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Pääkirjoitus Preface

Kohti kestävää ja päästötöntä 
rakentamista
Kestävä rakentaminen on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet 
eri osa-alueet. Nyt ilmastotavoitteet edellyttävät uusia konkreettisia 
toimia koko rakennusalalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

Jo antiikin aikana arkkitehtuurille ja rakentamiselle asetettiin 
kolme määrettä: kauneus, kestävyys ja käytettävyys. Samat tavoit-
teet ovat voimassa edelleen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu raken-
nus kestää aikaa ja sen elinkaari on reilusti yli sata vuotta. Tarpeen 
mukaan muunneltavissa olevalle rakennukselle löytyy uutta käyttöä, 
mikä edelleen tukee kestävää rakentamista.

Kun rakennukset ja rakenteet suunnitellaan ja tehdään alun 
perin mahdollisimman muuntojoustaviksi, voidaan myös hiilipääs-
töjä vähentää koko elinkaaren ajan. Rakenteet ja tilaratkaisut ovat 
tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Rakennuksen materiaaleilla on vai-
kutusta rakentamisen hiilijalanjäljen hillitsemiseksi. Rakennuksen 
energiatehokkuus puolestaan on merkittävä tekijä koko elinkaaren 
ajan päästöjä katsottaessa.

Betonin ja -betonirakenteiden valinnalla on merkitystä. Erilaisissa 
ulko-olosuhteissa ja rasitusolosuhteissa betoni ja -rakenteet tulee 
valita tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkiksi talon ulkokuori 
olisi järkevää tehdä mahdollisimman korkealaatuisesta betonista 
ja sen tulee olla huollettavissa ja korjattavissa. Sisätiloissa olevat 
betonirakenteet tulee suunnitella riittävän muuntojoustavina, jotta 
ne voivat toimia uusitussakin rakennuksessa.

Vähähiilisyystavoitteet koskevat koko rakennusalaa, rakennus- ja 
rakennustuoteteollisuutta. Betoni- ja kivimateriaalien tuotannossa on 
tehty määrätietoisesti töitä päästöjen leikkaamiseksi, ja tässä työssä 
on jo löydetty uusia menetelmiä ja innovaatioita. Rakennuksen 
käytönajan energiatehokkuus on edelleen merkittävä tekijä koko 
elinkaaren ajan päästöjä katsottaessa.

Kotimainen sementtiteollisuus on leikannut päästöjään lähes 
25 % vuoteen 1990 verrattuna, ja päästöjä pystytään vähentämään 
jo nyt käytettävissä olevilla teknologiolla vielä 32 % lisää.

Betonin ja -tuotemateriaalien valmistuksessa syntyvien pääs-
töjen leikkaamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Pitkäjänteisen työn, 
yritysten tekemien investointien ja uusien innovaatioiden myötä 
tulevaisuuden betoni- ja kivipohjaiset rakennukset ovat entistä 
vähäpäästöisempiä.

Käytettävien materiaalien valmistukseen liittyvän hiilijalanjäljen 
ohella merkitystä on materiaalien kestävyydellä ja huollon tarpeella, 
samoin kuin niiden kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksilla, kus-
tannustehokkuutta unohtamatta. 

Betonin kierrätykseen on panostettu jo kauan. Kivipohjaisten 
materiaalien kierrätysaste ylittää jo 80 %. Kierrätettyä materiaalia 
käytetään esimerkiksi infrarakentamisessa sekä osana uusiotuottei-
den runkoainesta. Uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti.

Paljon on siis tehty ja työ jatkuu. Näistä toimista on kerrottu 
laajasti tässä lehdessä. 
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni

Towards sustainable and emission-free construction 
Sustainable construction is a complete entity affected by many different 
subareas. At present, climate goals call for new concrete actions from the 
entire construction industry towards a carbon neutral society. 

Architecture and construction were already in the ancient times gov-
erned by three parameters: beauty, durability and usability. These same 
objectives are still valid today. A well designed and built building will stand 
the test of time and have a service life of well over a hundred years. A build-
ing that is modifiable as needed will always find a new lease of life which 
will further support the sustainability of construction.

When buildings and structures are designed and built from the very 
start with maximum modifiability in mind, emissions can also be reduced 
throughout the life cycle. Structures and spatial solutions play an impor-
tant role in this equation. The materials used in the building contribute 
to the mitigation of the footprint of construction. The energy efficiency of 
the building, on the other hand, plays a significant role in total emissions 
during the whole life cycle.

The selection of concrete and concrete structures matters. Concrete and 
concrete structures must be selected appropriately for different external 
conditions and stress factors. For example, it would be sensible to choose 
a concrete of an as high standard as possible for the external envelope of 
a building, and one that allows easy maintenance and repairs. Concrete 
structures for the interior need to be designed as modifiable as possible to 
ensure their usability in a refurbished building.

The decarbonisation goals apply to the entire building sector, the con-
struction industry and the building products industry. Determined efforts 
have been taken in the production of concrete and stone materials to cut 
down emissions, and new methods and innovations have already been 
introduced for this purpose. The energy efficiency of the building during 
its service life is a significant factor in terms of total emissions during the 
whole life cycle.

Domestic cement industry has managed to reduce its emissions by 
almost 25% in comparison with 1990 and the technologies that are already 
available will make it possible to achieve a further reduction of 32%.

Work carried out in order to cut down emissions from the production of 
concrete and concrete product materials is a continuous operation. Owing 
to the long-term efforts, the investments that businesses have made as well 
as new innovations, buildings based on the use of concrete and stone will 
have even lower emissions.

The durability and maintenance need of the materials, as well as the 
possibility to recycle and reuse them, not forgetting cost-efficiency, are also 
important factors, in addition to the carbon footprint of the material pro-
duction process. 

Efforts have been invested in the recycling of concrete for quite some 
time. The recycling rate of stone-based materials already eceeds 80%. Recy-
cled material is utilised in e.g., infrastructure projects and as aggregate for 
secondary products. The possibilities for reuse are developing continuously.
Maritta Koivisto, Editor in chief, Betoni-journal
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