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39 § Rakennuksen elinkaariominaisuudet
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla elinkaariominaisuuksiltaan ekologiseksi sekä tavoitteelliselta tekniseltä 
käyttöiältään pitkäikäiseksi. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden 
kestävyyteen sekä rakennuksen ja sen tilojen, rakennusosien sekä teknisten järjestelmien käyttöikään, 
käytettävyyteen, huollettavuuteen, muunneltavuuteen ja korjattavuuteen sekä rakennusosien purettavuuteen ja 
uudelleenkäytettävyyteen. 

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle laajamittaisesti 
korjattavalle rakennukselle laaditaan materiaaliseloste, joka sisältää koneluettavassa muodossa tiedot 
rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Materiaaliselostetta ei tarvitse laatia, jos kyseessä on 
sellainen uusi rakennus, jota ei 37 §:n mukaan ole suunniteltava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi, 
eikä korjattavalle erillispientalolle tai laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle, jonka energiatehokkuutta ei ole 
mainitun pykälän mukaan parannettava korjaustyön yhteydessä. Rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet 
on luetteloitava rakennettaessa tai korjattaessa rakennusta. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 

1) rakennuksen tavoitteellisesta teknisestä käyttöiästä, muunneltavuudesta, huollettavuudesta ja korjattavuudesta 
sekä rakennusosien purettavuudesta; 

2) rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä ja selosteen säilyttämisestä sekä 
rakennusmateriaalien ja -tuotteiden luetteloinnista ja luettelon säilyttämisestä. 

Erilaiset elinkaaristrategiat voivat tukea pitkäikäisyyttä
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Pysyvästi pitkäikäinen

Siirrettävä

Osat uudelleen-
käytettävissä

• Kestävät, osittain vaihdettavat 
materiaalit ja rakennusosat

• Monikäyttöisyys, muunneltavuus, 
huollettavuus

• Talotekniikan uusittavuus

• Rakennuksen ja rakenteiden 
mitoitus siirrettäviksi 

• Ehjänä purettavuus
• Rakennusosien ja –materiaalien 

uudelleenkäytettävyys

Kuvat ja animaatio: Harri Hakaste
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39 § Rakennuksen elinkaariominaisuudet
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sellainen uusi rakennus, jota ei 37 §:n mukaan ole suunniteltava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi, 
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1) rakennuksen tavoitteellisesta teknisestä käyttöiästä, muunneltavuudesta, huollettavuudesta ja korjattavuudesta 
sekä rakennusosien purettavuudesta; 

2) rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä ja selosteen säilyttämisestä sekä 
rakennusmateriaalien ja -tuotteiden luetteloinnista ja luettelon säilyttämisestä. 

Tarvitaan rakentamisen kiertotalouden 
ohjaamiseen ja seurantaan

Tarvitaan sekä ilmastoselvityksen että käyttö- ja 
huolto-ohjeen laadintaa varten

1. Uusiutuva

2. Uusiutumaton

3. Kierrätetty

4. Uudelleen 
käytetty

5. Vaarallinen

1. Betonit ja tiilet

2. Puu ja 
luonnonkuidut

3. Lasimateriaalit

4. Muovit ja kumit

5. Bitumit

6. Metallit

7. Lämmöneristeet

8. Kipsimateriaalit

9. Koneet ja laitteet

10.Maamassat

11.Muut materiaalit

12.Puut

Talo 2000 tai 
muu nimikkeistö?

Materiaaliseloste
(asetusluonnos)

Suunnittelijat 
huolehtivat 
tehtäviensä 

mukaan

Perustuu tieto-
malliin tai 

koneluettaviin 
tietoihin

I
Rakennusosat

II
Osissa käytetyt 

materiaalit

III
Materiaalien 

alkuperä
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Sisältyy materiaaliselosteeseen Ei sisälly materiaaliselosteeseen
Rakennus Rakennuspaikka

Alueosat – - Maaosat 
- Tuennat 
- Päällysteet
- Alueen rakenteet
- Istutettavat puut

- Raivaukset, kaivannot ja kanaalit 
- Alueen varusteet 
- Tuotteiden pakkaukset 
- Uuden rakennuksen tieltä purettavat 

rakenteet tai rakennukset
- Muu kasvillisuus, maaperä ja vesistö

Rakennusosat - Alapohjat
- Runko
- Julkisivut, ovet ja ikkunat 
- Ulkotasot ja parvekkeet 
- Kattorakenteet

