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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 1: Yhteisen 
Level(s)-kehyksen esittely (julkaisuversio 1.1).  
 
 
Nimi 
Level(s) – EU:n yhteinen keskeisten kestävyysindikaattoreiden kehys toimisto- ja asuinrakennuksia 
varten, käyttöopas 1: Yhteisen Level(s)-kehyksen esittely (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. 
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Level(s)-oppaiden rakenne 

 
Kaavio 1. Level(s)-oppaiden rakenne 
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Tämän Level(s)-käyttöoppaan sisältö 
Level(s) on rakennusten kestävyyden arviointiin tarkoitettujen keskeisten indikaattoreiden 
muodostama kehys. Sitä voidaan käyttää suorituskyvystä raportoimiseen sekä sen parantamiseen 
uudisrakennusten ja laajamittaisten korjausten yhteydessä. Kehykseen kuuluvat asiakirjat on 
suunniteltu niin, että kaikkien prosessiin mahdollisesti osallistuvien toimijoiden on helppo käyttää niitä.   

Level(s)-kehykseen tutustuminen kannattaa aloittaa lukemalla tämä käyttöopas, jossa esitellään 
kehykseen liittyvät peruskäsitteet ja kerrotaan, miten kehystä voidaan soveltaa rakennushankkeisiin. 
Tämä opas sisältää seuraavat osiot: 

1. Mikä Level(s)-kehys on ja miten sitä käytetään: tärkeimmät Level(s)-kehyksessä käsiteltävät 
suorituskykyyn vaikuttavat näkökohdat sekä menetelmän kohteena olevat rakennustyypit ja 
ammattilaisryhmät. 

2. Yhteinen kieli kestävyyden arviointia varten: yhteisen kielen perustana olevat yleistavoitteet 
ja indikaattorit sekä miten niitä voidaan käyttää. 

3. Level(s)-kehyksen toimintaperiaate: mitä tasoilla (levels) tarkoitetaan ja miten niitä voidaan 
käyttää suorituskyvyn vertailuun, analysointiin ja optimointiin. 

4. Kestävyysajattelu: tiivistettyä perustietoa seuraavista Level(s)-kehyksen perustana olevista 
keskeisistä käsitteistä:  

- elinkaari ja kiertotalousajattelu 

- suunnitellun suorituskyvyn toteutuminen käytännössä  

- kestävä kunnostaminen  

- kestävyyden vaikutus rakennuksen arvoon.  
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1. Johdanto – osa 1: Mikä Level(s)-kehys on ja miten sitä käytetään? 

Level(s) on EU:n yhteinen kehys, joka muodostuu rakennusten kestävyyden arviointiin tarkoitetuista 
keskeisistä indikaattoreista. Tässä osiossa kuvaillaan tärkeimmät Level(s)-kehyksessä käsiteltävät 

suorituskykyyn vaikuttavat näkökohdat sekä menetelmän kohteena olevat rakennustyypit ja 
ammattilaisryhmät. 

 

Level(s)-kehyksen tavoitteena on, että rakennushankkeiden valmistelussa, suunnittelussa, 
rahoituksessa ja toteutuksessa mukana olevat ammattilaiset voivat omalla toiminnallaan edistää 
ympäristöön liittyvien parannusten toteutumista Euroopan tasolla. Kehyksellä pyritään luomaan 
yhteinen kieli rakennusten kestävyyden arviointia varten määrittelemällä keskeiset indikaattorit 
toimisto- ja asuinrakennusten kestävyyden mittaamiseen.   

Level(s)-kehys sisältää joukon indikaattoreita ja yhteisiä mittareita rakennusten kestävyyden 
mittaamiseksi elinkaaren kaikissa vaiheissa. Arvioitavat näkökohdat ovat 

• ympäristötehokkuus 

• terveys ja viihtyisyys  

• kustannukset ja arvo läpi elinkaaren  

• mahdolliset tulevaa suorituskykyä uhkaavat riskit. 

 

1.1. Kenelle kehys on tarkoitettu? 

Yhteisestä Level(s)-kehyksestä voi olla käyttäjille monenlaista hyötyä (ks. taulukko 1). Kehys on 
suunniteltu ennen kaikkea seuraavia hanketoimijoita ajatellen:  

• hankesuunnittelutiimit, joihin kuuluu mm. arkkitehtejä, insinöörejä, määränselvittäjiä ja 
asiantuntijakonsultteja 

• hankkeiden tilaajat ja sijoittajat, mukaan lukien kiinteistönomistajat, kiinteistökehittäjät, 
hankepäälliköt ja sijoittajat 

• kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason päättäjät sekä julkisista hankinnoista vastaavat 
tahot. 

Nämä toimijaryhmät käsittävät sekä julkisia että yksityisiä rakennushankkeiden tilaajia ja 
hankepäälliköitä. Yhteisen Level(s)-kehyksen käyttöoppaat sisältävät runsaasti näille kohderyhmille 
suunnattuja ohjeita kehyksen käyttöön.  

 

Taulukko 1. Level(s)-kehyksen tarjoamat hyödyt 

Hanketoimija Level(s)-kehyksen tarjoamat hyödyt 

Hankesuunnittelutiimit  
(mukaan lukien 
hankepäälliköt, 
arkkitehdit, insinöörit 
ja määränselvittäjät) 

 Yksinkertainen rakenne on helppo esitellä asiakkaille 
kestävyysnäkökohtien esille nostamiseksi. 

 Kehys tukee käyttäjää hankkeen kaikissa vaiheissa ja sisältää 
ohjeita täsmällisten suorituskykyarviointien tekemiseksi.   

 Kehyksessä keskitytään valmiin rakennuksen suorituskykyyn ja 
sellaisiin suunnitteluvaiheen toimenpiteisiin, joilla hyvä 
suorituskyky varmistetaan. 

 Kehystä käytettäessä on mahdollista päättää joustavasti, kuinka 
yksityiskohtaisesti kestävyysnäkökohdat huomioidaan 
suunnitteluprosessissa. 
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Hanketoimija Level(s)-kehyksen tarjoamat hyödyt 

Hankkeiden tilaajat ja 
sijoittajat 
(mukaan lukien 
kiinteistönomistajat, 
kiinteistökehittäjät ja 
sijoittajat) 

 Kehyksessä määritetään selvästi ne keskeiset 
suorituskykynäkökohdat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Näin se 
muodostaa pohjan suunnitteluammattilaisten työlle. 

 Kehyksen avulla voidaan varmistaa, että suorituskyvyn arvioinnista 
ja siihen liittyvistä tiedoista, laskentamenetelmistä ja oletuksista 
raportoiminen on avointa.   

 Kehyksessä pyritään siihen, että suunniteltu suorituskyky toteutuu 
mahdollisimman hyvin rakennuksen käyttövaiheessa. 

 Kehyksessä esitetään keinoja hallita rakennuksen suorituskykyyn 
liittyviä tulevia kustannuksia ja riskejä. Näin varmistetaan, että 
rakennus säilyttää arvonsa pitkällä aikavälillä. 

 Kehys auttaa kartoittamaan mahdollisuuksia pidentää kiinteistön 
elinkaarta, parantaa sisäympäristön laatua ja kasvattaa kiinteistön 
pitkän aikavälin arvoa. 

Päättäjät ja julkisista 
hankinnoista vastaavat 
tahot 
(paikallisella, 
alueellisella ja 
kansallisella tasolla) 

 Kehyksessä määritetään selvästi ne keskeiset 
suorituskykynäkökohdat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Tämä 
tarjoaa yhteisen perustan, jonka pohjalta voidaan asettaa 
vaatimuksia sekä uusille että kunnostettaville rakennuksille. 

 Kehyksen tarjoaman pohjan avulla voidaan määrittää toimia ja 
vaatimuksia, joilla edistetään jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallishallintojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita 
sekä laajempia kestävyystavoitteita. 

 Kehyksessä keskitytään niihin suorituskykynäkökohtiin, joilla on 
välitön ja jatkuva vaikutus viranomaisten ja virastojen talouteen 
(esim. käyttö- ja huoltokustannukset). 

 Kehys sisältää indikaattoreita rakennusten viihtyisyyden ja 
hyvinvointinäkökohtien sekä sisäympäristön laadun (esim. 
sisäilman laadun ja lämpömukavuuden) mittaamiseen. 

 Kehyksessä annetaan myös suosituksia käytössä olevan 
rakennuksen suorituskyvyn seuraamiseksi ja kartoittamiseksi. 

 

1.2. Mihin kehystä voi käyttää? 

Level(s)-kehyksen tarkoituksena on tarjota käyttäjälle arvokasta tietoa rakennuksen kestävyyden 
ymmärtämiseksi, parantamiseksi ja optimoimiseksi. Rakennuksen suorituskyvystä raportoiminen 
Level(s)-menetelmällä edellyttää monenlaisten rakennuksen suorituskykyyn liittyvien tietojen 
keräämistä ja käsittelyä. Taulukossa 2 on esimerkkejä Level(s)-menetelmässä tarvittavista tiedoista.   

