
Vähiin käy!
Aika sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä ekologista 

kestävyyskriisiä hupenee. Peli ei kuitenkaan ole menetetty  

– voiko vähähiilinen rakentaminen pelastaa pallomme?



Pääkirjoitus

Rohkein mielin yhteisen  
haasteen edessä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii  
uusiutuviin energiamuotoihin siirtymistä,  
rakennuksiin sitoutuneen hiilen vähen-
tämistä ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. 

New Yorkissa syyskuussa 2019 järjestetty YK:n ilmastokokous 
siivitti suuren määrän valtioita, kaupunkeja ja kansainvälisiä 
suuryrityksiä entistä kunnianhimoisempiin hiilineutraaliusta-
voitteisiin. Kokouksessa mm. 77 maata ja lähes 90 yritystä 
sitoutuivat hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä ta-
voitteenaan rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. 
Saint-Gobain oli yksi allekirjoittajista: tavoitteemme on olla 
hiilineutraali toimija globaalisti vuonna 2050 ja Pohjoismaissa 
jo aiemmin, kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

Kokous käynnisti vyöryn, jossa eri teollisuuden ja 
elinkeinoelämän alat asettivat kilvan omia tavoitteitaan ja 
ryhtyivät rakentamaan tiekarttoja kohti hiilineutraaliutta. 
On ilahduttavaa, että kaikki toimialat vievät tiekarttoja 
vauhdikkaasti eteenpäin ja pyrkivät saamaan ensimmäiset 
vaiheet julki. Tämän jälkeen on mahdollista purkaa päällek-
käisyyksiä ja todentaa yhteistyötä. 

Maailmanlaajuisten sitoumusten ja paikallisten tiekartto-
jen lisäksi tarvitaan rohkeaa, koko rakentamisen arvoketjun 
ylittävää yhteistyötä.

Ratkaisevassa roolissa on rakennusten käytönaikainen 
energiatehokkuus sekä energiantuotanto ja uusiutuviin, 
vähähiilisiin energiamuotoihin siirtyminen. Tämän myötä 
rakennusmateriaalien valmistuksesta, kuljetuksesta, raken-
tamisesta ja purkamisesta syntyvien päästöjen eli raken-
nuksiin sitoutuneen hiilen suhteellinen osuus rakennuksen 
elinkaarella tulee kasvamaan.

Rakennuksiin sitoutuneen hiilen leikkaaminen on ra-
kennussektorille valtava haaste. Tässä rakennustuotteiden 
valmistajat ovat avainasemassa: laskemalla tuotteiden 
elinkaaren vaikutuksia, panostamalla tuotekehitykseen, 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan, vähähiiliseen energi-
aan pystymme tulevaisuudessa valmistamaan vähähiilisem-
piä materiaaleja ja tuotteita. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on niin iso asia, että 
erilaisia yhteistyökuvioita ja verkostoja tuntuu syntyvän 
luontaisesti. Tämän lisäksi on tietoisesti astuttava epämu-
kavuusalueelle ja oltava avoimempia omista tekemisistä, 
kuin mihin olemme rakennusalalla perinteisesti tottuneet. 
Hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisaalta ratkaisujen etsi-
minen avoimesti voivat synnyttää yllättäviä synergioita ja 
kollaboraatioita. 

Isoja muutoksia tulee tapahtumaan. Nähkäämme muu-
tos ennen kaikkea mahdollistajana, joka synnyttää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia koko alalle.  
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Teema Ilmastonmuutos ja rakennettu ympäristö
Aika ilmastonmuutoksen ja ekologisen kestävyyskriisin hillitsemiseksi 
käy vähiin. Voiko vähähiilinen rakentaminen pelastaa pallomme?

Ratkaisut Gyproc
Gyproc-kipsilevyt sisältävät 
keskimäärin 20 % kierrätys- 
kipsiä. Osuutta voitaisiin 
nostaa noin 30 prosenttiin, 
mikäli kierrätyskipsin saata-
vuus paranisi. Laitetaan kipsi 
kiertämään!

Vähähiilisiä kuulumisia

Vieraskynä 
Tulevaisuuden tekijän näkökulma:
Eerika Karvonen teki gradunsa 
rakennustuotteiden jälleenmyy-
jien ja urakoitsijoiden suhtautu-
misesta vastuullisuuteen.  
Mitä hän sai selville?
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Hanke WOOL2LOOP
Saint-Gobain Finland Oy koordinoi 
maailman ensimmäistä hanketta,  
jossa rakennus- ja purkujätteen  
mukana syntyvää mineraalivilla- 
jätettä hyödynnetään geopolymeerien 
raaka-aineena. Kierrätysmateriaa- 
lissa piilee valtava potentiaali!

Terveisiä tehtaalta
Kalkkihiekkaharkkoja ja -tiiliä 
valmistetaan nykyisin Pohjois-
maissa ainoastaan Kiikalassa 
Saint-Gobain Finland Oy/
Weberin Kahi-tiilitehtaalla, joka 
täytti viime vuonna 50 vuotta. 

Olli Nikula 
Saint-Gobain Finlandin 
toimitusjohtaja

4 Uutiset

Sisältö

Saint-Gobain suunnittelee, 
tuottaa ja toimittaa mate-
riaaleja ja ratkaisuja, jotka 
toimivat hyvinvointimme 
perustana nyt ja tulevai-

suudessa. Materiaalejamme 
löytyy joka puolelta elinym-

päristöä ja jokapäiväistä 
elämää; rakennuksista, 

kulkuneuvoista, infrastruk-
tuurista ja monesta teolli-

suuden sovelluksesta. 
Tuotamme suorituskykyisiä 
ja turvallisia ratkaisuja, jotka 
lisäävät mukavuutta ja vas-
taavat kestävän rakentami-
sen, resurssitehokkuuden ja 
ilmastonmuutoksen haastei-
siin. Saint-Gobain-konserni 
toimii 68 maassa ympäri 
maailmaa ja työllistää yli 

170 000 henkilöä.

Saint-Gobain Finland Oy 
työllistää Suomessa yhdessä 

brändiensä kanssa yli 680 
henkilöä. Liikevaihtomme 

vuonna 2018 oli 221,5 MEUR. 

Saint-Gobainin tunnetuim-
mat rakennusalan brändit 
Suomessa ovat: Gyproc, 
Ecophon, ISOVER, Leca,  

PAM ja Weber. 

www.saint-gobain.fi

Tietoa lehdestä

Julkaisija
Saint-Gobain Finland Oy

Lehden 
suunnittelu ja ulkoasu

Taskut Communications Oy

Paino
Grano Oy

Lehti on painettu 
ympäristöystävälliselle 

FSC-sertifioidulle paperille.

Kestävän, vihreän rakentamisen 
asiantuntijakumppani.
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Lue lisää
www.un.org/en/climatechange/ 
www.worldgbc.org/thecommitment
www.worldgbc.org/embodied-carbon
www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen

Tavoitteemme on 

olla hiilineutraali toimija 

globaalisti vuonna 

2050 ja Pohjoismaissa 

jo aiemmin.

”

Siirry lukemaan »

Siirry lukemaan »

Siirry lukemaan » Siirry lukemaan »

Siirry lukemaan »Siirry lukemaan »

https://www.saint-gobain.fi/
https://www.un.org/en/climatechange/
https://www.worldgbc.org/thecommitment
https://www.worldgbc.org/embodied-carbon
https://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen


Uutiset Vähähiilisiä kuulumisia Koulutus Saint-Gobain Akatemia

Ympäristöselosteet ja 
laskentatyökalut ovat 
vähähiilisen 
rakentamisen perusta

Rakennustuotteiden valmistajat ovat avainasemassa raken-
netun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämisessä: laskemalla 
päästövaikutuksia ja panostamalla tuotekehitykseen raken-
nustuoteteollisuus pystyy löytämään ympäristön kannalta 
parempia tuotteita ja kommunikoimaan niistä suunnittelijoille 
luotettavalla ja yhteisesti tunnetulla tavalla.

