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IPCC 6. arviointiraportti

• Maapallon keskilämpötila tulee nousemaan yli 1,5 °C 
kaikissa skenaarioissa

• Mitä tapahtuu Euroopassa ja Skandinaviassa?

• Lämpötila nousee maapallon keskiarvoa enemmän, 
pitkät helleaallot yleistyvät

• Sademäärät nousevat erityisesti talvella

• Jokien tulvimiset lisääntyvät, mutta virtaamat 
heikkenevät

• Myrskyt lisääntyvät, Itämeren pinta ei nouse





Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 – mukana 
käytönaikainen energiankulutus (kt CO2e)

VÄHÄHIILINEN RAKENNUSTEOLLISUUS 2035 –TIEKARTTA / TAUSTARAPORTTI 1:  NYKYTILAKUVAUS

Kokonaispäästö

n. 17,1 Mt CO2e

~ 30 % Suomen 

kokonaispääs-

töistä ilman 

LULUCF-

sektoria

76 prosenttia päästöistä rakennusten 

käytön aikaisesta energiankulutuksesta

Nopeat toimet ja isot panokset isoihin päästöihin  

Pienetkin päästövähennystoimet osa vastuullisuutta









Laskentatyökalu yrityksen toiminnan 
hiilijalanjäljen laskemiseksi
• Perustuu GHG Protocol Scope 1 ja 2 sisältöön

• Tekijä Ramboll, tilaajina Infra ja TRT

• Yksinkertainen excel-pohja, johon täytetään 
tietoja kiinteistöjen ja ajoneuvojen 
energiankäytöstä

• https://www.rakennusteollisuus.fi/paastolaskuri

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ENCORD-
Construction-CO2-Measurement-Protocol-Lo-
Res_FINAL_0.pdf

https://www.rakennusteollisuus.fi/paastolaskuri
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ENCORD-Construction-CO2-Measurement-Protocol-Lo-Res_FINAL_0.pdf


Kaavoitus- ja rakentamislaki 
ja YmA rakennuksen 
ilmastoselvityksestä 
(asetus lausuntokierroksella 
27.8. saakka)



KRL 206§ ”Rakennuksen vähähiilisyys” 
HUOM! pykäläluonnos
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 

käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla vähähiiliseksi

• Ilmastoselvitystä ei tarvita sellaiselle uudelle rakennukselle, jota ei ole suunniteltava ja rakennettava 203 §:n 
mukaan lähes nollaenergiarakennukseksi taikka korjattavalle erillispientalolle tai laajamittaisesti korjattavalle 
rakennukselle, jonka energiatehokkuutta ei ole 203 §:n mukaan parannettava korjaustyön yhteydessä

• Rakennus alle 50 m2, loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, väliaikainen rakennus, teollisuusrakennus, 
maatilarakennus, uskonnollinen toiminta, suojeltu rakennus

• Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen arvioinnin on katettava rakennuksen elinkaari tai laajamittaisesti korjattavan 
rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisten rakennuksen elinkaaren vaiheet toimenpidealueelta

• Arvioinnissa on käytettävä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää sekä kansallisen 
päästötietokannan tietoja tai muita arviointimenetelmän mukaisia ympäristöominaisuustietoja

• Uuden rakennuksen hiilijalanjälki ei saa ylittää käyttötarkoitusluokittain säädettyä raja-arvoa

• Hiilijalanjäljen raja-arvovaatimus ei koske sellaista uutta rakennusta, jota ei ole suunniteltava ja rakennettava 
203 §:n mukaan lähes nollaenergiarakennukseksi taikka erillispientaloa tai laajamittaisesti korjattavaa 
rakennusta

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-
arvoista

• Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmästä ja arvioinnissa käytettävistä tiedoista sekä ilmastoselvityksen laatimisesta



