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Oikeudellinen huomautus 
Tämä julkaisu on Euroopan komission tiedeyksikkönä toimivan Yhteisen tutkimuskeskuksen tekninen 
raportti. Yhteisen tutkimuskeskuksen tavoitteena on tarjota näyttöön perustuvaa tieteellistä tukea 
eurooppalaiselle päätöksentekoprosessille. Tässä asiakirjassa esitetty tieteellinen tieto ei edusta 
Euroopan komission poliittista kantaa. Euroopan komissio tai kukaan komission puolesta toimiva 
henkilö ei ole vastuussa tämän julkaisun käytöstä. 
 
Viittaustapa: Dodd, N., Donatello, S. & Cordella, M. 2021. Level(s) – EU:n yhteinen keskeisten 
kestävyysindikaattoreiden kehys toimisto- ja asuinrakennuksia varten, käyttöopas 2: Hankkeen 
perustaminen käyttäen yhteistä Level(s)-kehystä (julkaisuversio 1.1).  
 
Nimi 
Level(s) – EU:n yhteinen keskeisten kestävyysindikaattoreiden kehys toimisto- ja asuinrakennuksia 
varten, käyttöopas 2: Hankkeen perustaminen käyttäen yhteistä Level(s)-kehystä 
(julkaisuversio 1.1) 
 
Tiivistelmä 

Level(s) on EU:n yhteinen keskeisten indikaattoreiden kehys toimisto- ja asuinrakennusten 
kestävyyden arviointia varten. Kehystä voidaan soveltaa aina alustavan suunnittelun alkuvaiheista 
rakennuksen elinkaaren arvioituun päättymiseen saakka.  Kehyksessä keskitytään ennen kaikkea 
ympäristötehokkuuteen. Sen avulla voidaan kuitenkin arvioida myös muita tärkeitä 
suorituskykynäkökohtia. Kehys sisältää indikaattoreita ja välineitä, joilla voidaan mitata myös 
terveyttä ja viihtyisyyttä, elinkaarikustannuksia sekä mahdollisia suorituskykyyn tulevaisuudessa 
vaikuttavia riskejä. 

Level(s)-menetelmän tarkoituksena on tarjota yhteinen kieli rakennusten kestävyyden arviointiin. 
Tämän yhteisen kielen on tarkoitus auttaa toteuttamaan yksittäisten rakennusten tasolla toimia, joilla 
voidaan selvästi edistää eurooppalaisen ympäristöpolitiikan laajempia tavoitteita. Kehys rakentuu 
seuraavasti: 

1. Yleistavoitteet: Level(s)-kehys sisältää kuusi laajaa yleistavoitetta. Ne edistävät EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimintapoliittisia tavoitteita muun muassa energiaa, materiaalien käyttöä, 
jätteiden käsittelyä, vettä ja sisäilman laatua koskevilla osa-alueilla. 

2. Keskeiset indikaattorit: Kehykseen sisältyy 16 yhteistä indikaattoria sekä yksinkertaistettu 
elinkaariarvioinnin menetelmä, joiden avulla voidaan mitata rakennusten suorituskykyä ja 
niiden vaikutusta kuhunkin yleistavoitteeseen. 

Level(s)-kehyksellä pyritään myös edistämään elinkaariajattelua. Se ohjaa käyttäjiä yksittäisten 
rakennusten suorituskykyyn vaikuttavien näkökohtien tarkastelusta kokonaisvaltaisempaan 
ajattelutapaan. Tarkoituksena on lisätä elinkaariarvioinnin ja elinkaarikustannusarvioinnin 
menetelmien käyttöä kaikkialla Euroopassa. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Level(s)-oppaiden rakenne 
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Tämän Level(s)-käyttöoppaan sisältö  
Jos rakennusten kestävyyden arviointi ei ole sinulle ennestään tuttua, sinun kannattaa lukea 
käyttöopas 1 ennen tähän toiseen osaan (käyttöopas 2) tutustumista. Käyttöoppaan toinen osa 
sisältää tarvittavat tiedot Level(s)-hankkeen perustamiseksi ja kehyksen soveltamiseksi omassa 
rakennushankkeessasi. Tässä toisessa osassa annettuja tietoja voidaan käyttää hankeryhmän jäsenten, 
tilaajien ja sidosryhmien informoimiseen. Tämä käyttöopas sisältää seuraavat ohjeet: 

• Level(s)-hankesuunnitelman laatiminen: Miten Level(s)-kehyksen käyttö hankkeessa 
suunnitellaan? Mukana on tietoa esimerkiksi  

 yleistavoitteiden ja indikaattoreiden valitsemisesta  

 tason valitsemisesta 

 siitä, milloin ja miten Level(s)-kehystä käytetään ja keiden työpanosta tätä varten 
tarvitaan. 

• Rakennuksen kuvauksen laatiminen: Miten kootaan perustiedot rakennushankkeen 
kuvaamiseksi? Kuvausta tarvitaan Level(s)-hankesuunnitelmaa laadittaessa. 
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1. Level(s)-hankesuunnitelman laatiminen 

Level(s)-kehystä käytettäessä suositellaan ensiksi laatimaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman 
tavoitteena on  

      – määrittää, mihin kestävyyttä koskeviin yleistavoitteisiin hankkeessa keskitytään  

      – määrittää suorituskyvyn arvioimiseksi käytettävät indikaattorit   

      – määrittää, millä tasolla rakennuksen suorituskykyä arvioidaan  

      – suunnitella, mitä resursseja suorituskyvyn arviointiin tarvitaan ja missä vaiheessa hankkeen 
elinkaarta niitä tarvitaan. 

 

Vaihe 1: Valitse yleistavoitteet ja käytettävät indikaattorit 

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan, mihin kestävyyttä koskeviin yleistavoitteisiin rakennushankkeessa 
keskitytään. Lisäksi kunkin yleistavoitteen osalta valitaan indikaattorit, joita käytetään rakennuksen 
suorituskyvyn arviointiin ja siitä raportointiin. Taulukossa 1 on yleiskatsaus valittavista yleistavoitteista 
ja niihin liittyvistä indikaattoreista. 
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Taulukko 1. Yleistavoitteet ja niitä vastaavat indikaattorit 

Yleistavoite Indikaattori Mittayksikkö Kuvaus 

1. Rakennuksen 
elinkaaren aikaiset 

kasvihuonekaasu- ja 
ilman 

epäpuhtauspäästöt 

1.1 Käyttövaiheen 
energiatehokkuus 

Kilowattituntia neliömetriä kohden 
vuodessa (kWh/m2/v) 

Tämä indikaattori mittaa rakennuksen ensisijaisen energian tarvetta käyttövaiheessa. 
Elinkaariajattelussa ensisijaisen energian tarvetta kutsutaan myös käyttövaiheen 
energiankulutukseksi. Siinä otetaan huomioon vähähiilisen tai uusiutuvan energian 
tuottamisen hyödyt.   

1.2 Ilmakehää 
lämmittävä vaikutus 

elinkaaren aikana 

Hiilidioksidiekvivalenttikilogrammaa 
neliömetriä kohden vuodessa (kg 

CO2-ekv/m2/v) 

Tämä indikaattori mittaa rakennukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä elinkaaren eri 
vaiheissa. Se siis mittaa rakennuksen osuutta ilmastoa lämmittävistä tai ilmastonmuutosta 
aiheuttavista päästöistä. Tätä kutsutaan myös hiilijalanjäljen arvioinniksi tai elinkaaren 
hiilijalanjäljen mittaamiseksi.   