Kolmannen osapuolen verifioimat ympäristöselosteet 
(EPD) kertovat läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoi-
sesti tuotteen ympäristövaikutuksista koko elinkaarella.

– Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden on helpompi tehdä 
hyviä valintoja, kun on ensin määritelty viitekehys hinnan ja 
ominaisuuksien lisäksi myös ympäristövaikutuksille. Tätä var-
ten tarvitaan puolueetonta tietoa, toteaa luokituspäällikkö 
Laura Sariola Rakennustietosäätiöstä.

Nykyisin tarjolla on pitkälle kehitettyjä LCA-työkaluja, 
kuten suomalaisen Bionovan kehittämä One Click LCA,  
jotka helpottavat vähähiilisten valintojen tekemistä.

– Olisi suotavaa, että yritykset räätälöisivät itselleen las-
kentatyökaluja ja ottaisivat ne osaksi normaalia toimintaa ja 
tuotekehitysprosessia. Kun tieto on tuotettu työkalulla, se on 
automaattisesti rakenteista ja sitä voidaan käyttää suunnitte-
lun lähtötietona, Sariola sanoo.

Hiilineutraaliksi 
Suomessa 2035,  
globaalisti 2050

Saint-Gobain vahvasti 
mukana GBC Finlandin 
asiantuntijatyössä

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita odotetaan 
toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  
Saint-Gobain allekirjoitti syyskuussa YK:n  
Global Compact -aloitteen sitoumuksen rajoittaa 
ilmastonlämpeneminen 1,5 asteeseen. Käytännössä 
”Business ambition for 1.5 °C” -sitoumus tarkoittaa 
Saint-Gobainin tavoittelevan hiilineutraalisuutta 
vuonna 2050. Syyskuussa 2019 allekirjoitetussa 
sitoumuksessa on mukana 198 yritystä, 102 kaupun-
kia, 66 maata ja 12 kiinteistönomistajaa. 

Pohjoismaissa Saint-Gobain tähtää hiilineutraaliu-
teen jo aikaisemmin, kansallisten tavoitteiden  
mukaisesti.

Green Building Council Finlandin syyskokous valitsi 
marraskuussa uudeksi puheenjohtajaksi Finreim Oy:n 
Petri Suutarisen ja varapuheenjohtajaksi vastuulli-
suuspäällikkömme Anne Kaiserin. Mukana GBC Suo-
men asiantuntijatyössä ovat Annen ohella suunnitte-
lijapalvelun myyntipäällikkö Mikael Nyholm, Weberin 
tuote- ja kehityspäällikkö Hassan Raad ja Ecophonin 
konseptikehityksestä, asiakaspalvelusta ja tuotetuesta 
vastaava päällikkö Virpi Villa-Peltonen.

Vähähiilisen rakentamisen toimikunta, jossa  
Nyholm ja Raad ovat mukana, edistää vähähiilisyyttä 
ja kiertotaloutta rakennusten suunnittelussa, rakenta-
misessa ja materiaalien valmistuksessa. Toimikunnan 
tavoitteena on nostaa rakennusalan tavoitetasoa kohti 
hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. 

Saint-Gobain on aktiivinen jäsen yli 40 maan 
paikallisessa Green Building Councilissa.
www.figbc.fi

CO2

Lue lisää aihepiiristä!
saint-gobain.fi/vastuullisuus 
Katso myös asiantuntijawebinaarimme Kohti vähähiilistä 

rakentamista - materiaalivalmistajan näkökulma! 

Löydät tallenteen kanavaltamme.

Saint-Gobainin 
suunnittelijapalvelun 
Vesa Räsänen (oik.)  
on vetänyt sisäilma-
koulutuksia yhdessä 
Weberin tuotepäällikkö 
Antti Saajanlehdon kanssa 
viiden vuoden ajan.Kuvat: Jari Kippola, Imagokuva

Asiantuntijakumppani  
laajalla skaalalla
Saint-Gobain Akatemian koulutukset 
auttavat kiinteistö- ja rakennusalan 
ammattilaisia pysymään kartalla 
uusimmista ratkaisuista, tuote-
innovaatioista ja tutkimustuloksista.

Laadukkaiden tuotteiden, suunnittelupalvelun ja 
teknisen neuvonnan lisäksi Saint-Gobain tarjoaa  
rakennusalan ammattilaisille työhön sopivaa maksu-
tonta täydennyskoulutusta. Saint-Gobain Akatemian 
kouluttajina toimivat aiheesta riippuen Weberin, 
Gyprocin ja ISOVERin parhaat asiantuntijat.

Kukin kurssi on intensiivinen, maksimissaan työ-
päivän mittainen tiivis paketti, joka sisältää tietoa 
esimerkiksi työmenetelmistä, rakenneratkaisuista 
tai yksittäisten tuotteiden tärkeimmistä ominai-
suuksista. Akatemian kurssitarjottimelta löytyy 
kerrallaan kymmenkunta koulutusaihetta.

Tehokas tietopaketti työn tueksi

Yksi suosituimmista koulutusaiheista Akatemian 
valikoimassa on sisäilmakorjaukset. Puolikkaan 
päivän aikana käydään läpi yleisimpiä sisäilmaon-
gelmien aiheuttajia sekä Weberin korjausratkaisuja 
ja tärkeimpiä detaljeja. 

Vantaalla 21.11.2019 järjestetyn sisäilmakorjaus-
koulutuksen kohderyhmänä olivat suunnittelijat, 
rakennuttajat ja isännöitsijät. Monelle jäi päällim-
mäisenä mieleen kiinnostava aihe ja konkreettinen 
hyöty oman työn kannalta. 

Täydennyskoulutusten avulla pidän  
osaamiseni ajan tasalla. Saint-Gobain  
Akatemian sisäilmakorjauskoulutus on tiivis  
ja tehokas tietopaketti, josta hyötyvät niin  
suunnittelijat, urakoitsijat kuin työnjohtokin.” 

”Koulutuksista on hyötyä sekä työnjohdolle 
että käytännön tekijöille – tuotteiden toiminta- 
periaatteita ja ratkaisujen logiikkaa on hyvä 
ymmärtää pintaa syvemmältä.”  

TUOMO PITSINKI Tekninen asiantuntija, 
Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy

KAUKO LEPPÄNEN
Työnjohtaja, Ideaalitalo Oy

”

”
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Siirry Youtube-

kanavallemme

https://figbc.fi/
https://www.saint-gobain.fi/vastuullisuus
https://www.youtube.com/channel/UCIaNFe_NE-C_5zHlKtrqHmg
https://www.saint-gobain.fi/akatemia


Ratkaisut Gyproc Ratkaisut Isover

Kipsi kiertämään!
Moni ei tiedä, että kipsillä on valtava kierrätyspotentiaali. Kipsi kestää 
kierrätyksen niin hyvin, että sitä voi käyttää käytännössä ikuisesti.

Saint-Gobainin Gyproc-kipsilevyt valmistetaan kipsistä, 
kartongista ja vedestä sekä pienestä määrästä lisäai-
neita. Luonnonkipsi louhitaan kipsikivenä, ja kartonki 
valmistetaan kierrätyspaperista. Muita valmistuksessa 
käytettäviä raaka-aineita ovat muun muassa tärkkelys, 
vaahtoaine sekä lasikuitu.

Valmistusvaiheessa seokseen voidaan lisätä kierrä-
tyskipsiä, jonka käyttäminen säästää luonnonvaroja ja 
pienentää tuotteen elinkaarenaikaisia ympäristövaiku-
tuksia. Puhtaan kierrätyskipsijakeen käyttö ei heikennä 
valmistettavan levyn ominaisuuksia.

– Saamme kierrätyskipsiä pääasiassa talotehtailta, ra-
kennustyömailta ja jäteyhtiöitä. Punnitsemme asiakkaan 
tuoman kipsin, otamme siitä näytteet ja sekoitamme 
puhtaaksi todetun kierrätyskipsin omaan, uusien levyjen 
tuotannossa syntyneeseen kipsijakeeseen. Kun seos 
vielä murskataan ja siitä erotellaan paperi pois, se on 
valmista raaka-aineita, kertoo Lars-Erik Eskman, Gypro-
cin Kirkkonummen tehtaan kierrätyskipsivastaava.

