
KIRJALLINEN KYSYMYS 

 

 

 

 

Dnro 20-00315-2 

 

 

E 23/2020  

 

Tekijä Kestävä Pohjola -valiokunta 

Vastaanottaja Pohjoismaiden ministerineuvosto 
 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle  

Kirjallinen kysymys 
kestävästä rakentamisesta 
 

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta toivoo vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

1. Voiko Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää aikeitaan perustaa ohjaus-

ryhmä, jonka on tarkoitus edistää kiertotalouden periaatteiden käyttöönot-

toa rakennussektorilla? 

2. Voiko Pohjoismaiden ministerineuvosto antaa tilannekatsauksen pohjoismai-

sesta ilmastoa säästävän rakentamisen hankkeesta, jonka puitteissa peruste-

taan pohjoismainen viranomaisverkosto, pohjoismainen työryhmä ja poh-

joismainen keskustelufoorumi ja jonka tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa 

ja pyrkiä löytämään yhteisiä määritelmiä, menetelmiä, laskentaperusteita ja 

laskennan rajauksia? 

3. Miten Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo hyödyntää ohjausryhmää ja 

pohjoismaisesta hankkeesta saatavia tuloksia? 

4. Aikooko Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää pyrkimyksiä uusrakenta-

misen hiilidioksidipäästövähennyksiä koskevien tavoitteiden määrittele-

miseksi?  

 

Taustaa 

Ministerineuvoston vastauksesta suositukseen 17/2019: Ilmastoälykäs rakentaminen 

Pohjoismaissa käy ilmi, että Pohjoismaiden rakennus- ja asuntoministerit hyväksyi-

vät 10. lokakuuta 2019 pohjoismaisen julkilausuman vähähiilisestä rakentamisesta ja 

rakennusalan kiertotalousperiaatteista[1].  

 

Vastauksesta käy myös ilmi, että ministerineuvosto valmistelee seuraavia aloitteita: 

1) Perustetaan ohjausryhmä, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden peri-

aatteiden käyttöönottoa rakennusalalla, minkä myötä rakentamisen ilmasto-

vaikutuksien määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa elinkaariajatte-

lu. Ohjausryhmän vastuulla on varmistaa nykyisten pohjoismaisten aloittei-

den eteneminen ja käynnistää uusia pohjoismaisia aloitteita.  

                                                                    
[1] https://www.norden.org/fi/declaration/pohjoismainen-julkilausuma-vahahiilisesta-

rakentamisesta-ja-rakennusalan 

https://www.norden.org/fi/declaration/pohjoismainen-julkilausuma-vahahiilisesta-rakentamisesta-ja-rakennusalan
https://www.norden.org/fi/declaration/pohjoismainen-julkilausuma-vahahiilisesta-rakentamisesta-ja-rakennusalan
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2) Pohjoismainen ilmastoa säästävän rakentamisen hanke, jonka puitteissa pe-

rustetaan pohjoismainen viranomaisverkosto, pohjoismainen työryhmä ja 

pohjoismainen keskustelufoorumi. Tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa ja 

pyrkiä löytämään yhteisiä määritelmiä, menetelmiä, laskentaperusteita ja 

laskennan rajauksia. 

3) Ministerineuvosto aikoo myös kutsua kaikki keskeiset osapuolet vuonna 2020 

pidettävään konferenssiin, jossa käsitellään rakennusten ilmastovaikutuksia.  

 

Vastauksesta käy ilmi niin ikään, että kestävän kasvun ministerineuvosto (elinkeino-

ministerit) on ehdottanut monialaisiin toimintasuunnitelmiin seuraavia aiheeseen liit-

tyviä tavoitteita: ”Pohjoismaat kilpailukykyisen, kestävän ja elinkaarinäkökulmasta 

ilmastomyötäisemmän rakennus- ja kiinteistösektorin johtavana alueena” ja ”Poh-

joismaat kiertotalouden liiketoimintamallien johtavana alueena”.  

 

Yhteispohjoismaisen digitaalisen järjestelmän kehittämistä koskevan Pohjoismaiden 

neuvoston suosituksen osalta ministerineuvosto haluaa odottaa ohjausryhmän, vi-

ranomaisverkoston ja konferenssin työtä ja suosituksia voidakseen niiden pohjalta 

arvioida, mitä uusia pohjoismaisia välineitä on mahdollisesti syytä perustaa. 
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