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Opinnäytetyön  aiheena  on  betonirunkoisen  asuinkerrostalon  hiilijalanjäljen  määritys.    
Laskennan  kohteena  ollut  kerrostalo  on  valmistunut  keväällä  2020.  Lisäksi  työssä  on  
tutkittu  rakennuksen  koko  elinkaarta,  josta  hiilijalanjälki  koostuu.  Elinkaareen  sisältyvät  
rakennustuotteiden  valmistus,  kuljetus  ja  työmaa,  rakennuksen  käyttö  ja  huolto  sekä  
rakennuksen  purku  ja  kierrätys.    

Kohteen  hiilijalanjälkilaskentaan  oli  olemassa  valmista  lähdemateriaalia,  jota  
laskennassa  on  käytetty  apuna  lopputuloksen  selvittämiseksi.  Laskurina  on  käytetty  
ympäristöministeriön  vähähiilisyyden  yksinkertaistettua  arviointimenetelmää,  joka  on  
tällä  hetkellä  valtakunnallisella  testausjaksolla.    

Rakennuksen  elinkaaren  taustoituksessa  on  tarkasteltu  useita  ympäristöministeriön  
julkaisuja,  joissa  aihetta  käsitellään  Suomen  olosuhteiden  näkökulmasta.  Aiheen  
kartoittamista  ovat  edistäneet  rakennusmateriaalin  toimittajien  ja  rakennusalan  
konsulttiyrityksien  eri  julkaisut.  

Työssä  laskettiin  esimerkkikohteen  hiilijalanjälki.  Kohteessa  oli  tehty  hyviä  
suunnitelmaratkaisuja  hiilijalanjäljen  vähentämiseksi.  Rakennusalueen  tontti  on  vanhaa  
merenpohjaa,  jonka  myötä  rakennus  piti  paaluttaa.  Käytettyjen  teräspaalujen  määrä  
vaikutti  negatiivisesti  kohteen  hiilijalanjälkeen.  Lopputulos  on  tulkittavissa  suuntaa  
antavaksi,  kun  tulosta  verrattiin  muihin  vastaaviin  kohteisiin  tätä  työtä  kirjoitettaessa.  
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FRAMED  RESIDENTIAL  APARTMENT  BUILDING  
  

The  subject  of  the  thesis  was  the  determination  of  the  carbon  footprint  of  the  concrete-  
framed  residential  apartment  building.  The  work  includes  also  studying  the  entire  
building  life  cycle  of  which  the  carbon  footprint  consists.    The  life  cycle  includes  the  
manufacture  and  transportation  of  the  products  used  in  a  construction  project,  the  
worksite,  the  use  and  maintenance  of  the  building,  its  demolition  and  recycling.  

The  apartment  building  that  was  the  subject  of  the  carbon  footprint  calculation  in  the  
thesis  has  already  been  completed.  There  was  a  ready-  made  source  material  which  
has  been  used  in  the  calculation  to  determine  the  final  result  of  the  carbon  footprint.  
Ministry  of  the  Environment  low-carbon  assessment  method  was  used  as  a  counter,  
which  is  currently  being  tested.  

In  the  theoretical  part  of  the  building’s  life  cycle,  several  publications  of  the  Ministry  of  
the  Environment  have  been  studied.  These  publications  provide  very  good  perspective  
of  Finnish  point  of  view.  Various  publications  of  the  construction  industry  have  also  
helped  to  address  the  topic.  

The  carbon  footprint  of  the  example  site  was  discovered,  and  the  result  is  comparable.    
There  had  been  made  good  design  solutions  at  the  site  to  reduce  the  carbon  footprint.  
The  building  had  to  be  piled  because  the  plot  of  the  construction  area  was  old  seabed.  
The  number  of  steel  piles  had  a  negative  effect,  it  increased  the  site’s  carbon  footprint.    
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KÄSITTEET  JA  LYHENTEET     

  

arviointijakso   ajanjakso,  jolle  elinkaarilaskenta  tehdään;;  rakennuksen  käyt-
töikä  voi  olla  pidempi  kuin  elinkaariarvioinnin  ajanjakso  (Ym-
päristöministeriö,  Taustamuistio  2018)  

elinkaaren  vaihe   standardin  EN  15643-2  mukainen  rakennuksen  elinkaaren  
vaihe.  (Ympäristöministeriö,  Taustamuistio  2018)  

EN  15643-2   Tässä  standardissa  kuvataan  rakennuksen  ympäristövaiku-
tusten  vaatimukset  ja  arviointi.  (Ympäristöministeriön  ohje  
2019)  

EN  15804   Tässä  standardissa  kuvataan  rakennustuotteiden  ympäristö-
tuoteselosteiden  rakenne,  sisältä  ja  periaatteet.  tällä  varmis-
tetaan,  että  selosteet  laaditaan  ja  esitetään  yhtenevällä  ta-
valla.  (Ympäristöministeriön  ohje  2019)  

EN  15978   Tässä  standardissa  kuvataan  rakennusten  elinkaariarvioin-
nin  laskentamenetelmä.  (Ympäristöministeriön  ohje  2019)  

Hiilidioksidiekvivalentti   Eri  kasvihuonekaasujen  ilmastoa  lämmittävä  vaikutus  muun-
nettuna  hiilidioksidin  vastaavaksi  vaikutukseksi.  (Ympäristö-
ministeriön  julkaisuja  2019:22)  

Hiilijalanjälki   Tuotteen  tai  palvelun  elinkaaren  aikana  syntyvien  kasvihuo-
nekaasujen  summa  (Ympäristöministeriön  julkaisuja  
2019:22)  

Hiilikädenjälki   Tuotteen  tai  palvelun  elinkaaren  aikana  syntyvien  absoluut-
tisten  ilmastohyötyjen  summa  muunnettuna  hiilidioksidiekvi-
valenteiksi.  (Ympäristöministeriön  julkaisuja  2019:22)    

Hiilinielu   Toiminto,  joka  poistaa  ilmakehästä  hiilidioksidia.  Hiilinielu  voi  
olla  joko  luonnollinen  (kuten  kasvava  metsä),  kemiallinen  
(kuten  sementin  karbonatisoituminen)  tai  keinotekoinen  (ke-
hitettävät  teknologiat).  (Ympäristöministeriön  julkaisuja  
2019:22)  

  

Hiilivarasto   Tuotteeseen  tai  materiaaliin  varastoitunut  ilmakehän  hiili.  
Esimerkiksi  puun  kuivapainosta  noin  puolet  on  ilmakehän  
hiiltä.  (Ympäristöministeriön  julkaisuja  2019:22)  

Level(s)   Euroopan  komission  laatima  menetelmä  rakentamisen  re-
surssitehokkuuden  mittaamiseen.  Se  on  kehitetty  laajassa  
yhteistyössä  EU:n  jäsenmaiden  sekä  kestävän  rakentamisen  
ammattilaisten  kanssa.     

  
CO2     hiilidioksidi  



CO2e   hiilidioksidiekvivalentti  

kWh   Kilowattitunti  
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1  JOHDANTO  

Opinnäytetyön  tarkoitus  on  määrittää  betonirunkoisen  asuinkerrostalon  hiilija-
lanjälki  rakennusliikkeestä  annetuilla  lähtötiedoilla.  Tavoitteena  on  selventää  vä-
hähiilisen  rakentamisen  periaatteita,  mitä  hiilijalanjäljen  laskenta  edellyttää  las-
kijalta  sekä  määrittää  eri  julkaisujen,  ministeriöiden  ohjeistuksien  ja  olemassa  
olevan  laskentamenetelmän  avulla  kyseessä  olevan  kerrostalon  hiilijalanjälki.    
Suomi  on  sitoutunut  EU:n  yhteisen  ilmastopolitiikan  ja  kansainvälisten  ilmasto-
sopimuksien  kautta  merkittäviin  kasvihuonekaasupäästövähennyksiin.  Vuonna  
2015  voimaan  tulleessa  Suomen  Ilmastolaissa  säädettiin  ilmastopolitiikan  suun-
nittelujärjestelmästä.  Tämän  tavoitteena  on  varmistaa,  että  ihmisen  toiminnasta  
aiheutuvat  kasvihuonepäästöt  vähenevät  vähintään  80  prosenttia  vuoden  1990  
vertailutasosta  vuoteen  2050  mennessä.  Tavoite  on  EU:n  yhteinen.    
Rakentaminen  ja  rakennettu  ympäristö  tuottavat  noin  kolmanneksen  Suomen  
kasvihuonekaasupäästöistä  ja  vastaavat  lähes  40  prosenttia  kokonaisenergian-
kulutuksesta.  Rakennusmateriaalien  osuutta  rakentamisen  hiilijalanjäljestä  on  
arvioitu  aiemmin  vähäisemmäksi  käytön  aikaisiin  päästöihin  verrattuna.  Raken-
nusmateriaalien  tuotannosta  aiheutuneiden  päästöjen  vaikutus  on  kuitenkin  sitä  
merkityksellisempi  mitä  energiatehokkaampia  rakennukset  ovat  ja  mitä  enem-
män  rakentamisessa  hyödynnetään  uusiutuvia  energianlähteitä.  
Ympäristöministeriön  tavoitteena  on,  että  rakennuksen  elinkaaren  aikaisia  kas-
vihuonepäästöjä  säädetään  lailla  vuoteen  2025  mennessä.  Tällä  hetkellä  pääs-
tölaskenta  perustuu  vapaaehtoisuuteen  Suomessa  ja  sitä  tehdään  erityisesti  
ympäristöluokitusjärjestelmien  kannustamana.  Aluksi  tavoitteena  on  luoda  elin-
kaariarvioinnille  menetelmät,  tämän  jälkeen  kehittää  ohjausjärjestelmät  kannus-
timineen  ja  varsinainen  lainsäädäntö  astuisi  voimaan  vuonna  2025.    
Työn  toimeksiantajana  on  NCC  Suomi  Oy,  joka  rakentaa  asuin-  ja  toimistotiloja,  
mutta  myös  julkisia  tiloja,  kuten  kouluja,  sairaaloita  ja  urheiluhalleja.  Kaupalliset  
tilat,  kuten  liike-  ja  logistiikkatilat,  kuuluvat  myös  NCC:n  toimenkuvaan.    
Kestävä  kehitys  on  yksi  NCC:n  tärkeimmistä  painopistealueista.  NCC  on  sitou-
tunut  kehittämään  rakennusalaa  ja  kannustaa  rakentamaan  enemmän  energia-
tehokkaita  rakennuksia.  Kestävän  kehityksen  työ  perustuu  viitekehykseen,  
jonka  tavoitteena  on  tarjota  lisäarvoa  osakkeenomistajille,  asiakkaille  ja  konser-
nille  ja  vähentää  toiminnan  negatiivista  vaikutusta  yhteiskuntaan  ja  ympäristöön.  
(NCC  Suomi  Oy,  2020)  
Ilmasto-ja  energiavaatimusten  täyttyminen  on  tärkeää  ja  NCC:llä  ollaan  tyytyväi-
siä,  että  rakennuttajat  asettavat  itselleen  yhä  useammin  tiukempia  energiavaati-
muksia  kuin  mitä  rakennusmääräykset  vaatisivat.  Näin  ollen  toimeksiantaja  kiin-
nostui  lähtemään  tämän  opinnäytetyön  mukaan  osoittamalla  kohteen  hiilijalan-
jäljen  määritykselle.  
Tämä  opinnäytetyö  on  suunniteltu  niin,  että  työn  alussa  paneudutaan  aiheen  
ajankohtaisuuteen.  Selvitetään,  miksi  vähähiilinen  rakentaminen  on  tärkeää  ja  
mitä  se  tarkoittaa  käytännössä.  Tämän  jälkeen  käsitellään  hiilijalanjäljen  sisäl-
töä  ja  mitä  hiilijalanjäljen  laskennassa  tulee  ottaa  huomioon.  Lopuksi  määrite-
tään  esimerkkikohteen  hiilijalanjälki  ja  analysoidaan  lopputulosta.    
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2  TAVOITTEENA  VÄHÄHIILINEN  RAKENTAMINEN  

Ilmastonmuutos  aiheuttaa  konservatiiviselle  rakennusalalle  haasteen.  Suomen  
energiankulutuksesta  ja  kasvihuonekaasupäästöistä  huomattavan  suuri  osa  on  
rakennetun  ympäristön  osuutta.  Yleisen  arvion  mukaan  lähes  40  prosenttia  ko-
konaisenergian  kulutuksesta  käytetään  rakennuksissa.    Rakentaminen,  raken-
nusten  lämmitys  ja  sähkönkäyttö  aiheuttavat  yli  30  prosenttia  Suomen  kasvi-
huonepäästöistä.  Suomessa  tullaankin  lähitulevaisuudessa  laskemaan  jokai-
selle  uudelle  rakennukselle  hiilijalanjälki,  joka  kattaa  koko  rakennuksen  elinkaa-
ren  materiaalien  ja  komponenttien  valmistamisesta  rakentamiseen,  käyttöön,  
korjauksiin  ja  purkamiseen.  Tämän  hetken  lainsäädännöllä  säädellään  uudisra-
kentamisen  ja  olemassa  olevan  rakennuskannan  rakennuksen  käytön  aikaista  
energian  kulutusta  ja  kannustetaan  siirtymään  uusiutuvan  energian  käyttöön.  
Uudet,  tulevat  säädökset  pureutuvat  ennen  kaikkea  rakentamisen  ja  rakennus-
materiaalien  valmistuksen  aiheuttamaan  päästökuormaan.  
Nykyrakennuksissa  talotekniikka  on  huippulaatua,  eristepaksuudet  maksimoi-
tuja  ja  ilmanvuotoluvut  minimissään.  Kyseisistä  osa-alueista  on  vaikeaa  enää  
vähentää,  joten  vähähiilisen  rakentamisen  tulevaisuuden  kannalta  seuraava  vä-
hennystavoite  pitää  asettaa  rakennuksen  elinikäodotteeseen,  perustamista-
paan,  rakennusmateriaaleihin  ja  paikalliseen  uusiutuvan  energian  tuotantoon.  
(Puurunen,  E.  2020,  12.)  
VTT:n  ja  muiden  tutkimuslaitosten  selvityksien  mukaan  rakennusmateriaalien  
hiilijalanjäljen  suhteellinen  osuus  koko  rakennuksen  elinkaaren  päästöistä  on  jo  
merkittävä  ja  se  korostuu  siirryttäessä  energiatehokkaampaan  rakennustapaan  
ja  vähäpäästöisempiin  lämmitysmuotoihin.    
Rakennusmateriaaleihin  sisältyy  iso  päästövähennyspotentiaali  ja  lisäksi  se  pai-
nottuu  rakennuksen  elinkaaren  alkupäähän.  On  otettava  huomioon,  että  raken-
nusmateriaaleilla  on  muitakin  ympäristövaikutuksia,  mm.  happamoittavat  ja  re-
hevöittävät  päästöt  sekä  luonnonvarojen  kulutus.  Nämä  tulee  huomioida  en-
nemmin  tai  myöhemmin  päästövähennystavoitteissa.  (Bionova  Oy  2017,  7.)  
  