Kierrätysraaka-aineen käytössä 
on kasvumahdollisuuksia

Keskimäärin Gyproc-kipsilevy sisältää yli 20 % kierrä-
tyskipsiä, ja vastaanotetun kierrätysraaka-aineen määrä 
on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010. Kasvua ovat 
vauhdittaneet erityisesti vuonna 2015 Kirkkonummen 
tehtaalla tehdyt investoinnit kierrätyskipsin vastaanot-
toon ja käsittelymahdollisuuksiin. 

Eskman näkee kierrätysraaka-aineen käytössä vielä 
paljonkin kasvumahdollisuuksia. Kierrätyskipsin määrä 
voitaisiin nostaa noin 30 prosenttiin, mikäli saatavuus 
paranisi.

– Moni ei tiedä kipsin kierrätyspotentiaalista: kip-
sihän ei käytännössä mene miksikään, vaan sitä voi 
käyttää ikuisesti. Tietoa pitäisi lisätä niin rakentamisen 
ammattikouluissa kuin työmailla, jotta saadaan kipsi-

levy, puu ja metalli eri laareihin ja kiertoon. Lainsää-
dännön kiristyminen ja tilaajien lisääntynyt kiinnostus 
ympäristöasioihin ovat hyviä syitä panostaa rakennus- 
ja purkumateriaalien kierrätykseen – puhumattakaan 
taloudellisista kannustimista: kipsilevyjen kierrättä-
minen tulee huomattavasti halvemmaksi kuin niiden 
nakkaaminen sekajätteeseen, Eskman huomauttaa. 

Kiinnostuitko 
kipsin 
kierrättämisestä? 

Näin voit ryhtyä yhteistyökumppaniksemme:
• Ota yhteyttä, teemme kanssasi sopimuksen ja  

sovimme hinnoittelusta, puh. 0400 277 954
• Tuo kuorma kierrätyskipsiä Kirkkonummen tehtaallemme. 

Kipsi voi olla purkukipsiä tai leikkuujätettä.
• Kipsin pitää olla puhdasta, jotta kipsilevyjen laatu  

pysyy hyvänä. Kuormassa ei saa olla esim. muovia,  
puuta tai maalia. Testaamme sen myös asbestin varalta.

• Jos kipsikuorma sopii kierrätykseen,  
käytämme sitä uusien kipsilevyjen raaka-aineena.Lue lisää: www.gyproc.fi/kipsin-kierratys

Rakenteiden 
hiilipäästövertailu auttaa 

päätöksenteossa

Laskemalla päästövaikutuksia ja panostamalla tuotekehitykseen  
rakennustuoteteollisuus pystyy löytämään ympäristön kannalta parempia 

tuotteita ja kommunikoimaan niistä suunnittelijoille luotettavalla 
ja yhteisesti tunnetulla tavalla.

Suomalaisen Bionovan kehittämä One Click LCA on 
maailman johtava rakennusalan elinkaariarviointi-
työkalu, jonka avulla rakennuttajat, suunnittelijat ja 
arkkitehdit voivat helposti ja nopeasti mitata projektien 
ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia. Työkalu 
on käytössä jo yli 60 eri maassa, ja sitä käyttää kan-
sainvälisten ympäristökonsulttiyritysten lisäksi laaja 
joukko tuotevalmistajia, tutkimuslaitoksia ja tilaajia.

– One Click LCA pelaa yhteen kaikkien yleisimpien 
Suomessa käytettävien tietomallinnusohjelmistojen 
kanssa. Suunnittelijan on mahdollista nähdä eri vaih-
toehtojen päästöt vaikka reaaliajassa ja vastaavasti 
tuotevalmistajat voivat työkalun avulla tuottaa helposti 
tietoja tilaajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Saint-Go-
bainilla on järjestelmässä myös valmiita rakenteita, 
jolloin tieto on entistä helpommin käytettävissä, kertoo 
Bionovan liiketoimintajohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs.

ISOVERin eristeratkaisut tutkitusti vähähiilisiä

Vuonna 2019 Saint-Gobain toteutti yhdessä Bionovan 
kanssa rakenne- ja rakennustason elinkaarivaikutus-
selvitykset sekä ISOVER-eristeratkaisuille että Weber 
Plaano -lattiaratkaisuille. Molemmissa selvityksissä 
mallinnettiin ensin One Click LCA -työkaluun tyypilliset 
ISOVER-eristeitä käyttävät yläpohja- ja ulkoseinäraken-
teet sekä tyypilliset väli- ja alapohjarakenteet Weber 
Plaanolla.

Eri rakenteiden hiilipäästöjä verrattiin sitten tyypil-
lisiin vaihtoehtoisiin betoni- ja kipsitasoiterakenteisiin 
sekä vaihtoehtoisilla eristemateriaaleilla tyypillisesti 
toteutettaviin yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin sekä 
puu- että betonirunkoisissa rakennuksissa. Elinkaari-
vaikutusselvitykset perustuvat viimeisimpään, verifioi-
tuun julkiseen tietoon.

Hiilipäästöt puurunkoisessa pientalossa  
jopa 6 % pienemmät

Selvitys osoitti, että ISOVER-eristeratkaisuilla saa-
vutetaan pienimmät hiilipäästöt sekä rakenne- että 
rakennustasolla. ISOVER-eristeratkaisujen hiilipäästöt 
ovat puurunkoisen pientalon elinkaarella 0,1–6,2 %  
pienemmät. Betonirunkoisen asuinkerrostalon  
elinkaarella ISOVER -eristeratkaisujen ”hiilisäästö”  
on suurimmillaan 2,6 %.

ISOVER-eristeratkaisujen vähähiilisyys perustuu 
lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöne-
ristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa 
käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua 
sähköä ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotet-
tua biokaasua.

Kaikki selvityksessä käytetyt ISOVER-eristeitä käyt-
tävät yläpohja- ja ulkoseinärakenteet on mallinnettu 
valmiiksi One Click LCA -työkaluun rakennuttajien, 
suunnittelijoiden ja arkkitehtien käyttöön.  
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Gyprocin tehdas sijaitsee Kirkkonummella. 
Kierrätyskipsiä on kipsilevyissä tällä hetkellä noin 20 %.

Kuva Antti Kirves
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https://www.gyproc.fi/kipsin-kierratys
https://www.saint-gobain.fi/blog-post/mista-tietoa-hyvien-vahahiilisten-paatosten-tueksi
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Ratkaisut LecaRatkaisut Ecophon

Hyvä ääniympäristö 
pienillä ympäristö-
vaikutuksilla 
Ecophonin akustiikkatuotteissaan 
käyttämä lasivilla sisältää yli 
70 % kierrätyslasia. 

Ecophonin äänenvaimennustuotteiden runkoma-
teriaalina on lasivilla, joka koostuu yli 70-prosent-
tisesti kierrätetystä lasista – vanhoista pulloista 
ja purkeista, jotka näin pääsevät uuteen hyöty-
käyttöön. Yksi perinteinen viinipullo riittää itse 
asiassa puoleentoista tavalliseen Ecophon-akus-
tiikkalevyyn tarvittavan lasivillan valmistamiseen. 
Ecophonilla on akustiikkalevyjen tuotantolaitok-
set Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Tanskassa.

Ecophonilla – kuten koko Saint-Gobainil-
la – panostetaan vähähiiliseen energiaan: kaksi 
tehtaistamme käy vesisähköllä ja biokaasulla, 
mikä vähentää CO

2
-päästöjä. Suomessa Forssan 

tehtaalla käytettävä biokaasu tehdään paikalli-
sesti orgaanisista jätteistä, ja tehtaan tuotantojä-
te käytetään uudelleen polttoaineena.

