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EU POLICY WHOLE LIFE CARBON ROADMAP -TIIVISTELMÄ 
 

1 Intro 

Raportti jakautuu kahteen keskeiseen osaan, jotka ovat osa lopullista tiekarttaa: 
o Osio 1. Osassa 1 on yksityiskohtainen yleiskatsaus EU:n kestävään rakennuspolitiikkaan, analyysi 

markkinatilanteesta, esteistä ja mahdollisuuksista Whole Life Carbon -lähestymistavasta ja samalla 

visio, joka ohjaa poliittisia suosituksiamme. 

o Osio 2. Osassa 2 esitetään nämä poliittiset suositukset yksityiskohtaisesti kunkin tunnistamaamme 

neljän toimintalinjan näkökulmasta: Rakennusmääräykset, Jätteet ja kiertotalous, Hankinnat ja 

Kestävä rahoitus. 

Konsultaatiokierroksella etsitään vastauksia seuraaviin dokumentin avainelementteihin:  
1. Visio ja markkinan tila (vision and state of the market) 

2. Poliittiset reitit (policy routes) ja mahdollistavat työkalut (enabling tools) 

Avainelementit on tiivistetty tässä dokumentissa. Tarkemman tiedon saamiseksi suositellaan tarkastelemaan 

alkuperäistä konsultaatioluonnosta ”BuildingLife Roadmap Consultation”. 

 

2 Tiivistelmä avainelementeistä 

2.1 Visio ja markkinan tila 

 

“Jokainen Euroopan kansalainen elää hyvin suunnitellussa, hiilineutraalissa ja kiertotaloutta ilmentävässä 

rakennetussa ympäristössä, joka mahdollistaa korkean elämänlaadun kaikille.”  

 

Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2050 mennessä: 
● Hiilidioksidipäästöjen väheneminen: kaikkien rakennusten käytönaikaiset päästöt ovat nollassa. Lisäksi 

uudet rakennukset, infrastruktuuri ja ylläpito toteutetaan hiilineutraalisti myös tuotesidonnaisen hiilen 

osalta. 

● Resurssit ja kiertotalous: rakennettu ympäristö, joka ei lisää resurssien ehtymistä vaan tukee resurssien ja 

luonnon ennallistamista kukoistavan ja kestävän kiertotalouden puitteissa.  

● Laatu ja kestävyys: rakennettu ympäristö on suunniteltu tukemaan laadukkaiden, terveiden, tasa-arvoisten 

ja kestävien yhteisöjen syntyä samalla poistaen ilman, maaperän, veden ja liikenteen saastumisen.  

2.2 Poliittiset reitit ja mahdollistavat työkalut 

 

2.2.1 Rakennusmääräykset 

 

• Whole Life Carbon (WLC) -periaate eli rakennuksen koko elinkaaren aikaisen hiilen periaate tulee integroida 

EU:n poliittiseen viitekehykseen (EPBD, EED). 

• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) soveltamisala laajennetaan kattamaan rakennuksen koko 

elinkaaren aikainen hiili. 

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC%20EU%20Whole%20Life%20Carbon%20Roadmap%20-%20Consultation%20Doc.pdf
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• Määritetään selkeä Energy Performance Certificates (EPC) -dokumenttien päivitysprosessi 

yhdenmukaisuuden helpottamiseksi ja suorituskyvyn validoinnin luotettavuuden lisäämiseksi. Tämä 

mahdollistaa kiinteistön luokituksen laskennan, joka perustuu kiinteistön mitattuun suorituskykyyn.  

• Suositellaan Levels-viitekehyksen käyttöä pohjana kiinteistön koko elinkaaren hiilen raportoimiseen 

• Linjataan, miten digitaaliset tietokannat voivat tukea rakentamisen sääntelypolitiikkaa (Building regulation 

policy, BRP) ja toimia yhteisenä arkistona kaikille asiaankuuluville rakennustiedoille. Näiden tietojen on 

informoitava materiaalien ja tuotteiden laadusta, alkuperästä ja sijainnista tarjoten tietoa rakennuksen 

materiaalisesta, kiertotaloudellisesta ja taloudellisesta arvosta.  

• Euroopan komissiota kehotetaan antamaan jäsenvaltioillensa valtuudet kehittää avoimia tietokantoja, jotka 

tullaan liittämään yhteiseen tietokantaan kaikista EU:n rakennuksista. Tavoitteena on helpottaa 

yhdenmukaistettua ja avointa datajärjestelmää, joka mahdollistaa rakennusten suorituskyvyn vertailun. 

• Määritetään ja otetaan käyttöön EU-politiikkaan sisällytettävä Whole Life Carbon -raja-arvo (kg CO2e/m2), 

joka on linjassa vuoden 2050 päästövähennystavoitteiden kanssa 

• Energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) päivitetään sisältämään kiertotalousvelvoitteet (pakolliset ennen 

purkamista tapahtuvat auditoinnit, kierrätysmateriaalien/-tuotteiden käyttöä koskevat 

vähimmäisvaatimukset uudisrakentamisen, kunnostustöiden ja/tai purun yhteydessä) 

2.2.2 Jätteet ja kiertotalous 

 
Rakennustuotteiden asetuksen (CPR) tulisi varmistaa, että tuotteet ja niihin liittyvät tiedot tukevat rakennusten 

kiertotalouden mukaista suunnittelua. CPR voisi velvoittaa toimittamaan tuotetiedot joko ympäristöjalanjäljen (PEF) 

tai ympäristötuoteselosteen (EPD) muodossa.  

