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 Rakennusvaiheen näkökulmasta 

Hiilipäästöjen laskenta tulee olemaan osa rakennusmääräyksiä vuoteen 2025 mennessä. Tämän 

työn tavoitteena on auttaa ymmärtämään hiilipäästöjen teoriaa sekä laskentaa. Työssä tarkastel-

laan, miten eri lähtökohdat ja materiaalit vaikuttavat koko rakenteen hiilipäästöihin. Työssä hyö-

dynnetään Ympäristöministeriön laatimaa Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, 

jonka pohjalta viralliset raja-arvot ja säädökset laaditaan. Ja tutkitaan, miten päästökertoimet on 

otettu huomioon rakenteiden eri valmistusvaiheissa ja miten hiilipäästöihin voidaan vaikuttaa ra-

kennesuunnittelussa. 

Tutkimuksessa käytetään apuna One Click LCA -laskentaohjelmaa ja laskelmat toteutetaan esi-

merkkikohteena olevalle betonirakenteiselle asuinkerrostalolle. Esimerkkikohteelle sovelletaan 

erilaisia rakennetyyppejä, joiden hiilipäästöjä vertaillaan. Tutkimuksessa avataan lisäksi betonin 

koostumusta ja selvitetään sen hiilipäästöjä aiheuttavat tekijät. Lopuksi lasketaan vertailujen poh-

jalta esimerkkikohteelle vähempipäästöinen ratkaisu. 

Tutkimuksen mukaan asuinkerrostalokohteessa rakennesuunnittelulla ja materiaalivalinnoilla 

pystytään tänä päivänä vaikuttamaan rakennusvaiheen hiilipäästöihin ainakin 25 prosenttia. Se 

on pienillä muutoksilla tehtynä hyvä alku, mutta hiilineutraaliuteen tarvitaan vielä lisää muutoksia.  

Betonirakentamista kehitetään jatkuvasti vähäpäästöisemmäksi uudistamalla betonin ainesosia 

ja työstömenetelmiä, mutta myös optimoimalla rakenneratkaisuja ja lisäämällä hiilipäästöjä kos-

kevaa tietoa. Betonirakentaminen on ja tulee olemaan iso osa Suomen rakennuskantaa. 
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COMPARISON OF CARBON EMISSIONS FOR A 
CONCRETE APARTMENT BUILDING 

 The perspective of the construction phase 

The calculation of carbon emissions will be part of the building regulations by 2025. The aim of 

this work is to help understand the theory and calculation of carbon emissions and discuss how 

different premises and materials affect the carbon emissions of the entire structure. The work 

illustrates the method for assessing the carbon footprint of buildings drafted by the Ministry of the 

Environment, on the basis of which official limit values and regulations will be prepared. The work 

describes how the emission factors have been were considered in the various manufacturing 

stages of the structure and how structural design can affect carbon emission. 

The study used the One Click LCA calculation program as an aid to illustration and the calcula-

tions were implemented for the case site of a concrete-structured apartment building. Different 

structure types were applied to the case site and their carbon emissions were compared. The 

study also explains the composition of concrete and determines the factors that cause its carbon 

emissions, and as a result a lower-emission solution was calculated for the case site on the basis 

of the comparisons. 

According to the study, structural design and material choices in a residential apartment building 

currently can affect the carbon emissions of the construction phase by at least 25 percent. Minor 

changes are a good start, but even more changes are needed to achieve carbon neutrality.  

Concrete construction is constantly being developed to lower its emissions by modernizing con-

crete components and processing methods, but also by optimizing the structural implementations 

and spreading information on carbon emissions. Concrete construction is and will be a significant 

part of Finland's building stock. 
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1 JOHDANTO 

Ympäristötehokkuus, ilman saasteet, ekologisuus ja ilmastonmuutos ovat termejä, joita 

yhä enemmän esiintyy ihmisten mielessä, uutisten otsikkoina ja tulevaisuuden keskus-

teluissa. Tämän vuoksi myös rakennusala, joutuu tai pääsee kohtaamaan uusia haas-

teita ja kehittymään.  

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Sen mu-

kaan rakennusten elinkaaren vähähiilisyys tulee osaksi rakennusmääräyksiä vuoteen 

2025 mennessä. Lisäksi Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2035. Kuiten-

kin monet suuremmat rakennuskohteet vaativat päästölaskelmia jo tänä päivänä, muun 

muassa julkinen sektori ja ympäristösertifikaatteihin pyrkivät rakennukset. Vähähiilisyys 

on myös osana maankäyttö- ja rakennuslain käynnissä olevaa kokonaisuudistusta. 

Vähähiilisellä rakennuksella on pieni hiilijalanjälki eli siitä aiheutuvat ympäristöä kuormit-

tavat päästöt ovat alhaiset. Hiilijalanjäljen arviointi kattaa rakennuksen koko elinkaaren. 

Elinkaariarviointiin kuuluvat rakennustuotteiden valmistus, kuljetus ja työmaa, rakennuk-

sen käyttö ja huolto sekä rakennuksen purku ja kierrätys. Hiilipäästöjen laskentaan on 

olemassa arviointimenetelmiä ja laskentaohjelmia eli elinkaariarviointi- eli LCA (Life As-

sessment) -laskureita. Ympäristöministeriö kehittää parhaillaan arviointimenetelmää 

suunnittelijoiden ja rakennuttajien yleiseen käyttöön. Hiilipäästöjen arviointimenetelmä 

on tarkoitettu käytettäväksi uudisrakennusten ja laajamittaisten korjausten hiilijalan- ja 

hiilikädenjäljen arviointiin vuonna 2019 alkaneella testausjaksolla. Testauksen jälkeen 

menetelmä päivitetään. 

Arviointimenetelmään sisältyy ohjeistus ja Excel-pohjainen laskuri. Rakennuksille Bi-

onova Ltd on kehittänyt avuksi hiilipäästölaskurin One Click LCA. Laskentaohjelma pe-

rustuu Ympäristöministeriön laatimaan ohjeistukseen, EN15978-standardiin sekä tuot-

teiden ympäristöselosteisiin (EPD). Ympäristöselosteista löytyy ilmastoa lämmittävän 

vaikutuksen arvo (CO2e), jota käytetään hiilidioksidipäästöjen laskuissa. Eri laskentaoh-

jelmat ovat antaneet erilaisia tuloksia riippuen siitä, millaisia kertoimia on käytetty, joten 

eri laskentaohjelmilla laskettuja tuloksia ei ole pystytty suoraan vertailemaan keskenään, 

eikä siten määrittelemään ympäristöpäästöille raja-arvoja. Tämän vuoksi ympäristömi-

nisteriö pyrkii luomaan säännösohjeistuksen hiilipäästöjen laskennasta. Ohjeistus pysty-

tään syöttämään laskentaohjelmiin vertailuongelman ratkaisemiseksi, sekä siten myös 

rakennusmääräysten raja-arvojen luomiseksi.   
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2 HIILIPÄÄSTÖT  

Suomi on yksi Pariisin ilmastosopimuksen osapuolista. Sopimuksen tavoitteena on pitää 

maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteessa sekä vahvistaa sopeutumiskykyä 

ja ilmastokestävyyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet pyrkivät saamaan ihmisen 

toiminnan aiheuttamat kasvihuonepäästöt ja kasvihuonekaasujen nielut tasapainoon 

vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. (HE 

200/2016.) 

Rakennusalalla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopan komission 

tiedonannon mukaan rakennusteollisuudessa käytetään EU:ssa noin puolet materiaalien 

ja energian käytöstä sekä kolmasosaa veden käytöstä ja jätteen synnystä. (COM(2014) 

445.) 

2.1 Mikä hiilijalanjälki? 

Toiminnallaan ihmiset aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Hiilijalanjäljen yksikkönä useim-

miten käytetään hiilidioksidiekvivalenttia (kg CO2e), mikä huomioi hiilidioksidipäästöjen 

lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaanin (CH4) ja ilokaa-

sun eli dityppioksidin (N2O). Mittayksikköön on muunnettu eri kasvihuonekaasujen il-

mastoa lämmittävä vaikutus hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi. Toisin sanoen läm-

penemisvaikutusta, jonka 1 kg ilmakehään päässyttä hiilidioksidia aiheuttaa sadassa 

vuodessa. Kullakin yrityksellä, organisaatiolla, toiminnalla, tuotteella ja ihmisellä on oma 

hiilijalanjälki. (Sjöstedt 2016.) 

Rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa otetaan huomioon koko rakennuksen elinkaari 

alkaen sen rakennusmateriaalien valmistuksesta ja päättyen rakennuksen purkamisesta 

aiheutuvien jätteiden loppusijoitukseen. Rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta perustuu 

standardeihin EN 15978 ja EN 15804. Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvi-

valenttien painona jaettuna rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla ja arviointijakson pituu-

della kg CO2e/m2/a. Nykyisten laskelmien perusteella suurin osa rakennuksen hiilijalan-

jäljestä aiheutuu käytönaikaisesta energiankulutuksesta sekä rakennusmateriaaleista. 

(Mikä hiilijalanjälki? N.d.) 
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Vuonna 2019 keskimääräinen elämäntapojen vuotuinen hiilijalanjälki oli Suomessa hen-

keä kohden laskettuna 10,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2e). Suomi sai Pariisin 

ilmastosopimukseen itse määritellä päästövähennysskenaarioiden pohjalta vuotuisen 

hiilijalanjäljen tavoitetason. Tulevaisuuden tavoitetasot ovat 2,5 tonnia CO2e vuoteen 

2030 mennessä, 1,4 tonnia vuoteen 2040 mennessä ja 0,7 tonnia vuoteen 2050 men-

nessä. (Mänty & Lettenmeier 2019.) Kuviossa 1 on esitetty yhteenveto keskivertosuo-

malaisen hiilijalanjälkipäästöistä. 

 

Kuvio 1. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki, joulukuu 2019 (Sitra 2019).  

Kuvio 1 havainnollistaa, kuinka joulukuussa 2019 keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä 

20 prosenttia koostuu asumisesta. Näihin kahteenkymmeneen prosenttiin päästöistä si-

sältyy käyttövesi (10 kg CO2e), asunto (400 kg CO2e), lämmitys (800 kg CO2e) ja sähkö 

(860 kg CO2e). (Sitra 2019.) 

Tämän ja monen muun ajankohtaisen tiedon pohjalta rakennetun ympäristön hiilijalan-

jäljen suurin osuus syntyy käytönaikaisesta energiasta, kuten myös kuviosta 2 huoma-

taan. Tulevaisuuden skenaarioissa luotetaan vahvasti energian tuotannon siirtyvän uu-

siutuviin menetelmiin. Tällöin rakennusten ja rakennusmateriaalien osuus kokonaispääs-

töistä kasvaa merkittävästi.  



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia-Riina Ristseppä 

 

Kuvio 2. Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017 (Laine 2020). 

Kun käytönaikaista energiaa ei huomioida, pystytään tarkemmin tarkastelemaan suurim-

pia rakennetun ympäristön päästölähteitä. Näitä päästölähteitä ovat rakennusmateriaa-

lit, työmaatoiminnot ja kuljetukset. Kun tiedostetaan päästöjen suurimmat aiheuttajat, 

pystytään hiilipäästöihin vaikuttamaan. Tarkemmat päästölähteet on esitetty kuviossa 3. 

 

Kuvio 3. Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen jakautuminen 2017- ilman käytönaikaista 
energiaa (Laine, Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 9.3.2020). 

