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Raportoidut kohteet

Grand Hansa 
Hotel

Haapaperhosentie 
8

ASOY Helsingin 
Aida

ASOY Firmus ASOY Karhunpesä

Pientaloteollisuus 
ry (6 taloa)

Muhoksen koulu
Ollikkalan 
päiväkoti

Petalax skola
Pudasjärven 
Hyvän Olon 

Keskus

Puuilo Seinäjoki HOAS Tuuliniitty Talo Pyörre
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Paljon
18 %

Jonkin 
verran
23 %

Vähän
25 %

En 
lainkaan

34 %

Olen tehnyt 
elinkaariarviointeja…

Tilaaja
9 %

Suunnittelija
10 %

Elinkaariar
vion tekijä

62 %

Rakennusliikkeen 
edustaja

13 %

Muu
6 %

Roolini hankkeessa
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Avoimista vastauksista 
poimittua…
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Arvioinnista

• Varsinaista laskentamenetelmää oli melko 

helppo noudattaa. Käytettävä laskentaohjelma 

tosin helpotti laskentaa paljon. 

• Arviointityökalu oli periaatteita valmiiksi 

ymmärtävälle helppo hahmottaa ja käyttää. 

• Kaupallisen sovellutuksen joustavuus määrien 

syöttämisessä oli parempi.

• Hyvä, että on vaihtoehtoisesti taulukkoarvoja 

käytettävissä jos tarkkaa tietoa ei saada. 

• Tukijärjestelyt oli luotu hyvin 

Ympäristöministeriön ja GBC toimesta, tietoa ja 

apua oli tarjolla. 

• Haastavaa on löytää oikeita päästötietoja 

materiaaleille, tosin melkein kaikille 

materiaaleille löytyy joku tieto. 

• Jo aikaisessa vaiheessa kävi ilmi, että sekä 

hankkeen määrätieto että tietomalli olivat liian 

puutteelliset luotettavan laskennan 

toteuttamiseen.

• Määrälaskennasta tehtävä elinkaariarviointi on 

aika raskassoutuista, kun materiaaleja on 

nimetty eri tavalla tai puutteellisesti.

• Arviointi pitäisi toteuttaa vasta urakoitsijoiden ja 

rakennustapojen varmistuttua, jotta arviolla olisi 

mitään mahdollisuutta olla pitävä. 
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Rakennuksista ja materiaaleista

• Vaikka tiedonkeruu oli suhteellisen 

suoraviivaista on sen paikkansapitävyyden 

tarkistaminen haastavaa. 

• Hankkeen perustusolosuhteet pitäisi pystyä 

huomioimaan paremmin, ettei vertailla erilaisia 

hankkeita. 

• Erityisesti määrätarkistukset ja 

yksikkömuunnokset ottavat aikaa. 

• Aivan liikaa muuttujia ja työmaapoikkeamia 

suunnitelmista, valvonta mahdotonta.

• Tällä hetkellä osasta tarvittavista 

materiaalitiedoista on todella hankala saada 

tietoa. 

• Lupavaiheessa ei ole kaikkia tietoja tarjolla -

monet tiedot päivittyvät myöhemmin.
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Vaikutuksista

• Hankkeen hiilijalanjäljen arviointi käynnisti 

projektiryhmässä prosessin 

päästövähennysmahdollisuuksien etsimiseen -

laskennalla oli ohjaava vaikutus. 

• Laskennalla saatiin selvyys, millä tasolla ollaan.

• Jotta vähähiilisyyden vuoksi voisi tehdä 

muutoksia suuremmassa mittakaavassa, pitäisi 

hiilijalanjälkitarkastelu tehdä jo 

hankesuunnitteluvaiheessa.

• Arviointimenetelmään olisi hyvä lisätä selkeä 

”step-by-step” -tyylinen ohje, mihin kannattaa 

ensisijaisesti keskittyä, kun hiilijalanjälkeä 

halutaan pienentää.

• Loppuasiakas (erityisesti 

pientalorakentamisessa) tarvitsee selkeää ja 

konkreettista tietoa siitä, millä asioilla on suuri (ja 

millä pieni) vaikutus hiilijalanjälkeen.