Tuotantoprosessia pyritään optimoimaan myös 
muilla toimenpiteillä; lasivillan tuotantolaitokset 
sijaitsevat hyvin lähellä Ecophonin tuotantotiloja, 
mikä pitää kuljetusmatkat erittäin lyhyinä.

– Olemme ottaneet vastuullisuuden vakavasti 
jo 30 vuoden ajan. Ecophon on mukana yli 20 
maan Green Building Councilissa edistämässä 
hyviä sisäympäristöjä, ja vuosien varrella olemme 
osallistuneet yli 40 merkittävään tutkimushank-
keeseen auttaaksemme miljoonia ihmisiä saa-

maan hyvän ääniympäristön, kertoo Ecophonin 
vastuullisuuskoordinaattori Daniel Olausson. 

Ecophonin kestävät toimintatavat
• Konseptikehityksessä työskentelee 27  

akustiikan asiantuntijaa, joiden tavoitteena on 
kehittää parempia ääniympäristöjä koteihin, 
työpaikoille sekä oppimis- ja hoivatiloihin.

• 19 tuotekohtaista ympäristöselostettamme 
kertovat, että ympäristövaikutusten  
minimoimiseen on panostettu: hiilijalan- 
jälkemme on markkinoiden pienimpiä. 

• Ecophonin akustiikkalevyt sisältävät jopa  
62 % kierrätysmateriaalia, mikä säästää  
15 000 tonnia raaka-ainetta vuosittain.

• Akustiikkalevymme ovat täysin kierrätettäviä 
ja vanhat levyt voidaan hyödyntää 100-pro-
senttisesti uusien valmistukseen. Pyrimme 
lähitulevaisuudessa parantamaan käytössä 
olleiden akustiikkalevyjemme kierrättämistä ja 
tällä hetkellä käynnissä on useita testaus- 
vaiheessa olevia projekteja.

• Ecophon-järjestelmissä käytettävät  
Connect-kiinnikkeet ja -profiilit valmistetaan 
galvanoidusta teräksestä, josta saadaan kier-
rättämällä ja sulattamalla uusia terästuotteita. 

Viinipullosta syntyy 1,5 
akustiikkalevyyn tarvittava 
määrä lasivillaa!

Tehokkaasti kiertävä 
luonnonmateriaali
Kotimainen, savesta valmistettu Leca®-sora ja 
siitä tehdyt Leca®-harkot ovat olleet rakentajan 
luottokalustoa jo vuodesta 1951 lähtien – mate-
riaalia käytetään muun muassa infrarakentami-
seen, hulevesien hallintaan, perustusten tekoon, 
kivitalojen rakentamiseen ja eristeenä.

 Leca®-sora on ympäristöystävällinen ja kestävä 
materiaali luonnollisen alkuperänsä ja uudelleen-
käytettävyytensä ansiosta. Rakenteissa oleva 
kevytsora on uudelleenkäytettävissä, ja irtonainen 
kevytsora voidaan kaivaa ylös tai imeä imuautolla 
kattorakenteesta ja käyttää uudelleen sellaise-
naan.

Harkkorakenteet voidaan purkamisen jälkeen 
murskata ja käyttää uudelleen esimerkiksi maara-
kentamisessa.

 – Tällä hetkellä kierrätysmäärät ovat vuosi-
tasolla alle 10 000 m3, mutta määrä on kovassa 
kasvussa, kun tietoisuus ympäristöstä kasvaa ja 
prosessit kehittyvät, kertoo Lecan markkinointi-
päällikkö Mikko Pöysti.

 Kierrätetyllä Leca®-soralla on monia uudel-
leenkäyttömahdollisuuksia: sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi maanrakennuksessa tai sadevesiä 
sitovien viherkattojen kattomullan raaka-aineena.

 – Tyypillisesti purku-urakoitsijat ottavat  
Leca®-soran talteen, tarkastavat laadun ja saat-
tavat sen uudelleen markkinoille. Niin kierrätetyn 
kuin uudenkin soran tulee täyttää sille kohteessa 
asetetut vaatimukset, Pöysti toteaa.

 Leca®-sora säilyttää hyvät ominaisuutensa 
vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen ajan, sillä 
neutraali luonnonmateriaali säilyy olosuhteista 
riippumatta täysin muuttumattomana. 

Hukkalämpö 
hyötykäyttöön
Leca®-sora on tehty luonnon savesta, jota on esikäsitelty 
ja poltettu korkeassa lämpötilassa. Yhdestä kuutios-
ta tuoretta savea saadaan 5 m3 kestävää kevytsoraa. 
Tuotannon kokonaisenergiasta jo yli puolet saadaan 
bio- ja kierrätyspolttoaineita käyttämällä, ja esimerkiksi 
Kuusankosken Leca®-kevytsoratehtaan hukkalämpö on 
mahdollista valjastaa kaukolämmöksi. Lämmöntalteen-
ottojärjestelmä rakennettiin vuonna 2004 yhteistyössä 
Kuusankosken kaupungin kanssa ja se voi tuottaa vuo-
sittain 18 000 megawattituntia energiaa.

Luonnosta lainattu

Leca®-kevytsora on ainutlaatuinen luonnontuote, 
jonka elinkaari ei ole lineaarinen vaan itse asiassa 
ympyrä. Kevytsora voi “uudelleensyntyä”, 
kun materiaali on ollut käytössä jopa sata vuotta. 
Lopulta luonnonsavesta tehty, reagoimaton ja 
haitallisista lisäaineista vapaa kevytsora 
voidaan palauttaa takaisin luontoon – vaikkapa 
takaisin maahan!

Lue lisää »

https://www.ecophon.com/fi/
https://leca.fi/


Ratkaisut Weber

Vastuullinen ratkaisu  
kestävään lattiaan 
Terve ja turvallinen lattia sekä  tiukka rakennusaikataulu  
on joskus haastava yhdistelmä. Siksi Weber on kehittänyt 
AlkaDry®-teknologian, jossa hankkeen aikataulun pohjalta 
voidaan valita haluttu kuivumisnopeus (10 mm/tunti,  
10 mm/päivä tai 10 mm/viikko) ja varmistaa hyvä sisäilma 
juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvalla mata-
la-alkalisella tasoitteella, Weberin uusilla lattialiimoilla ja 
lattiarakenteen kosteudenhallinnalla.

Sisäilmaongelmat aiheutuvat usein lattiapäällystees-
sä ja liimassa olevien orgaanisten aineiden hajoamisesta 
haitallisiksi päästöiksi betonin alkalisen kosteuden vaiku-
tuksesta.

– Hajoamisreaktio ja siitä aiheutuvien terveydelle haital-
listen yhdisteiden syntyminen voidaan estää käyttämällä 
betonin päällä vähintään viiden mm:n matala-alkalista 
tasoitekerrosta. Yhdessä Weberin lattialiimojen sekä be-
tonin kosteudenhallinnan kanssa matala-alkalinen tasoite 
varmistaa hyvän sisäilman, Weberin lattiatuotteiden kehi-
tyspäällikkö Gunnar Laurén sanoo.

AlkaDry®-teknologian avulla tilaaja ja urakoitsija voivat 
varmistaa, että lattia on rakennuksen käyttäjille toimiva ja 
turvallinen myös kymmenien vuosien päästä, eikä raken-
nuksessa jouduta tekemään kalliita sisäilmakorjauksia 
lattiasta aiheutuvien ongelmien vuoksi.

Kiinteistö- ja taloyhtiöissä on opittu jo tarkkailemaan 
säännöllisesti katon ja ikkunoiden kuntoa. Katse kan-
nattaisi kuitenkin kohdistaa myös julkisivuihin, jotka 
ovat ilmastonmuutoksen ja nopeasti vaihtelevien sää-
olojen takia entistä kovemmilla.

– Pieneltä ja harmittomalta näyttävä rako voi ny-
kyisissä, nopeasti vaihtelevissa sääoloissa rapautua 
muutaman talvikuukauden aikana reiäksi, jonka kautta 
vesi ja kosteus pääsevät eristeisiin ja rakenteisiin, huo-
mauttaa Vesa Räsänen Saint-Gobain Finlandin suunnit-
telijapalvelusta.

