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Rakennusten elinkaaren 
hiilijalanjäljen ja 
kustannusten vertailu

OHJELMA

13.00 Tilaisuuden avaus –tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, Turun kaupunki

Energiatehokkuudesta ja älyteknologioista käyttäjälähtöistä liiketoimintaa -

Energiaviisaat kaupungit hankkeen esittely – projektipäällikkö Tuomas Vanhanen, Tampereen kaupunki

Tarpeet rakennusten elinkaariohjauksen kehittämiseen ja kaupunkien pilottikohteiden esittely 

Kaisa Simula, Turun kaupunki,

Auli Heinävä, Tampereen kaupunki,

Sara Tapiala, Helsingin kaupunki

13.45-14.15 Keynote: Ohjauskeinoja ja linjauksia vähähiilisen rakentamisen suunnittelun ja seurannan tueksi Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö

14.15-14.45 Tauko ja kahvitarjoilu

14.45-15.45 Pitchaukset – yritysten ratkaisujen esittely

15.45-16.45 Työpaja – Rakennusten elinkaariohjaustyökalujen kehittäminen

16.45-17.00 Työpajan purku ja tilaisuuden päätössanat



Tilaisuuden avaus
Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, Turun kaupunki



Jäljellä oleva 
hiilibudjetti

420
GtCO2

Nykypäästöillä jäljellä oleva hiilibudjetti 1,5 
asteen lämpenemiseen kulutetaan 10 vuodessa

42
GtCO2

Nykyiset vuosittaiset päästöt

Pariisin sopimus – Tavoitteena < 1,5 °C vs. > 3 °C

Kaupunkiseudut merkittävässä roolissa

Turku 2029 - Tampere 2030 - Helsinki 2035

Tilaisuuden avaus: Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi

Normiohjaus

Jotta tilahankkeilla voidaan tukea 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista 
mahdollisimman hyvin, tulisi tehdä laskentaa elinkaaren 
aikaisten päästöjen osalta.

Kaupungit haluavat markkinakartoituksessa kuulla 
konkreettisista ratkaisuista – markkinoilla tarjolla 
olevista tuotteista, laskentamalleista ja palveluista, joilla 
rakennusten elinkaariohjausta voidaan kehittää.

Kaupungit ovat valmiita pilotoimaan ja kehittämään 
ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa paremmin nykyistä 
tarvetta vastaaviksi! 

5000
rakennusta

100
M€/v 

sähkö, 
lämpö, vesi

7
milj. m2

Bruttoala

500
M€/v 

Tila-
investoinnit

6Aika kaupunkien palvelurakennukset 

Lähde: SITRA

Miten vastata 
ilmastosuunnitelman 
tavoitteisiin tilahallinnan  ja 
rakennushankkeiden osalta 
seuraavan 10 vuoden aikana?

5
milj. t CO2 ekv.

päästövähennys
-tarve



Energiatehokkuudesta ja älyteknologioista käyttäjälähtöistä liiketoimintaa
Energiaviisaat kaupungit -hankkeen esittely

Tuomas Vanhanen, Tampereen kaupunki



Simulointiympäristö, energiapalvelujen suunnittelu ja simulointi

KAUPUNKISUUNNITTELU RAKENTAMINEN 
(uudis ja korjaus)

Energiapalvelualusta

KÄYTTÖ

Investointien ennakkoarviointimalli

Palvelukiinteistöjen energiatehokkuuspilotit

Energian innovaatiokeskus

Nollaenergia-alueen rakentamisen ohjauskeinot ja mm. tontinluovutusehdot

Parannettu energiatehokkuuskumppanuusmalli

Käyttäjä-, olosuhde- ja energiadatan tietomalli

Rakennus virtuaalivoimalaitoksena

Käyttäjän ohjaaminen ja vaikutusmahdollisuudet

EKAT–hankkeen vaikutus 
kaupungin rakentumiseen



Tarpeet rakennusten elinkaariohjauksen kehittämiseen ja 
pilottikohteiden esittely

Kaisa Simula, Turun kaupunki, Auli Heinävä, Tampereen kaupunki, Sara Tapiala, Helsingin kaupunki
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Turun kaupungin tavoitteet
rakennuksille -
Rakennusten elinkaaren 
hiilijalanjäljen ja
kustannusten vertailu

Kaisa Simula
Hankepäällikkö
Turun kaupunki



Kehitystyön alla tilaohjeistusten laadinta

Kaupungin tahtotila

Ohjeistukset
Tilakonseptit
Hiilineutraalius ja elinkaarilaskenta

Turun 
tavoitteet Tilahankkeen 

prosessi

Tarve-
selvitys

Hankes
uunnit
elma

Toimiala laatii, 
johtoryhmä hyväksyy

Laaditaan Tipaken johdolla 
yhteistyössä käyttäjien ja 
asiantuntijoiden kanssa, 
lautakunta hyväksyy osaltaan. 
Khkeh hyväksyy.

Laaditaan Tipaken johdolla 
yhteistyössä käyttäjien ja 
asiantuntijoiden kanssa, 
lautakunta hyväksyy osaltaan. 
Khkeh / KV hyväksyy.

Priorisoinnista 
vastaa Khkeh, 
KV hyväksyy

Kaupunkiympäristötoimiala 
tai muu toteuttaa

Esi-
selvitys

Inves-
tointi-

ohjelma

Toteu-
tus



Tilaohjeistusten laadinta

• Tavoitteet ja laatu
 Turun kaupungin sopimukset ja päätökset mm. energia, hiilijalanjälki 

 Ohjaa rakentamisen laatua rakennustyypeittäin (koulu, päiväkoti…)
 Otetaan huomioon tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa 
 Ohjaa suunnittelua ja rakennuttamista

Tilaohjeistusten laadinta
• Turun kaupungin tahtotila
• Smart and Wise Turku –kärkihanke (kh 18.9.2017)

• Turun kaupungin hiilineutraalius 2029 –tavoite (kv 16.4.2018)
• Turun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 

TEM:n kanssa
• Kaupunginjohtajien ilmastoverkostoaloite (Turku ja Helsinki)

• Turun energiajohtamisen ohjelma (Kila/ Tipake)
• Energiatehokkuussopimuksen toimeenpano

Tilaohjeistusten laadinta
• Turun kaupungin tahtotila
• Smart and Wise Turku –kärkihanke

• Yhtenä painopisteenä viidestä: Hiilineutraalius ja resurssiviisaus.