• Arvioinnin pitäisi tuottaa lisäarvoa tilaajalle, 

muuten intressit asian kunnolla hoitamiseen ovat 

minimissä. 
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Kehitysehdotuksia

• Hankesuunnitteluun tulisi kehittää työkaluja, joilla eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutus 

hiilijalanjälkeen kävisi nopeasti ilmi.

• Annettuja taulukkoarvoja tulisi monipuolistaa ja laajentaa. 

• Tarkempi rajaus laskentaan mukaan otettaville rakenneosille. 

• Arviointia voitaisiin kehittää yhtenäistämällä rakennusosa"perheiden" hiilijalanjälkiyksikköjä ja 

EPD-lomakkeiden laskenta- ja ulkoasun (standardointi).

• Talotekniikka: Voisiko olla sama rajaus kuin e-luvun laskennassa, jolloin materiaalipäästöt 

lasketaan samoista järjestelmistä mistä rakennuksen energiankulutus muodostuu?
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Muutamia 
esimerkkejä
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Kiitos osallistumisesta 
pilottiin!



Vähähiilisen 
rakentamisen 
tiekartan 
eteneminen



Seuraavat askeleet

Kesä 2020: Palautteen 
analysointi

• Pilottihankkeet

• Tietomallipohjaisen 
elinkaariarvioinnin 
pilottihanke

• Lausuntokierros

Syksy 2020: 
Arviointimenetelmän 
jatkokehitys

• Palautteen pohjalta

• Pohjoismainen harmonisointi

• EU-kehitys, erityisesti 
Level(s)

• Valmis 2021 alussa

2021: Raja-arvojen 
tutkiminen

• Eri rakennustyyppien 
hiilijalanjälki ja -kädenjälki?

• Miten rakennusten 
vähähiilisyyden tulisi kehittyä 
kohti Suomen 
hiilinegatiivisuutta 2040-
luvulla?

• Raja-arvojen vaikutusarviot

8.6.2020 26



Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus

• Pykälien kirjoitus parhaillaan käynnissä

• Vähähiilisyys, elinkaariajattelu ja kiertotalouden teemat työn alla

• Vähähiilisyys nousemassa uudeksi olennaiseksi tekniseksi vaatimukseksi

• Lausuntokierros alkuvuodesta 2021, laki voimaan 2022–2023

• Uuden MRL:n pohjalta annetaan erilliset asetukset mm. vähähiilisyyden arvioinnista

• Rakennustyyppikohtaiset vähähiilisyyden raja-arvot voimaan ennen vuotta 2025

• Vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmän lausuntokierros 16.6. saakka 

(lausuntopalvelu.fi)
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Ilmastoselvitys

Koskisivat 
luvanvaraisia 

rakennushankkeita

YM:n
arviointimenetelmä + 

kansallinen 
päästötietokanta

Hiilijalanjälki
Raja-arvot 

uudisrakennuksille 
(ei pientaloille)

Hiilikädenjälki

Erilliset asetukset
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Rakennuksen 
elinkaari-

ominaisuudet

Koskisivat 
luvanvaraisia 

rakennushankkeita

Materiaaliseloste

Pitkä tekninen 
käyttöikä

Huollettavuus, 
korjattavuus, 
vaihdettavuus

Purettavuus siten, 
että osat 

hyödynnettävissä

Erilliset 

asetukset
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Rakennus- ja 
purkujäteselvitys

Koskisi luvanvaraisia 
hankkeita, joihin sisältyy 

purkamista

Selvitys syntyvästä 
purkujätteestä 

Jaottelu jätelajeittain

Toimituspaikka ja 
suunniteltu käsittely

Vaaralliset jätteet 
ilmoitettava erikseen

Ei koskisi maa- ja 
kiviaineksia

Erillinen asetus



Vihreän rakentamisen 
kansainväliset 

markkinat 
kasvavat

Investointien koko 
vuonna 2030 jo 

25 triljoonaa 
dollaria

(International Finance Corporation, 2019)

Suomi EU:n suurin 

rakennus-
tuotteiden viejä    
suhteessa väkilukuun 

(Valtiovarainministeriö, 2020) 
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Kysymyksiä?

ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
matti.kuittinen@ym.fi


