Seppälä et al. 2019, s. 5) 

Yksi luotettavimmista tavoista laskea kasvihuonekaasupäästöt on tehdä se Greenhouse 

Gas Protocol -standardin mukaisesti. Protokollassa päästöt on jaettu kolmeen eri 

luokkaan, joita kutsutaan ”scopeiksi”. Näiden eri luokkien avulla tuotteen tai toiminnan 

päästöt pystytään jäsentelemään eri toiminnan tasoilla. Scope 1 pitää sisällään toiminnan 

suorat päästöt esimerkiksi poltetuista polttoaineista aiheutuvat päästöt. Scope 2 pitää 

sisällään ostetun energian eli esimerkiksi sähkön, lämmön ja jäähdytyksen. Scope 3 

kuuluu taas kaikki muut epäsuorat päästöt, kuten jätehuollosta, kuljetuksesta, 

liikematkustuksesta, sijoituksista tai hankituista raaka-aineista aiheutuvat päästöt. 

Greenhouse Gas Protokollassa laskenta pitää sisällään Kioton pöytäkirjassakin mainitut 

kasvihuonekaasut: hiilidioksidin, metaanin, dityppioksidin, HFC-yhdisteet, 

rikkiheksafluoridin sekä PFC-yhdisteet. Alla olevassa kuvassa 15 on esitetty GHG-

protokollan eri scopet. (World Business Council for Sustainable Development & World 

Resources Institute 2004, s. 3, 26 & 27; Kuiri 2022) 
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Kuva 15. GHG-protokollan mukaiset Scopet (mukaillen Aldridge 2016). 

 

Yleisesti kasvihuonekaasupäästöjen laskenta GHG-protokollan mukaan pitää sisällään 

viisi eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa identifioidaan kasvihuonekaasupäästöjen 

lähteet. Toisessa vaiheessa valitaan kasvihuonekaasupäästölaskennan tapa. 

Kolmannessa vaiheessa kootaan yhteen toiminnan data ja valitaan päästökertoimet. 

Neljännessä vaiheessa lasketaan päästöt työkalun avulla ja viidennessä vaiheessa 

laskennasta saadut tulokset kootaan yhteen yrityksen tasolle. (World Business Council 

for Sustainable Development & World Resources Institute 2004, s. 40) 
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4 KYSELYTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

4.1 Kyselyn metodi 

Osana työtä selvitetään, mitä hiilineutraalisuustoimenpiteitä suomalaiset rakennusalan 

yritykset mukaan lukien rakennusmateriaalien valmistajat, kiinteistön omistajat ja 

urakoitsijat ovat tehneet ja mitä he aikovat tehdä tulevaisuudessa. Lisäksi kyselyssä 

tiedustellaan muun muassa, että ovatko yritykset sitoutuneet The Net Zero Carbon 

Commitmenttiin ja ovatko yritykset kompensoineet päästöjä sekä sitä, aikovatko yritykset 

tehdä kompensaatiota tulevaisuudessa. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena ja tutkimuksessa 

käytettiin otantamenetelmää. Vilkan (2007, s. 52) mukaan otannalla tarkoitetaan 

menetelmää, jossa otos poimitaan perusjoukosta. Otos taas on havaintoyksikö iden 

summa. Kyselyä varten jokaiselta kolmelta sektorilta (rakennustuotevalmista jat, 

kiinteistönomistajat ja urakoitsijat) valitaan suurimmat toimijat, joille kysely suunnataan. 

Näistä yrityksistä muodostuu siis kyselyn otosjoukko. Rakennusliikkeiden ja 

urakoitsijoiden osalta valitaan suurimmat selvästi talonrankentamiseen suuntautuvaa 

liikevaihdoltaan suurinta yritystä. Kiinteistönomistajien osalta kysely suunnataan 

Suomessa toimiville kiinteistösijoittajille, joiden omistettujen kiinteistöjen yhteenlaske ttu 

pinta-ala on suurin. Materiaalituotevalmistajien osalta kysely suunnataan alan 

suurimmille yrityksille julkisten lähteiden sekä alan asiantuntijoiden mukaan, jolloin 

aineisto on valittu harkinnanvaraisesti (Vilkka 2007, s. 58).  

Kyselyssä on pääasiassa monivalintakysymyksiä, mutta kyselyssä on myös muutama 

avoin kohta, johon kyselyn vastaaja voi halutessaan kirjoittaa vastauksen kunkin 

kysymyksen osalta omin sanoin. Kyselylomake on tarkoitus pitää kohtuullisen lyhyenä 

ja ulkoasun selkeänä, sillä tämä on tärkeää sekä kyselyyn vastaajalle, että kyselyn 

tekijälle. Internet -kyselyn keskimääräisen vastausajan ei pitäisi ylittää 15–20 minuutt ia. 

(Tietoarkisto 2022) 

Itse kysely toteutetaan Tietoarkiston (2022) suosituksen mukaan ylhäältä alaspäin, eikä 

kyselyssä ole kuin yksi sivu. Kysymykset on kyselyssä erotettu selkeästi toisistaan, sillä 
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ne ovat omissa laatikoissa. Kyselyssä on panostettu myös loogiseen etenemiseen, sillä 

tällöin kyselyyn on helpompi vastata. (Tietoarkisto 2022) 

Kysymyksenasettelu on myös hyvin tärkeää, jotta tulosten analysointi onnistuu. 

Kysymysten tulee olla mieluummin liian tarkkoja, kuin liian yleispäteviä, sillä tulosten 

analysoinnissa pystytään kyllä tiivistämään liian hienojakoista tietoa, mutta jos vastaukset 

ovat hyvin karkeajakoisia, niitä ei pysty enää muuttamaan hienojakoisemmaksi. 

(Tietoarkisto 2022) 

Kyselylomake on tyypiltään kvantitatiivinen ja avoimia kysymyksiä on vähän. Avointen 

kysymysten vähäisyydellä varmistetaan se, että vastauksia pystyy mahdollisimman hyvin 

vertailemaan keskenään ja että kysymykset ovat tarkkoja. Lisäksi Tietoarkiston (2022) 

mukaan avoimia kysymyksiä on muutenkin suositeltavaa pitää kyselylomakkeessa vain 

tarkoin harkiten ja silloinkin jos niiden käyttämiseen kyselyssä on ”painava syy”. Tämä 

johtuu siitä, että varsinkin postikyselyissä läheskään kaikki vastaajat eivät vastaa 

kyselyihin ja vaikka vastaisivatkin, vastaustavat ovat erilaisia. (Tietoarkisto 2022) 

Kyselyn vastausohje on myös tärkeä osa kyselyä ja tästä syystä vastausohjeet ovat 

sisällytetty kyselyn alkuun, jossa on myös lisätietoa kyselystä, kuten kyselyn tarkoitus. 

Lisäksi joidenkin kysymysten yhteyteen on sijoitettu lisätietoa ja tarkempi vastausohje, 

jos se on kysymyksen kannalta tarpeen.  (Tietoarkisto 2022) 

Kysely lähetetään vastaajille sähköpostitse ja kyselyn ohessa lähetetään saate, joka on 

Vehkalahden (2014, s. 47) mukaan kyselytutkimuksen julkisivu. Saatteessa kerrotaan 

kyselytutkimuksen perustiedot eli mitä tutkikaan, kuka tutkii, miten vastaajat on valittu 

sekä mihin kyselyn tuloksia käytetään. Saatekirjeellä on suuri rooli kyselytutkimuksen 

onnistumisessa, sillä sen perusteella kyselyyn vastaajaksi valikoitunut henkilö voi hylätä 

kyselyyn vastaamisen tai motivoitua vastaamaan kyselyyn. (Vehkalahti 2014, s. 47–48) 
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4.2 Kyselyn rajaaminen 

Kyselyä varten jokaiselta kolmelta sektorilta (rakennustuotevalmista jat, 

kiinteistönomistajat ja urakoitsijat) valittiin suurimpia toimijoita joko olemassa olevien 

listausten tai alan asiantuntijoiden suositusten mukaisesti. Kiinteistönomistajien osalta 

kysely lähetettiin viidelletoista suurimmalle kiinteistönomistajalle kiinteistöomaisuuden 

yhteenlasketun pinta-alan mukaan. (Granlund 2022a). 

Rakennusurakoitsijoiden osalta kysely lähetettiin liikevaihdoltaan 15 suurimmalle 

rakennusliikkeelle ja erikoisurakoitsijalle. Koska näistä yrityksistä kolme yritystä olivat 

selvästi infra-alan yrityksiä, ei kyselyä lähetetty heille, vaan tilalle otetaan listauksesta 

seuraavaksi suurimmat liikevaihdoltaan olevat yritykset. (Rakennuslehti 2022) 

Kohdassa 2.3 Kiinteistöjen ja rakennusten päästöjen nykytilanne on kuvattu eri 

päämateriaalien käyttöä uudisrakennuksissa. Vuonna 2018 rakennetuissa 

uudisrakennuksissa päärakennusmateriaalina oli betoni 50 prosentissa rakennuksista, puu 

oli 36 prosentissa ja teräs 12 prosentissa uudisrakennuksista. (Laine et al. 2020, s. 48) 

Absoluuttisista rakennusainemääristä tehdyn nyt jo vanhahkon tutkimuksen perusteella 

neljä eniten käytettyä rakennusmateriaalia olivat kivi ja sora, mineraalituotteet, puu ja 

metallit (Koskela et al. 2011, s. 8, Seppälä, Mäenpää et al. 2009 mukaan). 

Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartan mukaan vuonna 2018 rakennetun 

ympäristön rakennusmateriaalien osuudesta betonin suuruus oli 50 prosenttia, puun osuus 

36 prosenttia ja teräksen 12 prosenttia. Lisäksi betonin ja teräksen osuudet rakentamisen 

päästöistä ovat suuria ja puun pienehköjä. (Laine et al. 2020, s. 48 & 67) Näin ollen 

kyselyyn valittiin yrityksiä betoniteollisuudesta, puutuotevalmistajista sekä 

teräsmateriaalienvalmistajista.  

Betonituotevalmistajia valittiin kyselyyn yhdeksän suurinta yritystä nettomyynnin 

mukaan. (Rakennusteollisuus 2021) Lisäksi kysely lähetettiin yhdelle 

sementtiyritykselle, jolloin tarkoituksena oli, että yrityksiä betonin osalta olisi ollut 

yhteensä kymmenen. Yhteystietoja kysellessä yhdestä yrityksestä kuitenkin kerrottiin, 

että he eivät osallistu kyselytutkimuksiin, joten kyselyä ei heille myöskään lähetetty. 

Lopullinen määrä betoniyrityksille kyselytutkimuksessa oli siis yhdeksän kappaletta. 
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Puutuotevalmistajien sekä terästuotteiden osalta kysely lähetettiin kahdeksalle yritykse lle 

alan asiantuntijan suosituksen perusteella (Granlund 2022b, Granlund 2022c). 

Yhteensä kysely lähetettiin 57:lle yritykselle. 

 

4.3 Kyselyn toteuttaminen 

Kyselyt toteutettiin elokuun ja syyskuun 2022 aikana. Vastausaikaa kyselyyn annettiin 

kaksi viikkoa välillä 11.8.-25.8.2022, mutta muutaman yrityksen kohdalla vastausaikaa 

pidennettiin vastausten saamiseksi. Kysely toteutettiin hyödyntämällä Microsoft -Forms 

-kyselytyökalua ja kysymykset lähetettiin yrityksille sähköpostitse. Vastaanottajat olivat 

pääosin yritysten vastuullisuuden parissa työskenteleviä henkilöitä, mutta 

vastaanottajajoukossa oli myös muutama toimitusjohtaja sekä muu asiantuntija. 

Kyselyssä sisälsi 12–16 kysymystä hieman vastauksesta riippuen, sillä osa kysymyksistä 

kysyi lisätietoja, jos yrityksen edustaja vastasi edelliseen kysymykseen ”kyllä”. Kyselyn 

kysymykset olivat pääasiassa monivalintatyyppisiä, mutta kysely sisälsi myös muutaman 

avoimen kohdan, johon vastaaja sai vastata haluamallaan tavalla ja haluamiaan sanoja 

käyttäen. Kyselylomake kokonaisuudessaan löytyy tämän diplomityön liitteestä 1. 

Kyselyn alussa on esitetty diplomityön otsikko ”Kiinteistöjen ja talonrakennuksen 

hiilineutraaliuden nykytila ja kehitys” ja sen jälkeen kyselyssä on esitetty perustiedot 

kyselystä. Näitä perustietoja ovat miksi kysely tehdään ja ketä kyselyyn vastaajaksi 

valitut organisaatiot ovat. Lisäksi tekstissä kerrotaan, että vastausten käsittely tapahtuu 

anonyymisti ja että julkaistussa opinnäytetyössä ei kerrota nimeltä opinnäytetyöhön 

osallistuneita yrityksiä. Alkutekstissä kerrotaan kyselyyn vastaajalle kyselyn pituus ja 

arvioitu vastaamisen kestoaika, joka oli noin 20 minuuttia. Vastaajalle kerrottiin myös, 

että työ toteutetaan yhteystyössä Granlund Oy:n ja Green Building Council Finland in 

kanssa. Tämän jälkeen kyselyn vastaajalle kerrottiin, että vastauksilla on suuri arvo työn 

kannalta ja kiitettiin jo etukäteen kyselyyn vastaamisesta. Lopuksi kyselyjen ja muiden 

tiedustelujen varalle infotekstissä oli opinnäytetyötekijän etunimi ja sukunimi, 

puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. 
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Aivan kyselyn aluksi vastaajalta kysyttiin, että mitä kategoriaa vastaajan organisaat io 

edustaa. Kysymys oli monivalintatyyppinen ja vastausvaihtoehtoja viisi: rakennuttaja / 

kiinteistönomistaja, rakennusliike, puutuotevalmistaja, terästuotevalmistaja ja 

betonivalmistaja. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, että onko organisaatio laskenut 

hiilijalanjälkeä ja jos hiilijalanjälki on laskettu, mitä menetelmää laskemiseen on käytetty. 