• Hiilineutraalius saavutetaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä, 
uusiutuvia energialähteitä lisäämällä, energiatehokkuutta 
parantamalla, kiertotaloutta edistämällä sekä hyödyntämällä 
laajamittaisesti digitalisaation ja sen tuottaman datan 
mahdollisuuksia.

• Infra- ja tilaomaisuus, ilmastovaikutusten ennakkoarviointi

Tilaohjeistusten laadinta



Tilaohjeistusten laadinta
• Rakennusten hiilineutraalius ja elinkaarilaskenta
• Kaupunkikonsernin yhteisöt velvoitetaan vuodesta 2019 alkaen investointien ja hankintojen yhteydessä painottamaan 

ilmasto-, ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia ja osallistumaan niiden arviointimallin kehittämiseen ja käyttöönottoon 
yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

 Kirjasto toteutuneista kohteista

 Elinkaaren laskentamalleja erilaisille tyyppirakennuksille (uudisrakennukset)

 Tarkempi hankekohtainen elinkaaren laskentamalli tukemaan 
suunnitteluratkaisujen valintaa jo tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa

• Huomioiden ja sisältäen:

 Rakennuksen sijainti, tuleva käyttötarkoitus, koko, ikä- ja laatutavoitteet

 Peruskorjauksissa erityishaasteet

 Hiilijalanjälki

 Elinkaaren kustannusvertailu eri suunnitteluratkaisuille 

Tilaohjeistusten laadinta
• Rakennusten hiilineutraalius ja 

elinkaarilaskenta PILOTTIKOHTEET

• Kupittaan alue

• Urheiluhalli, urheilukenttä 
(lämmitettävä), maauimala ja 
luistelumato.

• Tavoitteena on tehdä konsepti 
energiatehokkuuden näkökulmasta, 
jota voidaan soveltaa myös muissa 
kohteissa / kaupungeissa. 

• Rakennusten hiilineutraalius ja 
elinkaarilaskenta PILOTTIKOHTEET

• Kahden päiväkodin ja koulun peruskorjaus 
verrattuna uudisrakennushankkeeseen

• Kohteet Varissuolla, rakennukset tehty 1980 
taitteessa ja niistä on olemassa 
kuntoarviot/tutkimukset. Päiväkotien 
verkkoselvitystä päivitetään ja tarveselvitys 
käynnistetään sen valmistuttua.

• Tavoitteena on tehdä elinkaarilaskelma jonka 
perusteella voidaan arvioida myös 
hiilineutraaliuden näkökulmasta 
peruskorjausten kannattavuus verrattuna 
uudisrakentamiseen. 

Tilaohjeistusten laadinta



Tilaohjeistusten laadinta
• Rakennusten hiilineutraalius ja elinkaarilaskenta PILOTTIKOHTEET

• Kahden päiväkodin ja koulun peruskorjaus verrattuna 
uudisrakennushankkeeseen

• Lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä mm. korjausaste, toiminnalliset 
muutokset, tilojen määrä (tehokkaampi uudisrakennuksessa), 
materiaalit yms.

• Muita päätöksen tekoon vaikuttavia asioita mm. toiminnallisuus, 
tilojen riittävyys, riskirakenteet jotka voivat aiheuttaa myöhemmin 
ongelmia (sisäilma-asiat). 

Tilaohjeistusten laadinta
• Rakennusten hiilineutraalius ja 

elinkaarilaskenta PILOTTIKOHTEET

• Skanssin monitoimitalo 
uudisrakennus

• Tavoitteena on tehdä 
elinkaarilaskelma jonka perusteella 
voidaan arvioida 
hiilineutraalisuuden näkökulmasta 
uudisrakennukseen valittavien 
rakenteiden ja energiaratkaisuiden 
kannattavuus.

• Tavoitteena laatia laskelma 
hankesuunnitteluvaiheessa.

• Hyödyt

Selkeät linjaukset ja tavoitteet työn tekemiseen, 
teettämiseen ja päätöksentekoon kustannustietoisesti ja 
energiatehokkaasti

Päätöksentekijät tietävät laatutason ja kaikilla on 
ymmärrys yhteisistä tavoitteista 

Yhdenmukaiset asiakirjat kaikkien käytössä
Yhdenmukaiset ohjeet ulkopuolisille konsulteille 
Auttaa kustannusarvioiden laskennassa, 

laadunvalvonnassa, ajankäytössä 

Tilaohjeistusten laadinta
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Tampereen tarpeet
rakennusten elinkaaren 
hiilijalanjäljen ja
kustannusten vertailulle

Auli Heinävä
Asunto- ja kehityspäällikkö
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Asumisen kehittäminen ja 
palvelutilaverkot
Tampereen kaupunki



Tampereen 
tavoitteet Kunnianhimoinen kaupunkistrategia vie viestin 

eteenpäin
• tavoitteena 3000 asukkaan väestönkasvu/vuosi, 2500 asuntoa/vuosi        
• Tampere on hiilineutraali vuonna 2030

• yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa

• huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa

• kestävä elämäntapa, päästöjen vähentäminen, kestävä asuminen, alueet uusien ratkaisujen 
kokeilu- ja kehitysalustoina 

• Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia –ympäristöpolitiikan 
linjaukset, KV 2018

• Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018-2021, KV 2018
• Tilaomaisuuden linjaukset valmisteltavina 
• Puurakentamisen edistämisohjelma 2016-2020 ja yhteistyösopimus mm. 