KRL 207§ ”Rakennuksen elinkaariominaisuudet” 
HUOM! pykäläluonnos
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 

sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla materiaalitehokkaasti elinkaariominaisuuksiltaan 
ekologiseksi sekä tavoitteelliselta tekniseltä käyttöiältään pitkäikäiseksi

• Erityisesti huomiota on kiinnitettävä pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden kestävyyteen 
sekä rakennusosien ja teknisten järjestelmien käyttöikään, käytettävyyteen, huollettavuuteen, 
korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen sekä tilojen ja rakenteiden muunneltavuuteen

• Rakennuksen on oltava hyödynnettävissä olevin osin purettavissa siten, että rakennusosia 
voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää materiaalina

• Rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet on luetteloitava rakennettaessa ja 
korjattaessa rakennusta

• Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:
• rakennuksen tavoitteellisesta teknisestä käyttöiästä;
• rakennusmateriaalien ja -tuotteiden luetteloinnista ja luettelon säilyttämisestä;
• rakennuksen purettavuudesta ja sen osien vaihdettavuudesta



YmA rakennuksen ilmastoselvityksestä, 
muutamia poimintoja

• 1§: Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä 
mukaisesti arvioitava ilmastoselvitykseen sisältyvä hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
• Ei pätevyysvaatimuksia ilmastoselvityksen tekemiselle

• 4§: Rakennuksen käyttövaiheen arviointijakso on 50 vuotta

• 5§: Arvioinnin on perustuttava joko kansallisen päästötietokannan hiilijalan- ja 
hiilikädenjäljen tietoihin tai yleisesti hyväksyttyä yhtenäistä menetelmää käyttäen 
määritettyihin ympäristöominaisuustietoihin
• Per.muist: Nykyiset ympäristöselosteet eivät ole riittäviä, pitää olla 15804+A2

• 5§: Arvioinnin on pohjauduttava arviointihetkellä käytössä olevaan tavanomaiseen 
tuotanto-, kierrätys- tai energiateknologiaan
• Perustelumuistiossa ristiriitaista tietoa



Hiilikädenjälki (YmA)

• 14§: Hiilikädenjäljen arvioinnin on sisällettävä ainoastaan sellaiset vältetyt sekä poistetut 
kasvihuonekaasupäästöt, joita ei aiheutuisi ilman rakennushanketta

• 19§: Hiilikädenjäljen arvioinnin on katettava ainoastaan ne rakennusosat ja -tuotteet, 
jotka sisältyvät 9 §:n mukaisen rakennus- ja purkujätteen käsittelyn hiilijalanjäljen 
arviointiin ja jotka pysyvät rakennuksessa vähintään 100 vuoden ajan

• 23§: Hiilikädenjäljen tulokset ilmoitettava jaoteltuna rakennuksen arviointijaksolle eli 
vuosille, tällöin joudutaan summaamaan eri asioita



Vähähiilisten rakennusmateriaalien 
hiilikädenjälki osana sääntelyä

• Gaia Consulting tutkimusraportti, 3/2021: 
https://www.rakennusteollisuus.fi/kekri

Johtopäätöksiä:

• Hiilikädenjälki on vakiintumaton käsite, jonka määritelmästä ja 
laskentatavasta ei ole yksimielisyyttä

• YM arviointimenetelmä ei ota huomioon muutosta metsien 
hiilitaseessa ja metsien hiilivarastossa

• Sääntelyn tulee olla informatiivista, ei pakottavaa

• Sääntelyn tulee täyttää hyvän sääntelyn kriteerit

https://www.rakennusteollisuus.fi/kekri


Ilmastoselvitys (YmA)

• 21§
• Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti 

laadittava ilmastoselvitys

• Ilmastoselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos 
toteuttamislupavaiheen ilmastoselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut 
muutoksia.

• Energiatodistus ja hiilijalanjälki päivitettävä käyttöönoton yhteydessä

• Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjan 
yhteenveto-osaan siitä, että rakennustyö vastaa ilmastoselvityksessä esitettyä

• Täytyykö vastaavan työnjohtajan siis osata jopa tehdä ilmastoselvitys?



Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta
• Periaatteeltaan yksinkertaista kerto- ja yhteenlaskua, standardista poikettu useissa kohdin
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Asuinkerrostalo hiilijalanjälki optimoitu
kg CO2e/m2/a

0,67

11,1

9,4 9,7 9,3

13,3
13,0

12,5

4,353,96

5,90

3,984,33
3,92

4,01

8,66 8,02 7,88

4,55 4,82 4,64 4,63

0,670,670,670,670,67 0,670,67

14,4

5,88

7,84

Tarkastelujakso 50 vuotta
Kaikki täyttävät 

huonelämpötilavaatimukset sekä 

tasauslaskennan vaatimukset

Bionova ehdottanut asuinkerrostaloille
hiilijalanjäljen raja-arvoksi 11,5



Päiväkoti hiilijalanjälki
kg CO2e/m2/a

15,7

4,59

17,1

14,6

9,9 9,8
9,0

10,21

4,59 5,05
4,55

3,76
4,064,60

3,75

4,05

10,41

12,41

0,67 0,670,67 0,670,67 0,67

HUOM
Ei täytä E-lukuvaatimusta

Kaikki täyttävät 

huonelämpötilavaatimukset

Tarkastelujakso 50 vuotta

Lisätty 
Vakiopaineventtiili
E-lukuvaatimuksen 
täyttymiseksi

17,0

12,27

4,06

0,67

Bionova ehdottanut opetusrakennuksille
hiilijalanjäljen raja-arvoksi 11,0



Koulu hiilijalanjälki
kg CO2e/m2/a

16,0

6,07

16,0

9,5
9,8

11,3

14,3

9,28

4,894,48

9,3011,16
4,37

4,22
6,10

4,34

4,18

4,44

0,67 0,67 0,670,67 0,67 0,67

Kaikki täyttävät 

huonelämpötilavaatimukset

Tarkastelujakso 50 vuotta

Bionova ehdottanut opetusrakennuksille
hiilijalanjäljen raja-arvoksi 11,0



Hoivakoti hiilijalanjälki

22,4

5,93

22,5

13,112,7
13,9

21,8

15,83

7,547,24

15,7917,33 5,394,255,95

5,36

4,49

7,08

0,67 0,67 0,670,67 0,67 0,67

kg CO2e/m2/a

Kaikki täyttävät 

huonelämpötilavaatimukset

Tiiliverhous Tiiliverhous

Tarkastelujakso 50 vuotta

Bionova ehdottanut palvelutaloille
hiilijalanjäljen raja-arvoksi 14,0



Rakennusten hiilijalanjälkitarkastelut – keskeisiä havaintoja

• Merkittävimmät hiilijalanjälkilaskennan tuloksiin vaikuttavat tekijät ovat käytettävät energiantuotannon 
päästökertoimet, laskentajakson pituus ja lämmitysmuoto. Kaikki nämä vaikuttavat käytönaikaisen energiankulutuksen 
kautta. Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki voi heitellä huomattavasti esimerkiksi käytettävien päästökertoimien 
mukaan. Myös tarkastelujakson eli rakennuksen käyttöiän arvioidulla pituudella on todella suuri merkitys hiilijalanjälkeen.

• Rakennusmateriaaleillakin on vaikutusta, mutta ei siinä määrin kuin yleisesti oletetaan. Erilaisilla runkoratkaisuilla on jopa 
yllättävän pieni ero keskenään. Millä tahansa tarkastelluilla ratkaisuilla on mahdollista päästä samaan suuruusluokkaan.

Oletustarkastelujakso 50 v.

EN 15978

YM 2019:22
50 vs. 100 v.



