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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hiilijalanjälkilaskennan vaikutusta 
asuinkerrostalon rakentamiseen käytettäviin materiaalivalintoihin. Tavoitteena oli 
saada hiilipäästöjen määrä mahdollisimman alhaiseksi ja vertailla keskeisimpien 
rakennusosien materiaalien hiiliekvivalenttipäästöjen eroja. Laskennan avulla py-
rittiin myös saamaan suunnittelua varten tiedot käytettävistä rakennusmateriaa-
leista. Työn tilaajana toimi YIT Suomi Oy. 

Työn tekemisessä käytettiin ympäristöministeriön ohjeistuksia, määriteltyjä stan-
dardeja sekä One Click LCA -laskentaohjelmaa, joka on ollut YIT:llä käytössä 
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The purpose of this thesis was to find out the effect of carbon footprint calcula-
tions on the material choices used for the construction of an apartment building. 
The objective was to find out a way to build an apartment building with the lowest 
possible carbon emissions and to compare the most common structural material 
choices via carbon equivalents. This thesis was commissioned by YIT Suomi Oy. 

The data for this thesis were gathered from the instructions of Finland’s Ministry 
of the Environment and from the Finnish standards. One Click LCA was used to 
find out and compare the emissions of building materials, for example which one, 
concrete or wood, is better a material for the environment to use in constructions 
and by what margin. 

As a result of this thesis, the best option for the lowest possible material choices 
by carbon emissions were calculated and presented. There is comparison be-
tween the building blocks and their materials, and the effects of material changes 
are showed by the calculations. The results of this project will possibly be used 
by YIT for informative and educational purposes. 
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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuisesti käsillä oleva ilmiö, joka on noussut ih-

misten tietoisuuteen kasvihuoneilmiön voimistumisen vuoksi. Kasvihuonekaa-

suista johtuvia päästöjä on madallettava, jotta ympäristön elintaso säilyisi entisel-

lään ja tulevaisuutemme olisi turvattu. 

Rakentaminen on vahvasti esillä hiilipäästöjen vähentämisessä, sillä kolmannes 

Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakennetusta ympäristöstä. Suomen ta-

voite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä (Ympäristöministeriö 2020), 

mikä tarkoittaa rakennustyömaille muutosta muun muassa toimintatapoihin, ma-

teriaalivalintoihin ja kierrätykseen. 

Vähähiilisyyteen voidaan päästä monella eri tavalla, kuten panostamalla energia-

tehokkuuteen, korjaamalla vanhaa rakennetta tai keskittymällä uusiokäytettävyy-

teen. Tässä työssä keskitytään päästöjen vähentämiseen käyttämällä vähähiilisiä 

ja pitkäikäisiä materiaaleja. Tavoitteena on selvittää hiililaskennan avulla asuin-

kerrostalokohteelle kustannus- ja hiiliteknisesti parhaat ja toimivimmat materiaa-

livalinnat. Tulevaisuudessa tutkimuksen on tarkoitus toimia YIT:llä pohjana hiili-

päästöistä johtuvien materiaalivalintojen informointi- ja opetustarkoituksessa. 

YIT Oyj on suurin suomalainen rakennusyhtiö, joka rakentaa ja kehittää asuntoja, 

asumisen palveluita, toimitiloja ja aluekokonaisuuksia. Heidän erikoisosaami-

seensa kuuluu muun muassa infrarakentaminen. Vuonna 2018 YIT Oyj ja Lem-

minkäinen Oyj sulautuivat yhteen muodostaen taloudellisesti ja laadullisesti vah-

van yhtiön. Syksyllä 2019 YIT asetti pitkän aikavälin tavoitteekseen pienentää 

omaperusteisten kohteiden ja oman toiminnan CO2-päästöjä puolella vuoteen 

2030 mennessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (YIT Group). 

Työssä tarkastellaan eri rakennusmateriaalien valintojen vaikutusta hiilipäästöi-

hin koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Tarkoituksena on löytää suuresti ilmas-

toon vaikuttavia tekijöitä ja selvittää niiden vähentämismahdollisuuksia huomioi-

den toteutettavuus ja kustannusten järkevyys. Kaikki työn laskennat on tehty vii-

sikerroksiseen asuinkerrostalokohteeseen käyttäen samoja rakennepaksuuksia 

vertailun mahdollistamiseksi. 
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Työssä käytetään YIT:llä käytössä olevaa, Bionovan kehittämää One Click LCA 

-laskentaohjelmaa. Siitä saatavien tulosten avulla kootaan päätökset kyseisen 

kohteen työvaiheiden materiaaleista ja tuodaan esille laskennan mahdollisesti 

mukana tuomia ongelmakohtia.  

2 Rakentamisen hiilijalanjälki 

Rakennuksen hiilijalanjälkeen kuuluvat koko sen elinkaaren aikana syntyvät 

päästöt. Uusissa kerrostaloissa hiilijalanjäljestä 60 % muodostuu käyttövaiheesta 

ja 40 % rakentamisvaiheesta. Hiilijalanjälki jaetaan suhteellisesti rakennuksen 

käyttöiän ja saadun hyödyn kesken, joista jälkimmäinen määritellään esimerkiksi 

henkilömäärän avulla. Rakennuksen käytöstä aiheutuviin päästöihin vaikuttavat 

myös sen sijainti niin maantieteellisesti kuin ympäristöllisesti. Rakentamisvaiheen 

aikaiset hiilidioksidipäästöt voivat olla niin suuria, että voi kestää todella pitkä aika 

ennen kuin uusi rakennus alittaa vanhemman ja enemmän energiaa vievän vas-

taavan rakennuksen elinkaaren päästöt. Tämän takia on usein vähähiilisempi rat-

kaisu jatkaa vanhan, jo olevassa olevan rakennuksen käyttöikää esimerkiksi re-

montoimalla. (RT 103170 2020.) 

Hiilidioksidipäästöjä ja lämmityskuluja voidaan vähentää panostamalla rakennuk-

sen energiatehokkuuteen. Tarvittavaa lämmitysenergian määrää pienentävät ul-

kovaipan, ikkunoiden ja ovien kyky eristää lämpöä sekä estää ilman ei-toivottu 

vaihtuvuus rakennekerrosten läpi. Vaikka energiatehokkuuden parantaminen li-

sää rakennuskustannuksia, se on usein pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kustan-

nustehokkaampi vaihtoehto kuin vähemmän energiatehokas rakennus. (RT 

103170 2020.) 