2.1  Rakennusmateriaalien  eurooppalainen  päästösääntely  

Rakennusten  elinkaaripäästöjen  ohjaukseen  on  olemassa  tarve  ja  se  on  tunnis-
tettu  sekä  EU:n  että  jäsenvaltioiden  tasolla.  Rakennusten  elinkaaripäästöjen  tai  
rakennusmateriaalien  päästöjen  velvoittavaan  sääntelyyn  on  tällä  hetkellä  siir-
rytty  Ranskassa,  Belgiassa  ja  Hollannissa.  Muissa  valtioissa  ohjausta  toteute-
taan  vapaaehtoisuuden  perusteella  ja  sääntelyyn  tähtääviä  hankkeita  on  käyn-
nistelty  myös  muissa  Pohjoismaissa  kuin  pelkästään  Suomessa.  Yhteisenä  joh-
topäätöksenä  useissa  maissa  näyttäisi  olevan,  että  päästöjen  vähentäminen  
vaatii  valtiotason  ohjaustoimia.    
Rakennusmateriaalien  päästöjen  ohjaus  edellyttää  tietoa  päästöistä,  yhteisesti  
sovitut  menetelmät  sekä  osaamista.  Ohjauksen  valmisteluun  tarvitaan  eri  toimi-
joiden  asiantuntemusta,  sitouttamista,  menetelmien  ja  työkalujen  kehitystä,  ra-
hoitusta  ja  poliittisia  päätöksiä.  (Bionova  Oy  2017,  15.)  
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2.2  EU:n  päästövähennystavoitteet    

YK:n  ilmastosopimuksen  Kioton  pöytäkirja  ohjaa  EU:n  ilmastopolitiikkaa  vuo-
teen  2020  saakka.  Kioton  pöytäkirjan  ensimmäisellä  kaudella  vuosina  2008–
2012  EU:n  velvoitteena  oli  vähentää  kasvihuonepäästöjä  kahdeksan  prosenttia  
vuoden  1990  päästötasosta.  Toisella  kaudella  2012–2020  velvoite  oli  vähentää  
20  prosenttia  verrattuna  1990  vuoden  tasoon.    
Kasvihuonekaasupäästöjen  vähentämistavoitteena  vuoteen  2030  mennessä  on  
40  prosenttia  vuoden  1990  päästötasosta.  Tämä  oli  myös  EU:n  ilmoittama  ta-
voite  Pariisin  ilmastosopimuksen  päästövähennyksiin.  (Ympäristöministeriö  
2018a)  Pariisin  ilmastosopimuksen  mukaisesti  EU:n  on  laadittava  pitkän  aikavä-
lin  ilmastosuunnitelma,  joka  tulee  toimittaa  YK:lle  vuoden  2020  aikana.  EU  työs-
tää  parhaillaan  omaa  suunnitelmaansa,  miten  ilmastoneutraalius  voidaan  saa-
vuttaa  vuoteen  2050  mennessä.  (Rakennusteollisuus  Oy  2020,  6.)  
EU:n  ilmastopolitiikalla  ohjataan  alueen  yhteisiä  ja  jäsenmaiden  toimia  ilmaston-
muutoksen  hillitsemiseksi  ja  siihen  sopeutumiseksi.  Ilmastopolitiikan  ydintä  ovat  
päästökauppa,  kansalliset  tavoitteet  päästökaupan  ulkopuolisille  aloille,  uusitu-
tuvan  energian  lisäämisvelvoite  ja  Euroopan  unionin  sopeutumisstrategia.  Tä-
män  lisäksi  EU:ssa  ilmasto-  ja  energiapolitiikka  on  kytkeytyneenä  tiiviisti  toi-
siinsa.  Uusiutuvan  energian  osuuden  lisäämisellä  tavoitellaan  kasvihuonekaa-
suja  aiheuttavan  fossiilisen  energian  käytön  vähentämistä.  Kasvihuonekaasujen  
vähentämiseen  pyritään  myös  energiatehokkuutta  parantamalla.  (Rakennuste-
ollisuus  Oy  2020,  9.)  
EU:n  ilmastopolitiikan  sisällä  ohjauksena  toimii  2020-  ilmasto-  ja  energiapake-
tiksi  kutsuttu  jäsenmaita  sitova  lainsäädäntökokonaisuus.  Tämän  avulla  päästö-
vähennystavoitteet  pyritään  saavuttamaan.  Ilmasto-  ja  energiapakettia  on  uudis-
tettu  vuoden  2030  päästövähennystavoitteiden  saavuttamiseksi.  (Rakennusteol-
lisuus  Oy  2020,  36.)  
  

2.3  Suomen  energia-  ja  ilmastostrategia  ja  rakentaminen  

Suomen  ilmastopolitiikalle  puitteet  luo  EU:n  ilmastopolitiikka,  YK:n  ilmastosopi-
mus,  Kioton  pöytäkirja  ja  Pariisin  ilmastosopimus.  Kansallisesti  politiikkaa  ohja-
taan  mm.  energia-  ja  ilmastostrategian,  keskipitkän  aikavälin  ilmastosuunnitel-
man,  ilmastolain  ja  sopeutumissuunnitelman  avulla.  Ilmasto-  ja  energiapolitiikal-
laan  Suomi  pyrkii  vähentämään  kasvihuonepäästöjä,  lisäämään  uusiutuvien  
energialähteiden  osuutta  ja  parantamaan  energiatehokkuutta  sekä  edistämään  
ilmastomuutoksen  sopeutumista.  (Rakennusteollisuus  Oy  2020,  37.)    
Suomen  hallitusohjelman  tavoitteena  on,  että  Suomi  on  hiilineutraali  vuoteen  
2035  mennessä  sekä  ensimmäinen  fossiilivapaa  hyvinvointiyhteiskunta  maail-
massa.  Ilmastolain,  mikä  on  vuodelta  2015,  päivitys  on  alkanut  ja  siihen  asete-
taan  hiilineutraaliuspolkua  vastaavat  päästövähennystavoitteet  vuosille  2030,  
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2040  ja  2050.  Tavoite  edellyttää  nopeutettuja  päästövähennyksiä  kaikilla  osa-
alueilla  sekä  hiilinielujen  vahvistamista.  (Valtioneuvosto  2020)    
  
Rakentamisen  vastuuministeriö  Suomessa  on  ympäristöministeriö.  Uudisraken-
tamisessa  on  vuonna  2018  uusien  energiamääräysten  myötä  siirrytty  lähes  nol-
laenergiarakentamiseen,  jolloin  energiatehokkuuden  parantamiseen  on  jäänyt  
niukasti  mahdollisuuksia.  Ympäristöministeriön  tavoitteena  on,  että  rakennusten  
elinkaarenaikaista  hiilijalanjälkeä  ohjataan  lainsäädännöllä  2020-  luvun  puolivä-
liin  mennessä.  
Lisäksi  hallitusohjelmaan  on  kirjattu  asumisen  ja  rakentamisen  hiilijalanjäljen  
pienentäminen.  Hallitus  toteuttaa  toimenpiteitä,  jossa  tuetaan  hiilijalanjäljen  pie-
nentämistä  asumisessa,  parannetaan  olemassa  olevan  rakennuskannan  ener-
giatehokkuutta  ja  tuetaan  siirtymistä  päästöttömään  lämmöntuotantoon.  (Valtio-
neuvosto  2019.)  
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3  RAKENNUKSEN  VÄHÄHIILISYYS  

Rakentamisen  vähähiilisyys  tarkoittaa  tietyn  rakennuksen  koko  elinkaaren  ai-
kana  syntyvien  kasvihuonekaasupäästöjen  vähentämistä.  Vähähiilisellä  raken-
nuksella  on  pieni  hiilijalanjälki  ja  suuri  hiilikädenjälki.  
Ilmastoa  lämmittäviä  kasvuhuonekaasuja  on  useita.  Ei  olisi  käytännöllistä  mai-
nita  erikseen  jokaisen  rakennuksen  elinkaaren  aikana  syntyvän  kasvihuonekaa-
sun  määrää,  joten  muunnetaan  eri  kaasujen  ilmastoa  lämmittävä  vaikutus  hiilidi-
oksidin  (CO2)  vaikutusta  vastaaviksi  hiilidioksidiekvivalenteiksi  (CO2  e).  (Ympä-
ristöministeriö  2017,  14)  Näin  saadaan  yhteinen  nimitys  kaikille  kasvihuonekaa-
suille  ja  hiilijalanjäljen  määrittäminen  rakennuksesta  on  yksinkertaisempaa.  
Rakentamista  ohjaa  lait  ja  monet  asetukset.  Näiden  lisäksi  tilaajalla  on  omat  toi-
minnalliset  ja  tekniset  vaatimukset  rakennukselle.  Vähähiilisyyden  korostaminen  
ei  poissulje  muita  rakentamisen  yleisiä  tai  tilaajakohtaisia  vaatimuksia.  Vähähiili-
syyttä  ei  tavoitella  rakentamisen  kestävyyden  tai  terveellisyyden  kustannuksella,  
vaan  tarkoitus  on  ottaa  huomioon  rakentamisen  säädökset  ja  lisätä  siihen  vähä-
hiilisyyden  tavoittelu.  (Ympäristöministeriö  2017,  15.)  
  

3.1  Vaiheet,  joissa  hankkeen  vähähiilisyyden  arviointi  voidaan  toteuttaa  

Rakentamisen  ratkaisut  tehdään  pitkässä  ketjussa.  Rakennushankkeen  elin-
kaari  on  esitetty  kuvassa  1.    Hankkeen  elinkaari  alkaa  ajureista,  etenee  maan-
käytön  ja  suunnittelun  kautta  toteutukseen  sekä  pitkään  käyttöikään  ja  ylläpi-
toon.  Elinkaari  loppuu  rakenteiden  uusiokäyttöön.  Eri  näkökulmista  katsoen  
oleellisia  ratkaisuja  tehdään  jo  hyvin  alkuvaiheessa  hankkeen  elinkaarta.    
  

  
Kuva  1.  Rakentamishankkeen  elinkaari  (Rakennusteollisuus  Oy  2020,  12).  
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Rakennuksen  elinkaaren  hiilidioksidipäästöihin  vaikutetaan  voimakkaimmin  ra-
kentamisen  hanke-  ja  suunnitteluvaiheissa.  Hiilijalanjälki  tuleekin  saada  raken-
nushankkeen  tavoitteeksi  jo  ennen  rakennusluvan  hakemista.  Hyvä  suunnitte-
lun  ohjaus  mahdollistaa  suurimmalle  osalle  hankkeista  tavoitteiden  saavuttami-
sen  ja  sen  tulee  painottua  suunnittelun  alkuvaiheeseen.  Hankkeen  myöhem-
missä  vaiheissa  huomioidut  hiilidioksidipäästöt  ovat  lähes  merkityksettömiä.  
Tällöin  suunnittelu  etenee  jo  muiden  tavoitteiden  kanssa  asetettua  linjaa  pitkin  
ja  hiilidioksidipäästöjen  merkittävä  ohjausvaikutus  hankkeelle  on  tulokseton.  Ku-
vassa  2  on  havainnollistettu  liitteelliset  suunnittelun  painotukset  hankkeen  eri  
vaiheissa.  
  
  

 
  

Kuva  2.  Suunnittelutehtävien  painotukset  hankkeen  eri  vaiheissa  (Bionova  Oy  
2017,  72).  

  

3.2  Suunnitteluprosessi    

Käytännön  hankkeissa  pääsuunnittelija  ohjaa  tai  myötävaikuttaa  merkittäviä  
hanketekijöitä.  Rakennusmateriaalien  päästöjä  koskevaa  suunnittelua  edusta-
vat  suunnittelualat  ovat  arkkitehtuuri  ja  rakennesuunnittelu.  Erittäin  vaativassa  
suunnittelutehtävässä  voidaan  tarvittaessa  hankkia  tarpeellista  erityisosaamista  
suunnitteluryhmän  ulkopuoliselta  suunnittelijalta.    
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3.3  Rakennuksen  elinkaari  

Kestävän  kehityksen  mukainen  rakentaminen  saavutetaan  siirtymällä  elinkaa-
riajatteluun.  Elinkaari  jaetaan  viiteen  eri  vaiheeseen:  tuotevaihe,  rakennusvaihe,  
käyttövaihe,  elinkaaren  loppuvaihe  sekä  järjestelmän  rajojen  ulkopuoliset  hyö-
dyt  ja  haitat.  Se  kattaa  siis  rakennuksen  elinkaaren  rakennustuotteiden  valmis-
tuksesta  kuljetuksiin  ja  työmaatoimintoihin,  käyttöön  ja  korjauksiin  sekä  raken-
nuksen  elinkaaren  lopulla  tapahtuvaan  purkamiseen  ja  kierrätykseen.  (Ympäris-
töministeriö  2019a)  Kuvassa  3  on  tarkennettu  rakennuksen  elinkaaren  vaiheet.  
  
  

  
  

Kuva  3.  Rakennuksen  elinkaaren  vaiheet  (Ympäristöministeriö  2019a,  5).    

