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Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta 

 

28. tammikuuta 2021 

Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kysymykseen kestävästä 
rakentamisesta 
Kestävän kasvun ministerineuvoston (elinkeinoelämä) puolesta kiitän Pohjoismaiden 

neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan esittämistä kestävää rakentamista koske-

vista kysymyksistä ja mahdollisuudesta vastata niihin. Kestävä rakentaminen on yksi 

Suomen puheenjohtajakauden painopistealueista. Puheenjohtajakautemme priori-

soiduista hankkeista yksi on pohjoismainen rakennusalan kiertotalouden osaamisver-

kosto, jonka kokonaisbudjetti on 7 MDKK vuosina 2021–23.  Voimme kertoa seuraa-

vista Pohjoismaiden ministerineuvoston toimista vastauksena Pohjoismaiden neu-

voston kysymyksiin:  

 
1) Voiko Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää aikeitaan perustaa ohjausryhmä, 

jonka on tarkoitus edistää kiertotalouden periaatteiden käyttöönottoa rakennussek-
torilla? 

 

Rakennusmääräysten yhtenäistämisen pohjoismainen ohjausryhmä, jonka ta-

voitteena on yhtenäisemmät pohjoismaiset rakennusmarkkinat, perustettiin 2. 

maaliskuuta 2020 kestävän kasvun ministerineuvoston (elinkeinoelämä) virka-

mieskomitean (ÄK-E) alaisuuteen. Jäsenmaat sekä Grönlanti, Färsaaret ja Ahve-

nanmaa ovat nimittäneet jäsenet ohjausryhmään1, jolla on mandaatti vuoden 

2024 loppuun (ks. liite 1). Ohjausryhmän tavoitteena on edistää ja yhtenäistää 

pitkän aikavälin työtä, jolla luodaan yhteispohjoismaiset rakennusmarkkinat, 

sekä käynnistää ja edistää toimia, joilla vahvistetaan rakentamisen integroituja ja 

vihreitä kasvun edellytyksiä. 

 
2) Voiko Pohjoismaiden ministerineuvosto antaa tilannekatsauksen pohjoismaisesta il-

mastoa säästävän rakentamisen hankkeesta, jonka puitteissa perustetaan pohjois-
mainen viranomaisverkosto, pohjoismainen työryhmä ja pohjoismainen keskustelu-
foorumi ja jonka tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa ja pyrkiä löytämään yhteisiä 
määritelmiä, menetelmiä sekä laskentaperusteita ja -rajauksia?  

 

Nordic Climate forum for Construction 2020 pidettiin 27. elokuuta 2020. Tapahtu-
man yhteydessä esitettiin pohjoismaisen rakennusalan tilanneraportti ja hankittiin 

                                                                                                                                                                                        
1 https://www.norden.org/da/organisation/nordisk-styregruppe-harmonisering-af-byggeregler  

https://www.norden.org/da/organisation/nordisk-styregruppe-harmonisering-af-byggeregler
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tietoa alalla tarvittavasta jatkotyöstä. Pohjoismainen viranomaisverkosto tekee 
edelleen tiivistä yhteistyötä ja jatkossa on suunniteltu pidettäväksi kolme pohjois-
maisen työryhmän kokousta. Tuloksista kerrotaan säännöllisesti uutiskirjeissä ja 
Swedish Life Cycle Centerin kotisivuilla. 

 

Elinkeinosektori on lisäksi priorisoinut kestävää ja kilpailukykyistä rakentamista 

vuosien 2021–24 toimintasuunnitelmassa, jolla pyritään toteuttamaan Pohjois-

maiden ministerineuvoston Visio 2030. Elinkeinosektori on varannut työhön yh-

teensä 40 MDKK ja MR-SAM on antanut monialaisen aloitteen yhteydessä työ-

hön 12 MDKK, minkä lisäksi ympäristö- ja ilmastosektorin rahoitusosuus on 10 

MDKK (ks. liite 2).  
 