TEM kanssa
• Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2015, KH 2017

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän palvelu-
ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019 
• Periaatteiden luominen talonrakennushankkeiden elinkaaren 

hiilijalanjäljen ja kustannusten arvioinnille
• osana tarveselvitysten laadintaa, hankesuunnittelua ja totutussuunnittelua  

• helppokäyttöinen työkalu ja laskentamallit vaihtoehtoisten toteutustapojen vertailemiseksi, 
ohjaamaan osaltaan toteutustavan valintaa, tilahankkeiden päätöksenteon perusteluihin 

• Tilojen ylläpitoon ja rakentamiseen toimintamalli hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi

• tunnistetaan koko talonrakentamisen ja tilaomaisuuden ylläpidon prosessissa  keskeisesti 
vaikuttavat tekijät (CO2-lähteet ja hiilinielut) ja laaditaan käsikirja:  toimintamallin kuvaus ja 
pilotointi, 

• Kaupunkikonsernin vuokra-asuntoyhteisöjen toiminnan vähähiilisyys ja 
energiasäästötavoitteet

• Tonttihakujen ja tontinluovutuskilpailujen ohjelmointi: kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteita edistävä kehittäminen

• Tilat 24/7 varausjärjestelmä, tilakapasiteettitiedot



Tarvitsemme rakennushankkeen varhaisen 
suunnitteluvaiheen hiilijalanjäljen ja kustannusten 
elinkaaritarkastelumallit 
• Kaupungin palvelutilahankkeiden suunnittelua ohjaamaan

• huom. kaupunki hankkii palvelukiinteistöjensä sähkön ja lämmön CO2-vapaana 

• Kaupungin tontinluovutuskilpailujen jyryttämisen tueksi 

• Kaupunkikonsernin vuokra-asuntoyhteisöjen olevien alueiden 
kehittämisen ja muun asuntorakentamisensa suunnittelun tueksi

Aluetaso

• Tampereen kaupunkiseutu: MAL4-sopimus ja rakennesuunnitelman päivitys
• Tampereen kantakaupungin yleiskaavaan liittyy ilmastovaikutusten 

arvioinnin työkalu: 
• tuottaa suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa tukevaa, keskenään vertailukelpoista tietoa sekä 

nykyisen että tulevan yhdyskuntarakenteen päästövaikutuksista

• mahdollistaa tiedon havainnollistamisen yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksista: 
päätöksenteon tukena ratkaistaessa tulevaisuuden kasvun suuntia sekä muita kaupunkirakenteen 
kestävyyteen vaikuttavia linjauksia

Tampereen kaupungin talonrakennus-
hankkeet vuosina 2019-2022

• Nettoinvestoinnit v. 2019-2022 yht. 292 M€
• Isoja investointihankkeita 34 kpl

• varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hankkeita 24 kpl

• uudisrakennuksia 14 kpl ja perusparannushankkeita 20 kpl 

• Puretaanko vanha ja rakennetaan kokonaan uusi vai peruskorjataanko 
olemassa oleva - päätöksenteossa suurimpana vaikuttimena on tänne asti 
ollut investointikustannuksen suuruus

• Jatkossa arvioitava myös elinkaaren hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia
• Kehitettävä, pilotoitava ja otettava osaksi prosesseja menetelmät ja 

laskennat



PALM Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen 
ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma

• Väestösuunnite
• Asuntotuotannon 

ohjelmointi
• Palvelutilaverkot
• Kuntotiedot, kapasiteetit 

jne. 

PALM • Hankearkkitehti
• Rakennuttaja
• Elinkaari
• Talotekniikka
• Vaihtoehtoisen 

toteutustavat ja niiden 
elinkaariarvioinnit

Tarveselvitys

• Toteutustavan ja sen 
elinkaarivaikutusten 
tarkempi selvittäminen

• Kustannusarvio
• Vuokrasopimus

Hankesuunnitelma

• Kuntotieto
• Toiminnalliset 

parannukset 

Perusparannustarve

• Ylläpito
• Kunnossapito
• Korjausinvestoinnit

Käyttö

Päätös jatkosta

• Vastaanotto, TILA ja 
KITIA yhdessä

Käyttöönotto
• Valvonta
Rakentaminen

• Toteutustapa
• Urakoitsijat
• Aikataulu
• Toteutussopimus

Toteutussuunnitelma

Tampereen kaupunki: palvelurakennusten isojen 
investointien hankeprosessi

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä ja 
Tampereen Tilapalvelut Oy

• Talonrakennusohjelman 
investoinniksi

Tampereen Tiilapalvelut Oy

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä

Isojen investointihankkeiden rakentamisen kuukausiraportoinnit, yhteistyöneuvottelut, 
palvelusopimusneuvottelyt

Hankearkkitehti

Hankepäällikkö

Hankearkkitehti

Kiinteistöjohtaja

Projektin 
tilauslomake 
(tarveselvitys ja 

hankesuunnitelma)

Toteutus-
suunnitelma ja 

–sopimus-
luonnos

Hankesopimus

Toimialan lautakunta ja asunto- ja kiinteistölautakunta

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö

Kiinteistöjohtaja

Hankepäällikkö

Toteutus-
sopimuksen 
hyväksyntä

Lopputilitys

Projektipäällikkö

Päätös taloudellisen 
loppuselvityksen  
hyväksymisestä

Hankepäällikkö

KiinteistöjohtajaKiinteistöjohtaja

Projektipäällikkö Projektipäällikkö

Päätös 
toteutussuunnitelman 

hyväksymisestä

Päätös 
hankesuunnitelman 

hyväksymisestä

Isot investoinnit toimintatapa 1.1.2018 alkaen 

Päätös 
tarveselvityksen  
hyväksymisestä
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Kiitos!