- Perustukset - Tuotteisiin kuulumattomat erilliset naulat, 
ruuvit, liimat, tiivisteet, saumaukset ja 
muut kiinnikkeet

- Savunpoistorakenteet
- Tuotteiden pakkaukset

Tilaosat - Jako-osat (väliseinät, ovet, portaat)
- Tilapinnat (lattiat, sisäkatot, seinät) 

pintakäsittelyineen
- Tilavarusteet (kiintokalusteet, 

keittiölaitteet)
- Hormit ja tulisijat
- Tilaelementit (mm. 

kylpyhuonemoduulit)

- Listat ja kulmavahvikkeet
- Kaiteet 
- Tilaopasteet 
- Tuotteisiin kuulumattomat erilliset naulat, 

ruuvit, liimat, tiivisteet, saumaukset ja 
muut kiinnikkeet

- Tuotteiden pakkaukset 

Talotekniikka - Lämmitysjärjestelmän pääosat
- Vesi- ja viemärijärjestelmän pääosat
- Ilmastointijärjestelmän pääosat
- Jäähdytysjärjestelmän pääosat
- Sprinklerijärjestelmän pääosat
- Sähköjärjestelmän pääosat 
- Hissit ja liukuportaat

Rakennuksen ulkopuolella sijaitsevat 
talotekniikan osat, jotka eivät palvele 
rakennusta vaan rakennuspaikkaa 
(esim. aluevalaistus tai ulkokatosten 
sähköjärjestelmä)

- Tietotekniset järjestelmät
- Taloautomaation järjestelmät
- Varavirtajärjestelmät
- Erilliset koneet ja laitteet
- Tuotteiden ja laitteiden pakkaukset

16 § Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on hakiessaan rakentamis- tai purkamislupaa tai tehdessään 
purkamisilmoituksen esitettävä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys, josta on käytävä ilmi arviot 
rakennus- tai purkuhankkeessa syntyvien purkumateriaalien määristä. Selvitystä ei kuitenkaan 
edellytetä hankkeissa, joissa purkumateriaalien määrä on vähäinen. Sellaisessa uuden rakennuksen 
rakentamishankkeessa, johon ei sisälly purkamista, on ilmoitettava arvio ainoastaan rakennuspaikalta 
pois kuljetettavan maa- ja kiviaineksen määrästä. 

Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys on päivitettävä rakennus- tai purkuhankkeen valmistuttua siten, 
että siitä käyvät ilmi tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen rakennus- ja purkujätteiden määristä, 
toimituspaikoista ja käsittelystä. Myös uuden rakennuksen rakentamishankkeen selvitykseen on 
lisättävä tiedot syntyneistä rakennusjätteistä. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvollisuudesta 
säädetään jätelain (646/2011) 15 §:ssä ja sen nojalla annetuissasäännöksissä. 

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksessä 
edellytetyt tiedot ilmoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietokantaan. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä purkumateriaali- ja 
rakennusjäteselvityksen sisällöstä, laadinnasta ja tietojen ilmoittamisesta. 
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38 § Rakennuksen vähähiilisyys
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla vähähiiliseksi. Uuden rakennuksen tai rakentamislupaa edellyttävän 
laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava rakentamislupaa varten 
tehtävässä ilmastoselvityksessä. Ilmastoselvitystä ei tarvita sellaiselle uudelle rakennukselle, jota ei ole 
suunniteltava ja rakennettava 37 §:n mukaan lähes nollaenergiarakennukseksi, eikä korjattavalle erillispientalolle tai 
laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle, jonka energiatehokkuutta ei ole mainitun pykälän mukaan parannettava 
korjaustyön yhteydessä. 

Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen arvioinnin on katettava rakennuksen elinkaari tai laajamittaisesti korjattavan 
rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen elinkaaren vaiheet. 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. Tämä ei kuitenkaan 
koske sellaista uutta rakennusta, jota ei 37 §:n mukaan ole suunniteltava ja rakennettava lähes 
nollaenergiarakennukseksi eikä erillispientaloa tai laajamittaisesti korjattavaa rakennusta. Uuden rakennuksen 
hiilijalanjäljen raja-arvojen on perustuttava rakennuksen koko elinkaaren aikana tapahtuvaan energian ja 
materiaalien kulutukseen. 