2. Materiaalien 
resurssitehokkaat ja 

kiertotalouden 
mukaiset elinkaaret 

2.1 Määrät, materiaalit ja 
käyttöikä Yksikkömäärät, massa ja vuodet 

Tämä indikaattori mittaa rakennuksen eri osien rakentamiseen tarvittavien 
rakennustuotteiden ja -materiaalien määrää ja massaa. Sen avulla voidaan myös arvioida 
rakennuksen eri osien käyttöikä. 

2.2 Rakennusmateriaalit 
sekä rakennus- ja 

purkujätteet 

Kilogrammaa jätettä ja materiaaleja 
kokonaishyötypinta-alan 

neliömetriä kohden 

Tämä indikaattori mittaa rakennus-, korjaus- ja purkutoimien yhteydessä syntyvän jätteen 
ja kyseisiin toimiin tarvittavien materiaalien kokonaismäärää. Tämän perusteella lasketaan 
jätehierarkian mukainen uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste. 

2.3 Muuntojoustavuuden 
ja kunnostuksen 
huomioiminen 
suunnittelussa 

Muuntojoustavuuteen perustuva 
pistemäärä 

Tällä indikaattorilla arvioidaan, missä määrin rakennuksen suunnittelu sallii mukautumisen 
muuttuviin käyttäjien tarpeisiin ja kiinteistömarkkinoiden olosuhteisiin tulevaisuudessa. 
Näin ollen sillä voidaan mitata rakennuksen kykyä täyttää tehtävänsä pidempään sekä 
mahdollisuutta pidentää rakennuksen käyttöaikaa ennen ensimmäistä korjausta.   

2.4 Purkamisen, 
uudelleenkäytön ja 

kierrätyksen 
huomioiminen 
suunnittelussa 

Purettavuuteen perustuva 
pistemäärä 

Tällä indikaattorilla arvioidaan, missä määrin rakennuksen suunnittelu sallii materiaalien 
talteenoton tulevaisuudessa uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Sillä arvioidaan muun 
muassa, kuinka helposti rakennuksesta voidaan purkaa osia kapealta alalta ja kuinka 
helposti nämä osat ja niiden sisältämät osakokoonpanot ja materiaalit voidaan käyttää 
uudelleen ja kierrättää.   

3. Tehokas 
vedenkäyttö 

3.1 Käyttövaiheen 
vedenkulutus m3/asukas vuodessa 

Tämä indikaattori mittaa rakennuksen keskimääräisen käyttäjän kokonaisvedenkulutusta. 
Kulutus voidaan jakaa edelleen juomaveden ja juomakelvottoman veden kulutukseen. 
Tämän indikaattorin avulla voidaan myös tunnistaa ne alueet, joilla vettä on niukasti. 

1–3. Elinkaariarviointi – 10 vaikutusluokkaa 

Ilmastonmuutos, otsonikato, happamoituminen, makeiden vesien rehevöityminen, 
merivesien rehevöityminen, maa-alueiden rehevöityminen, valokemiallinen 
otsoninmuodostus, abioottisten luonnonvarojen käyttö (mineraalit ja metallit), 
abioottisten luonnonvarojen käyttö (fossiiliset polttoaineet) sekä vedenkäyttö. 
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Yleistavoite Indikaattori Mittayksikkö Kuvaus 

4. Terveelliset ja 
viihtyisät tilat 

4.1 Sisäilman laatu 

Ilmanvaihtoa, 
hiilidioksidipitoisuutta ja 

ilmankosteutta koskevat parametrit 
Huomioitavat epäpuhtaudet: 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
kokonaispitoisuus (TVOC), 

formaldehydi, syöpää aiheuttavat, 
perimää vaurioittavat ja 

lisääntymiselle vaaralliset haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet (CMR VOC), 

alhaisimmat merkitsevät 
pitoisuudet, home, bentseeni, 

hiukkaset, radon 

Tämä indikaattori mittaa sekä sisäilmaolosuhteita että tiettyjen ilmansaasteiden 
pitoisuuksia:   

 Suunnitellut sisäilmaolosuhteet riippuvat ilmanvaihtoluvusta ja siitä, onko tämä luku 
säädetty riittäväksi hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuden pitämiseksi terveellä tasolla.   

 Tarkasteltavia epäpuhtauksia voidaan vähentää valitsemalla sisätiloihin ja kirjaamalla 
raportoitaviin tietoihin materiaaleja, joissa on mahdollisimman vähän epäpuhtauksia. 
Epäpuhtauksia voidaan vähentää myös torjumalla homeriskiä ja valitsemalla sellainen 
ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on riittävät suodattimet ulkoilman epäpuhtauksien 
varalta. 

4.2 
Lämpömukavuusalueen 

ulkopuolinen aika 

Mukavuusalueen ulkopuolisen ajan 
prosenttiosuus lämmitys- ja 

jäähdytyskausien aikana 

Tämä indikaattori mittaa, kuinka suuren osan vuodesta rakennuksen käyttäjät ovat 
tyytyväisiä rakennuksen lämpöoloihin. Se mittaa rakennuksen kykyä ylläpitää ennalta 
määritettyjä lämpöoloja lämmitys- ja jäähdytyskausien aikana (teknisten palvelujen avulla 
ja ilman niitä).   

4.3 Valaistus ja 
visuaalinen mukavuus Level 1 -tarkistuslista Tämä indikaattori mittaa saatavilla olevan valon määrää ja laatua. Tämä käsittää sekä 

asennetut sähkövalaistusjärjestelmät että luonnonvalon pääsyn rakennukseen. 

4.4 Akustiikka ja 
meluntorjunta Level 1 -tarkistuslista 

Tämä indikaattori mittaa, kuinka paljon ei-toivottu melu voi aiheuttaa häiriötä 
rakennuksessa. Ei-toivottu melu voi olla asuin- ja toimistotilojen välistä impulssimelua tai 
niiden välillä ilmassa kantautuvaa melua, kaiuntamelua toimistotiloissa tai ulkoisesta 
lähteestä peräisin olevaa häiritsevää melua kummassa tahansa rakennustyypissä. 

5. 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen ja sen 

sietokyky 

5.1 Käyttäjien terveyden 
suojelu ja 

lämpömukavuus 

Mukavuusalueen ulkopuolisen ajan 
ennustettu prosenttiosuus 

vuosina 2030 ja 2050 (ks. myös 
indikaattori 4.2) 

Tämä indikaattori mittaa, kuinka paljon vuosien 2030 ja 2050 ennustettujen 
sääolosuhteiden perusteella simuloidut lämpömukavuusolosuhteet voivat poiketa 
nykyisistä olosuhteista. Tämän indikaattorin laskemiseen käytetään samaa menetelmää 
kuin indikaattorin 4.2 yhteydessä. 

5.2 Äärimmäisten 
sääilmiöiden riskin 

lisääntyminen 
Level 1 -tarkistuslista (kehitteillä) 

Tällä indikaattorilla arvioidaan äärimmäisten sääilmiöiden (esim. myrskyjen, 
rankkasateiden, suurten lumimäärien tai kuumuuden) riskiä tulevaisuudessa sekä niiden 
vaikutusta rakennuksen osien tai materiaalien käyttöikään. 
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Yleistavoite Indikaattori Mittayksikkö Kuvaus 

5.3 Tulvatapahtumien 
riskin lisääntyminen Level 1 -tarkistuslista (kehitteillä) 

Tämä indikaattori mittaa mahdollisten tulevien tulvatapahtumien riskiä sekä sitä, miten 
rakennuksen suunnittelulla voidaan lisätä tai vähentää hulevesi- ja vesistötulvien riskiä 
sekä rakennuksen välittömässä läheisyydessä että kauempana veden valumapaikoissa. 

