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Jani Kemppainen

• Asiamies, DI
• Rakentamisen kehitys

• Rakentamisen laatu
• Työmaiden tuotanto
• Yhteistoiminta rakennushankkeessa
• Sisäilma-asiat
• Digitalisaatio, tietomallistandardointi CEN/TC 442

• Määräykset ja ohjeet
• Lainsäädäntö
• Alan ohjeistukset, RYL, RIL, RT-kortit
• Rakennusvalvontojen linjaukset



Vähähiilisyyden arviointi osana rakennussuunnittelua

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK18 (RT 
103087) Kesäkuu 2019

• SISÄLLYSLUETTELO
A. Tarveselvitys 
B. Hankesuunnittelu
C. Suunnittelun valmistelu 
D. Ehdotussuunnittelu 
E. Yleissuunnittelu 
F. Rakennuslupatehtävät
G. Toteutussuunnittelu 

• ”Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma 
kehitetään rakentamisen ja hankinnan 
edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja 
tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun 
sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.”

H. Rakentamisen valmistelu 
I. Rakentaminen 
J. Käyttöönotto 
K. Takuuaika 

Kaikki tähänastiset selvitykset ja laskelmat on tehty 
valmiiksi suunnitelluista rakennuksista!



Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi – mikä on 
tulosten epävarmuus

Suunnitteluvaiheet ennen 
rakentamislupaa, etenkin 
rakennuslupatehtävät

Suunnitteluvaiheet 
rakentamisluvan jälkeen
- Toteutussuunnittelu
- Rakentamisen valmistelu 
- Rakentaminen 

Käyttövaihe 50…150 vuotta
Rakennustaso
kg CO2e/m²/a

EPD
kg CO2e/kg

EPD EPD

Geneerinen 
tieto

Geneerinen 
tieto

Rakentamislupa
xx kg CO2e/m²/a

Hajonta tuotetasolla

”Kertautuva” hajonta rakennustasolla
määrä x ominaispäästö

Urakoitsijan vastuu – koko elinkaaren kattavasta raja-arvosta?

Oleellisen tiedon määrä, 
tarkentuminen ja luotettavuus

?

Energiankäytön 
(päästöprofiilit)

isot epävarmuudet



Rakennusten hiilijalanjälkitarkastelut – keskeisiä havaintoja

• Merkittävimmät hiilijalanjälkilaskennan tuloksiin vaikuttavat tekijät 
• Käytettävät energiantuotannon päästökertoimet
• Laskentajakson pituus
• Lämmitysmuoto

• Rakennusmateriaaleillakin on vaikutusta, mutta ei siinä määrin kuin yleisesti oletetaan

Oletustarkastelujakso 50 v.

EN 15978
YM 2019:22
50 vs. 100 v.



Ilmastoselvitys ↔ vähähiilisyyden raja-arvo

• Elinkaariarvioinnissa olennaisinta on lähtötietojen ja käytettävien laskentaparametrien 
läpinäkyvyys ja uskottavuus

• Rakennustyyppikohtaisesti (käyttökohdeluokittain) on erittäin haastavaa antaa MRL:n
vähähiilisyyspykälissä nyt esitettyä yhtä yksittäistä raja-arvoa

• Kuinka vaikuttavuus perusteltaisiin ja lopulta osoitettaisiin
• Eri tekninen, toiminnallinen ja laadullinen taso 

• huom: EN 15978 ja toiminnallinen vastaavuus
• Kaavamääräykset (massoittelu, arkkitehtoniset, ääneneristävyys jne.)

• Korkea vs. matala rakennus, 
• Luhtitalo vs. pistetalo

• Tilaajan omat vaatimukset laatutasolle

• Kaikki tarvittava pohjatieto raja-arvojen määrittämiseen sisältää myös suuren määrän 
epävarmuutta

• Raja-arvoissa on siis itsessään jo sisällä tausta-aineiston kertautunut 
(selvittämätön/hallitsematon) epävarmuus, kuten on arviointimenetelmän tuloksissakin.



Elinkaarilaadun tekijöiden huomiointi

Kaiken laskennan yksikkönä kgCO2…
• Ongelmana eri muuttujien iso määrä

• Voiko päästökattoja koskaan asettaa 
oikeudenmukaisesti?

