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• Ympäristö- ja energiajohtaja, dipl.ins.

- Kestävä rakentaminen
- Vähähiilisyys, ympäristövaikutukset, kiertotalous, 

vaaralliset aineet, taksonomia

- Ympäristöstandardisointi, vaaralliset aineet 
- CEN/TC 350 Sustainability of construction works

- CEN/TC 351 ja ISO/TC 59 
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Eurooppalainen (CEN) rakentamisen kestävyyden 
vaikutusarviointi - tavoitteena harmonisointi

2005 –
Mandaatti 
M/350 
(vapaa-
ehtoinen)
CENTC 350

2011-12  
EN 15978
EN 15804
FiGBC:n 
Värkki

2016-17 
Komission 2. 
“kiinnostus”
(Mandate 
Amendment)
YM ja Rahi

2019-20
EN 
15804:2019
EN 15978 
revisiointi

2020 -luku
CPR, hEN, 
DoP, EPD
???

• Luokitusten harmonisointitarve (LEED, 
BREEAM, DGNB, HQE, RTS…)

• Rakennustuoteasetus (CPR/BWR7 ja BWR3), 
kansallinen sääntely 

• Muu liittyvä lainsäädäntö (jäte-, kemikaali- …)

Ohjaus - sääntely

• Tilaajat, rakennuttajat, urakoitsijat, 
suunnittelijat/konsultit

Rakennustason arviointi - EN 15978, Level(s)

• Rakennusmateriaalien ja –tuotteiden 
valmistajat (ETA vs. muu maailma)

Tuotetaso – tuotetieto - EN 15804 (EPD)
Samanaikaisesti käynnissä 

vaarallisten aineiden 
testimenetelmäharmonisointi 

CEN/TC 351:ssä (M/366, pakollinen)

Suomessa 1. sukupolven
EPD:t vuosituhannen
Vaihteessa (EKA, REM)



CEN/TC 350 standardiperheen mukainen elinkaariarviointi

MRL ja vähähiilisyyden arviointimenetelmä
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EN 15804 Ympäristöselosteet (EPD)
EN 15978 Rakennustason laskenta
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MRL ja vähähiilisyyden arviointi
• Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 tiekartan vähähiiliseen rakentamiseen. Sen 

tavoite on, että rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjäljenarviointi on sisällytettävä 
rakennusmääräyksiin 2020-luvun puoliväliin mennessä. 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki / vähähiilisyys (luonnos toukokuu 2020)
• Määritelmät: hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, vähähiiliset rakennukset (ilmastoselvitys)
• Pykälät: rakennusten vähähiilisyys, kansallinen päästötietokanta, rakennuksen 

elinkaariominaisuudet, rakennus- ja purkujäteilmoitus

• YM:n asetus vähähiilisyyden arviointia koskevasta menetelmästä → ilmastoselvitys
• VN:n asetus vähähiilisyyden (hiilijalanjäljen) raja-arvoista eri rakennustyypeille / 

käyttökohdeluokittain (yksi raja-arvo kullekin tyypille!)

• MRL-paketti (missä muodossa/kokonaisuudessa?) on tulossa lausunnolle kevättalvella 
2021 
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Vähähiilisyys – uusi olennainen tekninen vaatimus 
MRL:ssä

• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan vähähiiliseksi. 

• Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava 
rakentamislupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä.  

• Lasketaan yhteen rakennuksen koko elinkaaren ilmastovaikutukset
• Rakennustuotteiden valmistus, rakentaminen, rakennuksen käyttö, korjaaminen, purkaminen, 

uudelleenkäyttö, kierrättäminen ja jätteiden loppusijoitus.  

• Uuden rakennuksen hiilijalanjälki ei saa ylittää käyttötarkoitusluokittain määritettyä 
raja-arvoa. 

• Rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvojen on perustuttava koko elinkaaren energian ja 
materiaalien kulutukseen.

• Ilmastoselvitys on laadittava myös rakennuksen laajamittaisen korjauksen yhteydessä.  
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Vähähiilisyys – uusi olennainen tekninen vaatimus 
MRL:ssä

• Hiilijalanjäljen laskennassa on käytettävä rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmää sekä kansallisen päästötietokannan tietoja tai muuta yleisesti 
hyväksyttyä yhtenäistä menetelmää käyttäen määritettyjä rakennustuotteen teknisiä 
ympäristöominaisuustietoja.

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

• Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennuksen 
ilmastoselvityksen laatimisesta sekä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimene-
telmästä ja arvioinnissa käytettävistä tiedoista. 



MRL ja vähähiilisyys
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MRL ja vähähiilisyyden arviointi / tilanne
• Ilmastoselvitys

• rakennusvalvontaviranomainen tulisi tarkastaa, että se on laadittu. 
• Niiltä osin kuin rakennusta koskee raja-arvot, on rakennusvalvontaviranomaisen tarkistettava, 

että hiilijalanjäljen raja-arvo alittuu
• esimerkiksi rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tai muun ammattilaisen, tehtäväksi tulisi 

merkinnän tekeminen rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenveto-osaan siitä, että 
rakennustyö vastaa ilmastoselvityksessä esitettyä ja suunniteltua. 

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

• Raja-arvo
• Rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvot annettaisiin valtioneuvoston asetuksena. Esityksen 

mukaan rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvojen olisi perustuttava rakennuksessa koko 
elinkaaren aikana käytettyyn energiaan ja materiaaleihin. 