6. 
Elinkaarikustannusten 

ja arvon optimointi 

6.1 Elinkaarikustannukset Euroa neliömetriä kohden vuodessa 
(€/m2/v) 

Tällä indikaattorilla lasketaan kaikki rakennusosien kustannukset, joita syntyy kussakin 
hankkeen elinkaaren vaiheessa viitetutkimusjaksolla ja – hankkeen tilaajan niin halutessa – 
myös rakennuksen suunnitellun käyttöiän aikana.   

6.2 Arvonmuodostus ja 
riskialttius Level 1 -tarkistuslista 

Tällä indikaattorilla arvioidaan, missä määrin rakennuksen suunnittelu voi kasvattaa 
kiinteistön arvoa ja vaikuttaa myönteisesti rakennuksen riskiluokitukseen seuraavan 
kolmen tekijän ansiosta: 

 pienemmät yleiskustannukset (käyttökustannusten minimoiminen)  
 tulojen lisääntyminen ja sijoituksen vakaus (kiinteistöjen houkuttelevuuden 

lisääminen)  
 pienemmät riskit (mahdollisten tulevien riskien ennakointi). 
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Vaihe 2: Päätä, millä tasolla rakennuksen suorituskykyä arvioidaan 

Toisessa vaiheessa valitaan taso, jolla hankkeen tilaaja, hankeryhmä ja urakoitsijat sitoutuvat 
arvioimaan rakennuksen suorituskykyä. Tämän jälkeen täytetään hankesuunnitelmaan kuuluvat 
matriisit 1 ja 2 (ks. taulukko 3 ja taulukko 5 jäljempänä).  

Tasoja on yhteensä kolme. Ne kuvaavat hankkeen etenemistä alustavasta rakennussuunnitelmasta 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun, rakentamiseen ja lopulta rakennuksen valmistumiseen ja 
käyttöönottoon. Mitä useampi taso valitaan, sitä tarkempi kuva rakennuksen suorituskyvystä saadaan. 
Näin voidaan myös havaita mahdolliset erot suunnitellun ja valmiin rakennuksen suorituskyvyn välillä. 
Jäljempänä tässä osiossa annetaan lisätietoa, joka helpottaa tason valintaa. 

 
Kaavio 2. Tasot alustavasta suunnittelusta käyttövaiheen suorituskykyyn 

Tasot on suunniteltu rakennushankkeen tyypillisten vaiheiden mukaan. Taulukossa 2 hankkeen 
vaiheet on jaoteltu karkeasti kolmelle tasolle. Tämä auttaa ymmärtämään, miten ja milloin Level(s)-
kehystä sovelletaan kuhunkin vaiheeseen kuuluvien toimien yhteydessä.   

Taulukko 2. Hankkeen vaiheiden karkea jaottelu 

Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

T1a. Hankkeen määrittely ja 
lyhyt kuvaus 

T1b. Alustava suunnittelu 

T2a. Rakennuksen muodon 
suunnittelu (rakennuksen 
sijoittelu ja luvat) 

T2b. Yksityiskohtainen 
suunnittelu (tarjouskilpailu) 

T2c. Tekninen suunnittelu 
(rakentaminen) 

T3a. Valmis rakennus 

T3b. Rakennuksen valmistelu 
käyttöön ja testaaminen 

T3c. Loppuunsaattaminen ja 
luovutus 

T3d. Käyttöönotto ja käyttö 
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Kunkin Level(s)-kehykseen kuuluvan indikaattorin käyttöoppaassa on ohjeet indikaattorin käyttöön. 
Tapauksen mukaan niissä kerrotaan myös kuhunkin vaiheeseen liittyvistä arviointitoimista ja 
raportoinnista. Esimerkiksi sisäilman laatua mittaavan indikaattorin 4.1 yhteydessä sisäilman laatua 
ohjeistetaan seuraamaan rakennuksen valmistumisen jälkeen (taso 3: T3c), kun taas 
rakennustuotteiden valinta epäpuhtauspäästöjen perusteella tehdään suunnitteluvaiheessa (taso 2: 
T2a–c). 

Lisätietoa 

Mitä tasot ovat ja miten ne toimivat? 

Yhteinen kehys on järjestetty kolmelle tasolle (level). Tasot antavat mahdollisuuden valita, kuinka 
laajasti rakennuksen kestävyydestä raportoidaan. Nämä kolme tasoa vastaavat seuraavia 
rakennushankkeen vaiheita: 

- Taso 1. Rakennushankkeen alustava suunnittelu: yksinkertaisin taso, jolla laaditaan 
laadullisia arviointeja alustavan suunnitelman peruslähtökohdista ja raportoidaan 
perusperiaatteista, joita suunnitelmassa sovelletaan tai aiotaan soveltaa. 

- Taso 2. Rakennuksen yksityiskohtainen suunnittelu ja rakennusvaiheen suorituskyky: 
keskitaso, jolla suunniteltua suorituskykyä arvioidaan määrällisesti ja rakentamista 
seurataan standardoitujen yksiköiden ja menetelmien avulla. 

- Taso 3. Valmiin ja asiakkaalle luovutetun, käyttöönotetun rakennuksen suorituskyky: 
edistynein taso, jolla rakennusta seurataan ja suorituskykyä kartoitetaan sekä 
rakennusvaiheessa että rakennuksen valmistuttua, kun se on siirtynyt ensimmäisille 
käyttäjille.  

Perusajatuksena on, että tasot kuvaavat hankkeen etenemistä alustavasta suunnitelmasta 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun, rakentamiseen, rakennuksen luovutukseen ja lopulta valmiiseen 
rakennukseen. Siirryttäessä tasoilla ylöspäin myös raportoinnin tarkkuus ja luotettavuus paranevat 
– mitä korkeampi taso, sitä paremmin raportoidut tulokset vastaavat valmiin ja käyttöönotetun 
rakennuksen suorituskykyä koskevia tietoja.  

Hankkeen tarpeiden ja prioriteettien mukaan voidaan  

 valita vain yksi taso (esim. työskentely ainoastaan tasolla 1 ja suunnitteluperiaatteiden 
soveltaminen hankkeeseen)  

 edetä tietylle tasolle saakka (esim. eteneminen tasolta 1 tasolle 2, jolla lasketaan 
rakennuksen suunnitelman mukainen suorituskyky) tai  

 yhdistää tiettyjä tasoja (esim. työskentely tasolla 1 ja myöhemmin suorituskyvyn 
seuraaminen tasolla 3). 