Jotta päästötavoitteisiin päästään, täytyy niin valtion, yritysten kuin yksittäisten ihmisten 

tiedostaa omat päästönsä, sekä pyrkiä vähentämään niitä omalla toiminnallaan. Raken-

tamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen on kolme keskeistä lähestymistapaa. Ensimmäi-
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nen on kulutuksen määrällinen vähentäminen, eli materiaalin tai aineen kulutuksen opti-

mointi. Seuraavana parannetaan tehokkuutta, kun teknologia kehittyy hurjaa vauhtia ja 

kehitetään samalla tehokkaampia laitteita, materiaaleja ja ratkaisuja. Viimeisenä seuraa 

kulutusmuodon muutos eli toisin sanoen kulutusmuodon vaihtaminen vähähiilisempään, 

kuten esimerkiksi fossiilienergian korvaaminen uusiutuvalla sähkö- ja lämmitysenergi-

alla. (Mänty & Lettenmeier 2019.) 

 

Betonin hiilijalanjälki 

Betonirakentamisen päästöt syntyvät pääosin betonin sideaineen eli sementin valmista-

misesta. Myös raudoitusmateriaalin valmistamisesta syntyvillä päästöillä on huomattava 

merkitys. Sementtiä valmistetaan kalkkipitoista kiviainesta kuumentamalla eli polttamalla 

erityisessä sementtiuunissa. Polttoprosessissa kalkkikivi sulaa ja sen ainesosat reagoi-

vat keskenään muodostaen klinkkeriä. Klinkkeri sekä seosaineet jauhetaan ja yhdiste-

tään sementiksi, joka toimii betonin sideaineena yhdessä veden kanssa. (Mattila N.d., 

116–117.) 

Sementin valmistamisessa osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy kiviaineksen kuu-

mentamiseen tarvittavan energian tuottamisessa. Loput päästöistä taas poltosta aiheu-

tuvan kalkkikiven kalsinaatiosta. Kalsinaatiossa hiilipitoinen karbonaatti muuttuu oksi-

diksi ja sen myötä vapautuu hiilidioksidia noin 400 kg CO2e/klinkkeritonni. (Mts. 117.) 

Sementin valmistamisessa hiilidioksidipäästöihin pystytään vaikuttamaan käyttämällä 

ympäristöystävällisiä polttoaineita. Kun taas betonin hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa sii-

hen käytetty sementtimäärä ja -tyyppi. Valitsemalla käyttöön ns. vihreän betonin, joka 

sisältää normaalia seosainepitoisempaa sementtiä sekä käyttämällä alhaisemman lu-

juusluokan betoneita, hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa tapauksesta riippuen noin 

25–50 %. (Mts. 119.) Raudoittamattoman valmisbetonin hiilipäästöt ovat noin 260 kg 

CO2e/m3 eli noin 110 kg CO2e/tn (Mäkikouri 2019).  

Suomessa käytetään betoniterästen valmistuksessa pääosin kierrätysraaka-aineita eli 

romupohjaista terästä. Tämä alentaa merkittävästi harjaterästen valmistuksessa synty-

viä hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisen rautamalmin käyttöön. Kierrätetystä 

raaka-aineesta valmistetun harjateräksen hiilidioksidipäästöt ovat noin 400 kg CO2e/tn. 

Rautamalmia sen sijaan käytetään pääosin jänneterästen valmistuksessa, joten valmis-

tuksen aiheuttama päästö ovat noin 1 000 kg CO2e/tn. (Mattila N.d., 119.) 
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Kiviaines on merkittävä osa betonin rakennetta, sillä sen tilavuus betonissa on 65–80 % 

ja sen ominaisuuksilla on suora vaikutus betonin ominaisuuksiin, kuten lujuuteen. Kiviai-

neksella tarkoitetaan rakeista materiaalia, kuten soraa, hiekkaa tai kalliomursketta. Se 

on uusiutumaton, mutta kierrätettävä luonnonvara. Suomessa valmistettavasta kiviai-

neksesta noin 8 % käytetään betoniteollisuuteen. Kiviaineksen päästöistä merkittävä osa 

syntyy kuljetuksista. Kivitonnin kuljetus Suomen sisällä (225 km) aiheuttaa hiilipäästöjä 

noin 7 kg CO2e/tn. (Romu 2014, 97.) 

Täten valmisbetonin päästöistä noin 90 % syntyy sementin valmistuksesta aiheutuvista 

päästöitä ja loput 10 % mm. kiviaineksesta, seos- ja lisäaineista sekä kuljetuksista. 

VTT:n laatimat kuvaajat kuvassa 1 havainnollistaa tarkemmin, mistä valmisbetonin ja 

ontelolaattojen päästöt koostuvat ja miten sementin päästöt vakautuvat valmistuspro-

sessissa.  

 

Kuva 1. Betonin valmistuksen CO2-päästöt (Mäkikouri 2019). 

2.2 Hiilikädenjälki yleisesti 

Hiilikädenjälkeä voi luoda niin valtio, yritys, yhdistys kuin yksittäinen ihminen. Hiilikäden-

jäljellä tarkoitetaan kaikkia ilmastohyötyjä eli myönteisiä ilmastovaikutuksia, toisin sa-

noen ilmastolle positiivisia asioita, jotka syntyvät rakennuksen rakentamisessa. Esimerk-

kejä ilmastohyödyistä ovat kokonaisten rakennusosien uudelleen hyödyntäminen eli uu-

den vastaavan materiaalin vältetyt kasvihuonepäästöt, kiinteistöllä tuotettu uusiutuvan 
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energian ylijäämä, rakenteisiin sitoutunut hiili eli niin kutsuttu hiilivarasto sekä sementti-

pohjaisten tuotteiden hiilinielut. Hiilikädenjälkeä ei vähennetä hiilijalanjäljestä, vaan se 

raportoidaan erillisenä lisätietona, jolloin sen mittayksikkönä raportoinnissa käytetään 

vastalukua hiilijalanjäljestä eli negatiivista hiilidioksidiekvivalenttia (kg CO2e). (Kuittinen 

2019, 30) 

Rakennuksen elinkaaren aikana kaikki rakennuksesta poistettavat ja purettavat raken-

nustuotteet ja materiaalit luokitellaan lähtökohtaisesti jätteeksi. Kuitenkin suuri osa ra-

kennus- ja purkujätteistä pystytään valmistelemaan ja jatkojalostamaan uudelleen hyö-

dynnettäväksi tuotteiksi ja materiaaleiksi. Elinkaariarvioinnin näkökulmasta rakennus-

tuotteet ja -materiaalit, jotka eivät päädy jätteeksi, kelpaavat uudelleenkäyttöön, materi-

aalikierrätykseen tai energiahyödyntämiseen. Tällöin ne poistuvat arviointikohteen sys-

teemirajojen ulkopuolelle eli otetaan huomioon hiilikädenjälkenä. (Mts. liite 5.) 

Materiaalikierrätyksen nettokasvihuonekaasupäästöt lasketaan siten, että kierrätyksellä 

korvataan niitä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuisivat, jos kyseistä kierrätysma-

teriaalia vastaava määrä teknisesti vastaavaa materiaalia olisi tuotettu Suomessa arvi-

ointihetkellä olemassa olevalla keskivertoteknologialla. Kierrätysmateriaalin jatkoproses-

soinnista ja kuljetuksista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt kohdennetaan rasitteina 

moduulille D, kunnes materiaalin ominaisuudet täyttävät vaaditut tekniset tai toiminnalli-

set ominaisuudet. Mikäli kierrätysmateriaali ei voi saavuttaa korvattavan materiaalin tek-

nisten tai toiminnallisten ominaisuuksien laatuvaatimuksia, kierrätysmateriaalin kasvi-

huonekaasupäästöt kerrotaan ”laatuerokertoimen” perusteella. Laatuerokertoimen las-

kenta on esitetty kaavassa 1. (Mts. liite 5.) 

 

𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢𝑒𝑟𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =  
𝑘𝑖𝑒𝑟𝑟ä𝑡𝑒𝑡𝑦𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 ′′𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖′′

𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 ′′𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖′′
 

Kaava 1. Kierrätettyjen tuotteiden laatuerokertoimen laskenta (Kuittinen 2019, liite 5). 

Esimerkki: Murskatulla betonilla korvataan louhittua kiviainesta tierakentamisessa, jol-

loin vältetään kallioperäisen kiviaineksen louhinnan ja murskaamisen kasvihuonekaasu-

päästöt mukaan lukien vältetyt kuljetuskilometrit. Tällöin murskatun betonin laatukerroin 

on murskatun betonin kantavuuden ja louhitun kiviaineksen kantavuuden osamäärä.  
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Betonin hiilikädenjälki 

Betonirakenteissa hiilinielu syntyy sementin karbonatisoitumisessa. Betonin käsittelyllä 

elinkaaren loppuvaiheessa on suuri merkitys hiilidioksidin sitoutumisnopeuteen. Murs-

kauksessa betonin ulkopinta-ala kasvaa merkittävästi ja karbonatisaatio pääsee nope-

asti etenemään suureen osaan betonin tilavuudesta. Hiilijalanjälkilaskennassa käytönai-

kainen karbonatisaatio voidaan huomioida rakennuksen päästöissä, mutta purkamisen 

jälkeinen vaikutus eli hiilikädenjälki voidaan ilmoittaa vain lisätietona. Tämän työn lu-

vussa 4.2.2 on esitetty tarkemmin betonin karbonatisaation laskentaa ja miten se huo-

mioidaan hiilikädenjäljen laskennassa. Kuvio 4 havainnollistaa betonin karbonatisaation 

nopeutta rakennuksessa ja purkamisen jälkeen. (Bruce ym. 2012, 15.) 

 

Kuvio 4. Betoniin karbonatisoituneen hiilidioksidin osuus vapautuneesta CO2:sta 
(Bruce ym. 2012, 15). 
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3 BETONIN VALINTA 

Rakennesuunnittelijan määrittäessä betonin ominaisuuksia täytyy huomioida lujuus, ra-

kenne- ja rasitusluokka, suojaavan betonipeitteen paksuus, sekä toleranssit ja pinta-

luokka. Jotta laatuvaatimukset saadaan täytettyä, on huomioitava ainakin seuraavat 

asiat: 

a) Viranomaismääräykset ja työselityksen ohjeet  

Betonirakenteiden suunnittelu tapahtuu pääasiassa eurokoodien EN 1990-

1992 mukaan. Lisäksi tärkeimpiä kansallisia ohjeita on Betoniyhdistyksen 

betoninormit 2016 by65, joka kirjataan usein työselityksiin. Betonin materi-

aalit ovat nykyään pääosin CE-merkittyjä ja niille on omat eurooppalaiset 

standardit. Standardeista saadaan raja-arvot materiaalien (sementti, seos-

, lisä- ja kiviaineet) laadulle ja käytölle sekä vaatimukset betonin valmistuk-

selle ja laadunvalvonnalle.  

b) Rasitusluokat ja suunnittelukäyttöikä 

 Betonia valittaessa on tiedettävä minkälaisiin ympäristörasituksiin betoni-

rakenne valmistetaan. Kaikille rakenteille on määriteltävä rasitusluokat ja 

ne on merkittävä rakennuspiirustuksiin. Rasitusluokkien avulla saadaan 

raja-arvot betonisuhteutuksille kuten lujuusluokalle, maksimi vesi-sement-

tisuhteelle, minimisementtimäärälle sekä tarvittaessa betonin ilmamää-

rälle. Taulukossa 1 on esitetty rasitusluokkien raja-arvoja.  
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Taulukko 1. Betonin koostumuksen ja ominaisuuksien raja-arvot, kun suunniteltu käyt-
töikä on 50 vuotta (Betoninormit 2016, 37). 