2.1 Säädökset ja standardit 

EU:n ilmastolainsäädäntö luo säädökset, joita sovelletaan maakohtaisesti. Suo-

messa ympäristöministeriö laatii säädösten pohjalta Suomea koskevat ilmasto-

politiikkaan vaikuttavat vaatimukset. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti maa-

pallon keskilämpötilan nousu on pyrittävä pitämään alle kahdessa asteessa ver-

rattuna aikaan ennen teollistumista, ja mahdollistettava toimia, joiden avulla läm-

pötila olisi laskettavissa alle 1,5 asteen. (Ympäristöministeriö 2018.) 
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Ilmastolain 6 §:n mukaan Suomi pyrkii varmistamaan ihmisten aiheuttamien kas-

vihuonepäästöjen määrän vähenemisen vuoden 1990 lukemasta vähintään 80 

prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on kustannustehokkaasti hillitä 

ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Toimissa ja tavoitteissa ilmastonmuutosta 

vastaan on otettava huomioon ilmastonmuutoksen eteneminen, riskiarviointi ja 

haitallisten vaikutusten rajoittaminen. (Ilmastolaki 609/2015.) 

2.2 Suunnittelu 

Suunnitteluvaiheessa tehtävät päätökset vaikuttavat kaikkein eniten rakennuk-

sen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin, sillä kyseisten päätösten muutta-

minen käytön aikana on joko mahdotonta tai vastaavasti hyvin kallista. Panosta-

minen rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin saattaa vaikuttaa elinkaaren aikai-

seen energiankulutukseen sekä ympäristökuormitukseen pienentäen rakennuk-

sen hiilijalanjälkeä huomattavasti. Kustannuksien vertailussa täytyy ottaa huomi-

oon koko elinkaaren aikaiset kustannukset, huomioiden ylläpito ja energiankulu-

tukset. (Rakennusteollisuus a.) 

Suunnitteluvaiheessa materiaalien hiilijalanjälkilaskennalla voidaan kartoittaa 

käytettävien materiaalien hiilikuormaa, kontrolloida materiaalivalintojen avulla hii-

lipäästöjen määrää ja vähentää suunnitteluratkaisuilla ympäristöä rasittavia kuor-

mituksia. Arkkitehdin sekä rakenne- ja rakennussuunnittelijoiden valinnoilla on 

suuri vaikutus rakennuksen hiilipäästöihin, koska esimerkiksi arkkitehdin päät-

tämä julkisivumateriaali, rakennesuunnittelijan laskelmiin perustuvat rakenne-

paksuudet ja rakennussuunnittelijoiden tilaratkaisut vaikuttavat huomattavasti ra-

kennusten hiilijalanjälkeen. 

2.3 Materiaalit 

Materiaalien valinnassa pitää ottaa huomioon koko valmistusprosessi, sillä tuo-

tannon energiakulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä on suuria eroja. Vähentä-

mällä materiaalien valmistuksesta aiheutuvia päästöjä ja lisäämällä materiaalien 

uusiokäyttöä voidaan pienentää rakentamisesta johtuvaa hiilipiikkiä. Taulukossa 

1 on esitetty muutaman vertailtavissa olevan rakennusmateriaalin hiilijalanjälkiä. 
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Materiaali Tiheys Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki Hiilivarasto 

  kg/m3 g CO2e/kg g CO2e kg/m3 g CO2e/kg 

Betoni 2 400 140…210 336…504 − 

Teräs 7 850 1 090 8 557 − 

Puu 480 70 34 1 600 

CLT 440 330 145 1 600 

Tiili 1 300 220 286 − 

Polyeteeni 940 2 410 2 265 − 

Taulukko 1. Esimerkkejä rakennusmateriaalien hiilijalanjäljistä (RT 103170 2020) 

 

Taulukosta selviää, että betonin hiilijalanjälki on kaksi tai kolme kertaa suurempi 

kuin puulla, mutta kun tilavuus otetaan huomioon, nousee hiilijalanjälkien ero jopa 

10–14-kertaiseksi. Taulukosta nähdään selvästi teräksen ja polyeteenin suuri hii-

lirasitus, puun hiilivarastointi sekä tiilen asettuminen puun ja betonin välimaas-

toon tilavuuden huomioivassa mittauksessa. 

3 Materiaalivalinnat 

Uusi rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttava EU-direktiivi tulee voimaan 

vuoden 2021 alussa. Direktiivissä velvoitetaan uusien rakennusten korkeaa ener-

giatehokkuutta, joten rakennusten on oltava lähes nollaenergiataloja. (Rakennus-

teollisuus b.) Koska energiatehokkuuteen keskitytään jatkossa todella tarkkaan, 

rakennukset kuluttavat energiaa huomattavasti vähemmän kuin aiemmin, minkä 

vuoksi rakennusmateriaalien rooli hiilijalanjäljen pienentämisessä on suurempi 

kuin aiemmin.  

Materiaalivalinnat suoritetaan suunnitteluvaiheessa, jolloin hiilijalanjälkilaskentaa 

käytetään apuna, kun mietitään rakenteiden rakennusteknisiä ominaisuuksia. Il-

man laskentaa pystytään arvioimaan epäluotettavammin materiaaleista johtuvia 

hiilipäästöjä, sillä vaikka aiemmat laskennat antavat osviittaa eri materiaalien ver-

tailulle, tietyt materiaalivaihdoksista johtuvat osa-alueiden muutokset saattavat 

tuottaa huomattavan hiilipiikin rakenteissa. 
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3.1 Betoni 

Rakentamisessa käytettävissä betonirakenteissa hiilijalanjälki muodostuu pää-

osin sementin ja terästen valmistamisessa. Sementin kiviaineksen kuumentami-

seen käytettävän energian tuottaminen luo suurimman osan sen hiilipäästöistä, 

mutta päästöjen määrä riippuu energian tuottamiseen käytettävästä polttoai-

neesta. Tavanomaisesti raaka-aineena on käytetty kivihiiltä, mutta nykyään sen 

sijaan pyritään käyttämään erilaisia bio- ja kierrätyspolttoaineita. (Mattila 2015, 

117.) 