Lisäksi voidaan mainita, että Suomi käynnistää vuonna 2021 puheenjohtajakauden 
hankkeen pohjoismainen rakennusalan kiertotalouden osaamisverkosto, johon on 
budjetoitu yhteensä 7 MDKK. Tarkoituksena on kehittää rakennussektorille kierto-
talouden osaamisverkosto, joka tunnistaa, vertailee ja levittää parhaita pohjoismai-
sia kiertotalousperiaatteita Pohjoismaiden rakennussektorilla. 

 

3) Miten Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo hyödyntää ohjausryhmää ja pohjois-
maisesta hankkeesta saatavia tuloksia?  

 

Ohjausryhmä varmistaa nykyisten pohjoismaisten rakennusalan aloitteiden toteu-
tumisen ja uusien syntymisen rakennusalalla. Ohjausryhmä on mm. päättänyt 
tehdä analyysin pohjoismaisten rakennusmarkkinoiden integroitumisen esteistä. 
Ohjausryhmä haluaa myös varmistaa erilaisten pohjoismaisten ja kansallisten 
hankkeiden yhdenmukaisuuden ym. ja sen, että hankkeille on maissa vahva tuki. 

 

Ilmastoa säästävää rakentamista koskevan hankkeen tulokset voivat olla hyvä pe-
rusta pohjoismaisen kestävän rakentamisen jatkotyölle. Tuloksia voidaan käyttää 
konkreettisesti pohjoismaisen ilmastoa säästävän rakentamisen ohjaamiseen sa-
moin kuin elinkaariarviointien laskentasääntöjen kehittämiseen ja niiden yhtenäis-
tämiseen.  

 

4) Aikooko Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää pyrkimyksiä uudisrakentamisen hii-
lidioksidipäästövähennyksiä koskevien tavoitteiden määrittelemiseksi?  

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto haluaa toimintasuunnitelmaan 2021–24 sisälty-
vällä kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen hankkeella, joka on Suomen pu-
heenjohtajakauden hanke, tukea pohjoismaista työtä, jolla määritellään rakenta-
misen hiilidioksidipäästöille rajat.   

 

Toivon näin vastanneeni Pohjoismaiden neuvoston kysymyksiin. 

 

Ystävällisin terveisin 

Krista Mikkonen 

Ympäristö- ja ilmastoministeri, Suomi 
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Liite 1: Rakennusmääräysten yhtenäistämisen pohjoismaisen ohjausryhmän 

mandaatti 

 

Tausta ja tarkoitus 

Pohjoismaisten asuntoministerien kokouksessa Tukholmassa kesäkuussa 2018 

Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja Ahvenanmaa sopivat yhteisellä julkilausumalla yhteis-

työn lisäämisestä yhtenäisempien pohjoismaisten rakennusmarkkinoiden kehittä-

miseksi. Pohjoismaiset rakennus- ja asuntoasioiden vastuuministerit sopivat kokouk-

sessaan Reykjavikissa 10. lokakuuta 2019, että on tärkeää pyrkiä yhdessä kohti kestä-

viä pohjoismaisia rakennusmarkkinoita, joiden avulla vähennetään rakentamisen il-

mastovaikutusta ja edistetään kiertotaloutta. Ministerit korostivat mm. harmonisoin-

nin tarvetta, ja työn jatkamiseen perustettiin ohjausryhmä. Ministerit kävivät myös 

pyöreän pöydän keskustelun pohjoismaisen rakennusalan edustajien kanssa ratkai-

suista, joiden avulla voidaan rakentaa edullisempia asuntoja ja yhtenäistää rakennus-

markkinoita kaikissa Pohjoismaissa. 

 

Samalla pohjoismaiset rakennus- ja asuntoministerit esittivät yhteisiä toimia hiilidi-

oksidipäästöjen vähentämiseksi erityisesti uustuotannossa. Mailla on edessään pal-

jon työtä tulevina vuosina, kun selvitetään, miten kestävämmän rakentamisen vaati-

mukset voidaan ottaa käyttöön. 

