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Vähähiilinen 
rakentaminen on 
monen tekijän 
summa…
- Tietomallit ja keinoäly suunnittelussa
- Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
- Vähähiiliset työmaat ja materiaalit
- Huollettavuus ja muunneltavuus
- Pitkä käyttöikä
- Mittarointi ja analysointi
- Kiertotalous
- Uudet innovaatiot
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…ja siksi koko alan 
toimia tarvitaan
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- Yhteinen tahtotila
- Sopimusmallit
- Rahoitusinstrumentit
- Uudet arvoketjut
- Kehittyvät säädökset



2035

Rakennus-
teollisuus

Kiinteistöt

Energia-
teollisuus

Teknologia-
teollisuus

Kemian-
teollisuus

Metsä-
teollisuus

Maatalous

Elintarvike-
teollisuus

Kauppa

Tekstiili ja 
muoti

1.6.2020 4

Toimialojen 
tiekartat ovat 

tärkeä askel kohti 
hiilineutraaliutta



RT:n tiekarttatyön 
vahvuus on hyvä ja 
laaja yhteistyö
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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
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Pohjoismaat tavoittelevat vähähiilisen 
rakentamisen harmonisointia

Ruotsi
• Hiilineutraalius 2040
• Rakennusten 

ilmastotodistukset pakollisia 
2022, päästörajat tulossa 
2028

Tanska
• 70% päästövähennys 2030 

mennessä
• Valtiollinen vihreän 

rakentamisen sertifikaatti 
2022

Suomi
• Hiilineutraalius 2035
• Vähähiilisen rakentamisen 

raja-arvot ennen 2025

Norja
• Hiilineutraalius 2030
• Vähähiilisyyden arviointi 

pakollista julkisissa 
hankkeissa

Islanti
• Tavoitteet ja 

soveltamisaikataulu työn 
alla



Suomella on hyvä 
kansainvälinen maine 
vähähiilisen rakentamisen 
edistäjänä
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Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avaamassa 
kansainvälistä ”Bringing Embodied Carbon Upfront” -tilaisuutta New 
Yorkissa syyskuussa 2019.



Matka kohti vähähiilistä rakentamista 
sisältää haasteita ja mahdollisuuksia

• Energian hiilijalanjälki laskee kivihiilen käytön 
loppuessa

• Digitaalisen tiedon määrä kasvaa nopeasti
• Nuori ammattilaispolvi tiedostaa 

vähähiilisyystarpeet
• Vihreää rahoitusta tarjolla julkiseen 

vähähiiliseen rakentamiseen
• Vihreässä rakentamisessa suuri kansainvälinen 

markkina

• Hiilineutraaliuden tavoiteaikataulu edellyttää 
hyvin ripeitä toimia

• Muuttuvan sään vaikutukset rakennusten 
pitkäaikaiskestoon osin tuntemattomia

• Muuttuvat ja vaikeasti ennakoitavat tilatarpeet 
(mm. epidemioiden monet vaikutukset)

• Osa tiloista ongelmallisesti tyhjillään tai 
tehottomassa käytössä
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Mahdollisuuksia Haasteita



Rakentaminen 
mahdollistaa 
hiilineutraalin 
yhteiskunnan
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Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Jatketaan yhdessä kohti 
hiilineutraalia Suomea!
Teppo Lehtinen
ylijohtaja, ympäristöministeriö
teppo.lehtinen@ym.fi
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