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Yksinkertainen on 
joskus kaikkein 

kauneinta 

Beehive huts, wattle and daub
construction in Swaziland



Metsäsuhde on elävää perintöä

Oxford New College (1379) 
oak beams from college forest

Il Bosco Cche Suona 
spruce trees for violins

Mediterranean cork trees
Local ecosystem and economy



Puu 
taipuu 

moneksi

weather resistant Kerto LVL on the
roof of Zurich zoo’s elephant house

kuva: Simon le Roux 2018



Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5

STEICO
wood fibre
insulation

LIGNO TREND
for sustainable
building in timber

Bruno Kaiser GmbH
Holzbau Planung

kuvat: Simon le Roux 2018



Metsäsuhde on elävää perintöä

kasvihuoneilmiö

kuva: Simon le Roux 2018



Pohjoismaat vihreässä murroksessa 

• Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja 
arjen haitalliset kemikaalit ovat jo nyt konkreettisia haasteita. 

• Pohjoismaiden yhteiskuntien tulee saavuttaa ilmastoneutraalius 
samalla kun resurssien käyttöä ja kemikaaleihin liittyvät haitat 
minimoidaan.

Pohjoismaat vihreässä murroksessa – enemmän kuin naapureita. Tine Sundtoft
Strategisia suosituksia Pohjoismaiden vuoteen 2030 tähtäävään ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhön
Nordic Council of Ministers 2018 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1197620&dswid=2511

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1197620&dswid=2511


Pohjoismaat vihreässä murroksessa 

• Pohjoismaiden talouden tulee tulevaisuudessa perustua siihen, 
että materiaalit säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

• Edistetään tietoon pohjautuvaa haitallisten aineiden 
korvaamista EU:n kemikaalilainsäädännön kautta.

• Vahvistetaan pohjoismaista Joutsenmerkkiä

kuva: Simon le Roux 2018



”Hiilen varastoiminen 
rakennuspuuhun uudis- ja 
korjausrakentamisessa on parasta 
mahdollista ilmastopolitiikkaa sekä 
lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.”Pääministeri Sipilän puhe 16.11. Päättäjien metsäakatemia 20-v.



• Lisätään Suomen metsiin sitoutuneen hiilen varastointia 

edistämällä puun käyttöä rakentamisessa ottaen huomioon 

siitä saatu pitkäaikainen nielu.

• Parannetaan rakentamisen materiaalitehokkuutta

• Vahvistetaan kiertotaloutta rakentamisessa parantamalla 

uudis- ja korjausrakentamisessa syntyvän rakennusjätteen 

lajittelua ja kierrätystä sekä luomalla purkumateriaaleille

• ja tuotteille toimivat kierrätysmarkkinat.

• Parannetaan teollisia symbiooseja talonrakentamisen ja 

muiden teollisuudenalojen välillä.

Uusiutuva luonnonvara omasta metsästä
Puurakentamista edistetään energia- ja ilmastostrategian toimien mukaisesti



Suomen kestävyystavoitteet

Hiilineutraali 
Suomi 2045

Edelläkävijä 
kiertotaloudessa 
2025



Rakentamisen rooli

Hiilineutraali 
Suomi 2045



”Rakennusmateriaalien ja 
tuotteiden hiilijalanjäljen 
alentaminen”

”Ohjata julkisia hankintoja 
oikeaan suuntaan”



Kohti koko elinkaaren aikaista säätelyä

End-of-LifeKäyttöRakentaminenValmistus

Energiatehokkuus keskittyy käytön aikaiseen energiankäyttöön

Seuraavaksi kiinnitetään huomiota tuotteiden ja palveluiden valmistamisen 
päästöihin ja emissioihin



Vaiheittain vähähiiliseen rakentamiseen

1. vaihe: 

Testaus ja 
menetelmät 2017-

• Ohjausjärjestelmän 
vaikutusarvioinnit

• Hiilijalanjäljen 
laskentamallin ja 
päästötietokannan 
kehittäminen

• Osaaminen ja työkalut

• Testaus julkisissa 
rakennushankkeissa ja 
yksityisellä sektorilla

2. vaihe:

Ohjausjärjestelmän 
laatiminen 2019-

• Säädösohjauksen ja 
mahdollisten 
kannusteiden valmistelu

• Kytkentä kaavoitukseen 
ja energiaohjaukseen

• Pilottihankkeiden 
laajentaminen

• Rakennusten 
päästötietojen 
seurannan ja tilastoinnin 
valmistelu

3. vaihe: 

Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä

• Mahdollinen 
ilmoitusvelvollisuus 
ennen sitovia raja-arvoja

• Rakennuskanta voidaan 
kytkeä ohjaukseen 
vaiheittain

• Rakennuskannan 
päästötietojen seuranta

ym.fi/vahahiilinenrakentaminen

http://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen


0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Larsson ym. 2016

Boverket 2016

Atmaca & Atmaca 2015

Ruuska & Häkkinen 2014

Liljenström ym. 2014

Crawford & Stephan 2013

Säynäjoki ym. 2012

Sturgis & Roberts 2010

CIBSE 2010

Engin & Francis 2010

Käyttöenergian hiilijalanjälki Muun elinkaaren hiilijalanjälki

Tutkimustuloksia päästöjen jakautumisesta

Käyttöenergian päästöjen ohella elinkaaren muiden vaiheiden päästöt voivat olla merkittävät.
Lähde: Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4746-3