Auli Heinävä
Tampereen kaupunki

 

Kiitos!
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Helsingin tarpeet
Rakennusten elinkaaren 
hiilijalanjäljen ja
kustannusten vertailu

Sara Tapiala
Tiimipäällikkö
Rakennetun omaisuuden hallinta
Helsingin kaupunki



Helsingin 
tavoitteet Kunnianhimoinen kaupunkistrategia

• Modernia ilmastovastuuta ja kunnianhimoista 
ilmastonmuutoksen torjuntaa

• Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelma
• Kiinteistöstrategia
• Tavoitteita vähähiilisyydelle, elinkaarikestävyydelle 

ja elinkaariedullisuudelle

Prosessi



Ennen hankesuunnittelua

• Puretaanko vanha ja rakennetaan kokonaan uusi vai peruskorjataanko
olemassa oleva

• Päätöksenteossa vaikuttimena investointikustannuksen lisäksi myös 
elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki

• Tavoitteet tai linjaukset hankesuunnittelulle

• Hankkeen aikataulu ja linjausten vaikutus siihen

• Vertailua pystyttävä tekemään ilman suunnittelijoita, suunnitelmia tai 
selvityksiä

Hankesuunnittelun aikana

• Vertailua pystyttävä tekemään hankesuunnitteluvaiheen alussa 
karkeilla lähtötiedoilla, jotta ohjaavaa eikä toteavaa

• Hankesuunnitteluvaihe tyypillisesti lyhyt, mikä asettaa haasteita ja 
reunaehtoja vertailuille

• Enimmäishinnassa oltava huomioituna myös elinkaarikustannuksiin ja 
hiilijalanjälkeen vaikuttavat asiat

• Jos linjauksia olisi tehty jo ennen hankesuunnittelun alkua, olisi 
mahdollista valita suunnittelijat, joilla osaamista ko. ratkaisuista.

Käyttäjä

Päätösesitys 

Palvelutilaverkko

Hankekokous

Valtuusto

Hankepäätös

Investointi-
päätös

Tarve- ja 
hankesuunnittelutiimi
Rakennuttaminen
Suunnittelijat

Hankesuunnitelma 
ja hankkeen 

enimmäishinta

Tarvekuvaus

 Muoto ja 
geometria

 Energia- ja TATE-
ratkaisut

 Rakenneratkaisut, 
materiaalivalinnat

 Sijainti
 Laajuus
 Asiakasmäärät
 Vaihtoehdot
 Hankintatapa

 Peruskorjaus vai 
uudiskohde
 1. kustannus-
arvio

 Käyttäjän 
tarve

Tilaomaisuus

Esiselvitys 

Investointi-
ohjelma



Keynote: Ohjauskeinoja ja linjauksia vähähiilisen 
rakentamisen suunnittelun ja seurannan tueksi 

Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö
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Vähähiilinen rakentaminen: 
Ohjaus, suunnittelu ja seuranta

Turku 27.2.2019
Arkkitehti, TkT Matti Kuittinen

<1.5oC
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Rakennussektorin päästöjen kehitys
EU-28 (kg per capita), tiedot 2008 – 2016 Eurostat (arviot IPI+NACE), vähennystarpeen pohjana Rockström ym. (2017) ehdotus.
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Materiaalituotannon 
päästöt

920 GtCO2

Energiatehokkuus + 
vähähiilinen energia 
 560 GtCO2

Radikaalit 
kiertotaloustoimet 
 300 GtCO2

6

Rakentaminen keskeisessä asemassa

Huomio rakennusten koko elinkaareen

PurkuKäyttöRakentaminenValmistus
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Huomio rakennusten koko elinkaareen

PurkuKäyttöRakentaminenValmistus

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Larsson ym. 2016

Boverket 2016

Atmaca & Atmaca 2015

Ruuska & Häkkinen 2014

Liljenström ym. 2014

Crawford & Stephan 2013

Säynäjoki ym. 2012

Sturgis & Roberts 2010

CIBSE 2010

Engin & Francis 2010

Tutkimustuloksia rakennusten elinkaaren päästöjen jakautumisesta

Energia- ja materiaalivirrat
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Tärkeimmät rakennusosat mukaan

• Tontin täytöt, rakenteet ja 
perustukset

• Runko ja täydentävät 
rakenteet

• Osa talotekniikasta

• Arviointijaksot 50 / 75 vuotta

• Raja-arvoissa huomioitaisiin 
pelkkä rakennus ilman tontin 
rakentamisen vaikutuksia
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Hiilijalanjälki

A. Ennen käyttöä
• Rakennustuotteiden valmistus (A1-3)
• Kuljetus (A4)
• Työmaatoiminnot (A5)

B. Käytön aikana
• Energian kulutus rakennuksessa (B6)
• Korjaukset ja osien vaihdot (B3-4)

C. Käytön jälkeen
• Purkutyöt (C1)
• Kuljetukset (C2)
• Jätteenkäsittely ja kierrätys (C3-4)

Hiilikädenjälki

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön hyödyt
• Metallit
• Muovit
• Jne

Hiilivarastot
• Puutuotteet

Hiilinielut
• Sementtipohjaiset tuotteet

Muut ilmastohyödyt
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Vaihtoehtoiset arviointitavat

1. Yksinkertaistettu 
menetelmä

• Suunnittelun alkuvaihe
• Suunnittelukilpailut
• Pienet tai kiireelliset 

hankkeet

2. Tarkka menetelmä

• Suunnittelun loppuvaihe
• Käyttöönottotarkastus
• Suuret hankkeet, 

edelläkävijät

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 15

Vaiheittain vähähiiliseen rakentamiseen

1. vaihe: 