 

c) Rakenteen käytön ja kuormien vaatimukset  

Betonirakenteille määritetään lujuusluokkavaatimukset kuormitusten mu-

kaan. Lujuusluokasta on käytetty aiemmin tunnusta K (esimerkiksi K30), 

mutta nykyään tulee käyttää eurostandardien mukaista tunnusta C (esi-

merkiksi C30/37). Rakennepiirustuksiin merkitään myös suurin sallittu 

maksimiraekoko.  

d) Betonivalun työsuorituksen huomioiminen  

Huomioon otettavia asioita ovat ainakin betonimassan siirrot ja pumpatta-

vuus, tiivistettävyys, sitoutuminen, pintojen hierto, plastinen kutistuma/pai-

numa, halkeiluherkkyys sekä muottien purkunopeus, punosten jännity-

sajankohta ja lujuudenkehitystavoitteet. 

e) Valuolosuhteiden ja jälkihoidon huomioiminen  

Ympäristöolosuhteista varsinkin lämpötila on huomioitava, jotta lujuuden- 

ja lämmönkehitys voidaan varmasti todeta ennen muottien ja tukien pur-

kua. Myös jälkihoito huolehtii betonin liiallisesta kuivumisesta, joka voi joh-

taa halkeiluun. (Anttila  N.d. 408–410.) 
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3.1 Lujuusluokka 

Kuten edellä mainittiin, lujuusluokan minimiarvo saadaan rakennusosan rasitusluokasta. 

Kuitenkin harvassa tilanteessa pärjätään taulukossa esitetyillä raja-arvoilla. Betoniraken-

teissa lujuuden mitoittavia tekijöitä on monia. Näistä yleisin on kriittisten poikkileikkaus-

ten kestävyys.  Usein mitoittaessa lasketaan rakenteen kriittisin tapaus, josta saadaan 

vaadittava lujuusluokka. Koska niin sanotun pahimman skenaarion vaatimukset täytty-

vät, voidaan saatua lujuutta käyttää myös muiden vastaavien rakenteiden valmistuk-

sessa.  (Laaksonen 2017.) 

Jotta betoni saavuttaa halutun lujuuden, täytyy sen sisältää tietty määrä sementtiä. Jotta 

betoni saadaan valettua tiiviisti kaikkiin rakenteen koloihin raudoituksen kanssa, täytyy 

vesi-sementtisuhteen olla suotuisa. Tämän seurauksena saadaan lähes suoraan ver-

ranto, kun lujuus kasvaa, niin sementin määrä kasvaa, jolloin myös hiilidioksidipäästöt 

kasvavat. (Anttila N.d., 408–410.) 

 

3.2 Seos- ja lisäaineet 

Seosaineet 

Sementin valmistuksessa klinkkerin sekaan lisätään erilaisia seosaineita pienentämään 

ympäristövaikutuksia sekä parantamaan betonin ominaisuuksia, kuten tiivistämään ra-

kennetta tai parantamaan betonimassan työstettävyyttä. Käytössä olevia mineraalisia 

seosaineita ovat mm. masuunikuona ja masuunikuonajauhe, joita syntyy raakaraudan 

valmistuksen sivutuotteena, lentotuhka eli kivihiilen poltossa syntyvä hienojakoinen jäte, 

sekä kipsi, jota saadaan luonnosta tai voimalaitosten sivutuotteena rikinpoistolaitoksissa. 

Kuviossa 5 on esitetty Finnsementin seosaineiden ominaiskulutukset kiloina sementti-

tonnia kohden vuodelta 2018. (Ympäristöraportti 2019, Finnsementti.) 
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Kuvio 5. Seosaineiden ominaiskulutus kg/sementtitonnia kohti 2018 (Ympäristöraportti 
2019, Finnsementti). 

Betonissa käytettävän sementin minimi määrä eri rasitusluokissa on esitetty taulukossa 

1. Todellinen sementtimäärä kuitenkin useimmiten saadaan lujuuden ja vesi-sementti-

suhteen määrittelemänä. Seosaineille on myös asetettu sallittuja raja-arvomääriä, joista 

esimerkkejä löytyy taulukosta 2.  

Taulukko 2. Seosaineiden raja-arvot (Betoninormit 2016, 32). 

 

Lisäämällä seosaineita klinkkerin joukkoon, pystytään sementin sisältämää klinkkerin ko-

konaismäärää ja joissain tapauksissa myös veden ja hienon kiviaineksen määrää vä-

hentämään. Näin ollen saadaan pienennettyä sementin aiheuttamia kasvihuonepääs-

töjä. Kuviossa 6 on vertailtu betonien C30/37 ja C35/45 hiilidioksidipäästöjä, kun toiseen 

on lisätty lentotuhkaa ja toiseen masuunikuonaa. 20 %:n lisäys lentotuhkaa C30/37 be-

toniin pienentää päästöjä lähes 17 % jokaista betonikuutiota kohti ja 40 %:n lentotuhkan 

lisäys 25 %. Masuunikuonaa lisättäessä 20 % päästöt vähentyvät noin 19 %:a kuutiolta 

ja 40 % lisäys jopa 38 %:a. Suurempia määriäkin kuten 90 % on testattu, mutta tällöin 

betonin kovettumisaika kasvaa kolmeen kuukauteen, jolloin valmistusaikaiset kustan-
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nukset ja päästöt kasvavat samalla. Lisäksi masuunikuona on terästeollisuudesta syn-

tyvä sivutuote, joten sen käytettävissä olevat resurssit voivat kattaa Suomen tämän het-

kisen käytön, muttei sitä pystytä hyödyntämään globaalisti. (Sementti ja kasvihuone-

päästöt N.d., Betoniteollisuus ry.) 

 

Kuvio 6. Seosaineiden vaikutus betonin hiilipäästöihin, (Sementti ja kasvihuonepäästöt, 
Betoniteollisuus ry). 

Lisäaineet 

Lisäaineilla pystytään laajalti säätelemään myös betonin ominaisuuksia. Niiden avulla 

voidaan parantaa mm. betonin pakkasenkestävyyttä tai kemikaalirasitusta. Lisähuokos-

tinta lisäämällä betoniin syntyy mikroskooppisia ilmakuplia. Betonin jäätyessä vesi pää-

see laajenemaan näihin ns. suojahuokosiin, eikä täten vaurioita betonia. Myös notkistin 

on lisäaine, jota käytetään usein betonielementeissä. Notkistin parantaa betonin työstet-

tävyyttä ja tekee betonista jopa itsestään tiivistyvän. (Lisäaineet N.d., Betoniteollisuus 

ry.) 
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4 HIILIPÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄT 

Rakennuksen vähähiilisyyden arvioinnilla ja hiilipäästöjen laskennalla pyritään pienentä-

mään rakennuksen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä huolellisen en-

nakkosuunnittelun avulla. Arviointimenetelmiä ja laskentaohjelmia löytyy useampia maa-

ilmanlaajuisesti. Yleisiä ohjelmia ovat mm. SimaPro, GaBi, sekä One Click LCA. Jotta 

rakennuskohteille saadaan vertailukelpoisia tuloksia, täytyy arvioinnin kriteerit olla samat 

kaikissa kohteissa.  

Ympäristöministeriö julkaisi pilottivaiheen arviointimenetelmän, jonka pohjalta lopullinen 

arviointiohje laaditaan Suomen olosuhteisiin ja säädöksiin sopivaksi. Ympäristöministe-

riön arviointimenetelmä on vain yksi monista, mutta sen tarkoituksena on soveltaa Eu-

roopan komission Level(s)-mittariston ohjetta Suomen käytöntöihin. Level(s)-mittaristo 

pohjautuu CEN/TC 350 -standardiperheeseen sekä elinkaariarviointiin (LCA).  

Seuraavana on avattu yleisesti elinkaariajattelua, ympäristöministeriön laatimaa raken-

nuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, sekä menetelmään pohjautuvan laskenta-

ohjelmiston One Click LCA:n toimintaa ja käyttöä. Laskentavertailu on toteutettu esi-

merkkikohteen avulla, joka on kuusikerroksinen betonirakenteinen asuinkerrostalo.  

4.1 Rakennuksen elinkaari ja käyttöikä 

Rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjälki syntyy rakennusmateriaalien valmistuksesta, 

kuljetuksesta, työmaatoiminnoista, kunnossapidosta ja korjauksesta, materiaalien vaih-

doista, energian ja veden käytöstä sekä rakennuksen purkamisesta ja materiaalien lop-

pukäsittelystä. Aiempien päästölaskelmien mukaan suurin hiilijalanjälkeen vaikuttava 

osa syntyy käytönajan energiasta. Uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuuden pa-

raneminen ja energiajärjestelmän kehitys vähäpäästöisemmäksi muuttavat tilannetta. 

(Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauk-

sessa 2017, 11.) 

Rakennuksen elinkaaren vaiheet on määritelty eurooppalaisessa CEN/TC350 standar-

dipaketissa (EN 15643). Standardi jakaa elinkaaren neljään pääosaan: tuotevaihe, ra-
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kentaminen, käyttövaihe ja elinkaaren loppu. Kuviossa 7 on esitettynä tarkemmin kuhun-

kin rakennuksen elinkaaren vaiheeseen sisältyvät toiminnot eli moduulit sekä tässä 

työssä jatkossa käytettävät moduulien kirjaintunnukset.  

 

Kuvio 7. Rakennuksen elinkaaren vaiheet (Kuittinen 2019, 14). 

Rakennuksen elinkaarilaskennassa ei kuitenkaan oteta huomioon kaikkien moduuleiden 

kaikkia toimintoja. Taulukkoon 3 on koottu tämän hetkiset arvioitavat vaiheet ja niiden 

arviointiin tarvittavat tiedot. Lisätiedot (moduuli D), johon kuuluu mm. hiilikädenjälki, jä-

tetään aina hiilijalanjälkiarvioinnin ulkopuolelle.  
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Taulukko 3. Arvioitavat elinkaaren vaiheet ja arvioinnissa käytettävät tiedot (Kuittinen 
2019, 41). 

 

Kaikille rakennuksille määritellään käyttöikä, jonka mukaan rakennus suunnitellaan. 

Käyttöikä eli käyttövaiheen (moduuli B) pituus on hyvä miettiä ja määritellä tarkasti, sillä 

se vaikuttaa myös merkittävästi rakennuksen päästöihin. Laskelmissa elinkaaren aikana 

aiheutetut päästöt jaetaan rakennuksen olemassaolovuosille, joten mitä pidempi käyt-

töikä on, sitä vähemmän hiilidioksidipäästöjä rakennuksesta kertyy vuositasolla. Käyt-

töiän pidentyessä on myös muistettava huomioida mahdolliset rakennusosien vaihdot. 

Mikäli tilaaja ei ole määritellyt käyttöikää, oletuksena käytetään 50 vuotta.  

4.2 Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 

Euroopan komission laatiman Level(s)-menetelmään pohjautuva Ympäristöministeriön 

arviointimenetelmä toimii alustavana pilottipohjana hiilijalanjäljen arvioinnissa, joka tulee 

osaksi rakennusmääräyksiä vuoteen 2050 mennessä. Menetelmän pohjana ovat eu-

rooppalaiset kestävää rakentamista koskevat standardit EN 15643 -sarja, EN 15978 ja 

EN 15804. (Kuittinen 2019, 11.) 
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Toistaiseksi arviointimenetelmää on tarkoitettu käytettäväksi vain pilotointiohjelmaa var-

ten, eikä se sovellu osaksi rakennusluvan myöntämisen ehtoja. Pilotointivaiheen aikana 

on tavoite kerätä palautetta menetelmän käytöstä, sekä koota päästötietokanta laskel-

mien pohjalta. Saadun palautteen ja kokemusten myötä menetelmä päivitetään ajan ta-

salle kesä-elokuussa 2020. (Ympäristöministeriön erityisasiantuntija M. Kuittinen, henki-

lökohtainen tiedonanto, seminaari 6.2.2020, Helsinki.) 

