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Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus

• Lahdessa on käynnistetty hiilineutraalin rakentamisen 
osaamis- ja kehityskeskuksen kehittäminen. Aloitus on 
kytketty EU:n Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 –
kokonaisuuteen.

• Hanke kokoaa asiasta kiinnostuneet ja asiaan liittyvät 
keskeiset teollisuuden ja tutkimuksen edustajat. 

• Ilmastonmuutoksen vastustaminen ja siihen varautuminen 
mahdollistavat uuden teknologian ja osaamisen 
kehittämisen sekä niiden kaupallistamisen.
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Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus

Hiilineutraalin rakentamisen tietopankki
• Kerää yhteen hiilineutraaliin rakentamiseen liittyvän tiedon
• Ylläpitää ja päivittää uusinta tietoa
• Tuottaa hiilineutraaliin rakentamiseen liittyviä oppaita

Tiedon tuottaminen
• Tuottaa tietoa hiilineutraalista rakentamisesta yhteistyökumppaneidensa kanssa
• Aloittaa aktiivisesti uusia tutkimus- ja kehityshankkeita
• Rahoitus, tutkimusten koordinointi

Linkki tutkimuksen ja teollisuuden välillä
• Mahdollistaa tutkimus- ja kehityshankkeet Lahden Pilot-rakennuksissa, koordinoi hankkeet
• Tuottaa osaamista teollisuudelle, mahdollistaa tuotteiden tulon markkinoille
• Avaa väyliä tuotteiden vientiin

Tiedon jakaminen
• Jakaa tietoa ja antaa neuvontaa hiilineutraalista rakentamisesta
• Auttaa koulutuksen järjestämisessä ao. oppilaitoksia
• Rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat
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Miten?
• Kehityskeskuksen päätehtävä on luoda 

mahdollisuus vähähiilisen ja energiatehokkaan 
rakentamisen pilottirakennusten ja -hankkeiden 
toteuttamiseen

• Lahden kaupungin rakennus- ja 
kaavoitushankkeita käytetään tutkimus- ja 
kehitysalustana innovaatioiden kehittämiseen

• Tutkimus- ja kehitystyötahoina toimivat mm. 
LUT, LAB, Ladec, RT ja HY. Yhteistyötä on 
valmisteltu myös VTT:n, TYO:n, YM:n ja RaKlin
kanssa

• Toiminta on käynnistetty Lahden kaupungin 
toimeksiannosta. Tässä vaiheessa on aloitettu 
yhteistyökumppanien, rahoituslähteiden sekä 
tarvittavan verkoston kokoaminen sekä 
ensimmäiset tutkimus- ja kehityshankkeet

• Lahdessa ollaan pitkällä rakentamisen 
kiertotalouden ja rakennusten 
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Tapahtunutta ja tulevaisuutta
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Lähihistoriaa:
Hiilineutraali kaukolämpö, v. 2019
Lahden tilakeskus: Hiililaskennan kehittäminen osaksi rakennusprosessia –opinnäyte 2020
Lahden Tilakeskuksen koulurakennusten energiankulutus Suomen alhaisimpia
Lahden Talot Oy: v. 2017-2019, 34 % CO2 -vähennys/asukas, mm. lämpömittarikampanja 
Lahden vanhusten asuntosäätiö, v. 2014, Onnelanpolku, lähes 0-energiatalo
Aloitetut hankkeet (käynnissä tai ”tutkimussuunnitelma” tai kehittämispäätös):
Kisapuiston hiilineutraali jalkapallostadion, Lahden kaupunki, Spatium Oy
Purkujätteen hyödyntäminen hule- (ja jäte) vesipuhdistuksessa – Ladec, HY
Rakennusvalvonnan ohjeet vähähiiliseen rakentamiseen
Vireillä olevat hankkeet:
Puukerrostalot, mm. Svinhufvudinkatu – Lahden Talot Oy
Hiiltä sitova hybridikerrostalo, korjaushanke (betoni-massiivipuu-yhdistelmä) –Lahden Talot Oy
Puretun betonimurskeen käyttö piha-alueen rakentamisessa/hiilidioksidin kerääjänä – Ladec
Hiiltä sitova korttelialue, TeKy
Hiilineutraali kaupunginosa (Rantakartano, Niemi, Radanvarsi), TeKy



Vähähiilisen rakentamisen työkaluja, mm.

• Energiatehokkuus, 0-energiarakennusten (tai jopa 
energiaa tuottavien 0+ -rakennusten) kehittäminen

• Hiilidioksidipäästöjä tuottavien rakennusmateriaalien 
käytön optimointi (betoni – teräs –muovi ) ja 
korvaaminen

• Hiilen ja/tai hiilidioksidin varastointi rakennuksiin   
• Rakennusten käyttöajan pidentäminen
• Energiatehokas ja hiiltä sitova korjausrakentaminen
• Rakennusten käyttöasteen lisääminen
• Rakennusten purkumateriaalien tehokas 

hyödyntäminen
• Kaavoituksen työkalujen kehittäminen
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Tutkimus- ja kehitysaihioita
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Pilaantuneen pohjaveden käyttö 
aluejäähdytyksessä, Lahti Aqua
Hiiltä sitova hybriditalon liitosdetaljien 
kehitystyö - kansallista teräsosaamista 
Purkujätteen hyödyntäminen purkupaikalla-
purkamisen kiertotalous
Betonimurskeen käyttö materiaalituotannossa 
Vaipparakenteet energiantuottajana 
Aurinkosähkö- vetypolttokenno –
lämmitysjärjestelmän kehittäminen 
rakennuksiin (VTT:n innovaation soveltaminen)
Aurinkosähkö aluerakentamisessa



Miksi?

• Hiilineutraaliin rakentamiseen siirrytään joka 
tapauksessa – Suomella mahdollisuus 
kansainväliseen edelläkävijyyteen.

• Alan yritykset saavat kehitysalustan, jossa 
tuotteita voidaan kehittää ja testata sekä 
Suomeen että vientimarkkinoille.

• Mukana olevien yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen osaaminen kehittyy ja 
oppilaitosten houkuttavuus lisääntyy.
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Miten liikkeelle?

• Hanke käynnistetään Lahden kaupungin johdolla 
ja alan toimijoiden yhteistyönä.

• Valikoituneiden rakennushankkeiden hintaan 1-5 
% lisää, johon tulee saada julkista rahoitusta.

• Tutkimus- ja kehitysrahoitus valituille hankkeille ja 
aiheille.

• Toiminta voidaan käynnistää nopeasti julkisella 
rahoituksella, yksityinen rahoitus projektien myötä.
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