
Rakentamisen vihreä 
siirtymä -projektin 
aloituswebinaari

23.11.2021

Moderaattori: Timo Pakarinen, Lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

13:00
Tilaisuuden avaus
Eero Reijonen, Rakennusneuvos, Rakennustoimisto Reijonen Oy

13:10
Rakennustuotteiden ja rakenteiden päästöjen laskenta, Case Saint-Gobain
Natalia Pennanen, Karelia ammattikorkeakoulu
Juuso Kokkonen, Karelia ammattikorkeakoulu

13:30
Rakennusliikkeen toiminnan päästöt
Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy
Valle Raatikainen, Energy Specialist, Granlund Oy

13:50
Rakentamisen päästöt tontinluovutuksissa ja kilpailutuksissa
Sara Tapiala, Tiimipäällikkö, Ympäristö ja energia, Helsingin kaupunki

14:10
Digitaalinen työmaa
Toni Teittinen, Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Gravicon Oy
Kimmo Lyyra, Tietomalliasiantuntija, Gravicon Oy

14:30
Rakentamisen vihreä siirtymä -hankkeen esittely
Mikko Matveinen, Projektipäällikkö, Karelia ammattikorkeakoulu

4:45 – 15:00
Keskustelu ja tilaisuuden päätös



Rakentamisen 
vihreä siirtymä 
- RAVI

tutkimus- ja 
kehittämisprojekti



Rakennustekniikka –
Tutkimus- ja 
kehitystoiminta
• Ympäristövaikutukset
• Puurakentaminen
• Digitalisaatio

rakentaminen.karelia.fi

https://rakentaminen.karelia.fi/
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Käynnissä olevat TKI-projektit

• Rakentamisen vihreä siirtymä
• Vähähiilinen ja energiatehokas

korjausrakentaminen
• Digital Twin – Kiinteistö- ja

talotekniikan kestävät palvelut ja
osaaminen

• Puurakentaminen – Rakentamisen
vähähiiliset ratkaisut

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Henkilöstö

• 8 täysipäiväistä projektihenkilöä

• 2-3 opetushenkilöä (osa-aikaisesti)

• 1 laboratorioinsinööri



Hiilijalanjäljen arviointi

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-318-2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-318-2


https://puuinfo.fi/wp-
content/uploads/2020/06/Puu_2_19_kokonaan_low_res_0.pdf

Hiilijalanjäljen optimointi suunnittelussa

https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2020/06/Puu_2_19_kokonaan_low_res_0.pdf


Hiilijalanjäljen optimointi suunnittelussa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-318-2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-318-2


Hiilijalanjäljen optimointi suunnittelussa

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-334-2

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-334-2


Rakentamisen hiilijalanjälki

Lähde: Ympäristöministeriö 2018



Rakentamisen vihreä 
siirtymä 
- RAVI

Toteutusaika:
1.8.2021 - 31.8.2023

Budjetti: 
568 260 €

Päärahoittaja:
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/
Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Projektia rahoitetaan osana Euroopan unionin 
covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia



11

Tavoitteet:

1. Tunnistaa rakentamisen vähähiilisiä ratkaisuja ja prosesseja sekä edistää 
niiden käyttöönottoa

2. Vahvistaa vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää materiaaliosaamista sekä 
käynnistää tarvittavia tuote- ja menetelmäkehitysprosesseja 

3. Edistää digitalisaation hyödyntämistä rakentamisen prosesseissa

Rakentamisen vihreä siirtymä - RAVI



TP1  - Vähähiiliset prosessit

Toimenpiteet:
• Pilottitoteutusten toteuttaminen (5-7 kpl), joissa 

analysoidaan yksittäisen rakennusliikkeen 
päästöjä toiminnan näkökulmasta (GHG protocol)

• Vertailun toteuttaminen pilottitoteutuksista 
saadun datan perusteella

• Suositusten tekeminen ja niiden dokumentointi 
julkaisun muotoon: Opas 
rakennusliikkeenpäästöjen hallintaan

• Toimialan yritysten toiminnan vähähiilisyyttä 
tukevan kehitystyön tukeminen (lyhyet 
konsultaatiot, yleishyödylliset selvitykset, ym.)



TP2  - Vähähiiliset materiaalit, 
tuotteet ja järjestelmät
Toimenpiteet:
• Eri materiaalivalintojen vaikutusten vertailu 

(skenaarioiden teko) suhteessa rakennuksen 
elinkaaren päästöihin esimerkkikohteissa

• Esimerkkilaskelmien teko eri rakennustapojen ja 
materiaalien vaikutuksesta suhteessa tuleviin 
Ympäristöministeriön asettamiin rakennusten 
päästörajoihin (CO2e/m2 vuosi)

• Esimerkkilaskelmien tekeminen rakennustuotteiden 
ympäristöselosteista (EPD)

• Rakentamisen uusien materiaaleihin, tuotteisiin ja 
rakennusjärjestelmiin liittyvän kehitystyön tukeminen 
(lyhyet konsultaatiot, yleishyödylliset selvitykset, ym.)



TP3 - Digitaalinen työmaa

Toimenpiteet:
• Olemassa oleviin järjestelmien ja niiden 

käyttökohteiden tunnistaminen, mukaan lukien 
työnjohto ja aikataulujen hallinta, materiaalien 
hallinta, logistiikka, toteutuksen seuranta

• AR/VR tekniikoiden hyödyntämisen mahdollisuuksien 
selvittäminen rakennustyömaan näkökulmasta

• Robotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksien 
tunnistaminen työmaatoteutuksessa

• Digitaalisten järjestelmien ja työkalujen käyttöönoton 
tukeminen (lyhyet konsultaatiot, yleishyödylliset 
selvitykset, ym.)
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Toimenpiteet:
• Osaamisen siirron toimenpiteiden toteutus, kuten seminaarien, työpajojen ja 

epidemiatilanteen salliessa opinto- ja tutustumiskäyntien toteutus

• Viestinnän toteuttaminen eri kanavissa: painetut ja sähköiset julkaisut, case-kuvaukset, 
www-sivut, uutiskirjeet, esitykset eri tapahtumissa

• Vähähiilisen rakentamisen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan 
osallistuminen

TP4 - Osaamisen siirto, viestintä ja 
sidosryhmäyhteistyö



Rakentamisen vihreä 
siirtymä 
- RAVI

Riku Hirvonen
projektiasiantuntija 
Työmaatuotanto ja digitalisaatio
p. 0469210469
Riku.hirvonen@karelia.fi

Ville Mertanen
projektiasiantuntija
rakennusten elinkaariarviointi
p. 046 923 1885 
Ville.mertanen@karelia.fi

Juuso Kokkonen
projektiasiantuntija
rakennusten elinkaariarviointi

Natalia Pennanen
projektityöntekijä
ympäristöselosteet

Mikko Matveinen
projektipäällikkö
p. 050 370 5830
mikko.matveinen@karelia.fi

mailto:Riku.hirvonen@karelia.fi
mailto:Ville.mertanen@karelia.fi
mailto:mikko.matveinen@karelia.fi


Ylihuomisen 
osaamista. 

Yhdessä.
rakentaminen.karelia.fi

woodjoensuu.fi

https://rakentaminen.karelia.fi/
https://woodjoensuu.fi/

