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Tässä diplomityössä tutkitaan rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja sen arviointia tietomallinnuk-
sen keinoin. Työn tavoitteena on luoda työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla arkkitehti voi saada 
tietoa suunnittelemansa rakennuksen hiilijalanjäljestä jatkuvasti suunnittelun aikana. Tarkoituksena 
on, että ympäristövaikutusten arviointi nähtäisiin saumattomana osana arkkitehdin suunnittelu-
prosessia eikä suunnittelutyöstä irrallisena laskentatyönä. Rakennuksen aiheuttamat ympäristövai-
kutukset ovat osa arkkitehtuuria siinä missä rakennuksen esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet.

Työ on kirjallisuustutkimus, joka on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään raken-
nusten ympäristövaikutuksiin liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja selvitetään elinkaariarviointiin 
ja hiilijalanjäljen laskentaan keskittyviä laskentamenetelmiä, standardeja ja ohjeita. Työn toisessa 
osassa esitellään lyhyesti ekologisen rakentamisen perinnettä, rakennusmateriaalien ympäristövai-
kutuksia sekä moderneja sovelluksia rakentamisesta, jossa on kiinnitetty huomiota rakennusmate-
riaalien hiilijalanjälkeen. Kolmannessa osassa hahmotellaan menetelmä, jolla tietomallinnettavan 
rakennuksen hiilijalanjälkeä voidaan arvioida laskennallisesti. Neljäs osa puolestaan on tapaustut-
kimus, jossa käsitellään todellista rakennuskohdetta ja sovelletaan tietomalliohjelmistossa käytet-
tävää hiililaskuria kohteen rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen arvioimiseen. Lopuksi tutkimuksen 
tuloksia arvioidaan ja verrataan aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja johtopäätöksiin.

Tässä työssä toteutetaan tietomallinnusohjelmistoon integroitu hiilijalanjäljen laskentatyökalu, joka 
näyttää mallinnettavan rakennuksen hiilidioksidipäästöt jatkuvasti päivittyvänä tietona määräluet-
teloinnin ohessa. Työssä ei ole tarkoitus tuottaa tiukasti kaikki standardit ja määräykset täyttävää, 
tieteellisesti vertailukelpoista ympäristövaikutusdataa tai rakennuksen täydellistä elinkaariarvioin-
tia. Sen sijaan tavoitteena on tuottaa suuntaa antavia arvioita eri suunnitteluratkaisujen vaikutuk-
sista rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että rakennuksen hiilijalanjälkeä on mahdollista arvioida tietomal-
lintamisen avulla. Vaikka tutkittua tietoa rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista on olemassa 
ja lisää tutkimusta tehdään koko ajan, hiilijalanjäljen arviointiin keskittyvien työkalujen kehitys on 
vielä puolitiessään. 
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Sivumäärä: 70 + 25
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This Master's Thesis deals with the carbon footprint of construction materials and the carbon 
footprint evaluation of buildings using Building Information Modeling. The purpose of this thesis is 
to create tools and means, with which an architect can evaluate the carbon footprint of a building 
during the design process. The goal is that the evaluation of the environmental impact of buildings 
would be seen as an elemental part of the architectural design process, rather than a calculation 
task separated from design. Environmental impact is an architectural issue just as well as the aest-
hetic and functional properties of a building.

The thesis is a literature review divided into four parts. The # rst part concerns earlier research on 
the topic of the environmental impact of buildings, and presents existing calculation methods, 
standards, and guidelines regarding life cycle assessment and carbon footprint calculation. The 
second part of the thesis gives a short introduction to the tradition of ecological construction, 
environmental impact of various building materials, and modern applications of buildings that take 
the carbon footprint of construction materials into account. In the third part of the thesis a method 
is conceived, with which the carbon footprint of a building can be assessed computationally. The 
fourth part is a case study, in which the carbon footprint of a real-world building project is assessed 
using a carbon calculator within a BIM software. Finally the results of the study are reviewed and 
compared to earlier research results and conclusions.

As a result of this thesis a carbon footprint calculator tool integrated into a BIM software product 
is designed. The tool displays the carbon emissions of a modeled building in real-time, alongsi-
de regular material takeo$  schedules. The goal is not to produce standardized, scienti# cally solid 
environmental impact evaluation or a perfect life cycle assessment of a building. The purpose of 
this study is rather to produce approximate results on the impact of various design decisions on the 
carbon footprint of a building.

The results of the thesis show, that it is possible to assess the carbon footprint of a building utilizing 
BIM software. Even though there is a lot of continuing research on the environmental impact of 
construction materials, the development of carbon footprint assessment tools is still in its infancy.
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Pages: 70 + 25
Language: Finnish
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Chair Code: A-9
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Noin 40 prosenttia Suomessa syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu 
rakennuksista. Rakennuskannan hiilijalanjäljen pienentämisellä voidaan saa-
vuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Suurin osa rakennusten aiheuttamista 
hiilidioksidipäästöistä syntyy epäsuorasti energiankulutuksen kautta. Ra-
kennusten hiilijalanjälkeen liittyvässä tutkimuksessa onkin keskitytty raken-
nusten energiatehokkuuden parantamiseen. Passiivi- ja nollaenergiatalojen 
aikakaudella rakentamisvaiheen osuus rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäl-
jestä kuitenkin kasvaa. Tulevaisuuden rakennuskannan ympäristövaikutuksia 
voidaan pienentää entisestään käyttämällä hiilijalanjäljeltään ekotehokkaita 
rakennusmateriaaleja.

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista on 
runsaasti tutkimustietoa. Yleisistä rakennusmateriaaleista ja -tuotteista on 
julkaistu ympäristövaikutusarvioita esimerkiksi RT-ympäristöselosteiden 
muodossa. Ympäristöselosteiden suosio näyttää kuitenkin hiipuneen: tätä 
kirjoitettaessa lähes kaikki RT-ympäristöselosteet ovat vanhentuneita, uusia 
ympäristöselosteita ei juuri julkaista ja Rakennustietosäätiön ympäristöselos-
teista kertova internetsivu on poistettu. 

Aloin kiinnostua rakennusten hiilijalanjäljen laskennasta tutustuttuani RT-
ympäristöselosteisiin vuonna 2012. Kattavat ja luotettavat lähtötiedot stan-
dardoidussa muodossa antaisivat mahdollisuuden rakentaa työkaluja, joilla 

rakennuksen hiilijalanjäljen voisi laskea helposti. Tällaisia työkaluja on julkais-
tukin, mutta ne ovat poikkeuksetta taulukkolaskentaohjelmaan tai selain-
pohjaiseen tietokantaan perustuvia sovelluksia. Suunnitteluohjelmistoihin 
integroituja hiililaskurisovelluksia ei ole. Halusin täyttää tämän aukon kehittä-
mällä tietomalliohjelmistoihin jo valmiiksi kuuluvia määrälaskentatyökaluja. 
Sain tilaisuuden tehdä tällaisen tietomallisovelluksen työnantajani Parviainen 
Arkkitehdit Oy:n toimeksiantona.

Tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusprojekteissa tulee yleistymään 
entisestään. Mallinnusohjelmistoissa on valtava potentiaali, jota ei tule jättää 
käyttämättä. Toivon, että tulevaisuuden tietomallissa on tietoa paitsi ra-
kennusosien muodosta ja materiaaleista myös esimerkiksi niiden hinnasta, 
huollettavuudesta ja tietysti ympäristöominaisuuksista, hiilijalanjälki mukaan 
lukien.

Helsingissä 4.5.2014
Miika Liukka

Alkusanat
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Käsitteiden määrittelyä

Seuraavassa selitetään tässä diplomityössä käytettäviä käsitteitä.

Ekotehokkuus:

Rakennusalan ekotehokkuus määritellään rakennusalan tuotteiden ja 
palvelujen arvon ja ympäristöön kohdistuvien paineiden suhteena. Ekote-
hokkaassa rakentamisessa hankkeelle asetetut vaatimukset täytetään mah-
dollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla maan ja resurssien käytöllä 
rakennuksen koko elinkaaren aikana. (Häkkinen ym. 1999, 11.)

Materiaalitehokkuus:

Materiaalitehokkuudella mitataan arvonlisäystä tai tuotosta suhteessa 
käytettyyn materiaalipanokseen (Euroopan komissio 2001 ja Eurostat 2001). 
Mitä pienempi tuotteeseen tai palveluun käytettävä materiaalipanos on, sitä 
tehokkaammin luonnonvaroja käytetään (Pirkanmaan ympäristökeskus 2009, 
5).

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA):

Rakennuksen elinkaariarvioinnissa tutkitaan rakennustuotteita, joista raken-
nus muodostuu. Rakennustuotteiden elinkaari-inventaariotulosten avulla 
voidaan periaatteessa muodostaa koko rakennuksen elinkaari-inventaario. 
Kun siihen lisätään rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset, saadaan koko 
rakennuksen inventaarioaineisto, joka muodostaa ekotehokkuuden ympäris-
tövaikutusosan perustan. (Häkkinen ym. 1999, 16.)

Hiilijalanjälki:

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan (Greenhouse Gas Protocol Initiativen määritel-
män mukaisesti) tuotteen valmistuksesta aiheutuvien ilmakehään vapautu-
vien kasvihuonekaasupäästöjen summaa vähennettynä valmistusprosessissa 
ilmakehästä poistuvien päästöjen summalla. Kaikki kasvihuonekaasupäästöt 
muutetaan hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2e). (GHG Protocol 2011, 15.)

Hiilinielu:

Metsät toimivat hiilinieluina. Puut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia, joka va-
rastoituu puuhun hiilenä. Puiden kaatamisen jälkeen suurin osa hiilestä pysyy 
varastoituneena puunjalostustuotteissa. (Puuinfo 2004, 1.)

Tietomalli:

Tietomallinnus, Building Information Modeling (BIM), tarkoittaa yleisesti 
menetelmää, jolla hallinnoidaan rakennusprojektin olennaista dataa digitaa-
lisessa muodossa rakennuksen elinkaaren aikana. CAD-ohjelmiston käyttö on 
tarpeellista tietomallin geometrisen datan luomiseen, mutta olennaista on, 
että tietomalliin tallennetun datan analysointiin ja muokkaukseen on ole-
massa joustavia työkaluja. (Penttilä 2006, 9.) Tässä tutkimuksessa tietomallilla 
tarkoitetaan erityisesti rakennuksesta luotua kolmiulotteista rakennusosamal-
lia, jonka virtuaalisiin rakennusosiin voidaan tallentaa numeerista tietoa.
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1.1 Työn lähtökohdat ja tausta

Ympäristövaikutusten arviointi on nousemassa hyvin tärkeään asemaan 
rakentamisalalla. Suomi on sitoutunut sekä osana EU:ta että kansallisesti pa-
rantamaan energiatehokkuutta, lisäämään uusiutuvan energian käyttöä sekä 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä (Martinkauppi 2010, 3).

Merkittävä osa Suomessa syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin 
rakennetusta ympäristöstä. ERA17-toimintaohjelmaan kuuluvan selvityksen 
mukaan rakennusten energiankulutus muodosti 38 prosenttia koko Suomen 
energian loppukäytöstä vuonna 2007. Rakentamisen osuus oli suhteellisen 
pieni, neljä prosenttia. (Vehviläinen ym. 2010, 11.) Vuonna 2007 rakennusten 
käytön aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 32 prosenttia Suomen 
kokonaispäästöistä, kun rakentamisesta syntyi kuusi prosenttia päästöistä. 
(Vehviläinen ym. 2010, 15.)

Toisenlaisiakin arvioita on esitetty: Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan 
rakennusten lämmityksestä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vastaisivatkin 
vain kymmenen prosenttia maan kokonaispäästöistä. Ruotsin asunto-, raken-
tamis- ja kaavoitusviranomainen Boverket suosittaakin päästövähennysten 
hakemista jostain muualta kuin olemassa olevien rakennusten energiate-

hokkuuden parantamisesta. (Lindh & Niskanen 2012, 1.) Etenkin nollaener-
giataloja rakennettaessa rakennusmateriaalien merkitys korostuu: materiaa-
livalinnoista riippuen talon rakentamisen ilmastovaikutukset voivat poiketa 
toisistaan niin paljon, ettei edes vuosikymmenten aikana säästetty energia 
riitä sitä korvaamaan (Puuinfo 2011, 4).

Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin potentiaali päästövähennyksille on ra-
kennusten käytönaikaisten päästöjen vähentämisessä energiatehokkuutta 
parantamalla. Uudet rakennusmääräykset tähtäävätkin uudisrakennusten 
lämmitysenergiankulutuksen vähentämiseen. Vuoden 2010 rakentamismää-
räysten mukaisesti rakentamalla ja olemassaolevaa rakennuskantaa korjaa-
malla Suomen asuin- ja palvelurakennuskannan energiankulutusta voidaan 
vähentää vuoteen 2050 mennessä noin 16 prosenttia (Vehviläinen ym. 2010, 
49). Kun samalla kasvihuonekaasujen ominaispäästöt kaukolämmön ja 
sähkön tuotannossa pienenevät, vähenevät rakennuskannan kasvihuonekaa-
supäästöt vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna 60 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä, ja jopa 94 prosenttia vuoteen 2050 mennessä (Vehviläinen ym. 
2010, 53). Kun rakennusten energiankulutus pienenee, rakentamisvaiheen 
päästöjen merkitys kasvaa (mm. Ruuska ym. 2013, 8).

Tulevaisuudessa rakentamisen materiaalitehokkuus ja rakennusmateriaalien 
hiilijalanjäljen arviointi ovat nousemassa merkittävämpään asemaan. EU:n 

1 Johdanto
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päätöslauselma resurssitehokkaasta Euroopasta katsoo, että luonnonvarojen 
kasvava kysyntä voi johtaa hintojen nousuun, ympäristön heikkenemiseen, 
ilmastonmuutoksen nopeutumiseen, luonnon monimuotoisuuden vähenty-
miseen ja maailmanlaajuiseen resurssipulaan. Resurssitehokkuus sekä kestä-
vä tuotanto ja kulutus ovat EU:n keskeisiä huolenaiheita. (Mietintö resurssite-
hokkaasta Euroopasta 2012, 4.) EU:n komissio ja jäsenvaltiot aikovat edistää 
resurssitehokkaiden rakennustapojen kysyntää ja käyttöä elinkaarikustan-
nuslaskennan ja sopivien rahoitusjärjestelyjen avulla. Resurssitehokasta 
rakentamista palkitaan ja puun kestävää käyttöä rakentamisessa edistetään. 
(Noponen 2012, 5.) Kaiken kaikkiaan lähitulevaisuuden nousevia trendejä 
ovat materiaalitehokas rakentaminen, jätemäärien pienentäminen, luonnon-
varojen kulutuksen vähentäminen, vihreä talous ja suljetut kierrot (Noponen 
2012, 3).

Materiaalitehokkuus otetaan huomioon Suomen rakentamismääräyksissä 
entistä enemmän lähivuosien aikana. Uudisrakennusten energiatehokkuu-
den parantamista koskevat tiukennetut määräykset astuivat voimaan 2012. 
Seuraavissa rakentamismääräyksissä nähtäneen materiaalitehokkuuden 

ensimmäiset mallit ja vuonna 2017 materiaalitehokkuus tullee mukaan raken-
tamissäädöksiin. (Kuittinen 2010, 5.) Vuonna 2014 voimaan tulevassa uudessa 
rakennustuoteasetuksessa otetaan huomioon rakennustuotteiden ympäristö-
näkökohdat nykyistä paremmin. Asetus antaa mahdollisuuden rakennustuot-
teiden päästöjä koskevaan sääntelyyn. (Ruuska ym. 2013, 9.)