Vähähiilisyyden arviointi voidaan tehdä kaikille rakennuksille ja sitä voidaan soveltaa 

sekä uudis- että korjausrakentamisen hankkeisiin. Arviointi on tarkoitettu tehtäväksi rin-

nan rakennuksen energiatehokkuuden arvioinnin kanssa. Arviointiin otetaan huomioon 

rakennuksen koko elinkaari. Elinkaaren vaiheet eli moduulit on esitetty aiemmassa kuvi-

ossa 7. (Kuittinen 2019, 12.) 

4.2.1 Hiilijalanjäljen laskenta 

Materiaalien hiilijalanjälki 

Rakennustuotteiden valmistus kattaa moduulit A1–3. Laskentaan sisältyvät rakennus-

osat on lueteltu yleistasolla taulukossa 4 ja tarkemmin nimikkeistöineen liitteessä 1 (Ar-

vioitavat rakennusosat ja niitä vastaavat nimikkeet). Arvioinnissa otetaan huomioon 

myös mahdollinen työmaalla syntyvä ylijäämä tai hukkamateriaali. Laajamittaisissa kor-

jaushankkeissa arviointi rajataan pelkästään korjauksessa tarvittaviin uusiin tai sen yh-

teydessä korjattaviin rakennusosiin ja -tuotteisiin.  
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Taulukko 4.  Arvioitavat rakennusosat (Kuittinen 2019, 18). 

 

Mikäli taloteknisten järjestelmien suunnittelu on kesken ja määrätiedot puutteelliset, voi-

daan laskelmissa käyttää taulukon 5 oletusarvoja eri taloteknisten järjestelmien hiilijalan-

jäljen arviointiin. Taulukkoarvot ovat Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) toimit-

tamia väliaikaisia rakennusmateriaalien ja -tuotteiden päästöarvoja ja ne on ilmoitettu 

huonealaa kohti; kerrosalalla laskettaessa jaetaan taulukon arvot luvulla 1,18. Talotek-

nisten suunnitelmien tarkennuttua järjestelmien materiaalit voidaan laskea liitteessä 1 

olevan rajauksen mukaan. (Kuittinen 2019, 18.) 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia-Riina Ristseppä 

Taulukko 5. Taloteknisten järjestelmien päästötietoja (Kuittinen 2019, liite 2). 

 

 

Rakennustuotteiden vaihdot rakennuksen elinkaaren aikana  

Rakennustuotteiden vaihtojen eli moduuli B4:n arviointiin voi käyttää taulukon 6 oletus-

arvoa 2,16 kg CO2e/m2, johon lisätään erikseen arvioidut rakennusmateriaalien valmis-

tusvaiheet (A1–3) tai laskea ne kaavan 2 mukaan. Käytettäessä taulukkoarvoa, päästöt 

on jaettava rakennuksen käyttöiällä oikean mittayksikön saamiseksi. Taulukkoarvo poh-

jautuu aiemmin Suomessa tehtyihin rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmiin, kes-

kiarvoon on lisätty 20 %:n epävarmuuskerroin. (Kuittinen 2019, 19.) 

Taulukko 6. Elinkaaren eri vaiheiden päästöt (Kuittinen 2019, liite 3). 
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Kun käytetään kaavaa 2 ja rakennusmateriaalien tai -tuotteiden teknistä käyttöikää ei ole 

erikseen laskettu, arvioidaan ne RT-kortin 18–10922 pohjalta. RT-kortti ottaa huomioon 

rakennusosien ja -tuotteiden teknisen käyttöiän valinnassa myös tuotteen käyttöolosuh-

teet, ilmastorasitusluokat, rasitusyhdistelmäluokat, upporasitusluokat, kulutusrasitus- ja 

kulutuskestävyysluokat sekä muut tuotteiden toiminnalliseen kestävyyteen vaikuttavat 

tekijät, kuten huollon merkityksen. Korjausten ja vaihtojen yhteydessä rakennukseen 

tuotavien rakennustuotteiden oletetaan aina olevan uusia. Laajamittaisia korjauksia ei 

oteta huomioon, vaan ne lasketaan omana kokonaisuutena. (Mts. 20.) 

 

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜𝑣ä𝑙𝑖 =  [(
𝑅𝑎𝑘𝑒𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑖𝑘ä 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑛𝑎

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑖𝑘ä 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑛𝑎
) − 1] 

Kaava 2.  Tuotteiden vaihtovälin laskenta (Kuittinen 2019, 20). 

 

Jätteenkäsittely ja loppusijoitus 

Moduuleissa C3-4 oletetaan materiaaleja olevan elinkaaren alussa ja lopussa sama 

määrä, tapahtuneista vaihdoista ja korjauksista huolimatta. Laajamittaiselle korjausra-

kennushankkeelle, otetaan huomioon kaikki rakennuksessa ja sen tontilla jo ennen kor-

jausta olleet materiaalit. (Mts. 21.) 

Eri jätemateriaalivirtojen hiilijalanjäljen arviointiin käytetään rakennustuotteiden päästö-

tietokannan materiaaliluokkakohtaisia skenaarioita. Tarkemmat skenaariot valmistuvat 

myöhemmin osana kansallista päästötietokantaa. Skenaariot tulevat sisältämään oletuk-

set siitä, voidaanko tuotteita käyttää uudelleen ja kuinka paljon kustakin materiaalista 

hyödynnetään tai loppusijoitetaan. Pilotointijaksolla moduulien C3-4 skenaariot ja laskel-

mat tehdään hankekohtaisesti Suomen olosuhteisiin soveltuvasti. Mikäli materiaaleja 

hyödynnetään energiana, syntyvät ympäristöhaitat ilmoitetaan rakennuksen elinkaaren 

ulkopuolisina vaikutuksina (moduuli D). (Mts. 21.) 

Vaihtoehtoisesti jätteenkäsittelyn ja loppusijoituksen hiilijalanjälki voidaan arvioida taulu-

kon 6 arvolla 15,60 kg CO2e/m2, jolloin päästöt on jaettava rakennuksen käyttöiällä oi-

kean mittayksikön saamiseksi. Taulukkoarvo pohjautuu aiemmin Suomessa tehtyihin ra-

kennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmiin, keskiarvoon on lisätty 20 % epävarmuus-

kerroin. (Mts. Liite 3.) 
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Kuljetusten hiilijalanjälki 

Rakentamisvaiheen kuljetuksen (moduuli A4) hiilijalanjäljen arviointiin sisältyvät kaikki 

rakennustuotteiden, materiaalien ja maamassojen kuljetukset rakennustyömaalle, mu-

kaan lukien mahdolliset välivarastointi- tai esivalmistuspaikat. Kuljetuksiin sisältyvät 

myös rakennustyömaalla syntyvien rakennusjätteiden kuljetukset jätteenkäsittelyyn tai 

välivarastoihin. Myös korjaushankkeessa ja -vaiheessa (moduulit B3-4) tarvittavien uu-

sien rakennustuotteiden kuljetuksen hiilijalanjälki lasketaan vastaavasti. (Kuittinen 2019, 

23.) 

Kuljetusten päästöt lasketaan erikseen jokaiselle kuljetukselle. Eri kuljetusmuodoille ja 

polttoaineille käytetään tyypillisiä päästökertoimia. Päästökertoimet on listattu alla ole-

vaan taulukkoon 7, jonka laskennassa käytetyt oletukset sähkön ja kaukolämmön han-

kinnasta perustuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Suomen ympäristökeskus 

SYKE:n laatiman pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO) -hankkeen vuosia 

2020–2050 koskevaan perusskenaarioon (ns. WEM-skenaario). Kuljetusmatka laske-

taan molempiin suuntiin siten, että menomatkalla kuorman täyttöasteeksi oletetaan 80 

% ja paluumatkalla 0 %. Tontilta pois ja tontille kuljetettavien maamassojen kuormien 

täyttöasteeksi oletetaan laskennassa 100 %. (Mts. 23.) 

Taulukko 7. Energiamuotojen päästökertoimet (g CO2/kWh); (Kuittinen 2019, liite 4). 

 

Elinkaaren lopun kuljetuksiin (moduuli C2) sisältyvät kaikki kuljetukset purkupaikalta uu-

delleenkäyttöön, kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn, mukaan lukien mahdolliset väliva-

rastointi- tai jatkokäsittelypaikat. Kuljetusetäisyydet lasketaan arviointihetkellä olemassa 

olevien jätteenkäsittely-, kierrätys- tai uudelleenkäsittelylaitosten sijainnin mukaan. Kul-

jetusetäisyydet huomioidaan molempiin suuntiin siten, että noutomatkalla kuorman täyt-

töasteeksi oletetaan 0 % ja paluumatkalla 80 %. (Mts. 24.) 
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Vaihtoehtoisesti kuljetusten hiilijalanjälki voidaan arvioida keskimääräisellä kuljetusetäi-

syydellä Suomessa eli taulukon 6 arvolla 10,20 kg CO2e/m2, jolloin päästöt on jaettava 

rakennuksen käyttöiällä oikean mittayksikön saamiseksi. Taulukkoarvo pohjautuu aiem-

min Suomessa tehtyihin rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmiin, keskiarvoon on 

lisätty 20 % epävarmuuskerroin. (Mts. Liite 3.) 

 

Työmaan hiilijalanjälki 

Työmaan rakentamisvaiheessa (moduuli A5) lasketaan hiilijalanjälki rakennustyömaalla 

kuluvan ostoenergian ja polttoaineiden päästöjen pohjalta. Energia-arvioon otetaan huo-

mioon kaikki rakennustöistä, työmaan valaistuksesta, kuivatuksesta, lämmityksestä, toi-

misto- ja taukotilojen käytöstä sekä muista vastaavista toimista aiheutuva energiankulu-

tus. Laskennassa käytetään eri energiamuotojen ja polttoaineiden taulukossa 7 esiinty-

viä päästökertoimia sekä huomioidaan näille kertoimille annetut tulevaisuuden päästö-

vähenemät. (Kuittinen 2019, 27.) 

Väliaikaiset työmaatilat tai työmaatoimintojen aiheuttama hiilijalanjälki lasketaan pääs-

töihin, vaikka se ei syntyisi arvioinnin kohteena olevan rakennuksen tontilla. Mikäli työ-

maatilat tai aputoiminnot palvelevat myös muita kuin arvioinnin kohteena olevaa raken-

nusta, näiden tilojen ja toimintojen hiilijalanjälki jaetaan suhteessa niiden palvelemien 

rakennushankkeiden bruttopinta-alaan. (Mts. 27.) 

Myös työmaa korjaus hankkeessa ja -vaiheessa (moduulit B3-5), sekä purkutyömaan 

(moduuli C1) käytettyjen ostoenergian ja polttoaineiden hiilijalanjälki lasketaan edellä 

mainitulla tavalla. (Mts. 28.) 

 

Energian hiilijalanjälki 

Energian hiilijalanjälki lasketaan kertomalla rakennuksen laskennallisen ostoenergian 

kulutus eri energiamuotojen päästökertoimilla. Rakennuksen laskennallinen ostoenergi-

ankulutus määritetään rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön uuden 

asetuksen mukaan (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta 1010/2017.). Myös energian hiilijalanjälkilaskelmissa huomioidaan taulukossa 7 

olevia vakioituja päästökertoimia. Taulukkoarvoissa on huomioitu arviointijakson aikana 
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oletettu energian päästöjen väheneminen Suomen energia- ja ilmastostrategian toimen-

piteiden mukaisesti. Mikäli tarkasteltavassa hankkeessa käytetään kaukolämpöä, voi-

daan energian hiilijalanjälkilaskelmat ilmoittaa erillisenä lisätietona tuottajakohtaisilla 

päästökertoimilla. (Kuittinen 2019, 29.) 