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. 

• Kierrätys ja 
uudelleenkäyttö

• Pitkäikäiset 
hiilivarastot

• Karbonatisoituminen

• Ylimääräinen 
uusiutuva energia

• Istutetut puut

Raja-arvot tietyille uusille 
rakennuksille

• Rakennustuotteiden 
valmistus

• Kuljetukset

• Rakentaminen

• Rakennustuotteiden 
vaihdot

• Energian kulutus 
rakennuksessa

• Purkaminen

• Kierrätys

• Loppusijoitus

Ilmastoselvitys
(asetusluonnos)

Suunnittelijat 
huolehtivat 
tehtäviensä 

mukaan

Perustuu 
tietomalliin tai 
koneluettaviin 

tietoihin

Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki
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A1
Raaka-aineiden 

hankinta

A2
Kuljetus tehtaalle

A3
Valmistus

A4
Kuljetus 

työmaalle

A5
Työmaan 
toiminnot

C1
Purku

C2
Kuljetus 

jätteenkäsittelyyn

C3
Jätteenkäsittely

C4
Loppusijoitus

D
Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset

Ilmastoselvitykseen sisältyvät rakennuksen elinkaaren vaiheet

Valmistus Rakentaminen Käyttö (ensimmäiset 50 vuotta) Elinkaaren loppu

B1
Käyttö kohteessa

B2
Ylläpito

B3
Korjaukset

B4
Vaihdot

B5
Peruskorjaukset

B6
Energian käyttö

B7
Veden käyttö

B8
Käyttäjien toimet

Cjalanjälki = GWPvalmistus + GWPvaihdot + GWPjätteenkäsittely + GWPloppusijoitus + GWPkuljetukset + GWPtyömaa + GWPkäyttöenergia

𝐆𝐖𝐏𝐤ä𝐲𝐭𝐭ö𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 = E ×GWP ,

t

i=1

GWPtyömaa = [E × GWPE]

GWPkuljetus = (Kuormameno × Etäisyysmeno × GWPtkm,meno) + (Kuormapaluu × Etäisyyspaluu × GWPtkm,paluu)

GWPloppusijoitus = Mjätteenpoltto × GWPjätteenpoltto + Mkaatopaikka × GWPkaatopaikka

GWPjätteenkäsittely = Mkierrätys,ulos × GWPkierrätysvalmistelu + Menergiahyödyntäminen,ulos × GWPhyödyntämisvalmistelu + Mjätteenpoltto × GWPjätelajittelu + Mkaatopaikka × GWPjätelajittelu

GWPvaihdot = GWPvalmistus + GWPkuljetukset + GWPtyömaa + GWPjätteenkäsittely + GWPloppusijoitus

GWPvalmistus = [(GWPA1 - GWPbio,A1) + GWPA2 + GWPA3]

Hankekohtaiset 
tiedot tarvitaan

Taulukkoarvojen 
käyttö sallittu

Metodologinen perusta
Standardit EN 15643, EN 15978, EN 15804, ISO 14067 sekä EU:n yhteinen Level(s)-menetelmä
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Arviointi tehdään vain
korjaukselle ja sen jälkeiselle elinkaarelle

Uuden ja korjattavan rakennuksen elinkaariarvioinnin erot?

Valmistus Rakentaminen Käyttö (ensimmäiset 50 vuotta) Elinkaaren loppu

Korjaukseen tarvittavien 
tuotteiden valmistus ja 
kuljetukset

Purku- ja korjaustyöt

Rakennus- ja purkujätteen käsittely

Korjatun rakennuksen käyttö 
ensimmäisten 50 vuoden ajalta

Rakennustuotteiden 
vaihdot ensimmäisten 
50 vuoden aikana

Lupaa edellyttävä laajamittainen korjaus

Korjatun 
rakennuksen 
elinkaaren loppu

Määräluettelo 
tai tietomalli

Mitä tietoja hiilijalanjäljen laskentaan tarvitaan?

Rakennus-
osien määrät

Osto-
energian 
määrä

Kuljetus-
matkat

Energian 
käyttö 

työmailla
Hiilijalanjälki
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Energia-
selvitys

Valmiit taulukkotiedot 
(tai hankekohtainen laskenta)

Määräluettelo 
tai tietomalli

Uutta 
tietoa
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mukaisia ympäristöominaisuustietoja. 