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4746-3


http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen/Oppaat_vahahiiliseen_rakentamiseen

vihreän julkisen 

rakennushankkeen 

hankintaprosessin 

yleisellä tasolla

tarkat kriteerit 

vähähiilisen 

rakentamiseen

Oppaat vähähiiliseen rakentamiseen ja hankintasuositukset 

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen/Oppaat_vahahiiliseen_rakentamiseen


Vähähiilisyyden hankintakriteerit koskevat energiaa, materiaaleja ja innovaatioita

Koko elinkaaren vaikutukset huomioon

LaatukriteeritVähähiilisyys

Kustannukset

€
Energia MateriaalitSoveltuvuus


Innovaatiot



elinkaari-
vaikutus

laatu, 
suoritus, 

arvot

kuva: Simon le Roux 2018



ilmastomuutos talous

luonnonvarat yhteiskunta



vähähiilinen,
energiatehokas

sopeutus, jousto
elinkaari

vastuu,
terveys ja turva

luonnonsuojelu,
resurssitehokas



Päästötavoitteet
Vähähiilinen rakentaminen

Elinkaarilaskenta (LCA)
Energiatehokkuus
Energiakorjaukset
Uusiutuva energia
Lämpöolosuhteet

Ympäristöjärjestelmät
Muuntojoustavuus

Ilmastonmuutoksen hillintä ja 
sopeutumiskyky

Elinkaarikustannukset (LCC)
Aluetalous ja innovaatiot

Ylläpito ja huolto
Käytettävyys

Palvelurakenne
Saavutettavuus
Esteettömyys
Vastuullisuus

Terveys
Turvallisuus

Sisäolosuhteet
Esteettinen laatu

Maankäyttö
Ympäristöriskit

Luonnonsuojelu
Kaupunkiekologia & viherinfra

Resurssitehokkuus
Jätehuolto, vesi

Kiertotalous
Käyttöikä



Komission Level(s) -pilotoinninin sivut (EU): http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
Level(s) raportoinnin työkalut ja aineistoa (JRC): http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/documents.html

Level(s) –testaus 2018 - 2019

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/documents.html


Testauksen painpiste Suomessa

Level(s) kuusi indikaattoriluokkaa

1. Hiilijalanjälki 

• Käytön energiankulutus

• Elinkaaren hiilijalanjälki

2. Resurssitehokkaat 
materiaalikierrot

• Materiaaliluettelo

• Muuntojoustavuus

• Rakennus- ja purkujäte

3. Veden kulutus

• Käytön vesitehokkuus

4. Terveet ja viihtyisät 
tilat

• Sisäilman laatu

• Lämpöviihtyvyys

• Valaistus ja akustiikka

5. Sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen

• Tulevaisuuden riskit

6. Elinkaarikustannukset 
ja arvo

• Elinkaaren kustannukset

• Arvon muodostus ja riskitekijät



Valmistus Rakentaminen Käyttö Purku

Rakennus-
materiaalien 

paino
Kuljetusmatkat työmaalle

Työmaan energiankulutus

Käytönaikainen 
energiankulutus

Vaihdettujen 
rakennus-

materiaalien paino

Kuljetusmatkat purkutyömaalta 
jätteenkäsittelyyn

Jätteenkäsittelyn energiankulutus

Loppusijoituksen päästöt
Tietokantaa tai työkalua 

ei ole rajoitettu

Level(s) –testaus: Rakennusten hiilijalanjälki ja 
resurssitehokkaat materiaalikierrot



Puun kulku Suomessa 2013 [milj.m3 runkopuuta]

Puurakentaminen on 
biotalouden selkäranka



Pudasjärven hirsikoulu. Kuva: Juha Sarkkinen

Kestävästi 
hoidettu metsä

CO2 CO2

Bioenergia

Hiilikierto jatkuu

C

Pitkäikäinen 
hiilivarasto 

Puurakentamisen ympäristöetuja



Material efficiency and circular economy
Extended product life and wood cascades
• How do we maximize the substitution and carbon storage 

benefits of wood products in construction?

REWOOD: A Paradigm Shift in Building Construction in Wood
Mark Hughes, Minna Halme & Gerhard Fink
Aalto Sustainability Day, 18.5.2018

• Increase the longevity of existing buildings
• Reuse components in other buildings 
• Reuse the materials from which the 

elements or components are fabricated
• Wood materials themselves can be recycled 

into new components or elements
• After demolition the wood material could 

enter the biorefinery process 
• Recover the material in as near to intact 

form as possible after every step



• Incrementally improve the system by seeking behavioural changes such as energy 

efficiency and technical changes by enhancing the contribution of renewables

• Risk locking-out possible alternatives without infrastructure change

• Socio-technical landscape

• Technological regimes

• Innovation and experimentation

29.5.2018 29

Geels, F.W., 2002. Technological 

transitions as evolutionary 
reconfiguration processes: a multi-level 
perspective and a case-study. 2002 

Geels, F.W., 2002. Technological transitions as evolutionary 

reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. 