Suomessa käytetään pääsääntöisesti betoniteräksinä kierrätysraaka-aineesta 

valmistettua terästä, koska se alentaa huomattavasti valmistamisesta aiheutuvia 

hiilidioksidipäästöjä. Suomen betoniteollisuuden betoniterästen valmistuksessa 

syntyvät päästöt olivat vuonna 2012 15 % verrattuna betoniin käytettävän semen-

tin valmistamiseen. Käytännössä siis teräksen valmistuksen hiilipäästöt ovat vain 

pieni osa teräsbetonirakenteiden päästöistä. (Mattila 2015, 119.) 

3.2 Puu 

Puu on ainoa rakentamisessa käytettävä uusiutuva materiaali. Suomessa puita 

kasvatetaan enemmän kuin niitä käytetään, sillä neljää istutettua puuta kohden 

kaadetaan vain yksi puu tukkipuuksi. (Puutuoteteollisuus.) Tämä tarkoittaa vuo-

dessa noin 30 miljoonaa kuutiometriä kasvavaa, käyttämätöntä puuta (Lean-

WOOD 2017, 28). 

Kun puuta harkitaan vaihtoehtoiseksi materiaaliksi, on otettava huomioon siihen 

liittyvä hiilinielu. Hiilinielulla tarkoitettaan puun kykyä ottaa hiilidioksidia ilmasta ja 

sitoa sitä itseensä (Kimmo). Metsiä voidaan pitää jatkuvina, uusiutuvina hiili-

nieluina, kun taas puut itsessään toimivat hiilivarastoina. Tämä tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että rakentamisessa käytettävissä puissa on energiaa valmiiksi va-

rastoituneena ja kun rakennus aikanaan tulee elinkaarensa päätökseen, käytetty 

puu voidaan polttaa ja siirtää varastoitu hiilidioksidi uudelleen käytettäväksi ener-

giaksi esimerkiksi lämmitykseen tai polttoaineeksi. Tämä on yksi puun erinomai-

sia ominaisuuksia hiilijalanjäljen vertailussa, koska muiden materiaalien jatkoja-

lostaminen on paljon rajatumpaa ja energiatehottomampaa. Taulukossa 2 kerro-

taan puutavaran käytön positiivisista ja negatiivisista puolista rakentamisessa.  
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Puutavaran käyttö rakentamisessa 

Vahvuudet Heikkoudet 
- Poliittinen tuki 
- Yleinen kiinnostus puurakentamista  
kohtaan 
- Hyvä raaka-aine saatavuus 
- Laaja-alainen olemassa oleva puuteolli-
suus 
- Nopea ja kevyt rakentaminen  

- Määräykset (Palomääräykset ja  
akustiikka) 
- Hyvien suunnittelijoiden puute 
- Suurten yritysten muutosvastarinta 
- Puurakentaminen koetaan kalliimpana 
kuin vastaava muu rakentaminen 
  

Mahdollisuudet Uhkat 

- Biotalouden kasvunäkymät Euroopassa 
- Ilmastopolitiikka ohjaa vähähiiliseen ja 
energiatehokkaaseen rakentamiseen 
- Puun joustavat käyttökohteet 
- Ketterät massaräätälöinnit nykyaikaisilla 
tuotantomenetelmillä 
- Rakentamisen ja suunnittelun  
virtaviivaistaminen 
  

- Suurten rakennusliikkeiden laimea  
kiinnostus puurakentamista kohden 
- Puurakentamisen kustannukset eivät  
palaudu matalampina  
elinkaarikustannuksina 
- Taitojen ja toteuttamisen puute  
suunnittelussa ja toteutuksessa 
- Muita rakennusmateriaaleja suosivat lait 
ja määräykset  

Taulukko 2. Puutavaran käyttö rakentamisessa (Puuteollisuus 2017). 

 

3.3 Materiaalien vertailu 

Materiaalien vertailussa painon mukaan ottaminen korostaa rakenteiden välisiä 

eroavaisuuksia. Puu ja betoni saattavat näyttää varsin samalta ympäristövaiku-

tuksiltaan, mutta paino huomioituna vaikutukset voivat nousta kymmenkertaisiksi 

verrattuna vastaavaan puurakenteeseen. (Metsäteollisuus, 9.) 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on vuonna 2018 ympäristöministe-

riön kanssa vertaillut One Click LCA -laskentaohjelmalla pinta-aloiltaan ja pohja-

piirustuksiltaan identtisiä puu- ja betonikerrostaloja. Molemmat talot koostuvat 

kahdesta erillisestä viisikerroksisesta kerrostalosta, jotka pyrittiin saamaan mah-

dollisimman samankaltaisiksi, jotta hiilivertailu olisi tehokkainta. Kaikissa vertai-

luissa kävi ilmi, että puurakenteisen kerrostalon päästöt olivat pienemmät kuin 

betonirakenteisen. Tarkastelemalla rakennusmateriaalien elinkaaripäästöjä, joi-

hin sisältyy materiaalien valmistus, kuljetus työmaalle, rakennuksen elinkaaren 
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aikainen uusiminen ja jatkokäsittely, päädyttiin siihen lopputulokseen, että puu-

rakentamisen hiilipäästöt ovat 20 % betonirakentamista alhaisemmat. (Pasanen 

2018.) 

3.4 Materiaalivalintojen kustannustekninen vaikutus 

Kun kerrostaloon valitaan runkomateriaalia, päätöksentekoon vaikuttavat kaava, 

rakennuksen käyttötarkoitus, riskienhallinta, rakennusmateriaalien hinnallinen 

kilpailukyky ja korkeasuhdanteen aikana saatavuus. Toistaiseksi puurunkoinen 

kerrostalo on toteutuskustannuksiltaan kalliimpi betonirunkoiseen kerrostaloon 

verrattuna. Osaltaan syy johtuu siitä, että rakennusteollisuudessa ei ole yhte-

näistä suunnittelujärjestelmää, vaan eri toimijat käyttävät eri järjestelmiä. Betoni-

teollisuus käyttää BES-järjestelmää, joka on laaja-alaisesti käytössä ja toimitta-

jista riippumaton, kun taas puuteollisuuden PES-järjestelmä ei ole vakiintunut or-

ganisaatioiden käyttöön. Tämän takia puuteollisuuden yritykset kilpailevat keske-

nään, eivätkä betoniteollisuutta vastaan. (Lahti 2020.) 