Rakennuksen  elinkaaren  kahden  ensimmäisen  vaiheen  aikana  tapahtuvat  ym-
päristövaikutukset  on  helpoin  arvioida.  Ne  tapahtuvat  lähitulevaisuudessa.  Vii-
meiset  kolme  vaihetta  tapahtuvat  tulevaisuudessa,  jolloin  niiden  arviointi  
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perustuu  skenaarioihin  eli  oletuksiin  rakennuksen  käytöstä,  ylläpidosta  ja  purka-
misesta.  Elinkaaren  ulkopuoliset  vaikutukset  eli  materiaalien  kierrätyksestä  saa-
tavat  nettohyödyt  arvioidaan  todennäköisten  skenaarioiden  pohjalta  ja  ne  ilmoi-
tetaan  erillisenä  lisätietona.    
Kuvassa  4  esitettynä  kuinka  hiilijalanjälki  jakautuu  elinkaaren  eri  vaiheisiin.  Ku-
vassa  valmistusta  kuvaava  pilari  tarkoittaa  samaa  kuin  kuvassa  3  ensimmäi-
senä  oleva  tuotevaihe.  
  

  
Kuva  4.  Rakennuksen  hiilijalanjälki  jaettuna  elinkaaren  eri  vaiheisiin  (Ympäristö-
ministeriö  2019a,  8)  

  

3.4  Elinkaariarviointi  eli  hiilijalanjäljen  määritys  

Elinkaariarviointia  on  Suomessa  tehty  jo  pienessä  mittakaavassa.  Tämä  työ  on  
perustunut  pitkälti  eurooppalaisiin  standardeihin,  jotka  ovat  antaneet  yhteiset  
puitteet  laskennalle.  Se  antaa  rakennusten  ympäristöarviointia  tekeville  eri  toi-
mijoille  perustietoja  luonnonvarojen  kulutukseen  vaikuttavista  muuttujista  ja  ra-
kennuksen  elinkaaren  aikaisista  ympäristövaikutuksista.  (Kuittinen,  M.  2019,  9)    
  
Rakennusten  elinkaariarvioinnissa  käytetään  indikaattorina  hiilijalanjälkeä  eli  il-
maston  lämpenemispotentiaalia.  Elinkaariarviointi  on  menetelmä,  jolla  arvioi-
daan  tuotteiden  ja  palveluiden  ympäristövaikutuksia  ja  luonnonvarojen  kulu-
tusta.  Elinkaariarviointi  on  tärkeässä  roolissa  rakennusalalla  ekologisen  
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kestävyyden  arvioinnissa.  Siinä  huomioidaan  rakennuksen  koko  elinkaari  eikä  
ainoastaan  täysin  valmiin  rakennuksen  ympäristötekijöitä.  
Rakennuksilla  on  suuri  merkitys  ilmastovaikutuksen  hillitsemiseksi.  Rakennus-
materiaaleilla  ja  rakennuksilla  on  monia  vaikutuksia  ympäristöön  sekä  tervey-
teen.  Erilaisia  ympäristövaikutuksia  ovat  mm.  päästöt  ilmakehään,  vesistöön  ja  
maaperään.  Näiden  lisäksi  vielä  eri  materiaaleista  syntyvät  jäte-  ja  sivutuotevir-
rat.  Edellä  mainittuja  ympäristövaikutuksia  voidaan  arvioida  useita  ympäristö-
luokkia  huomioivassa  elinkaariarvioinnissa.  Rakennusmateriaalit  vaikuttavat  
myös  terveyteen  ja  hyvinvointiin  välittömästi  asentamisvaiheessa  tai  käyttövai-
heessa  niistä  lähtevien  hiukkaspäästöjen  muodossa.  (Bionova  Oy  2017,  12.)  
  

3.5  Kunnan  rakennusvalvonnan  toimintamahdollisuudet  elinkaariarvioinnissa  

Rakennushankkeiden  määräysten  mukaisuutta  valvoo  kunnan  ylläpitämä  raken-
nusvalvonta.  Rakennusvalvontaviranomaiset  myöntävät  rakennusluvan  mää-
räysten  mukaiselle  ja  vaatimukset  täyttäville  rakennushankkeille.  Viranomaiset  
tekevät  rakennustarkastuksen  ennen  rakennusten  käyttöönottoa,  jotta  voidaan  
varmistua  toteutuksen  vastaavan  myönnettyä  lupaa  sekä  laki-,  asetus-  ja  kaa-
vatason  määräyksiä  ja  muita  mahdollisia  viranomaisvaatimuksia.  
Lainsäädäntöjärjestyksessä  todetaan,  että  rakennusvalvonta  on  kuntien  tehtä-
väksi  säädettyä  toimintaa.  Näin  ollen  rakennusvalvonnan  tehtäviä  on  mahdol-
lista  lisätä  vain  rajallisesti.  Kunnan  tulee  voida  itse  päättää  tehtävistä,  joita  se  it-
sehallintonsa  perusteella  ottaa  hoidettavaksi.  Jos  tehtäviä  aiotaan  lisätä,  tulee  
ne  säätää  lain  tasoisella  määräyksellä.  (Oikeusministeriö  1999)  Kunnan  raken-
nusvalvonta  ei  siis  voi  asettaa  lupaehtoja,  jotka  eivät  perustu  lainvoimaiseen  
kaavaan  tai  säädöksin  asetettuihin  rakentamismääräyksiin.  Näin  ollen  kunnan  
rakennusvalvonta  ei  velvoita  rakennushankkeeseen  ryhtyvää  arvioimaan  raken-
nuksen  elinkaaren  päästöjä  ilman  uutta  lainsäädäntöä.  
  

3.6  Rakennushankkeiden  ympäristöarviointi  ja  luokitus  

Nykyaikaiset  sijoittajat  ja  vuokralaiset  ovat  kiinnostuneita  rakennuksen  ja  raken-
tamisen  ympäristövaikutuksista  ja  voivat  edellyttää  kohteiltaan  kolmannen  osa-
puolen  myöntämää  ympäristöluokitusta.  Luokituksesta  riippumaton  taho  valvoo  
annettujen  ympäristövaatimusten  täyttymistä  ja  tämän  myötä  antaa  kohteelle  
ympäristövaikutusta  kuvaavan  sertifikaatin.  Sertifiointi  on  kaupallista  toimintaa,  
joka  on  yleisesti  käytössä  liikerakentamisessa.  Ympäristöarviointi  on  taas  oma-
ehtoista  ympäristönäkökulman  parantamista,  jonka  tarkoituksena  on  pyrkiä  ke-
hittämään  omaa  toimintaa  ilman  kaupallista  sertifikaatin  hakua.    
Suomessa  käytetyt  tärkeät  ympäristöluokitus-  ja  arviointijärjestelmät  ovat  LEED,  
BREEAM,  RTS,  GBC  Finland.  Kaikissa  näissä  elinkaariarviointi  on  merkittävä  
tekijä.    
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Ympäristöluokituksessa  tarkastellaan  rakennusten  laajempaa  vaikutusta  ympä-
ristöön  mm.  materiaalien,  energiatehokkuuden,  liikkumisen,  lähiympäristön  
luonnon  sekä  käyttäjille  tarjottavien  olosuhteiden  ja  hankkeen  ohjauksen  ja  to-
teutuksen  näkökulmista.  Ympäristöluokitus  perustuu  edellä  lueteltujen  tekijöiden  
vaatimusten  täyttymiselle,  joiden  toteutumisen  osoittamisesta  saadaan  pisteitä.  
Tietyllä  toteutuneella  pistemäärällä  saavutetaan  määritelty  luokitustaso,  riippuen  
aina  käytettävästä  ympäristöluokitus-  tai  arviointijärjestelmästä.    
Luokitusjärjestelmiä  käytetään  erityisesti  kaupallisissa  rakennushankkeissa  ja  
kansainvälisen  omistuksen  tai  kansainvälisen  asiakkaan  käytössä  olevien  hank-
keiden  osalta.  Kiinteistön  omistaja  saa  varmuuden  ympäristöluokituksen  avulla  
sekä  sen  myyntikelpoisuudesta  kansainvälisille  sijoittajille  että  vuokrakelpoisuu-
desta  vaativille  vuokralaisille.  (Bionova  Oy  2017,  19)  
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4  HIILIJALANJÄLKI  

Hiilijalanjäljen  määrittämisellä  voidaan  tehdä  tietoon  perustuvaa  optimointia  ja  
analysoida  yksittäisiä  prosesseja  suhteessa  rakennuksen  koko  elinkaareen.  Hii-
lijalanjälki  kertoo  esimerkiksi  millaisia  ovat  materiaalien  vaikutukset  käytönaikai-
sen  energiankulutuksen  vaikutuksiin  verrattuna.  Tai  kuinka  suuri  vaikutus  eri  ra-
kennusosilla  on  hiilijalanjäljen  kokonaisuuteen  ja  miten  materiaalivalintoja  voi-
daan  optimoida  ympäristövaikutusten  vähentämiseksi.  (Ympäristöministeriö  
2019a,  8)    

4.1  Rakennusmateriaalien  hiilijalanjälki  

Rakennusmateriaalien  CO2-päästötietoja  on  saatavilla  erilaisista  lähteistä.  Näitä  
ovat  esimerkiksi  tuotteiden  ympäristöselosteet  ja  päästölaskentaohjelmistot,  
jotka  sisältävät  tietokannan  ja  erilliset  päästötietokannat.  Päästölaskentaohjel-
mistoja  käytettäessä  tulee  huomioida,  että  materiaalien  päästöt  poikkeavat  
myös  saman  materiaaliryhmän  sisällä,  joiden  lisäksi  rakennustuotteiden  päästö-
tietoja  on  voitu  laskea  eri  tavoin  laskentamaasta  riippuen.    
Käytännön  laskennan  kannalta  on  tärkeää,  että  laskennan  suorittajalla  on  käy-
tössä  Suomen  olosuhteissa  käytettäviä  materiaaleja  edustavia  päästötietoja.  Li-
säksi  on  varmistettava,  että  päästötiedot  ovat  keskenään  yhdenmukaisia  ja  ne  
on  laadittu  EN  15804  -standardin  vaatimusten  mukaisella  tavalla.  Poikkeavin  
tiedoin  laadittu  laskenta  ei  välttämättä  huomioi  koko  rakennuksen  elinkaaren  ai-
kaisia  päästöjä  tai  niitä  kaikkia  päästölähteitä  ja  rajauksia,  joita  laskennassa  tu-
lisi  käyttää.    
Laskentamenetelmän  yhdenmukaisuudella  ja  laadulla  on  yhdessä  päästötiedon  
tarkkuuden  kanssa  merkitystä.  Nykyisessä  toimintaympäristössä  EN  15804-
standardin  mukaan  tuotettua  laskentaa  voidaan  pitää  minimivaatimuksena.  
Muilla  laskentaperusteilla  tuotetussa  tiedossa  voi  olla  hajontaa  tai  huomattavia  
poikkeuksia.  EN  15804-standardin  mukainen  ympäristöseloste  on  voimassa  
viisi  vuotta.  Kyseinen  standardi  on  ollut  käytettävissä  vasta  vuodesta  2012  al-
kaen.  Suuri  osa  vanhemmista  rakennustuotteiden  ympäristötiedoista  ei  vastaa  
standardin  vaatimuksia  ja  vanhentuneita  tietoja  ei  tulisi  käyttää.  (Bionova  Oy  
2017,23)  

4.1.1  Mistä  aiheutuu  betonin  hiilijalanjälki?  

Betoni  on  rakennusteollisuudessa  eniten  käytetty  rakennusmateriaali  vielä  tois-
taiseksi.  Puurakentaminen  yleistyy  kovaa  vauhtia,  mutta  vielä  ei  ole  betonin  
voittanutta.  Betoni  rakennusmateriaalina  aiheuttaa  isot  hiilidioksidipäästöt  ja  
kasvattaa  kohteen  hiilijalanjälkeä.  Seuraavassa  tarkemmin,  mistä  betonin  ai-
heuttamat  päästöt  koostuvat.  
Betonin  pääraaka-aineet  ovat  kiviaines,  sementti  ja  vesi.  Betoniin  soveltuvaa  ki-
viainesta  ja  kalkkikiveä  on  saatavilla  lähes  rajattomasti  kaikkialla.  Sementti  
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valmistetaan  pääasiassa  kalkkikivestä,  joka  on  yksi  maapallon  yleisimmistä  kivi-
lajeista.    
Betonin  energiankulutuksen  kannalta  sementti  on  päästöjen  suurin  aiheuttaja.  
Sementin  valmistus  ja  kuljetus  aiheuttavat  hiilidioksidipäästöjä  n.  600-700  
kg/tonni.  (Betoniteollisuus  ry  2020)  Kalkkipitoisen  kiviaineksen  kuumentamista  
eli  polttoa  sementtiuunissa  kutsutaan  sementin  valmistamiseksi.  Kyseisessä  
prosessissa  kiviaines  sulaa  ja  komponentit  reagoivat  keskenään  muodostaen  
sementtiklinkkeriä.  Seosaineet  ja  klinkkeri  jauhetaan  sementiksi,  joka  yhdessä  
veden  kanssa  toimii  betonin  sideaineena.    
Edellä  kuvatun  prosessin  kasvihuonekaasupäästöt  syntyvät  kiviaineksen  kuu-
mentamiseen  tarvittavasta  energian  tuottamisesta  sekä  kalkkikiven  kalsinaa-
tiosta  eli  hiilipitoisen  karbonaatin  muuttamisesta  oksidiksi,  jonka  myötä  tapahtuu  
hiilidioksidin  vapautumista.  Valmistuksessa  käytetty  energia  pyritään  nykyään  
tuottamaan  pitkälti  jo  ympäristö-  ja  taloudellisista  syistä  erilaisilla  kierrätys  ja  
biopolttoaineilla.  (Mattila,  J.  2014,  117–119)  
Tavanomaisen  rakennebetonin  hiilidioksidipäästö  on  noin  150  kg/m3  eli  noin  60  
kg/tonni.  Hiilidioksidipäästön  määrään  vaikuttaa  siihen  käytetty  sementtimäärä  
ja-  tyyppi.  Päästömäärä  on  samaa  luokkaa  kuin  maatalouden  lannankäsittelystä  
aiheutuvat  hiilidioksidipäästöt.  Kaatopaikkojen  päästöt  taas  ovat  kaksinkertaiset  
verrattaessa  sementin  valmistuksessa  syntyviin  päästöihin.  (Mattila,  J.  2014,  
119)  Hiilidioksidipäästöjä  kompensoi  betonin  karbonatisoituminen.  Karbonatisoi-
tumisessa  ilman  hiilidioksidi  reagoi  betonin  emäksisten  yhdisteiden  kanssa,  jol-
loin  reaktiotuotteena  syntyy  neutraalia  kalsiumkarbonaattia.  Pitkällä  aikavälillä  
sementin  valmistuksessa  kalkkikivestä  irronneesta  hiilidioksidista  saadaan  noin  
puolet  sitoutettua  takaisin  ilmakehästä.  (Betoniteollisuus  ry  2020)  