 

Tässä Pohjolalla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä ja määritellä yhteiset reuna-

ehdot ja laskentamenettelyt, joiden avulla rakennustekniikan kehitystä voidaan edis-

tää nykyistä kestävämpään suuntaan. Aikaisessa vaiheessa tehtävä yhteistyö raken-

nussektorin pitkän aikavälin siirtymän eteen antaa tulokseksi yhtenäisemmät poh-

joismaiset rakennusmarkkinat, minkä perusteella voidaan osallistua yhdessä euroop-

palaiseen harmonisointityöhön, joka koskee sekä mandaattien muuttamista että tar-

kistamista, eurokoodeja, testausstandardeja tai harmonisoituja eurooppalaisia tuo-

testandardeja. Paljon potentiaalia on myös yhteistyössä, jolla pyritään vahvistamaan 

EU:n rakennustuoteasetuksen vihreämpää suuntausta. Asetuksessa säädetään ra-

kennustuotteiden markkinoinnin ja myynnin ehdoista ja mahdollisuudesta vaatia ra-

kennustuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutusten ilmoittamista. Tämä vahvistettu 

yhteistyö kestävän rakentamisen vaatimusten yhtenäistämiseksi on sekä kansalais-

ten että yritysten etu ja vahvistaa myös visiota vihreästä Pohjolasta. 

 

Ohjausryhmän tarkoituksena on edistää ja koordinoida pitkän aikavälin työtä, jolla 

luodaan yhteispohjoismaiset rakennusmarkkinat, esimerkiksi Pohjoismaiden raken-

nusmääräysten harmonisointiyhteistyön avulla. Ohjausryhmän tulee käynnistää ja 

edistää toimia ja menettelytapoja, jotka vahvistavat rakennusalan integroituja ja vih-

reitä kasvuedellytyksiä.  

 

Ohjausryhmän tehtävä 

Ohjausryhmän tehtävänä on 

• kokoontua säännöllisesti seuraamaan tilannetta ja keskustelemaan mahdolli-
suuksista yhtenäistää entisestään pohjoismaisia rakennusmarkkinoita 
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• käynnistää ja tukea tutkimuksia ja selvityksiä sekä kumppanuuksia, jotta voi-
daan tunnistaa integrointia ja harmonisointia edistäviä määräyksiä  

• vaihtaa kokemuksia ajankohtaisista kansallisista toimista, joilla saattaa olla 
merkitystä integroinnin ja harmonisoinnin kannalta 

• tarvittaessa pyytää ÄK-N:ltä rahoitusta tutkimuksille/hankkeille/toimille (ÄK-
N tekee tässä tapauksessa lopullisen päätöksen varojen myöntämisestä yksit-
täisille hankkeille, joiden tulee vastata voimassa olevia pohjoismaisia raken-
teita). 

Harmonisointityöstä on keskusteltu rakennus- ja asuntoministereiden kokouksissa 

sekä vuonna 2018 että 2019. Poliittisella tasolla sekä rakennusalalla ollaan erityisen 

kiinnostuneita kasvavan kansallisen huomion kohteena olevista alueista, kuten ra-

kennuskohtaisesta ympäristö- ja ilmastovaikutusten selvittämisestä sekä rakenta-

mis- ja suunnitteluprosessien digitalisoinnista. Ohjausryhmän onkin syytä olla aktiivi-

nen vuosittaisen Nordic Climate Forum for Construction -tapahtuman järjestämi-

sessä yhdessä kulloisenkin isäntämaan ja toimialan kanssa.   

 

Maat ovat myös korostaneet rakennusmateriaalien ominaisuuksien ilmoittamisessa 

tehtävää yhteistyötä. Esimerkiksi kestävyys, elinkaariarviointien laskentaperusteet ja 

materiaalien kansallisten liitteiden laadinta tuleviin eurokoodeihin. Pohjoismainen 

yhteistyö eurooppalaisen harmonisointityön tiimoilta on tärkeä pohjoismaisen yh-

teistyön lisäämisen osa-alue. Myös EU:n rakennustuotedirektiivin parissa on varau-

duttava tekemään yhteistyötä, kun EU:n komissio ja jäsenmaat ovat esittäneet 444 

harmonisoidun standardin tarkastelua, jotta voidaan selvittää jäsenmaiden sääntely-

tarve ja se, että tulisiko kestävää luonnonresurssien käyttöä koskevat ”Basic Work 

Requirements” (BWR 7) sisällyttää työhön.   