Rakennuksen ympäristövaikutuksiin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa raken-
nushankkeen alkuvaiheessa (GBC Finland 2013, 35). Tästä syystä rakennus-
alalla on lähitulevaisuudessa tarvetta suunnittelutyökaluille, joiden avulla 
arkkitehti voi arvioida rakennuksen ympäristövaikutuksia. Energialaskelmien 
tekoon ja energiatehokkaiden rakenteiden suunnitteluun on jo olemassa ylei-
sesti käytettyjä työkaluja, mutta resurssitehokkuuteen, jätteiden syntyyn tai 
luonnonvarojen kulutukseen keskittyviä työkaluja ei juuri ole saatavilla. Ra-
kennuksen rakenteiden hiilijalanjäljen laskentaa varten on olemassa joitakin 
työkaluja, ja tämänkaltaiset sovellukset ovat yleistymässä. Ne ovat kuitenkin 
poikkeuksetta suunnitteluohjelmistosta erillisiä  laskureita, joihin suunnitteli-
jan täytyy manuaalisesti syöttää suunnitellut rakennetyypit ja niiden neliö- tai 
kuutiomäärät.

 HYVIN MERKITTÄVÄÄ VÄHEMMÄN MERKITTÄVÄÄ

Pitkäjänteinen 

rakennuksen tarve

ja käyttökelpoisuus

Rakennuksen 

energiatehokkuus

ja -ratkaisut

Muunto-

joustavuus

Elinkaaren

kestävät

materiaalit

Materiaalien 

päästöt ja 

säästöt

Rakennus-

työmaa

RAKENTAMINENHANKEVAIHE SUUNNITTELU JA HANKINTA

KUVA 1: Rakennushankkeen 
alkuvaiheessa on parhaat 
mahdollisuudet muovata 

hankkeen tulevia 
ympäristövaikutuksia. (Green 

Building Council Finland)
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1.2 Aikaisempaa tutkimusta aiheesta

Rakentamisen ympäristövaikutusten aiemmassa tutkimuksessa on keskitytty 
pääasiassa rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen ja siitä 
muodostuviin kasvihuonekaasupäästöihin (esim. Sitra 2010, Vehviläinen ym. 
2010, Martinkauppi 2010). Rakennuksen käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä 
arvioidaan yleensä epäsuorasti muuntamalla lämmitysenergian ja sähkön 
kulutus hiilidioksidiksi erilaisten painokertoimien avulla. Rakennuksista 
kuitenkin aiheutuu muitakin ympäristövaikutuksia kuin hiilidioksidipäästöjä: 
vähemmälle huomiolle ovat jääneet rakentamisen aiheuttama ympäristön 
turmeltuminen, ilmakehää saastuttavat päästöt, myrkyllisten kemikaalien 
pääsy ympäristöön sekä luonnonvarojen ja veden kulutus.

Vuonna 2010 käynnistettiin rakennetun ympäristön energiankulutusta ja 
päästöjä kartoittava ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 
2017 -toimintaohjelma. Asuntoministeri Jan Vapaavuoren koolle kutsuman 
työryhmän tarkoituksena oli kehittää rakentamista, asumista ja maankäyttöä 
koskevia toimenpide-ehdotuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 mennessä. (Martinkauppi 2010, 3.) Ohjel-
massa tehtiin laaja taustaselvitys, jossa tarkasteltiin rakennetun ympäristön 
energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen nykytilannetta. Tavoitteena 

taustaselvityksessä oli tunnistaa energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästö-
jen syntymisen kannalta merkittävät tekijät rakennetun ympäristön eri osa-
alueilla. Nykytilanteen lisäksi taustaselvityksessä esitetään kehitysennusteita 
vuosille 2020 ja 2050. (Vehviläinen ym. 2010, 7.)

ERA17-hankkeen tuloksena esitettiin 31 toimenpide-ehdotusta. Energiate-
hokkaaseen kaavoitukseen ja maankäyttöön tähdätään muun muassa otta-
malla mukaan päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen 
vaikutusten arviointia, keskittymällä täydennysrakentamiseen ja yhdyskunta-
rakenteen hajaantumisen rajoittamiseen sekä ottamalla kestävä liikkuminen 
suunnittelun lähtökohdaksi. Rakennusten ja alueiden energiatehokkuutta li-
sätään integroimalla niihin hajautettua energiantuotantoa ja mahdollistamal-
la joustava aurinkosähkön syöttö rakennuksista sähköverkkoon. Korjausra-
kentamista ohjataan ja kiristyviin energiatehokkuussäännöksiin varaudutaan 
rakentamismääräyksin. Kuluttajia motivoidaan energiatehokkaisiin ratkaisui-
hin ja rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön erilaisilla kannustimilla ja 
verotuksella. (Martinkauppi 2010 liite 1, 2.)

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) to-
teuttivat jo vuonna 1999 esitutkimuksen rakennusten ekotehokkuudesta. 
Tutkimuksessa määritellään rakennusten ja rakentamisen ekotehokkuuden 
konsepti ja käsitellään elinkaariarvioinnin menetelmiä (Häkkinen ym. 1999, 2). 



12

Tutkimuksessa määriteltyjä ympäristöä kuormittavia ekotehokkuuden indi-
kaattoreita ovat rakentamisessa käytetty energia, rakennusmateriaalien mää-
rä, käytetty vesimäärä, kasvihuonekaasupäästöt, otsonia tuhoavien aineiden 
päästöt, happamoitumista aiheuttavat päästöt, rehevöittävät päästöt vesis-
töihin, orgaaniset ainekset (COD/BOD) jätevesipäästöissä, haihtuvat yhdisteet 
(VOC), hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet (POP), priorisoidut raskasmetal-
lipäästöt sekä maankäyttö (Häkkinen ym. 1999, 9-10). Kaikki nämä ympäristö-
vaikutukset mittaamalla saataisiin jo kohtuullisen kattava arvio rakennuksen 
kokonaisympäristökuormituksesta.

SYKE sai vuoden 2012 lopulla päätökseen hankkeen “Rakennusmateriaalien 
merkitys rakentamisen ympäristövaikutusten kentässä”. Hankkeessa selvitet-
tiin rakennusmateriaalien vaikutusta rakentamisen kasvihuonekaasupäästöi-
hin (Ruuska ym. 2013, 7). Tutkimus toteutettiin parametrisena tapaustutki-
muksena, jonka kohteena oli vuoden 2011 lopussa valmistunut 6-kerroksinen 
A-energialuokan betonielementtikerrostalo. Perustapauksen rakenteita 
muokkaamalla arvioitiin rakennuksen minimi- ja maksimimassaa ja raken-
nusmateriaalien menekin vaihteluvälejä (Ruuska ym. 2013, 11). Tutkimus on 
ensimmäinen laatuaan, jossa rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia 
on arvioitu mallintamalla kokonainen rakennus ja jossa pyrittiin tuottamaan 

yleispätevästi sovellettavia tuloksia yksittäisen tapaustutkimuksen analysoin-
nin sijaan.

1.2.1 Elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskennan 
standardeja

Monet rakennusten hiilijalanjälkeä, ympäristövaikutuksia ja elinkaariarviointia 
käsittelevät säännöstöt ja työkalut nojautuvat erilaisiin standardeihin. Stan-
dardeja julkaisevat muun muassa ISO (International Organization for Standar-
dization) sekä CEN (Comité Européen de Normalisation). Standardit määritte-
levät periaatteita, vaatimuksia, ohjeita ja laskentamenetelmiä joiden pohjalta 
elinkaariarviointiin liittyviä tuotteita kuten ympäristöselosteita laaditaan.

Elinkaariarviointiin liittyviä ISO-standardeja ovat muun muassa SFS-EN ISO 
14040 (2006) ja SFS-EN ISO 14044 (2006). Tuotteiden ympäristöselosteisiin 
liittyy standardi SFS-EN ISO 14020 (2001). Tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa 
säätelee standardi ISO 14067 (www.iso.org, viitattu 3.5.2014).

Myös CEN on määritellyt elinkaariarviointiin liittyviä standardeja. EN 15978 
-standardi käsittelee rakennustöiden kestävyyttä ja säätelee rakennusten 
ympäristövaikutusten laskentaa. Standardi EN 15804 puolestaan määrittelee 
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rakennustuotteiden ympäristöselosteiden vaatimuksia. (standards.cen.eu, 
viitattu 3.5.2014.)

Greenhouse Gas Protocol -aloitteeseen kuuluu standardeja ja laskentamalleja, 
joilla voi tehdä yritysten päästö- ja hiililaskelmia sekä tuotteiden elinkaariar-
vioita. World Resources Institute sekä World Business Council for Sustainable 
Development -järjestöt loivat GHG Protocolin 1998. GHG Protocolin tarkoituk-
sena on kehittää kansainvälisesti hyväksyttyjä kasvihuonekaasujen merkintä- 
ja laskentastandardeja ja työkaluja sekä auttaa niiden käyttöönotossa. (www.
ghgprotocol.org, viitattu 3.5.2014.)

GHG Protocol on tuottanut useita standardeja, ohjeistuksia ja protokollia 
yritysten ja yhteisöjen kasvihuonekaasupäästöjen mittaamista ja ilmoitta-
mista varten. Vuonna 2011 syntyi tuote-elinkaaristandardi Product Life Cycle 
Accounting and Reporting Standard. Standardi keskittyy tuotteen elinkaaren 
aikana vapautuvien ja sitoutuvien kasvihuonekaasujen mittaamiseen. Se ei 
huomioi vältettyjä päästöjä tai päästöjen kompensointia varten tehtyjä toi-
menpiteitä eikä sitä ole tarkoitettu hiilineutraaliuden mittariksi. (GHG Proto-
col 2011, 5.)

Vain kasvihuonekaasupäästöt huomioivan elinkaaristandardin etuna on, että 
tulosten analysointi ja esittäminen on selkeää. Merkittävimpänä rajoitteena 

on, että muiden ympäristövaikutusten aiheuttamat haitat tai hyödyt jäävät 
huomioimatta. GHG Protocol -hiilijalanjälkistandardia ei siksi tulisi käyttää 
tuotteen kokonaisympäristövaikutusten arviointiin. Muita mahdollisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ekosysteemien rappeu-
tuminen, luonnonvarojen väheneminen, otsonikerroksen ohentuminen sekä 
kielteiset terveysvaikutukset. (GHG Protocol 2011, 7.) On tuskin kuitenkaan 
mahdollista tehdä kaikki ympäristövaikutukset huomioon ottavaa mene-
telmää täydellisen elinkaaristandardin aikaansaamiseksi. Epätäydellinenkin 
laskelma antaa edes osittaisen kuvan tuotteen ympäristövaikutuksista.

GHG Protocol tuotehiilijalanjälkistandardi edellyttää, että tuotteen valmis-
tamisesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä tehdään kasvihuonekaa-
suinventaario, joka sisältää laskelmat hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4), 
typpioksiduulin (N2O), rikkiheksa+ uoridin (SF6), per+ uorattujen yhdisteiden 
(PFC) ja + uorihiilivetyjen (HFC) päästöistä ilmakehään ja poistoista ilmake-
hästä. Päästölaskelmissa tulee ottaa huomioon kaikki tuotteen inventaarion 
rajaukseen kuuluvat prosessit, ja niiden kulku tulee ilmoittaa prosessikaavio-
na. Lopputuotteiden tapauksessa inventaarion rajauksena pidetään tuotteen 
koko elinkaarta valmistuksesta tuhoamiseen. Puolivalmisteiden, prosessoitu-
jen raaka-aineiden, tuoteosien tai muiden vastaavien tuotteiden tapauksessa, 
jossa tuoteinventaarion rajaus päättyy tehtaan porteille, inventaarioon ei 
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sisällytetä lopputuotteen käytön ja tuhoamisen aikaisia päästöjä. (GHG Pro-
tocol 2011, 14.) Tiukka rajaus ja vaatimukset varmistanevat, ettei standardin 
mukaisia tuotehiilijalanjälkiarvioita käytännössä pysty tekemään.

Standardia käyttävien yritysten täytyy ilmoittaa päästölaskelmien epävar-
muustekijät sekä käytetyt laskentatavat. Kasvihuonekaasuinventaarioissa 
käytetään sadan vuoden aikajännettä ilmaston lämpenemisvaikutuksen 
(GWP) laskentaan. Päästöt ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttina tuotannollis-
ta yksikköä kohti. (GHG Protocol 2011, 15.)

Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Stan-
dard on yhteensopiva elinkaariarviointia säätelevien ISO 14040 ja ISO 14044 
-standardien kanssa (GHG Protocol 2011, 21).

1.2.2 Kehityshankkeita

Värkki

Green Building Council Finland (GBC Finland) on rakennusalalla toimiva 
yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen näkökulman 
huomioonottamista kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnassa. GBC Finlan-
din jäseniksi voivat liittyä rakennusalalla toimivat yritykset, suunnittelijat ja 
kiinteistöjen omistajat sekä rakennuttajat. GBC Finland toimii yhdessä World 

Green Building Councilin kanssa ja tekee yhteistyötä ERA17-toimintaoh-
jelman ja LEED-serti# ointiluokituksen kanssa. Yhdistyksen päämääränä on 
rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen periaatteiden sekä 
kiinteistöjen ympäristöluokituksen edistäminen. GBC Finland ei kuitenkaan 
ole viranomaistaho, vaan kaupallisten toimijoiden muodostama yhdistys. 
(www.# gbc.# .)

GBC Finland lanseerasi vuonna 2011 Vähähiilisen kiinteistö- ja rakentamisalan 
ydinindikaattorit (Värkki) -hankkeen. Hanke sai alkunsa ERA17-toimintaohjel-
man toimenpide-ehdotuksesta kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtamisen 
luokitusjärjestelmien ja työkalujen kehittämiseksi. Värkin tuloksena syntyivät 
Rakennusten elinkaarimittarit, jotka mittaavat rakennusten ympäristö- ja 
energiatehokkuutta, elinkaaritaloutta sekä käyttäjien hyvinvointia. Mitta-
reiden avulla voidaan suunnitella kiinteistöjen energiankäyttöä tehostavia 
toimenpiteitä. (GBC Finland 2013, 3.)

Rakennusten elinkaarimittareihin kuuluu neljä hankevaiheen ja neljä käyt-
tövaiheen mittaria (ks. kuva 2). Hankevaiheeseen kuuluvia mittareita ovat 
e-luku, elinkaaren hiilijalanjälki, elinkaarikustannus sekä sisäilmaluokka.



15

E-luku mittaa rakennuksen laskennallista osto-
energian tarvetta, ja se perustuu vuonna 2012 uu-
sittuihin rakentamismääräyksiin. Luku ilmoitetaan 
primäärienergiana. (GBC Finland 2013, 15.)

Elinkaaren hiilijalanjälki mittaa rakennustuot-
teiden kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjälkeä 
mitataan rakennustuotteen elinkaaren aikana val-
mistamisesta purkamiseen. Hiilijalanjälkimittari on 
yhteensopiva rakennusten ympäristövaikutusten 
laskemista ohjaavan standardin EN 15978 kanssa. 
(GBC Finland 2013, 15.)