Tuulen ja sateen lisäksi julkisivuja rasittavat erityi-
sesti nollan tuntumassa sahaavat talvikelit. Jatkuva 
kosteus ja ilmassa olevat epäpuhtaudet ruokkivat myös 
levänkasvua.

Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia 
mineraalivillajätettä rakentamisessa ja purkurakenta-
misessa. Tällä hetkellä mineraalivillajäte päätyy lähes 
täysin kaatopaikalle, mistä aiheutuu noin 250 miljoo-
nan euron vuosittaiset kustannukset rakennussektorin 
toimijoille. 

Mitä jos kaiken tuon jätteen voisikin hyödyntää?  
Mineraalivilla on osoittautunut tutkimuksissa erinomai-
seksi betonin sideaineeksi ja WOOL2LOOP - hankkees-
sa pyritäänkin korvaamaan Portland-sementtiä teolli-
sessa mittakaavassa. Näin se voi olla myös yksi ratkaisu 
rakennusteollisuuden CO

2
-päästöjen pienentämiseen.

Kiertotalouden innovaatiohanke  
on yhteinen ponnistus

WOOL2LOOP on maailman ensimmäinen hanke, jossa 
mineraalivillaa hyödynnetään geoploymeerien raaka-ai-
neena. Hanke perustuu Oulun yliopiston Kuitu- ja Par-
tikkelitekniikan tutkimusyksikön vuonna 2014 tekemään 
tieteelliseen tutkimuslöydökseen, jossa mineraalivillajä-
te saatiin uusiokäyttöön kemiallisella alkaliaktivoinnilla 
eli geopolymerisoinnilla. 

Weberillä on valikoimissa useita julkisivutuotteita 
ja rappausratkaisuja, joilla parannetaan kiinteistöjen 
ulkoasua, säänkestoa ja energiatehokkuutta.

– Tuotekehityksessä on mietitty paitsi kestävyyttä, 
laatua ja monipuolista valikoimaa myös rakennusaikai-
sia olosuhteita ja työn sujuvuutta. Lopputuloksena on 
tuotteita, jotka ovat kestäviä, hylkivät kosteutta ja kui-
vuvat varsin matalissa lämpötiloissa, Räsänen toteaa.

Teksti Timo Sormunen

Geopolymeeribetonin valmistamisessa syntyy noin 80 % 
vähemmän CO

2
-päästöjä tavanomaiseen betoniin 

verrattuna. Sementtipohjaiset rakennusmateriaalit 
ja -tuotteet eivät todennäköisesti ole mineraalivilla-
geopolyymeerien ainoa hyödyntämiskohde, koska 
mineraalivillageopolymeeria voidaan muokata myös 
keraamin tai jopa muovinkaltaiseksi materiaaliksi. 

– Vähähiilinen rakentaminen, kiertotalous ja 
ihmisten hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa ovat 
strategiamme ytimessä. Haluamme olla edelläkävi-
jä ja asiantuntijakumppani rakennetun ympäristön 
kestävyyden edistämisessä. WOOL2LOOP-hanke ja 
hyvinkin erityyppiset hankekumppanit ovat konkreet-
tinen esimerkki poikkitieteellisestä omien alojensa 
edelläkävijöiden yhteistyöstä – tässä tapauksessa 
kiertotalouden, materiaaliteollisuuden ja tutkimuksen 
yhdistämisestä lähitulevaisuuden rakentamiseen, ker-
too Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland Oy:n vastuulli-
suuspäällikkö.  www.wool2loop.eu

Ilmastonmuutos koettelee  
julkisivumateriaaleja

Lue lisää: www.fi.weber/alkadry

Lue lisää: www.fi.weber/kestava-ja-kaunis-julkisivu

Hanke WOOL2LOOP

Mineraalivillajäte voi saada  
uuden elämän tulevaisuuden   

rakennusmateriaalina
Saint-Gobain Finlandin koordinoima WOOL2LOOP on EU-rahoitteinen 

H2020-hanke, jossa mineraalivillaa hyödynnetään kaupallisena,  
sementtiä korvaavien geopolymeerien raaka-aineena. 

Hankkeessa on mukana 15 
kumppania yhdeksästä eri 
Euroopan maasta. Saint-Go-
bain toimii hankkeen koordi-
naattorina ja Oulun yliopisto 
tieteellisenä koordinaattorina.Kuva: Oulun yliopisto
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Tämä hanke on saanut rahoitusta 
Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta 
sopimuksen nro 821000 mukaisesti. 

https://www.fi.weber/alkadry
https://www.fi.weber/kestava-ja-kaunis-julkisivu
https://www.wool2loop.eu/


Teemajuttu Ilmastonmuutos ja rakennettu ympäristö Teksti Meri Peltola ja Lotta Suistoranta

Voiko vähähiilinen  
rakentaminen  

pelastaa pallomme? 
Aika ilmastonmuutoksen ja ekologisen kestävyyskriisin hillitsemiseksi 

käy vähiin. Peli ei kuitenkaan ole menetetty, uskovat kiinteistö- ja 
rakennusalan yritykset ja yhteisöt, jotka työskentelevät rakennetun 

ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Maapallon lämpeneminen vain 1,5 asteeseen vaatisi 
maailmanlaajuisesti nykypäästöjen puolittumista vuo-
teen 2030 mennessä ja painumista lähes nollaan ennen 
vuosisadan puoliväliä. Kiinteistö- ja rakennusalalla on 
tässä pelissä merkittävä rooli. 

Rakennusala tuottaa yli kolmanneksen maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä ja käyttää 50 % maailman 
luonnonvaroista. Esimerkiksi hiekkaa, joka on veden 
jälkeen maailman käytetyin luonnonvara, kuluu raken-
tamisen ja rakennusteollisuuden tarpeisiin jopa 50 
miljardia tonnia vuosittain. 

Suomalaisenkin keskimääräinen hiilijalanjälki on 
liian suuri, yli 10 tonnia vuodessa. Sen kokoon vaikut-
taa myös ympäristö, jonka olemme rakentaneet; talot, 
joissa vietämme valtaosan ajastamme, ja joita huollam-
me, kunnostamme, ja siirrämme seuraaville sukupolville. 
Rakennukset ovat osa ongelmaa, mutta myös osa 
ratkaisua.

Kaupungistuminen koettelee kantokykyä

Maailman 7,8 miljardista ihmisestä asuu kaupungeissa 
tällä hetkellä noin 4,2 miljardia. YK:n ennusteen mukaan 
vuoteen 2050 mennessä niihin muuttaa 2,5 miljardia 
lisää. Kaupungistuva maailma tarvitsee rakennusaineita, 
ja esimerkiksi betonin täyteaineena toimiva hiekka on 
jo käymässä vähiin osassa maailmaa. 

– Maailman ihmisistä noin kolme neljäsosaa asuu tule-
vaisuudessa suurissa kaupungeissa, ja näitä kaupunkeja 
suunnitellaan ja rakennetaan jo nyt. Rakentamisen ala 
on avainasemassa, kun tehdään tulevaa: on mietittävä, 
onko kiertotalouden mukainen elämäntapa mahdollinen 
uusilla alueilla. Entä miten asumme, liikumme ja teem-
me työtä tulevaisuudessa? Rakennettu ympäristö ohjaa 
käyttäytymistämme, energiankulutustottumuksiamme 
ja liikkumistapojamme, muistuttaa Sitran hiilineutraali 
kiertotalous -teeman johtava asiantuntija Nani Pajunen.

Rakennusala ratkaisun paikassa

Pohjoismaissa rakennusten energiatehokkuutta on 
parannettu jo paljon. Kun vähähiiliset energiamuo-
dot yleistyvät, rakennusten käytönaikaisen ener-
giankulutuksen suhteellinen osuus hiilijalanjäljestä 
pienenee. Sen sijaan rakennusmateriaalien valmis-
tamisen, kuljettamisen, asentamisen ja purkami-
sen aiheuttamien päästöjen eli rakennuksiin koko 
elinkaaren aikana sitoutuneen hiilen vähentäminen 
on yhä valtava haaste koko rakennussektorille.