Testaus ja 
menetelmät 2017-

2. vaihe:

Ohjausjärjestelmän 
laatiminen 2019-

3. vaihe: 

Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä

16

1. vaihe: 
Testaus ja 
menetelmät 2017-
• Ohjausjärjestelmän 

vaikutusarvioinnit
• Hiilijalanjäljen 

laskentamallin ja 
päästötietokannan 
kehittäminen

• Osaaminen ja työkalut
• Testaus julkisissa 

rakennushankkeissa ja 
yksityisellä sektorilla

2. vaihe:
Ohjausjärjestelmän 
laatiminen 2019-
• Säädösohjauksen ja 

mahdollisten 
kannusteiden valmistelu

• Kytkentä kaavoitukseen 
ja energiaohjaukseen

• Pilottihankkeiden 
laajentaminen

• Rakennusten 
päästötietojen 
seurannan ja tilastoinnin 
valmistelu

3. vaihe: 
Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä
• Mahdollinen 

ilmoitusvelvollisuus 
ennen sitovia raja-arvoja

• Rakennuskanta voidaan 
kytkeä ohjaukseen 
vaiheittain

• Rakennuskannan 
päästötietojen seuranta
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Vähähiilisyys ja rakennuslupa

Rakennustyyppi
Päästöraja

(kgCO2e /m2)

Pienet asuinrakennukset xxx
Asuinkerrostalot yyy
Toimistorakennukset zzz
Liikerakennukset …
Majoitusliikerakennukset
Opetusrakennukset ja päiväkodit
Liikuntahallit (pl uimahallit, jäähallit)
Sairaalat
Muut rakennukset

3. vaihe: 
Ohjaus käyttöön 
2025 mennessä
• Mahdollinen 

ilmoitusvelvollisuus 
ennen sitovia raja-arvoja

• Rakennuskanta voidaan 
kytkeä ohjaukseen 
vaiheittain

• Rakennuskannan 
päästötietojen seuranta

Kiertotalouden 
seuranta

Suunnittelu

Rakentaminen

Käyttö

Purku

19

Kierrätys

Valmistelu Rakennuksen 
hiilijalanjäljen 
arviointi

Rakennuskannan 
hiilijalanjäljen 
tilastointi

Hankkeen 
ilmastotavoitteiden 
asettaminen
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20

1. 

Hankintoja 
koskevat 
strategiat

2. 

Hankinnan 
suunnittelu

3. 

Hankinta-
vaihe

4. 

Sopimus

5. 

Käyttöön-
otto

6. 

Käytön 
aikaiset 
toimet

Parhaat vaikuttamisen 
mahdollisuudet

Hankinnan valmisteluun lisää resursseja

21

Tarvitaan strateginen 
valtuutus

2. 
Hankinnan 
suunnittelu



28.2.2019

10

Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit

22

LaatukriteeritVähähiilisyys

Kustannukset

€
Energia MateriaalitSoveltuvuus


Innovaatiot

Suunnittelupalvelut Tuotteet Rakennusurakat

Kokonaisvastuurakentaminen (KVR)

Elinkaarimallit

Pudasjärven koulu
Kuva: Juha  Nyman

Suunnittelupalvelut Tuotteet Rakennusurakat

23

• Materiaalien CO2-päästöt 
lasketaan

• Vähähiilisimmät rakenteet 
tunnistetaan

• Purkukatselmus 
korjaushankkeissa

• Vähintään 10% 
materiaaleista uusiutuvia tai 
kierrätettyjä

• Suositaan pitkiä takuuaikoja

• Käytetyt uusiutuvat ja 
kierrätetyt materiaalit 
raportoidaan

• Korjaushankkeissa 
purkukatselmus Materiaalit

• 10-20 % määräyksiä parempi 
energiatehokkuus

• Energiantuotannon päästöt 
lasketaan

• Laitteet valitaan parhaista 
energiatehokkuusluokista

• Suositaan pitkiä takuuaikoja

• Työmaan energiankulutus 
mitataan

• Työntekijöille 
energiakoulutus

• Lämpökamerakuvaus ja 
ilmatiiveystesti

Energia

Innovaatiot
• Vähähiilisyyttä edistävät Innovatiiviset palvelut, tuotteet ja toimintatavat
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Kokonais-
taloudellisesti

edullisin
tarjous

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta

Tarjoushinta

Kustannukset

Laadulliset vertailu-
perusteet + hinta

Hinnaltaan
halvin

Kustannuksiltaan
edullisin

Hinta-laatu-
suhteeltaan paras

Laaduntuotto-
kyvyn varmistus

• Tarjoajien 
valinta

• Hankinnan 
vähimmäis-
vaatimukset

• Sopimuksen 
erikoisehdot

Elinkaaren kustannusten ja päästöjen arviointilomake

26

Tilaukset osoitteesta hankintaopas@ym.fi
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→ Suositus elinkaarilaskentaan

c) Tarvittavat lisätoimet

CO
2-

pä
äs

tö
t

2020 2030 2040 2050 2060 2070

Energiantuotannon päästöoletukset elinkaaren aikana

a) Nykyinen päästötaso

Tavoite 2030: 
39 % päästövähennys

Tavoite 2050: 
80 % päästövähennys

b) Päätetyt politiikkatoimet

Ilmastolaki + nykyiset sopimukset

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 28

Ilmaston-
muutos

Rehevöi-
tyminen

Happamoi-
tuminen

Otsonikato

Valo-
kemiallisen 

otsonin 
muodos-
tuminen

Mineraali-
varojen 

ehtyminen

Energia-
varojen 

ehtyminen
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Kiitos mielenkiinnosta.

matti.kuittinen@ym.fi
www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
#VähähiilinenRakentaminen