Elinkaarikustannus mittaa rakennuksen raken-
tamis- ja käyttökustannuksia elinkaaren aikana ja 
siinä on otettu huomioon energian hinnan muu-
tos. Elinkaarikustannusten laskentatapa perustuu 
EN 15643-4 -standardiin. (GBC Finland 2013, 41.)

Sisäilmaluokan mittarilla mitataan muun muas-
sa lämpöolosuhteita, ilmanlaatua, lämpötilaa ja 
valaistusta (GBC Finland 2013, 8).

HANKEVAIHEEN MITTARIT

MITTARI YKSIKKÖ 
MITTARIN TARVE JA 

TAVOITTEET

MITÄ JA MITEN 

MITATAAN

E-LUKU –
Laskennallinen energiamuo-
tojen kertoimilla painotettu 
ostoenergian tarve.

Rakmk D3 2012.

ELINKAAREN 

HIILIJALANJÄLKI
kg CO

2
e

Mahdollistaa vähähiilisten 
ratkaisujen suunnittelun, arvi-
oinnin ja vertailun, jotta elin-
kaaren hiilipäästöjä voidaan 
hallita.

Kasvihuonekaasupäästöjä. Elinkaa-
ri rakennustuotteista käytön kautta 
purkamiseen, EN 15978-standardi.

ELINKAARIKUSTANNUS €

Mahdollistaa elinkaarikustan-
nusten optimoinnin suunnit-
telussa, jotta pääoma ja käyt-
tökulut ovat tasapainossa.

Rakentamis- ja käyttökustan-
nuksia nettonykyarvona. Sisältää 
energian hinnan kehityksen. EN 
15643-4-standardi.

SISÄILMALUOKKA S1, S2, tai S3

Asettaa tavoitteita ominai-
suuksille, joilla varmistetaan 
käyttäjien hyvinvointi raken-
nuksessa.

Mm. lämpöolosuhteet, ilmanlaatu, 
lämpötila, valaistus.
Sisäilmastoluokitus 2008 mukai-
sesti.

KÄYTTÖVAIHEEN MITTARIT

MITTARI YKSIKKÖ 
MITTARIN TARVE JA 

TAVOITTEET

MITÄ JA MITEN 

MITATAAN

ENERGIANKULUTUS kWh
Mittaa kiinteistön ja sen käy-
tön todellista energiankulu-
tusta, kaikki energiamuodot.

Kiinteistössä käytettyä energiaa. 
Tulos voidaan sääkorjata. Rakmk 
D5 2012.

KÄYTÖN 

HIILIJALANJÄLKI
kg CO

2
e

Mittaa kiinteistön tai salkun 
päästötasoa vuositasolla ja 
toimenpiteiden vaikutusta.

Kiinteistöjen hiilipäästöjä. 
Tulos voidaan sääkorjata. GHG 
Protocolin mukainen.

POHJATEHO kW
Auttaa tunnistamaan ja pois-
tamaan tarpeetonta kulutusta 
kiinteistössä.

Mittaa järjestelmien sähkön kulu-
tusta alimman käytön tai tyhjäkäy-
tön aikana.

SISÄYMPÄRISTÖÖN 

TYYTYVÄISET
%

Auttaa tunnistamaan 
orastavia ongelmia käyttäjien 
tai rakennuksen 
terveydelle.

Mittaa sisäympäristön eri 
osa-alueisiin tyytyväisten käyttäji-
en osuutta.

KUVA 2:  Rakennusten elinkaarimittareilla 
mitataan rakennuksen ympäristötehokkuutta 
(Green Building Council Finland).
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Käyttövaiheen mittareina toimivat energiankulutus, käytön hiilijalanjälki, 
pohjateho sekä tyytyväisyys sisäympäristöön.

Energiankulutus mittaa kiinteistön ja sen käytön todellista energiankulutus-
ta kaikki energiamuodot huomioiden (GBC Finland 2013, 8).

Käytönaikaisen hiilijalanjäljen mittari mittaa kiinteistöjen hiilidioksidipääs-
töjä. Hiilijalanjälkilaskelmat tehdään GHG Protocolin mukaisesti. (GBC Finland 
2013, 8.)

Pohjateho tarkoittaa kiinteistön järjestelmien sähkön kulutusta silloin, kun 
rakennusta ei käytetä. turhaa kulutusta voi aiheutua esimerkiksi väärin ajaste-
tusta talotekniikasta. (GBC Finland 2013, 23.)

Tyytyväisyys sisäympäristöön mittaa käyttäjien kokemuksia sisäilmasta. 
Käyttäjätyytyväisyyskyselyllä selvitetään lämpöviihtyisyyttä, huoneilman 
laatua sekä valaistus- ja ääniolosuhteita. (GBC Finland 2013, 26.)

Rakennusten elinkaarimittarit voidaan esittää Kiinteistöpassissa, jollainen 
voidaan tehdä joko hanke- tai käyttövaiheesta tai molemmista. Kiinteistöpas-
sissa esitetään rakennuksen ympäristötehokkuuden tunnusluvut selkeässä, 
visuaalisessa muodossa. Energiankulutusta ja muita käytönaikaisia elinkaa-

rimittareita voidaan seurata lisäämällä Kiinteistöpassiin uusi sivu vuosittain. 
(GBC Finland 2013, 9.)

Elinkaarimittarit perustuvat kauttaaltaan eurooppalaiseen CEN / TC 350 “Sus-
tainability of Construction Works” -standardiperheeseen. Näiden standardien 
tavoitteena on kestävän rakentamisen edistäminen Euroopassa ja kansainvä-
lisen, yhteismitallisen rakennustuotteiden ja rakennusten päästöjen mittaa-
mismenetelmän kehittäminen. CEN / TC 350 -standardiperhe on pääosin 
yhtenevä elinkaariarviointia säätelevien ISO 14040 ja ISO 14044 -standardien 
kanssa. (GBC Finland 2013, 17.)

Rakennusten ympäristöluokitukset

Rakennusten energiatehokkuuden yhtenäistettyä mittaamista ja vertailua 
varten on kehitetty useita eri ympäristöluokitustyökaluja. Kansainvälisesti 
laajimmin käytettyjä ympäristöluokituksia ovat BREEAM ja LEED, Suomessa 
käytetyin kotimainen luokitusjärjestelmä on PromisE. Kokonaisvaltaisten 
ympäristöluokitusten lisäksi käytössä on johonkin yksittäiseen osa-alueeseen 
keskittyviä arviointityökaluja, kuten rakennusten energiatodistus, sisäilmaluo-
kitus tai taloyhtiön kuntotodistus. (www.# gbc.# , viitattu 3.5.2014.)
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RT-ympäristöselosteet

Rakennustietosäätiön (RTS) kehittämät rakennustuotteiden ympäristöselos-
teet sekä rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet ovat hyödyllisiä 
työkaluja rakennuksen rakentamisenaikaisten ympäristövaikutusten arvioimi-
seksi. Ympäristöselosteet perustuvat ISO 14040-standardin mukaisiin elinkaa-
riarvioinnin periaatteisiin (Saari 2001, 6).

Rakennustuotteen ympäristöselosteessa esitellään tuotteen ympäristövai-
kutuksia kuvaavia ominaisuuksia, joita ovat muun muassa energian käyttö, 
päästöt ilmaan ja veteen sekä luonnon resurssien kulutus. Päästöjen ilmoitta-
minen vaihtelee selosteen laatijan mukaan, mutta yleensä ilmoitetaan ainakin 
kasvihuoneilmiötä voimistavat päästöt muunnettuna hiilidioksidiekvivalent-
tikilogrammoiksi. Muita ilmoitettavia päästöjä voivat olla muun muassa hap-
pamoitumista aiheuttavat päästöt, oksidanttien muodostumista aiheuttavat 
päästöt, raskasmetallipäästöt sekä pölyn ja kaatopaikka- tai ongelmajätteen 
muodostuminen. RT-ympäristöselosteissa kuvattu tuotteen ympäristöpro# ili 
kattaa tuotteen elinkaaren vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tehtaan por-
tille. Tämä niin sanottu “cradle-to-gate” -laskelma ei ota huomioon työmaalla 
rakentamisesta aiheutuvia päästöjä eikä elinkaaren lopuksi rakennusosaa 
purettaessa syntyviä päästöjä. (www.rts.# , viitattu 1.11.2013.)

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ovat voimassa kolme vuotta. Seloste 
voidaan myöntää uudelleen hakemuksesta ilman uusia laskelmia, mikäli tuot-
teen valmistusmenetelmät ja tuotetiedot eivät ole oleellisesti muuttuneet. 
(Rakennustietosäätiö 2004, 1.)

Tekniikan tohtori Arto Saaren laatimat rakennusten ja rakennusosien ympä-
ristöselosteet toimivat hyvänä lähtöaineistona rakennusosien ympäristövai-
kutusten laajemmassa tarkastelussa. Saaren tutkimuksessa laadittiin laskenta-
malli rakennusosien elinkaaren aikaisten ympäristökuormitusten laskentaan. 
Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteissa kuvataan rakennuksen 
tai rakennusosan valmistuksesta aiheutuva energiankulutus, raaka-aineiden 
kulutus, tuotteeseen varastoitunut energia sekä päästöt ilmaan ja veteen. 
Yksittäisten rakennusmateriaalien ympäristöselosteista poiketen Saaren 
laatimissa rakennusosien ympäristöselosteissa kuvataan raaka-aineiden han-
kinnasta ja tuotteen valmistuksesta aiheutuvien päästöjen ohella työmaalla 
tapahtuvasta rakentamisesta aiheutuvat ympäristökuormitukset. Lisäksi ra-
kennuksen käyttövaiheesta on huomioitu kiinteistönhoidon ja rakennusosien 
kunnossapidon aiheuttamat ympäristökuormitukset. (Saari 2001, 4.)

Tässä diplomityössä käytetyt tiedot rakennusosien ja -tarvikkeiden hiilidioksi-
dipäästöistä ja muista ympäristövaikutuksista perustuvat pääosin RT-ympäris-
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töselosteisiin ja muihin vastaaviin rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin 
tai Life Cycle Assessment (LCA) -dokumentteihin.

1.2.3 Käytössä olevia hiilijalanjäljen laskentatyökaluja

Ilmari

VTT ja Pöyry kehittivät vuonna 2011 yhteistyönä hiilijalanjäljen laskentapalve-
lu Ilmarin. Laskentatyökaluun määritellään rakennuksessa käytettävät raken-
netyypit, ja syötetään niiden määrätiedot neliö- tai kuutiometreinä Excel-tau-
lukkomuodossa. Laskuri laskee hiilijalanjäljen paitsi koko rakennukselle myös 
rakennetyypeittäin, ja tuloksia voidaan verrata vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 
(Rantanen 2012, 3.) Laskelmat perustuvat VTT:n ylläpitämään materiaalitie-
topankkiin, joka sisältää noin sata erilaista materiaalia. Materiaalien hiilijalan-
jälkitiedot on kerätty pääasiassa RT-tuotekorteista tai muista julkisista tieto-
kannoista, mutta osa tuloksista on saatu VTT:n laatimista elinkaariarvioista 
(Rantanen 2012, 2). Ilmaria käytetään web-sovelluksena.

Ilmarin laskelmat keskittyvät kasvihuonekaasupäästöiltään merkittävimpiin 
rakennusosiin: perustuksiin, rakennusrunkoon, julkisivuihin, seinärakenteisiin, 
päällysteisiin sekä piharakenteisiin. Rakennusmateriaalien kasvihuonekaasu-
päästöjen arvioinnissa on huomioitu hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduu-

lipäästöt, ja niiden vaikutukset on muunnettu hiilidioksidiekvivalenttipääs-
töiksi käyttämällä IPCC:n määrittelemiä kertoimia eri kasvihuonekaasuille. 
Tuotteiden kuljetusmatkojen vaikutus päästöihin on arvioitu karkeasti tyy-
pillisten kuljetusmatkojen perusteella. Materiaalihukka työmaalla on arvioitu 
VTT:ssä hyödyntämällä mm. tuottajien kanssa yhteistyössä tehtyjä arvioita. 
Myös tuotteiden käyttöikä voidaan ottaa huomioon laskelmassa. (Häkkinen 
2011, 1–3.)

Ilmarin käyttäminen on jokseenkin työlästä. Rakennetyypit syötetään tieto-
kantaan rakennekerros kerrallaan. Runkorakenteita varten rakennekerrokselle 
voi asettaa runkomateriaalin, rungon dimensiot ja moduulimitat – tämä on 
ehdottomasti erittäin käyttökelpoinen ja laskelmia tarkentava ominaisuus.

Materiaalimäärät täytyy kuitenkin syöttää laskuriin IFC-tietomallista tuotettu-
na luettelona Excel-tiedostomuodossa. Mallinnusohjelma mukaan luettuna 
laskurin käyttö vaatii siis vähintään kolmen ohjelmiston käyttöä jo ennen kuin 
ryhdytään syöttämään rakennetyyppejä. Uusia rakennusmateriaaleja ei voi 
luoda eikä tietokannasta löytyvien materiaalien ominaisuuksia pääse tarkas-
telemaan tai muokkaamaan. 
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Synergia-laskuri

SYKE ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät vuonna 2010 suunnittelukilpailun 
SYKEn toimitalosta Viikin tiedepuiston alueelle (Synergia-kilpailuohjelma 
2010, 2). Kilpailussa pyrittiin ekologiseen kestävyyteen: hankkeelle tavoiteltiin 
erinomaisia BREEAM-, Leed- ja Hanke-PromisE -luokituksia, kilpailuohjelmassa 
vaadittiin paikallista uusiutuvan energian tuotantoa ja materiaalien ekologis-
ta kestävyyttä valvottiin vaatimalla laskelmia rakennuksen päämateriaalien 
elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista (Synergia-kilpailuohjelma 2010, 
18). 

Materiaalitehokkuus ja rakennuksen materiaalien ekologinen kestävyys oli 
hankkeessa energiatehokkuuden jälkeen tärkein ekologisen kestävyyden 
tavoite. Rakennusmateriaalien valmistamisen ja ylläpidon kasvihuonekaasu-
päästöjä arvioitiin sadan vuoden tarkastelujaksolla. (Synergia-kilpailuohjelma 
2010, 19.) Materiaalitehokkuuden arviointia varten kehitettiin Synergia-lasku-
ri päärakenteiden hiilijalanjäljen laskemiseen. Laskuri on julkaistu suomeksi 
ja englanniksi, ja sen voi ladata Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta 
ilmaiseksi edellyttäen, että sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Synergia-laskuri on Excel-taulukkopohjainen työkalu, johon syötetään pää-
rakenteiden materiaalikerrosten ominaispaino, kasvihuonekaasupäästöt 

kilogrammaa kohti, materiaalin mahdollinen toimiminen hiilidioksidivarasto-
na sekä rakennuksessa olevan materiaalin tilavuus litroina. Lisäksi lasketaan 
uusintakertojen määrä sadan vuoden elinkaaren aikana. Kun tiedot syötetään 
taulukkoon, laskuri antaa tuloksena rakenteiden yhteenlasketut kasvihuo-
nekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina rakennuksen pinta-
alaneliömetriä kohti. (Nissinen & Rintala 2010, 2.)