Todellisuudessa suurin osa taloista ovat hybriditaloja, eli niissä hyödynnetään 

betoni-, teräs- ja puurakenteita. Kussakin rakenneosassa käytetään siihen par-

haiten soveltuvaa materiaalia, jotta saadaan parhaat ominaisuudet esille mahdol-

lisimman kustannustehokkaasti. Hiilijalanjälkilaskenta on viime vuosina tuonut 

materiaalien valitsemiseen uuden näkökulman, koska esimerkiksi kymmenen 

vuotta sitten valintoja tehtäessä ei välitetty liialti ympäristöön kohdistuvista rasi-

tuksista, vaan pyrittiin löytämään halvimmat toimivat rakenteet. 

4 Hiilijalanjälkilaskenta 

Yleisin laskentatapa nykyajan standardeissa on neliömetripohjainen laskenta, 

vaikkakin siinä asumisen hiilijalanjäljestä uupuu tilatehokkuuden ja asumisväljyy-

den vaikutuksen huomiointi sekä hiilivarastojen vähennys. Hiilijalanjäljen las-

kenta rakennuksen koko elinkaaren ajalle koostuu tuotteista, tuotannosta, käy-

töstä, kunnossapidosta, energian- ja veden käytöstä, purkamisesta, puretun ta-

varan kuljetuksesta ja käsittelystä, sekä rakennuksen elinkaaren ulkopuolisista 

vaikutuksista. Rakennuksen hiilivaraston vaikutus on mahdollista esittää erilli-

senä teknisenä tietona. (RT 103170 2020.)  
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Kaikki rakennuksen hiilijalanjälkeen merkittävästi vaikuttavat hiilidioksidipäästöt 

otetaan huomioon, sisällytetään laskentaan ja dokumentoidaan asiaan kuuluvalla 

tavalla. Hiilijalanjäljen selvitysraportin arvioihin vaikuttavat oletukset, käytetyt me-

nettelytavat ja tietolähteet esitetään avoimesti ja todenmukaisesti. (SFS-EN ISO 

14067:2018.) 

4.1 Laskentamenetelmät 

Työssä käytettävä One Click LCA on yksi johtavista ohjelmistoista rakennus- ja 

infrastruktuurihankkeiden sekä eri tuotteiden elinkaarilaskentaan. Sen käyttämän 

tietokannan tiedot tarkastetaan varmennusprosessin avulla yhdenmukaisuuden 

ja luotettavuuden takaamiseksi. (One Click LCA.) Hiililaskentatyökalussa on 

monta eri mahdollista laskentatapaa ja standardia, joiden avulla voidaan tarkas-

tella vähähiilisyyttä eri näkökulmista. Tässä työssä käytämme ympäristöministe-

riön 30.8.2019 julkaisemaa rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, 

jonka avulla ohjelma laskee eri yksiköihin perustuvia arvoja. 

Materiaalien elinkaaripäästöjen vertailuarvot lasketaan kiinteälle 60 vuoden elin-

kaarelle, ottaen huomioon rakennusmateriaalien päästöt, materiaalien vaihdot 

elinkaaren aikana, mahdolliset kuljetukset jos ohjelmaan on syötetty kuljetut kilo-

metrit ja elinkaaren loppu. Elinkaaren ulkopuolisia kierrätysvaikutuksia ei oteta 

huomioon vertailuarvojen laskennassa. 

Laskennassa käytettävää mittayksikköä kutsutaan hiilidioksidiekvivalentiksi (kg 

CO2e), jossa eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus muunnetaan 

hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi. Laskennan tuloksella kg CO2e/m2 tarkoi-

tetaan rakennuksen lämmitettyyn nettoalaan suhteutettua hiilidioksidiekvivalent-

tien painoa, ja tämä arvo voidaan vielä suhteuttaa arviointijakson pituuteen, josta 

saadaan arvoksi kg CO2e/m2/a. Laskennassa selviää myös kokonaisilmasto-

päästöt valitulla laskentataajuudella, päästöt jaettuna arvioitikaudella ja bruttosi-

säpinta-alalla sekä hiilen sosiaaliset kustannukset. Tuloksien vertailussa voidaan 

käyttää koko rakennuksen vertailua tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtaisempaa ra-

kennusosatarkkuutta (Vesitaito). 
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4.2 Lähtötiedot 

Hiilijalanjäljen laskennassa täytyy ensin luoda kohteelle perustaso, johon verra-

taan muokattavia materiaaleja ja rakenteita. Laskentaan tarvittavia perustietoja 

ovat esimerkiksi bruttoala, kerrosluku ja perustusratkaisu. Kun perustiedot on kir-

jattu ohjelmaan, voidaan siirtyä syöttämään tarkempia tietoja, jotka saadaan koh-

teeseen tehdyistä suunnitelmista. 

Perustasona käytetään YIT:n yleisintä, betonirunkoista betonilaattaista rakenne-

kokonaisuutta, jossa käyttöikä on 50 vuotta ja talon lämmitysmuotona käytetään 

kaukolämpöä. Tässä tapauksessa perustasoon määritellään, ettei betonissa ole 

huomioitu uusiutuvien materiaalien käyttämistä. 

4.3 Laskenta 

Perustason luomisen jälkeen ohjelmalla voidaan muuttaa käytettyjä materiaaleja 

rakennusteknisten ominaisuuksien ja rakennettavuuden rajoissa. Materiaalien 

vaihtaminen voi vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen huomattavasti niin posi-

tiivisella kuin negatiivisella tavalla, sillä vaikka itse materiaali olisi vähäpäästöi-

sempi, sen käyttämisestä johtuvat seikat saattavat nostaa päästöjen määrän al-

kuperäistä suuremmiksi. 

Kohteen laskennassa luotiin kuusi perustasoon verrattavaa vertailulaskentaa, joi-

den avulla voidaan selvittää, kuinka paljon minkäkin rakenteen materiaalivaih-

dokset vaikuttavat hiilijalanjälkeen ja mikä on paras rakennusvaihtoehto kysei-

selle kohteelle. Perustasoon vertailtavia rakenteita kyseisessä kohteessa ovat: 

betonikerrostalo puuverhoilulla julkisivulla, 20-prosenttisesti uusiutuvasta materi-

aalista valmistettu betonikerrostalo, betonikerrostalo ontelolaattavälipohjilla, 100 

vuoden käyttöikäinen perustason kaltainen betonikerrostalo, rankarunkoinen 

puukerrostalo puuvälipohjilla sekä CLT-puurunkokerrostalo puuvälipohjilla. Li-

säksi laskennan avulla selvitettiin pienemmässä mittakaavassa vaikuttavia hiili-

päästöjä lattia- ja vesikattomateriaalien välillä. 

