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Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä 

Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 
 

Jäsenehdotus 
uudisrakennusten CO -päästöjen vähentämisestä 

Ehdotus 
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että vahvistetaan Pohjoismaille yhteinen uudisrakennuksia koskeva ne-
liömetrikohtainen hiilidioksidikuormituksen laskentamenetelmä. 

että vahvistetaan uudisrakennuksille yhteiset sitovat neliömetrikohtaiset hii-
lidioksidipäästörajat Pohjoismaissa. 

että vahvistetaan sitovat yhteiset tavoitteet sille, kuinka suurinta sallittua ne-
liömetrikohtaista hiilidioksidipäästörajaa alennetaan vuosittain Pohjois-
maissa. 

Taustaa 
Ilmastonmuutosta on rajoitettava mahdollisimman nopeasti. Valitettavasti ilmaston-
muutoksen haitallisten vaikutuksen torjuntatavoitteita ei voida saavuttaa yhden ai-
noan ratkaisun avulla, sillä kaikkien sektoreiden on vähennettävä päästöjään. 
 
Kestävä Pohjola -valiokunnan kesäkokouksessa kuullun asiantuntijaluennon mukaan 
rakennussektorin osuus Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöistä on –  prosenttia. Eri-
tyisesti laajasti käytössä oleva betoni- ja tiilirakentaminen vapauttaa ilmaan paljon 
hiilidioksidia, mutta vaihtoehtojakin on. 
 
Pohjoismaissa on paljon puuta. Puusta rakennetussa talossa rakennusmassa muuttuu 
hiilidioksidivarastoksi. Asiantuntijoiden mukaan oikeiden materiaalien käytöllä voi-
daan uudisrakentamisen ilmastokuormitusta vähentää sen kasvattamisen sijaan. 
 
Haasteena on saada rakennussektori siirtymään ympäristöystävällisempien materi-
aalien ja menetelmien käyttöön. 
 
Ottamalla käyttöön yhteiset sitovat tavoitteet ja yhteiset sitovat hiilidioksidipäästö-
jen neliömetrikohtaiset laskentamenetelmät annamme rakennussektorille mahdolli-
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suuden käyttää uudisrakentamiseen parhaiten soveltuvia menetelmiä. Lisäksi toi-
vomme, että hiilidioksidipäästörajoja tiukennetaan jatkossa vuosittain, jotta raken-
nussektorin ei tarvitse ryhtyä kiireellä muuttamaan käytäntöjään. 
 
Näin Pohjoismaiden neuvosto voi asettaa kehitykselle poliittiset tavoitteet ja kehyk-
set ja näin ei myöskään ajauduta yksityiskohtaiseen poliittiseen ohjaukseen, kun 
markkinat itse valitsevat parhaat ratkaisut. 
 
Pohjoismaiden markkinat ovat yksittäin suhteellisen pieniä, ja rakennussektorin voi 
olla vaikeaa kehittää oikeita ratkaisuja näin pienille markkinoille. Yhdessä Pohjois-
mailla on kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää uraauurtavia rakennusme-
netelmiä ja -materiaaleja, joista voi muodostua maillemme merkittävä vientiteolli-
suudenala. 
 
Puurakentamiseen siirtyminen tukee samalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 

.  ja . , jotka koskevat talouskasvua ja resurssien parempaa käyttöä, sekä tavoi-
tetta , joka koskee ilmastotekoja. 
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