Synergiatalon kilpailuvaiheen elinkaariarvioinnin tuli sisältää laskelmat 
rakennuksen merkittävimmistä päärakennetyypeistä. Pinnoitteita, tasoiteker-
roksia ja lattiapinnoitteita ei tarkasteltu. (Synergia-kilpailuohjelma 2010, 19.) 
Koska suuri osa materiaalivalinnoista tarkentui vasta kilpailuvaiheen jälkeen, 
Synergia-laskurin tuottamia hiilijalanjälkilaskelmia pidettiin suuntaa-antavina 
arvioina, joita voitiin käyttää asiantuntija-arvion apuna. Laskelmien avulla 
saatiin kuitenkin selville suurimpia eroja, joita materiaalivalinnoilla voidaan 
saada aikaan. (Nissinen & Rintala 2010, 1.)

Sekä Ilmari että Synergia-laskuri ovat käyttökelpoisia työkaluja rakennus-
suunnitelman hiilijalanjäljen arviointiin. Kumpikin sovellus on kuitenkin 
täysin suunnitteluohjelmistosta irrallinen työkalu. Synergia perustuu Micro-
soft® Excel® -taulukkolaskentaohjelmistoon, joka mahdollistaa monipuolisten 
laskentakaavojen käytön, mutta joka edellyttää datan syöttämistä tauluk-
koon tietyssä muodossa, usein manuaalisesti. Käyttäjän täytyy itse syöttää 
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eri materiaalien kasvihuonekaasupäästöt taulukkoon, jolloin inhimillisen 
virheen mahdollisuus laskelmissa on olemassa. Ilmarin laskelmat tehdään 
materiaalitietokannan perusteella, mutta tämä tietokanta on tietomallinnus-
ohjelmistosta irrallinen ja määrälaskelmat täytyy syöttää ohjelmaan erillisenä 
tiedostona.

EcoCalculator

Athena Sustainable Materials Institute on voittoa tavoittelematon ajatus-
hautomo, joka tekee rakennusalan elinkaariarviointiin liittyvää tutkimusta ja 
työkaluja. Athena on kehittänyt EcoCalculator -laskurin rakennusten hiilija-
lanjäljen arvioimista varten. Myös EcoCalculator on Excel-taulukkopohjainen 
työkalu. Laskurista on saatavilla Pohjois-Amerikan eri alueille sovellettuja 
versioita. Athena on myös julkaissut eri rakennusmateriaalien elinkaarivaiku-
tuksista raportteja, joihin elinkaarilaskelmat perustuvat. (www.athenasmi.org, 
viitattu 3.5.2014.)

LifePlan

VTT toteutti vuonna 2004 LifePlan-hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda 
rakennustuotteiden käyttöikäinformaation tietokanta ja kuvata käyttöikätie-
don käyttö rakennusprosessin eri vaiheissa. Hankkeen tuloksena julkaistiin 

selainpohjainen LifePlan-tietokanta, josta löytyy kattavasti tietoa rakennus- ja 
talotekniikkatuotteiden käyttöiästä ja huoltotarpeista. (Häkkinen ym. 2004, 
3.) LifePlan-tietokannan tietoja on käytetty tässä diplomityössä rakennusma-
teriaalien käyttöiän määrittelemiseksi.

1.3 Sisältö ja toteutus

Tämän diplomityön tavoitteena on liittää rakennusosien hiilijalanjälkitarkas-
telu luontevaksi osaksi mallipohjaista suunnitteluprosessia, ja tutkia sen vai-
kutusta suunniteltavan rakennuksen arkkitehtuuriin. Työn teknisessä osassa 
luodaan tietomallinnustyökalu, jolla arkkitehti voi arvioida suunnittelemansa 
rakennuksen hiilijalanjälkeä suunnitteluprosessin aikana. Työkalulla voidaan 
laskea rakennuksen kokonaishiilidioksidipäästöt yksittäisten rakennusosien 
valmistuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen summana. Tarkoituksena 
on, että suunnittelija voi käyttää hiilijalanjälkilaskelmia hyväkseen jatkuvasti 
suunnitteluprosessin aikana. Laskuri integroidaan Autodesk® Revit® Architec-
ture -ohjelmistoon.

Tutkimuksen kohteena on toteutettava rakennuskohde, josta tehtävän 
tietomallin perusteella lasketaan rakennuksen hiilijalanjälki. Rakennuksen 
julkisivuista tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma käyttäen mahdollisuuksien 
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mukaan hiilijalanjäljeltään alhaisempia materiaaleja, ja julkisivujen hiilijalan-
jälkiä sekä arkkitehtonista ulkoasua vertaillaan.

1.3.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimusongelmana on tietomallintamalla suunniteltavan rakennusprojektin 
hiilijajanjäljen arviointi. Tutkimuksessa kehitetään metodi, jolla rakennusosien 
ympäristövaikutuksia voidaan mallintaa reaaliajassa arkkitehdin tilamallista 
tai rakennusosamallista saatavan tiedon avulla. Tutkimuksessa toteutettavan 
laskentatyökalun avulla tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja toteutettavasta 
rakennuskohteesta. Tarkoituksena on tutkia hiilijalanjäljen pienentämiseen 
pyrkivien rakennusmateriaalivalintojen vaikutusta rakennuksen arkkitehtuu-
riin.

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä työssä käytetään kirjallisuustutkimus-
ta. Laskennallisen aineiston kokoamiseksi tutustutaan aikaisempaan tutki-
mukseen rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. Työssä tarvittavat 
laskentamenetelmät ovat hyvin yksinkertaisia, ja ne noudattelevat yleisiä 
hiilijalanjäljen laskemiseen käytettyjä menetelmiä. Tietomallilla tehtävä 
tutkimus pohjautuu tietomallin rakentamiseen sekä sen toiminnallisuuden ja 
helppokäyttöisyyden testaamiseen ja parantamiseen laskelmien ja taulukoi-
den avulla.

1.3.2 Työn rajaus

Aihepiirin laajuudesta johtuen tässä työssä keskitytään rakennuksen ympäris-
tövaikutuksista hiilidioksidipäästöihin. Tutkimus rajataan koskemaan yksittäi-
sen Etelä-Suomessa sijaitsevan toimistorakennuksen materiaalien ja raken-
nusosien valmistuksessa sekä rakennusosien huollon ja uusimisen aikana 
syntyviä päästöjä. Vertaileva tutkimus rajataan vaihtoehtoisten julkisivuraken-
teiden hiilijalanjälkeen. Jatkotutkimuksen aiheena voisivat olla rakennuksen 
käytöstä aiheutuvat päästöt elinkaaren aikana sekä muiden ympäristövaiku-
tusten arviointi.

1.3.3 Tutkimuksen tieteenfi losofi nen perusta

Diplomityön tieteen# loso# a pohjautuu kriittiseen tieteelliseen realismiin. 
Työssä oletetaan, että on olemassa ihmismielestä ainakin osittain riippuma-
ton todellisuus, josta voidaan saada luotettavaa tietoa ilmiöitä havainnoi-
malla ja mittaamalla. Tutkimuksen tiedonintressi on tekninen. Tutkimuksella 
tuotetulla tiedolla toivotaan olevan käytännön sovellutuksia arkkitehtisuun-
nittelun työtapojen kehittämisessä.

Tässä diplomityössä käytetty tutkimus on luonteeltaan pääasiassa kartoit-
tavaa. Tutkimuksessa pyritään luomaan käyttökelpoisia tapoja hyödyntää 
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tietomallinnusta rakennusten hiilijalanjäljen pienentämisessä. Tutkimuksen 
sovelluksen, tietomallin, tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa todelli-
sen rakennuksen tulevista ympäristövaikutuksista.

Työssä ei tehdä empiiristä tutkimusta, jossa laskelmia testattaisiin käytännön 
kokeilla, vaan se pohjaa aikaisempaan tutkimukseen rakennusmateriaalien 
ympäristövaikutuksista olettaen, että niissä käytetyt laskelmat ovat luotetta-
via ja sovellettavissa tietomallinnukseen tässä työssä käytettävin tavoin.

1.3.4 Työn toteutus

Työtä pohjustavana osuutena käydään läpi ekologisen rakentamisen pe-
rinnettä ja elinkaariajattelua. Lisäksi tarkastellaan muutamien yleisimmin 
käytettyjen rakennusmateriaalien ekologisia ominaisuuksia ja erityispiirteitä 
elinkaariajattelun näkökulmasta.

Työn pääosan muodostaa toteutettavasta rakennuskohteesta tehtävä tie-
tomalli, jonka rakennusosat on mallinnettu mahdollisimman tarkasti todel-
lisine ominaisuuksineen ja ympäristövaikutuksineen. Kohteesta tehdään 
hiilijalanjälkilaskelmat, ja rakennuksen julkisivuista esitetään vaihtoehtoinen 
suunnitelma, jonka tavoitteena on laskennallisesti pienentää rakennuksen 

hiilijalanjälkeä. Lopuksi kahden eri vaihtoehdon päästölaskelmia verrataan ja 
muutosten vaikutuksia rakennuksen arkkitehtuuriin arvioidaan.

1.3.5 Lähteet

Tärkeimpiä lähteitä tutkimuksessa ovat Rakennustietosäätiön “Rakennusten 
ja rakennusosien ympäristöselosteet” -julkaisu sekä siihen liittyvät voimassa-
olevat ympäristöselosteet. Koska RT-ympäristöselosteet ovat voimassa vain 
kolme vuotta, suuri osa ympäristöselosteista on tätä kirjoitettaessa jo van-
hentuneita. Parempien lähteiden puutteessa tässä työssä käytetään kuitenkin 
myös vanhentuneiden ympäristöselosteiden tietoja sellaisten rakennustuot-
teiden osalta, jotka ovat vielä käytössä.

Energia- ja päästölaskelmissa hyödynnetään Greenhouse Gas Protocolin 
periaatteita. Taustatiedon hankkimiseksi käytetään lisäksi useita lähteitä jotka 
liittyvät rakennusten energiatehokkuuteen, materiaalitehokkuuteen ja hiilija-
lanjälkeen.

Valtaosa lähteistä on saatavilla digitaalisesti, mutta internetlähteiden ohella 
on pyritty käyttämään julkaistuja tutkimuksia, selvityksiä ja muita julkaisuja.
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Taloja on rakennettu ekologisesti kautta aikain, mutta vasta viime aikoina mo-
dernissa teollistuneessa rakentamisessa on alettu kiinnittää huomiota ekolo-
gisuuteen rakennusten erityisenä suunnittelupiirteenä. Vuosisatoja jatkunut 
perinnerakentaminen ja kansanrakentaminen ympäri maailmaa on yleensä 
hyvinkin ekologista: rakentamisessa on käytetty paikallisia luonnonmateriaa-
leja ja talot on pystytetty lihasvoimalla. Luonnonkivestä ja tiilestä rakennetut 
rakennukset voivat säilyä jopa tuhansia vuosia: esimerkiksi Egyptin pyramidit 
ja antiikin Rooman aikaisten rakennusten säilyneet osat ovat nykyisin maail-
mankuuluisia nähtävyyksiä.

Myös puurakentamisen saralla on mahdollista rakentaa kestävästi. Esimerkiksi 
Norjassa on säilynyt useita keskiaikaisia puukirkkoja 1100- ja 1200-luvuilta, ja 
Suomessakin vanhin yhä käytössä oleva puukirkko on peräisin 1600-luvulta. 
Puurakennukset vaativat yleensä enemmän huoltoa kuin massiivikiviraken-
teet, mutta nykyisenlainen muutaman vuosikymmenen elinkaarelle suunni-
teltu rakentaminen on ehdottomasti hyvin uudenaikainen käytäntö.

Aiemmin rakennusten elinkaarilaskelmissa käytettiin usein viidenkymme-
nen vuoden elinkaarioletusta. Nykyisin tuo lukema on useimmiten nostettu 
sataan vuoteen, nähtävästi vain tuplaamalla aikaisemmin käytetty luku. 
Mikään ei kuitenkaan estä rakennuksen elinkaaren nostamista sadan vuoden 
ylikin huolellisella suunnittelulla ja käyttämällä laadukkaita materiaaleja. Jos 

rakennuksen perustuksissa tai julkisivussa käytetään esimerkiksi riittävän 
massiivista luonnonkiveä, se voi kestää hyvässä kunnossa satoja vuosia ilman 
mainittavaa huoltoa. Puuosat säilyvät hyväkuntoisina, mikäli ne suojataan 
kosteuden kertymiseltä rakenteisiin. Puujulkisivu saa kastua sateella, kunhan 
se suunnitellaan siten, että se pystyy kastuttuaan kuivumaan kokonaan. Jos 
betonia käytetään ulkotiloissa, voi ongelmia syntyä rapautumisen, lämpö-
tilojen vaihtelun aiheuttaman halkeilun ja betoniraudoitusten korroosion 
tai lämpölaajenemisen vuoksi. Antiikin Rooman betonirakenteet kuitenkin 

2 Ekologinen arkkitehtuuri suunnittelufi losofi ana

KUVA 3: Borgund Stavekirk Norjassa on eräs parhaiten säilyneistä ja vanhimmista 
puukirkoista. Kirkon rakentaminen alkoi 1100-luvun lopulla.
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todistavat, että säältä suojattuna betoni voi kestää jopa tuhansia vuosia. Be-
tonirakenteiden käyttöiäksi sisätiloissa voidaan nykyisin olettaa 200 vuotta, ja 
esimerkiksi Turun yliopiston kasarmialueen betonijulkisivujen käyttöiäksi on 
määritelty 200 vuotta (Betonirakenteiden ympäristöominaisuudet, 29–30).

Rakennusosien huollettavuus ja vaihdettavuus ovat erityisen tärkeitä omi-
naisuuksia, kun suunnitellaan pitkälle elinkaarelle. Yllämainitut Turun yli-
opiston julkisivuelementit on suunniteltu vaihdettaviksi (Betonirakenteiden 
ympäristöominaisuudet, 30). Rakennuksen runkoa lukuunottamatta kaikki 
rakennusosat tulisi suunnitella mahdollisimman helposti vaihdettaviksi tai 
korjattaviksi. Näin voidaan välttyä työläältä ja kalliilta peruskorjaukselta, jossa 
pintamateriaalit täytyy purkaa piikkaamalla tai muuten vaivalloisesti.

Materiaalien helppo kierrätettävyys parantaa myös rakennuksen ympäristö-
ominaisuuksia. Betonirakenteet voidaan yleensä kierrättää uuden betonin 
runkoaineena tai murskeena tienrakennuksessa. Betonielementit, jotka 
on koottu pultti- tai hitsausliitoksin, voidaan parhaassa tapauksessa irrot-
taa ehjinä ja käyttää uudelleen rakennuselementteinä. (Betonirakenteiden 
ympäristöominaisuudet, 31.) Teräs on yksi maailman kierrätyskelpoisimmista 
rakennusmateriaaleista, ja teräksisten rakennusosien kierrätysaste onkin kes-
kimäärin Euroopassa jopa 85 prosenttia (Yang 2013).