4.1.2  Päästöihin  vaikuttavat  materiaalivalinnat  

Teräsbetonirakenteen  ympäristöystävällisyyttä  arvioitaessa  on  huomioitava  ra-
kenteen  koko  elinkaari.  Merkittävimmät  ympäristövaikutukset  syntyvät  yleensä  
rakenteen  käytön  aikana.  (Betoniteollisuus  ry  2020)  Rakennusmateriaalien  val-
mistuksesta  aiheutuvat  päästöt  ovat  noin  10–20%  koko  rakennuksen  elinkaaren  
aikaisista  päästöistä,  riippuen  rakennuksen  energiatehokkuudesta  (Mattila,  J.  
2014,  124)  

4.1.3  Betoni  on  resurssitehokasta  

Resurssitehokkuus  tarkoittaa  sitä,  että  käytetyt  luonnonvarat  hyödynnetään  tar-
koituksenmukaisesti  mahdollisimman  pitkälle  ja  toiminnasta  aiheutuu  mahdolli-
simman  vähän  jätettä.  Rakennusalalla  optimaalisinta  on,  että  rakentamisesta,  
korjaamisesta  ja  purkamisesta  yli  jäävä  materiaali  voidaan  käyttää  suoraan  sel-
laisenaan  tai  vaihtoehtoisesti  uusiomateriaalina.  Materiaalijätteen  hyödyntä-
mistä  energiaksi  tai  suoraan  kaatopaikkasijoitukseen  pyritään  välttämään.  
Pitkä  käyttöikä  tekee  betonirakennuksen  resurssitehokkaaksi.  Tällä  tarkoitetaan  
sitä,  että  lähtökohtaisesti  pitkäikäinen  rakennus  on  lyhytikäistä  
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resurssitehokkaampi,  koska  käytetyt  luonnonvarat  palvelevat  pidempään  ja  pur-
kujätettä  syntyy  harvemmassa  tahdissa.    
Muuntojoustava  betoni  mahdollistaa  rakennuksen  käyttötarkoituksen  muutok-
sen  verrattain  helposti.  Betonirakenne  on  luja,  joka  mahdollistaa  pitkät  jännevä-
lit.  Sillä  on  hyvä  ääneneristävyys  ja  kosteuden-  ja  palonkestävyys.  Lisäksi  se  on  
helppo  vahvistaa  mahdollisia  kasvavia  kuormia  vastaan.    
Yli  90  %  betonirakenteiden  massasta  on  kiviainesta  ja  vettä,  koska  myös  se-
mentti  on  käytännössä  puhtaasti  kiviainespohjainen  materiaali.  Suomessa  näi-
den  molempien  materiaalien  riittävyys  on  erinomainen.    

4.1.4  Kierrätettävyys    

Rakennusten  purkubetoni  ja  betoniteollisuuden  ylijäämäbetoni  kierrätetään  
useimmissa  tapauksissa  uusiomateriaaliksi.  Tässä  prosessissa  betonirakenteet  
murskataan,  betoniteräkset  erotellaan  sulatettaviksi  ja  betonimurske  hyödynne-
tään  suoraan  kiviaineksena  infrarakentamisessa.  Kierrätyskiviaines  on  kysyttyä  
tavaraa  maarakentamisessa,  koska  se  on  edullista  ja  sen  käyttöominaisuudet  
ovat  hyvät.  
Murskattua  kiviainesta  ei  voida  käyttää  uuden  betonin  valmistukseen,  koska  
materiaali  on  huokoista,  jolloin  se  on  betonin  laadun  kannalta  epäedullista.  
Tämä  johtaisi  sementtimäärän  lisääntymiseen  ja  työstettävyyden  heikkenemi-
seen,  mitkä  ovat  haitallisia  ympäristöominaisuuksien  kannalta.    
Betoniteollisuus  hyödyntää  merkittävästi  myös  muiden  teollisuudenalojen  sivu-
tuotteita.  Sementin  seosaineena  käytetään  n.  200  000  tn  masuunikuonaa  ja  
120  000  tn  lentotuhkaa  vuosittain.  Masuunikuona  on  terästeollisuudessa  synty-
vää  kalsium-  ja  piipitoista  sulanutta  kiviainesta  ja  lentotuhka  on  kivihiilivoimalai-
tosten  savukaasuista  puhdistettavaa  kivihiilien  palamatonta  osuutta.  (Mattila,  J.  
2014,  122-123)  
  

4.1.5  Esimerkki  ympäristöystävällisemmästä  betoni-innovaatiosta  

Betonimarkkinoilla  on  käynnissä  tuotekehittelyä  ja  useita  tutkimuksia  vähempi  
päästöisen  betonin  valmistamiseksi.  Jokaisella  betonin  valmistajalla  on  tarve  
saada  markkinoille  ympäristöystävällisempää  betonia,  nopealla  aikataululla.  
Yksi  mielenkiintoinen  tutkimus  on  meneillään  Teknologian  tutkimuskeskus  VTT  
Oy:llä.  
VTT:llä  on  kehitteillä  hiilidioksidikovetettua  betonia.  Hiilidioksidikovetuksessa  
betoni  jälkihoidetaan  hiilidioksidikaasulla  plastisesta  vaiheesta  lähtien.  Betoni  
kovettuu  hiilidioksipaineen  alaisena,  jolloin  syntyy  karbonaattipohjaisia  reak-
tiotuotteita  tavanomaisten  sementin  reaktiotuotteiden  lisäksi.  Tämä  prosessi  si-
too  hiilidioksidia  ja  lopputuote  on  mahdollista  saada  jopa  hiilinegatiiviseksi,  jos  
tavanomainen  sementti  korvataan  vähäpäästöisillä  vaihtoehtoisilla  sideaineilla.    
Tuotekehityksessä  on  saavutettu  aiempaa  10–40%  pienempi  hiilijalanjälki  Port-
land-sementistä  valmistetuilla  kappaleilla,  hiilineutraalius  masuunikuonalla  ja  
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hiilinegatiivisuus  kuonan,  viherlipeäsakan  ja  kuorituhkan  yhdistelmällä.  Tutki-
mustyö  on  osoittanut  lupaavia  tuloksia  hiilensidonnan  lisäksi  myös  lujuudessa,  
joka  on  merkittävin  ominaisuus  betonille.  (Mäkikouri,  S.  2020)    
  

4.1.6  Rakennusmateriaaliarviointi  käytännössä  

Arviointia  varten  hankitaan  rakennushankkeen  määräluettelo,  jonka  pohjalta  
laaditaan  materiaaliluettelo.  Tämä  sisältää  rakennukseen,  tontille  ja  keskeisiin  
taloteknisiin  järjestelmiin  suunnitellut  tuotteet.    

4.2  Kuljetusten  hiilijalanjälki  

Kuljetusten  hiilijalanjäljen  arviointi  sisältää  kaikki  rakennustuotteiden,  materiaa-
lien  ja  maamassojen  kuljetukset  rakennustyömaalle  mukaan  lukien  mahdolliset  
välivarastointi-  tai  esivalmistuspaikat.  Kuljetukset  sisältävät  myös  työmaalla  syn-
tyvien  rakennusjätteiden  kuljetukset  jätteenkäsittelyyn  tai  välivarastoihin.  Kulje-
tukseen  ei  sisälly  rakennuskoneiden  kuljetuksia  eikä  rakennustyöntekijöiden  
työmatkoja.  
Korjauskohteessa,  jos  kyseessä  ei  ole  uudisrakennus,  sisällytetään  hiilijalanjäl-
jen  arviointiin  uusien  rakennustuotteiden  kuljetus  kohteeseen  sekä  jätteiden  kul-
jetus  kuten  edellä.  Takautuvasti  rakennuksen  aiempien  vaiheiden  kuljetuksia  ei  
lasketa  mukaan  arviointiin.  
Rakennuksen  elinkaaren  lopun  kuljetuksiin  sisältyy  kaikki  kuljetukset  purkupai-
kalta  uudelleenkäyttöön,  kierrätykseen  ja  jätteenkäsittelyyn.  Tähän  mukaan  lu-
kien  myös  mahdolliset  välivarastoinnit  ja  jatkokäsittelypaikat.  (Kuittinen,  M.  
2019,  23)  

4.3  Työmaan  hiilijalanjälki  

Hiilijalanjäljen  arviointiin  rakennustyömaalla  sisällytetään  käytetty  ostoenergia  ja  
polttoaineiden  päästöt.  Energia-arvioon  huomioidaan  sekä  rakennustöistä  että  
työmaan  valaistuksesta,  kuivatuksesta,  lämmityksestä,  toimisto-  ja  taukotilojen  
käytöstä  sekä  muista  vastaavista  aiheutuva  energiatarve.    
Väliaikaisten  työmaatilojen  tai  työmaatoimintojen  aiheuttama  hiilijalanjälki  huo-
mioidaan  myös  elinkaareen,  vaikka  se  ei  syntyisi  arvioinnin  kohteena  olevan  ra-
kennuksen  tontilla.    
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4.4  Energian  hiilijalanjälki  

Rakennuksen  käyttövaiheen  aikainen  energiantarve  on  merkittävä  tekijä  elin-
kaariarvioinnissa.  Sähkön  ja  lämmöntuotannon  rakenne  vaihtelee  ajan  myötä  ja  
rakennuksen  elinkaari  voi  olla  pidempi  kuin  oli  suunnitteluvaiheessa  ajateltu.    
Rakennuksen  energian  hiilijalanjälki  arvioidaan  laskemalla  ostoenergian  kulu-
tus.  Uudisrakennuksille  on  aina  asetuksen  mukainen  energiatehokkuusvaati-
mus,  jonka  mukaan  voidaan  laskea  laskennallinen  ostoenergiankulutus  eri  
energiamuotojen  päästökertoimilla.  Hiilijalanjäljen  laskentaan  ei  sisällytetä  lai-
tesähköä  tai  sellaisia  teknisiä  järjestelmiä,  joita  ei  mainita  energiatehokkuusase-
tuksessa.    
  

4.5  Rakennusmateriaalien  ympäristötietokannat    

LCIA,  Life  Cycle  Impact  Assessment,  kuvaa  tuotteen  päästötietoja  yksinkertais-
tetussa  muodossa,  valmiiksi  laskettuina.  Tämä  tieto  kertoo  suoraan  tuotteen  
elinkaaren  eri  vaiheiden  aiheuttaman  hiilijalanjäljen.  Tällaisia  tietoja  käytetään  
ensisijaisesti  rakennustasoiseen  arviointiin.  Näiden  tietojen  vahvuutena  on  help-
pokäyttöisyys,  selkeys  ja  vastaavuus  rakennustuotteisiin  ja  rakennusalan  stan-
dardeihin.    
LCI,  Life-Cycle  Inventory,  on  kattavampi  ympäristötietolähde  kuvaamaan  tietyn  
rakennusmateriaalin  valmistusketjun  eri  vaiheissa  syntyvien  prosessien  pääs-
töjä.  Näitä  tietokantoja  käytetään  rakennustuotteiden  ympäristövaikutusten  las-
kentaan.  Nämä  LCI-tietokannat  soveltuvat  huonosti  rakennustasoiseen  arvioin-
tiin,  koska  ne  ovat  yleisluontoisia  ja  ne  voivat  kuvata  laajaa  joukkoa  prosesseja,  
vaikka  sisältävät  vähän  rakennustuotteita.  (Bionova  Oy  2017,  19)  
  

4.6  Tietomallinnuksen  käyttö  päästölaskennassa  

Tietomallinnus  on  merkittävä  mahdollistaja  päästölaskennan  nopeutumiselle  ja  
yleistymiselle.  Yleisenä  merkittävänä  tekijänä  päästölaskennan  aloittamiselle  on  
sen  helppous.  Tietomallinnus  tukisi  ajatusta  laskennan  helppoudesta,  jos  tieto-
mallin  käyttö  olisi  monipuolisempaa  ja  ennen  kaikkea,  jos  olisi  käyttäjiä,  jotka  
osaisivat  tietomallia  hyödyntää.  
Tietomallien  käytöstä  rakentamisessa  ei  ole  merkittävää  tilastointia,  mutta  sen  
käyttö  on  kuitenkin  vahvassa  kasvussa.  Tietomallin  käyttö  on  rutiinia  kaupallis-
ten  kiinteistöjen  rakentamisessa,  kuten  kauppakeskuksissa  ja  toimistorakennuk-
sissa.  Tietomallin  hyödyntämisessä  olisi  potentiaalia  enemmänkin  esimerkiksi  
kerrostaloprojektin  suunnittelu-  ja  rakennushankkeiden  läpiviennissä.  (Bionova  
Oy  2017,  24)  
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4.7  Hiilikädenjälki  

Tässä  työssä  ei  ole  tarkoitus  käydä  hiilikädenjälkeä  tarkemmin  läpi,  mutta  ter-
min  ymmärtämiseksi  sen  maininta  on  aiheellinen.    
Hiilikädenjälki  tarkoittaa  sellaisia  ilmastohyötyjä,  joita  rakennuksen  elinkaaren  
aikana  voidaan  saavuttaa  ja  jota  ei  syntyisi  ilman  rakennushanketta.  Siihen  si-
sältyvät  elinkaaren  ulkopuoliset  hyödyt  mm.  rakennusosien  uudelleenkäyttö  ja  
kierrätys.  Hiilikädenjälki  sisältää  myös  rakennusmateriaaleihin  varastoituneen  
eloperäisen  hiilen  sekä  siihen  elinkaaren  aikana  mahdollisesti  sitoutuneen  hiili-
dioksidin.  Hiilikädenjälki  lasketaan  aina  nettomääränä,  eikä  sitä  yhdistetä  hiilija-
lanjälkeen.    