Vastausvaihtoehtoja oli neljä: hiilijalanjälkeä ei ole laskettu, hiilijalanjälki on lasket tu, 

mutta menetelmä ei ole tiedossa, hiilijalanjälki on laskettu GHG-protokollalla sekä neljäs, 

avoin kohta, johon vastaaja pystyi kertomaan, jos laskennassa on käytetty jotain muuta 

menetelmää hiilijalanjäljen laskemiseen. Jos tähän kysymykseen vastasi ”kyllä” tai täytti 

avoimen kohdan, siirtyi kysely kysymykseen kolme ”mikäli hiilijalanjälki on laskettu, 

mitä päästöjä arviointi pitää sisällään”. Jos taas kysymykseen vastasi, että 

”hiilijalanjälkeä ei ole tiedossa”, siirtyi kyselyssä kysymyksen numero kolme yli 

kysymykseen neljä, sillä tällöin vastaajalta ei ollut tarkoituksenmukaista kysyä 

hiilijalanjälkilaskennan sisältöä, jos sellaista ei kerran ollut ollenkaan tehty.  

Kysymyksessä kolme kysyttiin tarkempia lisätietoja hiilijalanjäljen laskemisesta eli sitä, 

mitä tehty päästölaskenta pitää sisällään. Vastausvaihtoehtoja oli yhteensä 18 kappaletta 

ja vastaaja pystyi valitsemaan kaikki haluamansa kohdat. Itse kysymyksen alla oli 

infolaatikko siitä, että mitä eri Scopeilla hiilijalanjälkilaskennassa tarkoitetaan sekä linkki 

lisätietoihin GHG-protokollasta. GHG-protokollan mukaan scope 1 pitää sisällään suorat 

päästöt, scope 2 ostetun energian ja scope 3 yrityksen toiminnan epäsuoria päästöjä (The 

Greenhouse Gas Protocol 2004, s. 27). Näin ollen vastausvaihtoehtoja olivat ”Suorat 

päästöt eli poltetut polttoaineet ja kylmäaineet (Scope 1)”, ”Ostettu energia (lämpö, 

viilennys, sähkö) (Sccope 2)” sekä useita Scope 3:een liittyviä epäsuoria päästöjä, kuten 

”jätehuolto” ja ”liikematkustus”. Viimeinen vastausvaihtoehto oli tyhjä kenttä, johon 

vastaaja pystyi halutessaan kertomaan myös muista tekijöistä, jotka on otettu laskennassa 

mukaan huomioon.  

Kysymys numero neljä oli yksinkertainen kysymys siitä, onko yritys tehnyt hiilitiekar ttaa 

tai kenties muunlaista yksityiskohtaista suunnitelmaa päästöjen vähentämisestä. 

Lisätiedoissa oli linkki Granlund Oy:n nettisivuille, jossa kerrottiin lisää hiilitiekarta sta. 

Vastausvaihtoehtoja oli kaksi ”kyllä” ja ”ei”. Tämän jälkeen kysymyksessä numero viisi 

kysyttiin, että onko yritys sitoutunut johonkin päästövähennysohjelmaan tai 

tavoitteeseen. Vastausvaihtoehtoja oli yhteensä neljä: yritys ei ole sitoutunut, yritys on 
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sitoutunut The Net Zero Carbon Bulding Commitmenttiin, yritys on sitoutunut Science 

Based Targetsiin ja viimeisenä tyhjä vastauskenttä, johon yrityksen edustaja pystyi 

kertomaan mahdollisen muun sitoumuksen. 

Seuraavaksi organisaation edustajalta tiedusteltiin, että onko yritykselle asetettu 

hiilineutraalius- tai päästötavoitetta ja vastausvaihtoehtona oli ”kyllä” ja ”ei”. Jos vastaaja 

valitsi kohdan ”ei”, siirtyi kysely kysymykseen kahdeksan. Jos vastaaja valitsi kohdan 

”kyllä”, kysely siirtyi seuraavaan kysymykseen numero 7, jossa tiedusteltiin tarkemmin 

hiilineutraalius- tai päästötavoitteen tarkempaa sisältöä eli esimerkiksi sitä, että kuinka 

paljon vähennyksiä aiotaan tehdä ja mihin vuoteen mennessä, onko yritykse llä 

välitavoitteita, mitä päästöjä tavoitteet koskevat (eli koskeeko esimerkiksi scope 1:n ja 

scope 2:n päästöjä) sekä sisältääkö tavoite kompensaatioita ja jos sisältää, onko itse 

päästövähennyksille asetettu erillistä tavoitetta.  

Tämän jälkeen yrityksiltä kysyttiin, että mitä toimenpiteitä yritykset ovat jo tehneet 

päästöjen pienentämiseksi. Vastausvaihtoehtoja oli yhteensä 10 kappaletta sisältäen 

kohdan ”toimenpiteitä ei ole tehty” sekä vapaan vastauskentän. Muuten 

vastausvaihtoehdoissa oli lueteltu erilaisia toimenpiteitä, kuten jätteiden vähentäminen ja 

energiatehokkuushankkeiden tekeminen. Vastaaja pystyi valitsemaan joko yhden tai 

useamman vastausvaihtoehdon. 

Kysymyksessä yhdeksän yrityksiltä tiedusteltiin kompensoimisesta: ovatko yritykset jo 

kompensoineet päästöjä tai aikovatko yritykset kompensoida tulevaisuudessa päästöjä.  

Vastausvaihtoehdot olivat ”kyllä” ja ”ei”. Koska kyselyn seuraavat kaksi kysymystä 

olivat tarkempia kysymyksiä kompensointiin liittyen, siirtyi kysely kysymykseen numero 

12, jos vastaaja vastasi ”ei” kysymykseen jo tehdyistä tai suunnitelluista 

kompensaatioista. Jos vastaaja vastasi, että kyllä, yritys on kompensoinut tai aikoo 

kompensoida päästöjä tulevaisuudessa, tuli vastaajalle seuraavaksi eteen kysymys siitä, 

että mistä lähtien kompensointeja on tehty tai aiotaan tehdä. Tähän vastaaja pystyi 

kirjoittamaan vapaasti ajankohdan. Kompensoinnista kysyttiin vielä toinen tarkentava 

kysymys, että mitä päästöjä kompensointi pitää sisällään. Vastausvaihtoehtoja oli neljä 

kappaletta: Scope 1:n päästöt, Scope 2:n päästöt, Scope 3:n päästöt sekä vapaa 

vastauskenttä. 
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Kompensointikysymysten jälkeen vastaajalta pyydettiin valitsemaan valmiista 

vastausvaihtoehdoista tai kertomaan vapaasti mitkä ovat yrityksen suurimp ia 

suunniteltuja tekoja hiilineutraaliuden tai vähähiilisyyden saavuttamiseks i 

tulevaisuudessa. Valmiita vastausvaihtoehtoja oli muun muassa uusiutuvaan energiaan 

siirtyminen sekä uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen. Vastausvaihtoehtoja 

pystyi valitsemaan useita. 

Kyselyn loppupuolella oli kolme kysymystä, jossa ei ollut annettu valmiita 

vastausvaihtoehtoja, vaan kyselyn vastaaja pystyi kirjottamaan omilla sanoilla vastaukset 

kysymyksiin. Nämä kolme kysymystä olivat ”Mitkä ovat mielestäsi suurimp ia 

mahdollisuuksia hiilineutraaliuden saavuttamisessa teidän yrityksessänne ja alallanne? ”, 

”Mitkä ovat mielestäsi suurimpia haasteita hiilineutraaliuden saavuttamisessa teidän 

yrityksessänne ja alallanne?” sekä ”Onko jotain muuta sanottavaa kiinteistö- ja 

rakennusalan hiilineutraaliuteen liittyen?”. Näiden kolmen kysymyksen suhteen kyselyn 

vastaaja sai valita, että haluaako vastata kysymyksiin tai jättää vastaamatta toisin kuin 

muut kyselyn kysymykset, joihin oli kyselyllä pakko vastata, jotta pystyi lähettämään 

vastaukset eteenpäin.  

Aivan kyselyn lopuksi kysyttiin vielä vastaajan nimi, puhelinnumero sekä vastaajan 

edustaman yrityksen nimi. Vaikka kyselyn vastaukset käsiteltiinkin anonyymis t i, 

pystyttiin tällä tavoin muistuttaa yrityksiä vastaamaan kyselyyn, jotka eivät vielä olleet 

kyselyyn vastanneet. 

Kyselytutkimukseen tuli yhteensä 40 vastausta, jolloin vastausprosentti on hieman yli 70 

prosenttia. Keskimääräinen aika kyselylomakkeen täyttämiseen oli 17 minuuttia ja 42 

sekuntia. Eniten vastauksia tuli rakennuttajilta ja kiinteistön omistajilta (12 kappaletta)  

sekä rakennusliikkeiltä (12 kappaletta). Puutuotevalmistajilta vastauksia saatiin 3 

kappaletta, terästuotevalmistajien osalta 6 kappaletta ja betonituotevalmistajien osalta 7 

kappaletta.  
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4.4 Tulosten analysointi 

Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullis issa 

tutkimuksissa. Sen avulla dokumentteja, kuten kirjoja ja raportteja, voidaan analysoida 

objektiivisesti ja systemaattisesti. Analyysimenetelmä sopii hyvin tämän diplomityön 

aineiston ja tulosten analysointimenetelmäksi, koska sisällönanalyysillä tavoitteena on 

saada kuvaus tutkittavasta asiasta yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Lisäksi 

sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä toisin kuin esimerk iks i 

diskurssianalyysissa, jossa analysoidaan, miten merkityksiä tuotetaan tekstissä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, s. 78 & 87) 

Sisältöanalyysin avulla siis pyritään kuvaamaan sanallisesti dokumenttien sisältöä ja 

tavoitteena on, että lopputuloksena syntyy selkeä sanallinen kuvaus tutkittavasta asiasta. 

Sisältöanalyysissä aineisto järjestetään mahdollisimman selkeään sekä tiiviiseen muotoon 

ilman, että aineiston ja dokumentaation informaatio katoaa. Selvyyden tuominen 

aineistoon analyysin avulla on tarpeen, sillä ilman sitä, ei luotettavia ja selkeitä 

johtopäätöksiä pystytä tekemään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 90) 

Tässä diplomityössä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia, jolloin aineiston 

analyysin luokittelun pohjalla on aikaisempi käsitejärjestelmä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

s. 95). Tässä tutkimuksessa käsitejärjestelmä muodostui ennen kyselytutkimusta tehdyssä 

kirjallisuuskatsauksessa, jonka pohjalta itse kyselytutkimus tehtiin eli tutkittava ilmiö on 

siis määritelty jo tunnetun mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 82) 

Jotta aineiston pystyy analysoimaan, tulee aineistoa käsitellä ennen analysointia (Vuori 

2022) Tässä tutkimuksessa aineistoa käsiteltiin Microsoft Formsista saadun Excel -

tiedoston avulla. Aivan ensiksi selattiin aineisto läpi ja tarkastettiin, että kaikki aineisto 

oli asiallista. Tämän jälkeen turhiksi tiedoiksi valitut sarakkeet piilotettiin, jonka jälkeen 

aineistoa oli helppo järjestellä vastausten perusteella hyödyntämällä Excelin 

taulukkomuotoa. Koska tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus, ei tässä tutkimuksessa 

ollut tarvetta aineiston litteroinnille.  
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5 SUOMEN KIINTEISTÖ- JA TALONRAKENNUKSEN 
HIILINEUTRAALIUDEN SUUNTAVIIVAT 

5.1 Kiinteistö- ja rakennusalan päästöjen nykytilanne 

Kyselytutkimuksen perusteella suurimmalla osalla organisaatioita oli tieto siitä, 

minkälaisia päästöjä omasta toiminnasta aiheutuu. 10 organisaatiota ilmoitti, että 

hiilijalanjälkeä ei ollut laskettu ollenkaan. GHG-protokollan mukaisesti hiilijalanjälki oli 

laskettu 14 organisaatiossa. Seitsemässä tapauksessa menetelmä ei ollut tiedossa, mutta 

hiilijalanjälki oli silti laskettu. Muut organisaatiot mainitsivat laskentatavoiksi muun 

muassa EPD:n, ulkopuolisen verifioijan kanssa sovitun menetelmän sekä TRT-laskur in. 

Alla olevasta kuvasta 16 näkee prosentuaaliset osuudet siitä, ovatko organisaat iot 

laskeneet hiilijalanjälkeä ollenkaan ja kuinka moni näistä organisaatioista on laskenut 

hiilijalanjäljen GHG-protokollan mukaisesti.  

 

Kuva 16. Kyselytutkimukseen osallistuneista 40 organisaatiosta hiilijalanjälki oli laskettu 
75 % yrityksistä ja hiilijalanjälkeä ei ollut laskettu 25 % yrityksiä.  

 

Kun hiilijalanjäljen laskemista tarkastellaan sektoreittain, huomataan, että kyselyyn 

vastanneista betonialan yrityksistä 57 % oli laskenut hiilijalanjäljen. Puutuotevalmista j ien 
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osalta 66 % oli laskenut hiilijalanjäljen ja terästuotevalmistajien osalta 50 % oli laskenut 

hiilijalanjäljen. Positiivista oli, että rakennusliikkeiden sekä rakennuttajien ja 

kiinteistönomistajien tapauksessa reilusti suurin osa oli laskenut hiilijalanjäljen. 

Rakennusliikkeiden osalta 91 % kyselyyn vastanneista yrityksistä oli laskenut 

hiilijalanjäljen ja rakennuttajien sekä kiinteistönomistajien osalta sama luku on 83 %. Alla 

olevasta kuvasta 17 näkee tarkemmin, kuinka hiilijalanjälkeä on laskettu sektoreittain ja 

onko laskenta suoritettu GHG-protokollan mukaisesti, jollakin muulla tavalla tai 

laskennassa käytetty menetelmä ei ole tiedossa. 

Kuva 17. Hiilijalanjäljen laskeminen sektoreittain. 