Puisia rakennusosia, kuten ikkunakarmeja, voidaan helposti korjata ja käyt-
tää uudelleen. Myös puisia palkkeja ja muita rakennusrungon osia voidaan 
joissakin tapauksissa käyttää uudelleen. Puu on helposti kierrätettävä mate-
riaali, ja siihen sitoutunut hiili säilyy sitoutuneena, kun puujätteestä tehdään 
uusiotuotteita. Puun uusiokäyttö onkin lisääntynyt viime vuosina: lastulevyn 
valmistuksessa kierrätyspuun määrä oli vuonna 2003 lähes 23 prosenttia. 
(Puuinfo 2004, 3.)

Rakennusten muuntojoustavuus on noussut voimakkaasti esille viime vuo-
sina. Rakennuksia tulisi suunnitella siten, että niiden käyttötarkoituksen 
muuttaminen jälkikäteen on mahdollisimman vaivatonta. Jos rakennusten 
elinkaarta halutaan pidentää, muuntojoustavuus on ehdottomasti otettava 
huomioon. Ei voida olettaa, että rakennuksen tilat pystytään suunnittele-
maan sellaisiksi, etteivät ne tarvitse lisäyksiä tai muutostöitä sadan vuoden 
kuluttua. Esimerkiksi nykyaikaiseen toimistotyöhön olennaisesti kuuluvien 
tietokoneiden ja muun elektroniikan vaatima tila johtokouruineen ja palvelin-
huoneineen on asia, jota ei mitenkään voitu ennakoida 30 vuoden takaisessa 
toimistosuunnittelussa, kun taas esimerkiksi arkistohuoneet vaativat sähköis-
ten arkistojen aikakaudella paljon vähemmän tilaa kuin ennen. 1980-luvun 
koulurakennukset eivät myöskään voi vastata moderniin tietoyhteiskuntaan 
kuuluvien opetusmenetelmien vaatimuksiin ilman muutostöitä. Asuin-
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rakentamisen puolella normit ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen 
vuosisadan aikana ja keskimääräiset asuntokoot ovat kasvaneet. Pitkäikäisiä 
rakennuksia suunniteltaessa on siis tärkeää tehdä rakennuksen tiloista niin 
joustavia ja helposti muunneltavia, että ne pystyvät muuntautumaan vastaa-

maan tulevaisuuden asumisen, teollisuuden ja työelämän vaatimuksiin.

2.1 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakennusmateriaalit ja tarvikkeet kuluttavat suurimman osan rakentamises-
sa kuluvasta energiasta, noin 67 prosenttia. Sementin ja teräksen valmistus 
kuluttavat rakennusmateriaaleista eniten energiaa, ja lisäksi niiden valmistuk-
sen aikana ympäristöön pääsee muun muassa hiilidioksidia, rikkidioksidia ja 
erilaisia typen yhdisteitä. (Havukainen 2009, 7.)

Tässä kappaleessa käydään läpi muutamia yleisimpiä rakennusmateriaaleja, 
joita käytetään rakennusten kantavan rungon materiaalina tai jotka muodos-
tavat merkittävän osan rakentamisessa käytettävien materiaalien kokonais-
määrästä. Materiaalit esitellään lyhyesti, ja niiden ekologiset ominaisuudet 
kuvataan omana kappaleenaan.

2.1.1 Betoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Betonirakenteet ovat 
lujia, paloturvallisia ja edullisia valmistaa (Betoniteollisuus ry 2007, 2). Betonin 
valmistuksessa syntyy kuitenkin paljon hiilidioksidipäästöjä. Sementin valmis-
tuksessa tapahtuu kemiallinen reaktio, jonka seurauksena vapautuu hiilidiok-
sidia. Lisäksi sementin valmistuksessa tarvittavan kalkin polttaminen edellyt-
tää korkeaa lämpötilaa, mikä kuluttaa runsaasti energiaa. (Havukainen 2009, 
7.) Betonirakenteiden valmistuksesta aiheutuu yleensä 250–350 kilogrammaa 
hiilidioksidipäästöjä betonikuutiometriä kohti (Punkki ym. 2010, 47).

Sementin valmistus

Sementtiä valmistettaessa jauhettua kalkkikiveä poltetaan korkeassa lämpö-
tilassa, jolloin siitä muodostuu klinkkeriä (Havukainen 2009, 6). Polttoproses-
sia tehostamalla ja uusiutuvia polttoaineita käyttämällä voidaan pienentää 
tämän vaiheen päästöjä. Finnsementin ympäristöraportin (2012) mukaan 
jopa 45 prosenttia kivihiilen ja petrokoksin käytöstä pystytään nykyisin kor-
vaamaan ei-fossiilisilla polttoaineilla kotimaisessa tuotannossa (Finnsementti 
2012, 3). Vuonna 2011 Suomessa tuotetun sementin polttamisesta aiheutui 
noin 300 kg CO

2 
sementtitonnia kohti (Finnsementti 2012, 12).
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Klinkkerin poltossa tapahtuu kalkkikiven kalsinoitumiseksi kutsuttu kemialli-
nen reaktio, jossa vapautuu kiinteä määrä hiilidioksidia sementtitonnia kohti. 
Tätä hiilidioksidipäästöä ei siis voida pienentää prosessia tehostamalla. Kalsi-
noitumisprosessissa vapautuu noin 500 kg hiilidioksidia sementtitonnia kohti 
(Punkki ym. 2010, 46). Sementin tuotannosta aiheutuu yhteensä eri lähteiden 
mukaan 650–1000 kg CO

2 
sementtitonnia kohti. Finnsementin ympäristöra-

portin mukaan vuonna 2011 tuotetun sementin hiilidioksidipäästöt olivat 
yhteensä noin 700 kg sementtitonnia kohti (Finnsementti 2012, 12).

Klinkkerin kalsinoitumisessa syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrää voidaan 
pienentää korvaamalla osa betonissa käytettävästä sementistä erilaisilla se-
osaineilla. Yleisimmin käytettyjä seosaineita ovat masuunikuona, lentotuhka 
ja kalkkikivi# lleri (Punkki ym. 2010, 46).

2.1.2 Puu

Useimmiten ekorakennusten rakennusmateriaaliksi valitaan puu. Puulla on 
hyvä maine ekologisena materiaalina, ja se viestii maanläheisestä ja luontoa 
kunnioittavasta rakennuksesta. Puutuotteiden valmistus ja kuljetukset kulut-
tavat jopa kaksi kertaa vähemmän energiaa kuin teräksen tai betonin valmis-
tus ja kuljetus. Puutuotteiden valmistuksesta syntyy myös vähemmän kasvi-
huonekaasupäästöjä. (Euroopan komission neuvoa-antava komitea 2004, 11.) 

Yleensä puutuotteilla onkin rakennustuotteista pienin hiilijalanjälki (Puuinfo 
2011, 5). Rakennustuotteiden hiilijalanjälkiä vertailtaessa täytyy kuitenkin va-
roa, ettei kasvihuonekaasupäästöjen määrää rakennusmateriaalikilogrammaa 
kohti verrata suoraan: materiaalit ovat tiheydeltään erilaisia, ja eri materiaa-
leja tarvitaan saman tehtävän täyttävän rakennusosan valmistamiseen eri 
määriä. Esimerkiksi teräksen valmistuksessa syntyy paljon hiilidioksidipääs-
töjä valmistusprosessissa tarvittavien korkeiden lämpötilojen vuoksi, mutta 
kuutiometri terästä painaa huomattavasti enemmän kuin sama määrä puuta, 
ja toisaalta teräsrunkoinen, kantava ulkoseinä saadaan aikaan pienemmällä 
määrällä terästä kuin kantavaan puiseen ulkoseinään kuluu puuta. Rakennus-
osien todellisten hiilijalanjälkien vertailemiseksi niiden aiheuttamat päästöt 
pitää laskea tarkastelemalla rakennusosia kokonaisuutena.

Sitoutunut hiili

Koska puu on orgaanista ainesta ja puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia 
ilmakehästä, puumateriaaleihin sitoutuneen hiilidioksidin katsotaan yleensä 
kompensoivan puisen rakennustuotteen valmistuksesta aiheutuvia hiilidi-
oksidipäästöjä (Puuinfo 2004, 1). Tämä on kuitenkin karkea yksinkertaistus: 
mikäli yksinomaan tuotteeseen tai materiaaliin sitoutunut hiili oikeuttaisi hiili-
dioksidipäästöjen kompensointiin, esimerkiksi muovituotteita voitaisiin pitää 
hyvinkin ekologisina, koska ne on valmistettu hiilipohjaisesta öljystä ja siten 
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sisältävät sitoutunutta hiiltä. Hiilikompensaatiota laskettaessa pitäisikin ottaa 
huomioon aikajänne, jonka kuluessa hiili sitoutuu ja lopulta mahdollisesti va-
pautuu takaisin ilmakehään: puu kasvaa kaatoikään parhaimmillaan muuta-
massa kymmenessä vuodessa, mutta öljyn muodostuminen kestää miljoonia 
vuosia. Sadan vuoden elinkaaren aikana rakennuksessa olevat puuosat sisäl-
tävät siis hiiltä, joka on sitoutunut muutaman vuosikymmenen aikana, mutta 
muoviosien sisältämä hiili on sitoutunut miljoonia vuosia aiemmin, ja se lisää 
vapautuessaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta käytännössä pysyvästi.

Jos rakennusosat hävitetään rakennuksen elinkaaren lopuksi esimerkik-
si polttamalla, sekä puu- että muoviosien sisältämä hiili vapautuu jälleen 
ilmakehään. Mikäli puisen rakennusosan valmistuksessa syntyviä hiilidiok-
sidipäästöjä on kompensoitu laskennallisesti puuhun sitoutuneella hiilellä, 
ei polttamisesta syntyviä päästöjä voi jättää huomiotta sillä perusteella, että 
puun sisältämä hiili oli alunperinkin peräisin ilmakehästä. Puun hiilipäästöt 
poltettaessa ovat kuitenkin esimerkiksi hiiltä useita kertoja vähäisemmät, 
joten fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puulla on ekologinen ratkaisu 
(Puuinfo 2004, 3).

Metsien biomassaan sitoutuvan hiilen synnyttämän hiilinielun vaikutuksia 
tarkemmin arvioitaessa on huomioitava ilmakehästä poistuvan hiilen määrä 
sekä metsän puustoon jo sitoutuneen hiilivaraston osuus (Broadmeadow & 

Matthews 2003, 2). Täysikasvuinen metsä toimii hiilivarastona, johon ei sitou-
du enempää hiiltä kuin siitä vapautuu luonnollisten prosessien kautta.

Hiilen sitoutuminen puuston elinkaaren aikana noudattelee ennustettavaa 
kaarta. Heti puiden istutuksen jälkeen hiiltä sitoutuu suhteellisen hitaas-
ti. Noin 20 vuoden kuluttua alkaa elinvoimaisen kasvun vaihe, jossa hiiltä 
sitoutuu nopeasti. Noin 80 vuoden iässä saavutetaan kypsä vaihe, jossa hiilen 
sitoutuminen hiljalleen tasaantuu, kunnes päädytään vanhan puuston vai-
heeseen. Tällöin on saavutettu tasapaino sekä hiilen sitoutumisen että laho-
amisprosessien ja luonnollisten häiriötekijöiden aiheuttaman hiilen vapautu-
misen kanssa. Tasapainovaiheessa puustoon on varastoituneena hieman yli 
200 tonnia hiiltä hehtaaria kohti. (Broadmeadow & Matthews 2003, 3.)

Koska puiden hakkuu vähentää puuston biomassan määrää hakkuualueella,  
puusto ei ole enää tasapainotilassa ja uutta puustoa alkaa kasvaa. Kasvavaan 
puustoon voi sitoutua jälleen lisää hiilidioksidia saman verran kuin hakattuun 
puumäärään oli sitoutuneena. (Broadmeadow & Matthews 2003, 4.) Täten 
voidaan katsoa, että rakennusmateriaaliksi jalostettu puutavara lisää puuhun 
sitoutuneen hiilen kokonaismäärää. Rakennusmateriaaliin sitoutuneen hiilen 
huomioonottaminen hiilidioksidipäästöjä kompensoivana ominaisuutena on 
siis perusteltua.
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Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n kanta on, että puiden hak-
kuu lasketaan oletusarvoisesti hiilipäästöksi, joka tapahtuu hakkuuhetkellä. 
Myös vaihtoehtoisia menetelmiä puutuotteiden hiilijalanjäljen laskemiseksi 
on esitetty. (Euroopan komission neuvoa-antava komitea 2004, 7.) Puutuot-
teiden aiheuttamat laskennalliset hiilipäästöt vaihtelevat käytetystä menetel-
mästä riippuen. Jos puiden hakkuu katsotaan aina hiilipäästöksi, puutavaraa 
vievät maat, kuten Suomi ja Ruotsi ovat epäedullisessa asemassa, vaikka 
metsiä hoidettaisiin kestävästi. Puutuotteita tuovat maat, kuten Alankomaat, 
taas ovat edullisessa asemassa, jos puutuotteiden runsaan käytön katsotaan 
vähentävän hiilidioksidipäästöjä puuhun sitoutuneen hiilen ansiosta. Toisella 
tavalla laskettaessa päästöt lasketaan kuuluvaksi sille valtiolle, jossa puutuot-
teet käytetään; tällöin puutavaran tuotantomaalla ei ole välttämättä intresse-
jä hoitaa metsiään kestävästi, ja puutavaraa tuovat maat ovat epäedullisessa 
asemassa. (Euroopan komission neuvoa-antava komitea 2004, 8.)

2.1.3 Tiili

Tiili on jo tuhansia vuosia käytetty, perinteinen rakennusmateriaali. Tiilet 
valmistetaan luonnonmateriaaleista, eivätkä ne sisällä myrkyllisiä aineita 
(Väisänen & Huttunen 2003, 12). Tiilirakenteet ovat pitkäikäisiä, ja huolellisesti 
käsiteltyinä rakenteista purettuja tiiliä voidaan käyttää uudelleen. 

Tiiliä poltetaan korkeassa lämpötilassa, mistä aiheutuu väistämättä hiilidioksi-
dipäästöjä. Päästöjen kokonaismäärä on kilogrammaa kohti hieman suurempi 
kuin betonilla, mutta koska tiili on huokoisempaa ainetta, ovat tiilituotteiden 
kuutiometrikohtaiset päästöt noin kolme neljäsosaa betonin hiilidioksidi-
päästöistä (Wienerberger Terca ympäristöseloste, 2).

2.1.4 Teräs

Teräs on rakennustuote, jolla on korkea vetolujuus. Terästä käytetään muun 
muassa kantavissa rakenteissa, betoniraudoitteina ja julkisivuverhouksena. 
Teräksen etuja ovat hyvä lujuus-painosuhde, pienet rakennemitat, helppo 
kiinnitettävyys esimerkiksi hitsaamalla ja hyvä kulutuksen- ja palonkestävyys. 
Haittapuolina teräsrakenteilla ovat kallis hinta, hoikkien rakenteiden mahdol-
lisesti aiheuttamat vakausongelmat, pehmeneminen korkeissa lämpötiloissa 
ja pinnan korroosio. (Väisänen 2007, 28.)