4.2.2 Hiilikädenjäljen laskenta 

Uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Rakennusosien uudelleenkäytöstä ja materiaalien kierrätyksestä saatava nettohyöty voi-

daan toistaiseksi arvioida vain laskemalla tai käyttämällä tuotteen ympäristöselosteessa 

(EPD) annettuja tietoja. Arviointia nopeuttavien taulukkoarvojen laatimista uudelleenkäy-

tön ja kierrätyksen nettohyödyille selvitetään pilotointivaiheen aikana. (Kuittinen 2019, 

30.) 

Rakennuksen elinkaaren moduuleiden ulkopuolelle poistuvien uudelleenkäytettävien ra-

kennusosien sekä kierrätettävien tai energiahyödynnettävien materiaalien nettokasvi-

huonekaasupäästöt lasketaan nettomääräisten materiaali- ja energiavirtojen perusteella. 

Uudelleenkäytettävien rakennusosien ja kierrätettävän materiaalien määrä arvioidaan, 

jonka jälkeen lasketaan hiilipäästöt, jotka mahdollisesti vältettiin tai aiheutettiin uudelleen 

käytön tai kierrätyksen ansiosta. Saadut tulokset ilmoitetaan erillisenä lisätietona moduu-

lissa D. Liitteessä 2 (Arviointikohteen elinkaaren ulkopuolisten ympäristövaikutusten las-

kentasäännöt) on esitetty tarkemmat uudelleenkäytön ja kierrättämisen arviointitavat 

sekä lisäksi osien ja materiaalien luokitusten määrittelyt. (Mts. 30.) 

 

Ylijäävä uusiutuva energia 

Sähkö- tai kaukolämpöverkkoon toimitettava ylimääräinen uusiutuva energia lasketaan 

osaksi hiilikädenjälkeä. Huomioon otetaan niin rakennukseen, sen tontille kuin raken-

nusta varten tontin ulkopuolelle toteutetulla järjestelmällä tuotettava uusiutuva energia. 

Kun ylijäävälle uusiutuvalle energialle lasketaan hiilikädenjälki, myös energian tuottami-

seen tarvittavan laitteiston elinkaaren hiilijalanjälki on laskettava osaksi rakennuksen hii-

lijalanjälkeä. Tämä on otettava huomioon myös tontin ulkopuolella olevien tuotanto- ja 

siirtojärjestelmien rakennuksia ja laitteistoja niiltä osin, kuin ne palvelevat arvioinnin koh-

teena olevaa rakennusta. (Mts. 31.) 
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Ylijäävän uusiutuvan energian määrää arvioidaan vuositasolla (kWh/a). Energian määrä 

kerrotaan taulukon 7 päästökertoimilla, jolloin laskentaan huomioidaan tulevaisuuden 

päästövähenemät. Laskennan tulokset ilmoitetaan negatiivisina hiilidioksidiksikiloina (kg 

CO2). (Mts. 31.) 

 

Hiilivarastot 

Hiilivarastointiin lasketaan vain eloperäisiin materiaaleihin, kuten puuhun, varastoitunut 

hiili. Fossiilisten materiaalien, kuten öljypohjaisten muovien sisältämää hiiltä ei lasketa 

hiilivarastoksi. Edellytyksenä laskennalle on, että materiaali on peräisin kestävästi hoi-

detusta alkuperästä ja ettei sen korjuulla ole pysyvästi heikennetty ekosysteemin luon-

nollista hiilinielua. Edellä mainitut tiedot löytyvät ympäristöselosteesta (EPD). (Kuittinen 

2019, 31.) 

Hiilivaraston voi laskea kullekin rakennusosalle ja -tuotteelle vain kerran rakennuksen 

elinkaaren aikana, joten mahdolliset tuotteiden vaihdot jätetään huomioimatta. Hiiliva-

rastoksi lasketaan vain se osuus eloperäisestä materiaalista, joka päätyy lopullisiin ra-

kennustuotteisiin ja rakenteisiin. Toisin sanoen pakkauksissa, rakennustyömaan teli-

neissä, muoteissa ja suojauksissa käytetyt eloperäiset materiaalit jätetään arvioinnin ul-

kopuolelle. (Mts. 31.) 

Eloperäisten tuotteiden hiilivarasto lasketaan kertomalla eloperäisen materiaalin kuiva-

paino, kyseisen materiaalin sisältämän hiilen (C) määrällä. Puupohjaisissa tuotteissa 

eloperäisen hiilen määräksi oletetaan 50 % puun kuivapainosta. Laskennan tulokset il-

moitetaan negatiivisena hiilidioksidiksikiloina (kgCO2). (Mts. 32.) 

 

Sementtipohjaisten tuotteiden hiilinielut 

Sementtiin karbonatisoituneen hiilinielun voi laskea osaksi hiilikädenjälkeä vain, jos se-

menttiä sisältävien tuotteiden elinkaaren aikana tehtävät mahdolliset karbonisoitumi-

sesta johtuvat korjaukset otetaan huomioon hiilijalanjäljen laskennassa. Karbonisoitumi-

sen arvioinnissa tulee käyttää samoja sementtityyppejä, kuin hiilijalanjäljen laskennassa. 

Hiilivarastoksi lasketaan vain ne osuudet sementtipohjaisista materiaaleista, jotka pää-
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tyvät lopullisiin rakennustuotteisiin ja rakenteisiin. Tuotannon sivuvirrat ja työmaalla käy-

tetyt väliaikaiset sementtipohjaiset tuotteet jätetään arvioinnin ulkopuolelle. (Kuittinen 

2019, 32.) 

Karbonisoituminen eli sementtipohjaisiin tuotteisiin sitoutuvan ilmakehän hiili lasketaan 

standardin EN 16757 liitteen BB mukaan. Tarkasteluajanjaksoja karbonisoitumisen las-

kennassa käytetään: 

o Karbonisoituminen ennen käyttöä (moduuli A): Skenaarion mukaan, kuitenkin 

enintään 1 vuosi. 

o Karbonisoituminen käytön aikana (moduuli B): Käytetyn arviointijakson pituus 

(oletuksena 50 vuotta tai määritelty tavoitekäyttöikä). 

o Karbonisoituminen käytön jälkeen (moduuli C): Skenaarion mukaan, kuiten-

kin enintään 3 vuotta. 

o Karbonisoituminen elinkaaren ulkopuolella (moduuli D): Skenaarion mukaan, 

joka on yhdenmukainen arviointihetkellä vallitsevan suomalaisen lainsäädän-

nön kanssa. 

 

Karbonisoitumisen laskentaan käytetään suomessa vallitsevia lämpötila-, kosteus ja 

sääaltistusolosuhteita. Käytön aikaisen (moduuli B) karbonatisoitumisen laskennassa 

huomioidaan rakennusosan sääaltistus sekä mahdolliset pintakäsittelyt, sillä ne vaikut-

tavat heikentävästi karbonisoitumiseen. Laskennan tulokset ilmoitetaan negatiivisena 

hiilidioksidiksi kiloina (kg CO2). (Mts. 32.) 

4.2.3 Yhteenveto ja raportointi 

Vähähiilisyyden yhteenveto 

Rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki summataan yhteen. Ilmastoa lämmittävät 

vaikutukset raportoidaan kokonaissummana, jossa ovat mukana hiilipäästöihin sisältyvät 

fossiiliset päästöt. Eloperäiset päästöt jätetään huomiotta, jos tuotteiden eloperäiset 
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raaka-aineet ovat peräisin kestävästi hoidetusta alkuperästä. Kestävä alkuperä todiste-

taan esimerkiksi kolmannen osapuolen varmistamalla metsäsertifikaatilla. (Kuittinen 

2019, 34.) 

Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttien painona jaettuna rakennuksen 

lämmitetyllä nettopinta-alalla ja arviointiajanjakson pituudella (kg CO2e/m2/a). Raken-

nuksen hiilijalanjälki raportoidaan positiivisena kokonaislukuna. Vastaavasti rakennuk-

sen koko elinkaaren hiilikädenjälki summataan yhteen. Elinkaaren eloperäiset hiilivaras-

tot, hiilinielut ja elinkaaren ulkopuolella tapahtuvan materiaalien uudelleenkäytön, kierrä-

tyksen tai energiahyödyntämisen avulla vältettävät tai aiheutettavat päästöt lasketaan 

yhteen. Laskuissa käytetään laskentahetkellä käytössä olevaa tavanomaista tuotanto-, 

kierrätys- tai energiateknologiaa. (Mts. 34.) 

Hiilikädenjälkeä ei vähennetä hiilijalanjäljestä, vaan se ilmoitetaan erillisenä lisätietona. 

Hiilikädenjäljen yksikkönä käytetään samaa yksikköä kuin hiilijalanjäljen raportoinnissa, 

hiilidioksidiekvivalentin painona jaettuna rakennuksen lämmitetyllä nettopinta-alalla ja ar-

viointijakson pituudella (kg CO2e/m2/a), mutta se ilmoitetaan negatiivisena kokonaislu-

kuna. (Mts. 34.) 

 

Laskentatuloksen esittäminen 

Laskentatulokset esitetään liitteen 3 (Rakennuksen elinkaaren vähähiilisyyden raportoin-

nin vähimmäissisältö) osoittaman taulukon periaatteen mukaan erikseen seuraaville elin-

kaaren vaiheille:  

o ennen käyttöä (moduulit A1–5) 

o käytön aikana (moduulit B3–4, B6) 

o käytön jälkeen (moduulit C1–4) 

o elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (moduuli D) 

o lopulliset yhteistulokset hiilijalanjäljestä ja -kädenjäljestä. 

Lisäksi tietojen laadusta tehdään raportointi, joiden laadulliset vähimmäisvaatimukset 

löytyvät liitteestä 4 (Arvioinnissa käytettyjen tietojen laadun raportointilomake.) olevasta 

taulukosta. Laadun arviointia ei tarvitse tehdä elinkaaren vaiheiden A1–3 tai B6 osalta 
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tai silloin, kun käytetään tämän työn taulukossa 6 mainittuja hiilijalanjäljen laskentaan 

tarkoitettuja taulukkoarvoja. (Kuittinen 2019, 35.) 

 

4.3 Bionovan laskentaohjelma One Click LCA 

4.3.1 Yleistä 

Bionova Ltd:n kehittämä One Click LCA on suomalaistaustainen ja -omisteinen raken-

nusalan elinkaariarviointityökalu, jonka avulla mm. suunnittelijat, arkkitehdit ja tuoteval-

mistajat voivat laskea tietylle rakennukselle ympäristövaikutukset sekä elinkaarikustan-

nukset. Ohjelmistoa käytetään jo yli 60 eri maassa ja se on alansa globaali markkinajoh-

taja. (Bionova Ltd:n liiketoimintajohtaja T. Bruce-Hyrkäs, henkilökohtainen tiedonanto, 

2020, Helsinki.)  

One Click LCA:lla pystytään laskemaan hankkeiden elinkaarivaikutus aina konseptivai-

heesta tulosten todentamiseen ja seurantaan. Ohjelmisto sisältää työkalut tarkastella 

esim. hiilijalanjälkeä ja LCC:tä, ympäristösertifikaatteja (LEED, BREEAM, RTS jne.) ja 

kiertotaloutta. Ohjelmaan pystytään tuomaan lähtötietoja suoraan yleisimmistä mallin-

nusohjelmista (Revit, Tekla, ArchiCAD), rakennuksen tietomalleista (SOLIBRI, Simp-

lebim), perustiedostoista (EXCEL) sekä energiansuunnittelutyökaluista (DesignBuilder, 

IDA ICE, IES). Ohjelmisto perustaa tietonsa viiteenkymmeneen eri EPD-tietokantaan, 

joista automaattisesti päivittyy ajantasainen materiaalien kolmannen osapuolen hyväk-

sytysti tarkastama ympäristöselosteluettelo. (Bionova Ltd:n liiketoimintajohtaja T. Bruce-

Hyrkäs, henkilökohtainen tiedonanto, 2020, Helsinki.) 