Raportointi on mahdollista kaikilla valituilla tasoilla. On myös mahdollista valita eri taso eri 
indikaattoreille. Valittu taso määrittää, kuinka pitkälle rakennuksen suorituskykyä seurataan ja siitä 
raportoidaan.   
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Taulukko 3. Level(s)-hankesuunnitelma – matriisi 1: Valitse tasot ja määritä, missä vaiheessa arviointi tapahtuu1 

Yleistavoite Indikaattorit 
Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

Yleistavoite 1: 
Rakennuksen 
elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasu- 
ja ilman 
epäpuhtauspäästöt    

1.1 Käyttövaiheen 
energiatehokkuus     

1.2 Ilmakehää lämmittävä 
vaikutus elinkaaren aikana    

Yleistavoite 2: 
Materiaalien 
resurssitehokkaat 
ja kiertotalouden 
mukaiset 
elinkaaret  

2.1 Määrät, materiaalit ja 
käyttöikä    

2.2 Rakennusmateriaalit sekä 
rakennus- ja purkujätteet    

2.3 Muuntojoustavuuden ja 
kunnostuksen huomioiminen 
suunnittelussa 

   

2.4 Purkamisen, uudelleenkäytön 
ja kierrätyksen huomioiminen 
suunnittelussa 

   

                                                           
1 Ilmoita kunkin indikaattorin kohdalla 1) valitsemasi taso (mikäli päätät valita kyseisen indikaattorin) sekä 2) ne hankkeen vaiheet, joissa arviointi toteutetaan (ks. taulukko 2, jossa on lisätietoa hankkeen vaiheista). 
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Yleistavoite Indikaattorit 
Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

Yleistavoite 3: 
Tehokas 
vedenkäyttö 

 

3.1 Käyttövaiheen vedenkulutus    

Yleistavoite 4:  
Terveelliset ja 
viihtyisät tilat 

 

4.1 Sisäilman laatu    

4.2 Lämpömukavuusalueen 
ulkopuolinen aika    

4.3 Valaistus ja visuaalinen 
mukavuus    

4.4 Akustiikka ja meluntorjunta     

Yleistavoite 5: 
Ilmastonmuutokse
en sopeutuminen 
ja sen sietokyky 

 

5.1 Käyttäjien terveyden suojelu 
ja lämpömukavuus    

5.2 Äärimmäisten sääilmiöiden 
riskin lisääntyminen    

5.3 Tulvatapahtumien riskin 
lisääntyminen    

6.1 Elinkaarikustannukset    
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Yleistavoite Indikaattorit 
Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

Yleistavoite 6: 
Elinkaarikustannus
ten ja arvon 
optimointi 

 

6.2 Arvonmuodostus ja 
riskialttius 
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Taso 1: Rakennushankkeen alustava suunnittelu 

Ensimmäinen taso tarjoaa yksinkertaisen ja helposti lähestyttävän lähtökohdan kunkin indikaattorin 
käyttöön. Tällä tasolla tehdyt arvioinnit ovat laadullisia. Niissä siis tarkastellaan sitä, otetaanko 
alustavassa suunnitelmassa huomioon tiettyjä ehdotettuja suunnittelunäkökohtia. Kunkin indikaattorin 
yhteydessä luetellaan erilaisia tieteellisen näytön perusteella valittuja näkökohtia, jotka huomioimalla 
voidaan parantaa rakennuksen suorituskykyä. 

Raportoinnin perussäännöt tasolla 1: 

 Sinun kannattaa aloittaa laatimalla Level(s)-hankesuunnitelma vaiheiden 1–3 mukaisesti. 

 Raportoi suunnittelussa huomioitavista näkökohdista. Käytä apuna kunkin indikaattorin 
käyttöoppaassa olevaa tarkistuslistaa ja raportointipohjaa. 

 Mikäli kyseessä on kunnostushanke, raportoi lähtötason tiedot käyttäen annettua 
raportointipohjaa.  

Valinnaiset lisävaiheet 

 Valitse lisävaiheita ja raportoi niiden tulokset kunkin indikaattorin ohjeiden mukaisesti. 

 

Taso 2: Rakennuksen yksityiskohtainen suunnittelu ja rakentaminen 

Tämä taso tarjoaa yhteisen pohjan rakennuksen suunnitellun suorituskyvyn kvantifiointiin. Se on 
teknisesti vaativampi kuin taso 1, sillä se edellyttää enemmän tietoa, välineitä ja asiantuntemusta. 
Kunkin indikaattorin yhteydessä annetaan yhteiset mittayksiköt sekä viitemenetelmät suorituskyvyn 
laskentaa varten.   

Raportoinnin perussäännöt tasolla 2: 

 Sinun kannattaa aloittaa laatimalla Level(s)-hankesuunnitelma vaiheiden 1–3 mukaisesti (ellei 
sitä ole jo laadittu). 

 Laadi rakennuksen kuvaus tämän käyttöoppaan kohdassa 2.2 annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

 Mikäli kyseessä on kunnostushanke, raportoi lähtötason tiedot käyttäen annettua 
raportointipohjaa. 

 Raportoi kunkin indikaattorin arvioinnin tulokset käyttäen kyseisen indikaattorin 
käyttöoppaassa olevaa raportointipohjaa. 

 Raportoi kunkin indikaattorin osalta käytetty menetelmä ja tärkeimmät oletukset käyttäen 
kyseisen indikaattorin käyttöoppaassa olevaa raportointipohjaa. 

Valinnaiset lisävaiheet 

 Raportoi halutessasi myös indikaattoreiden ohjeissa suositeltujen mahdollisten valinnaisten 
optimointivaiheiden tulokset. 

 

Taso 3: Valmiin ja asiakkaalle luovutetun, käyttöönotetun rakennuksen suorituskyky 

Tällä tasolla kerätään tietoa rakennuksen toteutuneesta suorituskyvystä. Indikaattorista riippuen tiedot 
voidaan kerätä rakennus- tai purkutyömaalta tai ne voivat koskea valmista rakennusta. Näin ollen 
tietojen kerääminen edellyttää huolellista suunnittelua ja ajoittamista. Näin varmistetaan, että tiedot 
kerätään oikeassa vaiheessa hanketta ja että vastuut jaetaan oikein. Joidenkin indikaattoreiden 
tapauksessa valinnaisena lisävaiheena on käyttäjien kokemusten tutkiminen. Sen avulla voidaan saada 
kattava käsitys rakennuksen suorituskyvystä. 

Raportoinnin perussäännöt tasolla 3: 
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 Sinun kannattaa aloittaa laatimalla Level(s)-hankesuunnitelma vaiheiden 1–3 mukaisesti (ellei 
sitä ole jo laadittu). 

 Laadi viimeistään tässä vaiheessa myös rakennuksen kuvaus tämän käyttöoppaan 
kohdassa 2.2 annettujen ohjeiden mukaisesti.  

 Raportoi kunkin indikaattorin arvioinnin tulokset käyttäen kyseisen indikaattorin 
käyttöoppaassa olevaa raportointipohjaa. 

 Ilmoita kunkin indikaattorin osalta käytetty menetelmä ja näytteenottostrategia käyttäen 
kyseisen indikaattorin käyttöoppaassa olevaa raportointipohjaa. 

Valinnaiset lisävaiheet 

 Raportoi halutessasi myös mahdollisten suositeltujen optimointivaiheiden tulokset 
parantaaksesi tietojen tarkkuutta ja luotettavuutta. 

 Raportoi käyttäjätyytyväisyystutkimusten tulokset. 
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Vaihe 3: Työnkulun suunnittelu – edellytys Level(s)-arvioinnin tekemiselle 

Level(s)-kehyksestä saadaan suurin hyöty sisällyttämällä kehys saumattomasti osaksi 
rakennushankkeen työnkulun hallintaa. Näin kestävyydestä tulee yksi rakennushankkeen keskeisistä 
painopisteistä muiden tekijöiden, kuten kustannusten ja tuoton, rinnalle. Level(s)-kehyksen käyttö 
edellyttää työnkulun hyvää suunnittelua. Tämä johtuu seuraavista syistä: 

 Asiaan liittyy tiettyjä rooleja ja vastuita, jotka tulee jakaa hankeryhmän sisällä. 

 Hankkeessa voidaan tarvita erityiskoulutusta tai -asiantuntemusta riippuen arvioitavista 
suorituskykynäkökohdista. 

 Arviointia varten tarvittavat tiedot edellyttävät tiedonhallintaa. 

 Level(s)-kehykseen kuuluviin keskeisiin toimiin liittyy erityisiä vaatimuksia, jotka on 
suoritettava tiettyihin määräaikoihin mennessä.  