Pitchaukset
- yritysten ratkaisujen 

esittely

Sitowise
Haahtela

Bionova Oy
VTT

Sweco
Forecon
nollaE



Isot päätökset tehdään alussa

Rakennusten elinkaariohjauksen hiilijalanjäljen ja kustannusten vertailu ja laskenta
Turku 27.2.2019



ESISUUNNITTELU TOTEUTUSSUUNNITTELUHANKESUUNNITTELU YLEISSUUNNITTELU

Suunnitelma ja tietomalli:
L-Arkkitehdit

KYKY VAIKUTTAA HIILIJALANJÄLKEEN
JA KUSTANNUKSIIN

SUUNNITELMAN YKSITYISKOHTAISUUS

KUINKA ARVIOIDA ESISUUNNITELMIA
RIITTÄVÄN NOPEASTI, JOUSTAVASTI JA TARKASTI ?



Kuva: Geoff Eberle

Esi- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehdään monta tärkeää 
hiilijalanjälkeen vaikuttavaa päätöstä: 

Sijainti
Tilaohjelma
Massoittelu
Runkomateriaali

Tarkasteltavana on
aidosti erilaisia ratkaisuja

”Palikkamalli” Kerrokset Ikkunat Energiasimulaatio

Automatisoitu energiamallinnus Rhino/Grasshopper-skriptillä

Energiasimuloinnin tulokset ja 
rakennuksen määrätiedot

Elinkaaren hiilijalanjälki
ja kustannusarvio  

Aurinkosähköpotentiaali

Yksityiskohtainen raportointi Vaihtoehtojen vertailu



Isot linjat nopeasti Yksi malli, monta näkökulmaa Joustavaa ja  parametrista

Rhino/Grasshopper

Parametrinen muodon hakeminen

Monioptimointien visualisointi

Suunnitelma: Serum Arkkitehdit 

Tuulisuus

PienilmastoLuonnonvalo
Suunnitelma: AOR Arkkitehdit 

Suunnitelma: ALA Arkkitehdit 
Julkisivujen parametrinen optimointi

Hiilijalanjälki



Haahtela



TAKU® Pro tietomalli
Professori Yrjänä Haahtela
Dosentti Ari Pennanen
DI Erkki Teittinen
VTM Björn Teir

TAKU® Pro tietomalli on osa 
kansainvälistä huippututkimusta. 
Tällä hetkellä Haahtela on osallisena 
UC Berkeleyn Target Value Delivery 
tutkimusohjelmassa. Tutkimusten 
tuloksia on julkaistu kansainvälisissä 
konferenssi- ja journal julkaisuissa. 



TAKU® Pro mallinnus toimintaprosesseista tiloiksi

Rakennusten elinkaariohjaus 27

TAKU® Pro mallintaa kaikki toiminnan vaatimat 
tilat käyttäen lähtötietona tilaajan/ käyttäjän 
toimintaprosesseja. 
TAKU ehdottaa tilojen yhteiskäyttöä silloin kun 
tilojen käyttöasteet sen sallivat. 
TAKU antaa myös oletukset tilojen olosuhteille 
(lämpö, sähkö, luonnonvalo…) ja rakennuksen 
massoittelulle.



Mallinnus tiloista rakennusosiksi ja 
käytönaikaiseksi kulutukseksi

Rakennusten elinkaariohjaus 28

TAKU® Pro tietomalli mallintaa ennen 
suunnittelun aloittamista rakennuksen 
- Kaikki rakennusosat 100 %:n 

kattavuudella
- Ylläpidon menekit 100 %:n kattavuudella 
- Elinkaaren huollon 100 %::n 

kattavuudella



TAKU Pro®:n ja BIMin dialogi

Rakennusten elinkaariohjaus 29

TAKU® tietomalli tuo kustannus- ja hiilijalanjäljen laskennassa 
tarvittavan määrä- ja laatutiedon käytettäväksi jo hankkeen alkuun. 
TAKU estää osaoptimoinnin koska laskennassa on aina koko 
rakennus, ei vain sen hetkisen suunnittelun tulos. TAKU® Pro on 
navigaattori joka sallii kokeilut, divergentin suunnittelun, mutta 
ohjaa aina uuteen yritykseen silloin kun tavoitteet uhkaavat karata. 

Ohjaus on jatkuvaa dialogia omistajien, käyttäjien, ja 
suunnittelijoiden välillä
• TAKU® muodostaa koko hankkeen tavoitteen toiminnallisella 

lähtötiedolla ja jakaa sen rakennuksen ja ylläpidon osille
• BIM edustaa suunnittelijoiden ehdotusta
Ohjaus on mittauksia, erojen havainnointia ja uusia ratkaisuja. 
Hankkeen lopussa TAKU®:n ja BIMin tietosisältö ovat samat 



Hankesuunnittelu ja TAKU Pro® 
mallinnus; Uusi Lastensairaala

Rakennusten elinkaariohjaus 30

Ehdotettu hankkeen laajuus oli 53 000 brm2

Leikkaamon heräämön vuoteiden käyttöasteeksi mitattiin 45 %. 
Lääkäreiden kanssa asetettiin uusi 60 %:n käyttöasteen tavoite. 
Poliklinikan lääkäreiden vastaanottotilojen käyttöasteeksi mitattiin 50 
%. Lääkäreiden kanssa asetettiin tavoitteeksi 75 %.
TAKU® Pro mallin avulla hankkeen laajuus tehostui 5 000 m2 tilojen 
yhteiskäyttöä kasvattamalla. Sairaalan toiminnallisuutta ei heikennetty. 
Rakennuksen tuottamisen ja elinkaaren hiilijalanjälki pieneni 10 %, 
samoin kustannukset. Hankesuunnittelu (ennen suunnittelua) on 
elinkaaren resurssienkäytön suunnittelun tärkein vaihe. Silloin 
korostuu tilaajan/ käyttäjän vastuu.