• Johtopäätösten teon vaikeus; kaikkien 
materiaalien taakkana

• Lopullinen arviointimenetelmä vielä 
arvoitus

• Toiminnallinen vastaavuus YM:n
ehdotuksessa: ”toteutuu kun 
rakennusmääräykset täyttyvät”

Entä nämä ominaisuudet?

• Huonot pohjasuhteet vs. huonompi sijainti 

• Parempi vikasietoisuus

• Ääneneristävyys

• Massoittelu

• Parempi muuntojoustavuus 

• Viherkatto vs. tavanomainen kermikate

• Pidempi tekninen käyttöikä (esim. 50 vs. 100 v)

• Parempi tilatehokkuus (esim. kantavia seiniä 5 m vs. 10-15 m välein) 

• Terminen massa ja kesäajan sisälämpötila



Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon?
Päästöttömät työmaat –green deal
• Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, HSY ja 

Senaattikiinteistöt
• Työkoneiden päästöjen vähentäminen 

ja siirtyminen fossiilisista polttoaineista 
kohti uusiutuvia energialähteitä

• Käytännön vaikutuksia vuodesta 2022 
alkaen niin, että vuonna 2030 
sitoutuneiden tahojen kaikki työmaat 
ovat fossiilivapaita mukaan lukien 
kuljetukset työmaalle

Kesäajan huonelämpötila
• Ollut vaatimuksena vuodesta 2012 

lähtien, laskennan taso heitellyt paljon
• Laskelmat tulisi tallettaa 

energiatodistuksen kanssa samaan 
rekisteriin

• Ilmaston lämmitessä merkitys kasvaa
• Ilmatieteen laitos julkistanut juuri 

uusia testivuosia laskentaa varten



Ilmastoselvitys osana rakentamisen 
prosessia

• Ilmastoselvitys ja hiilijalanjäljen laskenta tehtävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi
• Ei pätevyysvaatimusta laatijalle, ryhtyvä palkkaa oman tietonsa pohjalta
• Rakennusvalvonnan tarkastettava, että raja-arvo alittuu (jos asetettu)
• Hiilijalanjälki laskettava hyvin alustavien suunnitelmien pohjalta ja ilman tarkkaa tietoa 

käytettävistä rakennustuotteista
• Geneerinen päästötietokanta ja taulukkoarvot hyvin pitkälle pohjana

• Rakennushankkeen edetessä suunnitelmat tarkentuu ja materiaalihankintoja sovitaan
• Hiilijalanjälkilaskentaa päivitetään hankkeen edetessä
• Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että rakennustyö vastaa ilmastoselvityksessä esitettyä ja 

suunniteltua
• Rakennushankkeen luovutuksen yhteydessä lasketaan as-built hiilijalanjälki

• Mitä jos raja-arvo ylittyy?
• Voidaanko raja-arvon ylitys perustella esim. tuotteiden tai olosuhteiden muuttumisella?
• Kuka ottaa vastuun ja mikä on rangaistus? Tuleeko sakkoa (kenelle maksetaan?) vai pitääkö 

ruveta korjaustoimiin kasvattaen kokoajan hiilijalanjälkeä?



Massiivipuurakentamisen helpotus heikentää 
merkittävästi energiatehokkuutta
• Normien mukaisen seinärakenteen U-arvo 0,17
• Massiivipuuhelpotus 180 mm paksulle seinärakenteelle, U-arvo 0,57
• Tällä hetkellä suosituin massiivipuuseinän paksuus on 205 mm,       

U-arvo 0,53
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Kerrostalojen hiilijalanjälkivertailu, YM 
laskentamenetelmän päästöskenaario, kgCO2/m2

U-arvo 0,57, kaukolämpö U-arvo 0,17, kaukolämpö

U-arvo 0,57, maalämpö U-arvo 0,17, maalämpö
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Asuinkerrostalon lämmityskustannukset, 
€/m2/a

U-arvo 0,17 U-arvo 0,57



Energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset 
tulee erottaa toisistaan

• Molemmille 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 ympäristövaatimuksia



Lisätietoja 
jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi
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