Teräs on kestävä materiaali, ja teräksiset rakenteet kestävät kauan käytössä. 
Terästuotteet voidaan yleensä kierrättää kokonaan. Suomessa valmistettavan 
teräksen raaka-aineesta noin 40 prosenttia on kierrätysmateriaalia (Väisänen 
2007, 33).
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Teräksen valmistamisessa kuluu paljon energiaa. Terästuotteiden hiilidioksi-
dipäästöt syntyvät pääasiassa masuuniprosessin vaatimien korkeiden läm-
pötilojen vuoksi. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi teräksen valmistuksessa syntyy 
pölyä, erilaisia hiukkaspäästöjä ja kemiallisia päästöjä vesistöihin. Päästöjä 
voidaan vähentää tehostamalla tehtaiden puhdistus- ja kierrätysprosesse-
ja. Suomalaiset terästehtaat noudattavat ympäristölainsäädäntöä sekä ISO 
14001 -ympäristöstandardia. (Väisänen 2007, 33.)

2.2 Ekorakennuksia Suomessa

Suomessa on viime vuosina valmistunut tai suunniteltu useita ekorakennuk-
sia, joissa on yleensä keskitytty energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energi-
an tuotantoon. Myös rakennusmateriaalien ekologisuuteen on kiinnitetty 
huomiota muutamissa kohteissa, mutta energiatehokkuus on selvästi vielä 
vallitseva ekologisuuden mittari.

2.2.1 PuuEra

PuuEra on Vierumäelle rakennettu, viisikerroksinen passiivitasoinen puuker-
rostalo. Talo valmistui vuonna 2012, ja se sai vuoden 2012 Puupalkinnon. 
Rakennuksen on suunnitellut Vuorelma Arkkitehdit Oy. PuuEra rakennettiin 

huomattavan lyhyessä ajassa, ja se on sekä rakennus- että asumiskustannuk-
siltaan kilpailukykyinen. (Viljakainen 2012, 22.)

Puukerrostalon tilat on suunnattu matalaenergiatavoitteen mukaisesti: 
porrashuone ja tekniset tilat sijaitsevat talon pohjoispuolella ja kaikkien 27 
asunnon parvekkeet avautuvat etelään. Talo on hybridirakenteinen: puiset 
suurelementit on yhdistetty porrashuoneen liimapuurakenteisiin. Liimapuis-
ten välipohjaelementtien päälle on vaarnaruuveilla sidottu betonilaatta. Ulko-
seinät ja osa väliseinistä ovat kantavia, eikä huoneistojen sisällä ole kantavia 
väliseiniä. Parvekkeita kannattelevat pilarit ovat liimapuuta.

2.2.2 Synergiatalo

Viikin Synergiatalo oli Suomen ympäristökeskuksen toimitalon suunnittelu-
kilpailu, joka järjestettiin touko-lokakuussa 2010. Kilpailutehtävänä oli suun-
nitella Suomen ympäristökeskukselle uusi ekotehokas toimitalo Viikin tiede-
puiston alueelle (Synergia-kilpailuohjelma, 2). Kilpailu oli kutsukilpailu, johon 
osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa Suomesta ja ulkomailta.

Kilpailuehdotuksilta edellytettiin korkeatasoisen arkkitehtuurin ja hyvän 
työympäristön luomisen lisäksi ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Tärkeysjär-
jestyksessä ensimmäisenä oli rakennuksen energiatehokkuus, mutta palau-
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tettavana aineistona vaadittiin myös laskelmat rakennuksen päärakenteiden 
hiilijalanjäljestä (Synergia-kilpailuohjelma, 19). Osallistujilla oli käytössään 
Excel-pohjainen laskuri, johon syötettiin rakenteissa käytettyjen materiaalien 
määrät ja hiilidioksidipäästöt kilogrammaa kohti. Lisäksi kilpailuohjelmassa 
vaadittiin suunniteltavaksi paikallista, uusiutuvaa energiantuotantoa. Toimita-
lolle tavoiteltiin Breeam-, Leed ja Hanke-Promise -ympäristöluokituksia. 

Arkkitehtuurikilpailun voitti JKMM Arkkitehdit ehdotuksellaan "Apila". Toimi-
taloa ei ole tätä kirjoitettaessa toteutettu.
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Edellä on kuvattu yleisluontoisesti rakennusmateriaalien ympäristövaiku-
tuksia sekä ekologisten materiaalivalintojen vaikutusta rakennuksen arkki-
tehtuuriin. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan hiilijalanjälkilaskennan 
periaatteita ja rakennusosien ympäristövaikutusten mallintamista osana 
rakennuskohteen tietomallipohjaista arkkitehtisuunnitteluprosessia.

3.1 Rakennusosien vaikutus rakennuksen 
elinkaariarvioinnissa

Rakennuksen ympäristövaikutuksia tutkittaessa pitää määritellä, mihin 
rakennuksen elinkaaren vaiheisiin tutkimus rajataan. Green Building Council 
Finland on jaotellut Vähähiilisen kiinteistö- ja rakentamisalan ydinindikaat-
torit (Värkki) -hankkeessaan rakennuksen elinkaaren vaiheet CEN / TC 350 
-standardiin perustuviin moduuleihin (GBC Finland 2013, 30). Rakennuksen 
elinkaari on jaettu karkeasti neljään ryhmään:

Rakennuksen elinkaaren vaiheista tuotevaiheeseen kuuluvat raaka-aineiden 
hankkiminen (A1), kuljetukset (A2) ja valmistus (A3). Rakentamisvaiheeseen 
kuuluvat kuljetukset työmaalle (A4) ja rakentamis- ja asennusvaihe (A5) (GBC 
Finland 2013, 30.) Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteisiin on 
sisällytetty tuote- ja rakentamisvaiheesta ympäristökuormat, jotka aiheutuvat 
raaka-aineiden hankinnasta, rakennustarvikkeiden valmistuksesta ja työmaal-
la tapahtuvasta rakentamisesta (Saari 2001, 4).

Käyttövaiheeseen B kuuluvat rakennuksen käyttö (B1), huolto (B2), korjaus-
toimenpiteet (B3), rakennusosien vaihto (B4) sekä käyttötarkoituksen muutos 
(B5). Lisäksi käyttövaiheeseen kuuluvat käytönaikainen energiankulutus (B6) 
ja käytönaikainen vedenkulutus (B7). (GBC Finland 2013, 30.) Käyttövaihees-
ta on ympäristöselosteisiin sisällytetty kiinteistönhoidosta ja rakennusosien 
kunnossapidosta aiheutuvat ympäristökuormitukset (Saari 2001, 4). Mahdol-
listen muutoskorjausten aiheuttamia kuormituksia ei huomioitu.

Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheeseen kuuluvat purku (C1), kuljetus (C2), 
jätteiden käsittely (C3) sekä jätteiden hävittäminen (C4) (GBC Finland 2013, 
30). Rakennusosakorteissa voidaan esittää purkuvaiheesta esimerkiksi raken-
nusosan tai -materiaalin kierrätys (Saari 2001, 11).

3 Rakennuksen ympäristövaikutusten mallintaminen

• A 1–3: Tuotevaihe

• A 4–5: Rakentamisvaihe

• B 1–7: Käyttövaihe

• C 1–4: Purkuvaihe
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Tässä tutkimuksessa pääpaino on tuote- ja rakentamisvaiheissa (A1–A5). 
Uusimista tai korjaamista vaativille rakennusmateriaaleille määritellään 
kerroin, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa materiaalista valmistettu raken-
nusosa joudutaan korvaamaan uudella rakennukselle oletetun sadan vuoden 
käyttöiän aikana. Energiankulutus- ja kasvihuonekaasupäästölaskelmissa ei 
huomioida rakennusosien purkamisesta ja hävittämisestä aiheutuvia kuormi-
tuksia. Ympäristöselosteissa on yleensä huomioitu kierrätysmateriaalin käyttö 
rakennusosan valmistusvaiheen ympäristövaikutuksia lieventävänä ominai-
suutena, joten mahdollisen kierrätyksen vaikutusta ei voida enää huomioida 
rakennusosan elinkaaren loppupäässä.

3.1.1 Tarkasteltavat ympäristövaikutukset

Rakennusosien ympäristövaikutusten arvioimiseksi pitää muodostaa koko-
naiskuva yksittäisen rakennuksen elinkaaren aikana rakennusosista ja -materi-
aaleista aiheutuvista ympäristökuormista. VTT:n tutkimuksessa rakentamisen 
ja rakennusten ekotehokkuudesta on lueteltu SETAC:n (Society of Environ-
mental Toxicology and Chemistry) ympäristövaikutustyöryhmän ehdotuksen 
mukaiset elinkaariarvioinnin ympäristövaikutusluokat (Häkkinen ym. 1999, 
16-17). Nämä vaikutusluokat ovat:

Tietomallinnustyökaluilla on mahdollista tehdä laskelmia sellaisista ym-
päristökuormista, joita syntyy ennustettavia määriä rakennusmateriaalin 
pinta-ala-, tilavuus- tai massayksikköä kohti. Käytännössä tässä diplomityössä 
tutkittavat vaikutukset rajoittuvat niihin, joista on saatavilla tutkittua tietoa 

• Elollisten luonnonvarojen otto

• Elottomien luonnonvarojen otto

• Maankäyttö

• Ilmastonmuutos

• Yläilmakehän otsonin tuhoutuminen

• Ihmiseen kohdistuva toksisuus

• Ekotoksisuus

• Alailmakehän foto-oksidanttien muodostuminen

• Happamoituminen

• Rehevöityminen
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mahdollisimman laajasti eri rakennusmateriaalien osalta. Tällaisia tietoja 
ovat uusiutuvien sekä uusiutumattomien raaka-aineiden kulutus, valmistuk-
sessa kuluva energia, kasvihuonekaasupäästöt, sitoutunut hiilidioksidi sekä 
syntyvän jätteen määrä. Joidenkin rakennusosien ja -materiaalien osalta on 
olemassa tietoa erilaisista myrkyllisistä päästöistä ilmakehään, raskasmetal-
li- ja muista päästöistä ympäristöön, orgaanisista aineksista jätevesissä sekä 
pölyn ja muiden hiukkaspäästöjen muodostumisesta. Näin tarkkoja tietoja ei 
kuitenkaan ole kattavasti yleisimmistä rakennusmateriaaleista, joten tällaiset 
ympäristövaikutukset jätetään huomiotta tässä tutkimuksessa.

Raaka-aineen käyttö

VTT:n ekotehokkuustutkimuksessa määriteltiin eräiksi rakennusalan ympäris-
tövaikutusluokiksi elollisten sekä elottomien luonnonvarojen otto (Häkkinen 
ym. 1999, 16). Ympäristöselosteissa ilmoitetaan rakennusosan valmistukseen 
kuluvien uusiutuvien ja uusiutumattomien raaka-aineiden määrät (Saari 
2001, 4). Euroopan parlamentti puolestaan katsoo, että tulevassa kokonais-
valtaisessa resurssipolitiikassa ei enää pitäisi erottaa toisistaan “uusiutuvia” 
ja “uusiutumattomia” luonnonvaroja, vaan siihen pitäisi sisällyttää myös 
“kestävät” raaka-aineet (Mietintö resurssitehokkaasta Euroopasta 2012, 4). 
Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisikin kiinnittää 

huomiota siihen, onko esimerkiksi rakennuksessa käytettävä puu serti# oitua 
ja kestävästi hankittua.

Yleensä uusiutuvia luonnonvaroja, kuten puuta, käytettäessä oletetaan, että 
sitä riittää määrittelemättömän pitkäksi ajaksi. Yksittäisen rakennuksen kulut-
tamalla puulla ei nähdä olevan merkitystä maailman metsävarantojen riittä-
vyyden kannalta. On myös mahdollista hoitaa metsiä kestämättömästi niin, 
että puuvarannot hupenevat nopeammin kuin ne ehtivät kasvaa takaisin. 
Tästä syystä onkin tärkeää, että valittua rakennusmateriaalia pyritään käyttä-
mään mahdollisimman vähän.

Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteissa, joita on käytetty tämän 
tutkimuksen yhtenä lähteenä laskurissa käytettävien ympäristövaikutusten 
osalta, raaka-aineiden kulutukseen lasketaan mukaan rakennustyömaalle asti 
tuotavien raaka-aineiden määrät. Rakennuksen raaka-aineiden kulutukseen 
ei siten lasketa mukaan sellaisia materiaaleja, joita kuluu jonkin rakennusosan 
valmistusprosessin aikana, mutta jotka eivät kulkeudu rakennustyömaalle 
asti. (Saari 2001, 6.) Käytännössä ympäristöselosteissa on usein ilmoitettu 
uusiutuvien ja uusiutumattomien raaka-aineiden kokonaiskulutus valmista 
materiaalikilogrammaa tai muuta toiminnallista yksikköä kohti. Esimerkiksi 
yhteen kilogrammaan poltettua tiiltä kuluu uusiutumattomia raaka-aineita 
1,2 kg (Ympäristöseloste Wienerberger Terca, 1).
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Valmistuksessa kuluva energia

Yhtenä tarkasteltavana ympäristövaikutuksena on rakennusosan tai -materi-
aalin valmistuksen kuluttama energia. Rakennusten ja rakennusosien ympä-
ristöselosteissa energiankulutus on jaoteltu uusiutuvaan ja uusiutumatto-
maan energiaan (Saari 2001, 4). Laskelmissa käytetyt rakennusmateriaalien ja 
-tarvikkeiden energiankulutukset ja ympäristöpäästöt kattavat koko valmis-
tusprosessin luonnonvarojen hankinnasta aina valmiiksi rakennusmateriaa-
leiksi ja -tarvikkeiksi asti (Saari 2001, 6). Ilmoitetun uusiutuvan ja uusiutumat-
toman energiankulutuksen perusteella voidaan arvioida rakennusmateriaalin 
tai -tarvikkeen ekologista jalanjälkeä ja esimerkiksi valita rakennustarvikkeita 
sen mukaan, kuinka paljon uusiutuvia energianlähteitä valmistuksessa on 
käytetty.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan rakennuksen materiaalien valmistuksesta aiheu-
tuvien ilmakehään vapautuvien kasvihuonekaasupäästöjen summaa, josta on 
vähennetty valmistusprosessissa ilmakehästä poistuvien kasvihuonekaasujen 
summa (GHG Protocol 2011, 15). Rakennusten ja rakennusosien ympäristöse-
losteissa ilmoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä muunnet-
tuna hiilidioksidiekvivalenttigrammoiksi ja lisäksi ilmoitetaan rakennustuot-

teeseen tai -materiaaliin sitoutuneen hiilen määrä (Saari 2001, 4). Tässä työssä 
kasvihuonekaasupäästöjen ja materiaaliin mahdollisesti sitoutuneen hiilidi-
oksidin lähtötietoina käytetään pääasiallisesti RT-ympäristöselosteita sekä 
rakennustuotevalmistajien laatimia ympäristöselosteita. Joidenkin rakennus-
materiaalien osalta päästötietojen lähteenä käytetään Suomen ympäristökes-
kuksen materiaalitehokkuuden ja hiilijalanjäljen laskentaohjeistusta (Nissinen 
& Rintala 2010, 5). Kuljetuksista, rakentamisesta ja purkamisesta aiheutuvia 
hiilidioksidipäästöjä ei huomioida.