4.7.1  Uudelleenkäyttö  ja  kierrätys  

Uusien  vastaavien  tuotteiden  kasvihuonepäästöt  voidaan  välttää  käyttämällä  
kierrätyksen  kautta  hankittuja  materiaaleja  tai  uudelleen  käytettäviä  rakennus-
osia.  Tästä  aiheutuvat  nettohyödyt  huomioidaan  erillisenä  lisätietona  laskennan  
lopputuloksessa,  jota  ei  vähennetä  suoraan  rakennuksen  elinkaaren  hiilijalanjäl-
jestä.  

4.7.2  Hiilivarastot  ja  hiilinielut  

Hiilikädenjälkeen  lasketaan  rakentamisessa  käytettyjen  puutuotteiden  hiilivaras-
tot  ja  sementtiä  sisältävien  tuotteiden  hiilinielut.  Nämä  ilmoitetaan  erillisenä  lisä-
tietona  eikä  niitä  vähennetä  hiilijalanjäljestä.  (Ympäristöministeriö  2018c,  61-67)  
  



25  

TURUN  AMK:N  OPINNÄYTETYÖ  |  Susanna  Honkanen-Matara  

5  HIILIJALANJÄLJEN  LASKENTA  

Tässä  opinnäytetyössä  käytettävä  Ympäristöministeriön  elinkaariarvioinnin  me-
netelmä  perustuu  Euroopan  komission  laatimaan  Level(s)-menetelmään.  Se  on  
standardisoitu  yleisesti  kaikkien  ISO-standardoitujen  tuotteiden  osalta  sekä  
vielä  erikseen  eurooppalaisissa  EN-standardeissa  rakennusten  ja  rakennustuot-
teiden  osalta.  
  

5.1  Laskennan  pääperiaatteet  

Hiilijalanjälkilaskenta  tehdään  koko  rakennuksen  elinkaaren  ajalle.  Elinkaareen  
sisältyvät  vaiheet  eli  moduulit  on  määritelty  EN-standardissa  EN15643-2  ja  esi-
tetty  kuvassa  5.    
  

  
  
Kuva  5.Rakennuksen  elinkaareen  sisältyvät  vaiheet  eli  moduulit.  (Kuittinen,  M.  
2019,  14)    
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Rakennuksen  hiilijalanjäljen  arviointiin  tarvitaan  lisäksi  rakennustuotteiden  ja  -
prosessien  päästötiedot,  käytettävien  rakennusmateriaalien  määrä  sekä  työkalu  
eli  laskuri  päästöjen  laskentaan.  Suomessa  käytettävää  rakennustuotteiden  
päästötietokantaa  kehitetään  vielä,  joten  arviointia  varten  tulee  käyttää  eri  arvi-
ointityökaluihin  (laskureihin)  sisältyviä  päästötietoja  ja  skenaarioita.  
Arviointityökaluna  voi  käyttää  ympäristöministeriön  kehittämää  yksinkertaista  ar-
viointityökalua  tai  muuta  soveltuvaa  ja  saatavilla  olevaa  työkalua.  Ympäristömi-
nisteriöllä  on  julkaistuna  myös  ns.  tarkennettu  menetelmä,  jossa  eri  elinkaaren  
vaiheet  voidaan  laskea  erikseen,  jolloin  lopputulokset  ovat  tulkittavissa  erittäin  
tarkasti.  Eri  päästötiedoilla  tai  työkaluilla  tehdyt  arvioinnit  eivät  ole  keskenään  
vertailukelpoisia.    
Lopullinen  tulos  lasketaan  summaamalla  yhteen  elinkaaren  eri  moduulien  kasvi-
huonekaasupäästöt.  Ilmastoa  lämmittävät  vaikutukset  ilmoitetaan  kokonaissum-
mana,  jossa  on  mukana  fossiiliset  päästöt.  Laskennan  tulokset  ilmoitetaan  hiili-
dioksidiekvivalenttien  painona  jaettuna  rakennuksen  lämmitetyllä  nettopinta-
alalla  ja  arviointijakson  pituudella  (kgCO2e/m2/a).  Hiilijalanjälki  esitetään  positii-
visena  kokonaislukuna.    
Jos  rakennuksen  elinkaarelle  lasketaan  myös  hiilikädenjälki,  niin  sen  lopputulos  
esitetään  erillisenä  lisätietona.  Sitä  ei  saa  vähentää  hiilijalanjäljestä.  Hiilikäden-
jälki  esitetään  negatiivisena  kokonaislukuna.    
  

5.2  Elinkaarilaskennan  rajaus  

Suomessa  tulevaisuudessa  käyttöön  tulevaan  hiilijalanjäljen  arviointimenetel-
mään  valitaan  käytettävät  rajaukset  niin,  että  laskenta  olisi  kaikin  puolin  kohtuul-
lista  tehdä.  Pyrkimyksenä  kuitenkin,  että  rakennuksen  hiilijalanjäljestä  tulisi  
mahdollisimman  realistinen  ja  oikea  kuva.    

5.2.1  Fyysinen  rajaus  

Arviointiin  sisällytetään  rakennuksen  lisäksi  tontin  rakenteet  ja  keskeinen  osa  
taloteknisistä  järjestelmistä.    
Arvioinnin  ulkopuolelle  jätetään  tontilla  tai  rakennuksessa  oleva  kasvillisuus,  
tontilla  olevaan  maaperään,  kasvillisuuteen  tai  vesistöön  kohdistuvien  muutos-
ten  ilmastovaikutukset.  Rakentamisen  aikaiset  väliaikaiset  telineet,  suojaukset  
ja  työmaatilat  jätetään  pois  arvioinnista.  Lisäksi  tontin  maaperän  kunnostustyöt  
sekä  tontilta  poispurettavat  rakennukset  ja  rakenteet  jätetään  huomioimatta.    

5.2.2  Rakennusosien  rajaus  

Jos  hiilijalanjäljen  arviointi  tehdään  varhaisessa  hankevaiheessa,  tiettyjen  talo-
teknisten  järjestelmien  suunnittelu  voi  olla  kesken  ja  määrätiedot  puutteelliset.  
Tässä  tapauksessa  arvioinnissa  voidaan  käyttää  kuvan  6.  mukaisia  lukuarvoja  
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taloteknisten  järjestelmien  hiilijalanjäljenarviointiin.  Tällöin  kyseessä  on  ns.  yk-
sinkertaistettu  laskentamenetelmä.  Jos  kaikki  hankinnat  on  tehty  ja  tarkat  mää-
rät  ja  tuotetiedot  on  saatavilla,  arviointi  voidaan  tehdä  työkaluun  sisältyvien  yksi-
tyiskohtaisempien  tietojen  perusteella  ns.  tarkemmalla  menetelmällä.  
  
  

  
Kuva  6.  Taloteknisten  järjestelmien  päästötietoja.  (Kuittinen,  M.  2019,  44)  
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Laskentaan  mukaan  otettavat  rakennusosat  on  lueteltu  yleistasolla  kuvassa  7.  
Ne  vastaavat  Talo  2000  -nimikkeistöä.  
  

  
Kuva  7.  Arvioitavat  rakennusosat  yleistasolla.  (Kuittinen,  M.  2019,  18)  

  

5.2.3  Arviointijakson  ajallinen  rajaus  

Arviointijaksona  käytetään  rakennuksen  tavoitekäyttöikää,  mikäli  se  on  määri-
tetty  ja  se  on  ohjannut  rakennuksen  suunnittelua.  Mikäli  suunnittelun  lähtökoh-
tana  ei  ole  käytetty  määritettyä  tavoitekäyttöikää,  käytetään  arviointijaksona  50  
vuotta.  (Kangas,  H-L  &  Sankelo,  P.  ym.  2019,  36)  
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5.3  Laskettavan  kohteen  lähtötiedot,  rajaukset  ja  oletukset  

Seuraavassa  esitellään  tässä  työssä  laskentakohteena  olleen  kerrostalon  käy-
tetyt  lähtötiedot,  laskentaan  sisällytetyt  elinkaaren  vaiheet,  tehdyt  oletukset  ja  
rajaukset  sekä  laskettava  kohde.  

5.3.1  Käytetyt  lähtötiedot  

Lähtötietona  on  käytetty  urakoitsijan  NCC  Suomi  Oy:n  kautta  saatuja  suunnitel-
mia.  Taulukossa  1  on  esitetty  lähtötiedot.  
  
Taulukko  1.  Käytetyt  lähtötiedot.  

KÄYTETYT  LÄHTÖTIEDOT   AS  Oy  Majakka  
Tilaselostus  ja  materiaalit   SIGGE  Arkkitehdit  11.1.2019  
Rakennustapaselostus   SIGGE  Arkkitehdit  16.4.2019  
Huoneistoluettelo   SIGGE  Arkkitehdit  16.4.2019  
Energiatodistus   Optiplan  Oy  6.3.2020  
Käyttöönottovaiheen  energiaselvitys   Optiplan  Oy  6.3.2020  
Määräluettelo   NCC  Suomi  Oy  
  

5.3.2  Elinkaaren  vaiheet,  oletukset  ja  rajaukset  

Esimerkkikohteen  hiilijalanjäljenlaskenta  on  tehty  50  vuoden  tarkastelujaksolle.  
Kohteen  laskennassa  on  käytetty  ympäristöministeriön  hiilijalanjäljen  yksinker-
taistettua  arviointimenetelmää.  Arviointimenetelmä  on  tehty  yhdessä  alan  asian-
tuntijoiden  kanssa  ja  sen  lähtökohtana  on  eurooppalaiset  standardit  sekä  EU:n  
rakennusten  resurssitehokkuuden  Level(s)  indikaattorit.    
Ympäristöministeriön  yksinkertaistetussa  menetelmässä  hyödynnetään  valmiita  
taulukkoarvoja  rakennuksen  elinkaaren  vaiheiden  laskentaan.    Taulukossa  2  on  
esitetty  laskentaan  sisällytetyt  elinkaaren  vaiheet  ja  näiden  suhteen  lasken-
nassa  tehdyt  rajaukset  tai  käytetyt  oletukset.  
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Taulukko  2.  Elinkaaren  erivaiheet  ja  laskennassa  huomioitu  sisältö  sekä  tehdyt  
oletukset  ja  rajaukset.        

Vaihe   Sisältö  

A1–A3   Tuotevaihe   Rakennusmateriaalien  määrät  
toimitetuista  lähdetiedoista.  

A4   Kuljetukset  työmaalle   Rakennustuotteiden  ja  koneiden  
kuljetuksista  aiheutuvat  päästöt.  
Menetelmä  laskee  tuloksen  las-
kuriin  määritettyjen  taulukkoar-
vojen  perusteella.  

A5   Työmaatoiminnot   Menetelmä  laskee  taulukkoarvo-
jen  perusteella.  Sähkönkulutus-
tiedot  energiatodistuksen  mu-
kaan.  

B1–B5   Käyttö,  kunnossapito,  korjaus,  
osien  vaihto  ja  laajamittaiset  
korjaukset  

Materiaalien  ylläpidon  ja  uusimi-
sen  päästöt.  Laskentaohjelma  
laskee  päästöt  syötettyjen  mate-
riaalitietojen  perusteella.  

B6   Energian  käyttö   Rakennuksen  kuluttaman  ener-
gian  päästöt.  Laskettu  Energia-
todistuksen  laskennallisen  os-
toenergiamäärän  mukaan.  Ei  si-
sällä  kuluttajalaitteiden  sähkön-
kulutusta.  Energiaratkaisujen  
oletetaan  pysyvän  samana  koko  
elinkaaren  ajan.  

B7   Veden  käyttö   Menetelmä  laskee  taulukkoarvo-
jen  mukaan.    

C1–C4   Purkaminen,  purkuvaiheen  kul-
jetukset,  purkujätteen  käsittely  ja  
loppusijoitus  

Purkamisen  ja  jätteiden  käsitte-
lyn  päästöt.  Menetelmä  laskee  
taulukkoarvojen  perusteella.  

D   Elinkaaren  ulkopuoliset  vaiku-
tukset  

Sisältää  kierrätyskelpoisesta  jät-
teestä  saatavat  hyödyt.  Mene-
telmä  laskee  päästöt  syötettyjen  
lähtötietojen  perusteella.  

  
Lopputuloksen  yhteenvedossa  rakennuksen  materiaalit  on  tuotevaiheen  osalta  
jaoteltu  ryhmiin  tontti,  kantavat  rakenteet,  vaippa,  kevyet  rakenteet  ja  talotek-
niikka.  Taulukossa  3  on  eritelty  tarkemmin,  mitä  laskennan  kuhunkin  osioon  on  
sisällytetty  ja  mitä  rajattu  ulkopuolelle.  Eri  osioiden  massojen  muodostamisen  
lähtötiedot  on  kerrottu  myös  taulukossa.  
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Taulukko  3.  Laskentaan  sisällytetyt  materiaalit  

Laskentaan  sisällytetyt  
materiaalit  

Sisältö   Lähde  ja  rajaukset  

Tontti   Paalutus,  anturat,  sok-
kelit  

Määräluettelon  mukaan  

Kantavat  rakenteet   Ulkoseinäelementit,  pila-
rit,  pylväät,  kantavat  vä-
liseinät,  alapohjat,  väli-
pohjat,  yläpohjat  

Määräluettelon  mukaan  

Vaippa   Julkisivun  pintamateri-
aalit,  vesikattorakenteet  

Määräluettelon  mukaan    

Kevyet  rakenteet   Kevyet  väliseinät,  por-
taat,  ikkunat,  ovet,  pinta-
materiaalit  

Määräluettelon  ja  raken-
nusselostuksen  mukaan  

Talotekniikka   Hissit,  ilmanvaihto,  
sähkö,  lämmitys,  viemä-
rit  ja  vesi  

Energiatodistuksen  mu-
kaan  ja  laskentaohjel-
man  oletuksella  pinta-
alapohjaisena  

  
Rakennuksen  vaipalla  on  energiatehokkuuden  lisäksi  muitakin  tehtäviä  ja  asi-
oita,  mihin  se  vaikuttaa.  Tällaisia  ovat  esim.  turvallisuusasiat,  palontorjunta,  il-
manpitävyys,  ääneneristävyys  ja  säänsuojaus.  Julkisivuratkaisun  vaikutusta  ei  
huomioida  tässä  laskelmassa,  vaan  tuloksessa  tarkastellaan  ainoastaan  raken-
nuksen  energiankulutusta  ja  kasvihuonepäästöjä.    
Energian  kulutuksen  päästöjen  on  oletettu  pysyvän  muuttumattomana  koko  
elinkaaren  ajan,  vaikka  todellisuudessa  päästökertoimet  muuttuvat  energiantuo-
tantomuotojen  kehittyessä.    
Laskelman  tuloksissa  kasvihuonekaasupäästöt  esitetään  hiilidioksidiekvivalent-
tina,  joka  sisältää  hiilidioksidipäästöjen  lisäksi  myös  muiden  kasvihuonekaasu-
jen  ilmastovaikutuksen.    

