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Rakennuksen vähähiilisyyden ja kiertotalouden 
säädöskehikko  => eduskuntaan kevätistuntokaudella
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VNA XX
Uuden rakennuksen 
hiilijalanjäljen raja-arvot

YMA XX
Rakennuksen 
ilmastoselvityksestä

YMA XX
Rakennuksen 
materiaaliselosteesta

KRL 206 §
Rakennuksen 
vähähiilisyys

KRL 193 §
Kansallinen 
päästötietokanta

KRL 207 §
Rakennuksen 
elinkaariominaisuudet

Arviointiin 
sisällytettävät 
rakennusosat ja 
materiaaliluettelo

Arvioinnissa 
käytettävät 
tiedot

KRL 194 §
Rakennus- ja purku-
materiaaliselvitys



Rakennuksen vähähiilisyys ja 
kiertotalous: KRL:n lausuntopalautetta
206 § Rakennuksen vähähiilisyys

• Yleensä vähähiilisyys koetaan tärkeäksi 
asiaksi, suurin osa palautetta kohdistuu 
asetukseen, ei niinkään lain sisältöön

• Hiilikädenjäljen määritelmää tarkennettava
• Osa vastustaa ja osa kannattaa rakennusten 

hiilijalanjäljen raja-arvoja sekä rakennuksen 
hiilikädenjälkeä

• Vähähiilisyyden arvioijalle toivotaan 
pätevyysvaatimuksia

• Soveltamisalaan pyydettiin harkintaa ja 
perusteluihin tarkennuksia: pientalot, 
vanhojen rakennusten purkaminen ja 
korjaaminen, kirkolliset rakennukset, 
puolustusvoimat jne.

207 § Rakennuksen elinkaariominaisuudet
• Rakennuksen pitkäikäisyys ja kiertotalouden 

periaatteet saavat kannatusta
• Rakennustuotteiden luettelointia ja koneluettavuutta 

pyydettiin selkiytettäväksi suhteessa muihin KRL-
pykäliin

193 § Kansallinen päästötietokanta
• Tietojen pitämistä ajantasaisena korostettiin

194 § Rakennus- ja purkumateriaaliselvitys
• Tavoitetta kannatettiin, mutta esitettiin huoli 

rakennusvalvonnan uusista velvoitteista
• Harkintaa pyydettiin soveltamisalasta erityisesti 

pientalojen osalta
• Otsikkoa harkittava, nyt päällekkäinen 207 §

asetuksenantovaltuuden kanssa
3



Lausuntopalautteesta muutoksia 
ilmastoselvitysasetukseen

2 §
Määritelmät

Tarkennuksia 
karbonatisoitumisen
määritelmään
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3 § ja 6 §
Arvioinnin kohde 
ja hiilijalanjäljen 

arviointi: 
Rakennus

Rakennuksen 
maanalaiset lämpimät 
ja puolilämpimät tilat 
rakenteineen mukaan 
energiaselvityksen 
mukaisesti.

Rakennuksen 
rakenteiden päällä 
olevat viherrakenteet, 
esim. viherkatot 
mukaan EPBD:n
mukaisesti.
Kylmäainevuodoista 
aiheutuvat päästöt 
mukaan?? 

3 § ja 6 §
Arvioinnin kohde 
ja hiilijalanjäljen 

arviointi: 
Rakennuspaikka
Uuden rakennuksen 
tontilta purettavien 
rakennusten purkutyö 
ja jätteenkäsittely 
mukaan. 

Uuden rakennuksen 
tontilla olevan puuston 
raivaus ja istutus 
mukaan. 
Laajamittaisissa 
korjauksissa 
poistettavien 
rakenteiden purkutyö  
ja jätteenkäsittely 
mukaan. 

14 §
Hiilikädenjäljen 

arviointi
Osatekijöitä ei 
lasketa yhteen

xx §
Pätevyys-

vaatimukset
Toiseen asetukseen??
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