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SUURI 

MUUTOS



Kansallisen päästötietokannan rooli ja kehitys

1. Vähähiilinen rakentaminen 
hallitusohjelmassa

– Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus

– Päästötietokannan rooli rakentamisen 
päästöohjauksessa

2. Rakentamisen päästötietokannan kehitys

– Millainen tietokannasta on tarkoitus tulla? 
Mihin sitä käytetään? Keille se on 
tarkoitettu?



Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä

• Suunnitteilla on ohjaus 
päästörajojen perusteella
– Huomioi rakennuspaikan ja 

rakennustyypit
– Koko elinkaari mukana

• Päästörajat edellyttävät 
vakioitua menetelmää ja 
tietoja
– Arviointimenetelmä
– Päästötietokanta
– Pilotointi ja tiedon keruu

Lisätietoja:
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen
https://elinkaarilaskenta.fi/

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen
https://elinkaarilaskenta.fi/


ONNISTUNUT

MUUTOS



Virallinen rakentamisen päästötietokanta 

– Geneeriset rakennustuotteiden 
ja –prosessien khk-päästötiedot

– Ilmainen käyttö, avoimet prosessit

– Käyttöliittymä suunnittelijoille ja 
rajapinta laskentaohjelmistoille



Tuotetiedon kasvava rooli

• Geneeristä tietoa käytetään ympäristövaikutusten arviointiin, jos 
tarkempaa virallista tietoa ei ole saatavilla
– Geneerinen tieto voi olla esimerkiksi tuoteryhmä- tai rakennusosakohtainen tieto 

tai prosessitieto

– Tarkempaa virallista tietoa edustaa tuote- tai  tuoteryhmäkohtainen 
ympäristöseloste (EPD)

– Avoimet geneerisen tiedon laskennan ja ylläpidon menetelmät

– Tavoitteena käyttö laajasti rakentamisen eri vaiheissa

• EPD-tieto vahvistaa hyvän tuotteen kilpailuetua, tavoitteena 
ympäristöselosteiden määrän kasvu



Geneerinen
tieto





3. PALVELU

Virallinen ja luotettava
päästötieto ohjauksen ja 
toimialan tarpeisiin.

Jatkuva tiedon ja 
tietojärjestelmän ylläpito.

2. PILOTOINTI

Tietokannan ja geneerisen
tiedon tuottaminen ja 
käyttöönotto 2020 aikana.

Kokemusten kerääminen ja 
jatkokehitys.

1. MÄÄRITTELY

Toimialan näkemysten
kerääminen ja suunnittelu.

Käyttötarpeiden sekä sisältö-
ja tietojärjestelmä-
vaihtoehtojen määrittely.

2019 2020 2021 2022

TOTEUTUS KÄYNNISSÄ, TIETOKANTA 

KÄYTTÖÖN VIELÄ TÄNÄ VUONNA



Tarvekartoitus 
2019 syksyllä

Haastattelut, 
työpajat, keskustelut 
ja asiantuntijatyö

• Päästötietokantaa pidetään 
tarpeellisena

• Käyttötarvetta nähdään laajalti 
rakentamisen prosessissa, myös 
hankesuunnittelussa, 
tavoiteasetannassa ja 
suunnittelun ohjauksessa

• Päästötietokantaa tullaan 
käyttämän pääosin välillisesti 
erillisissä työkaluissa tai 
järjestelmissä – yhteentoimivuus



Yhden yhteisen datan malli

Käyttö pääosin integroituna jo 
käytössä oleviin työkaluihin

Web 
käyttöliittymä

Geneerinen
tietokanta

Keskitetty validointi ja 
avoimet menetelmät

Yhteentoimivuus ja tieto 
lähelle käyttäjää

Yksi tietopohja, monta 
käyttäjää ja käyttötarvetta



Toteutuksen aikataulu

VALMISTELU

• Lähtötietojen kerääminen ja 
lisätietopyynnöt

• Raportointimalli

• Yhteistyökeskustelut 
tietosisällön ja järjestelmän 
osalta

• Teknisen toteutuksen 
suunnittelu

YHTEISKEHITTÄMINEN

• Valmistajien haastattelut ja 
tietopyynnöt toimialalta

• Tuotealueittaiset 
yhteistyöryhmät

• Avoimet taustaraportit 
tuotealuekohtaisista 
ehdotuksista

TEKNINEN TOTEUTUS

• Tietokannan ja rajapintojen 
implementointi

• Testaus

kevät 2020 ->

syksyllä 2020 



Laaja yhteistyö ja innostus

• Avoin tieto ja yhteinen tekeminen kiinnostaa

• Keskustelujen laajeneminen
– Lupavaiheesta laajemmin rakentamisen prosessiin

– Rakennuksista infraan

– Maarajojen yli lähialueille

• Rakentaminen on samaa – yhteinen tieto kannattaa!
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