5.3.3  Kohde-esittely  

Hiilijalanjälkilaskennan  kohteena  on  Merimieseläkekassan  rakennuttama  omis-
tusasuntokäyttöön  tuleva  kerrostalopari.  Kohteen  pääurakoitsijana  on  NCC  
Suomi  Oy.  Harppuunakortteliksi  kutsuttu  alue  sijaitsee  Turun  linnan  naapurissa,  
aivan  jokirannan  tuntumassa.  Alueelle  rakennetaan  yhteensä  12  taloparia  ja  
noin  500  asuntoa.  Kyseinen  laskennan  kohde  on  yksi  valmistuneesta  talopa-
rista,  As  Oy  Harppuunan  Majakka.    
As  Oy  Harppuunan  Majakka  on  valmistunut  maaliskuussa  2020.  Kohde  koostuu  
kahdesta  kerrostalosta,  jotka  on  sidottu  toisiinsa  talojen  välisen  yhdyskäytävän  
kuvan  8  mukaisesti.  
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Kuva  8.  As  Oy  Harppuunan  Majakka.  (NCC  Suomi  Oy  2020)  

Kohteessa  on  yhteensä  98  huoneistoa.  Kohteen  bruttoala  on  6770  brm2,  lämmi-
tetty  nettoala  6321  m2  ja  rakennustilavuus  20  310  m3.  
Rakennus  on  perustettu  teräsputkipaaluille  ja  anturat  ovat  teräsbetonianturoita.  
Alapohja  on  tuulettuva.  Väli-  ja  yläpohjat  ovat  paikallavalettuja  teräsbetoniraken-
teita  ja  yläpohjien  yläpuolella  on  puurakenteinen  runko  (eriste  +  tuuletustila).  
Kantavat  ja  jäykistävät  seinät  ovat  teräsbetonirakenteita,  osa  seinistä  paikalla-
valettuja  ja  osa  elementtirakenteina.  Kevyet  väliseinät  ovat  pääosin  betoniele-
menttejä  tai  metallirankaisia  kipsilevyseiniä.  Näkyviin  jäävät  alakattopinnat  ovat  
ruiskutasoitettuja  ja  maalattuja.  Lattiapäällysteet  ovat  asunnoissa  pääosin  mas-
siiviparkettia,  julkisissa  tiloissa  muovimattoa  ja  lattialaattaa.    
Rakennusten  julkisivut  ovat  asuntokerrosten  kohdalta  kaksikerrosrapattuja  rap-
pauspintoja.  Maantasokerroksessa  hiottuja  betonipintaisia,  maalattuja  julkisi-
vuelementtejä.  Parvekkeiden  kevytrakenteiset  väliseinät  julkisivulevyä  ja  teräs-
betoniväliseinät  maalattua  betonipintaa.  Taulukossa  4  on  vielä  esitetty  yhteen-
veto  laskennan  kohteesta.  
  
  
Taulukko  4.  Kohteen  taustatiedot,  toiminnalliset  vaatimukset,  käyttöikä,  fysikaa-
liset  ominaisuudet  ja  energiankulutus.  

TAUSTATIEDOT  JA  TOIMINNALLISET  RATKAISUT  As  Oy  Harppuunan  
Majakka  

Osoite   Satamakatu  31,  M-L  
Projektityyppi   Uudisrakennus  
Rakentamisvuosi     2019  
Käyttötarkoitus   Asuinkerrostalo  
Markkinasegmentti   Omistusasunto  
Talojen  lukumäärä   2  
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Kerrosmäärä   6/7  
Portaita  yhteensä     
Bruttoala   6770  brm2  
Lämmitetty  nettoala   6321m2  
Asuntojen  lukumäärä   98  
Pysäköintiratkaisu   Pihakannen  alla  taloyhtiöiden  yhtei-

nen  pysäköintitila  
RAKENNUKSEN  KÄYTTÖIKÄ  JA  FYSIKAALISET  OMINAISUUDET  

Tarkastelujakso   50  vuotta  
Vaadittu  käyttöikä   Ei  ole  esitetty  erillistä  vaatimusta  ks.  

tekninen  käyttöikä  
Tekninen  käyttöikä   Suunniteltu  käyttöikä  50  vuotta,  kan-

tavat  rakenteet  100  vuotta  
Energia,  lämmitys   Turku  energia  (sähkö),  maalämpö  
Sähkön  pientuotanto   Aurinkosähkö  27  691  kW/vuosi  
Ilmanvaihto   Koneellinen  tulo-/poistoilmanvaihto  

lämmöntalteenotolla  
Perustus   Paalutus  teräpaaluin  
Rakenteet   Paaluperustus,  tuulettuva  alapohja.  

Paikalla  valetut  tai  elementtirakentei-
set  teräsbetoniseinät.  Väli-  ja  yläpoh-
jat  paikalla  valettuja  teräsbetoniraken-
teita.  Parvekkeet  esivalmisteisia  te-
räsbetonielementtejä  

Julkisivu  ja  verhoilu   Sandwich-elementtejä  kaksikerros-
rappauksella,  julkisivubetonielement-
tejä  maalauspinnalla  

RAKENNUKSEN  LASKETTU  ENERGIANKULUTUS  
E2018-luku  
[kWhE/  m2vuosi]  

70  

Laskettu  ostoenergia  
Sähkö  [kWh/vuosi],  ei  sisällä  kulutta-
jalaitteita  

366  089  

Kohteessa  tuotettu  uusiutuva  energia   Aurinkosähkö  27  691  kWh/vuosi    
Kohteessa  tuotettu  lämpöenergia   Maalämpö  231  549  kWh/vuosi  
  
Rakennuttajalla  on  tahto  rakentaa  kestävää  kehitystä  tukeva,  energiatehokas  ja  
uusiutuvaa  energiaa  hyödyntävä  kortteli.  Lämmönlähteenä  on  maalämpö,  jota  
voidaan  hyödyntää  lämmityksen  lisäksi  viilennykseen  kesähelteillä.  Energia-
omavaraisuutta  täydentää  epäsymmetristen  kattojen  eteläpuolelle  sijoitetut  au-
rinkopaneelit  ja  pihan  kulkuväyliä  sulana  pitävät  ilmavesilämpöpumput.  Näiden  
avulla  tuotetaan  lähes  kaikki  asukkaiden  tarvitsema  lämmitysenergia.  Alueen  
erikoisuutena  on  hulevesijärjestelmä,  jossa  sadevedet  johdetaan  katoilta  parkki-
hallin  ja  pihakannen  alla  olevaan  viivästysaltaaseen,  jossa  on  kahden  metrin  
vaahtolasikerros.  Hulevesien  imeytymistä  edistää  myös  alueen  viherkatot,  joita  
löytyy  pihakannelta  ja  alueen  yhteisestä  korttelitalosta.  
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5.4  Laskennan  toteutus    

Laskentaa  varten  toimitetuista  määräluetteloista  saadut  materiaalimäärätiedot  
piti  muuttaa  kilogrammoiksi  tai  neliömetreiksi.  Tämä  teki  laskennasta  hyvin  työ-
lään.  Hyvin  harva  tieto  määräluettelosta  oli  siirrettävissä  laskuriin  suoraan.    
Laskenta  perustui  Ympäristöministeriön  hiilijalanjäljen  laskentamenetelmään  ja  
sen  sisältämiin  taustatietoihin.  Laskenta  toteutettiin  yksinkertaistetulla  menette-
lyllä,  jossa  hyödynnettiin  laskurin  sisältämiä  valmiita  tietoja  rakennustuotteista  ja  
-materiaaleista.  
  

5.5  As  Oy  Harppuunan  Majakan  elinkaaren  hiilijalanjälki    

As  Oy  Harppuunan  Majakan  elinkaaren  aikainen  hiilijalanjälki  on  5  957  tn  CO2  
e.  Vuotuiset  päästöt  lämmitettyä  nettoalaa  kohden  18,85  kg  CO2  e/  m2.  Liit-
teessä  1  on  yhteenvetona  esitetty  koko  hiilijalanjälkilaskennan  tulokset.  Kohteen  
hiilijalanjäljen  jakaantuminen  elinkaaren  eri  vaiheisiin  on  kuvattu  kuviossa  1.    
  
Kuvio  1.  Hiilijalanjäljen  jakaantuminen  elinkaaren  eri  vaiheisiin.  

  
  
  

Valmistus
79  %

Käyttövaihe
17  %

Purkaminen
4  %

Valmistus Käyttövaihe Purkaminen
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5.5.1  Rakennusmateriaalien  kasvihuonekaasupäästöt  

Suurimmat  kokonaisuudet  rakennusmateriaalien  päästöistä  aiheutuvat  kuvion  2  
mukaisesti  tontista  ja  kantavista  rakenteista.  Vaipan,  kevyiden  rakenteiden  ja  ta-
lotekniikan  osuus  on  vähäinen.    
  
Kuvio  2.  Eri  rakenneosien  kasvihuonekaasupäästöt  nettoalaa  (kg  CO2  
e/m2/vuosi)  kohden.  

  
Tontin  maaperän  ominaisuudet  määrittävät  perustamistavan.  Kohteessa  on  te-
räsputkipaalutus,  joka  aiheuttaa  tontin  osuudelle  suurimmat  päästöt.  Omassa  
laskelmassani  sijoitin  teräsputkipaalut  tonttiosioon.  On  makuasia  laittaako  paa-
lutuksen  tonttiin  vai  kantaviin  rakenteisiin.  Mielestäni  loogisempaa  oli  tehdä  jako  
kuten  tässä  työssä  on  toimittu.    
Paalutuksen  osuus  on  merkittävä  rakennusmateriaalien  päästöjen  osalta,  joten  
jos  mahdollista,  niin  suosimalla  tontteja,  joiden  maaperä  on  kantava,  eikä  paalu-
tusta  tarvita,  saadaan  etua  päästölaskelmassa.  
Toiseksi  eniten  päästöjä  aiheutti  kantavat  rakenteet,  kuten  anturat,  kantavat  sei-
näelementit  ja  teräsbetonilaatat.    
  

5.5.2  Energian  käyttövaiheen  kasvihuonekaasupäästöt  

Esimerkkikohteen  suurin  osa  kasvihuonekaasupäästöistä  syntyy  energian  käy-
töstä  elinkaaren  käyttö  -vaiheessa.  Lähtötietona  energiankulutukselle  on  käy-
tetty  laskennallista  ostoenergiamäärää  70  kWh/m2/vuosi,  joka  saatiin  käyttöön-
ottovaiheen  energiatodistuksesta.  Rakennus  kuuluu  energiatodistuksen  mukaan  
A-energialuokkaan,  jolloin  kulutus  on  enintään  75  kWh/m2/vuosi.    

Tontti
7,74Kantavat  rakenteet

5,05

Vaippa
0,41

Kevyet  rakenteet
0,51

Talotekniikka
0,66
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Energiatodistuksesta  saatu  tieto  ostoenergian  muodosta  on  sähkö,  joten  tämän  
aiheuttama  päästö  dominoi  koko  elinkaaren  aikaisen  hiilijalanjäljen  muodostu-
mista  energian  käytön  osalta.  Jos  energiatodistuksessa  esimerkkikohteessa  
olisi  ostoenergiamuotona  uusiutuva  energia,  niin  tulos  olisi  aivan  toinen.  Ener-
giamuodon  valinta  vaikuttaa  merkitsevästi  päästöihin.  
Kohteessa  on  omaa  energiantuotantoa  aurinkopaneelien  ja  maalämpökaivojen  
muodossa.  Laskuri  ei  kuitenkaan  vähennä  käyttövaiheen  aiheuttamasta  energi-
ankulutuksesta  hiilijalanjälkeä  hiilikädenjäljellä,  vaikka  periaatteessa  voisi  aja-
tella,  että  aiheutettu  haitta  kompensoidaan  tuotetulla  hyödyllä.    
Hiilikädenjälki  ja  hiilijalanjälki  esitetään  kuvassa  9  omina  lukuinaan.  Tämä  ha-
vainnollistaa,  kuinka  suuri  merkitys  hiilikädenjäljen  muodostumiselle  on,  kun  
kohteessa  on  omaa  energiantuotantoa.  Ilman  aurinkopaneeleita  ja  maalämpö-
kaivoja  käyttövaihetta  kuvaava  jana  sisältäisi  vain  hiilijalanjäljen,  ei  hiilikädenjäl-
keä.    
  
  

  
Kuva  9.  Hiilikädenjälki  vs.  hiilijalanjälki  rakennuksen  käyttövaiheen  aikana.  

  

5.5.3  Talotekniikan  merkitys  päästöjen  muodostumisessa  

Talotekniikka  on  sisällytetty  tähän  tulokseen  laskurissa  valmiina  olevilla  tauluk-
koarvoilla.  Taulukkolaskennassa  on  lisäksi  huomioitu  rakennuksissa  olevat  his-
sit  ja  aurinkopaneelit.  Päädyin  tähän  tarkasteluratkaisuun  lähtötiedon  eli  TATE-
määräluettelon  hankalan  saatavuuden  takia.    
Talotekniikka  muodostaa  merkittävän  osan  rakennuksen  materiaaleista.  Tule-
vaisuudessa  on  aiheellista  miettiä  erilaisia  toteutustapoja,  joiden  avulla  talotek-
niikan  hiilijalanjälki  voidaan  saada  pienenemään.  Talotekniikan  osalta  on  use-
ampia  vaihtoehtoisia  toteutustapoja,  joiden  hiilijalanjälki  saattaa  poiketa  toisis-
taan  ja  joita  kannattaa  tutkia  tarkemmalla  tasolla.  