 

Organisaatioita, jotka olivat sisällyttäneet Scope 1:n päästöt laskentaansa oli yhteensä 25 

kappaletta. Scope 1:n päästöt ovat suoria päästöjä, jotka aiheutuvat yrityksen suorista 

päästöistä. Eniten yritysten hiililaskennassa oli otettu huomioon Scope 2:n päästöt eli 
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päästöt, jotka syntyvät ostetusta energiasta, kuten kuvasta 18 alla näkee. Kaikki yritykset, 

jotka mainitsivat laskeneensa päästönsä GHG-protokollan mukaisesti, vastasivat, että 

laskenta pitää sisällään vähintään scope 1:n ja scope 2:n päästöt. Kyselyyn vastanne ita 

organisaatioista, joiden laskennassa oli otettu huomioon Scope 2:n päästöt, oli yhteensä 

29 kappaletta. Scope 3:n päästöjä oli huomioitu 22 organisaation hiililaskennassa. 

Kohtaan ”other” tuli neljä vastausta, joissa yhdessä todettiin, että Scope 3:n päästöjä 

selvitetään, toisessa kerrottiin erilaisesta päästölaskentatavasta, kolmannessa 

hiililaskentaan oli otettu mukaan ”hiilivarasto ja elinkaaren lopputuote” sekä neljännessä 

vastauksessa todettiin, että laskenta sisältään scope 3:n relevantein osin. 

 

Kuva 18. Kyselyyn vastanneissa organisaatioissa eniten hiililaskennassa oli otettu 

huomioon Scope 2:n päästöt, sitten Scope 1:n päästöt ja kolmanneksi eniten Scope 3:n 
päästöt. Yhteensä hiilijalanjälki oli laskettu 30 yrityksessä. 

 

Eri kombinaatioita tarkastellessa huomataan, että ehdottomasti suosituin yhdistelmä on 

kaikkien kolmen scopen sisällyttäminen laskelmiin. Tällaisia yrityksiä, jotka olivat 

laskeneet hiilijalanjäljen ja laskeminen pitää sisällään kaikki kolme eri kombinaatiota on 

yhteensä 18 kappaletta. Ainoastaan scope 1:n ja scope 2:n oli sisällyttänyt laskelmiin 6 
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yritystä, scopet 2 ja 3 yhteensä kolme yritystä, scopet 1 ja 3 yksi yritys sekä vain scopen 

2 kaksi yritystä, kuten kuvasta 19 alla näkee. 

Kuva 19. Niiden 30 organisaation eri scope -kombinaatiot, jotka ilmoittivat laskeneensa 
hiilijalanjäljen. 

 

Scope 3:n osalta vastaukset jakautuivat siten, että eniten organisaatiot olivat ottaneet 

huomioon päästölaskennassa jätehuollon ja hankitut raaka-aineet tai rakennusmateriaa lit. 

Tämän jälkeen laskenta sisälsi kuljetuksen ja jakelun sekä kolmanneksi eniten 

hiililaskennat sisälsivät liikematkustuksen. Alla olevassa kuvassa 20 on esitetty Scope 3:n 

sisältämät päästötiedot organisaatioiden hiilijalanjälkilaskennassa. Kohta muu pitää 

sisällään yhden organisaation osalta tiedon, että päästöjä selvitetään, toinen organisaat io 

oli laskenut päästönsä eri scopeilla, kolmannessa organisaatiossa hiililaskentaan oli otettu 
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mukaan ”hiilivarasto ja elinkaaren lopputuote” ja neljännessä organisaatiossa scope 3 oli 

arvioitu tai käyty läpi relevanttien kategorioiden osalta. 

 

Kuva 20. Organisaatioiden hiilijalanjälkilaskennan Scope 3:ssa huomioidut asiat. 
Yhteensä 30 organisaatiota ilmoitti laskeneensa hiilijalanjäljen, joista 23 ilmo it t i 

ottavansa huomioon scope 3:n päästöt. 

 

Kysyttäessä organisaatioilta, että mitä toimenpiteitä organisaatiot ovat jo tehneet 

päästöjen pienentämiseksi huomataan, että suosituimmat toimenpiteet ovat 

energiatehokkuushankkeet, uusiutuvaan energiaan siirtyminen sekä 

energiansäästötoimenpiteet. Yksikään organisaatio ei vastannut, että mitään toimenpite itä 

ei olisi tehty. Vähiten suositut toimenpiteet taas olivat ulkoisten 

päästökompensaatioyksiköiden hankkiminen, siirtyminen vähäpäästöisempään 

tuotantoteknologiaan sekä siirtyminen käyttämään vähäpäästöisemp iä 

tuotantoteknologioita. Myös kohtaan ”muu”, tuli kuusi vastausta. Organisaat iot 

mainitsivat muiksi tehdyiksi toimenpiteiksi sähkönhankinnan sopimuksen Suomessa 

rakennettavaan tuulipuistoon sekä omassa tuotantoprosessissa syntyvän 
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hukkamateriaalin käyttämisen raaka-aineena. Alla olevassa kuvassa 21 on esitetty tehdyt 

toimenpiteet päästöjen pienentämiseksi kunkin organisaation kategorian mukaan. 

 

Kuva 21. Organisaatioissa tehdyt toimenpiteet päästöjen pienentämiseksi organisaat ion 
kategorian mukaan. 
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Vain muutama organisaatio oli jo kompensoinut päästöjään: yhteensä viisi organisaatiota, 

joista rakennuttajia ja kiinteistönomistajia oli kolme ja betonivalmistajia kaksi. Yksi 

organisaatio oli kompensoinut päästöjään vuodesta 2019, kaksi organisaatiota vuodesta 

2020 ja yksi organisaatio vuodesta 2021. Yksi organisaatio kertoi, että on hankkinut 

yksiköitä sitä varten, että asiakas haluaa kompensoituja tuotteita, jolloin 

kompensaatioyksiköt voidaan käyttää. Lisäksi yksi organisaatio kertoi, että omistaa 

metsää, mutta koska metsän omistaminen ei täytä kompensoinnin minimikriteerejä, ei 

yritystä tässä työssä luokitella mukaan yrityksiin, jotka kompensoivat päästöjään. Alla 

olevassa kuvassa 22 on esitetty organisaatioiden lukumäärät kompensoinnin mukaan. 

 

Kuva 22. Kyselyyn vastanneista organisaatioista yhteensä viisi oli jo kompensoinut 

päästöjään. 

 

Betoniyritysten osalta kompensoinnissa on otettu huomioon kaikkien kolmen scopen 

päästöt. Rakennuttajien ja kiinteistönomistajien osalta yhdessä organisaatiossa huomioon 
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on otettu kaikkien kolmen scopen päästöt, yhdessä organisaatiossa vain jätehuolto (scope 

3) ja kolmannessa organisaatiossa scope 1:n ja 2:n päästöt. 

 

5.2 Kiinteistö- ja rakennusalan tavoitteet hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi ja kompensoimiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

Kyselytutkimukseen vastanneista organisaatioista 60 prosenttia on sitoutunut johonkin 

päästövähennysohjelmaan tai tavoitteeseen itse tai konsernin kautta. 52 prosentissa 

kyselyyn vastanneista organisaatioista organisaatio on tehnyt sitoumuksen itse ja 8

prosentissa organisaatioita sitoumus on tehty konsernitasolla, kuten kuvasta 23 alla on 

huomattavissa. Kahden organisaation osalta ei ollut tiedossa onko sitoumuksia tehty. 

 

Kuva 23. 40:stä kyselyyn vastanneesta organisaatiosta suurin osa oli tehnyt sitoumuksen 
päästövähennysohjelmaan tai tavoitteeseen joko itse tai konsernin kautta. 

 

Sitoumuksen tehneistä organisaatioista seitsemän oli sitoutunut Science Based Targetsiin, 
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joista yhdellä liittymisprosessi oli vielä kesken ja kaksi organisaatiota oli sitoutunut 

konsernin kautta. Viisi organisaatiota oli sitoutunut The Net Zero Carbon 

Commitmentiin. Kymmenen organisaatiota kertoi sitoutuneensa johonkin muuhun 

tavoitteeseen. Tällaisia mainittuja muita tavoitteita olivat muun muassa kunnan tekemä 

tavoite, Suomen hiilineutraaliustavoite 2035, Green Building Council Finlandin Build ing 

Life -tavoite, toimialan yrityskohtaiset tavoitteet sekä yhdistyksen tavoite, jonka jäsen 

yritys on. Lisäksi muutama organisaatio kertoi, että tavoitteen asettaminen on juuri työn 

alla. Yksi organisaatio kertoi jo nyt olevansa hiilinegatiivinen, jolloin The Net Zero 

Carbon Commitmentin ja Science Based Targetsin tavoitteita organisaatio ei pitänyt 

riittävän kunnianhimoisena. 

Sektoreittain tarkasteltuna huomataan, että kyselyyn osallistuneista organisaatio ista 

rakennuttajat ja kiinteistönomistajat sekä rakennusliikkeet olivat ahkerimmin tehneet tai 

aikeissa tehdä sitoumuksia johonkin päästövähennysohjelmaan tai -tavoitteeseen. Alla 

olevassa kuvassa 24 on esitetty kyselyyn vastanneet organisaatiot (yhteensä 40 kpl) sen 

mukaan, ovatko he sitoutuneet tai aikeissa sitoutua johonkin päästövähennystavoitteeseen 

tai ohjelmaan. 

 

Kuva 24. Päästövähennysohjelmaan tai -tavoitteeseen sitoutuneet tai aikeissa sitoutua 
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olevat organisaatiot sektoreittain. 

 

Tutkittaessa hiilineutraalius- ja päästövähennystavoitteen sisältöä, huomataan, että 

tavoitteet kyselyyn vastanneiden organisaatioiden välillä erosivat paljon, kun mietitään 

asetettua tavoitevuotta ja tavoitteen sisältöä. Selvästi suosituimmat vuodet asetetuille 

tavoitteille olivat 2030 ja 2035, jotka on tarkemmin kuvattu alla olevassa luvussa 5.3 

Kiinteistö- ja rakennusalan päästökehitys vuoteen 2035 mennessä. 

Betoninvalmistajien osalta suosituin vuosi tavoitteen asettamiselle oli 2035. Kahden 

yrityksen tavoitteena oli 50 %:n vähennys vuoden 2019 tasosta vuoteen 2035 mennessä 

ja kolmannen osalta 50 prosentin vähennys vuoteen 2035 vuodesta 2020. Neljännen 

yrityksen tavoitteena taas on 25 prosentin vähennys vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 

mennessä. Neljäs yritys oli asettanut tavoitteeksi viiden prosentin vähennyksen vuoden 

2019 päästöistä, joka tarkoittaa vuoteen 2035 mennessä 50 prosentin vähennystä ja koko 

arvoketjun hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Viides yritys 

tavoittelee tuotannollista hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Kolmen yrityksen 

tavoitteet eivät sisällä kompensaatiota ja kahden yrityksen osalta kompensoinnin 

sisältyminen tavoitteeseen ei ollut tiedossa. Kahden yrityksen osalta tavoitetta ei ollut 

asetettu ollenkaan. 

Puutuotevalmistajien osalta vain yksi yritys oli asettanut selkeän vuositavoitteen: 

vähentää scope 1–3:n päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2019. 

Toinen yritys mainitsi yhtiön strategian olevan hiilinegatiivisen liiketoiminnan 

kehittäminen, mutta itse tavoite jäi vastauksesta uupumaan. Yhden yrityksen osalta 

tavoitetta ei ollut asetettu ollenkaan.  

Kyselyyn vastanneista terästuotevalmistajista vain yksi oli asettanut hiilineutraalius- tai 

päästötavoitteen. Kyseinen tavoite piti sisällään omien toimintojen 25 prosentin 

päästövähennyksen vuoteen 2026 mennessä sisältäen scope 1:n, scope 2:n ja osan scope 

3:sta. Kompensaation osuus tavoitteessa ei ollut tiedossa. 

Rakennusliikkeiden osalta useat yritykset tavoittelivat myös päästövähennyksiä vuoteen 

2030 mennessä. 2030 mennessä yksi yritys tavoittelee hiilineutraaliutta, toinen yritys 
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scope 1–3 päästöjen puolittamista ja kolmas yritys scope 1–2 puolittaminen vuodesta 

2018 sekä scope 3:n puolittaminen rakennettua asuntoa kohden. Yhden yrityksen osalta 

hiilineutraaliutta tavoitellaan vuoteen 2035 mennessä ja toisen yrityksen tavoitteena on 

toiminnan hiilijalanjäljen laskeminen 25 prosentilla ja tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen 

30 prosentilla vuodesta 2020 vuoteen 2025. Kahden rakennusliikkeen tavoite sisältää 

kompensaatiot, muiden yritysten osalta tavoite ei sisällä kompensaatiota (2kpl) tai 

tiedossa ei ollut, että onko tavoitteeseen sisällytetty kompensaatiota.  

Rakennuttajien ja kiinteistönomistajien osalta monilla oli tavoitteet jo vuodessa 2030. 

Tuohon vuoteen mennessä kolme organisaatiota tavoittelee 80 prosentin absoluutt ista 

vähennystä, yksi organisaatio täyttä hiilineutraaliutta ja 2 organisaatiota hiilineutraa l ia 

käyttöä. Lisäksi kahdella organisaatiolla on tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 

mennessä energian käytön osalta ja yhden yrityksen tavoitteena on olla täysin 

hiilineutraali ilman tarvetta kompensaatiolle. Vuoteen 2035 mennessä kaksi 

organisaatiota tavoittelee täyttä hiilineutraaliutta. Yhden organisaation osalta tavoitetta ei 

ollut asetettu ollenkaan. Yksi organisaatio lisäksi totesi, että tavoite pyritään toteuttamaan 

ilman tarvetta kompensoinnille, mutta muiden organisaatioiden osalta ei ollut tiedossa, 

että sisältävätkö asetetut tavoitteet kompensaation.  