4.3.1 Perustaso 

Kohteen perustasossa perustustapana käytetään maanvaraista sokkeli- ja antu-

raperustusta, ulkoseinärakenteina kantavat sisäkuorielementit ohutrappauksella 
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ja väliseininä kantavat betoniseinät sekä ei-kantavat teräsrankaiset, tasoitetut ja 

maalatut kipsiväliseinät. Talossa on maanvarainen alapohja sekä valubetonilaa-

tat väli- ja yläpohjina, joiden päällä parketti, pois lukien märkätilojen laattalattiat. 

Kohteen ikkunat ovat kolmikertaista lasia, ja parvekkeet, väestönsuoja sekä por-

ras- ja hissikuilu ovat valmistettu betonista. 

Perustason mukaisen rakennuksen osien ilmastovaikutuksien prosenttiosuudet 

ovat esitettynä kuviossa 1. Kuviosta on nähtävillä rakentamisessa ilmaston läm-

penemiseen vaikuttavia asioita, joista tämän opinnäytetyön laskelmissa sähkön 

käytön ja kaukolämmön vaikutukset pysyvät vakioina.  

 

 

Kuvio 1. Rakennuksen osien prosentuaalinen vaikutus ilmaston lämpenemiseen 

 

Kuviossa 2 on jaoteltu perustason resurssien prosentuaalinen vaikutus ilmaston 

lämpenemiseen. Betoni on perustasossa eniten käytetty materiaali, joten ei ole 
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yllättävää, että sillä on kaikista suurin vaikutus. Laskennassa toiseksi eniten il-

maston lämpenemiseen vaikuttivat yhdessä energia ja vesi, ja kolmanneksi eni-

ten lueteltujen ulkopuoliset resurssit. 

 

Kuvio 2. Resurssityyppien prosentuaalinen ilmaston lämpeneminen 

 

4.3.2 Puuverhoiltu julkisivu 

Ensimmäisessä laskentaesimerkissä perustason julkisivu vaihdettiin ohutrap-

pauksesta 80-prosenttisesti puuverhoiltuun. Viisikerroksisesta talosta alin kerros 

jätetään ohutrapatuksi palomääräysten vuoksi sekä tulen avulla tehtävän ilkival-

lan ehkäisemiseksi. Kyseessä on pienessä mittakaavassa oleva materiaalivaih-

dos, koska julkisivun hiilijalanjälki on alle prosentin koko rakennuksen päästöistä. 

Kuten taulukosta 3 selviää, julkisivun ohutrappauksen kokonaispäästöt ovat 9,1 

hiiliekvivalenttitonnia, mutta vaihtamalla 80 prosenttia rappauksesta puuverhoi-

luun, saadaan päästöt tippumaan 3,4 tonniin. Käyttämällä kohteessa puuverhoi-

lua, pienennetään ympäristölle aiheutuneita päästöjä 5,7 hiiliekvivalenttitonnilla, 

eli 62,6 %. 
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Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutet-
tuna pinta-alaan 

Ohutrappaus 9,1 Tonnia CO2e   9,2 kg CO2e/m2 

20 % ohutrappaus 1,8 Tonnia CO2e   9,2 kg CO2e/m2 

80 % puuverhoilu  1,6 Tonnia CO2e -62,6 % 2,0 kg CO2e/m2 

Taulukko 3. Julkisivuverhoilun päästötaulukko 

 

4.3.3 20-prosenttisesti kierrätetty betoni 

Toisessa laskennassa päätettiin olla vaihtamatta materiaalia itseään ja tarkastel-

tiin sen sijaan materiaalin sisäistä muutosta kierrätysprosentin avulla. Lasken-

nassa tutkittiin hiilipäästöjen muutosta vaihtamalla betonin kierrätysaste 20 pro-

senttiin tekemättä mitään muuta rakenteellista tai materiaalista muutosta. 

Taulukoista 4 ja 5 on nähtävissä, että keskiarvollisesti betoniin tekemä muutos 

toi vaikuttaviin rakenteisiin 13 prosentin positiivisen hiilipäästöjen alennuksen. 

Laajapinta-alaisten rakenteiden erot olivat keskimääräisesti noin 15 prosentin 

luokkaa, kun puolestaan pienempien rakenteiden erot olivat noin 10 %. Yhteensä 

esimerkissä kohteen kokonaispäästöjä pystyttiin laskemaan 295 hiiliekvivalentti-

tonnilla. 

 

Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutet-
tuna pinta-alaan 

Sokkeli- ja anturaperustus 49 Tonnia CO2e   22,9 kg CO2e/m2 

Kantava väliseinä 97 Tonnia CO2e   62,8 kg CO2e/m2 

Maanvarainen alapohja 20 Tonnia CO2e   46,6 kg CO2e/m2 

Valubetonilattia 152 Tonnia CO2e   88,6 kg CO2e/m2 

Parveke 16 Tonnia CO2e   74,8 kg CO2e/m2 

Porras- ja hissikuilu 12 Tonnia CO2e       

Taulukko 4. Perustason kierrättämättömän betonin päästötaulukko 

 



17 

Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutet-
tuna pinta-alaan 

Sokkeli- ja anturaperustus 41 Tonnia CO2e -16,3 % 19,1 kg CO2e/m2 

Kantava väliseinä 82 Tonnia CO2e -15,5 % 53,1 kg CO2e/m2 

Maanvarainen alapohja 18 Tonnia CO2e -10,0 % 42,0 kg CO2e/m2 

Valubetonilattia 129 Tonnia CO2e -15,1 % 75,2 kg CO2e/m2 

Parveke 14 Tonnia CO2e -12,5 % 65,4 kg CO2e/m2 

Porras- ja hissikuilu 11 Tonnia CO2e -8,3 %     

Taulukko 5. 20-prosenttisesti kierrätetyn betonin päästötaulukko 

 

4.3.4 Ontelolaattavälipohjat 

Kolmantena tutkittiin valubetonilaattavälipohjien vaihtamista ontelolaattavälipoh-

jiin pitäen lattiapaksuus samana. Lähtökohtaan verrattavassa valubetonissa ei 

ole käytetty kierrätysmateriaaleja tutkimisen yksinkertaistamiseksi. 

Laskennassa ontelolaattoihin vaihtamisen avulla kokonaispäästöt putosivat puo-

let pienemmäksi, kuin vertailtavassa valubetonilaattavälipohjien tapauksessa. 