• Erikseen selvitettäisiin, olisiko tarpeen tehdä raja-arvoon erottelua sekä rakennuksen 
käyttötarkoitusluokan että sen muiden ominaispiirteiden, kuten esimerkiksi tavanomaista 
suuremman korkeuden, melualueella olevan sijainnin, asemakaavan muoto- tai 
julkisivuvaatimuksien, muuntojoustavuuden ja siirrettävyyden pohjalta. 
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MRL ja vähähiilisyys / Hiilikädenjälki

• Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa syntyviä 
ilmastonmuutosta hidastavia tekijöitä, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. 
Näihin sisältyisi pääasiassa sellaisia rakennusmateriaaleihin liittyviä ilmastohyötyjä, 
joiden arvioinnille on olemassa laskentasäännöt EN-standardeissa: 
rakennustuotteiden uudelleenkäytön tai kierrätyksen nettohyödyt (EN 15804 
mukaan), kestävästi hoidetusta metsästä peräisin olevien puutuotteiden pitkäikäiset 
eloperäiset hiilivarastot (EN 16485 mukaan), sementtipohjaisten tuotteiden 
karbonatisoituminen rakennuksen käytön ja purkamisvaiheen aikana (EN 16757 
mukaan). 

• Määrittelemällä hiilikädenjälki ja sitomalla se esityksen mukaisella tavalla osaksi 
ilmastoselvitystä voidaan luoda yhteiset pelisäännöt, joiden avulla rakennusten 
kiertotaloudelle tai rakennuksiin varastoidulle ilmakehän hiilelle voidaan luoda 
kannusteita ja vaikuttaa ilmastoystävällisen rakentamisen, suunnittelun, 
rakennustuotteiden valmistuksen, kiinteistösijoittamisen, ja rahoittamisen 
markkinoiden kehittymiseen. Hiilikädenjälkeä olisi mahdollista hyödyntää myös 
vapaaehtoisissa julkisen rakentamisen hankintakriteereissä.
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”On vaikea vähentää sellaista, jota ei voi mitata”

Kohti uskottavampaa arviointia / RT:n huomioita

• Kaiken tiedon, skenaarioiden ja laskennan (sääntöjen) standardienmukaisuus, jos/kun 
niihin viitataan

• Rakennustuoteasetus, muu relevantti lainsäädäntö ↔ CEN/TC 350:n ja CEN/TC 351:n 
standardit

• Oikean (todennetun) tiedon merkitys; mm. käyttöikätieto vs. elinkaariset skenaariot, jäte 
vs. tuote

• Kaiken tiedon läpinäkyvyys (raportointi) ja todentaminen → pois ”black box’ista”
• Tuottaako arviointi luotettavia tuloksia; menetelmien validointi (vertaisarviointi)

• Hyväksyttävä epävarmuus (hajonta, variaatio)
• Tuotetieto, muu tieto, skenaariot, arvioinnin tulokset

• Laskentojen/arviointien tuloksilla on teknisiä ja taloudellisia vaikutuksia
• Rakentamislupamenettelyn myötä juridinen asema ja vastuu 

• Mitä mahdolliset sanktiot ovat?
• Kuka vastaa elinkaaren aikaisten päästöjen toteutumisesta suunnitelmien mukaan?
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… RT:n huomioita (muiden selvitysten pohjalta)
• Skenaarioiden/laskentaparametrien erittäin merkittävä vaikutus arviointituloksiin
• Raja-arvojen määrittämisen kompleksisuus

• Yksi yksittäinen raja-arvo per käyttökohdeluokka ei toimi → tarvitaan useita huomioimaan 
elinkaarilaadun eri tekijät → ilmastoselvitykseen perusteltu ”indeksikorotus”

• EN-standardien ”functional equivalent” (toiminnallinen vastaavuus) huomiointi

• Mitä lopulta tarkoittaa ”vähähiilisyys” 
• ”määritelmä” perusteluista: "Uusien pientalojen osalta raja-arvo-ohjauksella ei oleteta 

olevan merkittävää vaikutusta, koska suuri osa pientaloista on jo tehty vähähiilisistä 
rakennusmateriaaleista ja niiden energia tuotetaan lämpöpumppujen avulla."

• Hiilikädenjälki määritelmänä (erillisselvitysten tarve)
• Muuna huomiona muun lainsäädännön, etenkin energiatehokkuusmääräysten 

ristiriitaisuus ja eri suuntaan ohjaava nyt kehitettävän vähähiilisyyslainsäädännön 
kanssa

• Läpinäkyvät vaikuttavuusarviot



Case: Suomalais-venäläinen koulu (Senaatin julkaisu/Granlund Oy)

Vertailu eri menetelmillä saatavista tuloksista
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Standardien laskentaparametrien vaikuttavuus

EN 15978 ja Level(s) vs. YM 2019:22

Samat säännöt niin tuote-
kuin rakennustasollakin
- Standardien mukaisuus
- Modulaarisuus
- Skenaarioiden laadinta
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Rakennuksen vähähiilisyys vs. hiilineutraalius



Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 – mukana 
käytönaikainen energiankulutus (kt CO2e) www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta

VÄHÄHIILINEN RAKENNUSTEOLLISUUS 2035 –TIEKARTTA /  TAUSTARAPORTTI 1:  NYKYTILAKUVAUS

Kokonaispäästö
n. 17,1 Mt CO2e

~ 30 % Suomen 
kokonaispääs-

töistä ilman 
LULUCF-
sektoria

2 1 . 1 . 2 0 2 1R AK E N N U S T E O L L I S U U S  R T

76 prosenttia päästöistä rakennusten 
käytön aikaisesta energiankulutuksesta

Nopeat toimet ja isot panokset isoihin päästöihin  
Pienetkin päästövähennystoimet osa vastuullisuutta
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Lisätietoja 
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi
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