 

Puheenjohtajuus 

Ohjausryhmän puheenjohtajuus on kiertävä ja noudattaa Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston puheenjohtajuuskausia. 

 

Ohjausryhmän kokoonpano 

On tärkeää, että ohjausryhmä luo tiiviit yhteydet poliittisen ohjauksen ja operatiivi-

sen työn välille kansallisessa rakennussääntöjen kehittämistyössä. Siksi jokaisella 

maalla tulee olla korkeintaan kaksi edustajaa ohjausryhmässä. Yhden jäsenen tulee 

edustaa kansallista ministeriötä rakennusalaan liittyvissä asioissa. Yhden jäsenen tu-

lee edustaa kansallisista rakennusmääräyksistä vastaavaa viranomaista (tms.). Minis-

teriön edustuksen tulee olla päällikkötasolla ja kansallisten viranomaisten pääjohta-

jatasolla. Jokainen maa nimeää varsinaisen jäsenensä ohjausryhmään. Itsehallinto-

alueet nimeävät tarkkailijan ja tämän sijaisen pohjoismaisten virkamieskomiteoiden 

mallin mukaan. 

 

Ohjausryhmän jäsenten vastuulle kuuluvat ryhmän työtapojen kehittäminen ja sen 

kokoukset. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin muita tarkkailijoita ja osanottajia, ku-

ten asiantuntijoita ja toimialan edustajia tarpeen ja käsiteltävien asioiden mukaan.   
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Välitavoitteet 

• Ohjausryhmän tulee kokoontua vähintään kerran vuodessa. 
•  Ryhmän työ on esitettävä MR-N:lle, rakennus- ja asuntoministereille sekä 

ÄK-N:lle. 
• Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan ÄK-N:lle kerran vuodessa viimeistään 

15. helmikuuta. 

Organisaatio ja resurssit 

• Mandaattikausi on 2.3.2020 – 31.12.2024. 
• Ohjausryhmä raportoi ÄK-N:lle (MR-N:lle) sekä rakennus- ja asuntoministe-

reille. 
• Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja 

sopii itse kokoustensa formaatin. 
• Ohjausryhmän mandaatin hyväksyy ÄK-N. 
• Ohjausryhmään puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimivat ohjausryh-

män sihteeristönä, ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö voi avus-
taa ohjausryhmän työtä. 

Budjetti 

Ensi vaiheessa ohjausryhmälle varataan 770 000 DKK analyysien, tutkimusten ja 

hankkeiden käynnistämiseen sekä 20 000 DKK kokouskuluihin. Lisäksi ohjausryhmä 

voi tehdä ehdotuksia rahoitettavista hankkeista ÄK-N:lle ja muille ministerineuvos-

toille. 
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Liite 2 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2: Elinkeinosektorin ehdotus kestävästä ja kilpailukykyisestä rakentamisesta Visio 2030:n toimintasuunnitelmaan 
 

Sektorin tärkeimmät toimet      Yhteistyökumppanit   Tavoitteiden saavuttaminen   Talous 

 Otsikko ja korkeintaan 100 sanan yleiskuvaus ohjeellisesta budjetista 
mahd. rahoitettavista toimista. 