Uuden rakennuksen hiilijalanjälki ei saa ylittää käyttötarkoitusluokittain säädettyä raja-arvoa. Tämä ei kuitenkaan 
koske sellaista uutta rakennusta, jota ei 37 §:n mukaan ole suunniteltava ja rakennettava lähes 
nollaenergiarakennukseksi eikä erillispientaloa tai laajamittaisesti korjattavaa rakennusta. Uuden rakennuksen 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista. 
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Mikä vaikuttaa rakennuksen vähähiilisyyteen?

6.10.2022 21Lähde: Bionova, 2021. Carbon Footprint Limits for Common Building Types.

Huonot perustusolosuhteet
+ 12…20 %

Asemakaavan vaatimukset
+ 6…13 %

Maaperän stabilisointi
+ 33…55 %

Energialuokka A
– 6…16 %

Lämpöpumppu
– 13…31 %

Päästöjen vähennys-
potentiaali yhteensä:

– 28…43 %

Puurunko
– 11…17 %

Päästöjä lisää: Päästöjä vähentää:
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Raja-arvojen asettamiseen vaikuttavia tekijöitä
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Korkeus
YM:n päivitetty 

arviointi-
menetelmä

Kansallinen 
päästötietokanta

Riittävä otos erilaisia 
rakennustyyppejä

Muuttujien 
huomiointi

esimerkiksi

Perustukset

Julkisivut
Käyttö-

tarkoitukset
Kaava-

vaatimukset Siirrettävyys

Muunneltavuus

Hankevaihe

Skenaariot

Arviointitapa

Laskenta-
ohjelmat

Tietomallit

Arvioijat

Tyypilliset 
hiilijalanjäljen 
vaihteluvälit

CO2

Raja-arvojen asettamiseen vaikuttavia tekijöitä
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Elinkaari

Hallitusohjelma

Ilmastopolitiikka

Vaikuttavuus-
arviointi

Hiilijalanjäljen 
pienentämisen 

keinoja
esimerkiksi

Materiaali-
tehokkuus

Energia-
tehokkuus

Käyttöaste

Muunneltavuus

Tavoitteet

Tyypilliset 
hiilijalanjäljen 
vaihteluvälit

CO2

Tila-
tehokkuus

Rakenteet

EU

Ympäristö-
vaikutukset

Sosiaaliset 
vaikutukset

Talous-
vaikutukset



6.10.2022

Historialliset päästöt?
Kyky vähentää päästöjä?

Muokattu läheteestä Habert ym., 2020. ”Carbon budgets for buildings: harmonising temporal, spatial and sectoral dimensions”. Buildings & Cities, 1(1), 429 – 452.

Kansallinen hiilibudjetti Henkilökohtainen 
hiilibudjetti

Kehitystarpeet?
Väestön kasvu?

Globaali hiilibudjetti

< 500 GtCO2e
skenaariosta ja varmuusvälistä riippuen

…eri tarpeille

…eri toiminnoille

…eri sektoreille

Muokattu lähteestä Chandrakumar ym., 2020. ”A science-based approach to setting climate targets for buildings: The case of a New Zealand detached house”. Buildings and Environment, 169, 106560

…maata kohden
suhteutettuna väestön
kasvuun

…rakennetulle ympäristölle …eri 
rakennustyypeille

Globaali hiilibudjetti

< 500 GtCO2e
skenaariosta ja varmuusvälistä riippuen
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Kansalliset 
päästöt ja 
poistumat

…rakennus-
tyypeille

Hiilineutraaliuden
tavoitevuosi

2035

Päästövähennykset 
eri sektoreille

(poliittinen päätös)

…rakennetulle
ympäristölle

?
2025

?
2030

?
2035

Raja-arvoja päivitettäneen suhteessa 
hiilineutraaliuden tavoitteeseen
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Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen laatiminen

Ilmastoselvitys

CO2e

Materiaaliseloste

Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen soveltamisalaksi 
suunniteltu sama kuin energiatodistuksessa