Taulukko 2. Rakennuksessa käytettäviin resursseihin ja sisäympäristön laatuun liittyviä tietoja 

Resurssi Resurssiin liittyvät tiedot 

Energian ja veden käyttö 
- Kulutus (laskelmien ja seurannan perusteella) 
- Hiilidioksidiekvivalenttipäästöt 
- Kustannukset 

Rakennusosat 
ja -materiaalit 

- Määrät (suunnitellut ja toteutuneet) 
- Hiilidioksidiekvivalenttipäästöt 
- Kustannukset 
- Arvioitu käyttöikä 

Rakennuksen suunnittelu 
ja rakenteet 

- Muuntojoustavuus (vaikuttaa lopulliseen arviointiin) 
- Purkuominaisuudet (vaikuttaa lopulliseen arviointiin) 
- Kustannukset 
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Resurssi Resurssiin liittyvät tiedot 

Huoltosuunnitelma 
- Huolto- ja vaihtotiheys 
- Kustannukset 

Sisäympäristö 

- Ilmanvaihtoluku (laskelmien ja seurannan perusteella) 
- Rakennustuotteiden testatut emissiot sisäilmaan (suunnitellut ja 

toteutuneet) 
- Ilmanlaatua koskevat seuranta- ja näytteenottotulokset 
- Lämpöolot (laskelmien ja seurannan perusteella) 
- Valaistus ja visuaalinen mukavuus 
- Melutasot ja akustinen mukavuus 

 

Tulosten raportoinnin lisäksi rakennuksen suorituskykyä voidaan analysoida muun muassa seuraavien 
seikkojen määrittämiseksi: 

• suorituskykyä parantavat suunnitteluratkaisut ja tekniset parametrit 
• ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmät elinkaaren vaiheet, ns. kriittiset pisteet 
• tulevaa suorituskykyä koskevat skenaariot, joihin voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa 

tehtävillä päätöksillä 
• suunnitteluvaiheen päätökset ja valinnat, jotka voivat vaikuttaa sisäympäristön laatuun 
• lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kustannukset rakennuksen elinkaaren aikana 
• se, missä määrin suunnitelmiin perustuvat suorituskykyarviot ovat toteutuneet verrattuna 

valmiin rakennuksen suorituskykyyn tai mitattuun suorituskykyyn. 

  



 
 

7 
 
 

2. Johdanto – osa 2: Yhteinen kieli kestävyyden arviointia varten 

Tässä osiossa esitellään ja kuvataan Level(s)-kehyksen strategiset painopisteet eli kuusi yleistavoitetta. 
Lisäksi esitellään 16 indikaattoria, joiden perusteella voidaan arvioida, kuinka yksittäiset 

rakennushankkeet edistävät näitä yleistavoitteita. 

 

2.1. Kuusi yleistavoitetta 

Yhteinen Level(s)-kehys perustuu kuuteen yleistavoitteeseen. Nämä tavoitteet kuvaavat, mitä 
strategisia painopisteitä rakentamisessa olisi otettava huomioon, jotta rakennukset edistäisivät EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimintapoliittisia – esimerkiksi energiaan, materiaalien käyttöön, jätehuoltoon, veteen 
ja sisäilman laatuun liittyviä – tavoitteita. Nämä yleistavoitteet esitetään alla olevassa kaaviossa 2.  

 
Kaavio 2. Level(s)-kehyksen kuusi yleistavoitetta 

 

Kunkin strategisen painopisteen osalta on tärkeää voida mitata yksittäisten rakennusten vaikutusta ja 
suorituskykyä. Tätä varten on kehitetty indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata rakennuksen 
suorituskykyä kunkin yleistavoitteen osalta. Yleistavoitteet ja niiden laajuus määritellään taulukossa 3.   
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Taulukko 3. Level(s)-kehyksen yleistavoitteiden määritelmät ja laajuus 

Yleistavoite Määritelmä Laajuus ja painopiste 

Yleistavoite 1: 
Rakennuksen 
elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasu- ja 
ilman 
epäpuhtauspäästöt   

Minimoidaan rakennuksen 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt koko 
elinkaaren1 ajalta. Otetaan huomioon 
käyttövaiheen energiankulutus sekä 
rakennukseen koko sen elinkaaren aikana 
käytettävä energiamäärä. 

Yksittäisten rakennusten tasolla toteutettavat toimet  

• joilla pyritään pienentämään käyttövaiheen energiankulutus lähelle 
nollaa, yhdistettyinä kustannustehokkaisiin, vähä- tai 
nollapäästöisiin energiateknologia- ja infrastruktuuriratkaisuihin  

• joissa keskitytään rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin 
kasvihuonekaasupäästöihin, kuten rakennustuotteiden 
valmistukseen, huoltoon, korjaukseen, muokkaukseen, 
kunnostukseen ja käyttöiän päättymiseen liittyviin päästöihin.   

Jotta rakennuksen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöt voidaan minimoida, on rakennuksen suorituskykyä 
arvioitaessa kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin kompromisseihin 
rakennuksen koko elinkaaren aikaisten päästöjen ja käyttövaiheen päästöjen 
välillä. 

Yleistavoite 2: 
Materiaalien 
resurssitehokkaat ja 
kiertotalouden 
mukaiset elinkaaret  

Optimoidaan rakennuksen suunnittelu ja 
muoto sekä rakenteiden tekninen 
suunnittelu materiaalimäärien 
minimoimiseksi, materiaalien kierron 
edistämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi 
sekä merkittävien ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. 

Yksittäisten rakennusten tasolla toteutettavat toimet, joissa keskitytään 
materiaalitehokkuuteen ja materiaalien kiertoon. Tämä käsittää elinkaaren 
varrella toteutettavia toimia, jotka liittyvät  

• rakennuksen suunnitteluun  

• rakennustekniikkaan ja rakennustöiden johtamiseen  

• rakennustuotteiden valmistukseen  

• vaihtotiheyteen sekä kykyyn sopeutua muutoksiin 

• purkumahdollisuuksiin.   
Yleisenä tavoitteena on materiaalien käytön optimointi, jätteen 
vähentäminen ja kiertotalousperiaatteen omaksuminen suunnittelussa ja 
materiaalivalintoja tehtäessä.   

                                                           
1 Koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä kutsutaan myös elinkaaren hiilijalanjäljeksi tai vain hiilijalanjäljeksi. 
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Yleistavoite Määritelmä Laajuus ja painopiste 

Yleistavoite 3: Tehokas 
vedenkäyttö 

 

Hyödynnetään vesivaroja tehokkaasti 
erityisesti alueilla, joilla on pitkäkestoista 
vesistressiä tai joilla ennusteiden mukaan 
kärsitään vesistressistä tulevaisuudessa. 

Yksittäisten rakennusten tasolla toteutettavat toimet, erityisesti alueilla, 
joilla kärsitään jatkuvasta tai kausittaisesta vesistressistä. Tämä voi käsittää 
tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä vedenkäytön minimoimiseksi sekä veden 
saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä (kuten talousjäteveden 
uudelleenkäyttöä tai sadeveden keräystä), joilla pyritään hyödyntämään 
vaihtoehtoisia lähteitä. 

Yleistavoite 4:  
Terveelliset ja 
viihtyisät tilat 

 

Luodaan rakennuksia, jotka ovat asumisen ja 
työskentelyn kannalta viihtyisiä, 
houkuttelevia ja tuottavia ja jotka suojelevat 
ihmisten terveyttä. 

Yksittäisten rakennusten tasolla toteutettavat toimet, joissa keskitytään 
sellaisiin keskeisiin sisäympäristön laatuun liittyviin näkökohtiin, jotka 
vaikuttavat rakennuksen käyttäjien terveyteen, viihtymiseen ja 
tuottavuuteen. Tällaisia tunnistettuja näkökohtia ovat   

• sisäilman laatu tiettyjen parametrien ja epäpuhtauksien osalta  

• lämpömukavuus keskimääräisen vuoden aikana   

• keino- ja luonnonvalon laatu ja tähän liittyvä visuaalinen mukavuus 

• rakenteiden ja materiaalien kyky eristää asukkaat sisäisten ja 
ulkoisten lähteiden tuottamasta melusta. 

Yleistavoite 5: 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen ja sen 
sietokyky 

 

Varmistetaan rakennusten tulevaisuuden 
suorituskyky ilmaston ennustettujen 
muutosten varalta. Näin suojellaan 
rakennusten käyttäjien terveyttä, 
varmistetaan rakennusten viihtyisyys sekä 
minimoidaan kiinteistöjen arvoihin ja 
sijoituksiin kohdistuvat pitkän aikavälin riskit. 

Yksittäisten rakennusten tasolla toteutettavat toimet, joilla pyritään 
sopeutumaan seuraaviin riskeihin ja varmistamaan niiden sietokyky: 

• rakennuksen ylikuumeneminen kesällä ja riittämätön lämmitys 
talvella, mikä voi tehdä rakennuksesta epäviihtyisän ja vahingoittaa 
käyttäjien terveyttä 

• äärimmäisten sääilmiöiden riskin lisääntyminen – äärimmäiset 
sääilmiöt voivat heikentää rakennuksen osien turvallisuutta ja 
rikkoa niitä  

• tulvatapahtumien riskin lisääntyminen – tulvatapahtumat voivat 
ylikuormittaa viemärijärjestelmiä sekä vahingoittaa rakenteita ja 
materiaaleja.   
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Yleistavoite Määritelmä Laajuus ja painopiste 

Yleistavoite 6: 
Elinkaarikustannusten 
ja arvon optimointi 

 

Optimoidaan rakennuksen koko elinkaaren 
aikaiset kustannukset ja arvo. Otetaan 
huomioon pitkän aikavälin suorituskyvyn 
parantaminen, johon liittyvät hankinta, 
käyttö, huolto, peruskorjaus, materiaalien 
loppukäsittely ja elinkaaren päättyminen. 

Yksittäisiä rakennuksia koskevat toimenpiteet ja päätökset, jotka perustuvat 
pitkän aikavälin näkemykseen kestävämpien rakennusten 
elinkaarikustannuksista ja markkina-arvosta. Tämä käsittää muun muassa 
seuraavat näkökohdat:   

• pienemmät elinkaarikustannukset sekä asumisen ja työskentelyn 
kannalta tuottavammat ja viihtyisämmät tilat 

• suotuisa vaikutus kiinteistön arvonmääritykseen ja 
riskiluokituksiin.   
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2.2. Keskeiset indikaattorit 

Yhteinen Level(s)-kehys koostuu 16 keskeisestä indikaattorista. Kaikki indikaattorit on valittu sillä perusteella, että 
niillä voidaan mitata rakennusten suorituskykyä ja vaikutusta kuhunkin yleistavoitteeseen. Taulukossa 4 esitetään 
yleiskatsaus näistä indikaattoreista ja niiden mittayksiköistä. 

Taulukko 4. Yleistavoitteet, niitä vastaavat indikaattorit ja indikaattoreiden mittayksiköt 

Yleistavoite Indikaattori Mittayksikkö 

1. Rakennuksen 
elinkaaren aikaiset 

kasvihuonekaasu- ja 
ilman 

epäpuhtauspäästöt 

1.1 Käyttövaiheen 
energiatehokkuus 

Kilowattituntia neliömetriä kohden 
vuodessa (kWh/m2/v) 

1.2 Ilmakehää lämmittävä 
vaikutus elinkaaren aikana 

Hiilidioksidiekvivalenttikilogrammaa 
neliömetriä kohden vuodessa (kg CO2-
ekv/m2/v) 

2. Materiaalien 
resurssitehokkaat ja 

kiertotalouden 
mukaiset elinkaaret 

2.1 Määrät, materiaalit ja 
käyttöikä Yksikkömäärät, massa ja vuodet 

2.2 Rakennusmateriaalit sekä 
rakennus- ja purkujätteet 

Kilogrammaa jätettä ja materiaaleja 
kokonaishyötypinta-alan neliömetriä 
kohden 

2.3 Muuntojoustavuuden ja 
kunnostuksen huomioiminen 

suunnittelussa 

Muuntojoustavuuteen perustuva 
pistemäärä 

2.4 Purkamisen, uudelleenkäytön 
ja kierrätyksen huomioiminen 

suunnittelussa 
Purettavuuteen perustuva pistemäärä 

3. Tehokas vedenkäyttö 3.1 Käyttövaiheen vedenkulutus m3/asukas vuodessa 

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 

4.2 Lämpömukavuusalueen 
ulkopuolinen aika 

Mukavuusalueen ulkopuolisen ajan 
prosenttiosuus lämmitys- ja 
jäähdytyskausien aikana 

4.3 Valaistus ja visuaalinen 
mukavuus Level 1 -tarkistuslista 

4.4 Akustiikka ja meluntorjunta Level 1 -tarkistuslista 

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)   

5.2 Äärimmäisten sääilmiöiden 
riskin lisääntyminen Level 1 -tarkistuslista (kehitteillä) 

5.3 Kestävä kuivatusjärjestelmä Level 1 -tarkistuslista (kehitteillä) 
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6. 
Elinkaarikustannusten ja 

arvon optimointi 

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

6.2 Arvonmuodostus ja 
riskialttius Level 1 -tarkistuslista 

Suurimmalla osalla keskeisistä indikaattoreista on yksi mittayksikkö. Joukossa on kuitenkin myös muutamia 
huomionarvoisia poikkeuksia, joiden osalta suorituskyky on arvioitava ja siitä raportoitava eri tavalla. Näitä 
poikkeuksia ovat 

• Yhdistelmäindikaattorit (1.2, 2.2, 4.1): Nämä indikaattorit ovat monimutkaisempia. Niitä on vaikea 
yksinkertaistaa niin, että niitä voitaisiin mitata yhdellä mittayksiköllä. Sen sijaan ne koostuvat useista 
toisiinsa liittyvistä mittayksiköistä, joita on tarkasteltava yhdessä rakennuksen suorituskyvyn 
ymmärtämiseksi.   

• Laadulliset arvioinnit (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): Näillä indikaattoreilla ei ole toistaiseksi yleisessä käytössä 
olevaa määrällistä mittayksikköä. Sen sijaan voidaan raportoida laadullisen arvioinnin tulokset.  

• Tietojen raportointi (2.1): Tämän indikaattorin tarkoituksena on kannustaa käyttäjiä käsittelemään tiettyjä 
rakennusta koskevia tietoja elinkaariajattelun edistämiseksi. 

2.3. Elinkaariarviointi 

Yhteisessä Level(s)-kehyksessä rakennusten kestävyyttä lähestytään elinkaariajattelun näkökulmasta. Tämän 
lähestymistavan tukemiseksi yleistavoitteiden 1, 2 ja 3 keskeisiä indikaattoreita on täydennetty rakennuksen 
ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisella arvioinnilla eli elinkaariarvioinnilla. Elinkaariarvioinnin avulla 
rakennukseen liittyvät ympäristövaikutukset voidaan kvantifioida ja niiden joukosta voidaan yksilöidä 
merkittävimmät osa-alueet. Kyseessä ovat ns. kriittiset pisteet, joita voidaan käyttää suorituskyvyn parantamisen 
lähtökohtana.   

Taulukko 5. Ympäristöön liittyvät yleistavoitteet ja elinkaariarvioinnissa käytettävät indikaattorit 

Yleistavoitteet 1–3: Elinkaariarviointi Elinkaariarviointi – 
vaikutusluokat 

 

 ilmastonmuutos 

 otsonikato 

 happamoituminen 

 makeiden vesien 
rehevöityminen 

 merivesien 
rehevöityminen 

 maa-alueiden 
rehevöityminen 

 valokemiallinen 
otsoninmuodostus 

 abioottisten 
luonnonvarojen käyttö 
(mineraalit ja metallit) 

 abioottisten 
luonnonvarojen käyttö 
(fossiiliset 
polttoaineet) 

 vedenkäyttö 
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3. Johdanto – osa 3: Level(s)-kehyksen toimintaperiaate 

Tässä osiossa esitellään yhteisen kehyksen rakenne ja kuvaillaan, miten kehys on järjestetty. Osiossa keskitytään 
erityisesti kolmeen tasoon. Niiden avulla käyttäjä voi valita, miten laajasti rakennuksen kestävyyttä arvioidaan ja 

siitä raportoidaan. 

 

3.1. Kolme tasoa 

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.  

 
Kaavio 3. Tasot alustavasta suunnittelusta käyttövaiheen suorituskykyyn 
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3.2. Vertailtavuuden varmistaminen 

Level(s)-kehys on suunniteltu siten, että sillä voidaan varmistaa tietty vertailtavuuden vähimmäistaso 
toiminnallisesti toisiaan vastaavien rakennusten välillä. Kunkin indikaattorin yhteydessä annetaan 
indikaattorikohtaisia ohjeita ja opastusta. Tällä pyritään varmistamaan, että määrällisten tulosten perusteella 
voidaan tehdä mielekkäitä vertailuja. Tämä edellyttää, että käyttäjät kiinnittävät huomiota jäljempänä olevassa 
laatikossa lueteltuihin näkökohtiin. 

Jotta Level(s)-kehystä voidaan käyttää kaikkialla EU:ssa, siinä noudatetaan ns. vastaavuusperiaatetta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että arvioinnissa voidaan käyttää kansallisia sekä tiettyjä yksityisiä välineitä ja menetelmiä, jos 
ne on nimenomaisesti hyväksytty kyseisen, Level(s)-kehykseen kuuluvan indikaattorin ohjeissa. Jos jotakin näistä 
välineistä tai menetelmistä käytetään, käytetty väline tai menetelmä on mainittava aina tuloksia raportoitaessa. 

 
Lisätietoa 
Level(s)-kehyksen ominaisuudet, joilla pyritään varmistamaan vertailtavuus: 
 

• yhteisten mittayksiköiden käyttö 
• Level(s)-menetelmään kuuluvan rakennuksen kuvauksen laatiminen 
• mainittujen viitestandardien ja -menetelmien käyttö  
• keskeisistä parametreista, oletuksista ja tietojen laadusta raportoiminen avoimuuden varmistamiseksi 
• Level(s)-kehyksessä noudatettavat erityiset säännöt  

- joissa vahvistetaan keskeiset parametrit  
- joilla varmistetaan tiettyjen oletusarvoisten tietojen kerääminen  
- joilla määritetään laskennassa käytettävät oletukset. 

 
 
 

3.3. Suorituskyvyn optimoiminen 

Level(s)-kehyksessä tiedostetaan, että hankkeen parissa työskentelevien ammattilaisten opittua käyttämään 
indikaattoreita perustasolla rakennuksen suorituskykyä on edelleen varaa optimoida merkittävästi. Hankkeen 
parissa työskentelevät haluavat kenties käyttää kehittyneempiä välineitä, menetelmiä ja tietoja kehittääkseen 
ammattiosaamistaan.   

Kunkin indikaattorin yhteydessä ehdotetaan lisätoimia, joiden avulla rakennuksen suorituskyky voidaan optimoida. 
Seuraavassa laatikossa luetellaan muutamia tapoja panostaa arviointiin entisestään. 

 
Lisätietoa 

Level(s)-kehyksessä ehdotettuja lisätoimia suorituskyvyn optimoimiseksi: 

• yksityiskohtaisempien tietojen syöttäminen 
• kehittyneempien laskentamenetelmien ja -välineiden käyttö 
• yksityiskohtaisempien ja kattavampien skenaarioiden määrittäminen ja testaus 
• ylimääräisten suunnittelu- ja suorituskykynäkökohtien huomioiminen laskelmissa ja arvioissa 
• yksityiskohtaisempaa tietoa tuottavien seurantajärjestelmien käyttö. 
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4. Kestävyysajattelu: perustietoa keskeisistä Level(s)-kehykseen liittyvistä käsitteistä 
Tämä osio sisältää neljä tiivistä tietopakettia yhteisen kehyksen sekä siihen kuuluvien yleistavoitteiden ja 
indikaattoreiden taustalla olevista keskeisistä perusperiaatteista ja ajattelumalleista. Näiden tietoiskujen avulla 
voidaan auttaa kaikkia rakennushankkeeseen osallistuvia soveltamaan kestävyysperiaatteita. Ne sisältävät lisätietoa 
ja -opastusta, jotta Level(s)-kehystä osataan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti hankkeen arvioinnissa. 

 

4.1. Kestävyysajattelu – osa 1: Elinkaari- ja kiertotalousajattelu 

Level(s)-kehyksessä rakennusten kestävyyttä lähestytään elinkaariajattelun näkökulmasta. Tässä osiossa kerrotaan, 
mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten rakennusten suunnittelussa voidaan ottaa huomioon rakennuksen 

kaikki ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta. Tämä ei koske pelkästään rakennuksen käyttövaihetta, sillä 
suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnostamiseen liittyvät valinnat voivat olla yhtä merkittäviä kuin rakennuksen 

käyttövaihe. 

Lähestymällä suorituskykyä elinkaariajattelun näkökulmasta voidaan analysoida kaikkia rakennukseen liittyviä 
ympäristövaikutuksia ja tunnistaa niiden joukosta merkittävimmät osa-alueet, ns. kriittiset pisteet. Tähän liittyy 

myös kiertotalousperiaate, jolla pyritään varmistamaan, että pitkän aikavälin resurssitehokkuus otetaan huomioon 
jo suunnittelussa. Kun kaikki hankkeeseen osallistuvat toimijat ymmärtävät nämä toisiinsa yhteydessä olevat 

käsitteet, he kaikki voivat osaltaan pyrkiä minimoimaan rakennuksen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. 

 

Rakennuksen elinkaaren käsite on huomattavasti laajempi kuin nykyinen lähestymistapa, jossa keskitytään 
rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Kyse on yksinkertaisesti rakennuksen ympäristövaikutusten 
ymmärtämisestä ja kvantifioinnista aina ensimmäisestä vaiheesta – rakentamisessa käytettävien raaka-aineiden 
tuottamisesta – viimeiseen vaiheeseen – rakennuksen käyttöiän päättymiseen, rakennuksen purkamiseen ja sen 
sisältämien materiaalien käsittelyyn (talteenotto, uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätteiden käsittely).  

Level(s)-kehyksen tarkoituksena on kannustaa rakennusalan ammattilaisia ajattelemaan suunnitellun rakennuksen 
koko elinkaarta ja kiertokulkua ensimmäisestä viimeiseen vaiheeseen siinä määrin kuin kukin ammattilainen voi 
siihen vaikuttaa omassa roolissaan ja ryhmässään. Rakennukset muodostavat merkittävän materiaalivarannon, 
johon varastoidaan resursseja useiden vuosikymmenien ajaksi. Niinpä niiden suunnittelussa, rakentamisessa, 
huollossa ja kunnostamisessa on tärkeää noudattaa kiertotalousperiaatetta.   

Elinkaarilähestymistavan taustalla olevat peruskäsitteet ja -termit 

Rakennuksen elinkaaren varrelle mahtuu monenlaisia merkityksellisiä ympäristövaikutuksia. Ne riippuvat hyvin 
paljon kuhunkin vaiheeseen ajoittuvasta toiminnasta. Nämä vaikutukset kvantifioidaan pääasiassa arvioimalla niihin 
liittyvät ympäristölle vahingolliset päästöt, jotka lasketaan ja raportoidaan vaikutusluokkien mukaan. Vaikutuksia 
ovat esimerkiksi hiilidioksidin ja muiden päästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen, rikkidioksidin ja muiden kaasujen 
happamoittava vaikutus sekä raskasmetallien kaltaisten aineiden myrkyllisyys ihmisille ja ekosysteemeille. Lisäksi on 
tiettyjä vaikutusluokkia, jotka kuvaavat sitä, kuinka paljon rakennukseen tarvitaan mineraaleja, metalleja ja fossiilisia 
polttoaineita. Yksi rakennuksiin välittömästi liittyvä vaikutusluokka on maaperän häviäminen, joka johtuu 
maankäytön muutoksesta ja maanpinnan kattamisesta erilaisilla materiaaleilla. 

Kun halutaan ymmärtää rakennuksen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, on lähdettävä liikkeelle seuraavista 
käsitteistä: 

• Elinkaaren vaiheet: Elinkaaren vaiheet ovat rakennuksen elinkaaren muodostavia vaiheita, joihin 
ympäristövaikutukset jaotellaan. Esimerkiksi tiilen valmistukseen liittyvät vaikutukset kuuluvat 
valmistusvaiheeseen. Rakennuksen käyttäjien kuluttama energia puolestaan kuuluu käyttövaiheeseen. 
Level(s)-kehys perustuu standardissa EN 15978 kuvattuihin elinkaaren vaiheisiin. Nämä puolestaan on 
jaettu moduuleihin, jotta vaikutusten syitä voidaan analysoida ja niistä voidaan raportoida 
yksityiskohtaisemmin (ks. kaavio 4). 
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• Vaikutusluokat: Jokaiseen rakennuksen elinkaaren varrella arvioitavaan ympäristövaikutusluokkaan kuuluu 
indikaattori, jolla on yksi tai useampi mittayksikkö. Nämä mittayksiköt ovat yhteydessä taustalla oleviin 
mallinnus- ja laskentamenetelmiin. Level(s)-kehyksessä arvioitavat ympäristövaikutukset kuuluvat pääosin 
ns. puolivälin (midpoint) vaikutusluokkiin. Niillä mitataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä ja muita 
ympäristöön vapautuvia päästöjä sekä ympäristöstä peräisin olevien resurssien, kuten metallien, käyttöä. 
Kuhunkin vaikutusluokkaan kuuluvien erityyppisten päästöjen tai käytettyjen resurssien suhteellinen osuus 
painotetaan vaikutuksen mukaan: esimerkiksi metaanikaasun molekyylin lämmitysvaikutus on 25-kertainen 
hiilidioksidimolekyyliin verrattuna. 

• Toiminnallinen yksikkö: Toiminnallinen yksikkö on vertailuyksikkö, jonka avulla rakennussuunnitelmia 
ja -hankkeita vertaillaan keskenään. Level(s)-menetelmässä tulokset normalisoidaan rakennuksen 
hyötypinta-alan neliömetriä ja käyttöiän vuotta kohti, kun viitekäyttöiäksi oletetaan 50 vuotta. 

• Elinkaari-inventaario: Elinkaari-inventaario on elinkaariarvioinnin perusta. Se kootaan kahdessa vaiheessa: 
Ensin kerätään raakadataa rakennuksen elinkaaren aikana käytetyistä materiaaliresursseista – tätä 
kutsutaan materiaaliluetteloksi – muista käytetyistä resursseista, kuten energiasta, polttoaineesta ja 
vedestä, sekä kaikista suorista päästöistä (esim. jäähdytysaineiden tai viimeistelystä peräisin olevien VOC-
yhdisteiden päästöt). Tämän jälkeen arvioidaan kyseisen resurssiin käyttöön liittyvät ympäristöpäästöt ja 
resurssin kulutus. Tämä inventaario käsittää erilaisia materiaalien tuotanto- ja jalostusvaiheeseen, 
valmistusvaiheeseen sekä energiantuotantovaiheeseen kuuluvia prosesseja. Tiedot voivat olla peräisin joko 
ensisijaisista tai toissijaisista lähteistä: Ensisijaisista lähteistä peräisin olevat tiedot ovat todellisia tietoja 
edustavista tuotantolaitoksista. Toissijaisista lähteistä peräisin olevat tiedot ovat yleisiä tietoja, jotka 
perustuvat useiden edustavien tuotantolaitosten tietojen keskiarvoon. Keskiarvo voidaan laskea 
alueellisten, kansallisten, EU:ssa sijaitsevien tai kansainvälisten tuotantolaitosten tietojen perusteella. 
Nämä tiedot on koottava huolellisesti. Näin varmistetaan, että ne edustavat mahdollisimman hyvin 
rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyviä prosesseja ja resursseja. Tämä koskee 
erityisesti tietojen ikää ja kyseisellä maantieteellisellä alueella käytettyä teknologiaa.  

• Kriittiset pisteet: Kriittiset pisteet ovat niitä rakennuksen elinkaaren vaiheita, jotka vaikuttavat eniten 
kokonaistulokseen. Ne voivat liittyä rakennuksen elinkaaren vaiheisiin tai moduuleihin (esim. B: 
Käyttövaihe, moduuli B2: Huolto), tiettyihin prosesseihin (esim. sementin valmistus) tai komponentteihin 
(esim. julkisivupaneelit, pilarit, kiintokalusteet ja viimeistelyt) tai jonkin elementin virtaukseen (esim. 
lämmityskattilan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt). 

• Skenaariot: Skenaariot edustavat kuvauksia ja ennustuksia siitä, miten rakennusta käytetään 
tulevaisuudessa ja miten ympäristö voi muuttua ja samalla muuttaa rakennukseen liittyviä elinkaaren 
aikaisia vaikutuksia. Level(s)-kehyksessä kehotetaan laatimaan skenaarioita, joissa kuvataan muun muassa 
seuraavia seikkoja: 

- kuinka kauan rakennusta voidaan käyttää ennen kuin se vaatii laajamittaisen korjauksen  

- millä tavalla ilmastonmuutos voi vaikuttaa lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin  

- kuinka paljon EU:n ja kansallisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt voivat pienentyä ajan mittaan 

- miten muuntojoustavuuden huomioiminen suunnittelussa voi vaikuttaa rakennuksen käyttöikään 

- miten purkamisen huomioiminen suunnittelussa voi vaikuttaa rakennuksen sisältämien materiaalien 
hyödyntämiseen. 
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Kaavio 4. Rakennuksen elinkaaren vaiheet, muokattu teoksesta CEN, 2011. 

Mitä rakennusten elinkaariarviointien perusteella tiedetään tällä hetkellä? 

Rakennusten käyttövaiheeseen liittyvillä ympäristövaikutuksilla on edelleen suuri merkitys. Siirtyminen kohti erittäin 
energiatehokkaita, lähes nollaenergiarakennuksia on kuitenkin siirtämässä painopistettä rakennusmateriaaleihin 
liittyviin vaikutuksiin. Aiemmin suoritettujen elinkaariarviointien näytön perusteella on jo saatu käsitystä 
rakennusmateriaaleihin liittyvien ympäristövaikutusten kriittisistä pisteistä: 

• Kantavat rakenteet, ulkoseinät ja julkisivut näyttäisivät olevan merkittävimpiä materiaaleihin liittyvien 
vaikutusten kriittisiä pisteitä useimmissa niissä vaikutusluokissa, joita rakennusten elinkaariarvioinnissa 
tarkastellaan.   

• Jotta näitä vaikutuksia voidaan vähentää, on keskityttävä merkittävimpien materiaalivirtojen (mm. betoni, 
tiili, keraamit, teräs ja puu) vaikutuksiin rakennuksen elinkaaressa. 

Kuhunkin materiaaliin ja elementtiin liittyy erilaisia ympäristövaikutuksia, joiden torjumiseksi ei riitä se, että 
keskitytään johonkin tiettyyn vaikutusluokkaan tai suunnittelunäkökohtaan. Suunnittelua voidaan toisinaan 
parantaa pelkällä materiaalitehokkuudella. mutta on parempi noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Näin 
voidaan vähentää kaikkia ei-metallisiin mineraalimateriaaleihin sekä metalli- ja puupohjaisiin materiaaleihin liittyviä 
vaikutuksia. 
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Rakennusmateriaaleihin ja -elementteihin liittyviä merkittäviä vaikutuksia voi esiintyä myös käyttövaiheessa 
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:   

• Suunniteltujen laajamittaisten korjausten ja huollon yhteydessä voi olla tarpeen uusia materiaaleja ja 
elementtejä (esim. katot tai julkisivut).   

• Kunnostuksen yhteydessä voi olla tarpeen uusia myös sisätilamateriaaleja ja muita tärkeitä osia, kuten 
ikkunoita ja julkisivuja. Sisätilamateriaaleihin liittyviä vaikutuksia, kuten niiden myrkyllisyyttä ihmisille, ei 
välttämättä tunnisteta eikä niitä voida kvantifioida, jos niitä mittaavia indikaattoreita ei sisällytetä 
valittuihin vaikutusluokkiin.   

• Rakennusten, tilojen ja maa-alueiden käytön tehokkuutta ja intensiteettiä on tärkeää pyrkiä parantamaan:   

- Asuinrakennusten osalta maankäytön ja materiaalien käytön tehokkuutta sekä energiatehokkuutta 
voidaan parantaa suunnittelemalla kompaktimpia rakennuksia.   

- Toimistojen ja muiden kaupallisten rakennusten osalta materiaaleihin liittyviä vaikutuksia voidaan 
vähentää suunnittelemalla rakennukset helposti muutettaviksi ja pidentämällä rakenteiden käyttöikää.  

- Toiminnallisen yksikön valinta määrittää, miten resurssin käytön intensiteettiä mitataan. Esimerkiksi 
työpiste- tai asukaskohtaisten vaikutusten mittaaminen voi olla informatiivisempaa kuin vaikutusten 
mittaaminen hyötypinta-alan neliömetriä kohden. 

 

Miten Level(s)-kehystä voidaan käyttää koko elinkaaren arviointiin? 

Yhteinen Level(s)-kehys kannustaa käyttäjiä pohtimaan rakennuksen koko elinkaarta. Se tarjoaa perustan elinkaaren 
kvantifioinnille, analysoinnille ja ymmärtämiselle. Tähän liittyy myös kiertotalousajattelu: kehyksessä pyritään 
tarkastelemaan useita kiertotalouteen liittyviä näkökohtia. Se myös sisältää indikaattoreita, jotka auttavat 
ymmärtämään, miten rakennusta voidaan hyödyntää pidempään. Tämä ei koske pelkästään rakennuksen käyttöikää 
ja arvoa kiinteistömarkkinoilla vaan myös sen sisältämien materiaalien talteenotto-, uudelleenkäyttö- ja 
kierrätysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

Kehyksessä suositellaan raportoimaan kaikista elinkaaren vaiheista, jotta ympäristövaikutuksista saadaan kattava 
kuva. Level(s)-kehys on suunniteltu niin, että käyttäjät voivat aloittaa tutustumalla vaiheisiin, joiden kautta 
arvioidaan rakennuksen ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Sen jälkeen he voivat halutessaan laajentaa analyysia 
täydelliseen elinkaariarviointiin. 

Tämän oppimisprosessin aluksi tutustutaan tiettyihin suunnitteluun liittyviin periaatteisiin, jotka voivat auttaa 
elinkaariajattelun omaksumisessa (ks. jäljempänä oleva laatikko). Tätä oppimisprosessia tukevat myös muutamat 
Level(s)-kehykseen kuuluvat indikaattorit, joiden avulla voidaan tarkastella erilaisia elinkaariarviointiin liittyviä 
näkökohtia. Näitä indikaattoreita ovat  

• indikaattori 2.1, jonka avulla kerätään tietoa rakennusmateriaaleista sekä niiden määristä ja käyttöiästä 

• indikaattorit 2.3 ja 2.4, joiden avulla voidaan laatia muuntojoustavuus- ja purkuskenaarioita 

• indikaattorit 5.1, 5.2 ja 5.3, joilla arvioidaan, millaisia riskejä ilmaston mahdolliset tulevat muutokset voivat 
aiheuttaa rakennuksille.  

Tässä osiossa esitettyjen aiempien elinkaariarviointien tulosten perusteella on koottu joukko Level(s)-menetelmään 
kuuluvia, elinkaareen liittyviä suunnittelunäkökohtia (ks. alla oleva laatikko). Ne muodostavat lähtökohdan 
elinkaariajatteluun pohjautuvia hankekohtaisia ratkaisuja pohdittaessa.   

 

Lisätietoa 
Level(s)-kehyksessä huomioitavat elinkaareen liittyvät suunnittelunäkökohdat 
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• Rakennuksen tehokas muoto ja käyttö: Rakennuksen pinta-alan ja tilavuuden suhde, jota kutsutaan myös 
rakennuksen kompaktiudeksi, sekä rakennuksen korkeus vaikuttavat materiaalitehokkuuteen ja 
energiankulutukseen. Suunnittelemalla rakennuksen muoto kompaktimmaksi voidaan säästää yli 
20 prosenttia rakennusmateriaaleja ja saman verran lämmitys- ja jäähdytysenergiaa käyttövaiheessa. 
Myös rakennuksen käyttöintensiteetti – sekä asukastiheys että kokonaiskäyttöaste – voi vaikuttaa 
elinkaaren aikaiseen suorituskykyyn. 

• Optimoidut lähes nollaenergiarakennukset: Lähes nollaenergiaratkaisuja voidaan toteuttaa sekä 
uudisrakennuksissa että laajamittaisissa korjaushankkeissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon 
kompromissit seuraavien elinkaaren vaiheiden välillä: 
- Käyttövaiheen energiankulutus: käyttövaiheen energiankulutukseen vaikuttaa merkittävästi 

ensisijainen energiankulutus, joka muodostuu erityisesti tilojen ja veden lämmityksestä sekä 
valaistuksesta.  

- Tuotantovaiheen energiankulutus: siirtyminen lähes nollaenergiarakennuksiin pienentää 
energiankulutusta, mutta toisaalta tällaisissa rakennuksissa energiaa kuluu enemmän 
tehokkaampien eristeiden, ikkunoiden ja julkisivujärjestelmien valmistukseen sekä termiseen 
massaan ja uusiutuvan energian teknologiaan. 

• Materiaalien optimoitu käyttöikä: Useimpien rakennusten tapauksessa rakenteisiin liittyvät päästöt 
muodostavat yli puolet rakentamisen kasvihuonekaasupäästöistä.   
- Uudet rakenteet: näyttö viittaa siihen, että rakenteiden optimoinnilla voidaan vähentää 

materiaalien käyttöä noin kolmanneksella ilman, että tällä on vaikutusta vaadittuihin teknisiin 
ominaisuuksiin.   

- Uudelleenkäytetyt rakenteet: olemassa olevan rakennuksen rakenteiden uudelleenkäyttö voi 
merkittävästi vähentää materiaalien käyttöä ja siihen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. 

• Muuntojoustavuuden huomioiminen suunnittelussa: Rakennuksen kyky mukautua ja joustaa 
markkinoiden ja käyttäjien muuttuvien tarpeiden mukaan voi pidentää sen käyttöikää. Tämä koskee 
erityisesti rakenteita ja rakennuksen keskeisimpiä osia, jotka ovat elinkaaren kriittisiä pisteitä.  

• Rakennuksen ja sen osien käyttöiän pidentäminen: Rakennuksen ja sen osien käyttöikä on tärkeä tekijä, 
joka vaikuttaa rakennus- ja käyttövaiheen vaikutuksiin. Yleisesti ottaen elinkaaren aikaiset vaikutukset 
ovat sitä suuremmat, mitä enemmän rakennuksen osat vaativat vaihtoa ja kunnostusta. Tämä koskee 
erityisesti rakennuksen teknisten järjestelmien (esim. johdotuksen ja putkiston) kunnostamista sekä 
viimeistelyjä, kuten maalausta. 

• Purkamisen huomioiminen suunnittelussa: Tuotteiden valmistuksessa, rakennustyömaalla ja 
purkuvaiheessa syntyvä jäte voi muodostaa merkittävän osan rakennustyömaan 
kokonaismateriaalivirroista. Jos jätettä ei käytetä uudelleen tai kierrätetä, se voi johtaa resurssien 
tuhlaantumiseen ja elinkaaren aikaisten vaikutusten lisääntymiseen koko sektorin tasolla.  
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4.2. Kestävyysajattelu – osa 2: Suunnitellun suorituskyvyn toteutuminen käytännössä 

Suurin osa kestävyyttä koskevista suorituskykyarvioinneista tehdään suunnitteluvaiheessa. Valmiiden rakennusten 
suorituskykyä seurataan vain hyvin harvoin. Näyttö viittaa yhä useammin siihen, että valmiiden rakennusten 

todellinen suorituskyky ei vastaa suunnitteluvaiheessa tehtyjä arvioita – joissakin tapauksissa ero voi olla 
merkittävä, jopa 50 prosenttia. Tämä voi johtua useista tekijöistä, ja onkin tärkeää pyrkiä ymmärtämään näitä 

tekijöitä ja oppimaan niistä. 

Level(s)-menetelmässä pyritään varmistamaan, että tavoitteena on alusta alkaen tarkistaa rakennuksen 
suorituskyky sen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen. Näin varmistetaan, että esimerkiksi tehokkaaseen 

energian- ja vedenkäyttöön liittyvät tavoitteet tai tavoitteet, jotka liittyvät käyttäjien tyytyväisyyteen sisätiloihin, 
todella toteutuvat käytännössä. Suorituskyvyn varmistamiseksi voidaan laatia suunnitelma, jonka mukaan 

rakennuksen tekniset parametrit tarkastetaan ja sen suorituskykyä seurataan valmistumisen jälkeen. Lisäksi 
voidaan harkita käyttäjien tyytyväisyyden selvittämistä kyselyllä. 

 

Jotta varmistetaan, että esimerkiksi tehokkaaseen energian- ja vedenkäyttöön tai sisäilman laatuun liittyvät 
tavoitteet todella toteutuvat, on tärkeää seurata rakennuksen suorituskykyä sen valmistumisen jälkeen. Tämä 
koskee sekä käyttövaiheen suorituskykytietojen seuraamista että valmiin rakennuksen lopullisten teknisten 
parametrien tarkastamista. Rakennuksen suunnitellun ja toteutuneen suorituskyvyn erot voivat johtua useista 
syistä:   

• Laatu on yleisesti ottaen jatkuva haaste rakennusalalla. Siihen onkin kiinnitettävä huomiota hankkeen koko 
toteuttamisen ajan. 

• Uudet, innovatiiviset suunnittelu- ja rakennustavat, joita tarvitaan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi, 
voivat aluksi edellyttää uusien, entuudestaan tuntemattomien tekniikoiden, materiaalien ja järjestelmien 
käyttöä.  

• Suorituskyvyn laskennassa ja simuloinnissa käytetyt oletukset voivat perustua oletusarvoihin, jotka 
kuvaavat mahdollisten käyttäjien tapoja käyttää rakennusta. Niissä ei siis välttämättä oteta huomioon 
käytössä olevan rakennuksen koko energiatarvetta. 

• Puutteet hankkeen sisäisessä viestinnässä, koordinoinnissa ja vastuunjaossa voivat johtaa siihen, että 
suunnittelun yksityiskohtia ja teknisiä parametreja koskevia tietoja ei välitetä eteenpäin.  

• Hankeryhmällä ei välttämättä ole tarvittavaa asiantuntemusta, jotta se osaisi muuttaa kunkin kestävän 
kehityksen tavoitteen yksityiskohtaisiksi suunnitelmiksi ja rakennetuiksi hankkeiksi.  

Suunnitellun ja toteutuneen suorituskyvyn eroihin liittyvä riski on mahdollista minimoida korjaamalla nämä puutteet 
varhaisessa vaiheessa ja pohtimalla hankkeen toteuttamista etukäteen. On myös syytä muistaa, että rakennukset 
luodaan viime kädessä ihmisten käyttöön. Näin ollen käyttäjien tyytyväisyys on tärkeä lisätekijä suorituskyvyn 
seurannassa. Tämä edellyttää rakennuksessa asuvien ja työskentelevien kokemusten kartoittamista kyselyillä. 
Tällaisen tutkimuksen avulla voidaan analysoida muunlaisia suorituskykyyn liittyviä näkökohtia, esimerkiksi 
tyytyväisyyttä siihen, missä määrin käyttäjä voi itse vaikuttaa sisäympäristöön. 

Käyttöönoton jälkeinen seuranta ja kartoittaminen vaativat aina huolellista suunnittelua. Parhaan hyödyn saamiseksi 
kaikkien seurantaan osallistuvien tulisi sitoutua oppimaan tuloksista ja hyödyntämään niitä. Tästä ammatillisesta 
oppimisprosessista on hyötyä paitsi hankkeen tilaajalle myös suunnitteluryhmän jäsenille, hankepäällikölle ja 
urakoitsijoille. Siksi Level(s)-kehyksen käyttäjiä kannustetaan toteuttamaan seuranta- ja kartoitustoimia 
rakennuksen valmistumisen jälkeen ja sen käyttövaiheessa. Näin rakennuksen suorituskykyä arvioidaan myös 
valmistumisen jälkeen.  
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Miten Level(s)-kehys voi auttaa poistamaan suunnitellun ja toteutuneen suorituskyvyn väliset erot? 

Jotta valmistuneen rakennuksen suorituskyvystä saadaan kattava kuva, sitä on tärkeää seurata yksityiskohtaisesti. 
Näin saadaan mitattua tietoa raportointia varten. Analysoimalla tätä tietoa voidaan selvittää, kuinka hyvin rakennus 
toimii käytännössä. Jos toteutunut suorituskyky ei vastaa suunniteltua suorituskykyä, tätä tietoa voidaan käyttää 
lähtökohtana ryhdyttäessä määrittämään ja korjaamaan ongelmia tai virheitä. Myös valmiin rakennuksen tekniset 
parametrit tulisi tarkastaa, sillä niihin on voitu tehdä hankkeen aikana merkittäviä muutoksia. 

Level(s)-kehyksessä annetaan perusohjeet indikaattoreiden seurantaan niiden indikaattoreiden osalta, joita on 
mahdollista seurata. Ohjeissa mainitaan seurantatoimet ja niihin liittyvät viitestandardit. Seurannassa kiinnitetään 
huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:  

• rakenteiden testaus 

• LVI-järjestelmien testaus 

• energian ja veden kulutuksen mittaus 

• sisäilman mittaus sekä luovutuksen yhteydessä että käyttövaiheessa 

• lämpöolot käyttövaiheessa 

• luonnon- ja keinovalon osuus ja laatu. 

Seurannassa tulee kerätä tietoa myös valmiiseen rakennukseen käytetyistä määristä, kuten käytettyjen 
rakennusmateriaalien määristä, sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Nämä tiedot ovat tärkeitä, koska erot 
lopullisessa määrä- ja materiaaliluettelossa voivat vaikuttaa elinkaari-inventaarioon. Elinkaari-inventaariota 
käytetään esimerkiksi indikaattorin 1.2 (Ilmakehää lämmittävä vaikutus elinkaaren aikana) laskemiseen sekä 
laadittaessa käyttöikä- ja huolto-oletuksia. Nämä oletukset kirjataan indikaattorin 2.1 (Määrät, materiaalit ja 
käyttöikä) tietoihin, ja niitä käytetään indikaattorin 6.1 (Elinkaarikustannukset) laskemiseen.   

 

Käyttäjien tyytyväisyyttä mittaavat tutkimukset 

Myös käyttäjien tyytyväisyys on ratkaiseva tekijä määritettäessä, kuinka hyvin rakennus täyttää asetetut tavoitteet. 
Vaikka käyttäjien tyytyväisyys ei olekaan yhteisen kehyksen keskiössä, sitä suositellaan seuraamaan määrällisten 
parametrien yhteydessä. Sen mittaamista varten myös annetaan yleisiä ohjeita. Käyttäjien tyytyväisyyden 
arvioimiseksi on suoritettava jäsenneltyjä haastatteluja ja kyselyjä käyttäen esimerkiksi ISO-standardien 10551 ja 
28802 mukaisia menetelmiä. Haastatteluissa ja kyselyissä on keskityttävä tiettyihin rakennusten terveellisyyden ja 
viihtyisyyden kannalta tärkeinä pidettyihin suorituskykynäkökohtiin. Tätä prosessia voidaan nimittää erilaisilla 
termeillä: esimerkiksi käyttöönoton jälkeinen arviointi (Post Occupancy Evaluation, POE), sisäympäristön laatua 
mittaava käyttäjätutkimus (occupant Indoor Environmental Quality, IEQ) tai rakennuksen käyttäjätutkimus (Building 
User Survey, BUS). Level(s)-kehyksessä tätä prosessia kutsutaan käyttöönoton jälkeiseksi arvioinniksi.  

Indikaattorit 4.1 (Sisäilman laatu) ja 4.2 (Lämpömukavuusalueen ulkopuolinen aika) ovat tämän kannalta tärkeimmät 
Level(s)-indikaattorit, joille on määritetty standardoitu tutkimusmenetelmä. Esimerkiksi indikaattorin 4.2 
laskemiseen on saatavilla menetelmä, jolla voidaan arvioida käyttäjien tyytyväisyyttä lämpömukavuuteen. 
Lämpömukavuuden arviointiin voidaan käyttää kyselymallia, joka on kalibroitu tilastojen perusteella todellisten 
lämpömukavuusolojen mukaan.   

Jos hankeryhmä haluaa arvioida käyttäjien tyytyväisyyttä laajemmin, tämä olisi hyvä lisätä Level(s)-
hankesuunnitelman tavoitteisiin. Arvioinnin lähtökohtana suositellaan käyttämään alla olevassa laatikossa lueteltuja 
menetelmiä.   

Lisätietoa 

Käyttöönoton jälkeinen viihtyisyyden ja tyytyväisyyden arviointi  



 

22 
 
 

Käyttöönoton jälkeinen arviointi suoritetaan yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun koko rakennus on 
otettu käyttöön. Tavallisesti arviointi koostuu käyttäjien haastatteluista, joiden avulla arvioidaan rakennuksen 
suorituskykyindikaattoreihin liittyviä laadullisia näkökohtia. Pääsääntöisesti käyttöönoton jälkeisen arvioinnin 
tulisi olla kolmannen osapuolen suorittama. Arvioinnissa olisi noudatettava standardoitua menetelmää.   

Käyttöönoton jälkeistä arviointia varten on tarjolla useita vakiintuneita arviointimenetelmiä ja -standardeja. 
Kaikki nämä menetelmät ja standardit sisältävät ohjeet kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia näkökohtia yhdistävien 
arviointien suorittamiseen. Lisäksi ne sisältävät mallikysymyksiä, joita voidaan käyttää arvioinnissa. Seuraavassa 
on lueteltu muutamia käytetyimpiä menetelmiä ja standardeja: 

 Building User Survey (BUS) -menetelmä2 kehitettiin matalaenergiarakennusten arvioinnista 1980- ja 
1990-luvuilla saatujen kokemusten pohjalta.  

 Yhdysvaltalaisen Berkeleyn yliopiston CBE-keskuksen IEQ-kyselyssä3 käytetään verkkopohjaista 
lomaketta, jossa keskitytään seitsemään sisäympäristön laatuun liittyvään näkökohtaan. 

 Soft Landings -menetelmä4 on monivaiheinen lähestymistapa, jolla pyritään luomaan parempia 
rakennuksia. Menetelmän viimeiseen vaiheeseen sisältyvät laajennettu jälkiseuranta ja käyttöönoton 
jälkeinen arviointi. 

Lisäksi käytössä on useita rakennusten arviointijärjestelmiä ja raportointivälineitä, joihin sisältyy käyttöönoton 
jälkeinen arviointi. Arviointi voi olla joko 

 arviointijärjestelmään kuuluva perusvaatimus (esim. Miljöbyggnad Ruotsissa ja SSO Espanjassa) tai  
 vapaaehtoinen indikaattori, kriteeri tai osoitus ympäristömyönteisyydestä (esim. BREEAM New 

Construction, LEED Building Operations & Maintenance tai Green Building Council Finlandin rakennusten 
elinkaarimittarit).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Kestävyysajattelu – osa 3: Kestävä kunnostaminen  

Uudessa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa kannustetaan panostamaan rakennusten kunnostamiseen 
nykyisen rakennuskannan parantamiseksi. Näin voidaan parantaa rakennusten ilmastokestävyyttä, vähentää 

energiaköyhyyttä ja luoda uusia työpaikkoja. Myös muihin asuin- ja työskentelytilojen kestävyysnäkökohtiin (kuten 
terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja muuntojoustavuuteen) kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota. 

Laajamittaiset korjaushankkeet tarjoavatkin mahdollisuuden korjata myös näitä suunnittelunäkökohtia. 

Level(s)-kehys kannustaa lähestymään laajamittaisia korjaushankkeita ja pitkälle meneviä perusparannuksia 
kokonaisvaltaisesti. Tällöin kunnostushankkeen peruslähtökohtana ovat rakennuksen piirteiden ja ominaisuuksien 

ymmärtäminen, suorituskyvyn parantamismahdollisuuksien arvioiminen sekä elinkaariajattelu. 
 

Noin 85–90 prosenttia siitä rakennuskannasta, jonka ennustetaan olevan olemassa vielä vuonna 2050, on jo 
rakennettu. Tämä rakennuskanta sisältää mittavan, koko Euroopan laajuisen materiaalivarannon. Esimerkiksi 
Saksassa on arvioitu, että maan rakennettu ympäristö muodostaa noin 50 miljardin tonnin painoisen 
materiaalivaraston.   

Elinkaarinäyttö viittaa siihen, että toteuttamalla laajoja perusparannuksia, joissa nykyisistä rakennuksista tehdään 
erittäin suorituskykyisiä, rakennusten elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi. 
Rakennusten käyttäjiin ja rakennustuotteisiin liittyvän veden ja energian käytöstä johtuvia ympäristövaikutuksia 
voidaan vähentää tällä tavoin arviolta 60–80 prosenttia. Koko EU:ssa kunnostetaan vuosittain arviolta vain noin 
0,2 prosenttia rakennuskannasta toteuttamalla laaja perusparannus, jonka myötä rakennuksen energiankulutus 
pienenee 60 prosenttia tai enemmän. Tätä osuutta on kasvatettava merkittävästi, jos EU aikoo saavuttaa 
ilmastotavoitteensa.   

Myös covid-19-pandemian aiheuttama laaja, pitkittynyt liikkumisrajoitus on viime aikoina suunnannut huomiota 
jatkuvassa asuin- ja työskentelykäytössä olevien tilojen terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja muuntojoustavuuteen. 
Laajamittaiset korjaushankkeet tarjoavat myös mahdollisuuden korjata sellaisia rakennukseen liittyviä ongelmia, 
jotka voivat heikentää elämänlaatua ja rakennuksen käyttäjien tuottavuutta. 

Miten Level(s)-kehystä voidaan soveltaa laajamittaisiin korjauksiin? 

Level(s)-kehykseen on sisällytetty suunnitteluperiaatteita ja arviointivaiheita, joilla pyritään nimenomaan 
parantamaan rakennusten kestävyyttä laajamittaisten korjaushankkeiden yhteydessä. Rakennuksen kestävyyden 
parantaminen korjaushankkeen yhteydessä edellyttää ensimmäisenä perusteellista selvitystä alkuperäisen 
rakennuksen rakenteista ja mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjien kokemuksista. Tämä ensimmäinen vaihe on 
ratkaiseva pyrittäessä parantamaan suorituskykyä. Jokainen korjaushanke on nimittäin räätälöitävä rakennuksen 
nykytilan, teknisten ominaisuuksien, suunnitellun käyttötavan sekä rakennuksen paikallisen ympäristön mukaan.   

Joskus olemassa olevia ominaisuuksia, kuten valokuilua tai terassia, voidaan hyödyntää esimerkiksi ilmanvaihtoon, 
mutta rakennuksissa voi myös piillä odottamattomia ongelmia, kuten kylmäsiltoja tai vesi- tai ilmavuotoja, jotka 
johtuvat tietyistä materiaaleista tai rakenteista (esim. parvekkeista tai seinäpaneeleista). Myös rakennuksen 
käyttäjien kokemusten selvittäminen voi tuoda esiin suorituskykynäkökohtia, jotka olisi hyvä korjata. 

Kun kaikki nämä tiedot on kerätty, niiden avulla voidaan simuloida tarkasti rakennuksen lähtötason suorituskykyä ja 
laatia erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja. Tässä vaiheessa Level(s)-kehys tarjoaa räätälöidyt ohjeet siihen, miten 
kunnostuksella voidaan edistää kehyksen kuutta yleistavoitetta. Alla olevassa laatikossa luetellaan muutamia 
tärkeimpiä osa-alueita, joilla rakennuksen suorituskykyä voidaan parantaa Level(s)-kehyksen avulla. 

Lisätietoa 

Yleistavoitteiden ja indikaattoreiden huomioiminen laajamittaisessa korjauksessa 

Yleistavoite Keskeiset keinot suorituskyvyn parantamiseksi 
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Yleistavoite 1: 
Rakennuksen 
elinkaaren aikaiset 
kasvihuonekaasu- ja 
ilman 
epäpuhtauspäästöt 

 Parantamalla rakennuksen ulkovaipan lämpötehokkuutta ja tarkastelemalla rakennuksen 
muuta energiankulusta, kuten valaistusta, lämmitystä ja jäähdytystä, voidaan parantaa 
olemassa olevan rakennuksen yleistä laatua.   

 Kunnostamalla rakenteita, ulkoasua ja teknisiä palveluja voidaan samalla korjata sellaisia 
seikkoja, jotka voivat heikentää rakennuksen viihtyisyyttä. Niitä ovat esimerkiksi  

- kylmyys, kosteus tai ylikuumeneminen  

- korkeat käyttökustannukset.  

 Kunnostuksen yhteydessä voidaan arvioida mahdollisuutta tuottaa itse ja käyttää 
uusiutuvaa energiaa. 

 Kunnostuksen yhteydessä voidaan arvioida mahdollisuuksia pienentää koko elinkaaren 
aikaisia hiilidioksidipäästöjä tarkastelemalla erilaisia ikkuna- ja eristysvaihtoehtoja, 
sisätilamateriaaleja, viimeistelyjä, uusiutuvaan energiaan tarvittavia laitteita sekä muita 
rakennuksen osia. 

Yleistavoite 2: 
Materiaalien 
resurssitehokkaat ja 
kiertotalouden 
mukaiset elinkaaret 

Rakennuksen ja sisätilojen muokkaus sekä huollon uudelleensuunnittelu voivat tarjota 
mahdollisuuden seuraaviin toimenpiteisiin:  

 Käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa liittyvien mahdollisten puutteiden 
korjaaminen. Tämä koskee esimerkiksi tilojen joustavampaa jakamista, esteettömyyden 
parantamista, yhteiskäytössä olevia tiloja ja etätyöskentelyä.   

 Kiinteistöjen tämänhetkisten ja tulevien ylläpitokustannusten pienentäminen. 

Yleistavoite 3: 
Tehokas vedenkäyttö 

Saniteettitilojen kiintokalusteiden ja laitteiden parantaminen ja vaihtaminen sekä uudet 
maisemointiratkaisut ulkotiloissa tarjoavat usein mahdollisuuden 

 valita vettä säästäviä hanoja, suihkuja ja kylpyammeita 

 ottaa käyttöön vedensäästöjärjestelmiä, joissa hyödynnetään talousjäte- ja sadevettä 

 ottaa käyttöön vedenmittaus- ja vedenseurantajärjestelmiä 

 suunnitella uusia vettä säästäviä kastelujärjestelmiä ja valita kuivuutta kestäviä kasveja. 

Yleistavoite 4: 
Terveelliset ja 
viihtyisät tilat 

Tietyt sisätilojen terveellisyyteen eniten vaikuttavat tekijät – kuten ilmanvaihto, sisäilman 
epäpuhtaudet, luonnonvalo ja melu – ovat nousseet entistä suurempaan rooliin covid-19-
pandemian puhkeamisen jälkeen, kun terveyteen ja hygieenisyyteen on alettu kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota. Sisätilojen muokkaaminen voi myös tarjota mahdollisuuden 
parannella ja muuttaa sisätilaratkaisuja ja teknisiä laitteita esimerkiksi lisäämällä tiloihin  

 luonnonvaloa  

 luonnollinen ilmanvaihtojärjestelmä  

 uusia mekaanisia ilmanvaihtokanavia pistemäisesti epäpuhtauslähteiden yhteyteen.   

Yleistavoite 5: 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen ja sen 
sietokyky 

Se, miten olemassa oleva rakennus kestää ympäristömuutoksia, riippuu osittain alkuperäisistä 
suunnitteluratkaisuista. Silti myös kunnostuksen yhteydessä voi olla mahdollista parantaa  

 sisätilaratkaisuja  

 ilmanvaihtoreittejä  

 rakenteiden suorituskykyä  

 LVI-järjestelmiä.  

Rakennuksessa tai sen ympäristössä voidaan myös toteuttaa luontopohjaisia ratkaisuja (vihreä 
infrastruktuuri). 
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Yleistavoite 6: 
Elinkaarikustannusten 
ja arvon optimointi 

Kestävyyttä parantavien ratkaisujen pitkän aikavälin arvo tulee paremmin huomioiduksi 
kiinteistöjen arvonmäärityksessä, kun suunnitteluryhmiä, hankkeiden tilaajia ja 
kiinteistönarvioitsijoita kannustetaan käymään vuoropuhelua keskenään.   

Hyvin suunnitellut, terveelliset ja kestävät rakennukset säilyttävät arvonsa ja luovat uutta arvoa. 
Näiden ominaisuuksien avulla nimittäin voidaan minimoida yleiskustannukset ja tulevat riskit 
sekä lisätä kiinteistön houkuttelevuutta. Nämä ominaisuudet ovat myös muodostumassa 
markkinoilla yhä merkittävämmäksi tekijäksi, jolla kiinteistö voi erottua massasta.   
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4.4. Kestävyysajattelu – osa 4: Kestävyyden myönteinen vaikutus kiinteistön markkina-arvoon 

Level(s)-kehyksessä pyritään varmistamaan, että kestävyys otetaan huomioon ja myös näkyy rakennuksen 
taloudellisessa arvostuksessa. Kehyksen tavoitteena on, että kestävämmän rakennuksen parempi pitkän aikavälin 
suorituskyky pienentää elinkaarikustannuksia ja vaikuttaa myönteisesti kiinteistön markkina-arvoon, lainaehtoihin 

ja vuokrasopimuksiin. Tämän tulee heijastua myös rakennuksen taloudelliseen arvoon. 

Sen lisäksi, että Level(s)-kehys tarjoaa välineitä suorituskyvyn priorisoimiseen ja mittaamiseen, se myös kannustaa 
rakennusalan ammattilaisia pohtimaan, millaisia myönteisiä vaikutuksia kestävyydellä voisi olla rakennuksen 

markkina-arvoon ja miten kestävyys voisi tulevaisuudessa vähentää alttiutta riskeille. 

 

Monien rakennusalan ammattilaisten pääasiallinen kosketuspinta kiinteistöjen arvonmäärityksen maailmaan ovat 
heidän asiakkaansa eli hankkeiden tilaajat, jotka todennäköisesti kertovat heille tärkeimmistä hankkeen arvoa 
määrittävistä tekijöistä. Markkina-arvon määrittämiseksi käytetyt menetelmät voivat näkyä ulospäin ikään kuin 
mustana laatikkona, jonka sisältö on vain hankkeen tilaajan sekä tämän kanssa työskentelevien 
kiinteistömarkkinaneuvojien ja arvonmäärityksen ammattilaisten tiedossa. 

Suunnitteluryhmien jäsenten on tärkeää ymmärtää, miten kestävyys otetaan huomioon johtavissa 
arvonmääritysstandardeissa, jotka ovat käytössä kaikkialla EU:ssa. On syytä mainita, että kolme johtavaa 
arvonmääritysstandardien julkaisijaa – Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), European Group of Valuers’ 
Associations (TEGoVA) ja International Valuation Standards Council (IVSC) – ovat jo sisällyttäneet kestävyyden osaksi 
arvonmääritysstandardejaan ja riskiluokitusperusteitaan. Kestävyys tulisi siis periaatteessa ottaa jo nyt huomioon 
rakennusprosessissa.   

Käytännössä useimmissa hankkeissa kestävyysnäkökohtien tarkastelussa lähdetään ensimmäisenä liikkeelle 
kiinteistön energiatehokkuudesta. Tätä ohjaavat sääntelyvaatimukset, jotka edellyttävät tiettyjen tietojen antamista 
energiatehokkuustodistuksen muodossa. Kaaviossa 5 esitetään, miten energiatehokkuus voi toimia lähtökohtana 
laajemmalle vuoropuhelulle, jossa tarkastellaan myös monia muita kestävyysnäkökohtia. Niillä kaikilla voi olla 
taloudellisia vaikutuksia, mahdollisesti myös rakennuksen markkina-arvoon. 

 
Kaavio 5. Kiinteistöjen arvonmäärityksen musta laatikko, muokattu lähteestä Lutzkendorf & Lorenz5, 2005 

                                                           
5 Lutzkendorf, T. & Lorenz, D., ”Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment”, 
Building Research & Information, 2005, 33(3), s. 212–234. 
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Miten Level(s)-kehystä voidaan soveltaa kiinteistöjen arvonmääritykseen? 

On monia tapoja ottaa kestävämpien rakennusten hyödyt huomioon kiinteistöjen arvonmääritys- ja 
riskiluokitusstandardeissa sekä hyödyntää näitä standardeja pitkän aikavälin investointipäätöksiä tehtäessä. 
Level(s)-kehyksen indikaattorin 6.2 avulla käyttäjä voi raportoida siitä, miten parempi suorituskyky yhteisen Level(s)-
kehyksen eri osa-alueilla vaikuttaisi seuraaviin taloudellisiin näkökohtiin:  

1. yleiskustannusten pieneneminen (käyttökustannusten minimoiminen) 

2. tulojen lisääntyminen ja sijoituksen vakaus (kiinteistöjen houkuttelevuuden lisääminen) 

3. pienemmät riskit (mahdollisten tulevien riskien ennakointi). 

Taulukossa 6 kuvataan erikseen kunkin yhteiseen Level(s)-kehykseen sisältyvän indikaattorin osalta, miten 
suorituskyvyn parantaminen voi vaikuttaa yhteen tai useampaan näistä näkökohdista. Tällä tavoin Level(s)-kehyksen 
käyttäjillä on enemmän tietoa käytettävissään, kun he ovat tekemisissä arvonmäärityksen ammattilaisten kanssa. 
Erityisesti tämä auttaa heitä ymmärtämään kestävyyttä parantavien suunnitteluratkaisujen vaikutusta 
arvonmuodostukseen sekä viestimään tästä. 

Taulukko 6. Level(s)-indikaattoreiden mahdollinen vaikutus kiinteistön arvonmääritykseen tai riskiluokitukseen 

Level(s)-kehyksen keskeiset indikaattorit 

Mahdollinen vaikutus tuleviin tuloihin ja riskialttiuteen 

1. Tulojen kasvu 
markkinoiden 
arvostuksen ja 

kysynnän ansiosta 

2. Pienemmät käyttö- 
ja 

huoltokustannukset 

3. Yleiskustannusten 
kasvuun tai 

tulonmenetyksiin 
liittyvä tuleva riski 

1.1. Käyttövaiheen energiankulutus    

1.2. Ilmakehää lämmittävä vaikutus 
elinkaaren aikana    

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    

3.1. Käyttövaiheen vedenkulutus    

Elinkaariarviointi    
4.1. Sisäilman laatu    

4.2. Lämpömukavuusalueen ulkopuolinen 
aika    

4.3. Valaistus ja visuaalinen mukavuus    

4.4. Akustiikka ja meluntorjunta    

5.1. Käyttäjien terveyden suojelu ja 
lämpömukavuus    

5.2. Äärimmäisten sääilmiöiden riskin 
lisääntyminen    

5.3. Kestävä kuivatusjärjestelmä    

6.1. Elinkaarikustannukset    
6.2. Arvonmuodostus ja riskialttius     
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