Multi-level Perspective
Radical innovations occur in niches



B2B
• Relations

• Value chains

• Resources

• Supplies

• Energy sector

Production
• Environmental 

Technology

• In-house R&D

• EMS processes

• Priorities

Ecolabels
• Voluntary

Protocols

• Product EPD

• Licences

• Third Party

technical

services

User
• Information

• Consumption

• Ethics

• Quality / Price

• Properties:
– IAQ, Health

– Perception

– Surface quality

– Finishing

– Maintenance

– Energy Efficiency

– End-of Life?

The growth of  Ecolabels
”The Mutual Shaping of Design and Use”



eco
label



Ecolabel business environment
ecosystem of labels

Quality

SealResponsible

Sourcing

CoC

Emissions

Certificate

Product

Ecolabel

I
Recycling

Claim

II

Product

Declaration

BUILDING 

Certificate

Company

EMAS

PRODUCT

Compliance

Conformity

III

OPERATIONS PRODUCTS ASSEMBLY



CE mark
Construction Products Regulation (CPR) 2013

CE marking is compulsory for most construction products to sell them 

on the European Internal Market. 

• Compulsory CE marking (harmonised CEN standards)

• Non-compulsory CE marking (EOTA* route)

• Exemptions from CE marking (traditional / heritage)

• Construction products are subject to REACH regulation.

• EOTA is the European Organisation for Technical Assessment in the area of construction products.

• European Technical Approval serves as basis for the CE Marking when harmonised EU standard is not available.

• EOTA develops and adopts European Assessment Documents (EAD), e.g. for structural timber elements.

• ETAG: Guideline for European Technical Approval (e.g. ETAG 007 for Timber Frame Building Kits)

• REACH is a EU regulation to improve the protection of human health and the environment from chemical risks.

• Source: CE-marking_EN_150529

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=1050&title=CE-marking-for-construction-products-'step-by-step'-guide-now-available-in-all-EU-languages


merkkien käytön on perustuttava 
vapaaehtoisuuteen niiden tuotteiden osalta, 
jotka on EU:n rakennustuoteasetuksen
mukaan CE-merkittävä

Euroopan unionin asetus 305/2011, 8. artiklan 3. kohta:
”CE-merkintä on ainoa merkintä, joka todistaa rakennustuotteen 
olevan ilmoitettujen, kyseisen yhdenmukaistetun standardin tai 
eurooppalaisen teknisen arvioinnin piiriin kuuluviin 
perusominaisuuksiin liittyvien suoritustasojen mukainen silloin, 
kun rakennustuote kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin tai 
jonka osalta on julkaistu eurooppalainen tekninen arviointi.”

Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4744-9



ISO 14024 type 1 Ecolabelling system
“evaluate the agents causing environmental problems” 

Relevant Nordic Ecolabel criteria:

• Building Renovations

• Windows and exterior doors

• Flooring

• Durable wood

• Panels for the building, decorating and 

furniture industry

• Houses, apartment & pre-schools

• Grocery stores

• Durable wood

• Furniture and firments



Blue Angel
Low-Emission Floor Coverings, Panels and Doors for Interiors made of Wood and 
Wood-Based Materials | RAL-UZ 176

Blue Angel licence awarded by the German Institute for 

Quality Assurance and Marking (RAL) Marking with the 

Blue Angel is voluntary.

e.g. Wood for a good indoor climate

Products made of wood or wood-based materials, such as 

interior floor coverings, panels and doors, may cause an 

environmental impact during their production, use and 

disposal. The Blue Angel eco-label considers the whole life 

cycle of a product and promotes, above all, the use of 

wood from sustainably managed forests and of low-

emission wood-based materials.
29.5.2018 36



European Ecolabel



Rakennustuotteen tai materiaalin ympäristöseloste –
EPD (Environmental product declaration)

Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita
• elinkaarianalyysiin perustuva, 

vapaaehtoinen ja standardoitu tapa 
esittää luotettavasti olennaiset, 
varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot 
valmistamansa tuotteen tai tuoteryhmän 
ympäristövaikutuksista.

Suomessa Rakennustietosäätiön RTS-EPD



Indoor environment of Arctic buildings

• During dark periods of the year, the quality of indoor 
environment has great impact on human well-being

• Moisture, material or maintenance related problems increase 
health risks

• Exploit the hygrothermal properties of wood for indoor climate 
control with moisture buffering

• Wood can decrease humidity changes in indoor air
• Coatings influence significantly the sensation of materials



Puurakentamisen 
toimenpideohjelma

Petri Heino petri.heino@ym.fi

Simon le Roux simon.leroux@ym.fi

Jemina Suikki jemina.suikki@ym.fi

ym.fi/puurakentaminen

ym.fi/vahahiilinenrakentaminen

Naturbad Riehen by Herzog & de Meuron
kuva: Simon le Roux 2018