Materiaaliseloste + ilmastoselvitys + 
hiilijalanjäljen raja-arvo

• 112 Rivitalot
• 12 Kerrostalot
• 3 Liikerakennukset
• 4 Toimistorakennukset
• 6 Hoitoalan rakennukset 
• 7 Kokoontumisrakennukset (pl jäähallit, 

uimahallit, uskonnolliset)
• 8 Opetusrakennukset

Materiaaliseloste + ilmastoselvitys
Ei raja-arvoja

• 110 Pientalot
• 111 Paritalot
• 210 Ympärivuotiset vapaa-ajan rakennukset
• 5 Liikenteen rakennukset (pl katokset ja 

huoltorak.)
• 740 Jäähallit
• 741 Uimahallit
• 12 Varastorakennukset (pl

lämmittämättömät tai katokset)
• 13 Pelastustoimen rakennukset
• Laajamittaisesti korjattavat lupaa vaativat 

rakennukset, joiden energiatehokkuutta on 
parannettava

Ei materiaaliselostetta tai ilmastoselvitystä 
eikä raja-arvoja

• 211 Osavuotiset vapaa-ajanrakennukset
• 512 Ammatillisen kaluston 

huoltorakennukset
• 514 Kulkuneuvojen katokset
• 52 Tieto- ja viestintätekniikan rakennukset
• 73 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
• 9 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan 

rakennukset
• 10 Energianhuoltorakennukset
• 11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset
• 1210 Lämmittämättömät varastot
• 1215 Varastokatokset
• 1311 Väestönsuojat
• 14 Maatalousrakennukset ja eläinsuojat
• 19 Muut rakennukset
• Väliaikaiset rakennukset
• Alle 50 m2 rakennukset
• Suojellut rakennukset
• Erilliset rakenteet
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Yleiset soveltamisperiaatteet:

1. Jos rakennukselle tarvitaan energiaselvitys, sille tarvittaisiin myös 
ilmastoselvitys ja materiaaliseloste

2. Jos rakennus ei saa ylittää E-luvun raja-arvoja, se ei saisi ylittää myöskään 
hiilijalanjäljen raja-arvoja
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Materiaaliselosteeseen ja ilmastoselvitykseen 
sisältyvät rakennusosat

Rakennuspaikka
• Alueen rakenteet
• Maanalaiset rakenteet
• Perustukset, paalutukset ja stabilointi

Rakennus
• Kantava runko
• Täydentävät osat
• Talotekniikan pääosat

Hiilijalanjäljen rajat 
käyttötarkoitus-

luokittain

Materiaaliselosteeseen ja ilmastoselvitykseen 
sisältyvät rakennusosat

Rakennuspaika
• Alueen rakenteet
• Maanalaiset rakenteet
• Perustukset, paalutukset ja stabilointi

Rakennus
• Kantava runko
• Täydentävät osat
• Talotekniikan pääosat

Tieto-
malli

+ taulukkoarvot
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Tietomallipohjainen arviointi

Tieto-
malli-
ohjelma

Elinkaari-
laskenta-
ohjelma

Määrätiedot

Palaute

Päästö- ja materiaalitiedot: 
• Avoin kansallinen tietokanta CO2data.fi
• Rakennustuotteiden ympäristöselosteet (EPD)

Tietomallipohjainen arviointi

Elinkaari-
laskenta-
ohjelma

Ohjelmistojen käyttö

• Määräluettelot voidaan tuottaa suoraan tietomallista

• Vähähiilisyyden arviointi edellyttää jonkinlaista työkalua

• Ministeriö ei tule laatimaan virallista ohjelmistoa tai 
valitsemaan markkinoilta tiettyä ohjelmistoa

• Ministeriö päivittää yksinkertaisen ja ilmaisen Excel-
laskurin, jotta säädösten täyttämiseksi ei välttämättä 
tarvitsisi hankkia ohjelmistoa

• Kaupallisille ohjelmistoille harkitaan testausjärjestelmää



6.10.2022

Tietomallipohjainen rakentamislupa?

