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Hiilineutraaliuden tavoitteet
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Lähde: UNEP Emissions Gap Report, 2019
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Irtikytkentä
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Ilmasto- ja 
ympäristövaikutukset



Vähähiilinen rakentaminen hallitusohjelmassa

Otteita hallitusohjelmasta:

• Luodaan yhdessä alan toimijoiden kanssa 

rakennusalalle hiilineutraaliuteen tähtäävä 

toimialakohtainen suunnitelma.

• Nopeutetaan vähähiilisen rakentamisen 

tiekartan toimeenpanoa.

• Kehitetään rakennuksen elinkaaren aikaiseen 

hiilijalanjälkeen perustuvaa säädösohjausta.

• Hiilineutraalius ja viheralueet keskiössä, kun 

asuinalueita kehitetään.
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Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä
(huomioi rakennuspaikan ja rakennustyypit)
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Valmistus Rakentaminen Käyttö ja huolto Kierrätys
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< 2025 CO2-rajat rakennustyypeittäin

Vaiheittain vähähiiliseen rakentamiseen

2035
2045
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Kohti hiilineutraaliutta

Hiilikädenjälki
Myönteiset ilmastovaikutukset, 
joita ei syntyisi ilman hanketta.

Hiilijalanjälki
Kielteiset ilmastovaikutukset, 
jotka syntyvät hankkeen seurauksena.



Vähähiilisen rakentamisen tiekartan eteneminen
(alustava luonnos, voi muuttua)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

• Asetusten luonnostelu
• Tietokannan jatkokehitys
• Raja-arvojen tason selvitys
• Pohjoismainen harmonisointi

• Arvioinnin testaus
• Tietomallipohjaisuuden 

suunnittelu
• Tietokannan kehitys
• Lain ja asetusten luonnostelu

• Uusi MRL voimaan
• Raja-arvojen vaikutusten selvitys
• Kansainvälinen harmonisointi

Asetukset voimaan 
(viimeistään)



MRL ja vähähiilisyyden asetukset

MRL

• Rakennuksen vähähiilisyys

• Uusi olennainen tekninen 
vaatimus

• Käsitteen ja tavoitteen 
määrittely

Asetukset

• Vähähiilisyyden raja-arvot

• Arviontimenetelmä

• Tietokanta

• Raportointi

• Suhde muihin asetuksiin
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Säädösten kehittämisessä harkinnassa mm.

Yhteensopivuus: 
pohjoismaat,  

Level(s), EU:n Green 
Deal

Sovellusala: 
käyttötarkoitusluokat

Korjausrakentaminen 
ja pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategia

Energiatehokkuuden 
lainsäädäntö

Taloudelliset 
kannusteet
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Arviointimenetelmän kehitys

8/2019
Luonnos-

versio

2019 – 20 
testaus 1 

(käytettävyys)

2020

päivitys 
testauksen 

pohjalta

2021 

testaus 2 
(mm. raja-

arvot)
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• 40 rakennushanketta
• Erillinen tietomallinnuksen testaus
• Vertailu muiden pohjoismaiden kanssa



Kehityshanke:
• Tietomallipohjaisuuden edistäminen?
• Menetelmän soveltuvuus ja muutostarpeet?
• Pitäisikö tietomallivaatimuksia täydentää?
• Miten tuotetiedot kytketään tietomalleihin?
• Talotekniikkatietojen kattavuus lupavaiheessa?

Tietomallipohjainen elinkaariarviointi

Tavoite: Arviointi 
sujuvaksi osaksi 

rakennuksen 
suunnittelua

Digitalisaation
hyödyt käyttöön

Arviointi BIM-
yhteensopivaksi
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Käynnissä olevia ja suunniteltuja hankkeita

Käynnissä

• Arviointimenetelmän pilotointi

• Elinkaariarvioinnin neuvontapalvelu

• Taloudellisten ohjauskeinojen selvitys

• Päästötietokannan kehitys

• Pohjoismainen yhteistyö

• Osaamis- ja koulutustarpeiden selvitys

• Tietomallipohjainen elinkaariarviointi

• Talotekniikan tietojen saatavuus

Suunniteltu

• Korjaamisen ja purkamisen 
hiilitaloudellisuuden selvitys

• Hiilikädenjäljen määrittely

• Muuntojousto ja purettavuus 

• Korjaamisen vähähiilisyyden arviointi

• Tilastoinnin kehitys

• Päästörajojen asettaminen, 
soveltamisalueen määrittely
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Taloudellisten ohjauskeinojen ja muiden kannusteiden 
käyttö vähähiilisen rakentamisen ohjauksessa (TALO) 
• Arvioitiin vähähiilisen rakentamisen taloudellisia ohjauskeinoja 

kannusteeksi säädösohjauksen lisäksi

• Konsulttina SYKE, syksy 2018 - syksy 2019

• Lähtökohtana kaikki mahdolliset ohjauskeinot

• Jatkotarkasteluun valittiin (asuinkerrostalot):

Uudisrakentaminen (erittäin vähähiilinen uudisrakentaminen) 
• Valtion myöntämä avustus rakennuttajalle 