– On myös muistettava, että hiilipäästöt ovat 
vain yksi kriteeri rakennusmateriaalien vastuul-
lisuuden ja kestävyyden arvioinnissa. Vähähii-
lisyyden vuoksi ei pidä tehdä kompromisseja 
muiden ympäristövaikutusten, resurssitehokkuu-
den, kiertotalouden, paikallisen arvonluonnin ja 
tärkeimpänä ihmisten terveyden ja rakennusten 
turvallisuuden osalta, sanoo Saint-Gobain Finlan-
din vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Haasteeseen on kuitenkin tartuttu: vähähiili-
syyttä kohti kuljetaan nyt lakeja ja asetuksia sää-
tämällä, tuotteita ja niihin liittyvää tiedonhallintaa 
kehittämällä, kiertotaloutta tukevilla ratkaisuilla 
sekä parantamalla alan toimijoiden yhteistyötä. 

Sitoumuksia ja yhteistyötä

Vähähiilisten ponnistelujen taustalla vaikuttavat 
globaalit sitoumukset sekä paikalliset esimerkit. 
Mutta onko lupauksista ja yhteistyöstä apua, kun 
päästöjen leikkaamisella on kiire? 

Kyllä on, viestittää suomalaista kestävän kehi-
tyksen mukaista rakentamista ja kiinteistönpitoa 
edistävä Green Building Council Finland. Aloitteita 
tukemalla isot organisaatiot ilmaisevat ottavansa 
asian vakavasti. 

– Kansainvälisillä sitoumuksilla ja vihreän raken-
tamisen verkostoilla on suuri merkitys: ne näyt-
tävät rohkeasti suuntaa, johon yritykset haluavat 

kulkea sekä osoittavat kunnianhimon tason ja 
edistyksen tarpeen, GBC Finlandin toimitusjohtaja 
Mikko Nousiainen sanoo. 

World Green Building Councilin syyskuussa 
2019 julkaisema Bringing Embodied Carbon  
Upfront -raportti asettaa maailmanlaajuisesti  
rakennusalalle kunnianhimoisen tavoitteen vähen-
tää rakennusmateriaaleihin sitoutuneen hiilidiok-
sidin määrää 40 % vuoteen 2030 mennessä, ja 
saavuttaa hiilineutraali rakentaminen sekä energi-
ankäyttö vuonna 2050. 

– Kestävyyskysymykset vaativat yhteistyötä 
– sitä, että ratkaisemme globaaleja kysymyksiä 
yhtenä rintamana. Listat sitoumusten allekirjoit-
tajista valavat uskoa niihin, jotka eivät vastaavia 
päätöksiä ole vielä tehneet, Nousiainen toteaa.

Vähähiilisyys osaksi rakennusmääräyksiä 

Ympäristöministeriön tavoitteissa Suomi on joh-
tava kiertotalousmaa viiden vuoden kuluttua ja 
hiilineutraali vuonna 2035. Rakentamisen ohjaa-
miseen vähähiiliseksi lainsäädännöllä on tarkoitus 
siirtyä 2025 mennessä. Tavoitteet tarkoittavat 
alalla muutoksia.

– Rakennusten suunnittelijoiden pitää osoittaa 
jo rakennuslupaa hakiessa, että rakennus on vähä-
hiilinen. Rakentajan taas pitää pystyä toteutta-
maan vähähiilisyys kustannuksia nostamatta ja 
valmistajien tarjoamaan vähähiilisiä tuotteita 
ja ratkaisuja, luonnehtii vaikutuksia erityis-
asiantuntija Matti Kuittinen ympäristömi-
nisteriöstä.  

Tähän asti säädöksillä on ohjattu 
rakennuksen energiatehokkuutta; nyt 
sen rinnalle tulee elinkaarinäkökul-
ma.

– Tällä hetkellä suurin osa raken-
nuksen elinkaaren aikaisista pääs-
töistä syntyy energiankulutuksesta, 
noin 60 % kerrostalon hiilijäljestä. 
Kun kivihiilestä luovutaan ja energi-
antuotanto muuttuu vähähiilisem-
mäksi, materiaalien osuus päästö-
lähteenä korostuu. Jatkossa onkin 
valittava vähähiilisiä tuotteita, jotka 
kestävät mahdollisimman pitkään ja 
joita voidaan myös kierrättää, Kuittinen 
sanoo.

 

Tuotetietoa päätösten tueksi 

Rakennuksiin sitoutuneen hiilen vähentämisessä 
rakennustuotteiden valmistajilla on paljon annet-

”
Vuoteen 2050 

mennessä kaupunkeihin 

muuttaa 2,5 miljardia 

ihmistä lisää.

”
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tavaa. Teollisuus pystyy tulevaisuudessa valmistamaan 
vähähiilisempiä materiaaleja ja tuotteita laskemalla 
tuotteiden elinkaarivaikutuksia sekä panostamalla 
tuotekehitykseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan, 
vähähiiliseen energiaan.

Rakennusmateriaalien osalta avainroolissa ovat kol-
mannen osapuolen verifioimat tuotekohtaiset ympäris-
töselosteet (EPD), jotka kertovat tuotteen elinkaaren 
ympäristövaikutukset – esimerkiksi kuinka paljon kas-
vihuonekaasupäästöjä eli yksinkertaistaen hiilidioksidia 
tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksissa ja elinkaaren 
lopun prosessissa syntyy ja tätä kautta rakennuksiin 
sitoutuu.

– Yksittäisten tuotteiden ympäristöselosteita ei voi 
suoraan vertailla keskenään, mutta niiden avulla tuo-
tamme luotettavaa, kolmannen osapuolen todentamaa 
tietoa materiaalien ympäristövaikutuksista niin oman 
tuotekehityksemme kuin rakentamisen ammattilaisten 
ja päätöksentekijöiden käyttöön, Anne Kaiser kertoo. 

Ympäristösertifikaatit osa ratkaisua

Tuotetieto on keskeisessä osassa myös kokonaisten 
rakennusten sertifioinnissa. Esimerkiksi Joutsenmerkki 
helpottaa vähähiilisen rakennuksen suunnittelua ja tar-
joaa ratkaisuja materiaalien uudelleenkäyttöön elinkaa-
ren loppupuolella: kun kaikki rakennusmateriaalit on 
tallennettu materiaalilokiin, tiedetään purkuvaiheessa, 
mitä voi käyttää uudelleen.

Hiilijalanjälkilaskenta on jo osa rakennusten Joutsen-
merkki-kriteerejä. 

– Kriteerimme sisältävät useita asioita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Syyskuussa 2019 
otimme vapaaehtoiseksi pistevaatimukseksi hiilijalanjäl-
kilaskennan, josta tulee pakollinen vaatimus muutaman 
vuoden sisällä. Kun hiilijalanjälkilaskenta tehdään mah-
dollisimman ajoissa, voidaan vertailla vaihtoehtoja ja 
keskittyä niihin asioihin, joilla on suurin vaikutus, toteaa 
Ympäristömerkintä Suomi Oy:n toimitusjohtaja Riikka 
Holopainen.

Vähähiilisyys on mahdollisuus

Vastuullisuus ja vähähiilisyys ovat monella kiinteistö- ja 
rakennusalan toimijalla jo keskeinen osa strategiaa.  
NCC:n kehitysjohtaja Jukka Viitasen mukaan vähä-
hiilisyys pitäisikin ennen kaikkea nähdä kiihdyttimenä 
uudelle liiketoiminnalle.

– Uusien liiketoimintamallien kokeilu on olennaista 
toimialan uudistamisen kannalta, vaikka kaikki kokei-
lut eivät jäisikään elämään. Ketteryys kokeilla ja kyky 
vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin 
tuovat kilpailuetua paitsi rakennusliikkeille, myös muille 
alan toimijoille, Viitanen toteaa.