Kysymyksiä liittyen lausuntomateriaaliin

• Ilmastoselvityksen laatimiselle ei asetettaisi pätevyysvaatimuksia, vaan rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsisi 
selvityksen laatijan niiden suunnittelijoiden tai konsulttien joukosta, jolla on asiaan paras osaaminen 

• Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväksi tulee tarkastaa, että ilmastoselvitys on laadittu, täytyykö tällöin myös 
tietää itse laskennasta, varsinkin jos tekijällä ei ole pätevyysvaatimusta?

• Hiilikädenjäljen laskentaan muutoksia tai kokonaan pois ilmastoselvityksestä

• Miksi arviointijakso on 50 vuotta, jos hiilivarastojen toimivuus on sidottu sadan vuoden käyttöikään? 
Muuttamalla arviointijakso 100 vuodeksi myös kannustettaisiin kestäviin ratkaisuihin

• Halutaanko oikeasti vähentää päästöjä vaiko vain laskennallisesti? Eikö perustukset kuitenkin oikeasti pidä 
rakentaa?

• Mitä tapahtuu, jos käyttöönoton yhteydessä päivitetty hiilijalanjälki ylittääkin raja-arvon?

• Mitä raja-arvolle tapahtuu, kun päästötietokannan tiedot päivittyvät? Ja kaikille jo tehdyille laskelmille?

• Ruotsissa hiilijalanjäljen raja-arvo tullaan asettamaan vuonna 2028, kun on olemassa luotettavaa dataa. Olisiko 
syytä ottaa mallia?

• Minkä asetuksen pohjalta päästötietokanta on annettu? Tietojen tarkkuustaso heittää todella paljon ja 
rangaistuskerroin (1,2) vaikuttaa kilpailutilanteeseen 

• Miten voi antaa lausunnon asetuksesta, jolle ei ole olemassa asetuksenantovaltuutta?
• Mikä on tällaisen asetuksen asema?
• Asetus ei voi tulla voimaan ennen kuin sen mahdollistava lakipykälä on voimassa

• Ainakin meillä on tavoitteena saada aikaan muutoksia asetuksenantovaltuuden sisältävään lakipykälään, varmasti 
näin on muillakin

• Jos pykälä muuttuu, täytyy todennäköisesti asetustakin muuttaa



Ja viimeiseksi… tehdään E-lukulaskennasta 
oikeasti energiatehokkuuden mittari
• Energiatehokkuudelle ja vähähiilisyydelle voidaan nyt tehdä puhtaasti omat vaatimuksensa

• E-lukulaskenta materiaali- ja teknologianeutraaliksi
• Massiivipuurakentamisen helpotukset pois E-luvun raja-arvosta ja tasauslaskennasta
• Helpotusten myötä yhtä heikosti eristäviä rakennuksia on saanut rakentaa viimeksi vuonna 

1975
• Helpotuksia perusteltiin ympäristöarvoilla, nyt niitä voidaan mitata ilmastoselvityksen kautta
• Miten U-arvoltaan yli 0,5 oleva seinärakenne voi olla energiatehokkuusdirektiivin mukaisessa 

”lähes nollaenergiarakennuksessa”?

• Energiamuodon kertoimet teknologianeutraaleiksi (lukuarvoiksi 1)
• Tällä hetkellä kaukolämmön kerroin on 0,5 ja sähkön 1,2

• Perusteltu primäärienergian tarpeella ja jalostusasteella
• Valtiohallinto antaa tällä hetkellä samalle mittarille kahdet erisuuntaiset lukemat

• Hiilijalanjälkilaskennassa sähkö on kaukolämpöä vähäpäästöisempää ja ero vain kasvaa 
tulevaisuudessa

• Muutoksen myötä energiatodistuksen lukuarvo olisi lähempänä rakennusten ostoenergiaa ja 
siten paremmin ymmärrettävissä

• E-luku mittaisi energiatehokkuutta, ilmastoselvitys laskentoineen vähähiilisyyttä



Lisätietoja 

jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi


