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Vihreä siirtymä ja Lean 
rakentaminen
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Keskeisiä trendejä 
2022

Rahoituksen vihreä siirtymä ja EU-
taksonomia

Tiukentuvat hiilineutraaliustavoitteet

Laajenevat vaatimukset hankkeiden 
ohjaukselle
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Rahan vihreä siirtymä ja 
rakentaminen

Raha hakeutuu nopeasti kohti vastuullisia 
kohteita

EU-taksonomia luo yhteiset pelisäännöt 
ympäristökestävälle sijoituskohteelle 

Muuttaa hankkeenohjausta: mihin 
rakennetaan,  miten ja millaisilla 
rakennusmateriaaleilla
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Tiukentuvat 
hiilineutraalius-
tavoitteet

6.6.2022

Tavoitteet ja sitoumukset lisääntyvät 
nopeasti.

Trendejä:
• Koko elinkaaren huomioiminen
• Ilmastoselvitys lainsäädäntö 

valmisteilla, voimaan 2025
• Energiamurros

Käytön 
energian 
tuotanto

41 %

Energian 
elinkaaripäästöt

10 %

Materiaalien 
valmistus

37 %

Työmaa
4 %

Osien 
vaihdot

4 %

Kuljetukset
1 % Elinkaaren 

loppu
3 %

TOIMISTORAKENNUKSEN ELINKAAREN 
HIILIJALANJÄLKI (YM 2021)
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Mitä tämä merkitsee hankkeissa
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Tarvitaan ohjausta läpi hankkeen aina 
tavoitteiden asetannasta työmaalle asti. 
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Miksi LEAN on 
välttämättömyys 
tavoitteiden 
saavuttamisessa?

• Monimutkaisten tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii uudenlaista 
ohjausta

• Löydetään oikeat tavoitteet ja 
vaihtoehdot, jotka toteuttavat 
tavoitteet tehokkaimmin

• Hukan välttäminen itsessään edistää 
tavoitteita
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Rakennushankkeen digitaalinen ohjaus
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Hankkeen eri vaiheissa  hyödynnetään dataa tehokkaasti päätöksenteon tueksi. Kaiken keskiössä on määrät, jotka 
mahdollistavat aikataulu-, kustannus- ja hiilijalanjäljen ohjauksen läpi hankkeen.
Hankkeen tilanne visualisoidaan läpinäkyvästi dynaamisilla raporteilla rakennushankkeen tilannehuoneessa 
ja 4D-aikataulumallissa rakennushankkeen vaiheista riippuen.

Ehdotus/yleissuunnittelu

Rakentaminen

Toteutussuunnittelu
Digitaalinen

luovutus

Hankinta
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Benchmark-data suunnittelun lähtötietona

Ehdotus- / yleissuunnittelu

Rakentaminen

Benchmark-data
(Määrät, kustannus, 

hiilijalanjälki)

Projektin todellinen data
(Määrät, kustannus, hiilijalanjälki, aikataulu)

Benchmark-datan
kerääminen

Toteutussuunnittelu
Digitaalinen

luovutus

Hankinta

Alkuvaiheen suunnittelun
lähtötietona on määriin
perustuvat tiedot aikaisemmista
rakennuksista

Yleissuunnittelun puolivälissä data muuttuu 
todellisen kohteen dataksi.
TATE-hankintoja tehdään ennen BIM-mallin 
valmistumista

Digitaalisen luovutuksen yhteydessä 
varmistetaan benchmark-datan 
kerääminen seuraaville kohteille

Data-alusta
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