Sinun kannattaa täyttää hankesuunnitelman yhteydessä hankesuunnitelmamatriisit 1 (ks. taulukko 3) 
ja 2 (ks. taulukko 5). Niissä sinun tulee vastata suunnittelua koskeviin kysymyksiin (taulukko 4) ja antaa 
lisätietoa kunkin matriisissa olevan indikaattorin osalta. Näin suunnittelu on tehokasta ja Level(s)-
arvioinnit sisällytetään saumattomasti osaksi hanketta. 

Taulukko 4. Level(s)-hankesuunnitelma – keskeisiin työnkulun vaiheisiin liittyvä suunnittelu 

Työnkulun vaihe Vastattavat kysymykset Hankeryhmä täyttää 

Level(s)-
suorituskykyarvioinnit 

- Onko ryhmälle kerrottu Level(s)-
kehyksestä ja siitä, miten sitä 
käytetään? 

 

- Onko ryhmä asettanut 
välitavoitteet kunkin 
indikaattorin arvioinnille? 

 

- Kuka vastaa kunkin 
indikaattorin arvioinnista?  

- Kuka koordinoi Level(s)-
indikaattoreiden arviointeja?  

- Onko ryhmällä riittävä koulutus 
ja asiantuntemus kaikkien 
Level(s)-arviointien tekemiseen?  

- Jos ei, miten osaamista 
täydennetään? 

 

Tiedonhallinta 

- Miten kunkin indikaattorin 
arviointiin tarvittavia tietoja 
hallitaan? 

 

- Hyödynnetäänkö 
rakennustiedon mallintamista? 
Jos hyödynnetään, miten se 
voisi tukea Level(s)-arviointeja? 

 

Kunnostushankkeen 
lähtötaso 

- Onko kyseessä laajamittainen 
korjaushanke?   
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Työnkulun vaihe Vastattavat kysymykset Hankeryhmä täyttää 

- Jos on, kuinka kattava hanke on 
kyseessä?    

- Miten rakennuksen ja sen 
rakenteiden lähtötaso 
kartoitetaan? 

 

- Mitä lähtötason kartoituksesta 
peräisin olevia tietoja 
indikaattoreiden arvioimiseksi 
tarvitaan? 

 

Kiinteistön markkina-
arvon määrittäminen 

- Miten Level(s)-indikaattoreiden 
mittaamat 
suorituskykynäkökohdat 
otetaan huomioon rakennuksen 
markkina-arvon määrityksessä? 

 

- Miten ja missä vaiheessa 
hanketta hankeryhmä ja 
arvioitsija käyvät vuoropuhelua? 

 

Ulkoinen tarkastus 

- Vaaditaanko, että kolmas 
osapuoli todentaa Level(s)-
arviointien tulokset? 

- Jos vaaditaan, mikä taho hoitaa 
todentamisen ja missä 
vaiheessa hanketta? 
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Taulukko 5. Level(s)-hankesuunnitelma – matriisi 2: Tarpeiden tunnistaminen, vastuiden jakaminen ja tiedonhallinta2 

Yleistavoite Indikaattorit 
Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

Yleistavoite 1: 
Rakennuksen 
elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasu- 
ja ilman 
epäpuhtauspäästöt    

1.1 Käyttövaiheen 
energiatehokkuus     

1.2 Ilmakehää lämmittävä 
vaikutus elinkaaren aikana    

Yleistavoite 2: 
Materiaalien 
resurssitehokkaat 
ja kiertotalouden 
mukaiset 
elinkaaret  

2.1 Määrät, materiaalit ja 
käyttöikä    

2.2 Rakennusmateriaalit sekä 
rakennus- ja purkujätteet    

2.3 Muuntojoustavuuden ja 
kunnostuksen huomioiminen 
suunnittelussa 

   

2.4 Purkamisen, uudelleenkäytön 
ja kierrätyksen huomioiminen 
suunnittelussa 

   

                                                           
2 Ilmoita kunkin indikaattorin kohdalla, 1) millaista asiantuntemusta hankkeessa tarvitaan, 2) kuka arvioinnista vastaa sekä 3) miten tiedonhallinta hoidetaan ja kenen vastuulla se on. 
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Yleistavoite Indikaattorit 
Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

Yleistavoite 3: 
Tehokas 
vedenkäyttö 

 

3.1 Käyttövaiheen vedenkulutus    

Yleistavoite 4:  
Terveelliset ja 
viihtyisät tilat 

 

4.1 Sisäilman laatu    

4.2 Lämpömukavuusalueen 
ulkopuolinen aika    

4.3 Valaistus ja visuaalinen 
mukavuus    

4.4 Akustiikka ja meluntorjunta     

Yleistavoite 5: 
Ilmastonmuutokse
en sopeutuminen 
ja sen sietokyky 

 

5.1 Käyttäjien terveyden suojelu 
ja lämpömukavuus    

5.2 Äärimmäisten sääilmiöiden 
riskin lisääntyminen    

5.3 Tulvatapahtumien riskin 
lisääntyminen    

6.1 Elinkaarikustannukset    
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Yleistavoite Indikaattorit 
Taso 1 

Alustava suunnittelu 

Taso 2 

Yksityiskohtainen suunnittelu ja 
rakentaminen 

Taso 3 

Valmis ja käyttöönotettu 
rakennus 

Yleistavoite 6: 
Elinkaarikustannus
ten ja arvon 
optimointi 

 

6.2 Arvonmuodostus ja 
riskialttius 
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2. Rakennuksen kuvauksen laatiminen  

Rakennuksen kuvauksen laatiminen on tärkeä osa arviointiprosessia tasoilla 2 ja 3. Rakennusten kuvaukset 
toimivat läpinäkyvänä pohjana erilaisten rakennusten suorituskyvyn vertailulle. Useiden indikaattoreiden 
yhteydessä kuvauksen sisältämiä tietoja käytetään myös tulosten muodostamiseen ja suhteuttamiseen. 

 

Taulukossa 6 esitetään kootusti, minkä tyyppisiä tietoja rakennuksen kuvauksen laatimiseen tarvitaan. 
Yksityiskohtaisempi erittely vaadittavista tiedoista on jäljempänä taulukossa 7 (Level(s)-menetelmässä laadittavan 
rakennuksen kuvauksen mallipohja). Lisäksi tämän osion jälkeisessä, rakennuksen kuvausta koskevassa teknisessä 
ohjeistuksessa on lisäohjeita ja taulukkoja, jotka auttavat kuvauksen laatimisessa. 

Taulukko 6. Yhteenveto Level(s)-menetelmään kuuluvan rakennuksen kuvauksen laatimiseen vaadittavista tiedoista 

Kuvaus Vaadittavat tiedot 

1. Sijainti ja ilmasto 
1.1 Rakennuksen sijaintimaa ja -alue 
1.2 Lämmitys- ja jäähdytystarveluvut 
1.3 Ilmastovyöhyke, jolla rakennus sijaitsee 

2. Rakennuksen tyyppi ja ikä 
2.1 Hankkeen tyyppi 
2.2 Rakennusvuosi  
2.3 Markkinasegmentti 

3. Rakennuksen käyttötarkoitus  
3.1 Suunnitellut käyttöolosuhteet  
3.2 Rakennuksen käyttöaste ja -tapa 
3.3 Suunniteltu (tai vaadittu) käyttöikä 

4. Rakennuksen malli ja 
ominaisuudet 

4.1 Rakennuksen muoto  
4.2 Rakennuksen kokonaishyötypinta-ala ja käytetty mittausstandardi 
4.3 Rakennuksen arvioitavat osat ja käytetty luokittelujärjestelmä 

Niiden indikaattoreiden tapauksessa, joissa keskitytään koko elinkaareen (indikaattorit 1.2 – Ilmakehää lämmittävä 
vaikutus elinkaaren aikana ja 6.1 – Elinkaarikustannukset), rakennuksen kuvauksessa annetut tiedot muodostavat 
keskeisen osan Level(s)-arviointia, ja niitä käytetään elinkaariarviointiin kuuluvan tavoitteen ja laajuuden 
määrittelyyn. Tämän yhteyden ymmärtämiseksi näiden elinkaari-indikaattoreiden yhteydessä käytettävät termit on 
koottu alla olevaan ohjelaatikkoon, jossa mainitaan myös näitä termejä vastaavat tekstikohdat. 