Kaavasuunnittelu ja TAKU Pro® mallinnus
Päivystys-/ hammashoitoyksikön oletusmassa on 4 
kerrosta. Kaavoittaja tutkii massaa 5 kerrokseen ja 
alimpaan kerrokseen sisäänvetoarkadia.
Kaavaehdotus kasvattaa investointia 6 % ja 
käytönaikaista energiankulutusta 10 %.



Luonnossuunnittelu ja TAKU Pro® 
mallinnus

Rakennusten elinkaariohjaus 31

Laskentaesimerkki

Päivystys-/ hammashoitoyksikön TAKU Pron mallintama piiri 1. – 3. 
kerroksissa on 155 metriä. Arkkitehdin luonnoksessa piiri on 170 metriä.

Investointikustannus kasvaa 2 % ja käytönaikainen energiankulutus 
kasvaa 4 %. 

Piirin kasvu lisää sisäisiä etäisyyksiä, IV- kanavien pituus ja sähkön asennus
reittien pituus kasvavat TAKU mallinnuksessa 4 % lisäten rakennusmateriaa-
leihin sitoutunutta hiilijalanjälkeä.

Laskentaesimerkki

Uuden Lastensairaalan arkkitehdin julkisivuehdotus TAKUn julki-
sivulle asetetut tavoitteet. Periaatteessa suunnittelijat olisivat
voineet kompensoida muualla, mutta julkisivu otettiin tarkaste-
luun. Hieman massoittelua muuttamalla poistettiin julkisivun 
terästuennat. Hanke palautui tavoitteiden mukaiseksi



Bionova Oy

Panu Pasanen 
panu.pasanen@bionova.fi



VTT



Elinkaarisuunnittelun 
työkalu tarve-, hanke- ja 
ehdotussuunnitteluun

Rakennuksen elinkaariohjaus
Turku 27.2.2019
Sirje Vares

08/03/2019 VTT – beyond the obvious 34



 MIKSI
 Kaupunkien 

ilmastostrategiat 
 Rakennuksien 

säästöpotentiaali
 Tärkeimmät päätökset 

hankkeiden alkuvaiheessa
 Markkinoilla paljon 
 LCA-työkaluja –

ei tarvetta 
vastaavaa

08/03/2019 35

 MITÄ
 Hankkeiden 

elinkaarisuunnittelun 
työkalu tarve-, 
hanke- ja ehdotus-
suunnitteluun

 HYÖDYNTÄMINEN
 Kaupunkien 

omistukseen
 Käyttö tarpeiden ja 

tavoitteiden määrittelyyn 
ja perusvaihtoehtojen 
vertailuun
 Vähähiilisyyden ja 

kiertotalouden 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi

MÄÄRITÄ 
TARPEET

ASETA 
TAVOITTEET

TUTKI 
VAIHTOEHTOJA

RAKENTAMINEN

TOTEUTUSSUUNNITTELU

YLEISSUUNNITTELU

EHDOTUSSUUNNITTELU

TARVE- JA HANKESUUNNITTELU



SB-tool 
(ArcelorMittal)

MITEN
 Helppokäyttöinen työkalu 

osaamista yhdistämällä:
 Suunnitteluprosessi 
 Rakennustekniikka
 Talotekniikka
 Energiatekniikka
 Korjausrakentamisen tekniikat
 LCA- ja hiilijalanjälkiosaaminen
 Kustannusosaaminen
 Ohjelmointi 

08/03/2019 VTT – beyond the obvious 36

HOLISTEEC
ILMARI

E-PASS

MODER

RENOVATION 
LEAP

SUSREF

EKO2

Super
Buildings

NORNET

MECOREN

IMPAWATT

PROGRESS

NewBEE

NeZer

leanWood

TUKALEN



Ainutlaatuisuus

08/03/2019 VTT – beyond the obvious 37

• Ei loppuratkaisujen arviointia1

• Vaiheeseen jossa tehdään suurimmat päätökset2

• Lähtökohtana rakentamisen ja suunnittelumaailman ymmärtäminen3

• Tarpeesta ja tavoitteista suunnitteluratkaisuun4

• Ohjaavassa työkalussa mukana alkuvaiheen merkittävät asiat5

• Detaljilaskelmat YM:n laskurilla / ILMARI:lla ja 
talotekniikkasuunnittelijoiden energiatyökaluilla6

Korjaus / purkaminen 
/ uudisrakentaminen Sijainti, laajuus

Muoto, suuntaus, 
aukotukset

Pää-järjestelmät 
-materiaalit, RES-

vaihtoehdot 



Sweco



Rakennus- ja aluetason elinkaariohjaus
Kari Nöjd & Jyri Nieminen, Sweco Rakennetekniikka Oy



ELINKAARIOHJAUS
Laskenta perustuu olemassa oleviin ohjeisiin ja standardeihin
mm. CEN/TC 350 standardipaketti

Käytämme omia ja ulkopuolisia tietokantoja kustannus-, ja
päästövaikutusten arviointiin

Laskenta suoritetaan käyttäen markkinoilla olevia ohjelmistoja ja
ja työkaluja. Lisäksi olemme kehittäneet omia työkaluja laskentaan.

Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset laskennalle vaihtelevat
projektikohtaisesti.

Tietomalleja hyödynnetään massoittelussa ja rakennusmateriaalien
ympäristövaikutusten arvioinneissa sekä käytön aikaisen energian- ja veden
kulutuksissa.



ESIMERKKEJÄ
• Rakennusryhmän vaihtoehtoiset korjaus ja uudistamisvaihtoehdot.