4.3.2 Toimintaperiaate 

Carbon Designer 

Carbon Designer on One Click LCA:n lisätyökalu, jonka avulla pystytään laskemaan 

alustavasti hiilipäästöt jo hankkeistusvaiheessa. Ohjelmaan syötetään alustavat tiedot 
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kohteesta, kuten rakennustyyppi, kerrosmäärät, päämateriaali ja lämmitysmuoto. Las-

kentatyökalu optimoi rakennukselle yleistetyn laatikkomuodon, laskee sen avulla arvioi-

dut pinta-alat esimerkiksi julkisivuun, yläpohjaan ja väliseiniin.  

Kun alustavat määrät on luotu, pystytään seuraavassa vaiheessa optimoimaan raken-

neosia. Ohjelma käyttää yleisimpiä rakennetyyppejä oletuksena, mutta näitä pystytään 

vaihtamaan ja siten vertailemaan eri rakennetyyppien päästöjä keskenään. Tässä vai-

heessa ohjelma laskee päästöt materiaalien geneeristen tietojen mukaan, joten tarkkoja 

tuotekohtaisi eroja ei pystytä tarkastelemaan. Valitut rakenteet ja saadut tulokset vie-

dään seuraavaksi varsinaiseen laskentaohjelmaan (One Click LCA), jolla varsinainen 

laskenta suoritetaan loppuun.  

 

One Click LCA 

Laskentaohjelmassa projektille annetaan ensimmäisenä hanketiedot ja määritetään ar-

viointimenetelmä. Näin saadaan asetettua laskentaohjelmaan, mitä kaikkea otetaan las-

kuihin mukaan ja millä kertoimilla laskut suoritetaan. Arviointimenetelmiä on kansainvä-

lisesti monia ja niille pystytään asettamaan ennakkoon raja-arvoja, esimerkiksi LEED- tai 

BREEM-sertifikaatin yhteydessä. Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan ympäristö-

ministeriön arviointimenetelmän rajauksia.  

Seuraavaksi ohjelmaan syötetään laskentaparametrit. Parametrit voidaan lisätä järjes-

telmään yleisimmistä mallinnusohjelmista, taulukkotiedostoista, edellä mainitusta Car-

bon Designer-ohjelmasta tai käsin manuaalisesti syöttämällä. Materiaalitiedot on hyvä 

tarkistaa lisäyksen jälkeen, sillä usein varsinkin tietomallista syötetyt tiedot saattavat olla 

vajavaisia. Lisäksi, jos tuotteille tai materiaaleille halutaan tarkat päästötiedot, on mah-

dollista hakea tuotteet EPD-tietokannasta. Kuvassa 2 havainnollistettu materiaalitietojen 

syöttäminen ohjelmaan.  
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Kuva 2. Materiaalien lisääminen One Click LCA-laskentaohjelmaan. 

Jokaiselle tuotteelle ja materiaalille määritellään käyttöikä, jolloin ohjelma ottaa huomi-

oon vaihdosta aiheutuneet päästöt laskentaan mukaan. Lisäksi arvioidaan rakennusvai-

heessa tulevan hukkamateriaalin osuus prosentteina. Materiaalien kuljetusmatkat voi-

daan lisätä laskelmiin, mikäli ne ovat tiedossa, mutta laskenta voidaan myös suorittaa 

oletusarvoilla. Suurimmat kuljetuksista aiheutuvat päästöt syntyvät massiivisista mas-

soista, kuten runkoelementeistä. Kuitenkin Suomen sisäisillä keskimääräisillä kuljetus-

matkoilla (noin 225 km) kuljetuksista aiheutuvat päästöt ovat elinkaariarvioinnissa alle 

muutaman prosentin luokkaa. 

Laskentaohjelmaan lisätään aina vuotuinen painottamaton E-lukulaskennan mukainen 

ostoenergiankulutus, sekä jos mahdollista veden ja kaukolämmön kulutus olemassa ole-

vien tietojen pohjalta. Viimeisenä arvioidaan ja lisätään työmaan aikaiset päästöt. Ohjel-

misto laskee energiankulutuksen ja polttoaineiden päästöt eri energiamuotojen ja poltto-

aineiden kertoimien kanssa automaattisesti, joten näitä ei tarvitse etukäteen huomioida. 

Laskentaohjelma käyttää oletusskenaarioita, mikäli edellä mainittuja arvoja ei tiedetä tai 

pystytä arvioimaan.  

4.3.3 Raportointi ja tulosten yhteenveto 

Kun tarvittavat tiedot on syötetty, laskentaohjelma luo yhteenvedon tuloksista. Tuloksia 

pystytään tarkastelemaan monella eri rajauksella, saaden vertailuun halutut päästöarvot. 

Ympäristöministeriön arviointimenetelmällä laskettaessa raportointi keskittyy 

CEN/TC350 standardin määrittelemiin moduuleihin A-D, sekä lisäksi spesifioidummin 
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päästövaikutuksiin ennen käyttöä eli moduuleihin A1-5. Tuloksista löytyvät useat kuvaa-

jat monella eri grafiikalla, sekä lisäksi tarkat arvot listattuna. Tämän työn esimerkkikoh-

teen lähtötilanteen tulosten raportti löytyy työn liitteestä 5. 

Raportti antaa kootun luettelon materiaaleista, jotka vaikuttavat eniten ilmaston lämpe-

nemiseen. Listasta pystytään näkemään helposti vaikuttavimmat massat ja niiden pääs-

töt, joihin vaikuttamalla pystytään pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi ohjelmis-

tosta pystytään avaamaan kunkin materiaalin osalta erillinen lista korvaavista ympäris-

tötehokkaammista materiaalivaihtoehdoista. Esimerkiksi valmistajan X mineraalivillan, 

korvaaminen valmistajan Y vähäpäästöisemmällä vastaavalla mineraalivillalla.  

Viimeisenä löytyy luettelo tietolähteistä. Luettelosta löytyy laskennassa käytetyt lähtötie-

dot kunkin materiaalin osalta. Tiedoista löytyy hieman materiaalista riippuen esimerkiksi 

teknisiä tietoja, valmistaja ja EPD:n numero.  
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5 ESIMERKKIKOHTEEN LASKUT 

Esimerkkikohde on Sitowise Oy:n suunnittelema 6-kerroksinen betonirunkoinen asuin-

kerrostalo Helsingin Vuosaaressa. Kohde on valmistunut vuonna 2019 ja rakennuksen 

käyttöiäksi on määritelty 50 vuotta. Kohteessa on tuulettuva alapohja, betonirakenteinen 

sandwich ulkoseinä ja kevytsorayläpohja. Katolle on myös sijoitettu erillinen pelti-villa-

pelti rakenteinen talotekniikan konehuone, mutta tätä ei huomioida esimerkkikohteen 

laskelmissa. Kuvassa 3 on esitetty kohteen yleisleikkaus ja liitteestä 7 löytyy alkuperäi-

nen rakennepiirustus. Kohteen lämmitys on toteutettu kaukolämmityksellä.  

 

Kuva 3. Esimerkkikohteen leikkauspiirustus (Peltari 2018). 

Vertailulaskelmat on tehty yleispätevällä tasolla, eikä niitä ole spesifioitu esimerkkikoh-

teeseen tarkoin laskelmin. Laskelmissa ei myöskään ole otettu huomioon muita para-

metrejä, kuten aikaa, toteutusta tai kustannuksia. Näitä käsitellään tuloksissa tämän työn 

luvussa 6. 

5.1 Esimerkkikohteen lähtöarvot 

Lähtötiedot on saatu suoraan olemassa olevista rakennesuunnitelmista ja syötetty Car-

bon Designer-ohjelmaan oheisen kuvan 4 mukaisesti. Lisäksi ohjelmistoon on määritelty 
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kohteen olevan asuinkerrostalo, bruttoneliöksi 1 331 m2, maanpäälliset kerrokset 6 kpl 

ja laskentajaksoksi 50 vuotta. Kohteeseen lasketusta energiatodistuksesta on syötetty 

tiedot kaukolämmön ja sähkön kulutuksesta. Laskentatyökalun on valittu käytettävän 

ympäristöministeriön arviointimenetelmän rajauksia ja oletusarvoja. Arviointimenetel-

män moduuleita A4 (kuljetustyömaalle), A5 (uudisrakennustyömaan toiminnot), B3-4 

(korjausten energiankulutus) ja C1-4 (purkutyömaan toiminnot, kuljetus jatkokäsittelyyn 

ja jätteenkäsittely ja loppusijoitus) käsitellään taulukkoarvoina, jotka on esitetty myös tä-

män työn luvussa 3.1 olevassa taulukossa 6. 

 

Kuva 4. Esimerkkikohteen lähtöarvot syötettynä Carbon Designer-ohjelmaan. 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia-Riina Ristseppä 

Lähtöarvoilla ja suunnitelmien rakenteilla lasketun rakennuksen hiilipäästöt koko elinkaa-

ren ajalta ovat noin 983 t CO2e, joista noin 46 % eli 457 t aiheutuu ennen käyttöä. Tar-

kasteltaessa päästöt jaetaan kohteen lämmitettäville neliöille ja rakennuksen viidelle-

kymmenelle käyttövuodelle, saadaan kokonaishiilipäästöiksi noin 14,8 CO2e/m2/vuosi. 

Rakennuksen päästöt jakautuvat rakennusosille kuvion 8 mukaisesti. Seuraavissa lu-

vuissa on tarkasteltu lähemmin suurimpia päästöjen aiheuttavia rakenneosia: väli- ja ylä-

pohjia, ulkoseinärakennetta, sisäseiniä sekä yleisesti betonin valintaa.  

 

Kuvio 8. Rakennuksen päästöt jaettuna rakennusosille. 

Kantavat rakenteet  

Seuraavassa tarkastellaan erilaisia rakennevaihtoehtoja eniten päästöjä aiheuttaneisiin 

kantaviin rakenteisiin. Rakennustapoja tai päämateriaalia ei ole lähdetty muuttamaan, 

vaan tarkastelu keskittyy pääosin betonirakenteisiin. Muutoksista aiheutuvia jatkotoimia 

ei ole laskelmissa huomioitu. Esimerkiksi, kun 370 mm:n ontelolaatta on muutettu 270 

mm valubetonilaataksi, niin tätä ei ole huomioitu seinien tai julkisivun pinta-aloissa.  
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5.1.1 Kantavat väli- ja yläpohjat  

Välipohjat 

Ontelolaatan vertailuksi otettiin 270 mm valubetonilaatta 20 mm lattiatasoitteella. 

Kummassakin on käytetty C30/37 betonia, jossa sementtiä korvattu 0 % kierrätetyillä 

aineilla. Betoniraudoitus tehty 90 % uusiutuvilla teräksillä, jonka määrät ohjelma on 

laskenut automaattisesti tilastoihin perustuvalla oletusarvolla betonin määrään näh-

den.  

Taulukko 8. Välipohjien vertailu. 

rakennusosa määrä tn CO2e Huom.! 

välipohjat    

ontelolaatta (370 mm) + lattiatasoite 
(20 mm) 1225 m2 82  

valubetonilaatta (270 mm) + lattiata-
soite (20 mm) 1225 m2 108  

 

 

Yläpohja 

Yläpohjan vertailurakenteiksi kevytsora/polyuretaanin rinnalle valittiin pelkkä kevyt-

sorarakenne, vaahtolasimurske sekä puuristikkoinen harja-/lapekatto. Ontelolaatta-

pohja pysyy kaikissa skenaarioissa samana. Vaahtolasimurskekerroksen paksuutta 

ei ole tarkasti määritelty, vaan käytetty samaa kerrospaksuutta kuin kevytsorassa. 