Hiilijalanjäljen keventämiseen tarvitaan lisäksi roh-
keampaa yhteistyötä, kuin mihin rakentamisessa on 
perinteisesti totuttu.

– Pysymällä tiukasti omissa siiloissamme on vaikea 
saavuttaa hiilineutraaliustavoitteita. Työkalut alan kehit-
tämiseen ovat suurelta osin jo olemassa, mutta muutos 
edellyttää perinteisten toimintamallien uudelleenajatte-
lua, Viitanen toteaa. 

”
Rakennetulla 

ympäristöllä on 

kiertotaloudessa 

olennainen rooli.

”

Luonnonvarat 
hupenevat 
kiihtyvää 
tahtia

Maapallolla on meneillään ekologi-
nen kestävyyskriisi, johon kuuluvat 
ilmastonmuutoksen lisäksi luonnon-
varojen ylikulutus, lajien sukupuut-
toaalto ja jäteongelma. Ylikulutus on 
yksi suurimmista ilmastonmuutoksen 
etenemisen ja luonnon köyhtymi-
sen syistä. Se vaarantaa esimerkiksi 
puhtaan veden ja ruoan saannin. 
Raaka-aineita kulutetaan maailman-
laajuisesti noin 80 miljardia tonnia 
vuodessa, mistä vain 9 % käytetään 
uudelleen tai kierrätetään. Kulutuksen 
on arvioitu kaksinkertaistuvan vuo-
teen 2060 mennessä. Kiertotaloutta 
on ehdotettu ratkaisuksi kulutuksen 
vähentämiseen: sen avulla voimme 
vähentää uusien luonnonvarojen käyt-
töä, jätteiden määrää ja teollisuuden 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Vieraskynä Tulevaisuuden tekijän näkökulma 

Ajattelen usein ilmastonmuutosta ja sen mahdollisia 
seurauksia. Uskon, että se mietityttää myös muita 
90-luvulla syntyneitä. Näen kuitenkin, että meillä on 
keinoja vaikuttaa tilanteeseen – opintojeni kautta 
olen päässyt tutustumaan erilaisiin menetelmiin,  
joiden avulla yritykset voivat hillitä ilmastonmuutosta. 
Tämä motivoi tarkastelemaan asiaa ratkaisu- 
keskeisesti. 

Tein lopputyöni rakennustuotteiden jälleenmyyjien 
ja urakoitsijoiden suhtautumisesta vastuullisuuteen. 
Suurin osa oli sitä mieltä, että vastuullisuuden merkitys 
alalla kasvaa ja siihen kannattaa investoida. Vastaajista 
85 % olisi valmis vaihtamaan ekologisempaan tai vas-
tuullisempaan vaihtoehtoon, jos sellainen olisi markki-
noilla kilpailukykyiseen hintaan tarjolla.

Tutkimukseni mukaan rakennusalan toimijoista noin 
puolet kokee painetta muuttaa toimintaansa ja tar-
jontaansa vastuullisemmaksi. Ulkoapäin vaikuttaviksi 
tekijöiksi mainittiin oman yrityksen arvot ja strategia, 
julkinen keskustelu, alan edelläkävijöiden esimerkki sekä 
muuttuva toimintaympäristö. Myös sisäinen motivaatio 
– omat arvot ja visio kestävästä tulevaisuudesta – vai-
kuttavat paljon siihen, miten tärkeänä alan vastuullisuus 
koetaan.

Lähes kaikilla oli ideoita ja ehdotuksia rakennusalan 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi: moni ehdotus liittyi 
materiaalien elinkaaren pidentämiseen, modulaariseen 
ja muuntojoustavaan rakentamiseen sekä logistiikan 
optimointiin. Kiertotaloutta halutaan edistää käyttä-
mällä kierrätysmateriaaleja. Moni totesi lisäksi, että 

suunnittelulla on suuri vaikutus siihen, minkä kokoinen 
hiilijalanjälki rakennukselle lopulta muodostuu. 

Uskon, että tulevaisuuden kestävässä rakentami-
sessa korostuu kiertotalous ja kestävää kehitystä tuke-
vien materiaalien käyttö. Modulaarista rakentamista 
voidaan käyttää hyödyksi siten, että rakennukset ovat 
helpommin muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. 
Tulevaisuuden kaupungeissa hyödynnetään uusinta 
teknologiaa, jonka avulla rakentamisen ja asumisen 
päästöjä saadaan aiempaa vähäisemmiksi.

Liikkumisen osalta uskon, että tulevaisuuden 
kestävästi rakennetut kaupungit tukevat yhä enem-
män julkisen liikenteen käyttöä, pyöräilyä ja kävelyä. 
Autoilu saadaan aiempaa ympäristöystävällisemmäksi 
uudenlaisten toimintamallien kautta; esimerkiksi auton 
jakaminen useamman eri kotitalouden kesken ja kimp-
pakyydit yleistyvät jo nyt, samoin kuin uusiutuvan 
dieselin ja sähkön käyttö energianlähteenä.

Työelämään siirtyvänä uuden sukupolven edusta-
jana ja tulevaisuuden vaikuttajana minulle on tärkeää, 
että yritys, jossa olen töissä, toimii vastuullisesti. 
Toivon, että tulevan työpaikkani visio on ympäristöys-
tävällinen, ja että sillä on kestävää kehitystä tuke-
va strategia. Lisäksi pidän tärkeänä taloudellista ja 
sosiaalista vastuunkantoa ja toivon, että työnantajani 
huomioisi myös nämä. 

Uskallan väittää, että parhaat osaajat – nyt ja 
tulevaisuudessa – hakeutuvat töihin yrityksiin, joiden 
arvot ja strategia tukevat kestävää kehitystä niin ym-
päristön, ihmisten kuin taloudenkin näkökulmasta.

Tulevaisuuden kaupungit 
rakennetaan älykkäiksi 
ja vähäpäästöisiksi
Eerika Karvonen
Strategy, Innovation and Sustainability -maisteriohjelma
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto (LUT)
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Tuoteuutuudet

Ecophon Solo™ Textile on neliön muotoinen leijuva 
akustiikkalevy, joka on päällystetty tekstiilillä. Kan-
gasvaihtoehtoja löytyy 7 eri väriä. Levyn erinomai-
set akustiikkaominaisuudet ja trendikäs ulkonäkö 
ovat hieno esimerkki siitä, kuinka design ja toimin-
nallisuus voivat yhdessä luoda ylellisen ilmapiirin, 
joka miellyttää silmää, korvaa ja mieltä.

Weberin lattiatuotevalikoima laajeni ja nyt 
perheeseen lukeutuvat myös laadukkaat we-
berbond-lattialiimat. Käyttämällä testattuja ja 
yhteensopivia tuotteita varmistut, että lattia 
on toimiva ja turvallinen – myös kymmenien 
vuosien päästä.

Loimme selkeän ja luotettavan betonikorjausjär-
jestelmän, jotta sinä onnistut työssäsi helpommin! 
Weberin järjestelmä koostuu yksinkertaisuudessaan 
kahdesta universaalista tuotteesta: weber  
REP 25+ Korroosiopaikkalaastista ja weber REP 975 
Tasoitulaasti KARKEAsta.

Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja äärimmäisiä 
sääilmiöitä sekä tekee sääolosuhteista arvaamat-
tomampia. Paikallinen hulevesien hallinta vähentää 
tulvariskiä ja estää hulevesiä ylikuormittamasta 
salaojaputkistoa. Leca®-kevytsoraa ja -mursketta 
voidaan käyttää veden varastointiin, imeytykseen, 
viivytykseen, poistoon sekä käsittelyyn ja suodatuk-
seen. Leca®-kevytsoraa ja -mursketta on käytetty 
mm. kauppakeskus REDIn viherkannella.

Weberin lattiapaketti 
kattaa nyt myös  
lattialiimat!