• Sairaalakonseptin tarkastelu. Työn tarkoitus on lähes aina tapauskohtainen ja tulee käydään läpi yhdessä
asiakkaan kanssa.
Esimerkki - Kouluruokailun hajauttaminen tai keskittäminen:
Painopiste ei ole rakennusten elinkaarikustannuksissa vaan
henkilöstökuluissa, elintarvikekuluissa ja logistiikkakustannuksissa.

Rakennusten ja rakennusten sisäisten prosessien elinkaarivaikutukset rajattava
selkeästi.



ALUETASON TARKASTELUT
Aluetason tarkastelu mahdollistaa energiatuotantorakenteen ja 
jakeluverkoston sisällyttämisen tarkasteluun.

Swecon, Siemensin ja VTT:n kanssa yhteistyössä toteutettu hanke.



Forecon



Työkalu tietopohjaisen päätöksenteon 
tueksi kunnille ja kiinteistönomistajille
Energiaviisaat kaupungit -markkinakartoitus
Turku, Vierailukeskus Joki, 27.2.2019

Tuomas Laitinen
040 416 3101
Tuomas.laitinen@forecon.fi



Talonrakennuskannan mallinnus
• Kaikki yksittäiset rakennukset tunnistettavissa
• Forecon on tutkinut rakentamisen käyttämiä resursseja 

1970-luvulta saakka
Mahdollisuus mallintaa ja kuvata rakennuskantaa, sen        
ominaisuuksia ja vaikuttavuutta täysin uudella tavalla 

Lähde: Roti 2017

Rakennusten tila

Mitä rakennetaan
ja on rakennettu
• Asuinkerrostalo, 

toimisto, sairaala 
yms.

Mistä rakennetaan
ja on rakennettu
• Materiaalit
• Raaka-aineet

Rakentamisen ja
rakennuskannan

vaikutukset ja
merkitys

Foreconin osaaminen



Olemassa olevan 
kannan elinkaari-

kustannukset

Rakennuskannan 
korjausvelka

Rakennuskannan 
hiilivarasto

Rakennuskannan 
materiaalitase

Rakennuskannan 
energiakorjaus-

potentiaali

Aurinkoenergian 
tuottopotentiaali Rakennuskannan 

odotettavat 
korjauskustannuksetRakennuskan-

nan elinkaaren 
hiilijalanjälki
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• Kunnille
• Kuntien kiinteistöyhtiöille
• Suurille kiinteistönomistajille

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet
• Ilmastotavoitteiden konkretisointi pyrittäessä energiaviisaaseen kaupunkiin
• Tietoon perustuva päätöksenteko
• Rakennuskannan hiilivaraston ja materiaalitaseen tunteminen

Varautuminen tulevaan
• Rakennusosien teknisen käyttöiän vanhenemiseen varautuminen
• Korjauskustannuksiin varautuminen fiksumpaa budjetointia ja ennakoivaa kunnossapitoa ja

korjaamista

Analysointi
• Asunto- ja kiinteistökannan tarpeiden ja tilan jatkuva analysointi
• Kiinteistökohtaiseen tietoon pohjautuva päätöksenteko
• Ajantasainen tieto rakennusten kunnosta auttaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan
• Elinkaarikustannusten ja hiilijalanjäljen seuranta



nollaE



nollaE-ohjelmisto rakennusten 
elinkaariohjauksen työkaluna

Kiinteistön simulointi,
energiatehokkuuden optimointi ja
elinkaarikustannusten vertailu

1 2 3



nollaE-ohjelmisto laskee kiinteistön 
lämmitystehon tarpeen

nollaE:n kehittämä, tiettävästi markkinoiden kattavin kiinteistöjen energiatehokkuuden 
optimointiin kehitetty ohjelmisto.

nollaE-ohjelmisto laskee tulokset perustuen laajaan taustadataan ja tämän lisäksi huomioi 
jokaisen kiinteistön yksilölliset ominaisuudet. 

Rakennuksen tietojen perusteella ohjelmisto simuloi kiinteistön kartoittaen lämmitystehon 
tarpeen kulloisenakin ajanhetkenä.

1 2 3

simulointi



nollaE-ohjelmisto optimoi kiinteistön 
energiatehokkuuden
Simuloinnin jälkeen ohjelmisto esittää yhdistelmän toimenpiteitä, jolla kiinteistön 
lämmitystehon tarve saadaan pienennettyä ja rakennuksen energiatehokkuus optimoitua 
huippuunsa.

Optimaalinen yhdistelmä tuottaa parhaan mahdollisen sijoitetun pääoman tuoton.

nollaE-optimoidun rakennuksen 
lämmitystehon tarve, eli 
toimenpiteemme vähensivät 
huipputehontarpeen
288 kW:sta 100 kW:iin

1 2 3

optimointi
Esimerkkikiinteistön lämmitystehon tarve

(mitoituslämpötilassa -26°C)



Taloudellinen laskelma energiainvestoinnille
ja elinkaarikustannusten vertailu
Ohjelmisto laskee energiainvestoinnin kokonaiskustannukset ja
tekee vertailun elinkaarikustannuksista. Tämä helpottaa valintaa ja tukee päätöksenteossa.

Vertailussa ovat nykytilanne, vanhan remontti, vanhan remontti energiaoptimoituna, uuden 
rakentaminen ja uuden rakentaminen energiaoptimoituna.

1 2 3

vertailu

Kokonaiskustannukset 
seuraavan 20 vuoden 
aikana, sisältäen 
investoinnin, sekä em. 
aikana toteutuneet 
käyttökustannukset sekä 
nollaE:n palkkion.

Esimerkki kokonaiskustannuksista 20 vuoden aikana
(investoinnit jyvitetty laitteiston eliniälle)

vanha koulu
nykyisillä ratkaisuilla

vanha koulu
energiaoptimoituna

uusi koulu uusi koulu
energiaoptimoituna
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