Lisätietoa 

Rakennuksen kuvaukseen sisältyvien tietojen ja elinkaari-indikaattoreiden yhteydessä käytettävien teknisten 
termien yhteys 

• Arvioinnin kohde: rakennuksen fyysinen kuvaus ja rakennuksen arvioitavat osat (ks. 4. Rakennuksen 
malli).  

• Toiminnallinen yksikkö: rakennuksen vaaditut tekniset ominaisuudet ja toiminnallisuudet (ks. 2. 
Rakennuksen tyyppi ja 3. Rakennuksen käyttötarkoitus). 

• Viiteyksikkö: tulosten suhteuttamiseen käytettävä ja vertailun mahdollistava yhteinen yksikkö eli 
ympäristövaikutus kokonaishyötypinta-alan neliömetriä kohden (ks. 4. Rakennuksen malli). 

• Käyttövaiheen viiteolosuhteet: rakennuksen odotettu käyttöaste ja -tapa (ks. 3. Rakennuksen 
käyttötarkoitus). 

• Vaadittu käyttöikä: tilaajan vaatima käyttöikä, joka ei välttämättä ole sama kuin Level(s)-arvioinneissa 
käytetty viitekäyttöikä eli 50 vuotta (ks. 3. Rakennuksen käyttötarkoitus). 



 

23 
 

• Muut ominaisuudet: rakennuksen suorituskykyyn ajan mittaan vaikuttavia muuttujia on myös muita, 
esimerkiksi ilmasto ja rakennuksen osien vaadittu käyttöikä. 

 

Taulukko 7. Level(s)-menetelmässä laadittavan rakennuksen kuvauksen mallipohja 

Parametri Toimistorakennukset Asuinrakennukset 

1. Sijainti 

1.1 Maa ja alue 

1.2 Lämmitys- ja jäähdytystarveluvut 

1.3 Ilmastovyöhyke 

2. Rakennuksen 
tyyppi ja ikä 

2.1 Uudisrakennus vai laajamittainen korjaus 

2.2 Rakennusvuosi 

2.3 Markkinasegmentti 
– Omistajan käytössä oleva / vuokrattava rakennus 
– Rakennusluokka BOMA-luokittelun3 mukaisesti: 
Omistustyyppi 

 kiinteistösijoittaja 
 julkinen taho 
 kiinteistökehittäjä 
 rakennus omistajan käytössä 

Vuokrattavan rakennuksen tyyppi (tarvittaessa) 
A: ensiluokkainen vuokrattava rakennus 
B: keskimääräinen vuokrattava rakennus 
C: keskimääräistä heikkolaatuisempi 

vuokrattava rakennus 

2.3 Markkinasegmentti 
Asumismuodoittain 

 rakennus omistajan käytössä  
 vuokrattu, sosiaalinen asuntotuotanto  
 vuokrattu, yksityiset asuntomarkkinat  
 vuokrattu, opiskelija-asuntotuotanto 
 vuokrattu, senioriasuntotuotanto 
 muu (mikä?) 

3. Rakennuksen 
käyttötarkoitus 

3.1 Käyttöolosuhteet 
Käyttöolosuhteiden määrittäminen rakennuksen energiatehokkuusvaatimusten laskemista varten 

(laskennassa käytetään kansallista laskentamenetelmää)  

3.2 Rakennuksen käyttöaste ja -tapa 
3.2.1 Ennakoitu käyttäjätiheys 

 Työtilan pinta-ala (m2) työntekijää kohden 
(työntekijöiden määrä kokoaikavastaavaksi 

muutettuna)  
3.2.2 Ennakoitu käyttöaste 

Käyttötuntia ja -päivää vuodessa 

Ei sovelleta 

3.3 Suunniteltu (tai vaadittu) käyttöikä 
Tilaajan suunnittelema käyttöikä tai sijoituksen 
pitoaika vuosina (mainitse myös, kumpi on 
kyseessä) 

3.3 Suunniteltu (tai vaadittu) käyttöikä 
Tilaajan suunnittelema käyttöikä, sijoituksen 
pitoaika tai vaihtoehtoisesti myytävän kiinteistön 
takuun mukainen käyttöikä 

4. Rakennuksen 
malli ja 
ominaisuudet 

4.1 Rakennuksen muoto 
Valitse seuraavista: 

 pienkerrostalo (yrityspuisto) 
 täydennysrakentaminen olemassa 

olevien rakennusten yhteyteen 

4.1 Rakennuksen muoto 
Valitse seuraavista: 

 omakotitalo 
 paritalo 
 rivitalo 
 luhti- tai kerrostalo 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), Building class definitions (rakennusluokkien määritelmät), 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Parametri Toimistorakennukset Asuinrakennukset 
 sisäpihan ympärille rakennettava 

rakennus 
 kaupunkikortteliin rakennettava 

rakennus 
 tornitalo tai pilvenpiirtäjä 
 muu (mikä?) 

(enintään 4 kerrosta / 5–9 kerrosta / yli 
9 kerrosta) 

4.2 Kokonaishyötypinta-ala 
Laskennassa käytettävä viitestandardi: IPMS 
Office 3 
(jos laskennassa käytetään toista standardia, 
mainitse sen nimi selvästi) 

4.2 Kokonaishyötypinta-ala 
Luettelo uudisrakennuksen tai korjattavan kohteen 
huoneista ja muista tiloista, ml. seuraavat tiedot:  

 asuinhuoneistojen lukumäärä: 
huoneistotyypit ja vuodepaikat 

 kunkin luettelossa mainitun 
asuinhuoneistotyypin nettohyötypinta-
ala yhteensä: 

laskennassa käytettävä viitestandardi: IPMS 
Residential 3c (jos laskennassa käytetään toista 
standardia, mainitse sen nimi selvästi) 

4.3 Rakennuksen arvioitavat osat ja käytetty luokittelujärjestelmä 
4.3.1 Rakennuksen arvioitavat osat 
– Ilmoita, mikäli arvioitavat osat poikkeavat Level(s)-kehyksen oletusarvoisesta arvioitavasta laajuudesta. 
4.3.2 Käytetty rakennusosien luokittelujärjestelmä 
– Ilmoita, mitä kansallista tai toimialalla käytettyä järjestelmää tai mallinnusjärjestelmää 
rakennusosatietojen luokitteluun ja järjestämiseen käytetään. 