REP-betonikorjaus 
– jotta sinä pääset 
helpommalla

Hallitse hulevesiä 
Leca®-kevytsoran avulla

Gyproc Habito 
– Kestää myös 
vertailun
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UUSI ISOVER  
PREMIUM 33 
– Mukava asentaa

Ecophon Solo™ Textile 
– Inspiroidu tekstiilin pehmeydestä Tutustu tuotteeseen »

Lue lisää »

https://www.ecophon.com/fi/tuotteet/related-product-information/solo---textile/
https://www.gyproc.fi/tuotteet/gyproc-habito
https://www.isover.fi/premium


Terveisiä tehtaalta Kiikala
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Kalkkihiekkatiilistä ohutsauma- 
muurattaviin harkkoihin

Surffaa Saint-Gobainin kanaville
Eko-
loginen 
ja kestävä 
rakennus-
materiaali
Kalkkihiekkatiilet ja -harkot 
valmistetaan vedestä, poltetus-
ta kalkista ja kvartsipitoisesta 
hiekasta. Ne ovat erittäin lujia 
ja kestäviä rakennusmateriaa-
leja, ja siten ekologisia sekä 
valmistuksen alhaisen hiilijalan-
jäljen että rakenteiden pitkän 
käyttöiän ansiosta. Kahi-tiilet 
ja -harkot ovat hyviä tuotteita 
väliseinissä ja julkisivuissa: niillä 
saavutetaan hyvä ääneneristä-
vyys ja paloturvallisuus raken-
teilla, jotka ovat yksinkertaisia ja 
taloudellisia toteuttaa. Materiaa-
lin etuihin kuuluu myös erin-
omainen kosteudenkestävyys.

Kalkkihiekkaharkkoja ja -tiiliä valmistetaan  
nykyisin Pohjoismaissa ainoastaan Kiikalassa 
Saint-Gobain Finland Oy/Weberin Kahi-tiilitehtaalla,  
joka täytti viime vuonna 50 vuotta.

Kalkkihiekkatiilien valmistusme-
netelmä patentoitiin vuonna 1880, 
ja Suomessa valmistus alkoi 1897. 
Teollisesti kalkkihiekkakiviä alettiin 
valmistaa Tvärminneen perustetussa 
tehtaassa vuonna 1908. Vuosikym-
menien mittaan kalkkihiekkakivien 
käyttö on painottunut tiilistä suu-
rempiin harkkoihin, joilla saadaan 
ohutsaumamuurauksella nopeasti 
ja taloudellisesti lujaa ja kestävää 
väliseinää tai julkisivua.

– Parhaimmillaan Suomessa 
valmistettiin vuodessa yli sata 
miljoonaa kalkkihiekkatiiltä, kun 
niitä käytettiin paljon esimerkiksi 
pientalojen julkisivuissa. Vuonna 

1974 Suomessa oli toiminnassa neljä 
tehdasta. Valmistettavien kalkki-
hiekkakivien keskikoko on kasvanut 
kolmesta kilosta kymmeneen kiloon, 
kun valmistus painottuu nykyisin 
tiilien sijaan harkkoihin, Kiikalan 
tehtaan tuotantopäällikkö  
Juha Eriksson sanoo.

Vuonna 1969 Partekin perustama 
ja nykyisin pitkälle automatisoitu 
Kiikalan tehdas on ainoa tiilitehdas 
koko Saint-Gobain-konsernissa.

 Tehtaan tuotanto on nykyisin 
noin kymmenen miljoonaa kalk-
kihiekkakiveä vuodessa. Vuosien 
varrella toteutettujen investointien 
jälkeen Kiikala on prosessiltaan hyvin 
tehokas tuotantolaitos.

– Tehtaassa on uusittu lähes kaikki 
ja automaatio on viety prosessissa niin 
pitkälle, ettei tiiliin ja harkkoihin tarvit-
se enää käsin koskea, Eriksson kertoo.

Valmistusprosessissa raaka-ai-
neet sekoitetaan ja massa ohjataan 
reaktoreihin, joissa poltettu kalkki 
sammuu. Puristimilla muotonsa 
saaneet Kahi-muurauskappaleet saa-
vuttavat lujuutensa höyrykarkaisussa 
korkeassa 15 barin paineessa 7,5 
tunnissa. Poltettuun tiileen verrattu-
na energiaa tarvitaan valmistuspro-
sessissa huomattavasti vähemmän, 
koska höyrykarkaisussa lämpötila on 
alhainen verrattuna polttoon.

Luonnonmateriaalien käyttö ja 
valmistusprosessin alhainen energi-
antarve tekevät kalkkihiekkakivistä 
hyvin energia- ja ekotehokkaan 
rakennusmateriaalin.

– Kun höyryn ja lämmön tuotan-
toon vaihdettiin energialähteeksi 
maakaasu, päästöt vähenivät 90 
prosentilla, Eriksson kertoo. 

Ennen valmistusprosessin automatisointia Kiikalan tehtaalla työskenteli yli 
sata henkeä. Nykyisin Kiikalassa on 18 tehdastyöntekijää ja 2 toimihenkilöä. 
Juha Eriksson neljäs vasemmalta.

Teksti Sampsa Heilä
Kuva Olli Urpela

Viihde Parhaat palat kaikista kanavista

Kiinnostaako vähähiilinen rakentaminen ja ratkaisut kestävään,  
vihreään rakentamiseen? Seuraa meitä sivuillamme ja somessa – pysyt aina 

ajan tasalla uusimmista ratkaisuista ja kiinnostavista tapahtumista.

#kiertotalous  #vastuullisuus  #vähähiilisyys  #rakentaminen  #rakentavasti

Löydät meidät myös Youtubesta (Saint-Gobain Finland) ja Instagramista (@saintgobainfinland)
Katso mm. asiantuntijawebinaarimme Kohti vähähiilistä rakentamista – materiaalivalmistajan näkökulma!

Uusimmat kuulumisemme löydät helposti osoitteesta  
saint-gobain.fi/tarinat, jossa voit tutustua mm. uutisiin, 
artikkeleihin ja referensseihin. Asiantuntijamme pääsevät 
ääneen blogissamme – kommentointi ja keskustelu sallittu!

@saintgobain_fi   Siirry Twitteriin »
”Urakoitsijat ja rakennustuotteiden myyjät tarttuvat vastuullisempaan 
vaihtoehtoon, kun hinta ja toimivuus ovat kohdallaan. Ymmärtämällä 
asiakkaidemme odotuksia edistämme yhdessä vähähiilistä tulevaisuutta.”

Saint-Gobain Finland  Siirry LinkedIniin »
”Globaalina, vastuullisena toimijana etsimme aktiivisesti ratkaisuja 
aikamme suuriin haasteisiin, kuten maapallon väkiluvun dramaattiseen 
kasvuun seuraavan 30 vuoden aikana. Millaisia materiaaleja 
tulevaisuuden suurkaupungeissa tarvitaan?” 

https://www.saint-gobain.fi/tarinat
https://twitter.com/saintgobain_fi?lang=fi
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-finland/
https://www.youtube.com/channel/UCIaNFe_NE-C_5zHlKtrqHmg
https://www.instagram.com/saintgobainfinland/
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Nollat 
taulussa 

2035
Aiomme hiilineutraaliksi 

15 vuodessa, samassa 

tahdissa kuin Suomi.

Uskomme, että Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmasto- ja kestävyyshaasteen ratkaisijana. Samoin jo-
kaisen yksittäisen yrityksen panoksella päästöjen vähentämisessä on merkitystä. Saint-Gobain allekirjoitti 
syyskuussa 2019 YK:n ilmastokokouksessa sitoumuksen rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen 
yhdessä lähes 90 maailman johtavan yrityksen kanssa, sitoutuen samalla tavoitteeseen olla hiilineutraali 
toimija globaalisti vuonna 2050. Pohjoismaissa Saint-Gobain tähtää hiilineutraaliuteen jo vuonna 2035.

Sitoumus on osa määrätietoista matkaa, jota olemme kulkeneet jo useita vuosia. Emme ole vielä perillä,  
mutta liikkeellä oikeaan suuntaan. Liity mukaan – kiritetään koko ala kohti yhteisiä tavoitteita! 