Perustasossa valubetonin päästöarvot nousivat jopa 152 ekvivalenttitonniin, 

mutta vaihtamalla ontelolaattavälipohjiksi päästöt tippuivat 77 tonniin, joka on 

noin 50 % alkuperäisestä arvosta. Taulukossa 6 on esitelty kyseisten välipohjien 

päästövaikutukset. 

 

Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutet-
tuna pinta-alaan 

Valubetonilaattavälipohja 152 Tonnia CO2e   88,6 kg CO2e/m2 

Ontelolaattavälipohja 77 Tonnia CO2e -49,3 % 44,9 kg CO2e/m2 

Taulukko 6. Laattavälipohjien päästötaulukko 
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4.3.5 100 vuoden käyttöikä 

Laskennassa vertailtiin myös käyttöiän muuttamisen vaikutusta hiilipäästöihin 

käyttämällä kahta yleisintä rakennusten käyttöikää: perustasossa käytettävää 50 

vuoden sekä vertailtavan esimerkin 100 vuoden käyttöikää. Käytännössä tällai-

nen muutos vaikuttaa rakenteiden ja materiaalien muutoksiin, mutta vertailun ta-

kia asia jätettiin huomioimatta ja keskityttiin suoranaisiin vaikutuksiin. 

Laskennan avulla huomattiin, että hiilipäästöjen muutos ei synny betoniraken-

teista, vaan muiden materiaalien uusittavuudesta. Hyvänä esimerkkinä nostetaan 

esille parketti ja märkätilojen seinälaatoitus, joissa kummassakin päästöt melkein 

tuplaantuivat, kuten taulukosta 7 on nähtävissä. Päästöjen nousu selittyy raken-

teiden käyttöiän vaatimasta uusimisesta, sillä molemmissa rakenteissa käyttöikä 

on 30 vuotta, joka tarkoittaa 50 vuoden tapauksessa kerran ja 100 vuoden ta-

pauksessa kolmesti uusittavaa rakennetta. 

Tärkeimpänä asiana 50 ja 100 vuoden käyttöikäisen rakennuksen hiilivertailussa 

on muistaa päästöjen jakautuminen pidemmälle aikavälille. 50 vuoden käyttöikäi-

selle perustason kaltaiselle rakennukselle hiilipäästöjä syntyy vuotta kohden 

12,09 kg CO2e/m2, kun taas vastaavanlaiselle 100 vuoden käyttöikäiselle raken-

nukselle kyseiseksi päästölukemaksi jää vain 8,6 kg CO2e/m2, joka on noin 30 % 

pienempi kuin vertailussa oleva lukema.  
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Rakenteiden  
kokonaisilmasto-
päästöt 

50 vuoden käyttöikä 100 vuoden käyttöikä Ero 

 

Ohutrappaus 9,1 Tonnia CO2e 17 Tonnia CO2e +7,9 
Tonnia 
CO2e 

 

Teräsrankaiset,  
tasoitetut ja maalatut 
kipsiväliseinät 

50 Tonnia CO2e 53 Tonnia CO2e +3 
Tonnia 
CO2e 

 

Märkätilojen  
seinälaatoitus 

28 Tonnia CO2e 55 Tonnia CO2e +27 
Tonnia 
CO2e 

 

Parketti 33 Tonnia CO2e 64 Tonnia CO2e +31 
Tonnia 
CO2e 

 

Laattalattia 6,4 Tonnia CO2e 13 Tonnia CO2e +6,6 
Tonnia 
CO2e 

 

Yläpohja 29 Tonnia CO2e 32 Tonnia CO2e +3 
Tonnia 
CO2e 

 

Rakennuksen talo-
tekniikan muutokset 

  61 Tonnia CO2e +61 
Tonnia 
CO2e 

 

     +140 
Tonnia 
CO2e 

 

        

Energiankulutus 350 Tonnia CO2e 700 Tonnia CO2e    

Verkkosähkön  
kulutus 

121 Tonnia CO2e 242 Tonnia CO2e +121 
Tonnia 
CO2e 

 

Kaukolämmön  
kulutus 

229 Tonnia CO2e 458 Tonnia CO2e +61 
Tonnia 
CO2e 

 

        

Muut päästöt 226 Tonnia CO2e 241 Tonnia CO2e +15 
Tonnia 
CO2e 

 

Taulukko 7. 50 ja 100 vuoden käyttöiän päästötaulukko 

 

4.3.6 Rankarunkoinen puukerrostalo 

Laskennassa vertailtiin betonista rakennettujen kerrostalojen lisäksi myös puu-

kerrostalojen päästöjä. Ensin verrattiin rankarunkoisen puukerrostalon suoriutu-

mista hiilipäästölaskennassa ja toiseksi CLT-runkorakenteisen kerrostalon. Puu-

rakenteisissa kerrostaloissa ensimmäinen kerros valmistetaan samoista, perus-

tasossa käytetyistä, sandwich-elementeistä. Kuten aiemmin mainittiin, tällä en-

naltaehkäistään tulen avulla tehtävän ilkivallan tapahtumista. 
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Rankarunkoisessa puukerrostalossa suurin prosentuaalisesti hiilipäästöihin vai-

kuttava muutos syntyy parvekkeista, joissa päästöt pienenevät jopa 78 % perus-

tasoon verrattuna. Taulukosta 8 selviää, että määrällisesti vertailtuna suurin ero 

syntyy betonilaattalattian vaihtamisesta puupalkkirakenteiseen välipohjaan, jolla 

rakenteen kokonaispäästöt pienenevät jopa 79 hiiliekvivalenttitonnilla, joka on 52 

% vähemmän kuin perustasossa. Suuria vaikutuksia syntyy myös ulko- ja kanta-

vien väliseinien kohdalla, joissa päästään yli 45 % hiilipäästöjen pudotukseen. 

Puukerrostalon päästöihin vaikuttaa negatiivisesti sprinklerijärjestelmä, sillä yli 

kaksikerroksisessa puukerrostalossa on oltava hätäkeskukseen kytketty ja tar-

koitukseen sopiva automaattinen sammutusjärjestelmä (Suomen rakentamis-

määräyskokoelma 848/2017). 