 Tärkeimmät yhteistyökumppanit  Tärkeimmät menestyskriteerit  Toimenpiteiden 
kokonaisbudjetti 

 Pohjola johdossa kestävällä ja kilpailukykyisellä rakennus- ja 
asuntosektorilla, jonka ympäristö- ja ilmastovaikutus on aikaisempaa 
pienempi 

Haluamme vähentää rakennus- ja asuntosektorin hiilidioksidipäästöjä: 

1. Elinkaarianalyysien harmonisointi (MR-N ja MR-MK) 

  laskentamenetelmät ja vaikutukset 
 yhteiset viitetiedot, indikaattorit ja tiedotusmallit 
 elinkaarianalyysien, tiedonvaihdon, tilastojen ym. 
ilmastotietokanta 
 ilmastotoimien kannustimet  

 2. Tilaajatuki ja kestävän rakentamisen vaatimukset (MR-N ja MR-MK) 
Kokemustenvaihto kestävyysvaatimuksista, tilaajatuesta, 
indikaattoreista, seurantametodeista ym. 

3. Uusien ja innovatiivisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien edistäminen 
Innovatiivisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien edistäminen 
nollapäästöjen saavuttamiseksi esim. kiertotaloutta vahvistavalla 
yhteistyöllä, joustavalla suunnittelulla, kestävillä rakennusmateriaaleilla, 
digityökaluilla ym. 

  Pohjoismainen rakennus- ja 
asuntoalan ohjausryhmä, joka edistää 
pohjoismaisten rakennusmarkkinoiden 
yhtenäistämistä 

Nordic Working Group for LCA, 
climate and buildings 

Rakennusteollisuus 
Kiinteistönomistajat 
Kunnat/kuntien vuokra-asuntoyhtiöt 
Hanke Vihreät ja kestävät 
yhteiskunnan instituutiot Pohjolassa 
(MR-U) 
Ympäristösertifiointielimet 

Nordic Innovation 
MR-FJLS 

 Yleiset vaikutustavoitteet: 
Rakentamisen 
ympäristövaikutusten 
vähentäminen 
elinkaarinäkökulmasta, sis. 
kiertotalousperiaatteet (tuotteet, 
rakennusmateriaalien valmistus, 
käyttäminen ja loppukierrätys), 

- Pohjoismaiden yhteinen näkemys 
rakennusten elinkaaresta (LCA) 

- Yhteispohjoismainen kehys 
rakennusten elinkaarianalyyseille ja 
vaatimukset rakennusten 
ilmastovaikutuksille 

 40 MDKK 

 Otsikko ja korkeintaan 100 sanan yleiskuvaus erityismäärärahalla 
mahd. rahoitettavista toimista 

 Tärkeimmät yhteistyökumppanit  Tärkeimmät menestyskriteerit  Toimenpiteiden 
kokonaisbudjetti 

 Pohjola johdossa kestävällä ja kilpailukykyisellä rakennus- ja 
asuntosektorilla, jonka ympäristö- ja ilmastovaikutus on 
aikaisempaa pienempi 

Haluamme vähentää rakennus- ja asuntosektorin 
hiilidioksidipäästöjä: 

 MR-N 
MR-MK 
MR-FJLS 
MR-K 
MR-E 

 Yleiset vaikutustavoitteet: 
Strategia, jolla rakennusalan 
biotalous voi edistää vision 
toteutumista Pohjoismaissa. 

 Yhteensä 12 MDKK 2021–2024 

2021: 3 MDKK 
2022: 3 MDKK 
2023: 3 MDKK 
2024: 3 MDKK 

 4. Pohjoismaisen puurakentamisen vahvistaminen ja lisääminen (MR-N, 
MR-FJLS, MR-MK) 
Pohjoismaisen puurakentamisen toimintasuunnitelman laatiminen, 
puurakentamisen tärkeimpien määräysten harmonisointi, metsästä 
puutaloksi -arvoketjun vahvistaminen sekä kiertotalouden lisääminen 

 Pohjoismainen rakennus- ja 
asuntoalan ohjausryhmä, joka 
edistää pohjoismaisten 
rakennusmarkkinoiden 
yhtenäistämistä 

 Benchmarking-järjestelmä 
pohjoismaisten päästöttömien 
rakennustyömaiden eteen tehtyjen 
toimien vertailemiseksi. 