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Elinkaaren  ulkopuoliset  vaikutukset  (D)
Purkaminen  (vaihe  C)

Käyttö  (vaiheet  B3-4,  6)

Valmistus,  kuljetus  ja  työmaa  (vaiheet  A1-5)

kgCO2e/m2
netto/a

Hiilikädenjälki Hiilijalanjälki
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5.6  Laskentatulosten  tarkkuus  

Rakennusten  määräluettelossa  olleet  määrät/laadut  eivät  kohdanneet  laskuriin  
syötettävien  laatujen  kanssa,  joten  määräluettelossa  mainitut  massat  oli  muutet-
tava  tapauskohtaisesti  laskuriin  sopiviksi.  
Laatumuunnetut  määräluettelon  määrät  ovat  riippuvaisia  käytetyistä  tietoläh-
teistä.  Tavoitteena  on  ollut  käyttää  jokaisessa  laatumuunnetussa  materiaalissa  
tunnettua  ja  laadukasta  tuotevalmistajaa  esim.  Rudus,  Parma  ja  Paroc,  joiden  
internetsivuilta  tuotetietoja  on  etsitty.    
Laskennassa  on  jouduttu  käyttämään  myös  oletuksia,  silloin  kun  tietyn  tuotteen  
painokertoimia  ei  ole  ollut  saatavilla.  Kyseessä  on  silloin  ollut  kuitenkin  vähäi-
nen  määrä  materiaalia  ja  oletuksena  ettei  tulos  olisi  kovinkaan  merkittävä  koko-
naisuuden  kannalta.    
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6  TULOSTEN  ANALYSOINTI  

Luvun  5.5  mukaan  suurin  osa  rakennuksen  elinkaarenaikaisesta  hiilijalanjäljestä  
muodostuu  rakennusmateriaalien  valmistuksesta,  määrästä,  tuotevalinnoista,  
kuljetuksesta  työmaalle  ja  työmaatoiminnoista  (79  %)  sekä  rakennuksen  käytön  
aikaisesta  energiankulutuksesta  (17  %).    

6.1  As  Oy  Harppuunan  majakan  rakennusmateriaalit  

Suurimmat  kokonaisuudet  esimerkkikohteen  rakennusmateriaalien  päästöistä  
syntyivät  tontin  materiaaleista  eli  teräsputkipaalutuksesta  ja  kantavista  raken-
teista.  
Perustuksissa  teräsputkipaalutuksen  aiheuttaman  hiilijalanjäljen  osuus  oli  mer-
kittävä.  Tontti  sijaitsee  vanhalla  merenpohjalla,  jonka  maaperä  on  savea.  Kysei-
selle  tontille  on  jo  rakennuksia  rakennettuna,  joten  teräsputkipaalutus  oli  järke-
vin  vaihtoehto  paalujen  työstön  kannalta.  Teräsbetonipaalujen  junttaaminen  
maaperään  olisi  voinut  aiheuttaa  vahinkoa  jo  olemassa  oleviin  rakennuksiin.  Li-
säksi  tontin  rajalla  kulkee  junaraiteet,  mikä  piti  myös  huomioida  paalutuksen  
työstämisessä.  Optimaalisinta  olisi  ympäristönäkökulman  kannalta,  jos  tontin  
maaperä  olisi  kantava,  eikä  paalutusta  tarvittaisi.    
Kohteessa  on  betonianturat  ja  -perustukset.  Kantavat  ulko-  ja  väliseinät  ovat  be-
tonia.  Ulkoseinät  elementteinä  ja  väliseinät  paikalla  valettuja.  Alapohjat  ja  laatat  
betonia.  Koko  asuinrakennuksen  runko  on  betonia.  Hiilijalanjälki  aiheutuu  pää-
asiassa  käytetystä  teräsbetonista.  
Kohteen  suurimmat  hiilidioksidipäästöt  aiheutuivat  vaipan  osalta  lämmöneris-
teistä.  Rakennuksen  vaipan  eristeiden  tarkoituksena  on  estää  lämmön  karkaa-
minen  kylmään  ulkoilmaan  ja  estää  lämpimän  ulkoilman  pääsy  viileämpään  si-
sätilaan.  Eristetyypit  ovat  jatkuvan  tuotekehityksen  alla  ja  uusia  eristetyyppejä  
kehitetään  koko  ajan.  Tuotekehityksen  tulokset  ovat  kuitenkin  vielä  suhteellisen  
kalliita  ottaa  käyttöön  ns.  perinteisten  eristeiden  rinnalla.    
Eristemateriaalien  osalta  päästöjä  voidaan  pienentää  kiinnittämällä  huomiota  
eristetyypin  valintaa.  Eristemateriaalien  vertailussa  on  huomioitava  niiden  läm-
mönjohtavuudet.  Suunnittelussa  ja  rakentamisessa  pitää  varmistua  eristeiden  
jatkuvuudesta  ja  välttää  rakenteisiin  jääviä  kylmäsiltoja.  Näin  parannetaan  vai-
pan  osalta  rakennuksen  energiatehokkuutta.  

6.2  Energiatehokkuus  

Energiatehokas  rakennus  edellyttää  korkeatasoisen  vaipan  ja  ikkunat,  optimaa-
lisen  määrän  eristettä  ja  ilmatiiveyttä.  Energiapäästöihin  vaikuttaa  myös  raken-
nuksen  sijainti  ja  käytettävissä  olevat  energiamuodot.    
Suomen  olosuhteissa  energiatehokkuuden  parantamisen  toimenpiteiksi  teknolo-
gian  kehittymisen  myötä  nousivat  passiivisuunnitteluratkaisut,  hyvin  eristetyt  
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ikkunat  ja  elinkaarikustannusvertailuin  toteutetut  rakennuksen  vaipan  eristerat-
kaisut.    
International  Energy  Agency  -raportin  mukaan  ensimmäinen  keino  energianku-
lutuksen  minimointiin  on  passiiviset  suunnitteluratkaisut.  Näitä  ovat  esimerkiksi  
rakennuksen  muoto  ja  edullinen  suuntaus,  ikkunoiden  ja  seinäpinnan  välisen  
suhteen  optimointi,  painovoimaisen  ilmanvaihdon  hyödyntäminen,  huonesyvyy-
den  optimointi,  heijastavat  katto  -  ja  seinäpinnat,  ikkunakalvot,  ulkopuoliset  var-
jostukset,  dynaaminen  aurinkosuojaus  ja  vapaajäähdytyksen  hyödyntäminen.  
Vapaajäähdytys  tarkoittaa  ulkoilman,  maaperän  ja  vesistön  hyödyntämistä  jääh-
dytyksessä  niin,  että  koneellisen  jäähdytyksen  käyttöä  voi  vähentää.  (Internati-
onal  Energy  Agency  2019)  
Suurin  osa  esimerkkikohteen  lämmitysenergiasta  kuluu  lämpimän  käyttöveden  
lämmittämiseen.  Hiilijalanjälkilaskennassa  käytettiin  rakennuksen  energiankulu-
tuksen  lähtötietona  kohteen  laskennallista  ostoenergian  määrää  energiatodis-
tuksesta.  Rakennuksen  energiankulutusta  on  tarkasteltu  tässä  E-lukulaskelman  
pohjalta.  Esimerkkikohteen  energiankulutuksen  laskennalliset  jakaumat  lämmi-
tysenergian  osalta  on  esitetty  kaaviossa  3.  
  
  
  
Kuvio  3.  Lämmitysenergian  laskennallinen  jakautuminen.  

  
Tulevaisuuden  ennusteiden  mukaan  ilmastonmuutos  aiheuttaisi  lämmitystar-
peen  pienenemisen  10-13  %  ja  jäähdytystarpeen  kasvun  13-19%  vuoteen  2030  
mennessä.  (Ilmatieteenlaitos,  2011)  

6.2.1  Ilmanvaihdon  suunnittelu  

Ilmanvaihdon  suunnittelu  ja  toteutus  vaikuttaa  rakennuksen  energiatehokkuu-
teen.  Esimerkkikohteessa  on  hajautettu  ilmanvaihtojärjestelmä,  joka  tutkimusten  
mukaan  on  energiatehokkuudeltaan  parempi  vaihtoehto  kuin  esim.  keskitetty  il-
manvaihto.  Huoneistokohtainen,  tarpeenmukainen  ilmanvaihto  toimii  siinä  
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asunnossa  missä  sitä  ohjataan  ja  on  näin  ollen  myös  helpommin  hallittavissa.  
Ilmanvaihtojärjestelmässä  on  lämmöntalteenotto,  mikä  on  yksi  merkittävimmistä  
yksittäisistä  keinoista  pienentää  lämmitysenergian  kulutusta.  Lämmöntalteen-
otto  suljetaan  tarpeettomana  kesäkaudeksi,  jolloin  myös  minimoidaan  energian-
kulutus  laitteessa.      

6.2.2  Lämmin  käyttövesi  

Lämpimän  käyttöveden  osuus  kokonaisenergiankulutuksesta  oli  65  %.  Energi-
ankulutus  muodostuu  käyttöveden  lämmityksen  vaatimasta  lämpöenergiasta  ja  
lämmitysjärjestelmän  lämpöhäviöenergiasta.  Lämpöhäviötä  voidaan  minimoida  
eristämällä  putket  ja  putkivarusteet  hyvin.  Lämpimän  käyttöveden  energiankulu-
tusta  voidaan  pienentää  esimerkiksi  vettä  säästävillä  kalustevalinnoilla,  vakio-
paineventtiileillä,  jotka  pitävät  hanoista  tulevan  veden  virtaaman  halutulla  tasolla  
tai  kiinteistökohtaisella  jäteveden  lämmöntalteenotolla.    

6.2.3  Ikkunat  ja  valaistus  

Esimerkkikohteessa  valaistuksen  määrä  on  optimoitu  liiketunnistimin  ja  aikaoh-
jauksin.  Asuntojen  kiinteä  valaistus  on  hoidettu  asianmukaisilla  energiatehok-
kailla  ja  pitkäikäisillä  LED-valaisimilla.    
Kuten  esimerkkikohteessakin,  Suomessa  ja  Pohjoismaissa  yleisesti  käytössä  
olevat  ikkunatyypit  ovat  energiatehokkaita  ja  niissä  on  useampia  lasikerroksia,  
selektiivilasit,  puiset  karmit  ja  erityislaseissa  täytekaasuja.    
Ikkunan  materiaalien  kasvihuonekaasupäästöihin  vaikuttaa  lasikerrosten  määrä  
ja  paksuus  sekä  karmien  materiaali.    

6.3  Energialähde  

Sähköntuotannon  päästöt  ovat  jo  laskeneet  ja  tulevat  edelleen  laskemaan  uu-
siutuvien  energiantuotantojen  korvatessa  uusiutumattomia  energialähteitä  ener-
giantuotannossa.    
Harppuunan  Majakassa  energiatodistuksen  laskennallinen  ostoenergiankulutus  
on  366  089  kWh/vuosi.  Luku  sisältää  kiinteistön  sähkönkulutuksen,  käyttäjälait-
teet  ja  käyttäjän  valaistukseen  kuluvan  sähkön.    
Ostoenergian  kulutusta  vähennetään  omalla  aurinkosähkön  tuotannolla.  Tämä  
on  kustannustehokas  tapa  hyödyntää  aurinkosähkön  tuotanto  lähes  kokonaan  
kiinteistön  omaan  kulutukseen.    
Esimerkkikohteessa  sähkönkulutuksesta  puolet  aiheutuu  laitteiden  kuluttamasta  
sähköstä.  Energiankulutuksen  jakaumat  sähkönkulutuksen  osalta  on  esitetty  ku-
viossa  4.  
  
  
Kuvio  4.  Sähkönkulutuksen  laskennallinen  jakautuminen  kWh/  m2  vuosi.  
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Hiilijalanjälkilaskenta  ei  huomioi  asukkaan  käyttämää  laitesähköä.  Tämä  muo-
dostaa  kuitenkin  suurimman  osan  rakennuksessa  käytetystä  sähköstä.  Eri  tutki-
musten  mukaan  kotitalouksien  sähkönkulutus  ei  ole  pienentynyt,  vaikka  sähkö-
laitteiden  energiatehokkuutta  on  säädelty  EU-direktiiveillä.  Päinvastoin,  sähkö-
laitteiden  kokonaismäärä  on  lisääntynyt,  koska  laitteidenhankinta  on  helppoa  ja  
suhteellisen  edullista  tarjonnan  ollessa  laajaa.  

6.4  Lämpöenergia  

Esimerkkikohteen  tontin  pinta-ala  on  tarpeeksi  suuri  maalämmön  hyödyntämi-
seen.  Kohde  on  mitoitettu  niin,  että  lähes  kaikki  tarvittava  lämpöenergia  tuote-
taan  tontilta  maalämpökaivojen  avulla.    
Nykyään  myös  kaukolämpöyhtiöt  ovat  asettaneet  tavoitteekseen  kaukolämmön  
päästöjen  pienentämisen.  Tulevaisuudessa  kaukolämmön  päästöt  vähenevät  ja  
vertailukelpoisuus  ympäristöystävällisempiin  lämmitysmuotoihin  pienenee.  