 

Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutet-
tuna pinta-alaan 

Ulkoseinät ja julkisivut 47 Tonnia CO2e -48,9 % 47,3 kg CO2e/m2 

Kantavat väliseinät 40 Tonnia CO2e -45,2 % 25,9 kg CO2e/m2 

Väliseinät 27 Tonnia CO2e -32,5 % 11,6 kg CO2e/m2 

Välipohjat 73 Tonnia CO2e -52,0 % 42,6 kg CO2e/m2 

Katto 22 Tonnia CO2e -24,1 % 51,3 kg CO2e/m2 

Parvekkeet 3,4 Tonnia CO2e -78,8 % 15,9 kg CO2e/m2 

Sprinklerijärjestelmä 23 Tonnia CO2e         

Taulukko 8. Rankarunkoisen puukerrostalon päästötaulukko 

 

4.3.7 CLT-runkoinen puukerrostalo 

Laskennassa rankarunkoisen puukerrostalon rinnalle päätettiin ottaa tarkaste-

luun CLT-runkoinen puukerrostalo. CLT:llä tarkoitetaan ristiinliimattua massiivi-

puurakennetta, jossa puut ovat liimattu samansuuntaisesti. Lähtökohdat olivat 

samat kuin rankarunkoisessa, eli alin kerros sandwich-elementeistä ja loput 

CLT:stä. Tämän esimerkin kohdalla tuloksia vertaillaan rankarunkoiseen puuker-

rostaloon, sillä esimerkeillä on vain kolme rakenteellista muutosta, jotka vaikutta-

vat hiilipäästöihin. 
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Suurin ero hiilipäästöissä rankarunkoisen ja CLT-runkoisen puukerrostalon välillä 

syntyi kantavissa väliseinissä, joissa prosentuaalinen ero oli jopa 35 %, kun taas 

välipohjat sekä ulkoseinät ja julkisivut pienensivät kohteen hiilikuormaa vain 12 

%. Nämä eroavaisuudet ovat nähtävillä taulukossa 9. Yhteensä vaihtamalla ran-

karunkoinen puukerrostalo CLT-runkoiseen vastaavaan, saatiin kokonaispääs-

töjä pienennettyä 29 hiiliekvivalenttitonnia.  

 

Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutet-
tuna pinta-alaan 

Ulkoseinät ja julkisivut 41 Tonnia CO2e -12,8 % 41,3 kg CO2e/m2 

Kantavat väliseinät 26 Tonnia CO2e -35,0 % 16,8 kg CO2e/m2 

Välipohjat 64 Tonnia CO2e -12,3 % 37,3 kg CO2e/m2 

Taulukko 9. CLT-runkoisen puukerrostalon päästötaulukko 

 

4.3.8 Lattia- ja vesikattomateriaalit 

Kaikki edellä mainittavat laskentatulokset, lukuun ottamatta puuverhoiltuja ulko-

sivuja, ovat olleet suuremman mittakaavan vertailuja, eli niiden tulokset vaikutta-

vat rakennuksen hiilijalanjälkeen suhteessa enemmän kuin pienemmät materiaa-

livaihdokset. Laskennan avulla verrattiin pienempien rakennusosien hiilipäästöjä 

vaihtamalla lattia- ja vesikattomateriaaleja. 

Taulukon 10 avulla nähdään, että kyseisessä kohteessa lattiat tuovat kolme pro-

senttia koko rakennuksen hiilipäästöistä, eli noin 30–50 tonnia CO2e. Lattiamate-

riaaleista verrattiin laattalattiaa, laminaattilattiaa ja parkettilattiaa, koska ne kuu-

luvat eniten käytettyihin lattiamateriaaleihin. Laattalattian hiilipäästöt olivat näistä 

kolmesta kaikkein suurimmat, kolmen hiiliekvivalenttitonnin erolla laminaattilatti-

aan ja yhdeksän tonnin erolla parkettiin. Parketti oli päästöiltään 14 % parempi 

lattiamateriaalivaihtoehto kuin laminaatti ja jopa 21 % vähäpäästöisempi kuin 

laattalattia. 
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Rakenne Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutettuna 
pinta-alaan 

Laattalattia 42 Tonnia CO2e   26,5 kg CO2e/m2 

Laminaattilattia 39 Tonnia CO2e -7 % 24,7 kg CO2e/m2 

Parkettilattia 33 Tonnia CO2e -21 % 20,9 kg CO2e/m2 

Taulukko 10. Lattiamateriaalien päästötaulukko 

 

Vesikattorakenteissa vertailtiin peltikatteen, tiilikatteen ja kaksikerroksisen kumi-

bitumikermikatteen välisiä päästöeroja. Vesikattomateriaalit ovat vain puolesta 

yhteen prosenttia rakennuksen kokonaispäästöistä, joten ne ovat hyvin pieni osa 

rakennuksen hiilipäästöjä. Peltikatteen hiilipäästöt ovat näistä kolmesta suurim-

mat, 10 hiiliekvivalenttitonnia, kun taas tiilikate tuottaa vain 6,8 tonnia ja kumibi-

tumikermikate 3,3 tonnia. Kumibitumikermikate on siis tässä tiilikatetta 35 % ja 

peltikatetta 67 % ympäristöystävällisempi materiaalivaihtoehto. Vesikattoraken-

teiden eroavaisuudet ovat esitettynä taulukossa 11. 

 

Materiaali Kokonaispäästöt 
Ero  

prosentteina 

Hiiliekvivalenttien 
paino suhteutettuna 
pinta-alaan 

Peltikate 10 Tonnia CO2e   23,3 kg CO2e/m2 

Tiilikate 6,8 Tonnia CO2e -32 % 15,9 kg CO2e/m2 
Kaksikerroksinen 
kumibitumikermikate 3,3 Tonnia CO2e -67 % 7,7 kg CO2e/m2 

TAULUKKO 11. Vesikattomateriaalien päästötaulukko 

 

5 Tulosten analysointi 

Laskennan avulla selvitettiin rakenteiden hiilipäästöjen eroja ja pyrittiin selvittä-

mään mahdollisimman vähäpäästöisin rakenne. Perustasossa kokonaisilmasto-

päästöjen määrä on jopa 1195 hiiliekvivalenttitonnia, jota oli tarkoitus pienentää 

vaihtamalla rakennusosia matalapäästöisempiin materiaaleihin. Ennakkotietojen 
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ja laskennan avulla suurimmaksi merkitykselliseksi eroksi selvisi betonin vaihta-

minen puuhun, mutta laskennassa ei ole otettu huomioon materiaalin vaihtami-

sesta johtuvaa rakenteellista kestävyyttä. Todellisuudessa on huomioitava, että 

puinen rakenne ei välttämättä voi olla yhtä ohut kuin betoninen, vastaavaan tar-

koitukseen tarkoitettu rakenne, sillä sen rasituksen sietokyky saattaa olla hei-

kompi kuin betonilla. 