 
MR-N allokoi 40 MDKK omasta 
budjettikehyksestään kaudella 
2021-2024 

 





 

5. Kestävät ja hiilineutraalit rakennustyömaat (MR-MK ja MR-N) ja 
benchmarking päästöttömistä rakennustyömaista Pohjoismaissa. 
Käyttö: tarjousten tekeminen, yhteistyö sopimusten 
seurantamenetelmien laatimiseksi, päästöttömien työkoneiden 
käyttö ja vaatimusten seuranta ym. 

6. Ilmastoa säästävä arkkitehtuuripolitiikka, piirustuspöydältä 
rakennukseksi (MR-K, MR-N, MR-MK, MR-FJLS) 
Hyvät esimerkit kestävästä arkkitehtuurista ja suunnittelusta Agenda 
2030:n tavoitteiden mukaan, kannustaminen monialaiseen 
tiedonvaihtoon pohjoismaisten asiantuntijoiden, toimialan 
edustajien, viranomaisten ja koulutuslaitosten välillä. 

[Tämä ehdotus liittyy suoraan MR-N:n, MR-MK:n ym. yhteiseen 
edellä olevaan ehdotukseen omassa budjettikehyksessä. Otsikko ja 
yleistavoite ovat samat] 

 Nordic Working Group for LCA, 
climate and buildings 
Rakennusteollisuus 
Kiinteistönomistajat 
Kunnat/kuntien vuokra-asuntoyhtiöt 
Hanke Vihreät ja kestävät 
yhteiskunnan instituutiot Pohjolassa 
(MR-U) 
Ympäristösertifiointielimet 
Nordic Innovation 
Pohjoismainen hanke Wood in 
Construction (WiC), Build in Wood 
(H2020 projekti), Sveriges 
Träbyggnadskansli, pohjoismaiset 
arkkitehtuuriyhdistykset, Aalto 
yliopisto, NTNU, rakennusteollisuus, 
Treteknisk, Puutuoteteollisuus, 
Træinformation, ja EIT-Climate- KIC. 
NIBIO 
Woodworks 
Päästöttömien työkoneiden 
verkosto (Oslon ja Askerin kunnat, 
Vegvesenet, Statsbygg, DigDir ja 
NHO LUP), Oslo, Kööpenhamina, 
Helsinki, Tukholma, Trondheim, 
Cleancon, Volvo, Moxy, Nasta, 
PonCat (Norja) 
KoDyNa, NTNU, RISE, Skanska, 
C40, ICLEI, EUROCITIES ja EIT 
Climate-KIC. 
Scandianavian Green Roof 
Association 
SINTEF Communities 
(Byggforskstandarden), RISE (SP ja 
Swedish ICT), YTT 

 Sellaisten järjestelmien 
kehittäminen, joita voidaan käyttää 
päästöttömien työkoneiden ja 
vaatimusten noudattamisen 
tarkastamiseen siten, että ehdot 
ovat samat kaikille. 

Ohjeet sen varmistamiseksi, ettei 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
johda muiden päästöjen kasvuun. 

Pohjoismaista yhteistyötä kestävän 
rakentamisen alalla vahvistetaan 
arkkitehtuurin toimialalla sekä 
poliittisella tasolla käytävällä 
vuoropuhelulla ja keskustelulla. 

Alan koulutuslaitokset osallistuvat. 

Hankkeen tulokset jaetaan asiaa 
hoitaville viranomaisille ja 
toimijoille. 

Toimet liittyvät suunniteltuun 
priorisoituun hankkeeseen Networks 
for circular economy in the 
construction sector. 

 MR-N varaa kestävään 
rakentamiseen 10 MDKK omasta 
budjettikehyksestään. MR-MK ei 
ole vielä päättänyt, miltä osin se 
rahoittaa yhteistä ehdotusta. Ts. 
halutaanko antaa rahoitusta tälle 
ehdotukselle omasta 
budjettikehyksestä vai vai oman 
budjettikehyksen ehdotukselle, 
ks. edellä. 

Sustainordic, alan virastot, 
arkkitehdit ja koulutuslaitokset 
Pohjolassa. 
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