Alla olevassa kuvassa 25 on esitetty kaikkien organisaatioiden tavoitteet sen mukaan, 

mitä scopeja ne sisälsivät. Tavoitteen sisältö epäselvä tarkoittaa sitä, että vastauksesta ei 

käynyt ilmi, että mitä scopeja tavoite pitää sisällään. Yhteensä kymmenen yritystä olivat 

asettaneet tavoitteen kaikille kolmelle scopelle, kuusi yritystä scopeille 1 ja 2 sekä yksi 

yritys pelkästään scope 2:lle. Alla olevasta kuvasta on jätetty pois kaupunkien 

tavoitteiden sisällöt, sillä kaupunkien tekemien laskentojen scopet eivät vastaa 
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organisaatioiden tekemien laskentojen scopeja eivätkä näin ollen ole vertailukelpoisia. 

 

Kuva 25. Organisaatioiden, jotka kertoivat kyselyssä asettaneensa hiilineutraalius- tai 
päästövähennystavoitteen (31 kappaletta), lukumäärät tavoitteen sisällön mukaan. 

 

Alla olevassa kuvassa 26 on kuvattu asetetut hiilineutraalius – ja 

päästövähennystavoitteet yrityksen kategorian ja ajan mukaan. Umpinainen pallo 

tarkoittaa sitä, että kyseessä on hiilineutraaliustavoite, rinkula sitä, että kyseessä on 

päästövähennystavoite sekä katkonainen ympyrä sitä, että kyseessä on välitavo ite. 

Kuvassa oranssi kuvaa kiinteistönomistajaa tai rakennuttajaa, violett i 

materiaalivalmistajaa sekä vihreä rakennusliikettä. Vasemmasta reunasta selviää se, mitä 

eri scopeja tavoite pitää sisällään. Kuvasta on jätetty pois sellaiset organisaatiot, joiden 

tavoitteet olivat epäselvät tai niitä ei ollut ollenkaan. Lisäksi kuvasta on jätetty pois 

tavoitteet, jos ne koskivat vain joko scope 2:ta tai 3:ta tai muita yhdistelmiä, kuin kuvassa 

esitetyt. Kaupunkien tavoitteet eivät ole esitettynä kuvassa, sillä kaupunkien 
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päästölaskentojen sisältämät scopet eivät täsmää organisaatioiden scopien kanssa eivätkä 

näin ollen ole vertailukelpoisia. Organisaatiot eivät ole maininneet kyselytutkimuksessa, 

että tavoite pitäisi sisällään scope 3:n osalta myös hankitut raaka-aineet ja materiaalit, 

mutta näin on oletettu, sillä kaikki nämä kyseiset yritykset olivat ottaneet huomioon 

päästölaskennassa kyseiset päästöt liittyen materiaaleihin. 

 

Kuva 26. Yritysten asettamat tavoitteet sen mukaan tavoitellaanko niissä 
hiilineutraaliutta, päästövähennystä vai onko kyseessä välitavoite. Kuvassa väri kertoo 
organisaation sektorin ja vasen reuna mitä scopeja asetettu tavoite pitää sisällään. 

 

Vastaukset jaoteltiin laadun mukaan, jotta saadaan suuntaviivoja siitä, kuinka 

varteenotettavia asetetut tavoitteet ovat. Korkealaatuisessa tavoitteessa oli määrite lty 

scopet ja niiden vähennystavoitteet sekä aikataulut. Korkealaatuinen tavoite sisältää 

vähintään scopet 1 ja 2. Keskimääräisessä tavoitteessa ei ole määritelty selkeästi 

esimerkiksi laskennan laajuutta tai numeerisia vähennystavoitteita ja heikkolaatuisessa 

tavoitteessa ei ole lainkaan määrityksiä. Alla olevassa kuvassa 27 on esitetty kyselyyn 

vastanneet yritykset, jotka olivat asettaneet tavoitteita tavoitteen laadun mukaan. Kuvasta 

nähdään, että korkealaatuisia tavoitteita oli vain muutama. Laadultaan keskimääräis iä 
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tavoitteita oli eniten ja heikkolaatuisia tavoitteita myös yli 10 kappaletta.  

Kuva 27. Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden (40 kappaletta) hiilineutraalius- tai 

päästövähennystavoitteiden laatu. 

 

Kun verrataan organisaation asettamaa tavoitetta ja tavoitteen laatua, huomataan, että 

kaikkien yritysten osalta, jotka olivat asettaneet nimenomaan hiilineutraaliustavoitteen, 

on tavoitteen laatu joko korkea tai keskimääräinen. Laadultaan heikkoa tavoitetta ei 

niiden joukossa ollut, ketkä olivat asettaneet hiilineutraaliustavoitteen. Eli kaikki 

laadultaan heikoksi kategorisoidut tavoitteet olivat päästövähennystavoitteita, jotka eivät 

sisältäneet hiilineutraaliustavoitetta. Voidaan siis sanoa, että hiilineutraaliustavoitteesta 

seuraa todennäköisemmin asetettujen tavoitteiden täyttyminen, sillä organisaat iot 

ymmärtävät, mitä tavoitteen saavuttaminen käytännössä tarkoittaa. 

Hyvin harva organisaatio aikoo tulevaisuudessa kompensoida päästöjään. Yhteensä viisi 

organisaatiota siis toteuttaa kompensaatiota jo nyt ja niiden lisäksi viidellä organisaatio l la 

on aikeita toteuttaa kompensaatiota tulevaisuudessa. Näistä organisaatioista, jotka aikovat 

tulevaisuudessa kompensoida päästöjään, mutta eivät kompensoi vielä, kaksi on 

rakennusliikkeitä, yksi terästuotevalmistaja sekä kaksi rakennuttajia tai 
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kiinteistönomistajia. Rakennusliikkeiden osalta toinen yrityksistä aikoo kompensoida 

päästöjä vuodesta 2022 alkaen scope 1:n ja scope 2:n osalta ja toinen yrityksistä vuodesta 

2045 alkaen, mutta mahdollisesti yksittäisten hankkeiden osalta aiemmin sisältäen scope 

1-3 päästöt. Terästuotevalmistajalla ei ollut tarkempaa ajankohtaa selvillä. 

Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien osalta toinen organisaatio aikoo selvittää 

kompensointitapoja vuonna 2027 ja tehdä valinnat kompensointitavoista vuoden 2028 

aikana scope 1:n ja 2:n osalta sekä toinen yrityksistä aikoo kompensoida vuodesta 2030 

alkaen scope 1:n ja scope 2:n päästöt. 

Lisäksi 76 prosenttia niistä organisaatioista, jotka vastasivat ei kysymykseen, onko yritys 

kompensoinut tai aikooko yritys kompensoida päästöjä tulevaisuudessa, ovat kuitenkin 

asettaneet hiilineutraalius- tai päästötavoitteen. Tästä voi päätellä sen, että noin 

kolmeneljäsosassa organisaatioita kompensaatiot eivät ole sisällytetty yrityksen 

hiilineutraalius- tai päästötavoitteeseen.  

 

5.3 Kiinteistö- ja rakennusalan päästökehitys vuoteen 2035 mennessä 

Organisaatiot ilmoittivat hyvin erilaisia hiilineutraalius- ja päästötavoitte ita. 

Materiaalinvalmistajien osalta tavoitteet on koottu kuvaan 28. Tässä kohtaa 

materiaalivalmistajat koostuvat siis kyselyyn vastanneista betonivalmistajista, 

terästuotevalmistajista sekä puutuotevalmistajista, jotka olivat ilmoittaneet 

hiilineutraalius- tai päästövähennystavoitteen (yhteensä 7 yritystä). Kuvassa sinise llä 

värillä on piirretty päästökehitykset, jotka olivat niin sanottuja yleistavoitteita ja sisälsivät 

esimerkiksi scopet 1 ja 2. Vihreällä on piirretty tavoitteet, joiden kohdalla yritys erikseen 

mainitsi, että tavoitteet sisältävät myös kokonaan tai osan scope 3:sta. Punaisella on 

piirretty kaikkien materiaalivalmistajien päästökehityksien keskiarvo. Osa yrityksistä 

ilmoitti päästövähennyksen koskevan esimerkiksi ”käyttöä” tai ”energian käyttöä”. 

Tällaisten yritysten osalta, yritysten päästökehitystavoitteet on sijoitettu kuvaajiin, vaikka 

vastauksesta ei selvinnyt tarkasti, että mitä scopeja tavoite koskee, mutta joiden osalta oli 

ilmoitettu selvä tavoite päästövähennyksen määrälle ja ajalle. Näissä 

päästövähennyskuvaajissa halutaan hahmottaa päästökehitystä vuoteen 2035 asti, joten 

sellaisten yritysten osalta, jotka ilmoittivat päästövähennystavoitteensa aiemmalle 
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vuodelle, on oletettu, että saavuttu päästövähennys pysyy samana vuoteen 2035 asti.  

Lisäksi päästövähennykset oletettiin tapahtuvan lineaarisesti alkuvuoden ja 

tavoitevuoden välillä huomioiden yritysten ilmoittamat välitavoitteet. Todellisuudessa 

päästövähennykset eivät luultavasti näin tapahdu, vaan jonain vuonna päästöt vähenevät 

roimasti, mutta jonain toisena vuotena päästövähennys voi olla paljon maltillisempaa tai 

jopa nollassa. Sellaisten yritysten osalta, jotka eivät ilmoittaneet päästövähennyksen 

verrokkivuotta eli sitä vuotta, josta tavoiteltu päästövähennys alkaa, on oletettu olevan 

vuosi 2019. Kaikista alla olevista päästövähennyskuvaajista on jätetty pois sellaiset 

yritykset, joilla ei ollut hiilineutraalius- tai päästövähennystavoitetta tai tavoitteesta ei 

ilmennyt, että kuinka paljon päästöjä aiotaan vähentää mihin vuoteen mennessä. 

Kuva 28. Kyselyyn vastanneiden sellaisten materiaalivalmistajien päästökehitykset, jotka 
ilmoittivat konkreettisen tavoitteen eli päästövähentymän määrän johonkin vuoteen 
mennessä. 

 

Rakennusliikkeiden osalta kyselyyn vastanneiden yritysten päästövähennystavoitteet on 

kuvattu alla olevassa kuvassa 29 niiden yritysten osalta, jotka ilmoittivat kyselyssä 

tavoiteltavan päästövähennyksen tiettyyn vuoteen mennessä (yhteensä 7 yritystä). 
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Kuvaajassa on jälleen oletettu päästökehitysten tapahtuvan lineaarisesti alkuvuoden ja 

tavoitevuoden välillä ja jos tavoite on asetettu aiemmalle vuodelle kuin 2035, 

päästövähentymän oletetaan pysyvän samana tavoitevuoden ja vuoden 2035 välillä. 

Niiden yritysten osalta, jotka eivät ilmoittaneet päästövähennyksen alkuvuotta, on sen 

oletettu olevan 2019. Sinisellä on merkattu yksittäisen yrityksen tavoite ja punaise lla 

rakennusliikkeiden tavoitteiden keskiarvokuvaaja. 

 

Kuva 29. Kyselyyn vastanneiden sellaisten rakennusliikkeiden päästökehitykset, jotka 
ilmoittivat konkreettisen tavoitteen esimerkiksi päästöjen puolittamisen vuoteen 2030 
mennessä. 

 

Kuvassa 30 on kuvattu scope 3 tavoitteet sellaisten kyselyyn vastanneiden 

rakennusliikkeiden osalta, jotka erikseen mainitsivat nimenomaan scope 3:lle oman 

tavoitteen. Rakennusliike 1:n ja rakennusliike 9:n viivat näkyvät kuvassa päällekkäin, 
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sillä tavoitteet olivat identtiset. Jälleen tulee huomioida, että päästövähennyksen oletetaan 

kuvaajassa tapahtuvan lineaarisesti alkuvuoden ja tavoitevuoden välillä. 

Kuva 30. Kyselyyn vastanneiden rakennusliikkeiden scope 3:n päästökehitykset.  

 

Rakennuttajien ja kiinteistönomistajien osalta päästökehitystavoitteet näkyvät alla 

olevassa kuvassa 31, jossa sinisellä värillä on merkattu tavoitteet, jotka koskevat scope 1 

ja 2 päästöjä ja vihreällä tavoitteet, jossa on scope 3:n päästöt mukana.  
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Kuva 31. Kyselyyn vastanneiden sellaisten rakennuttajien ja kiinteistönomista j ien 
päästökehitykset, jotka ilmoittivat konkreettisen tavoitteen esimerkiksi päästöjen 

puolittamisen vuoteen 2030 mennessä. 

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden organisaatioiden ilmoitettujen hiilineutraalius- ja 

päästövähennystavoitteiden keskiarvot on kuvattu alla olevassa kuvassa 32 yritysten 

sektorin mukaan. Kuvasta nähdään, että kaikista tiukimmat tavoitteet ovat rakennuttaj il la 

ja kiinteistönomistajilla, joiden osalta tavoitellaan lähes hiilineutraaliutta vuoteen 2035 

mennessä. Toiseksi tiukimmat tavoitteet ovat rakennusliikkeillä, joiden keskimääräinen 
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tavoite on vähentää päästöjä noin 65 prosenttia vuodesta 2019. Materiaalivalmista j ien 

osalta keskiarvotavoite on noin 45 prosentin päästövähennys vuoteen 2035 mennessä. 

Kuva 32. Kyselyyn vastanneiden yritysten suunniteltujen päästökehityks ien 
keskiarvokuvaajat yritysten sektorin mukaan vuosina 2019–2035. 

 

Alla olevassa kuvassa 33 on kuvattu ammattimaisen kiinteistönomistamisen 

energiakäytön päästökehitystä vuosina 2017–2035. Päästökehitys on arvioitu 

kyselytutkimuksen perusteella siitä, mitä kiinteistönomistajat ja rakennuttajat 

tavoittelevat. Jos yritys on maininnut erikseen tavoitteen energiankäytölle, se on otettu 

huomioon tässä kuvaajassa. 
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Kuva 33. Suomen ammattimaisesta kiinteistönomistamisesta aiheutuvien päästöjen 
päästökehitys vuosina 2017–2035. 