6.5  Lopputuloksen  teoreettinen  vertaus  käytettyyn  lähdeaineistoon  

Ympäristöviraston  kustantama  Kankaan  ym.  (2019)  julkaisu,  on  ollut  käytössä  
lähdemateriaalina  tässä  työssä.  Tässä  julkaisussa  on  teoreettinen  esitys  yh-
deksi  tulevaisuuden  raja-arvon  määräystasoksi,  kun  hiilijalanjälkilaskenta  tulee  
käytäntöön  tulevaisuudessa.  Raja-arvoehdotukseksi  on  annettu  15  kg  CO2  e  
/m2/vuosi.  Elinkaaren  hiilijalanjäljen  tarkasteluajanjakso  olisi  50  vuotta  ja  raken-
nuksen  energiatehokkuus  on  rakennusmääräysten  mukainen.  
As  Oy  Harppuunan  Majakan  todellinen,  laskennallinen  vuotuinen  nettohiilidiok-
sidipäästö  on  18,85  kg  CO2  e  /m2.  Aikaisemmin  on  jo  todettu,  että  esimerkkikoh-
teen  päästömääriin  vaikutti  rakennuksen  perustaminen  pitkille  teräspaaluille,  
mikä  oli  tontin  ominaisuuden  vaatima  päätös.  
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Teoreettinen  vertaus  tuohon  mahdolliseen  tulevaan  raja-arvoon  (15  kg  CO2  e  
/m2/vuosi)  osoittaa,  että  As  Oy  Harppuunan  Majakan  nettohiilidioksidipäästö  
(18,85  kg  CO2  e  /m2)  ylittää  ehdotetun  arvon  3,85  kg  CO2  e  /m2.    
Havainnollistamalla  teräspaalujen  vaikutuksen  päästöissä,  jätetään  paalut  
(858  566  kg  terästä)  pois  laskelmista,  jolloin  nettohiilidioksipäästöiksi  saadaan  
11,13  kg  CO2  e  /m2.  Tämän  myötä  esimerkkikohteen  nettohiilidioksipäästöt  jäisi-
vät  alle  ehdotetun  raja-arvon,  15  kg  CO2  e  /m2/vuosi.    
Esimerkkikohteen  betonirakenteinen  asuinkerrostalo,  varustettuna  maaläm-
möllä  ja  aurinkopaneeleilla,  mutta  ilman  teräsputkipaaluperustusta  alittaisi  teo-
reettisen  raja-arvon.    Tämä  esitetty  karkea  tarkastelu  havainnollistaa  sen,  mitä  
suuruusluokkaa  hiilijalanjälki  voisi  olla,  ja  minkä  tyyppisillä  ratkaisuilla  se  olisi  
mahdollista  saavuttaa,  jos  tontin  ominaisuudet  sen  sallisivat.  Rakennuksen  run-
komateriaalivalinta  ei  tässä  tapauksessa  olisi  merkittävä  päästölähde.  
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7  YHTEENVETO    

  
Tässä  työssä  on  selvitetty,  mitä  tarkoittaa  rakennuksen  hiilijalanjälki  ja  miksi  se  
on  nykyaikana  otsikoissa  toistuva  aihekokonaisuus.  Lisäksi  tässä  työssä  on  las-
kettu  betonirunkoiselle  asuinkerrostalolle  hiilijalanjälki.    
  
Työn  edetessä  on  selkeytynyt  ajatus  siitä,  että  rakennuksen  hiilijalanjälki  tulee  
huomioida  jo  rakennushankkeen  alkuvaiheista  lähtien.  Paras  kustannustehok-
kuus  ja  suurin  vaikutus  hiilijalanjälkeen  saadaan,  kun  asiat  huomioidaan  oikea-
aikaisesti  rakennushankkeen  edetessä.    
  
Esimerkkinä  käytetty  kerrostalokohde  oli  jo  rakennettu  ja  luovutettu,  joten  hiilija-
lanjälkilaskelman  lopputulokseen  ei  enää  tässä  kohteessa  voitu  konkreettisesti  
vaikuttaa.  Tarkoituksena  olikin  saada  laskelman  lopputulos  selville  mahdollista  
myöhempää  tarvetta  varten.  Lopputulos  on  tulkittavissa  suuntaa  antavaksi,  kun  
tulosta  verrattiin  muihin  vastaaviin  kohteisiin  tätä  työtä  kirjoitettaessa.      
Olisi  ollut  mielenkiintoista  saada  vertailukohde  laskettua  tälle  kohteelle  eri  mate-
riaalista,  mutta  määräluettelon  sisältämien  määrien  muuttaminen  hiilijalanjälki-
laskuriin  sopivaksi  oli  todella  työlästä,  joten  aika  tuli  ratkaisevaksi  tekijäksi  tässä  
päätöksessä.    

7.1  Käytäntöön  sopivia  ehdotuksia  hiilijalanjäljen  pienentämiselle    

Tuleville  päästövähennyksille  asetettu  aikataulu  on  tiukka  ja  hallituksen  asetta-
mien  tulosten  saavuttamiseksi  toimiin  on  jo  ryhdytty.  Mitä  tarkalleen  ottaen  nuo  
kaikki  toimet  ovat,  sitä  hallitus  ei  vielä  ole  pystynyt  täysin  määrittämään.  Suun-
taa  antavia,  varteenotettavia  ehdotuksia  on,  mutta  mitään  ei  vielä  ole  säädök-
sillä  ohjattu.    
Hiilijalanjäljen  huomioiminen  tulee  ottaa  mukaan  rakennushankkeeseen  alusta  
asti.  Rakennuttajan  pitää  itse  olla  ajan  tasalla  ympäristönäkökulmista  ja  vaatia  
tai  asettaa  tietty  hiilijalanjälkitavoite  uudelle  rakennukselle.  Jo  tarveselvitysvai-
heessa  pitäisi  miettiä  tontin  valinnan  ympäristöystävällisyyttä  perustamisolosuh-
teisiin  nähden  ja  sijainnin  vaikutusta  kuljetusetäisyyksiin.  Myös  hankkeeseen  
osallistuvien  yhteistyökumppaneiden  valinta  osaltaan  auttaa  pääsemään  asetet-
tuun  tavoitteeseen.  Alan  toimijoiden  pitäisi  olla  motivoituneita  sitoutumaan  ener-
giatehokkaaseen  rakentamiseen  sekä  pienentämään  hiilijalanjälkeä,  jolloin  
päästään  yhteiseen  tavoitteeseen  eli  vähähiiliseen  rakennukseen.    
Hankesuunnitteluvaiheessa  tulisi  miettiä  rakennuksen  muotoa  ja  suuntausta  
tontilla,  jotka  muodostava  lähtökohdat  rakennuksen  energiantarpeelle.  Tässä  
vaiheessa  voidaan  optimoida  materiaalitehokkuus  ja  miettiä  rakennuksen  
muuntojoustavuutta.  Materiaalitehokkuutta  voidaan  kasvattaa  asettamalla  käyt-
töikätavoite  korkeaksi,  jolloin  on  tarpeen  tehdä  myös  kestäviä  materiaalivalin-
toja.    
Yleissuunnitteluvaiheessa  arkkitehdin  ja  muiden  suunnittelijoiden  tulisi  selvittää  
mahdollisuudet  uusiutuvien  energiamuotojen  hyödyntämisestä.  
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Rakennusmateriaalivalinnoissa  pitää  huomioida  pitkä  käyttöikä  ja  kierrätettä-
vyys.  Vaihtoehtoisia  suunnitteluratkaisuja  voisi  tutkia  elinkaarikustannusten  nä-
kökulmasta  ja  päästöt  huomioiden.  Muun  muassa  tekeillä  oleva  kansallinen  
päästötietokanta  tulee  varmasti  helpottamaan  monen  rakennusliikkeen  ryhty-
mistä  hiilijalanjäljen  laskentaan.    
Rakentamisvaiheessa  hankinnoissa  pitäisi  huomioida  tuotteiden  kasvihuone-
kaasupäästöt  ja  kuljetusetäisyydet.  Suomessa  yleisesti  käytössä  olevista  tuot-
teista  löytyy  jo  EPD  -ympäristöselosteita,  joissa  tuotteen  ympäristövaikutukset  
on  kuvattu  ja  joita  vertailemalla  voidaan  valita  vähäpäästöisempi  vaihtoehto.  
Materiaalitehokkuutta  voidaan  lisätä  tilaamalla  tuotteita  oikea  määrä,  huolehdi-
taan  asianmukaisesta  säilytyksestä  ja  säänsuojauksesta  sekä  välttämällä  ra-
kennusvirheitä.  Jätteiden  osalta  sekajätteen  määrä  minimoidaan  ja  muiden  jät-
teiden  lajittelu  hoidetaan  jätejakeiden  mukaisesti.    
Rakennuksen  käyttövaiheessa  päästöjä  voisi  minimoida  opastamalla  rakennuk-
sen  oikeaan  käyttöön  ja  huolehditaan  rakennuksen  kunnosta,  korjauksista  ja  
käytetään  rakennusta  niin  kuin  on  tarkoitettu.  

7.2  Ajatuksia  hiilijalanjäljen  laskemisesta  Ympäristöministeriön  
arviointimenetelmän  avulla  

Hiilijalanjälkilaskurin  tekninen  käyttö  oli  yksinkertaista,  mutta  toteutus  hankalaa  
ja  kankeaa.  Työkalun  käyttö  olisi  huomattavasti  miellyttävämpää  ja  nopeampaa,  
jos  siinä  olisi  valmiiksi  löydettävissä  esimerkiksi  materiaalien  tiheydet.  Nyt  vai-
keuksia  tuotti  rakennustuotteiden  tiheyksien  löytäminen  internetistä.  Kaikilla  ma-
teriaalivalmistajilla  tietoa  ei  ollut  helposti  saatavilla,  jolloin  piti  kääntyä  asiakas-
palvelun  puoleen  ja  odotella  vastauksia  sähköpostitse.    
Laskurin  käyttämät  materiaalien  mittayksiköt  eivät  kohdanneet  käytettyjen  mää-
räluettelon  mittayksiköiden  kanssa,  joten  olisi  hyvä,  jos  laskurissa  olevat  mit-
tayksiköt  voisi  muuttaa  vastaamaan  niitä  mittayksiköitä,  joita  ensisijaisesti  laske-
taan.  Työ  helpottuisi  näin  huomattavasti.    
  

7.3  Kohti  ilmastoystävällisiä  tavoitteita  

Arkkitehdit  ja  rakennesuunnittelijat  ovat  avainasemassa  rakennusten  vähähiili-
syyden  tavoittelussa.  Suunnittelijat  pystyvät  ohjaamaan  vähähiilisiin  ratkaisuihin  
jo  hankkeen  varhaisesta  vaiheesta  lähtien.    
Uusissa  rakennushankkeissa  tärkeään  rooliin  nousevat  uusiutuvien  energia-
muotojen  suosiminen,  rakennuksen  energiatehokkuuden  ja  materiaalitehokkuu-
den  lisääminen  sekä  materiaalivalintojen  ja  -määrien  minimointi.  Rakennuksen  
mahdollisimman  pitkä  käyttöikä  ja  muuntojoustomahdollisuus  tulisi  asettaa  sel-
keäksi  tavoitteeksi  sekä  käytettyjen  rakennusmateriaalien  uudelleenkäyttömah-
dollisuudet  tulisi  myös  huomioida.  Viheralueiden  ja  kaupunkiviljelyn  suosiminen  
olisi  sekin  suotavaa.  
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Ovatko  rakennuttajat  ja  urakoitsijat  sitten  valmiita  maksamaan  ympäristönäkö-
kulman  parantamisesta  ja  hiilineutraaliuden  tavoittelusta?  Ennen  kuin  hallitus  
tätä  lailla  määrää,  se  jää  kysynnän  ja  tarjonnan  määriteltäväksi.  Onneksi  nyky-
ajan  kuluttajat  ovat  niin  valveutuneita,  että  markkinat  tässä  kohtaa  jo  sitä  vaati-
vat.  
Useampien  tulevien  ja  jo  tulleiden  muutosten  yhteisvaikutuksella  saadaan  ai-
kaan  näkyviä  kasvihuonepäästövähennyksiä.  Samalla  säästetään  luonnonva-
roja  tuleville  sukupolville.  Vähähiilisyyden  tavoittelu  on  kaikkien  yhteinen  etu.  
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As  Oy  Harppuunan  Majakan  hiilijalanjälkilaskennan  
yhteenveto  

Luonnos&hiilijalanjäljen&arvioinnin&testausta&varten&9.12.2019

Yhteenveto

Kohteen&nimi*
Rakennustunnus

Osoite
Rakennustyyppi
Kerrosala&[kem2]

Lämmitetty&nettoala&[m2
netto]*

Kerrosten&lukumäärä
Kellarikerrosten&lukumäärä

Pääasiallinen&runkomateriaali
Energialuokka

Laskennan&tiedot LaskentaDajanjakso*
Arvioinnin&tekovaihe
Käytetty&arviointitapa

Rakennuksen&arvioitu&käyttöönottovuosi*
*pakollinen&tieto

Arvioinnin+laatija
Nimi Susanna&HonkanenDMatara
Yritys

Koulutus RIDopiskelija
Päivämäärä 1.6.2020

Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki
tn&CO2e tn&CO2e
5+957 61+054

kg&CO2e/m
2
netto/a kg&CO2e/m

2
netto/a

18,85 63,34

14,91 60,46
Tontti 7,74
Kantavat&rakenteet 5,05 D0,07
Vaippa 0,41
Kevyet&rakenteet 0,51 D0,39
Talotekniikka 0,66

3,26 62,87
0,67

Elinkaaren&ulkopuoliset&vaikutukset&(D)

Arvioinnin+tarkastaja

Käyttö&(vaiheet&B3D4,&6)

Vuotuiset+päästöt+lämmitettyä+nettoalaa+kohden+(A6D)+

6&321

Purkaminen&(vaihe&C)

Arvionnin+tekijät

Betoni
A

Yksinkertaistettu
2020

Rakennusten+hiilijalanjäljen+arviointityökalu

Elinkaaren+aikana+syntyvät+kokonaispäästöt+(A6D)+

Valmistus,&kuljetus&ja&työmaa&(vaiheet&A1D5)

Elinkaariarvioinnin+tulokset

Lähtötiedot
Majakka

Asuinrakennukset
6&770

7

50
Käyttöönotto

Rakennuskohteen&
tiedot

Rakennuksen&
tekniset&tiedot

D5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Elinkaaren&ulkopuoliset&vaikutukset& (D)
Purkaminen&(vaihe&C)

Käyttö&(vaiheet&B3D4,&6)

Valmistus,&kuljetus&ja&työmaa&(vaiheet&A1D5)

kgCO2e/m2
netto/a

Hiilikädenjälki Hiilijalanjälki

D1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Talotekniikka
Kevyet&rakenteet

Vaippa
Kantavat&rakenteet

Tontti

kgCO2e/m2
netto/a

0,00

1&000,00

2&000,00

3&000,00

4&000,00

5&000,00

6&000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

tn
CO

2e

Kumulatiiviset& vuotuiset&päästöt

Materiaalien&ja&rakentamisen&kumulatiivinen&hii lijalanjälki Energiankäytön&kumulatiivinen&hiilijalanjälki



Liite  1  (1)  

TURUN  AMK:N  OPINNÄYTETYÖ  |  Susanna  Honkanen-Matara  

  