Green Building Council Finlandin julkaisemien Rakennusten elinkaarimit-
tarien mukaisesti lasketuissa rakennuksen elinkaaripäästöissä ei huomioi-
da lainkaan rakennusmateriaaliin sitoutunutta hiiltä. Koska hiilivarasto on 
luonteeltaan väliaikainen ja hiili vapautuu takaisin ilmakehään rakennusosan 
elinkaaren lopussa, elinkaariperusteisessa laskennassa ei voida huomioida 
hiilivaraston vaikutusta hiilijalanjälkeen. Laskentaohjeen perusteena oleva 
CEN / TC 350 -standardityöryhmä ei ole toistaiseksi hyväksynyt hiilivaraston 
ilmoittamista edes ylimääräisenä lisätietona. (GBC Finland 2013, 40.) Green-
house Gas Protocolin tuote-elinkaaristandardin mukaan tuotteiden kasvihuo-
nekaasuinventaarioon voidaan sisällyttää tuotteeseen sitoutunut hiili siinä 
tapauksessa, ettei hiili vapaudu ilmakehään tuotteen elinkaaren lopuksi (GHG 
Protocol 2011, 15).
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Mallinnettavat ympäristövaikutukset

Tämän diplomityön tuloksena tehtävä laskuri keskittyy rakennusosien hiili-
jalanjälkeen. Laskuri laskee kasvihuonekaasupäästöjen sekä rakennusosaan 
sitoutuneen hiilidioksidin määrän muunnettuna hiilidioksidiekvivalenttiki-
logrammoiksi. Lisäksi voidaan helposti laskea rakennusosan tai -materiaalin 
valmistuksessa kuluvien raaka-aineiden määrä kilogrammoina sekä kuluvan 
energian määrä megajouleina. Kattavia lähtötietoja energian- ja raaka-ai-
neenkulutuksesta ei kuitenkaan usein ole saatavilla.

Laskuria on helppo soveltaa rakennustuotteiden elinkaariarvioinnin työka-
luksi lisäämällä uusia tutkittavia ympäristövaikutuksia, kuten syntyvän jätteen 
määrä tai myrkylliset päästöt. Kattava ympäristövaikutusarviointi edellyttää 
kuitenkin luotettavia ja tasalaatuisia lähtötietoja. Joistakin rakennustuottei-
den ympäristövaikutuksista ilmoitetaan pelkästään kasvihuonekaasupääs-
töt, useista tuotteista ilmoitetaan raaka-aineen ja energian kulutus, ja vain 
harvoista tuotteista on tietoa pölyn syntymisestä, myrkyllisistä kemikaaleista 
tai muista ympäristöä vahingoittavista päästöistä.

Green Building Council Finlandin suosituksen mukaan rakennusosien ja 
-materiaalien kasvihuonekaasupäästötietojen lähteinä tulee käyttää ensisijai-
sesti EN 15804 -standardin mukaisia rakennustuotteiden ympäristöselosteita, 

yleisiä tuoteryhmän ympäristöselostetta tai muuta luotettavaa lähdettä, jos 
standardin mukaisia ympäristöselosteita ei ole saatavilla (esim. ISO 13024 
tyypin III ympäristöseloste). Ympäristövaikutuksia koskevat tiedot eivät saa 
olla kymmentä vuotta vanhempia. Silloin, kun päästötietojen lähteenä käyte-
tään jotakin muuta lähdettä, kuin soveltuvaa EN 15804 -standardin mukaista 
tietoa, lisätään näiden tuotteiden negatiivisiin ympäristövaikutuksiin 10 
prosenttia. (GBC Finland 2013, 37.)

Green Building Council Finlandin mukaan vanhoja, vuodesta 1998 alkaen 
laadittuja RT-ympäristöselosteita ei siis saisi käyttää päästoarvojen lähteinä, 
mutta tässä työssä tehtävässä hiililaskurissa myös vanhoja ympäristöselos-
teita käytetään, mikäli uudempaa ja luotettavampaa tietoa ei ole saatavilla 
(GBC Finland 2013, 55). Joidenkin rakennustuotteiden osalta on nojauduttu 
SYKEn Synergia-laskentaohjeen liitteessä ilmoitettuihin rakennusmateriaalien 
keskimääräisiin kasvihuonekaasupäästöihin.

3.1.2 Laskelmissa huomioitavien rakennustuotteiden rajaus

Green Building Council Finland on määritellyt Rakennusten elinkaarimitta-
reissaan, mitkä rakennusosat ja -materiaalit otetaan huomioon rakennuksen 
päästölaskelmissa. Rakennustuotteiden rajaus perustuu EN 15978-standardiin 
sekä suomalaiseen Talo 2000 -nimikkeistöön. (GBC  Finland 2013, 34.) Tämän 
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diplomityön laskelmissa huomioitavat rakenteet noudattelevat GBC Finlandin 
jaottelua.

Aluerakentamisen alalta huomioidaan työmaalle tuotu maa- ja kiviaines, 
paalutukset, vahvistukset sekä päällysteet tontin alueella. Laskelmista raja-
taan pois pilaantuneen maan kunnostus ja vanhan rakennuksen purku. (GBC 
Finland 2013, 34.) Aiemman rakennuksen materiaalien hyötykäyttö huo-
mioidaan siten, että kierrätettävien materiaalien valmistuksen aiheuttamia 
päästöjä ei enää oteta huomioon. Materiaalin käyttökuntoon jalostuksen ja 
käyttöönoton aiheuttamat päästöt otetaan huomioon. (GBC Finland 2013, 
40.)

Kunnallistekniikkaa ei rakennusten elinkaarimittareiden ohjeistuksen mukai-
sesti tehdyissä laskelmissa tarvitse huomioida. Alue- ja piharakenteista huo-
mioidaan suuret kokonaisuudet kuten leikki- ja virkistysalueet sekä puistot. 
Yksittäiset vähämerkitykselliset piharakenteet voidaan jättää pois laskelmista. 
(GBC Finland 2013, 34.)

Rakennuksen perustukset, sisärungon pystysuuntaiset osat, sisäseinät ja 
täydentävät rakenteet huomioidaan laskelmissa niin kattavasti kuin mah-
dollista. Huomioitaviin runkorakenteisiin kuuluvat pilarit, palkit, kantavat ja 
ei-kantavat sisäseinät sekä muut tilanjako-osat, hissikuilut, portaat ja luiskat. 

Ala- väli- ja yläpohjat sekä vesikatto huomioidaan myös täydellisesti. (GBC 
Finland 2013, 34.)

Pintamateriaaleista huomioidaan suojaavat materiaalit, maalit ja pinnoitteet. 
Tapetointeja, verhoja, mattoja ja muuta sisustusta ei huomioida. Kiinto- ja 
irtokalusteita ei huomioida. (GBC Finland 2013, 34.)

Taloteknisistä järjestelmistä huomioidaan rakennuksen olosuhteita tuottavat 
järjestelmät, hissit, ilmastointiputket, johdot, automaatio ja energiantuo-
tantolaitteet. Teknisistä osista huomioimatta jätetään käyttäjien palveluita 
tuottavat ratkaisut, kuten kaupan kylmäjärjestelmät, toimistolaitteet tai 
tuotantolaitteistot.

Rakennusvaiheesta A5 huomioidaan kertakäyttöiset väliaikaiset rakenteet, 
joissa kulutetaan pysyvästi materiaaleja tai energiaa, esimerkiksi valutöiden 
tukirakenteet (GBC Finland 2013, 34). Valumuottien päästölaskelmissa tulee 
huomioida, että esimerkiksi muottivanerit voidaan useimmiten uusiokäyttää. 
Rakentamisen aikana käytettäviä pääomahyödykkeitä, kuten rakennusteli-
neitä tai työmaahissejä, ei huomioida laskelmissa, koska niitä voidaan käyttää 

uudelleen. (GBC Finland 2013, 34.)
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3.2 Tietomallinnus

Tietomallinnuksella (Building information modeling, BIM) tarkoitetaan ylei-
sesti menetelmää, jolla hallinnoidaan rakennusprojektin dataa digitaalisessa 
muodossa rakennuksen elinkaaren aikana. Olennaista on, että tietomalliin 
tallennetun datan analysointiin ja muokkaukseen on olemassa joustavia työ-
kaluja. (Penttilä 2006, 9.)

Tietomallit koostuvat "älykkäistä" objekteista, jotka kuvaavat rakennuksen 
fyysisiä osia, kuten ovia ja pilareita (Succar 2008, 7). Objektit voivat sisältää 
metadataa: esimerkiksi oviobjektiin on liitetty metadatana tieto oven koosta, 
materiaalista, ja siitä, minkätyyppisestä rakennusosasta on kyse. Näin tieto-
mallista voidaan tuottaa luettelomuotoisia tulosteita, joissa on listattuna esi-
merkiksi kaikki ovet mittoineen ilman, että taulukoita tarvitsee täyttää käsin.

Yleiset tietomallivaatimukset 2012

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on Rakennustiedon julkaisema julkaisusar-
ja, jossa määritellään mitä ja miten mallinnetaan tietomallinnettavan raken-
nushankkeen eri vaiheissa (YTV2012, 1). Tämän diplomityön mallinnusosuu-
dessa noudatetaan YTV2012 -periaatteita, mikäli mahdollista. Poikkeamat 
YTV2012:n määrittelemistä mallinnuskäytännöistä on ilmoitettu erikseen.

3.2.1 Tietomallinnuksen tasot

Tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusprojekteissa voi olla hyvinkin 
eritasoista. Succar (2008) tunnistaa tietomallinnukselle neljä eri tasoa sen mu-
kaan, miten laajalti tietomallinnuksen hyödyt on otettu käyttöön (ks. kuva 4).

Pre-BIM

Rakennusalalla on edelleen jossain määrin käytössä työtapa, 
jossa suunnitelman esittämisessä nojaudutaan pääasiassa 
2D-dokumentteihin. Mahdollisesti tehtävät 3D-havainneku-
vat tuotetaan irrallaan varsinaisesta suunnitteluaineistosta. 
Määrälaskenta, kustannusarviot ja muu luettelointi tehdään 
pitkälti manuaalisesti, eivätkä arvot päivity automaattisesti, 
kun suunnitelmaa muutetaan. (Succar 2008, 364.)

BIM-taso 1: objektipohjainen mallinnus

Ensimmäinen varsinaisen tietomallinnuksen taso 
toteutetaan käyttämällä objektipohjaista tietomallin-
nusohjelmistoa, kuten ArchiCAD®, Revit® tai Tekla®. 
Ensimmäisellä tasolla suunnittelijat tuottavat oman 

A

A
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suunnittelualansa malleja, joista voidaan tuottaa luettelointidataa ja muita 
dokumentteja. Yhteistyö eri suunnittelualojen kesken tapahtuu edelleen 
pääasiassa vaihtamalla 2D-piirustuksia ja muita dokumentteja. (Succar 2008, 
364.)

BIM-taso 2:  mallipohjainen yhteistyö

Toisella BIM-tasolla eri suunnittelijat toi-
mivat yhteistyössä jakamalla keskenään 
3D-malleja ja muokkaamalla omia mal-
lejaan muiden suunnittelijoiden mallien 
perusteella. Suunnitelmien yhteensovitus 
on edelleen satunnaista, mutta suuri osa 
yhteistyöstä perustuu kuitenkin kahden 
tai useamman suunnittelualan mallien tai 
tietomallista saadun datan jakamiseen. 
Yhteistyötä varten piirustusaineiston 
projektinsisäisiä vaatimuksia on kuitenkin 
tarkennettava. (Succar 2008, 364).

BIM-taso 3: verkkopohjainen integraatio

Tietomallinnuksen korkeimmalla 
tasolla projektia suunnitellaan 
yhteistyössä jatkuvasti päivittyvien, 
semanttisesti rikkaiden tietomallien 
avulla. Mallien jakaminen kaikkien 
suunnittelevien osapuolten käyt-
töön toteutetaan serveriohjelmis-
toilla. Kolmannen tason tietomalli on kattava, suunnittelualasta riippumaton 
malli, jonka avulla voidaan tehdä monimutkaisiakin analyyseja jo varhaisessa 
suunnitteluvaiheessa. (Succar 2008, 365.)

3.3 Ympäristövaikutusten tietomallintaminen

Rakennuksessa käytettävien materiaalien ympäristövaikutusten arvioimiseksi 
voidaan käyttää laskennallista menetelmää, jossa kunkin yksittäisen raken-
nusosan ympäristövaikutukset lasketaan yhteen. Summaksi saadaan raken-
nuksen kokonaisympäristövaikutus. Laskelma voidaan toteuttaa suhteellisen 
helposti tietomallinnusohjelmistolla, jolla saadaan tietoa mallinnettujen 
rakennusosien tilavuuksista: kun tiedetään, kuinka paljon esimerkiksi 1 m³ 
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KUVA 4:  Tietomallinnuksen tasot 
Succarin (2008) mukaan.
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tiettyä rakennusainetta aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, jätettä, myrkyl-
lisiä aineita jne, voidaan tietomallin tilavuusdatasta laskea yksinkertaisella 
kertolaskulla, kuinka paljon rakennuksessa oleva määrä rakennusainetta 
aiheuttaa edellämainittuja päästöjä. Rakennusosista tai -materiaaleista, 
joiden ympäristövaikutuksia ei voida suoraan arvioida tilavuuden tai massan 
perusteella, voidaan laskea vastaavaa dataa kappalemäärien perusteella tai 
muuten arvioimalla. 

Tietomalliin perustuvat laskelmat eivät ole tietenkään absoluuttisen tarkkoja, 
mutta riippuen laskelmiin käytetyn lähtödatan luotettavuudesta tuloksena 
on suuruusluokaltaan oikeansuuntaisia arvioita, joita voidaan hyödyntää teh-
täessä suunnittelupäätöksiä. Samankaltaisia metodeja on käytetty jo pitkään 
rakennusprojektien kustannusarvioiden laskennassa.

3.3.1  Mallinnustarkkuus

Yksi ratkaistava ongelma tietomallin rakennusosien ja -materiaalien ympä-
ristövaikutuksia laskettaessa on laskelmien tarkkuus suunnitteluprosessin eri 
vaiheissa. Rakennuksen päästöihin vaikuttaminen on tehokkaita ja edullisinta 
rakennushankkeen varhaisissa vaiheissa, mutta tällöin tarkkaa suunnittelu- 
ja laskentatietoa rakennuksen päästöistä ei ole vielä saatavilla (GBC Finland 
2013, 35). Rakennuksen rakentamis- ja purkuvaiheiden kasvihuonekaasu-

päästöt voidaan teoriassa laskea varhaisessa vaiheessa oletusarvojen avulla 
rakennuksen bruttoneliömetrimäärän perusteella. Oletusarvoina käytetään 
suurpiirteisiä, yleisesti keskiarvoa suurempia arvoja, joilla helpotetaan koh-
teen varhaisen vaiheen päästöjen arviointia. Jos yksinkertaistuksia on käytet-
ty laskennassa, tämä tulee esittää tuloksia raportoitaessa. (GBC Finland 2013, 
36.) Laskennan helpottamiseksi vähämerkityksellisiksi arvioidut päästölähteet 
voidaan jättää pois tarkastelusta, jos tietoa ei ole saatavissa (GBC Finland 

2013, 35).