 

Päästökehitys on hyvin samansuuntainen, kuin mitä energiateollisuuden tiekartassa on 

esitetty kuvassa 34. Vuoteen 2030 asti päästökehitys on nopeaa, mutta tasoittuu 

vuodesta 2030 alkaen. (Energiateollisuus 2022). 
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Kuva 34. Kaukolämmön tuotannon päästökehitys vuosina 2010–2040. 
(Energiateollisuus 2022) 

 

Alla olevassa kuvassa 35 on kuvattu materiaalivalmistajien päästökehitys vuosina 2017–

2035. Päästökehitys on arvioitu kyselytutkimuksen perusteella riippuen siitä, miten 

yritykset ovat vastanneet asettaneensa tavoitteita. Lähtötasona on hyödynne tty 

vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartassa esitettyjä päästöjä rakennusmateriaale ista 

vuonna 2017 (Klimscheffskij et al. 2020). 
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Kuva 35. Rakennusten materiaaleista aiheutuvien päästöjen päästökehitys vuosina 2017–
2035. 

 

Rakennusteollisuuden hiilitiekartassa on myös skenaarioitu rakennusten materiaale ista 

aiheutuvien päästöjen päästökehitys vuoteen 2035 perustuen pääasiassa päästökaupan 

kehitykseen. Perusskenaarion mukaan rakennusten materiaaleista aiheutuvat päästöt ovat 

1,521 Mt. Tämä vähentymä on hahmotettu alla olevassa kuvassa 36 olettaen, että päästöt 

vähentyvät lineaarisesti vuosien 2017–2035 aikana. 
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Kuva 36. Rakennusten materiaaleista aiheutuvat päästöt vuosina 2017–2035 
rakennusteollisuudessa esitettyjen päästömäärien mukaan olettaen, että vuosittaiset 
päästövähennykset ovat yhtä suuria keskenään. 

 

Kyselyyn vastanneilla organisaatioilla on aikeita tehdä monenlaisia eri tekoja 

hiilineutraaliuden tai vähähiilisyyden saavuttamiseksi. Kaikista suosituimmat teot ovat 

siirtyminen käyttämään vähäpäästöisempiä rakennusmateriaaleja tai raaka-aineita, 

uusiutuvaan energiaan siirtyminen, energiatehokkuushankkeiden tekeminen sekä 

energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen, kuten kuvasta 37 näkee alla. Kaikista 

vähiten suosituimmat teot ovat ulkoisten päästökompensaatioyksiköiden hankkiminen, 

siirtyminen vähäpäästöisempään tuotantoteknologiaan ja jätteiden vähentäminen. Kolme 

organisaatiota vastasi, että organisaatiolla ei ole suunniteltuja tekoja hiilineutraaliuden tai 

vähähiilisyyden saavuttamisessa. 
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Kuva 37. Organisaatioiden suunnitellut teot hiilineutraaliuden tai vähähiilisyyden 
saavuttamisessa. 

 

Organisaatioilta kysyttiin myös suurimpia mahdollisuuksia ja haasteita hiilineutraaliuden 

saavuttamisessa yrityksen ja koko kiinteistö- ja rakennusalan suhteen. Useissa 

vastauksissa korostui sementin tuotannon päästöjen vähentäminen tai sementin 
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korvaaminen ja yleisimminkin vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttö. Monet 

mainitsivat vastauksissaan myös uusiutuvan energian käytön sekä kiertotalouden. 

Erityisesti rakennuttajien ja kiinteistönomistajien vastauksissa korostui 

energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi energiatehokkuushankkeiden avulla sekä 

kiinteistöjen käyttäjien osallistaminen. 

Hyvin samoja asioita nähtiin toisaalta suurimpina haasteina hiilineutraaliuden 

saavuttamisessa yrityksissä sekä kiinteistö- ja rakennusalalla. Jotta sementin päästöjä 

pystyttäisiin vähentämään, tarvitaan vielä teknologista kehitystä. Yleisestikin haasteena 

nähtiin rakennusmateriaalien päästöjen pienentäminen, mutta myös vähähiilisten 

materiaalien huono saatavuus. Yhtenä haasteena nähtiin myös kustannukset, sillä uudet 

teknologiat voivat olla kalliita toteuttaa. Rakennuttajien ja kiinteistönomista j ien 

vastaukissa korostui kaukolämmön päästöjen kehittyminen. Suurimpina haasteina 

mainittiin lisäksi lainsäädäntö, asenteet sekä osaamisen puute ja koulutus.  

Kyselyn lopussa oli avoin kohta, johon vastaajat saivat kirjoittaa halutessaan muita asioita 

kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuteen liittyen ja vastauksia tulikin ilahduttava 

määrä. Vastauksissa korostuu se, että alan toimijat tiedostavat kyllä olevansa 

merkittävässä asemassa, mitä tulee koko Suomen päästöjen vähentämiseen. 

Hiilineutraaliusasiat tulevat yhä enenevissä määrin tärkeiksi alalla, mutta töitä on vielä 

paljon tehtävänä. Konkreettisina asioina toivottiin alan sisälle lisää yhteistyötä 

hiilineutraaliusasioissa, mutta myös selkeyttä ja vertailtavuutta esimerkiksi käytettyihin 

termeihin, jotta toimijat puhuisivat samoista asioista samoilla termeillä eikä syntyis i 

viherpesua. 

 

5.4 Tarvittava lisäselvitys ja jatkotutkimustarpeet 

Tässä työssä, erityisesti kyselytutkimuksen osalta, keskityttiin vain kiinteistöihin sekä 

talonrakentamiseen ja infra sekä alueet jätettiin työstä pois. Lisäksi työssä ei perehdytty 

kuljettamiseen, purkamiseen tai korjausrakentamiseen. Kiinteistöjen ja 

talonrakentamisen osalta kyselytutkimus lähetettiin yrityksille sekä kunnille, eikä 

yksityishenkilöille tai taloyhtiöille. Työtä voisi laajentaa ottamalla tutkimukseen mukaan 
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nämä edellä luetellut aihealueet, jotta tulos saataisiin koskemaan laajemmin kiinteistö- ja 

rakennusalaa Suomessa.  

Jotta tiedossa olisi, mitkä ovat tarkat aiheutuneet päästöt Suomen kiinteistö- ja 

rakennussektorilla, tulisi olla tiedossa eri materiaalivirtaukset niihin liittyen. 

Mielenkiintoista olisi tietää, että käyttääkö Suomen rakennusala Suomessa valmistet tuja 

raaka-aineita, vai tuodaanko Suomeen missä määrin ulkomailla tuotettuja materiaaleja. 

Lisäksi mielenkiintoista olisi tietää, että mikä on suomalaisen rakennusalan raaka-

aineiden menekki, jolloin voitaisiin arvioida ylipäätään niihin liittyviä päästöjä. 

Kyselyn tarkoituksena oli luoda yleiskuva kiinteistö- ja talonrakennuksen 

hiilineutraaliuden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tarkempia tuloksia varten 

kyselytutkimuksen otantaa voisi laajentaa tässä työssä käytetystä otannasta (57 yritystä), 

jolloin tulokset olisivat tarkempia, eivätkä yksittäisten yritysten vastauksen vaikuttais ivat 

niin suuresti lopputulokseen. Toisaalta tässä työssä pyrittiin valitsemaan relevanteimmat 

yritykset päästöjen osalta, jotta yleiskuva syntyisi.  

Kyselyn tuloksiin vaikuttaa myös paljon se, että kuinka tarkasti kukin vastaaja vastasi 

kysymyksiin. Erityisesti kysymyksen osalta, jossa kysyttiin hiilineutraalius – tai 

päästötavoitteiden sisältöä, osa kyselyyn vastaajista ei vastannut halutulla tavalla, jolloin 

usean yrityksen osalta jäi epäselväksi, että ovatko yritykset ottaneet huomioon tavoitte ita 

asettaessa kompensaatiota tai mitä eri päästöluokkia eli scopeja tavoitteet on asetettu 

koskevaksi. Eri päästöluokilla on suuri merkitys siihen, että kuinka varteenotettavia ja 

realistisia yritysten asettamat tavoitteet ovat eli sisältävätkö yritysten tavoitteet todella 

kaikki toiminnasta aiheutuvat päästöt vai ajattelevatko yritykset saavuttavansa 

hiilineutraaliuden esimerkiksi pelkästään kompensaatioiden kautta ilman 

hiilineutraaliustekoja. Näin ollen esimerkiksi suullisesti haastattelemalla toteutetulla 

kyselyllä voisi saada tarkempia tuloksia aikaan. Tällöin myös tulisi ilmi, jos 

kyselytutkimuksesta jäi kysymättä jotain vastaajan mielestä relevanttia. 

Lisätutkimusta voisi tehdä myös pohtiessa kiinteistö- ja talonrakennusa lan 

päästökehitystä, sillä tässä työssä päästökehitykset esitettiin vain sellaisten yritysten 

osalta, jotka ilmoittivat hiilineutraalius- tai päästövähennystavoitteen vähintään siten, että 

se sisälsi tiedon tavoitellusta päästövähenemästä sekä tavoitevuodesta. Sellaiset yritykset, 
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jotka eivät olleet asettaneet mitään tavoitteita hiilineutraaliuteen tai päästövähennyks i in 

liittyen jätettiin kuvaajista pois. Näiden yritysten osalta voisi tutkia sitä, että kuinka paljon 

päästöt mahdollisesti vähenevät ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, vaikka itse yritys 

olisikin passiivinen tekemään itse päästövähennystoimenpiteitä. 

 

5.5 Tulosten yhteenveto 

Kyselytutkimuksella selvitettiin suomalaisten kiinteistö- ja talonrakennusyritysten 

hiilineutraaliuden nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä kysyttiin muun muassa sitä, onko 

organisaation päästöjä laskettu ja millä tarkkuudella sekä onko organisaatiolla asetettuja 

hiilineutraalius- tai päästövähennystavoitteita. Kyselytutkimus lähetettiin yhteensä 57:lle 

organisaatiolla, jotka edustivat kiinteistönomistajia ja rakennuttajia, rakennusliikkeitä tai 

rakennusmateriaalien valmistajia. 

Suurin osa kyselyyn vastanneesta 40 yrityksestä ilmoitti laskeneensa hiilijalanjäljen. Vain 

25 prosenttia vastaajista ilmoitti, että hiilijalanjälkeä ei ollut laskettu ollenkaan, jolloin 

hiilijalanjälki oli laskettu yhteensä 30 yrityksessä. Jokaisen eri sektorin osalta vähintään 

50 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä oli laskenut hiilijalanjäljen. Kaikista 

eniten hiilijalanjälki oli laskettu rakennusliikkeissä ja vähiten 

terästuotevalmistusyrityksissä. Hieman alle puolessa niistä yrityksistä, joissa 

hiilijalanjälki oli laskettu, oli metodina käytetty GHG-protokollaa. 30 yrityksestä, jossa 

hiilijalanjälki oli laskettu, 24 organisaatiossa laskennassa oli huomioitu scope 1:n päästöt, 

29 yrityksessä scope 2:n päästöt ja 22 organisaatiossa scope 3:n päästöt. Eniten scope 3:n 

päästölaskennassa oli otettu huomioon jätehuollosta, hankituista raaka-aineista tai 

rakennusmateriaaleista sekä kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat päästöt.  

Kysyttäessä jo tehdyistä hiilineutraaliustoimenpiteistä huomattiin, että organisaat iot 

olivat toteuttaneet eniten energiatehokkuushankkeita, siirtymistä uusiutuvaan energiaan 

sekä energiansäästötoimenpiteitä. Positiivista oli huomata, että yksikään yritys ei 

vastannut, ettei olisi tehnyt mitään toimenpiteitä.  



81 

 

Toteutettu kompensaatio oli jokseenkin harvinaista: vain viisi organisaatiota ilmoitti, että 

olivat jo kompensoineet päästöjä. Myöskään tulevaisuudessa hyvin harva organisaat io 

aikoo kompensoida päästöjään: vain nyt jo kompensoivien organisaatioiden lisäksi viisi 

organisaatiota ilmoitti aikovansa kompensoida päästöjä myöhemmin.  

Kyselyyn vastanneista organisaatioista 60 prosenttia eli 24 organisaatiota ilmo it t i 

asettaneensa hiilineutraaliustavoitteen tai -sitoumuksen. Näistä organisaatio ista 

seitsemän oli sitoutunut tai sitoutumassa Science Based Targetsiin ja viisi yritystä oli 

sitoutunut The Net Zero Carbon Commitmentiin. Sektoreittain tarkasteltuna huomataan, 

että ahkerimmin sitoumuksia oli tehty rakennusliikkeissä ja kiinteistön omistajissa ja 

rakennuttajissa.  

Kysymykseen onko yrityksellenne asetettu hiilineutraalius- tai päästövähennystavoite tta 

31 yritystä vastasi kyllä. Organisaatioiden asettamien tavoitteiden sisällöt erosivat paljon 

ja yhteensä 10 organisaation osalta tavoitteen sisältö jäi epäselväksi. Suosituimmat 

vuodet tavoitteille olivat 2030 ja 2035. Yhden yrityksen osalta tavoite sisälsi scope 1:n, 

mutta ei scope 2:sta ja kahden organisaation osalta tavoite sisälsi scope 2:n, mutta ei scope 

1:stä. Molemmat scopet oli huomioitu 12 organisaation tavoitteessa ja scope 3 seitsemän 

organisaation tavoitteessa. Vain muutaman organisaation osalta asetettu tavoite oli 

korkealaatuinen eli vastauksesta kävi selvästi ilmi, mitä scopeja tavoite koskee (vähintään 

scopet 1 ja 2) ja missä ajassa. Laadultaan keskimääräisiä tavoitteita oli eniten ja toiseksi 

eniten oli laadultaan heikkoja tavoitteita, joiden osalta vastauksesta ei ilmennyt ollenkaan 

määrityksiä. 