Ristikkokaton päästöt tulevat laskentaohjelmasta tilastoihin perustuvilla oletusar-

voilla. 
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Taulukko 9. Yläpohjien vertailu. 

rakennusosa määrä tn CO2e Huom.! 

yläpohja    

ontelolaatta (270 mm), PU (100 
mm), kevytsora (730 mm), betoni 
(40 mm) 245 m2 37  

ontelolaatta (270 mm), kevytsora 
(1000 mm), betoni (40 mm) 245 m2 43  

ontelolaatta (270 mm), vaahtolasi-
murske (1000 mm), betoni (40 mm) 245 m2 28 

Vaahtolasin määrää ei 
ole tarkastettu. 

Harja-/lapekatto (ontelolaatat, puu-
ristikko, villa 500 mm) 245 m2 23  

5.1.2 Ulkoseinät 

Ulkoseinän kantava rakenne 

Ulkoseinärakenne on ajateltu koostuvan kahdesta palikasta, kantavasta osasta ja 

julkisivuverhouksesta. Kantavanrakenteen kohdalla on vertailtu eri eristevaihtoeh-

toja, saaden saman lambda-arvon, sekä kevytsora eristeharkkoa ja ohutrappausra-

kennetta. Kantava 150 mm betoniosuus on C30/37-betonia, jossa sementtiä on kor-

vattu kierrätetyillä aineilla 0-prosenttisesti. Betoniraudoitus on tehty uusiutuvilla te-

räksillä 90-prosenttisesti. 

Taulukko 10. Ulkoseinien vertailu. 

rakennusosa määrä tn CO2e Huom.! 

ulkoseinät    

sandwich (betoni 150 mm+lasivilla 
25-50 kg/m3, 220 mm) 1470 m2 81  

sandwich (betoni 150 mm +kivi-/mi-
neraalivilla 25-50 kg/m3, 220 mm) 1470 m2 87  
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sandwich (betoni 150 mm +EPS 180 
mm) 1470 m2 85  

sandwich (betoni 150 mm +PU 100 
mm) 1470 m2 98  

kevytsoraeristeharkko (200 mm + 
EPS 180 mm) 1470 m2 102 

Ei Suomessa käytössä 
asuinkerrostaloissa. 

*Ohutrappaus rakenne (betoni 150 
mm + erikoiskivivilla 220 mm) 1470 m2 82 

*voidaan yhdistää vain 
ohutrappaukseen 

 

 

Julkisivuverhous 

Julkisivuverhous on toinen palikka ulkoseinärakenteessa. Vertailuun on otettu tiili-

verhotun elementin lisäksi täystiili, teräslevy ja ohutrappaus julkisivut. Materiaalien 

lähtötiedot ovat suoraan laskentaohjelmasta. Käytetyt arvot perustuvat tilastoihin pe-

rustuviin oletusarvoihin, sekä kolmannen osapuolen tarkistamiin EPD-tietokantoihin.  

Taulukko 11. Ulkoverhouksen vertailu. 

rakennusosa määrä tn CO2e Huom.! 

ulkoverhous    

Tiiliverhoilu, betoni (65 mm) + tiili 
(20 mm) 1470 m2 47  

Tiili (sis. Laastin, 135 mm) 1470 m2 64  

Teräsjulkisivu, maalattu (puurimat 
12 mm +teräslevy 1 mm) 1470 m2 37  

**Ohutrappaus (ohutrappaus 
10mm +lasikuituverkko ja maali) 1470 m2 13 

**voidaan yhdistää 
vain ohutrappaus eris-
teeseen 
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5.1.3 Sisäseinät 

Kantavat sisäseinät 

Kantavien sisäseinien määrä on Carbon Designerilla laskettu arvio, joka perustuu 

tilastoihin. Vertailuun on otettu betonirakenteen kanssa kevytsoraeristeharkko sekä 

kalkkihiekka- eli kahi-tiili.  

Taulukko 12. Kantavien sisäseinien vertailu. 

rakennusosa määrä tn CO2e Huom.! 

kantavat sisäseinät    

betonirakenne (200 mm) 970 m2 59  

kevytsoraeristeharkko (200 mm + 
tasoitteet ja laasti) 970 m2 62  

kahi tiili (130 mm) 970 m2 27  
 

 

Ei-kantavat sisäseinät 

Seinien pinta-ala on yhtä lailla saatu Carbon Designer-ohjelmasta tilastoarvoilla. Ei 

kantavat sisäseinät on laskettu teräs- ja puurankaisena sekä kevyt-, kevytsorareikä- 

ja karkaistulla kevytbetoniharkolla. Vertailussa ei ole otettu tarkemmin huomioon 

palo- tai ääniteknisiä vaikutuksia.  

Taulukko 13. Ei kantavien sisäseinien vertailu. 

rakennusosa määrä tn CO2e Huom.! 

sisäseinät    

teräsranka-mineraalivilla 1925 m2 33  

puukoolaus-mineraalivilla 1925 m2 22  
kevytsorareikäharkko, 200 mm (Leca 
Finblokk) 1925 m2 142  

kevytharkko, 200 mm (Leca, yleinen) 1925 m2 52  
karkaistu kevytbetoniharkko, 200 
mm (Forterra) 1925 m2 37  
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5.2 Betonin muutos 

Koska seosaineiden määrä vaikuttaa lujuuden kehitykseen, on betonin koostumus aina 

mietittävä tapauskohtaisesti. Usein betonirakenteet, jotka valetaan työmaalla sisältävät 

sementin seosaineita vain noin 10-20 %, sillä lujuuden kehitys on hitaampaa. Mikäli läm-

pötilaa pystytään nostamaan ja muottien purkuaikaa pidentämään voidaan seosaineiden 

määrää kasvattaa jopa taulukon 2 esimerkki määriin.  

Tässä työssä tarkastellaan yleisellä tasolla kuinka paljon betonin sementin lisäainepitoi-

suus voi asunkerrostalokohteessa vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin. Tarkastelussa käyte-

tään lujuudeltaan C30/37 valmisbetonia, jonka ilmastoa lämmittävä vaikutus on huomi-

oitu geneerisenä arvona. Vertailu esitettynä taulukossa 14. 

Taulukko 14. Betonin seosaineiden määrän vertailu. 

Betonin laatu  
seosaineen 
osuus (%) 

betonin 
kokonais- 
määrä 
(m3) 

*ilmastoa lämmit-
tävä vaikutus (kg 
CO2e/m3) 

päästöt (kg 
CO2e/m3) 

päästöjen 
muutos 
(%) 

Valmisbetoni, nor-
maali lujuus, yleinen, 
C30/37 0 % 1321 294,23 388810 100,0 

Valmisbetoni, nor-
maali lujuus, yleinen, 
C30/37 10 % 1321 270,88 357954 92,1 

Valmisbetoni, nor-
maali lujuus, yleinen, 
C30/37 20 % 1321 247,53 327099 84,1 

Valmisbetoni, nor-
maali lujuus, yleinen, 
C30/37 30 % 1321 224,18 296243 76,2 

Valmisbetoni, nor-
maali lujuus, yleinen, 
C30/37 40 % 1321 200,83 265387 68,3 

* Arvot geneeriset ja saatu One Click LCA ohjelmistosta   
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laskennat suoritetaan yleisellä tasolla, eikä rakennetyyppejä ole tarkemmin spesifioitu 

kyseiselle esimerkkikohteelle. Myös materiaalien tiedot perustuvat pääasiassa geneeri-

siin, Suomen määräysten mukaan laskettuihin tietoihin. Tämän takia myös tulokset ovat 

yleispätevällä tasolla. Tarkemmat luotettavuuden arvioinnit löytyvät tietolähteineen tulos-

ten raporteista Liitteistä 5 ja 7. 

6.1 Vertailujen tulokset 

Välipohjien vertailussa huomataan alkuperäisissä piirustuksissa olevien ontelolaattojen 

olevan parempi vaihtoehto valubetonille. Vertailussa betonin sementin sisältämä seosai-

nepitoisuus on 0 %. Seosainepitoisuutta olisi pystytty kasvattamaan ontelolaatoissa olo-

suhteiden salliessa lähemmäs 30-40 %, sillä lujuuden kehitys hidastuu seosainemäärän 

kasvaessa. Vastaavasti valubetonilaatan seosaineen määrää olisi pystytty kasvatta-

maan vain noin 20 %, lujuuden kehityksen ja aikataulun vuoksi.  

Yläpohjissa matalimmat päästöt sai aikaan harja- tai lapekattopuuristikoilla. Kuitenkin 

arkkitehtuurisista syistä ja kaavamääräyksistä johtuen, lopulliseen laskentaan on valittu 

toiseksi vähiten päästöjä aiheuttava vaahtolasimurske kevytsoran tilalle. Vesikatetta ei 

tässä työssä ole vertailtu, sillä esimerkkikohteen kumibitumipintakermin prosentuaalinen 

osuus koko rakennuksen päästöistä jää alle 1 % luokkaan.  

Ulkoseinärakenteen kantava osuus säilyy samana esimerkkikohteen kanssa, sillä ver-

tailussa huomataan kevytsoraeristeharkkojen aiheuttavan betonirakennetta enemmän 

hiilipäästöjä. Julkisivuverhous vaihtuu samalla 10 mm:n ohutrappaukseen huomattavasti 

matalampien hiilipäästöjensä ansiosta. Koska ohutrappaus tehdään suoraan eristeen 

pintaan, eristevilla vaihtuu erikoiskivivillaksi, joka on yhteensopiva ohutrappauksen 

kanssa.  

Kantavien sisäseinien tarkastelussa kalkkihiekkatiiliseinä aiheuttaa vähiten päästöjä. 

Kun tarkasteluun otetaan huomioon myös aikataulunäkökulma, huomataan, ettei kaikkia 

kantavia sisäseiniä voida järkevällä aikataululla rakentaa. Täten lopulliseen tarkasteluun 

on valittu kantavien seinien osuudesta 30 %, eli noin 50 neliötä jokaista kerrosta kohden, 
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tehtävän kalkkihiekka tiilestä ja loput 70 % tehdään betonirakenteisina. Ei-kantavien si-

säseinien kohdalla teräsranka on vaihdettu puurunkoon, jolloin ympäristöpäästöjä saatu 

hieman taas alaspäin.  

Lopulliseen tarkasteluun on valittu ulkopintojen osalta C30/37 valmisbetoni, jonka se-

mentin seosaine osuus on 10 %, sillä näissä rakenteissa säärasitus on suurimmillaan ja 

määrä on prosentuaalisesti todenmukainen rakennusosista mitä tehdään kyseisellä 

seosainemäärällä. Loput rakenteet lasketaan C30/37 valmisbetonilla, jonka sementin 

koostumus on toteutettu 20 % vaihtoehtoisilla aineilla. Laskentaan on otettu vain mata-

limmat seosaineiden vertailuluokat varmuuden varmistamiseksi. 

Kun edellä mainitut muutokset kirjataan ohjelmaan, saadaan lopullinen materiaalien ko-

konaisvaikutus hiilidioksidipäästöihin. Oheinen kuvio 9 havainnollista kunkin vertailun 

muutoksen aiheuttamaa hiilipäästöjen aleneman. Kokonaisuudessaan muutettujen ma-

teriaalien tulosten raportti löytyy tämän työn liitteestä 6. 

 

 

Kuvio 9. Vertailujen päästöt osioittain. 