Pienimpään kokonaispäästölukemaan päästään rakentamalla CLT-runkoinen 

puukerrostalo puuparvekkeilla, käyttämällä kierrätettyä betonia niin alapohjassa, 

sokkeli- ja anturaperustuksissa kuin porras- ja hissikuilussakin, tekemällä parket-

tilattia ja käyttämällä kattorakenteessa kaksikerroksista kumibitumikermikatetta. 

Taulukossa 12 on koottuna kyseinen, vähiten ilmastoa rasittava rakennekoko-

naisuus. Tällainen, perustason kaltainen, rakennus pienentäisi kokonaisilmasto-

päästöjen määrän vain 945 hiiliekvivalenttitonniin, eli vuosittainen hiilipäästöjen 

määrä neliömetriä kohden pienenisi 12,09 tonnista jopa 9,56 tonniin, mikä tar-

koittaisi jopa 21 % hiilipäästöjen määrän laskua. 

 

Vähähiilisin rakenneratkaisu 
CLT-runkoinen puukerrostalo 

Sokkeli- ja anturaperustukset 20-prosenttisesti kierrätetyllä betonilla 

Porras- ja hissikuilu 20-prosenttisesti kierrätetyllä betonilla 

Parkettilattia 

Puuparvekkeet 

Kumibitumikermikate 

Taulukko 12. Vähähiilisin rakenneratkaisu 

 

Jos kuitenkin puukerrostalon rakentaminen suljetaan pois vaihtoehdoista, beto-

nisessa kerrostalossa kannattaa käyttää kierrätettyä betonia, ontelolaattalattioita, 

parkettilattiaa sekä puujulkisivuja ja -parvekkeita, mikäli se on mahdollista. Kysei-

sillä muutoksilla voidaan pienentää rakennuksen hiilikuormaa yhteensä jopa 118 

hiiliekvivalenttitonnilla, mikä tarkoittaa hiilipäästöjen alenemista 10 prosentilla. 
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Mikäli tilaajalle ei ole merkitystä onko rakennus pitkäikäisempi vai ei, hiililasken-

nallisesti suositeltavaa on rakentaa käyttöiältään pidempi, tässä tapauksessa 100 

vuoden käyttöikäinen rakennus. Kuitenkin on huomioitava rakenteiden laskennal-

liset kestävyydet ja niiden muutosten tuomat rakenteelliset muutokset, jotka vai-

kuttavat hiilipäästöihin. 

Kaikkien rakenteiden materiaalivalinnoilla on merkitystä koko rakennuksen hiili-

päästöihin, vaikka ne kuinka pieniltä tuntuisivatkin. Esimerkiksi työssä tutkittujen 

lattia- ja vesikattorakenteiden materiaalien vaihtamisella huonoimmasta vaihto-

ehdosta parhaimpaan, vaikuttaa se koko rakennuksen hiilipäästöihin noin 6 %. 

Tähän kun huomioidaan muutama muu vähemmän vaikuttava rakenne, päästään 

jo kymmenesosaan koko rakennuksen hiilipäästöistä. Yksittäisen rakenteen ma-

teriaalivaihdos ei tee paljoa suuressa kokonaisuudessa, mutta monella harkitulla 

materiaalivalinnalla tehdään jo muutosta hiilijalanjälkeen. 

6 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä on selvitetty hiilijalanjälkilaskennan vaikutusta rakentami-

sessa käytettäviin materiaaleihin vertailemalla materiaalivaihtoehtoja, käyttä-

mällä kierrätettyjä materiaaleja sekä vaihtamalla käyttöikää. Opinnäytetyö koos-

tui teoria- ja laskentaosasta, joissa pureuduttiin rakentamisen vähähiilisyyteen 

niin kirjallisuuden kuin matemaattisen näkökulman kautta. 

Teoriaa aiheesta löytyi kohtalaisesti, sillä ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki ovat jok-

seenkin uusia asioita rakennusteollisuudessa. Vielä eletään siinä tilanteessa, että 

hiilipäästöjä koskevat standardit ja säädökset muuttuvat, eivätkä ne ole löytäneet 

vakituista paikkaansa rakentamisen ytimestä. Kuitenkin tulevaisuudessa raken-

tamisen hiilijalanjälkeen keskitytään yhä entistä enemmän, joka tarkoittaa hiilija-

lanjälkilaskennan astumista suurempaan rooliin. 

Ilman hiililaskennan tuomaa dataa, materiaalivalinnat ovat pitkälti kokemuksen, 

tottumusten, muiden laskentojen ja hintavertailun varassa. Vielä tulevaisuudessa 

on varmasti organisaatioita, jotka eivät huomioi hiilijalanjälkeä niin suuresti kuin 

pitäisi, mutta olemme yhteiskuntana siirtymässä parempaan suuntaan. 
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Laskennassa otettiin kantaa talonrakennuksen yleisimpiin muokattaviin asioihin, 

jotta pysyttäisiin asioiden realistisella tasolla ja voitaisiin tuoda esille tietoisuutta 

rakennusmittakaavassa pienemmistä, vähähiilisistä ratkaisuista. Laskennan 

avulla materiaalien vertailu oli yksinkertaista ja tehokasta. Työn tekemisessä käy-

tetty One Click LCA -laskentaohjelma toimi loistavasti, luoden hyvin ymmärrettä-

vän kuvan laskennan tuloksista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. 

Kun kyseisen ohjelman käyttäjämäärät kasvavat, syntyy resursseja parantaa pal-

velua ja lisätä erilaista dataa tukemaan laskentojen monipuolisuutta ja todenmu-

kaisuutta. Tulevaisuudessa laskennassa voitaisiin ottaa huomioon paremmin mi-

toituksesta johtuvat rakennepaksuudet, säädösten vaatimat erityispiirteet sekä 

erilaisesta kierrätyksestä johtuvat kokonaispäästöjen alenemat. Jatkolasken-

nassa myös energiamuotojen ja energialuokkien huomioiminen toisi laskentaan 

lisää syvyyttä ja monimuotoisuutta. 
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