 

Taulukko 8. Level(s)-menetelmässä laadittavan rakennuksen kuvauksen mallipohja (täytä tyhjät kohdat) 

Parametri Toimistorakennukset Asuinrakennukset 

1. Sijainti 

1.1 Maa ja alue  

1.2 Lämmitys- ja jäähdytystarveluvut   

1.3 Ilmastovyöhyke   

2. Rakennuksen 
tyyppi ja ikä 

2.1 Uudisrakennus vai laajamittainen 
korjaus  

2.2 Rakennusvuosi  

2.3 Markkinasegmentti   

3. Rakennuksen 
käyttötarkoitus 

3.1 Käyttöolosuhteet  

3.2 Rakennuksen käyttöaste ja -tapa 
3.2.1 Ennakoitu käyttäjätiheys 
3.2.2 Ennakoitu käyttöaste 

 Ei sovelleta 

3.3 Suunniteltu (tai vaadittu) käyttöikä   

4. Rakennuksen 
malli ja 
ominaisuudet 

4.1 Rakennuksen muoto   

4.2 Kokonaishyötypinta-ala   

4.3 Rakennuksen arvioitavat osat ja 
käytetty luokittelujärjestelmä 
4.3.1 Rakennuksen arvioitavat osat 
4.3.2 Käytetty rakennusosien 
luokittelujärjestelmä 
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3. Ohjeet ja lisätiedot rakennuksen kuvauksen laadintaa varten  
Tässä osiossa annetaan lisäohjeita rakennuksen kuvauksen laadintaan. Osiossa keskitytään ennen kaikkea seuraaviin 
rakennuksen kuvaukseen sisältyviin parametreihin: 

 1.2: Lämmitys- ja jäähdytystarveluvut 

 1.3: Ilmastovyöhyke 

 2.1: Uudisrakennus vai laajamittainen korjaus 

 3.1: Käyttöolosuhteet 

 3.2: Rakennuksen käyttöaste ja -tapa 

 3.3: Suunniteltu (tai vaadittu) käyttöikä 

 4.2: Kokonaishyötypinta-ala 

 4.3: Rakennuksen arvioitavat osat ja käytetty luokittelujärjestelmä. 

Rakennuksen kuvaus – parametri 1.2: Lämmitys- ja jäähdytystarveluvut 

Lämmitys- ja jäähdytystarveluvut määritellään Eurostatin mukaan seuraavasti: 

 Lämmitystarveluku on säähän perustuva tekninen indeksi, jolla kuvataan rakennuksen lämmitysenergian 
tarvetta ulkolämpötilan ollessa alle 15 oC.  

 Jäähdytystarveluku on säähän perustuva tekninen indeksi, jolla kuvataan rakennuksen jäähdytystarvetta 
(ilmastointitarvetta) ulkolämpötilan ollessa yli 24 oC.  

Kaikkien EU:ssa sijaitsevien paikkakuntien lämmitys- ja jäähdytystarveluvut voidaan määrittää Euroopan komission 
Yhteisen tutkimuskeskuksen PVGIS-järjestelmän tyypillistä vuosisäätä kuvaavan työkalun4 avulla.  

Rakennuksen kuvaus – parametri 1.3: Ilmastovyöhyke 

Jotta eri puolilla EU:ta sijaitsevia rakennuksia voidaan vertailla keskenään, on määritettävä ilmasto-olosuhteiden 
viitetasot. Tämä johtuu siitä, että ilmasto vaihtelee merkittävästi eri alueiden välillä ja eri jäsenvaltioissa saattaa 
olla samankaltaisia alueellisia ilmastovyöhykkeitä. Näin on esimerkiksi Espanjan ja Italian pohjoisosissa.   

Paikkakuntien ja kaupunkien ilmastovyöhykkeet määritellään taulukossa 9 esitettyjen lämmitys- ja 
jäähdytystarvelukujen raja-arvojen mukaan. Näin kaikki EU:ssa sijaitsevat paikkakunnat voidaan luokitella johonkin 
vyöhykkeeseen. Esimerkiksi Italiassa sijaitseva Palermo kuuluu vyöhykkeeseen 1, jossa jäähdytystarveluku on 
yli 1 200 ja lämmitystarveluku alle 1 500.  

Taulukko 9. Ilmastovyöhykkeet ja niiden lämmitys- ja jäähdytystarvelukujen raja-arvot5 

Ilmastovyöhyke 
Parametrit 

Esimerkkikaupungit 
Lämmitystarveluku Jäähdytystarveluku 

Vyöhyke 1 < 1 500 > 1 200 Ateena, Larnaka, Luga, Catania, Sevilla, Palermo 
Vyöhyke 2 < 1 500 > 800–1 200 Lissabon, Madrid, Marseille, Rooma 
Vyöhyke 3 > 1 500–3 000 400–800 Bratislava, Budapest, Ljubljana, Milano, Wien 

Vyöhyke 4 > 1 500–3 000 < 400 Amsterdam, Berliini, Bryssel, Kööpenhamina, Dublin, 
Lontoo, Macon, Nancy, Pariisi, Praha, Varsova 

Vyöhyke 5 > 3 000 < 400 Helsinki, Riika, Tukholma, Gdansk, Tovarene 

 

                                                           
4 Yhteinen tutkimuskeskus, aurinkoenergiaa koskeva maantieteellinen tietojärjestelmä (Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS) 
– vuosisäätyökalu (TMY generator), https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Muokattu Ecofysin (2013) ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (2018) tietojen pohjalta. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Rakennuksen kuvaus – parametri 2.1: Uudisrakennus vai laajamittainen korjaus 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin määritelmän mukaan  

”’laajamittaisella’ korjauksella tarkoitetaan rakennuksen korjausta, jossa 

a) rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten kokonaiskustannukset 
ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien, 

tai 

b) korjaus koskee yli 25:tä prosenttia rakennuksen vaipan pinta-alasta. 

Jäsenvaltiot voivat valita vaihtoehdon a tai b soveltamisen”. 

 

Rakennuksen kuvaus – parametri 3.1: Käyttöolosuhteet 

Rakennuksen käyttöolosuhteet määritellään yleensä rakennuksen energiavaatimuksia koskevalla kansallisella 
laskentamenetelmällä. Standardin EN 16798-1 liitteessä C on määritetty oletuskäyttöolosuhteet toimisto- ja 
asuinrakennusten eri osille.   

 

Rakennuksen kuvaus – parametri 3.2: Rakennuksen käyttöaste ja -tapa 

Toimistorakennuksen odotettu käyttäjätiheys voidaan arvioida suhteuttamalla työpisteiden määrä ja kunkin 
työpisteen lattia-ala rakennuksessa työskentelevän henkilöstön määrään (kokoaikavastaavaksi muutettuna).6 

Työtilan käyttäjätiheys 

Työtilan ohjeellinen keskimääräinen käyttäjätiheys työtilaneliömetriä kohden: 

 suuri käyttäjätiheys: < 7 m2 / työpiste 

 keskimääräinen käyttäjätiheys: 8–13 m2 / työpiste 

 pieni käyttäjätiheys: > 14 m2 / työpiste. 

Henkilöstömäärän muuttaminen kokoaikavastaavaksi 

Käyttäjien lukumäärä lasketaan kokoaikavastaavaksi muutettuna. Tiloissa työskentelevään henkilöstöön lasketaan 
kaikki ne henkilöt, jotka käyttävät tiloja pääasiallisena työskentelytilanaan ja jotka olettavat työskentelevänsä niissä 
osan tyypillisestä työviikostaan. Muiden kuin palkattujen työntekijöiden (esimerkiksi henkilöstökonsulttien, 
urakoitsijoiden ja muun ulkoistetun henkilöstön) määrä muutetaan kokoaikavastaavaksi seuraavasti: 

 henkilöstö, joka työskentelee säännöllisesti yli 30 tuntia viikossa: 1,00 

 henkilöstö, joka työskentelee säännöllisesti 20–30 tuntia viikossa: 0,75 

 henkilöstö, joka työskentelee säännöllisesti 15–20 tuntia viikossa: 0,50 

 henkilöstö, joka työskentelee säännöllisesti alle 15 tuntia viikossa: 0,25. 