Niiden materiaalivalmistajien osalta, jotka ilmoittivat omaavansa päästövähennys – tai 

hiilineutraaliustavoitteen ja vastauksesta kävi ilmi tavoitteen sisältö ja aikataulu, 

huomataan, että keskimäärin vuonna 2035 tavoitellaan noin 45 prosentin 

päästövähentymää vuodesta 2019. Rakennusliikkeiden osalta tavoitteena keskimäärin on 

noin 65 prosentin päästövähennykset vuoteen 2035 mennessä sekä rakennuttajien ja 

kiinteistönomistajien osalta tavoitteena keskimäärin on saavuttaa lähes nollapäästöt 

vuoteen 2035 mennessä. 

Osa yrityksistä ei kuitenkaan suunnitellut tekevänsä mitään tekoja hiilineutraaliuden tai 

vähähiilisyyden saavuttamiseksi. Tällaisia organisaatioita oli yhteensä kolme. Muutoin 
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suosituimmat suunnitellut teot hiilineutraaliuden tai vähähiilisyyden saavuttamisessa 

olivat siirtyminen käyttämään vähäpäästöisempiä rakennusmateriaaleja tai raaka-aineita, 

siirtyminen käyttämään uusiutuvaa energiaa sekä energiatehokkuushankkeiden ja 

energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen. 

Suurimpina mahdollisuuksina, mutta myös haasteina hiilineutraaliuden saavuttamisessa 

organisaatiossa sekä kiinteistö- ja rakennusalalla nähtiin sementin tuotannon päästöjen 

pienentäminen tai sen korvaaminen. Yleisesti myös muiden vähäpäästöisten 

rakennusmateriaalien käyttö, uusiutuva energia ja kiertotalous korostuivat vastauksissa. 

Lisäksi vastaajien vastauksista huomattiin, että organisaatiot tietävät olevansa 

merkittävässä asemassa, kun mietitään koko Suomen päästöjen vähentämistä ja 

hiilineutraaliusasiat koettiinkin yhä enenevissä määrin tärkeämmiksi alalla. Käytettyihin 

termeihin toivottiin selkeyttä ja vertailtavuutta. Organisaatiot toivoivat myös enemmän 

yhteistyötä alan sisälle, mitä tulee hiilineutraaliusasioihin. 

Tutkimusta voisi jatkossa laajentaa koskemaan koko kiinteistö- ja rakennusalaa. Myös 

tällaisenaan tutkimuksesta saisi kattavamman laajentamalla otosjoukkoa tai 

haastattelemalla vastaajia, jolloin vastauksista tulisi mahdollisesti hieman kattavampia. 

Lisätutkimusta kaipaisi myös alan materiaalivirrat, jotta päästäisiin käsiksi tarkemmin 

alan päästöihin. Mallintaessa eri organisaatioiden päästötavoitteita jätettiin kuvaajista 

pois sellaiset yritykset, jotka eivät olleet asettaneet mitään tavoitteita tai vastauksesta ei 

käynyt ilmi selvästi tavoitteen sisältö ja aikataulu. Mielenkiintoista olisi tietää, että kuinka 

paljon päästöt vähenevät tällaisten passiivisten yritysten osalta, joiden päästöt 

mahdollisesti pienenevät ulkoisten tekijöiden seurauksena ilman, että organisaatio itse 

tekisi hiilineutraalius- tai päästövähennystoimenpiteitä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Huomattavasti suurimmalla osalla kiinteistö- ja talonrakennusalan toimijoilla Suomessa 

on näkemys siitä, millaisia päästöjä heidän toiminnastansa aiheutuu. Kolme neljäsosaa 

kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä on laskenut oman hiilijalanjälkensä ja näistä 

organisaatioista hieman alle puolet GHG-protokollan mukaisesti. Eniten hiilijalanjälki oli 

laskettu rakennusliikkeiden sekä kiinteistönomistajien ja rakennuttajien osalta. 

Materiaalinvalmistajien osalta hiilijalanjälki oli laskettu betonivalmistajien osalta 57 

prosentissa vastaajista, puutuotevalmistajien osalta 66 prosentissa vastaajista ja 

terästuotevalmistajien osalta 50 prosentissa kyselyyn vastaajista. Koska materiaalit 

aiheuttavat suuren osan kiinteistö- ja rakennusalan päästöistä, olisi 

materiaalinvalmistajilla parantamista siinä, että he laskisivat aikaisempaa enemmän 

hiilijalanjälkeään. 

Yleisesti yritysten päästölaskennat olisivat luotettavampia, jos laskennat pitäisivät 

sisällään kaikkien scope 1–3:n päästöt. Kyselyn perusteella yhden organisaation osalta 

laskenta ei tiettävästi pitänyt sisällään scope 2:sta, kuuden yrityksen osalta laskenta ei 

pitänyt tiettävästi sisällään scope 1:stä ja scope 3:sta ei ollut huomioitu tiettäväst i 

seitsemän yrityksen laskennassa. Lisäksi useimpien sellaisten yritysten osalta, jotka olivat 

ottaneet laskennassa huomioon scope 3:n päästöt, kattoi laskenta vain osan scope 3:n 

päästöjä eikä kaikkia päästöjä. Jotta hiilijalanjäljen laskenta kuvaisi organisaat ion 

toiminnasta aiheutuvia todellisia päästöjä, olisi laskennassa suotavaa olla mukana 

kaikkien scopien sisältämät päästöt kokonaisuudessaan. 

Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset olivat jo tehneet toimia päästöjen pienentämiseks i. 

Suosituimpien toimien joukossa olivat muun muassa uusiutuvaan energiaan siirtyminen, 

energiatehokkuushankkeiden tekeminen sekä energiansäästötoimenpiteet. Kaikista 

vähiten yritykset olivat hankkineet ulkoisia päästökompensaatioyksiköitä ja siirtyneet 

käyttämään vähäpäästöisempiä tuotantoteknologioita. Selittäviä tekijöitä voi olla monia, 

mutta esimerkiksi uusiutuvaan energiaan siirtyminen voi olla yrityksen kannalta aika 

helppo toteuttaa muun muassa sähkön osalta, sillä tällöin yrityksen tarvitsee 

yksinkertaisemmillaan vaihtaa sähkösopimusta. Helppous voi selittää, miksi tämä 

toimenpide oltiin jo monessa yrityksessä tehty. Energiatehokkuushankkeilla ja 

energiansäästötoimenpiteillä usein saavutetaan taloudellisia säästöjä ja monet 
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energiatehokkuushankkeet omaavat jo järkeviä takaisinmaksuaikoja. Näiden osalta yksi 

selittävä tekijä voi siis olla saavutettavat taloudelliset säästöt. Siirtyminen 

vähäpäästöisempään tuotantoteknologiaan voi vaatia suuria investointeja, joka voi 

osaltaan selittää tämän toimenpiteen alhaista suosiota.   

Ulkoisten päästökompensaatioyksiköiden vähäinen suosio voi johtua monestakin 

seikasta, mutta yksi tekijä voi olla se, että ne jakavat paljon mielipiteitä ja mediassakin 

on käyty keskustelua siitä, että ovatko kompensaatiot viherpesua. Tästä syystä työssä 

esiteltiin kompensaation minimikriteerit, joita noudattava yritys pitää huolen, että 

kompensaatioiden avulla hankitut yksiköt edustavat todellisia päästövähenemiä. Viisi 

yritystä oli jo kompensoinut päästöjään ja vain viisi yritystä ilmoitti kompensoivansa 

päästöjä tulevaisuudessa. Oletettavasti harva yritys pääsee omalla toiminnallaan täyteen 

hiilineutraaliuteen, jolloin todellisuudessa hiilineutraaliuden saavuttamisessa tarvitaan 

kompensaatioyksiköitä. 

Suurin osa kiinteistö- ja talonrakennusalan yrityksistä on sitoutunut johonkin 

päästövähennysohjelmaan – tai tavoitteeseen joko itse tai konsernin kautta, mutta silti 

huomattavalla osalla ei ole mitään tavoitteita tai sitoumuksia. Yrityksistä seitsemän oli 

sitoutunut Science Based Targetsiin, viisi organisaatiota The Net Zero Carbon 

Commitmentiin ja kymmenen yritystä johonkin muuhun tavoitteeseen. Yksi yritys 

mainitsi jo nyt olevansa hiilinegatiivinen ja kyseinen vastaaja piti esimerkiksi The Net 

Zero Carbon Commitmentia ja Science Based Targetsia liian vähän kunniahimois ina. 

Kyseisen vastaajan osalta ei selvinnyt, että miten hiilinegatiivisuus oli saavutettu, jolloin 

herää kysymys, onko päästölaskenta tehty yleisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Rakennuttajien ja kiinteistönomistajien, rakennusliikkeiden sekä betonivalmista j ien 

osalta yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä olivat asettaneet tavoitteen. Alle puolet 

kyselyyn vastanneista yrityksistä olivat asettaneet tavoitteen puutuotevalmistajien ja 

terästuotevalmistajien osalta. Jatkotutkimusta aiheesta voisi tehdä esimerkiksi siitä 

näkökulmasta, että miksi osa organisaatioista ei ole asettanut ollenkaan hiilineutraalius -  

tai päästövähennystavoitetta.  

Vaikka päästötavoitteiden sisällöt erosivat toisistaan paljon, ehdottomasti suosituimmat 

vuodet tavoitteille olivat 2030 ja 2035.  Kaikki vastaajat eivät olleet sisällyttäneet 

tavoitteeseen sekä scope 1:n, että scope 2:n päästöjä. Noin kolmasosan osalta tavoitteen 
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sisältö jäi epäselväksi, joka olisikin hyvä jatkotutkimuksen aihe, jotta saisi paremman 

käsityksen siitä, mitä päästöjä organisaatioiden asettamat tavoitteet pitävät sisällään. Alle 

kolmasosa yrityksistä mainitsi, että tavoite pitää sisällään scope 3:n päästöt ja vain 

yhdestä vastauksesta kävi ilmi, että tavoitteessa on huomioitu nimenomaan materiaa lien 

päästöt.  

Jotta tässä tutkimuksessa saataisiin suuntaviivoja siitä, kuinka varteenotettavia asetetut 

tavoitteet ovat, jaettiin tavoitteet ja niiden sisällöt kolmeen eri laatuluokkaan: 

korkealaatuisiin, laadultaan keskimääräisiin ja heikkolaatuisiin. Vain viiden yrityksen 

osalta asetetun tavoitteen laatu oli korkea, 14 yrityksen osalta keskimääräinen ja jopa 12 

yrityksen osalta laatu oli huono. Yksi selittävä tekijä voi olla se, että kyselyyn vastanneen 

organisaation edustaja ei kirjoittanut todellista tavoitteen sisältöä riittävän tarkasti tai 

vastaajalla ei ollut tiedossa tavoitteen sisältöä. Joidenkin organisaatioiden osalta voi toki 

olla myös niin, että organisaatio on asettanut tavoitteen miettimättä sen enempää 

tavoitteen sisältöä tai organisaatio on tarkoituksella päättänyt, että tavoite koskee vain 

osaa organisaation päästöjä. Tuloksista huomattiin, että kaikkien organisaatioiden osalta, 

jotka olivat asettaneet nimenomaan hiilineutraaliustavoitteen, olivat tavoitteet laadultaan 

korkeita ja keskimääräisiä. Näin ollen hiilineutraaliustavoitteen asettaminen 

päästövähennystavoitteen sijaan näyttäisi johtavan myös laadultaan parempaan 

tavoitteeseen. Siis sellaiseen tavoitteeseen, että organisaatiolla on tiedossa, miten 

päästövähennykset toteutetaan ja mistä vuodesta alkaen, kuinka paljon päästöjä tulis i 

vähentää, mihin vuoteen mennessä päästövähennykset tulisi tehdä ja miltä osin päästöjä 

kompensoidaan. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisikin olla perehtyä tarkemmin yritysten 

asettamien tavoitteiden sisältöihin. Joka tapauksessa kyselyn vastausten perusteella 

saadut tiedot organisaatioiden tavoitelluista päästövähennyksistä antavat varmasti 

suuntaa alan asetetuista tavoitteista, mutta tarkkaa johtopäätöstä päästökehityksestä ei 

voida tehdä.  

Kyselytutkimuksen perusteella kaksi yritystä vastasi asettaneensa hiilineutraalius- tai 

päästövähennystavoitteen, mutta eivät kuitenkaan olleet tehneet hiilitiekarttaa tai 

muunlaista yksityiskohtaista suunnitelmaa päästöjen vähentämisestä. Jos tilanne 

todellisuudessa on tämä, eikä vastaaja ole esimerkiksi vahingossa vastannut kyselyyn 

väärin, tulee pohtia, että kuinka realistista on saavuttaa asetettu hiilineutraalius- tai 
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päästövähennystavoite, sillä tällaisessa tilanteessa yrityksillä tuskin on tiedossa, mitä 

päästöjä pitäisi vähentää ja kuinka paljon. 

Suomen valtion tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomen 

ilmastopaneelin mukaan tämä tarkoittaa 70 prosentin vähennystä Suomen päästöistä 

vuoden 1990 tasosta. Loppu 30 prosenttia päästöistä oletetaan olevan yhtä suuria, kuin 

mitä metsien hiilinielut ovat 2035, jolloin saavutetaan hiilineutraalius. (Tähkänen & 

Tähtinen, 2022 s. 14) Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman mukaan 

energiankäytön päästöjä tulee vähentää 90 prosenttia, rakennusmateriaalien päästöjä 50 

prosenttia ja työmaiden ja kuljetusten päästöjä 50 prosenttia, jotta saavutetaan 80 

prosentin päästövähenemä viimeistään vuonna 2035. (Tähkänen & Tähtinen, 2022 s. 15) 

Materiaalivalmistajien asettamat päästötavoitteet olivat aika samansuuntaisia ja 

keskimäärin materiaalivalmistajat tavoittelivat noin 45 prosentin päästökehitystä vuoteen 

2035, joka ei aivan ole hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmassa 

mainittua 50 prosenttia ja näin ollen suhteessa Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen 2035. 