Jätepuitedirektiivi on päivitettävä seuraavasti: 

• EU: n rakennus-, purku- ja jäteprotokollan pakollinen täytäntöönpano 

• Rakennustuotteiden ja materiaalien hyödyntämistavoitteiden vähimmäisvaatimukset (jotta rakennustyömaalla 

syntyvä vaarallinen rakennusjäte valmistellaan asianmukaisesti turvalliseen ja kestävään uudelleenkäyttöön tai 

kierrätykseen) 

• Rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakielto (poikkeus: vaarallinen jäte). 

• Täydentävät materiaalikohtaiset hyödyntämis- ja jätteen vähentämistavoitteet 

• EU:n jätteiden loppusijoituksen ja sivutuotteiden kriteerien kehittäminen sen varmistamiseksi, että 

sekundaaristen/kierrätettyjen materiaalien ja –tuotteiden käyttö rakennuksissa on turvallista ja kestävää. 

• Vaaditaan jäsenvaltioilta lajittelujärjestelmät, joilla käsitellään 100 prosenttia talteen otetuista vaarallisista ja 

vaarattomista rakennus- ja purkujätteistä, joita ei käsitellä teollisuudessa. 

• Luodaan EU:n laajuinen yhdenmukaistettu malli jätteiden lajittelun, erilliskeräyksen ja kierrätysohjeiden/-

merkintöjen osalta rakennus- ja purkujätteen lajittelun edistämiseksi. 

• Määritetään käyttämättömille rakennusmateriaaleille pakolliset tuotteiden ja materiaalien 

takaisinostojärjestelmät, joita sovelletaan materiaalien ja tuotteiden tuottajiin, toimittajiin ja kehittäjiin. 

• Perustetaan kansalliset ja alueelliset laajennetut tuottajavastuujärjestelmät rakennusalalla, jotta varmistetaan, 

että tuote- ja jätehuollon kustannuksia rahoitetaan riittävästi 

2.2.3 Hankinta 

 
EU:n hankintadirektiivi on päivitettävä seuraavasti: 

• Vaatimus siitä, että kaikkien uusien julkisten rakennusten tulee olla käytön osalta ‘Positive energy in 

operation’ -periaatteen mukaisia vuoteen 2025 mennessä 

• Määritetään hiilijalanjäljen raja-arvo kaikille julkisille rakennuksille uudisrakentamisen ja suurten 

kunnostustöiden osalta 

• Päivitys tehdään pohjautuen Levels-viitekehyksen  
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• Määritetään vähimmäisvaatimukset kestävyys- ja kiertotalouskriteerien osalta 

• Vaatimus pakollisesta arvioinnista uudelleenkäytön osalta purkamisen yhteydessä, joka kannustaa 

uudelleenkäyttöön purkamisen/kunnostamisen yhteydessä  

• Määritetään ympäristöä koskevat suorituskyvyn kriteerit, joiden mukaisesti suunnittelun, 

toimituksen ja käytönaikaiset laskelmat tulee raportoida ja tarkistaa “suorituskykyeron” 

poistamiseksi.   

• Asetetaan infrastruktuurihankkeille varhaisen suunnittelun hiilipäästörajat, jotka huomioidaan ja 

joihin pyritään projektin suunnittelun, rakentamisen ja toimituksen aikana.  

2.2.4 Kestävä rahoitus 

 

Tärkeimmät suositukset vuonna 2022 

• EU:n elvytysrahastot olisi ohjattava kunnostusohjelmiin, joilla tuetaan energiaköyhyyden torjuntaa ja 

puutteellisimpien rakennusten kunnostusta. 

• Rakennuksen koko elinkaaren hiilen raja-arvot on sisällytettävä EU-taksonomiaan yhdenmukaisuuden 

saavuttamiseksi vuodesta 2022 lähtien.  

• EU-taksonomiakriteerien on tuettava Renovation Wave -tavoitteita, jotta varmistetaan, että kunnostuksella 

on EU-taksonomian valossa tasapuoliset toimintaedellytykset uudisrakentamisen kanssa.  

 

Tärkeimmät suositukset 2025 →  

 

• Vuoteen 2025 mennessä kaikkien rakennusten, jotka sanovat olevansa EU-taksonomian ”climate 

mitigation” mukaisia tulisi osoittaa tiedot (Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tiekartta) siitä, miten 

rakennuksen käytönaikaiset päästöt saadaan nollaan viimeistään vuonna 2045.  

• Jotta rakennuksen tai kunnostuksen voidaan katsoa olevan yhdenmukainen EU-taksonomian kanssa, sen on 

julkistettava koko elinkaaren kattavat hiilijalanjälki- ja/tai LCA-tulokset vuoteen 2030 mennessä 

• EU-taksonomian kiertotaloustavoitteen puitteissa tulisi pyrkiä saavuttamaan ”Net Zero embodied carbon” -

tavoite viimeistään vuoteen 2030 mennessä 

• Ehdotetaan EU-taksonomian jatkokehittämistä niin, että taksonomia sisältää kriteerit merkittävästi 

haitalliselle toiminnalle sekä huonon suorituskyvyn määritelmän julkisille rakennuksille ja muille 

asuinrakennuksille vuoteen 2025 mennessä.  

• Ehdotetaan, että vuodesta 2040 mennessä kaikki rakennukset, jotka eivät saavuta ”Net Zero embodied 

carbon” -tavoitetta, luokitellaan haitallisiksi. 