Käyttötapa 

Standardin EN 16798-1 liitteessä C on määritetty oletusarvoiset käyttötavat toimisto- ja asuinrakennusten eri osille.   

                                                           
6 Better Buildings Partnership, Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings – Principles for best practice, 2010. 
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Rakennuksen kuvaus – parametri 3.3: Suunniteltu (tai vaadittu) käyttöikä 

Viitetutkimusjakso on kaikkien Level(s)-kehyksen mukaisesti arvioitavien rakennusten osalta 50 vuotta. Lisäksi 
käyttäjä voi raportoida rakennuksen suorituskyvystä tilaajan suunnitteleman käyttöiän tai sijoituksen pitoajan 
mukaan. Tämä ajanjakso voi olla pidempi tai lyhyempi kuin viitetutkimusjakso.   

 

Rakennuksen kuvaus – parametri 4.2: Kokonaishyötypinta-ala 

Kaikkialla Level(s)-kehyksessä käytettävä perusviiteyksikkö on yksi hyötypinta-alan neliömetri (m2).   

Viitestandardeina käytetään toimisto- ja asuinrakennuksia koskevia kansainvälisiä kiinteistömittausstandardeja 
(International Property Measurement Standards, IPMS). IPMS-standardit vastaavat likimääräisesti standardissa EN 
ISO 52000-1 määritettyä viitealaa, johon lasketaan sisätilojen nettoala, mukaan lukien lämpöeristetyt kulkuväylät.  

Taulukossa 10 määritetään käytettävät IPMS-standardit sekä lattiapinta-alaan sisällytettävät ja siitä pois luettavat 
alat. Käytetty menetelmä on aina ilmoitettava vertailun mahdollistamiseksi.  

 

Taulukko 10. Sisätilojen lattiapinta-alan viitemääritelmät toimisto- ja asuinrakennusten osalta7 

 Toimistorakennukset 
(IPMS 3 -mittausstandardi) 

Asuinrakennukset 
(IPMS 3B -mittausstandardi) 

Sisältäen 

Kaikki sisäseinät ja -pylväät kunkin käyttäjän 
yksityisessä käytössä olevalla alalla.  
Kunkin käyttäjän yksityisessä käytössä olevalla alalla 
sijaitsevat sekä käyttäjien yhteisessä käytössä olevat 
kulkuväylät. 
Lattiapinta-ala mitataan seinien sisäpinnasta tai 
käyttäjien välillä olevien seinien keskilinjasta.   

Kunkin asukkaan yksityisessä käytössä oleva ala, 
mukaan lukien sisäseinien ja pylväiden alle jäävä ala. 
Lattiapinta-ala mitataan kaikkien täyskorkeiden 
seinien viimeistellystä sisäpinnasta. 
Kokolasisia väliseiniä ei lasketa pysyviksi sisäseiniksi. 

Pois 
lukien 

Ne rakennuksen osat, jotka ovat yhteisessä käytössä 
ja jotka eivät muutu ajan mittaan:  
 portaat  
 liukuportaat  
 hissit ja niiden konehuoneet  
 WC-tilat  
 siivoustarvikkeiden säilytystilat  
 konehuoneet  
 palosuoja-alueet  
 huoltotilat. 

 Terassit 
 Aitaamattomat pysäköintialueet, jotka voidaan 

mitata tai ilmaista autopaikkojen määränä 
 Porrasaukot 
 Rakennuksen sisälle jäävät, seinällä erotetut 

tyhjät tilat, jotka ovat pinta-alaltaan vähintään 
0,25 m2 tilan erottava seinä mukaan lukien 

Erilliset 
alat 

Raportoidaan erikseen: 
 parvekkeet  
 katetut käytävät  
 yksityisessä käytössä olevat kattoterassit. 

Raportoidaan erikseen: 
 ullakot ja kellarit 
 asukkaiden yksityisessä käytössä olevat 

parvekkeet ja terassit 
 autotallit 
 alueet, joihin on rajattu pääsy. 

 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings, marraskuu 2014 ja 
Residential buildings, syyskuu 2016. 
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Rakennuksen kuvaus – parametri 4.3: Rakennuksen arvioitavat osat ja käytetty luokittelujärjestelmä 

Yhdenmukaisuuden vuoksi rakennuksen määrittelyssä tulee ottaa huomioon vähintään seuraavassa luetellut 
rakennuksen osat ja niiden kokoonpanojen sisältämät osat. Osat luetellaan taulukossa 11. Rakennuksen käyttäjien 
hankkimia ja asentamia rakennustuotteita ei lasketa arvioitaviin osiin.   

Taulukko 11. Level(s)-arvioinneissa vähintään arvioitavat rakennuksen osat ja niiden kokoonpanojen sisältämät osat8 

Rakennuksen osat Kokoonpanon sisältämät osat 
Vaippa ja runko 

Perustukset 
Paalut 
Kellari 
Tukimuurit 

Kantava runko 

Runko (palkit, pilarit ja laatat) 
Yläkerrokset 
Ulkoseinät 
Parvekkeet 

Ei-kantavat osat 
Pohjakerroslaatat 
Sisä- ja väliseinät sekä ovet 
Portaat ja luiskat 

Julkisivu 
Ulkoseinien rakenteet, ulkoverhous ja auringonvarjostimet 
Julkisivun aukot (ml. ikkunat ja ulko-ovet) 
Ulkoseinien maalit, pinnoitteet ja rappaukset 

Katto 
Rakenteet 
Lämmön- ja kosteudeneristeet 

Pysäköintitilat 
Maanpinnan yläpuolella rakennuksen piha-alueella sijaitsevat sekä maanalaiset9 
pysäköintitilat, jotka ovat rakennuksen käyttäjien käytössä 
Talotekniset järjestelmät, kiintokalusteet, pinnat ja palvelut 

Kiinteät ja irtaimet 
kalusteet 

Saniteettikalusteet 
Mahdolliset keittiö- ja vaatekaapit sekä pöytätasot (koskee asuinkiinteistöjä) 
Sisäkatot  
Seinä- ja kattopinnat   
Lattiamateriaalit ja -pinnat  

Kiinteät 
valaistusjärjestelmät 

Valaisimet  
Ohjausjärjestelmät ja tunnistimet 

Energiajärjestelmä 
Lämpökeskus ja lämmönjakelu 
Jäähdytyslaitteet ja jakelu 
Sähkön tuotanto ja jakelu 

Ilmanvaihtojärjestelmä 
Ilmanvaihtolaitteet  
Ilmanvaihtokanavat ja ilmanjakelu 

Saniteettijärjestelmät 

Kylmän veden jakelu 
Lämpimän veden jakelu 
Vedenkäsittelyjärjestelmä 
Viemärijärjestelmä 

Muut järjestelmät 

Hissit ja liukuportaat 
Palontorjuntalaitteet 
Viestintä- ja turvallisuuslaitteet 
Tietoliikennejärjestelmä 

Ulkotilat 
Infrastruktuuri Putkistojen liittymät 

                                                           
8 Muokattu CEN:n (2011), BCIS:n (2012), DGNB:n (2014) ja BRE:n (2016) tietojen pohjalta. 
9 Jos maanalaisen pysäköintialueen (pysäköintiala + kulkuväylät) osuus on yli 25 prosenttia kokonaishyötypinta-alasta, maanalaisen 
pysäköintialueen kulkuväylien ala vähennetään kokonaishyötypinta-alasta. 
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Sähköasema ja siihen liittyvät laitteet 

Maisemointi 
Kiveykset ja muut kovat pinnat 
Aidat, kaiteet ja seinät 
Kuivatusjärjestelmä 
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