Tuossa 45 prosentissa ei ole mukana sellaiset materiaalivalmistajat, jotka eivät olleet 

asettaneet tavoitteita. Tällaisten yritysten osalta päästökehitystä voi arvioida 

rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartan perusuran mukaisesti, jolloin päästöt 

materiaalivalmistajien osalta pienenevät vuoden 2017 päästöistä 1,987Mt vuoden 2035 

päästöihin 1,521. Päästövähentymä on tällöin 23 prosenttia. Näistä 

materiaalivalmistajista, jotka olivat asettaneet tavoitteita, neljä mainitsi tavoitteen pitävän 

sisällään scope 3:n päästöt. Materiaalivalmistajien osalta merkittävä osuus päästöistä 

aiheutuu scope 3:sta, sillä hankitut raaka-aineet ja materiaalit lasketaan scope 3:n 

päästöiksi. Näin ollen, kun scope 3 ei ole selvästi kaikkien materiaalivalmista j ien 

päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteissa tulisi pohtia, millaisia päästövähenemiä 

todellisuudessa asetetut tavoitteet edustavat.  

Rakennuttajien ja kiinteistönomistajien osalta keskimäärinen tavoite oli lähes 100 

prosentin päästövähennys vuoteen 2035 mennessä. Koska energiankulutus muodostaa 

suuren osan kiinteistö- ja rakennusalan päästöistä, voidaan päätellä, että ainakin 

ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien osalta energiankäytön päästöt 

vähenevät huomattavan paljon. On kuitenkin hyvä muistaa se, että monet organisaat iot 

ovat riippuvaisia energiayhtiöiden tekemistä päästövähennyksistä ja jos esimerk iks i 



87 

 

kaukolämpöyhtiöt eivät onnistu tuottamaan hiilineutraalia lämpöä vuonna 2035, voi olla, 

että myöskin moni kiinteistönomistaja jää hiilineutraaliustavoitteistaan jälkeen. Kyselyn 

otos on kuitenkin jokseenkin pieni ja kyselyn tuloksia tulee pitää enintään suuntaa 

antavia.  

Rakennusliikkeiden osalta vaihtelua tavoitteiden suhteen oli paljon enemmän. 

Keskimäärin rakennusliikkeet tavoittelivat noin 65 prosentin päästövähenemää vuoteen 

2035 mennessä ja scope 3:n osalta tavoitteena oli vähentää 50 prosenttia päästöistä 

vuoteen 2030 mennessä.  

Näin ollen lisätoimia tarvittaisiin ennen kaikkea rakennusmateriaalipäästöjen 

pienentämisessä, sillä energiankäytöstä aiheutuneet päästöt ovat pääosin linjassa Suomen 

hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Kyselytutkimuksen perusteella kiinteistönomistajat ja 

rakennuttajat saavuttavat lähes 100 % päästövähennykset vuoteen 2035 tultaessa.  

Lisätoimien suuruus materiaalivalmistajien joukossa on 5 prosentista 27 prosenttiin. 

Yleisesti sellaisten yritysten osalta, jotka olivat asettaneet tavoitteen lisätoimia, 

tarvittaisiin vielä noin 5 prosentin edestä, kun taas sellaisten yritysten osalta, jotka eivät 

olleet asettaneet mitään tavoitetta, lisätoimia tarvittaisiin noin 27 prosentin 

päästövähennyksen osalta, jotta rakennusmateriaalien osalta saavutetaan 50 prosentin 

päästövähennys, joka on kirjattu hiilineutraalin rakennetun ympäristön 

toimintaohjelmaan. 

Edellä mainitut tulokset koskevat vain niitä yrityksiä, jotka mainitsivat omaavansa 

hiilineutraalius- tai päästövähennystavoitteen. Yksi jatkotutkimuksen paikka olisi siinä, 

että paljonko kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden päästöt vähenevät ulkoisten 

tekijöiden vaikutuksesta ilman, että yritys itse tekee mitään hiilineutraaliuteen tai 

päästövähennyksiin tähtääviä toimenpiteitä, jotta saataisiin tarkempaa kuvaa siitä, onko 

yleinen päästökehityksen taso riittävä suhteessa Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen 

2035 tai puolentoista asteen budjettia miettiessä. Tällaisia organisaatioita, joilla ei ollut 

mitään asetettuja tavoitteita, oli tässäkin tutkimuksessa yhteensä yhdeksän kappaletta eli 

noin 23 prosenttia. 

Alla olevassa kuvassa 38 on kuvattu ammattimaisen kiinteistö- ja talonrakennusa lan 

päästökehitystä kyselytutkimuksen perusteella vuosille 2017–2035. Vuoden 2017 päästöt 
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kuvaavat Suomen rakennuksista aiheutuvia päästöjä vähähiilisen rakentamisen tiekartan 

mukaisesti. Vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan mukaan päästöjä syntyi 

käyttövaiheen energiasta noin 13Mt ja rakennusten materiaaleista noin 2 Mt. Vuoden 

2017 jälkeen päästökehitys noudattelee kyselytutkimukseen vastanneiden 

organisaatioiden päästökehitystä vuoteen 2035 asti siten, että energiankäytön 

päästöennuste on arvioitu kyselytutkimuksen perusteella siitä, mitä ammattima iset 

kiinteistönomistajat ja rakennuttajat tavoittelevat. Jos yritys on maininnut erikseen 

tavoitteen energiankäytölle, se on otettu huomioon tässä kuvaajassa.  

 

Kuva 38. Suomen ammattimaisen kiinteistö- ja talonrakentamisen arvioitu 
päästökehitys vuosina 2017–2035 perustuen kyselytutkimuksessa kerrottuihin 
päästötavoitteisiin. Päästöt materiaaleista on arvioitu materiaalivalmistajien tavoitteiden 

perusteella (yhteensä 7 organisaatiota) ja päästöt energiankäytöstä kiinteistönomistajien 
ja rakennuttajien tavoitteiden perusteella (yhteensä 11 organisaatiota). 

 

Verrattaessa päästökehityksiä energian osalta energiateollisuuden tiekarttaan (kuva 34) ja 

rakennusteollisuuden tiekarttaan materiaalien osalta (kuva 36) huomataan, että 

ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien asettamat tavoitteet ovat hyvin 

linjassa energiateollisuuden tiekartan kanssa. Materiaalien osalta päästökehitys sellaisten 
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yritysten joukossa, jotka mainitsivat asettaneensa hiilineutraalius- tai 

päästövähennystavoitteen, oli nopeampaa, kuin mitä vähähiilisen rakennusteollisuuden 

perusskenaariossa ajatellaan päästöjen olevan. Näiden materiaalivalmistajien osalta, jotka 

eivät olleet asettaneet tavoitetta, päästövähentymän voidaan olettaa olevan noin 23 

prosenttia rakennusteollisuuden vähähiilisen tiekartan perusskenaarion mukaisesti, mitä 

ei voida pitää riittävänä päästökehityksenä suhteessa Suomen hiilineutraaliustavoitteen 

kanssa. Energian osalta on hyvä huomata se, että päästövähennykset saattavat pohjautua 

aika paljon uusiutuvan energian ostoon markkinoilta, joka ei keinona aivan vastaa omia 

päästövähennyksiä. 

Kolme kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että organisaatiolla ei ollut mitään 

suunniteltuja tekoja hiilineutraaliuden tai päästövähennysten saavuttamiseksi. Lisää 

tutkimusta voisi siis tehdä siitä, mistä tämä johtuu. Ovatko syyt kenties taloudellis ia? 

Muutoin yritykset mainitsivat useita suunniteltuja tekoja, joista suosituimpana 

siirtyminen käyttämään vähäpäästöisempiä rakennusmateriaaleja tai raaka-aineita. Koska 

materiaalit aiheuttavat suuren osan kiinteistö- ja rakennusalan kokonaispäästöistä, on 

päästökehityksen kannalta hyvä, että yritykset myös kiinnittävät huomiota niihin. 

Toiseksi eniten yritykset mainitsivat siirtyvänsä käyttämään uusiutuvaa energiaa, joka 

edustaa suurta osaa päästöistä kiinteistö- ja rakennusalalla. Yritykset selvästi tähtäävät 

myös energian kulutuksen pienentämiseen, sillä seuraavaksi suosituimmat toimenpiteet 

olivat energiatehokkuushankkeiden tekeminen ja energiansäästötoimenpite iden 

tekeminen.  

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, on uutisissa ollut paljon keskustelua energian korkeista 

hinnoista sekä riittävyydestä tulevana talvena 2022–2023. Jos kysely tehtäisiin nyt 

uudelleen yrityksille, voisi tutkia, ovatko yritysten tavoitteen kenties muuttuneet tai 

ovatko sellaiset organisaatiot, jotka eivät aiemmin ole asettaneet hiilineutraalius- tai 

päästövähennystavoitteita, nyt muuttuneen tilanteen myötä asettaneet tavoitte ita 

esimerkiksi energian käytön pienentämiseksi ja tätä kautta päästöjen vähentämiseksi. Tai 

onko yritysten kiinnostus energiatehokkuushankkeita tai energiansäästötoimenpite itä 

kohtaan kasvanut elokuun tilanteesta. 

Rakennusten osuus Suomen päästöistä on merkittävä, noin 27 prosenttia. Rakennusten 

käyttövaiheen energia edustaa noin 20 prosenttia ja rakennusmateriaalit sisältäen infran 
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ja rakennukset viisi prosenttia sekä itse rakennustoiminta 2 prosenttia koko Suomen 

päästöistä. Suomen osuus EU:n hiilibudjetista 1,5 asteen polulla 2020–2050 on 617 Mt. 

Jos suomalaisten kiinteistöjen ja rakennusten osuus pysyy samana koko Suomen 

päästöistä, on Suomen rakennuskannan hiilibudjetti 127 Mt ajalle 2020–2050. Tasan 

jaettuna tämä tekee noin 4,2 Mt per vuosi, joka on paljon enemmän vuotta kohden, kuin 

mitä vuonna 2017 aiheutui rakennetusta ympäristöstä päästöjä. Toisaalta Suomen 

Ilmastopaneelin mukaan globaalisti oikeudenmukainen hiilibudjetti vuosille 2019–2050 

olisi 79 Mt, joka on tasaisesti vuotta kohden laskettuna 2,5 Mt, josta rakennusten osuus 

olisi 27 prosenttia eli noin 0,69 Mt hiilidioksidia. Todellisuudessa hiilibudjetti ei ole sama 

joka vuonna, vaan päästöjä syntyy enemmän alkuvaiheessa (2020) ja loppuvaiheessa 

(2040) päästöt ovat toivottavasti pienemmät, kuin mitä keskiarvohiilibudjetti vuotta 

kohden on. Jatkotutkimuksen tarve olisi siinä, että mallinnettaisiin hiilibudjettia vuoteen 

2050 asti koskien koko kiinteistö- ja rakennusalaa Suomessa. 

Käytettiin Suomen valtion hiilibudjettina sitten 617 Mt tai 79 Mt tultaessa vuoteen 2050, 

ei ammatillisen kiinteistö- ja rakennussektorin toimet ole riittäviä, jotta päästöjä saataisiin 

vähennettyä riittävästi, sillä esimerkiksi vuonna 2017 rakennuksista aiheutuneet päästöt 

olivat 15,4 Mt. Yrityksillä on kuitenkin paljon tavoitteita vuodelle 2035, joka toimiik in  

välipisteenä siinä, että silloin nähdään paremmin, millaisia päästövähenemiä voidaan 

saavuttaa lähempänä vuotta 2050 ja millaisia toimenpiteitä on tuolloin vielä tarpeen 

tehdä. Ylipäätään lisätutkimusta tarvittaisiin siitä, että minkälaisia lisätoimia tarvittais i in 

ja kuinka paljon, jotta kiinteistö- ja rakennusala olisi linjassa Suomen 

hiilineutraaliustavoitteen kanssa ja puolentoista asteen budjetin kanssa.  

Osalla kyselytutkimukseen vastanneilla yrityksillä ei ollut minkäänlaisia tavoitteita tai 

edes suunniteltuja hiilineutraalius – tai päästövähennystoimenpiteitä. Jos tavoitteena on 

pysyä Suomelle asetetussa hiilibudjetissa, tuskin mikään yritys voi olla tekemättä mitään 

hiilineutraalius- tai päästövähennystoimenpiteitä. Kehitys on kuitenkin osoittanut, että 

ympäristöarvoja ja vastuullisuutta saadaan sidottua rahaan muun muassa regulaat ion 

avulla. Yhtenä esimerkkinä toimii EU-taksonomiasäädökset, joiden tavoitteena on 

esimerkiksi mahdollistaa edullisemmat rahoitukset sellaisille yrityksille, jotka kuuluvat 

parhaimpiin taksonomialuokkiin. Näin ollen tulevaisuudessa puhtaasti taloudelliset seikat 

ajavat yrityksiä pohtimaan ympäristöarvoja ja vastuullisuutta nykyistä enemmän. 
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7 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena on selvittää, että mitä toimenpiteitä rakennus- ja kiinteistöalan toimijat 

ovat jo tehneet päästöjen vähentämiseksi ja millaisia tekoja toimijat kaavailevat tekevänsä 

tulevaisuudessa. Työssä selvitetään myös, mitä tavoitteita alan toimijat ovat asettaneet 

päästöjen vähentämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä sisältävätkö tavoitteet 

kompensointia. Tutkimuksen perusteella pohdittiin, että minkälaista päästökehitystä 

voidaan ennustaa ja onko taso riittävä miettien esimerkiksi Suomen tavoitetta ja 

käytettävissä olevaa puolentoista asteen hiilibudjettia. Yhtenä työn 

tutkimuskysymyksenä on myös se, että tarvitaanko lisätoimia ja missä laajuudessa toimia 

mahdollisesti tarvitaan, tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Työ on jaettu kahteen osaan, josta ensimmäinen pitää sisällään kirjallisuuskatsauksen 

Suomen kiinteistö- ja rakennusalasta, suomalaisesta rakennuskannasta, kiinteistö- ja 

rakennusalan päästöistä sekä päästötavoitteista. 

