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Valmistus Työmaa Käyttö
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Tyypillisten 
rakennustuotteiden 

päästötietokanta

Ohjeet ja rajapinnat 
tietomallipohjaiseen 

rakennussuunnitteluun
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Vähähiilisyyden arviointimenetelmän 
lausuntopalaute pääosin myönteinen

• Arviointimenetelmän selkeys

• Arviointimenetelmän kattavuus

• Pohjoismainen yhteistyö

• Standardit ja Level(s) pohjana

• Soveltuvuus rakennusluvan yhteyteen

• Neuvonta ja seminaarit

• Viestintää ja koulutusta lisää

• Laajempia vaikutusarvioita tarvitaan

• Yhteensovittaminen muiden säädösten 
kanssa

• Runsaasti detaljikommentteja

• Tarkastelun systeemirajojen hienosäätö

• Energian päästöjen laskenta

• Ilmoitettavat indikaattorit ja yksiköt 

• Hiilikädenjälki
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Myönteistä Kehitettävää
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11 %

6 %

83 %

Onko arviointimenetelmä kuvattu
selkeästi ja ymmärrettävästi?

Ei En osaa sanoa Kyllä

25 %

9 %
66 %

Onko arviointimenetelmä tarpeeksi 
kattava, jotta se osaltaan tukee 
hiilineutraaliuden saavuttamista 

Suomessa?

Ei En osaa sanoa Kyllä
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13 %

87 %

Pohjoismaat tavoittelevat
harmonisointia rakennusten

vähähiilisyyden arviointimenetelmissä. 
Kannatatko tätä tavoitetta?

En osaa sanoa Kyllä

14 %

29 %57 %

Onko vähähiilisestä rakentamisesta ollut
tarjolla tarpeeksi tietoa ja neuvontaa

ympäristöministeriöstä?

Ei En osaa sanoa Kyllä

21.9.2020 6

1

14

21

En osaa sanoa Muutosehdotus tai
muu kommentti

Rajaus on sopiva

Onko arvioinnin sisällön rajaus sopiva? 
(n=36)

Kasvillisuuden ja 
maaperän hiilikierto

Pysäköintiratkaisut

Talotekniikkaosat

Kiintokalusteet ja 
pintamateriaalit
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Raja-arvot uudisrakennuksille
(pl pientalot)

Erilliset asetukset

Uusi maankäyttö- ja 
rakennuslaki

Ilmastoselvitys
luvanvaraisille 

rakennushankkeille

Kansallinen 
arviointimenetelmä

Hiilijalanjälki

Hiilikädenjälki

Kansallinen 
päästötietokanta

Tuotteet

Energia

Kuljetukset ja 
työkoneet

Jätteenkäsittely ja 
kierrätys

Maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistuksessa luonnosteltua 
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Palautteen analysointi

1. Lausuntokierros
2. Koekäyttö, vaihe 1
3. Tietomallihanke

Arviointimenetelmän 
jatkokehitys

• Pohjoismainen 
harmonisointi

• EU-kehitys
• Raja-arvojen 

haarukointi

Kesä 2020 Syksy 2020 Kevät 2021

Määrittely

• Käytettävät 
indikaattorit

• Tekninen 
ratkaisu

Toteutus

• Tietojen kerääminen ja 
tarkentaminen tuoteryhmittäin

• Tekninen toteutus
• Pohjoismainen yhteensopivuus

Arvioinnin koekäyttö, vaihe 2
•Käytettävyys tietomallipohjaisessa 
arvioinnissa

•Julkiset hankinnat
•Yhteensopivuus järjestelmien kanssa

Rakennusten raja-arvojen kehitys
• Eri rakennustyypit ja 

poikkeustapaukset
• Raja-arvojen taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset
• Miten raja-arvojen tulisi kehittyä 

kohti Suomen hiilinegatiivisuutta 
2040-luvulla?

Tietokannan ylläpito
•Tarvittavat tarkennukset ja 
täydennykset

Huom: Muutokset mahdollisia
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Säädöskehityksen aikataulu

2020 2021 2022 2023 2024 2025

• MRL ja asetus lausunnolle
• Asetusten laatiminen
• Raja-arvojen vaikutusarviointi
• Pohjoismainen harmonisointi

• Lain ja asetusten luonnostelu
• Alustava vaikutusarviointi
• Raja-arvojen haarukointi

• Uusi MRL voimaan
• Asetusten notifiointi EU:ssa

Asetukset 
voimaan 

(viimeistään)

Muutokset mahdollisia

Hiilineutraali Suomi 
rakennetaan yhdessä

ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
matti.kuittinen@ym.fi