Tieto-
malli-
ohjelma

61 § Rakentamislupahakemus

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän rakennuspaikan omistajan tai haltijan on 
haettava kunnalta rakentamislupaa kirjallisesti. Rakentamislupahakemukseen on 
liitettävä rakennuskohteesta ja sen laajuudesta riippuen: 
1. rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jotka 

rakennussuunnittelija varmentaa allekirjoituksellaan; 
2. rakennuksen rakennussuunnitelmia vastaava suunnitelmamalli tai tiedot 

koneluettavassa muodossa tai muun kuin rakennuksen osalta selvitys 
rakennuskohteesta ja sen vaikutuksista ympäröivään alueeseen; 

3. selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden 
edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä; 

4. energiaselvitys; 
5. ilmastoselvitys; 
6. materiaaliseloste; 
7. selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista; 
8. selvitys rakennuksen kunnosta toimenpidealueen osalta, jos kyseessä on 

korjaushanke; 
9. selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa; 
10. muu kuin 1–9 kohdassa tarkoitettu lupahakemuksen ratkaisemiseksi 

tarvittava olennainen selvitys. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
pääpiirustusten ja selvitysten sisällöstä ja esitystavasta sekä 
tietomallimuotoisista suunnitelmista. 

Mitä tarkoittaa lupaprosessille?

Ilmasto-
selvitys ja 
materiaali-
seloste
• Suunnittelijat 

laativat 
tehtäviensä 
mukaan

• Koneluettavassa 
muodossa

Rakentamis-
luvan liite
• Toimitetaan 

kunnan 
järjestelmään 
lupaa haettaessa

Osaksi 
rakennetun 
ympäristön 
tieto-
järjestelmää
• Yhteen-

toimivuuden 
määrittely 
käynnissä

Rakennetun 
ympäristön 
materiaali- ja 
päästö-
seuranta
• Järjestelmän 

kehitys 
käynnissä

• Jälkitarkastukset 
mahdollisia
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Miten tähän on tultu?

6.10.2022 36

2016
YM vähähiilisen 
rakentamisen 
tiekartta

2017
YM vähähiilisen 
rakentamisen 
hankintakriteerit

2019
Hallitusohjelma

2021
Lausuntokierros 1

2022
Lausuntokierros 2

• Testattu toimialan kanssa kolmessa eri jaksossa
• YM järjestänyt aiheesta yli 40 tilaisuutta
• YM osallistunut yli 100 toimialan tilaisuuteen
• YM koordinoi pohjoismaista harmonisointityötä

Pohjoismainen säädöskehitys

Ruotsi
• Lakisääteinen 

ilmastoselvitys 
2022

• Rakennusten 
raja-arvot 2027

Norja
• Lakisääteinen 

laskenta 2022
• Pakollista 

julkisissa 
hankkeissa jo 
vuosia

Tanska
• Päästörajat 

2023
• Vihreän 

rakentamisen 
sertifikaatti

Suomi
• Rakennusten 

ilmastoselvitys 
2024 (?)

• Raja-arvot 
ennen vuotta 
2025

Islanti
• Selvitykset 

käynnissä
• Säädökset 

harkinnassa

• EU:n yhteinen arviointimenetelmä Level(s)
• EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitys (EPBD)
• EU:n rakennustuoteasetuksen päivitys (CPR)
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Seurantajärjestelmän suunnittelu käynnissä

Hiilipäästöt,
nielut ja 

varastot?

Uusiutuvat ja 
uusiutumattomat 
materiaalit?

Kohti hiili- ja materiaalivirtojen seurantaa 
rakennetussa ympäristössä

Eurooppa Maa Kaupunki RakennusKortteli Tuote

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ

Rahoitusta vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta?

Hankkeiden ehtoja:

• Tukea myönnetään TKI-hankkeisiin (tutkimus, 
kehitys, innovointi), jotka merkittävästi edistävät 
rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tai auttavat 
sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

• Tukea voidaan myöntää sekä taloudelliseen 
(RPA/kokeellinen kehittäminen) että ei-
taloudelliseen toimintaan

• Hankkeiden enimmäistukitaso on 40 % 
tukikelpoisista kustannuksista

• Hankkeiden tulee täyttää ’Do No Significant Harm’ 
-periaatteen (2021/C58/01) mukaiset valinta- ja 
kelpoisuusehdot
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Hakemusten arviointikriteerit

a) Toteuttamiskelpoisuus 

b) Vaikuttavuus, skaalattavuus 

c) Saatavuus, avoimuus

d) Innovatiivisuus, luovuus

Tulevat hakukierrokset

Haku 3. (19.9-14.10.2022)

Haku 4. (12.12.-27.1.2023)