Suomalaisen rakennuskannan omistaa pääasiassa piensijoittajat, ammattimaiset suuret 

sijoittajat, julkinen sektori sekä sellaiset omistajat, jotka käyttävät omistamiansa tiloja. 

Suomen rakennuskanta muodostuu pääosin asuinrakennuksista, teollisuuden ja 

kaivannaistoiminnan rakennuksista sekä liikerakennuksista. Suomalainen rakennuskanta 

on jokseenkin vanhaa. Olemassa olevista rakennuksista suurin osa on rakennettu 1980-

luvulla, jonka jälkeen rakennuksia on rakennettu eniten 1940- ja 1950 luvuilla sekä 1970-

luvulla.  

Rakennusteollisuuden osuus koko Euroopan päästöistä on noin kolmannes, ja 

rakennukset edustavat koko Suomen päästöistä noin 27 prosenttia. Tuosta päästömäärästä 

75 prosenttia aiheutuu olemassa olevan rakennuskannan energiankäytöstä ja loppu 25 

prosenttia työmaatoiminnoista, rakennusmateriaaleista sekä kuljetuksista. Rakennetun 

ympäristön päästöjä pystyttäisiin laskemaan huomattavasti luopumalla fossiilise sta 

energiasta, jonka jälkeen katseet tulisi suunnata raaka-ainehankintaan ja 

materiaalivalmistuksen päästöihin. Energiatodistuksen e-luku kuvaa olemassa olevan 

rakennuksen energiatehokkuutta ja se saa arvoja välillä A-G. Yleisesti voidaan todeta, 

että erityisesti 2010-luvulla ja sen jälkeen rakennetut rakennukset omaavat paremman 

energialuokan eli ovat energiatehokkaampia rakennuksia, kuin aiemmin rakennetut. Näin 
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ollen on tärkeää kiinnittää huomiota uusien rakennusten lisäksi olemassa olevan 

rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen, sillä rakennuskanta uusiutuu 

hitaasti. Joka vuosi vain noin prosentti rakennuksista puretaan. Saman verran rakennetaan 

uusia rakennuksia.  

Rakennusmateriaaleista merkittävin on betoni, jonka neliökohtainen päästökerroin on 

myös suurin verrattuna esimerkiksi teräkseen, tiileen tai puuhun. Betonin tärkeä raaka-

aine on sementti, josta aiheutuvat betonintuotannon suurimmat päästöt. Seuraavaksi 

merkittävimmät rakennusmateriaalit ovat teräs ja puu. Rakennusmateriaaleista aiheutuvat 

päästöt aiheuttavat niin sanotun hiilipiikin rakennuksen elinkaaren alussa. 

EU:n kokonaishiilibudjetti vuosille 2020–2050 on noin 50 gigatonnia puolentoista asteen 

polun mukaisesti. Kahden asteen polun mukaisesti hiilibudjetti on luonnollises t i 

suurempi, noin 90 gigatonnia. Puolentoista asteen polun mukainen hiilibudjet t i 

väestömäärään suhteutettuna on 617 MT Suomelle. Jos rakennusten osuus päästöistä 

pysyy samana, noin 27 prosenttina koko Suomen päästöistä, saadaan Suomala isen 

rakennuskannan hiilibudjetiksi 167 Mt. Toisaalta Ilmastopaneelin mukaan 

oikeudenmukaisempi hiilibudjetti maksukykyperiaatteen mukaisesti Suomelle olisi 

samalle ajanjaksolle 79 Mt, josta rakennusten osuus olisi noin 0,69 Mt hiilidioks id ia 

vuotta kohden. Todellisuudessa päästöjen määrä on vähenevä välillä 2020–2050, jolloin 

tarkastelujakson alkupuolella päästöjä syntyy enemmän, kuin mitä hiilibudjetin keskiarvo 

vuotta kohden on ja tarkastelujakson loppupuolella taas keskiarvoa vähemmän. 

Suomella on tavoite olla hiilineutraali 2035 Marinin hallitusohjelman mukaisesti ja 

Euroopan Unioni tavoittelee hiilineutraaliutta 2050 vihreän kehityksen ohjelmassa. 

Vihreän kehityksen ohjelma pitää sisällään monia eri lainsäädäntöpaketteja, kuten 55-

valmiuspaketin ja energiatehokkuusdirektiivin. Vaikka tavoitteita ja toimia on paljon, 

nykyiset toimet eivät riitä saavuttamaan puolentoista asteen polkua tai edes kahden asteen 

polkua, vaan toimet nykyisellään johtavat noin kolmen asteen lämpenemiseen vuosisadan 

loppuun mennessä. 

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmassa on esitetty hiilineutraa l in 

rakennetun ympäristön laskukaava, jotta saavutetaan 80 prosentin päästövähennys 

vuoteen 2035 mennessä vuodesta 2019. Sen mukaan energiankäytön päästöt vähenevät 
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90 prosenttia ja rakennusmateriaalien päästöt 50 prosenttia ja työmaiden ja kuljetusten 

päästöt 50 prosenttia.  

Hiilineutraaliuden eli tilan, jossa hiilidioksidin tai kasvihuonepäästöjen nettopäästö on 

nolla, voi saavuttaa kolmivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe on toiminnasta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Toinen vaihe pitää sisällään toiminnan päästöjen 

vähentämisen, jonka jälkeen kolmannessa vaiheessa kompensoidaan jäljelle jäävät 

päästöt. Jotta kompensoinnin avulla globaalit nettopäästöt vähenevät, tulee 

kompensoinnin täyttää yhdeksän uskottavan kompensaation minimikriteeriä, jotka ovat 

lisäisyys, uskottava perusura, uskottavat laskentamenetelmät, pysyvyys, seuranta ja 

raportointi, ulkopuolinen todennus, kaksoislaskennan välttäminen, hiilivuodon riskin 

minimointi sekä ”do no significant harm” -periaate. Jos edellä mainitut minimikriteer it 

eivät täyty, voi kyseessä olla kuitenkin hanke, jolla on positiivisia vaikutuksia ja tällöin 

voidaan puhua ilmastoteosta. 

Työn toisessa osassa selvitettiin suomalaisen kiinteistö – ja talonrakentamisa lan 

hiilineutraaliuden nykytilannetta ja tulevaisuutta kyselytutkimuksen avulla. Kysely 

lähetettiin 57:lle yritykselle. Otosjoukko piti sisällään kiinteistön omistajia ja 

rakennuttajia, urakoitsijoita sekä rakennusmateriaalien valmista j ia. 

Rakennusmateriaalien valmistajat olivat betonivalmistajia, puutuotevalmistajia sekä 

terästuotevalmistajia. Tutkimus itsessään oli laadullinen ja kyselytutkimus toteutett iin 

kyselylomakkeen avulla elokuun ja syyskuun aikana 2022. Kyselyyn saatiin 40 vastausta, 

jolloin vastausprosentti on hieman yli 70 prosenttia. Tuloksia analysoit i in 

sisällönanalyysin avulla. 

Kyselytutkimuksen mukaan kiinteistö- ja talorakennusalalla ollaan suurimmalta osin 

tietoisia omasta toiminnasta aiheutuvasta hiilijalanjäljestä. Hieman alle puolet sellais ista 

yrityksistä, jotka ovat ylipäätään laskeneet hiilijalanjäljen ovat tehneet sen GHG-

protokollan mukaisesti. Sektoreittain eniten hiilijalanjälki oli laskettu 

kiinteistönomistajien ja rakennuttajien parissa sekä rakennusliikkeiden osalta. Eniten 

laskennoissa oli otettu huomioon scope 2:n päästöt, jonka jälkeen scope 1:n ja 3:n päästöt. 

Scope 3:n osalta organisaatiot olivat huomioineet eniten jätehuollon, hankitut raaka-

aineet tai rakennusmateriaalit sekä kuljetuksen ja jakelun. Vähiten huomioon oli otettu 
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franchising, sijoitukset, myytyjen tuotteiden käytön sekä myytyjen tuotteiden käytöstä 

poiston.  

Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset olivat tehneet toimenpiteitä päästöjen 

pienentämiseksi. Suosituimpia toimenpiteitä olivat energiatehokkuushankkeet sekä 

uusiutuvaan energiaan siirtyminen ja vähiten suosittuja ulkoisten 

päästökompensaatioyksiköiden hankkiminen ja siirtyminen vähäpäästöisempään 

tuotantoteknologiaan.  

Kompensointi yleisesti ei ollut kyselyyn vastanneiden yritysten suosiossa. Vain viisi 

organisaatiota ilmoitti hankkineensa ulkoisia päästökompensaatioyksiköitä. Näistä 

organisaatioista kaksi oli betonivalmistajia, jotka olivat kompensoineet päästöjä kaikkien 

kolmen scopen osalta ja kolme kiinteistönomistajia ja rakennuttajia, joista yhdessä 

organisaatiossa oli otettu huomioon kaikkien scopien päästöt, yhdessä organisaatiossa 

pelkästään scope 3:n päästöjä ja yhdessä scope 1:n ja 2:n päästöt. Lisäksi viisi 

organisaatioita aikoi hankkia niitä tulevaisuudessa kompensoidakseen päästöjä. 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista organisaatioista oli tavoitteita tai sitoumuksia 

hiilineutraaliuden tai vähähiilisyyden saavuttamiseksi. 52 prosenttia kyselyyn 

vastanneista ilmoitti asettaneensa tavoitteita tai sitoumuksia, 8 prosenttia ilmo it t i 

tavoitteiden ja sitoumusten asettamisesta konsernin kautta, 35 prosenttia kertoi, että 

tavoitteita tai sitoumuksia ei ollut asetettu ja 5 prosentin osalta kyselystä ei selvinnyt onko 

tavoitteita tai sitoumuksia asetettu. Sitoumuksen asettaneista organisaatioista Science 

Based Targetsiin oli sitoutunut seitsemän organisaatiota, joista kahdella liittymisprosess i 

oli vielä kesken ja The Net Zero Carbon Commitmentiin oli sitoutunut viisi 

organisaatiota. Lisäksi organisaatiot olivat asettaneet muita tavoitteita ja sitoumuksia, 

kuten Suomen hiilineutraaliustavoite 2035. Ahkerimmin erilaisia sitoumuksia ja 

tavoitteita olivat asettaneet kiinteistönomistajat ja rakennuttajat sekä rakennusliikkeet. 

Organisaatioiden tekemien tavoitteiden ja sitoumusten välillä oli suuria eroja, mutta 

selvästi suosituimmat vuodet tavoitteiden asettamiselle oli 2030 ja 2035. Eniten tavoitteet 

pitivät sisällään sekä scope 1:n että scope 2:n päästöjä, mutta muutaman yrityksen osalta 

tavoite sisälsi vain joko scope 1:n tai Scope 2:n. Yksi materiaalinvalmistajayritys mainits i 

sisällyttäneensä tavoitteeseen scope 3:n osalta materiaalit. Muuten scope 3 oli otettu 
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huomioon seitsemän yrityksen päästölaskennassa. Kuitenkin hyvin monen yrityksen 

osalta tavoitteen sisältö jäi epäselväksi. Laadultaan vain viiden yrityksen tavoitteet olivat 

korkeita. Laadultaan keskimääräisiä tavoitteita oli 14 kappaletta ja heikkoja 12. 

Niiden materiaalivalmistajien osalta, jotka olivat asettaneet selvän 

päästövähennystavoitteen, näyttäisi keskimäärin tavoitteena olla noin 45 prosentin 

päästövähenemät vuoteen 2035 mennessä. Rakennusliikkeiden osalta tavoitteena no 

saavuttaa keskimäärin 65 prosentin säästöt 2035 mennessä sekä rakennuttajien ja 

kiinteistönomistajien osalta sama luku on lähes 100 %. Päästöjen lähtötasona on käytetty 

organisaatioiden ilmoittamaa vertailuvuotta ja sellaisten yritysten osalta, jotka eivät 

ilmoittaneet verrokkivuotta, lähtötasoksi on oletettu vuosi 2019. 

Asetettujen tavoitteiden lisäksi suurin osa organisaatioista on aikeissa toteuttaa erilais ia 

hiilineutraalius – ja päästövähennystoimenpiteitä. Eniten organisaatioilla oli aikeita 

siirtyä käyttämään vähäpäästöisempiä rakennusmateriaaleja ja raaka-aineita sekä 

uusiutuvan energian käyttöön siirtyminen. 

Vaikka organisaatioilla oli aikeita siirtyä käyttämään vähäpäästöis iä 

rakennusmateriaaleja ja raaka-aineita, osa yrityksistä kuitenkin mainits i 

rakennusmateriaalien päästöjen vähentämisen ja ylipäätään vähäpäästöisten 

rakennusmateriaalien huonon saatavuuden yhdeksi suurimmista haasteista mitä tulee 

vähähiilisyyden saavuttamiseen kiinteistö- ja rakennusalalla.  

Kyselytutkimuksen vastauksista kuitenkin korostui se, että vastaajat tiedostivat kiinteis tö -  

ja rakennusalan olevan tärkeässä roolissa Suomen ja globaalien päästöjen 

pienentämisessä, mutta kehitettävää olisi vielä esimerkiksi alan sisäisessä yhteistyössä ja 

käytettyjen termien yhteneväisyydessä. 

Yleisesti kyselytutkimuksen tulokset kirkastavat tämänhetkistä tilannetta kiinteistö- ja 

talonrakennusalalla hiilineutraaliusasioissa. Kyselytutkimuksen avulla saatiin 

yleiskäsitys organisaatioiden ymmärryksistä, haluista, haasteista sekä asenteista 

päästövähennyksiin liittyen. Selvästi kaikki kyselyyn vastanneet yritykset ovat jo tehneet 

hiilineutraalius- ja päästövähennystoimenpiteitä, mutta lisää toimia tarvitaan, jotta 
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kiinteistö- ja talonrakennusala on linjassa Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 

2035 kanssa sekä Suomelle asetetuissa hiilibudjeteissa. 
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