• Kiinteistöverosta vapauttaminen viideksi vuodeksi 

• Lisärakennusoikeus 

Korjausrakentaminen
• Vähähiilisten korjausten avustus 
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161923/YM_2019_32.pdf?sequence=1&isAllowed=y


TALO-hankkeen johtopäätökset ja suositukset

+ Valtion avustuksen myöntäminen uusien erittäin vähähiilisten asuinkerrostalojen 
rakentamiseen

+ Lisärakennusoikeuden myöntäminen erittäin vähähiilisille asuinkerrostaloille 
niissä kunnissa, joissa siihen on halukkuutta

+ Valtion avustuksen myöntäminen asuinkerrostalojen energiakorjauksiin

– Kiinteistövero ei vaikuta toivotusti asuinrakentamisessa

• Avustusten kriteerit tulee pitää tiukkoina, jotta päästövähennykset olisivat 
merkittäviä ja tuki kannustaisi uusiin innovaatioihin 

• Hiilijalanjäljen laskentamenetelmää kehittäminen tavoitekäyttöiän osalta

• Rakentamisvaiheen ja lähivuosien päästövähennykset merkittäviä kansallisten 
päästövähennystavoitteiden kannalta
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Purkaa vai korjata -hankkeet
• Tavoitteena selvittää ”vajaakäyttöisten” rakennusten erilaisten 

toteutusmallien päästö- ja talousvaikutukset

• Päätoteutusvaihtoehdot: 1. purkaminen + uudisrakennus ja 2. korjaaminen + 

lisärakentaminen

• Päästötarkastelun konsulttina Tampereen yliopisto/Satu Huuhka & co, 
taloudellinen tarkastelu hankinnan alla. Valmistuminen syksy 2020.

• Prosessi:

• Case-tarkastelut: 1950-luvun koulu + 1970-luvun asuinkerrostalo

• Tuloksia käytetään vähähiilisen rakentamisen ohjauksen kehittämiseen  

20

Kirjallisuus-
tarkastelu

Case-
tarkastelu

Ohjauskeino-
tarkastelu



Vähähiilinen kaavoitus – KEKO-laskurin kehittäminen

• Lähtökohtana maankäytön ilmastovaikutusten tehokkaampi arviointi 
(MRL-uudistus)

• KEKO – kaavoituksen ekolaskuri on maankäytön suunnittelun 
ympäristövaikutusten arviointiin kehitetty työkalu (Syke, Aalto, VTT)

• Kehittämishankkeessa (FCG) selvitettiin laskurin kehittämistarpeita 

• Havaittuja kehittämistarpeita (poiminta)
₋ Käytännön kaavoitustilanteet: nopeutta ja helppokäyttöisyyttä lisää

₋ Tietomalli- ja paikkatietopohjaisen lähtöaineiston hyödyntäminen

₋ Tulosten visualisointi, tulkinta ja benchmark. Käytön koulutus.

₋ Muita: lähtötietojen muokkausmahdollisuus, lisä- ja täydennysrakentaminen, 
energiantuotannon päästöjen kehittyminen…

• Jatkohanketta valmistellaan; yhteistyö käyttäjien kanssa
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• Toimita meille kysymykset niin me 
hankimme niihin vastaukset tai 
neuvomme eteenpäin.

• Järjestetään työpajoja 
ajankohtaisista aiheista pienellä 
kynnyksellä.

Vähähiilisen 
rakentamisen 
neuvontapalvelu 

9.3.2020

Sähköposti

•Vastaamme sähköpostilla lähettämiinne kysymyksiin

•elinkaarilaskenta@figbc.fi

Puhelin

•Tarjoamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä puhelimitse tai keskustella 
neuvontaan liittyvistä asioista.

•Viikoittain, alkaen ti 10.10 klo 14-15

•Puh: 040 628 8200

Webinaarit

•Kaikille avoimen n. 1h kestävän esittely- ja neuvontatilaisuus, jossa käydään 
läpi vastauksia ’tuoreisiin’ kysymyksiin, annetaan tietoiskuja ja tarjotaan 
mahdollisuus keskusteluun

•2 viikon välein, alkaen pe 6.10 klo 12-13

•Linkki julkaistan nettisivuilla

UKK

•Neuvonnassa annettujen vastausten kokoaminen ja jäsentäminen 
verkkosivuille

•Usein kysytyt kysymykse (UKK): https://elinkaarilaskenta.fi/#UKK https://elinkaarilaskenta.fi
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Lisätietoa vähähiilisestä rakentamisesta
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www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen

www.elinkaarilaskenta.fi

https://youtu.be/35vi55fXphI
http://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80653
https://www.ym.fi/download/noname/%7BE8BE6A10-881E-42FF-A58A-D63328ED4178%7D/149180
https://www.ym.fi/download/noname/%7BE8BE6A10-881E-42FF-A58A-D63328ED4178%7D/149180
http://www.elinkaarilaskenta.fi/


Kysymyksiä tai 
kommentteja?

Harri Hakaste & Matti Kuittinen
@ym.fi