Kun kaikki muutokset on suoritettu esimerkkikohteelle, koko rakennuksen elinkaarenai-

kaisiksi päästöiksi saadaan 865 tuhatta CO2e eli noin 118 tuhatta vähemmän kuin läh-

tötilanteessa. Kaukolämmönkulutus 5,77 CO2e/m2/a ja sähkönkäyttö 2,14 CO2e/m2/a, 

jolloin niiden elinkaaren yhteismäärä on noin 526 t CO2e. Täten ennen käyttöä syntyvien 
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Kaikki muutokset
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päästöjen määrä on noin 339 t CO2e eli osuudeksi jää 39 % päästöistä. Kun huomioi-

daan vain ennen käyttöä aiheutuneet päästöt eli rakennusaikaiset päästöt, muutoksen 

myötä ne laskivat noin 26 %.  

 

Kuvio 10. Ennen käyttöä aiheutuvat päästöt. 

6.2 Suunnittelun vaikutus tuloksiin 

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen pystytään vaikuttamaan voimakkaimmin 

hanke- ja suunnitteluvaiheissa. Hankkeisiin taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat kaavoitus, 

julkisohjaus sekä tuote- ja menetelmäkehitys, joihin kuuluvat mm. esirakentamisen ja 

rakennustuotevalmistuksen ratkaisut. Kuvio 11 havainnollistaa hankkeen ja toimintaym-

päristön vaikutusta hankkeen toteutuviin päästöihin. (Tiekartta rakennuksen elinkaaren 

hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauksessa 2017, 14.) 

 

Kuvio 11. Yksittäistä rakennushanketta ja toimialaa koskettavat päästöihin vaikuttavat 
päätökset (Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentami-
sen ohjauksessa 2017, 14). 
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Ennen käyttöä aiheutuvat päästöt (CO2e/m2/a)

Ennen käyttöä (A1–5)
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Arkkitehtuuri ja rakennesuunnittelu määrittävät merkittävimmän osan päästöjä. Suunnit-

teluprosessi ja ohjaus vaikuttavat suuresti, millaiseen tavoitteeseen hankkeessa pyri-

tään. Rakennushankkeen kannalta varhaisessa vaiheessa asetut tavoitteet ohjaavat 

hanketta parhaiten.  

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia 

Koska nykypäivänä käyttöajan energiasta syntyy eniten päästöjä, energiatehokkuuden 

parantaminen, eli keinoja vähentää energian tarvetta, on elinkaariajattelulla ensimmäi-

nen askel vähähiilisempään asumiseen. Rakennusten energiatehokkuuden raja-arvoja 

säätelee joukko direktiivejä ja standardeja. Ohjeistukset kuitenkin tiukentuvat vielä tule-

vaisuudessa, jotta Suomessa päästöt saadaan hiilineutraaleiksi vuoteen 2035 men-

nessä.   

Keinoja energiatehokkuuden lisäämiseen on jo hyvin rakennusalan markkinoilla ja uusia 

innovaatioita kehitetään jatkuvasti. Näistä on hyvä pysyä kärryillä sekä osata hyödyntää 

niitä tarpeen tullen. Hyviä ratkaisuja on kehitetty mm. eristämiseen, ikkunoihin sekä läm-

mitysvaihtoehtoihin. 

Yksi pitkän tähtäimen suunnitelma on myös muuttaa energiatuotanto uusiutuvaksi. Myös 

tähän tarkoitukseen on rakennusalalle keksitty monia uusia tapoja kerätä energiaa. Uu-

siutuvan energian tuotannon innovaatioita ovat esimerkiksi erilaiset aurinkokeräimet, niin 

katolle, julkisivuihin kuin ikkunoihin. Useat ratkaisut saattavat tuntua aluksi kalliilta vaih-

toehdoilta, mutta pitkällä aikavälillä ne voivat olla sekä taloudellisia että ympäristötehok-

kaampia. Ympäristötehokkuus ei näy vain hiilijalanjäljessä, vaan myös hiilikädenjäljessä. 

Kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan yli tarpeen, voidaan ylijäävä energia myydä jakelu-

verkkoon saaden samalla taloudellista hyötyä.  

Kierrätys-, ympäristöystävälliset ja kestävät materiaalit 

Materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö on yleistynyt paljon viime vuosien aikana, jonka seu-

rauksena markkinoille on tullut laajasti kierrätettyjä tai kierrätyspohjaisia materiaaleja ja 

tuotteita. Ensisijaisesti rakennusosia ja -tuotteita pyritään hyödyntämään kokonaisina 

uusiokäytössä, mutta tämä on harvoin mahdollista. Siispä materiaaleja kierrätetään uu-

delleen prosessoitavaksi, jonka jälkeen niitä pystytään taas hyödyntämään.  

Kun käytettävät tuotteet ja materiaalit ovat peräisin kierrätetyistä raaka-aineista, niiden 

ympäristöpäästöt ovat pienemmät verrattuna uudesta raaka-aineesta valmistettuihin. 

Rakennustuotteilla on kuitenkin tarkat laatuvaatimukset ja aina niitä ei voida saavuttaa 
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pelkästään kierrätetyistä materiaaleista valmistamalla, joten joukkoon lisätään ns. puh-

dasta raaka-ainetta. Lisäksi kierrätetyt tuotteet voivat olla myös taloudellisempia niin val-

mistajalle kuin kuluttajallekin. Esimerkkejä ympäristöystävällisemmistä kierrätetyistä ma-

teriaaleista ovat 

- betoni, jonka sementti koostuu osittain kierrätetyistä ainesosista, kuten masuu-

nikuonasta tai osa betonin sisältämästä kiviaineesta on korvattu kierrätetyllä be-

tonilla tai kiviaineksella  

- teräs, jonka kierrätysaste on lähes 100 %; teräksen tapauksessa laatuvaatimuk-

set määrittävät paljon kierrätettyjen raaka-ainesten käyttöä, varsinkin jännitetty-

jen terästen kohdalla 

- kiviaines, joka kostuu kokonaan tai osittain kierrätetystä betonista; myös vaahto-

lasimurske on varsinkin teiden rakentamisessa yleistynyt vaihtoehto.  

Materiaalien kestävyys on myös merkittävä tekijä. Tuotteita vertailtaessa kannattaakin                   

huomioida myös kestävyyttä koko elinkaaren ajalle, sillä materiaalien vaihdosta syntyy 

aina lisää ympäristöpäästöjä.  

Rakennusten muuntojoustavuus ja rakenteiden optimointi  

Muuntojoustavuudella tarkoitetaan kohteiden rakentamista niin, että ne soveltuvat elin-

kaaren aikana moneen käyttötarkoitukseen. Rakennuksen käyttötarkoitus on muutetta-

vissa ilman laajempia rakennustoimenpiteitä esimerkiksi siten, että toimistorakennus 

pystytään muuntamaan helposti koulurakennukseksi ja siitä edelleen asuinkäyttöön. 

Jotta tämä olisi mahdollista, niin kantavien rakenteiden kuin pohjaratkaisun tulisi olla 

mahdollisimman joustavia. Muuntojoustavalla rakennuksella on usein pitkiä jännevälejä, 

joten rakenteiden ylimitoittamista täytyy osata välttää. Moneen käyttötarkoitukseen suun-

nitellut rakennukset mahdollistavat myös rakennusten pitkän käyttöiän, ja täten pienen-

tää rakennuksen elinkaaren ympäristöpäästöjä.  

Rakennesuunnittelija pystyy vaikuttamaan hiilijalanjälkeen valitsemalla rakenneratkai-

suja, jotka mahdollistavat muuntojoustavuuden, tehokkaan tilankäytön, energiatehok-

kuuden sekä vähäisen materiaalin kulutuksen. Kuitenkin optimoimalla suurimpia kanta-

via rakenteita saavutetaan suurimmat hiilivähenemät. Esimerkiksi mitoittamalla kantavia 

seiniä kerroksittain tai rakentamalla pyramidin sijaan käänteisen pyramidin eli suppilon 

muotoon.  
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7 POHDINTA 

Toistaiseksi vähähiilinen rakentaminen lähtee tilaajan päätöksestä. Päätös taas puoltaa 

joko ympäristöystävällisiä arvoja tai saatavaa hyötyä, ellei molempia. Saatava hyöty voi 

olla esimerkiksi ympäristösertifikaatti, lisärakennusoikeus tai rahakannustin. Ovatko ra-

kennuttajat tietoisia näistä kannustimista ja riittävätkö ne? Tähän tässä työssä ei etsitty 

vastausta. 

Betonirakentaminen on ns. ahtaalla sen aiheuttamien hiilipäästöjen vuoksi. Puurakenta-

mista hehkutetaan ja betoni on yhtä kuin kirosana. Kuitenkin samaan aikaan betoni on 

eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa. Sen hyvien ominaisuuksien, kuten lu-

juuden, kestävyyden ja pitkäikäisyyden, paloturvallisuuden, äänieristävyyden ja edulli-

suuden vuoksi se tulee myös pitämään paikkansa rakennusteollisuudessa. Joten sen 

sijaan, että betonia rakennusmateriaalina pidetään pahiksena ja sitä mollataan, niin 

energia pitäisi kohdentaa siihen, miten siitä saataisiin kehitettyä vähäpäästöisempi lähes 

samoilla ominaisuuksilla.  

Betonirakentaminen pitäisi saada palapelitasolle: rakennus suunnitellaan niin, että siitä 

pystyttäisiin purkamaan isompia elementtejä uudelleen käytettäväksi. Täten lisätään 

edellisen rakennuksen hiilikädenjälkeä, pienennetään tulevan kohteen hiilijalanjälkeä 

sekä ehkäistään luonnonvarojen käyttöä. Hyvin toteutettuna olisi myös mahdollisuus 

kustannussäästöihin sekä myyjä- että ostajataholla. Käytännön toteutus kuitenkin on rat-

kaisematta.  

Miksi vanhoja yli 200-vuotisia taloja on yhä olemassa ja käytössä? Todellinen vastaus ei 

lienee ’koska ne on rakennettu hirrestä’, vaan koska ne on itse käsityönä laadukkaasti 

valmistettu. Rakennetaan vain, kun on tarve ja kun rakennetaan, oletetaan sen kestävän 

ikuisesti. Taloista on myös pidetty hyvin huolta, ja korjattu tarpeen tullen. Muuntojousta-

vuus ei ole ollut korkealla tasolla, mutta tilan tarpeiden muuttuessa on vain sopeuduttu 

vanhan hyödyntämiseen ilman suurempia muutoksia.  

’’Taisteluun’’ ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan jokaista alaa, yritystä ja ihmistä. Pie-

nillä muutoksilla saadaan jo paljon aikaan, mutta ketään ei voida pakottaa niitä teke-

mään. Loppuun sopii kuitenkin Matti Kuittisen ajatus: ’’Ilmaston muutos ei odota.’’ 
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FILE

MK

YLEISLEIKKAUS A-A JA B-B 1:50

RAK

S.ALA TYÖNUMERO

162266 0203R1P0Y

PIIR. NRO.

JPEL
SUUN.

JVIT

22.11.2018
VAST.SUUNN.

RI, Janne Pelttari
PVM

KOHDE

HEKA / PIENEN VILLASAARENTIE 4
PIENEN VILLASAARENTIE 4
00960 HELSINKI

UUDISRAKENNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE
54 VUOSAARI
K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA

54057 3
TONTTI/RNRO

PIIRUSTUSLAJI

RAK
-
VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN

JUOKSEVA NRO

-

TS

TARK.
Kotka:   029 005 9200, Helsinki:   029 005 9201

Kouvola:   029 005 9203

Mikkeli ja Savonlinna:   029 005 9205

Jyväskylä:   029 005 9207

RATU

3

+28.365

Liite 7. Esimerkkikohteen leikkauspiirustukset. Liite 7 (1)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia-Riina Ristseppä