Rakennussuunnitelman luonnosvaiheessa rakennuksesta tehdään karkea 
massamalli, jossa kuvataan rakennuksen massojen sijoittuminen tontille sekä 
tilakokonaisuuksien koot ja käyttötarkoitukset. Hiilijalanjäljen arviointi kerros-
neliöiden ja rakennusmassojen vaippojen pinta-alojen perusteella tulisi aloit-
taa jo tässä vaiheessa, kun suunnitelmaan on vielä mahdollista tehdä ratkai-
sevia muutoksia. Suunnitelman tarkentuessa mallista tehdään mahdollisesti 
tilamalli, jossa esitetään rakennuksen huonetilat kolmiulotteisina volyymeina. 
Seuraavaksi mallia täydennetään alustavaksi rakennusosamalliksi, jossa ra-
kennuksen kantavan rungon ja vaipan rakennusosat sekä väliseinät ovat pai-
kallaan, mutta niissä on käytetty luonnostason materiaaleja tai materiaaleja ei 
ole määritelty lainkaan. Suunnitelman viimeisessä vaiheessa malli täydentyy 
rakennusosamalliksi, jossa rakennusosat on mallinnettu oikeine rakenne-



40

kerroksineen, pintamateriaalit mukaanlukien (ks. kuvat 5 & 6). Seuraavassa 
hahmotellaan tietomallin eri vaiheissa käytettäviä laskentamenetelmiä. 

Tilamalli

Arkkitehdin luonnosvaiheessa mallintaman massamallin tai tilamallin perus-
teella voidaan laskea karkea arvio rakennuksen hiilijalanjäljestä bruttoneliö-
metri- tai bruttokuutiometrimäärän perusteella. Tietomallinnusohjelmistossa 
voidaan määritellä rakennuksen tiloille Talo2000-luokituksen mukainen 
käyttötarkoitus, ja tilojen bruttopinta-alojen perusteella voidaan teoriassa 
laskea arvio rakennuksen kasvihuonekaasupäästöistä rakennus- tai tilatyypin 
keskimääräisten neliökohtaisten päästöjen perusteella. Rakennuksen vaipan 
pinta-alan vaikutus hiilijalanjälkeen voidaan laskea karkealla tarkkuudella, 
vaikka esimerkiksi julkisivumateriaaleja ei olisi määritelty; ikkunapinta-alan 
osuus seinäpinta-alasta on pitkälti vakio.

Vaikka muun muassa kustannuslaskelmia varten on olemassa työkaluja, joilla 
rakennushankkeen kokonaiskustannuksia voidaan arvioida yllämainitulla 

tavalla rakennustyypin, kerrosalojen ja tilavuuksien perus-
teella, ei vastaavaa työkalua ole olemassa hiilijalanjäljen 

laskemista varten. Tällaisen työkalun luomiselle olisi olemassa 
hyvät edellytykset: kun esimerkiksi uuden toimistorakennuksen 

kokonaiskustannuksista voidaan esittää hyödyllisiä arvioita, vertaamalla 
tilastollisesti kerrosneliömetrimäärää ja kustannuksia aiemmin toteutuneisiin 
hankkeisiin, voisi samaa metodia soveltaa rakennusmateriaalien menekin, 
hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen arviointiin.

Tilamallin hiililaskurin hyödyt olisivat merkittävät, koska rakennushankkeen 
alkuvaiheessa tehdään yleensä merkittävimmät päätökset ja energiankulu-
tukseen ja päästöihin voidaan parhaiten vaikuttaa hankesuunnitteluvaihees-
sa tehtävillä ratkaisuilla (GBC Finland 2013, 14).

Alustava rakennusosamalli

Alustavan rakennusosamallin päästölaskelmia tehtäessä toimitaan samojen 
periaatteiden mukaan kuin tarkennetun rakennusosamallin päästölaskelmis-
sa. Tietomalliin mallinnettujen alustavien rakennusosien tilavuus kerrotaan 
rakennusosan materiaalin hiilidioksidipäästöillä, ja tuloksena on rakennus-
osien hiilidioksidipäästöjen summa. Alustavien rakennusosien hiilijalanjäljet 
täytyy määritellä siten, että ne vastaavat käyttötarkoituksensa mukaisten 

KUVA 5:  Tietomallinnuksen tarkkuustasot: 
Massamalli ja tilamalli (mm. YTV2012).
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KUVA 6:  Tietomallinnuksen tarkkuustasot: alustava 
rakennusosamalli ja rakennusosamalli (mm. YTV2012).

tarkemmin määriteltyjen rakennusosien hiilijalanjälkien keskiarvoa: esimer-
kiksi alustavalla tarkkuudella mallinnetun betonisen välipohjan hiilijalanjäljen 
tulee vastata suuruusluokaltaan betonisen ontelolaattarakenteen, liittolaatan 
tai paikallavaletun betonilaatan hiilijalanjälkeä. Ideaalitilanteessa luonnos-
rakenteiden päästöarvojen tulisi olla hieman keskiarvoa suurempia, jotta 
varhaisen vaiheen arvioista ei tule liian myönteisiä. Tavoitteena on, etteivät 
hiilijalanjälkilaskelmat muutu merkittävästi, kun tietomalli täydentyy, vaan 
rakennusosien ja -materiaalien tarkentuessa päästölaskelmatkin tarkentuvat 
kohti lopullisia arvoja.

 Rakennusosamalli

Tarkasti mallinnetun rakennusosamallin päästöjen laskeminen on kaikkein 
yksinkertaisinta. Rakennusosamalliin on yleensä mallinnettu kantavat ra-
kenteet oikeine mittoineen, seinät ja laatat todellisine rakennekerroksineen 
sekä ikkunat ja ovet, joten rakennusmateriaalien määrälaskentaan on hyvät 
edellytykset. Kantavien rakenteiden materiaalimääriä arvioitaessa voidaan 

hyödyntää rakennesuunnittelijan mallia, johon on mallinnettu 
pilarit ja palkit sekä mahdollisesti ontelolaatat.

Kullekin materiaalille asetetaan hiilidioksidipäästöarvo kilogrammaa 
kohti, ja rakennusosien materiaalien tilavuudet lasketaan mallista. Kerto-

malla materiaalin kokonaistilavuus sen tiheydellä saadaan selville materiaalin 
kokonaispaino rakennuksessa. Kertomalla tämä tulos hiilidioksidipäästöarvol-
la saadaan tulokseksi kyseisen rakennusmateriaalin aiheuttamat kokonaiskas-
vihuonekaasupäästöt koko projektissa.

Rakennusosien ja -materiaalien kasvihuonekaasupäästöarvot otetaan ensisi-
jaisesti EN 15804 -standardin mukaisista rakennustuotteiden ympäristöselos-
teista, yleisestä tuoteryhmän ympäristöselosteesta tai muusta luotettavasta 
lähteestä, jos standardin mukaisia ympäristöselosteita ei ole saatavilla.

3.3.2  Mallirepresentaatio

Alustavan tai tarkennetun rakennusosamallin laskelmia tehtäessä on huo-
mioitava eroavaisuudet todellisen rakennusosan ja sen tietomallinnetun 
representaation välillä. Yleensä arkkitehti mallintaa rakennusosat tilavarauk-
sina, jotta muut suunnittelijat voivat yhdistelmämallia tarkastelemalla nähdä, 
kuinka paljon tilaa vaikkapa välipohjan ja alakaton välissä on talotekniikalle. 
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Yksinkertaisissa tapauksissa, kuten seinien mallintamisessa, tilavaraus 
vastaa todellista tilannetta lähes täydellisesti: suorakulmaisena särmiönä 
mallinnetun betoniseinän laskennallinen tilavuus vastaa hyvin tarkasti 
seinän valamiseen todellisuudessa tarvittavan betonin määrää. Sen sijaan 
esimerkiksi välipohjan mallirepresentaatio poikkeaa todellisesta rakennus-
osasta huomattavasti: arkkitehdin rakennusosamallissa laatat mallinnetaan 
umpinaisina kappaleina, vaikka rakenne koostuisi ontelolaatoista, TT-
laatoista tai liittorakenteisista osista erilaisine pro# ileineen tai urituksineen. 
Tietomallin kannalta merkittävää on laatan ylä- ja alapinnan oikeat korke-
usasemat, sekä rakennetyypin merkitseminen rakennusosan metadataan. 
Rakennetyyppiä vastaava todellinen rakenne selviää erikseen tuotettavista 
rakennetyyppileikkauksista, eikä sitä ole tarpeen mallintaa jokaiseen tieto-
mallissa olevaan rakennusosaan.

Ontelolaattojen tapauksessa laatan sisäiset ontelot pienentävät tarvittavan 
betonin määrää lähes puoleen umpinaisen särmiön tilavuudesta – tämä 
eroavaisuus on otettava huomioon, kun lasketaan ontelolaattojen materi-
aalimääriä. Ongelma voidaan ratkaista käsittelemällä ontelolaattoja omana 
betonimateriaalinaan, jonka tiheys on onteloiden osuuden verran pienempi 
kuin umpielementtibetonin. Standardikokoisen ontelolaatan tapauksessa 
onteloiden tilavuus on noin 41 prosenttia koko särmiön tilavuudesta (ks. 

kuva 7). Tiheyden muokkaaminen pienentää mallissa olevien ontelolaattojen 
kokonaismassaa oikeassa suhteessa, jolloin kilogrammaa kohden laskettavat 
hiilidioksidipäästöt vastaavat paremmin todellisuutta.

Samaa periaatetta voidaan soveltaa muihinkin rakennusosiin, joiden malli-
representaatio poikkeaa todellisesta tilanteesta: yksittäisestä rakennusosasta 
mallinnetaan tarkasti oikeiden mittojen mukaan tehty versio ja verrataan sen 
tilavuutta tilavarauksen tarkkuudella tehdyn malliosan tilavuuteen. Todellisen 
rakennusosan ja mallirepresentaation tilavuuksien välistä eroa sovelletaan 
sitten kaikkiin mallissa oleviin rakennusosiin ja tilavuuslaskelmia korjataan 
oikeassa suhteessa. Tämä työtapa soveltuu hyvin esimerkiksi alumiinipro# i-
leihin, jotka on yleensä mallinnettu suorakulmaisina särmiöinä, vaikka niiden 
todellinen muoto on ohut puristepro# ili.
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KUVA 7:  Standardikokoisen 
ontelolaatan tilavuus on noin 59% 

vastaavankokoisesta umpilaatasta.
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Mallinnetuista välipohjista voidaan vähentää kantavien 
palkkien osuus, mutta se ei ainakaan teräspalkkien tapa-
uksessa liene kovinkaan merkittävä: tämän tutkimuksen 
kohteena olevan rakennuksen tietomallissa umpinaisena 
mallinnetun välipohjalaatan tilavuus oli vain noin 2,9 
prosenttia suurempi kuin laatan, johon oli leikattu aukot 
teräspalkkien kohdille (ks. kuva 9).

Tässä työssä mallinnettavassa kohteessa on käytetty onte-
lolaattojen lisäksi useita seinä- ja laattarakennetyyppejä, 
joissa on rankoja, kiinnikkeitä, koolauksia ja poimulevyjä. 
Tämänkaltaisten rakenneosien sisältämän materiaalin 
määrä on todellisuudessa vain murto-osa suorakulmaise-
na särmiönä mallinnetun rakennekerroksen tilavuudesta. 
Esimerkiksi teräsrankojen ja julkisivusäleikköjen kohdalla 
teräksen määrä rakenteessa on vain 0,2–4,3 prosenttia 
mallinnetun rakennekerroksen tilavuudesta. Tällaisten 
rakennetyyppien materiaalilaskelmissa käytetään raken-
nemateriaalia, jonka tiheys ja hiilidioksidipäästöarvot  
kilogrammaa kohden ovat rakennekerroksen sisältämien 
materiaalien (esim. teräs ja mineraalivilla) keskiarvoja 

KUVA 8: Umpinaisena mallinnetun 
kerrosvälipohjan tilavuus on 724,1 m³.

KUVA 9:  Kun palkkien osuus on poistettu, 
laatan tilavuus on 702,8 m³.
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todellisten materiaalimäärien suhteessa laskettuna. Kaaviot erityisistä raken-
netyypeistä ja niiden sisältämien rakennusmateriaalien suhteista löytyvät 
liitteestä 2.

3.3.3 Rakennusmateriaalien elinkaari

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden elinkaariarvioinnissa on huomioitava 
joitakin erityispiirteitä prosessiteollisuuden tuotteisiin verrattuna. Rakennus-
ten, rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käyttöikä on yleensä pitkä, joten 
tulevaisuudessa tapahtuvat ympäristörasitukset, kuten kunnossapito, huolto, 
korjaukset, käyttötarkoituksen muutos ja jätteen käsittely tulisi ottaa huomi-
oon rakennusten elinkaariarvioinnissa. (Häkkinen ym.1999, 23.) Rakennusma-
teriaaleja ja -tuotteita on joissakin tapauksissa mahdollista kierrättää, mikä 
voi vaikuttaa niiden kokonaisympäristökuormaan. Myös rakennustuotteiden 
ominaisuudet ja käyttötapa voivat vaikuttaa rakennuksen käytönaikaisiin 
ympäristörasituksiin. (Häkkinen ym. 1999, 24.) Rakennuksen ympäristövai-
kutuksia tarkasteltaessa pitääkin huomioida rakennusosien ja -materiaalien 
suunniteltu käyttöikä, ja arvioida korjaus- ja huoltotoimenpiteiden aiheutta-
maa rasitusta esimerkiksi rakennuksen suunniteltuun elinkaareen verrattaval-
la kertoimella.

Tässä tutkimuksessa seurattavalle rakennukselle oletetaan sadan vuoden 
käyttöikä, ja koko tuon ajan kestävien rakennusosien ympäristökuormien 
elinkaarikertoimeksi asetetaan 1. Jos jokin rakennusosa täytyy korvata uu-
della esimerkiksi 25 vuoden välein, asetetaan sille laskelmissa kertoimeksi 4, 
koska sadan vuoden aikajänteellä rakennusosa rakennetaan kerran ja uusi-
taan kolme kertaa. Käyttöikäkertoimista kerrotaan lisää kappaleessa 4.3.2. 
Rakennustuotteiden hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen pääasialli-
sena lähteenä käytettävissä RT-ympäristöselosteissa ei huomioida yksittäisten 
rakennusmateriaalien kohdalla tuotteen rakentamisesta, huollosta tai purka-
misesta aiheutuvia päästöjä, joten näitä vaikutuksia ei huomioida laskelmissa. 

Rakennusmateriaalien todellinen menekki täytyy myös arvioida laskelmien 
tarkentamiseksi. Työmaalla syntyy aina hieman materiaalihukkaa, jolloin 
kulutettavan materiaalin määrä on todellisuudessa hieman suurempi kuin 
tietomallista laskennallisesti saatu materiaalimäärä. Tyypillinen materiaalin 
hukka on 5–15%. Materiaalien menekit on arvioitu Rakennustöiden menekit 
2010 -teoksen perusteella. Menekin huomioiminen mallinnuksessa kuvataan 
kappaleessa 4.3.3.
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3.3.4 Materiaalikirjasto

Tietomalliin pitää sisällyttää riittävän kattava valikoima rakennusmateriaaleja, 
jotta ympäristövaikutuslaskelmista olisi hyötyä. Kaikista rakennusprojektissa 
yleisimmin käytettyjen materiaalien tai rakennusosien ympäristövaikutuksista 
täytyy olla luotettavaa ja ajantasaista dataa, jotta niistä tehdyt laskelmat oli-
sivat luotettavia. On tärkeää, että rakennusosiin sisällytetty data on mahdolli-
simman tarkkaa: tuloksena olevat laskelmat ovat korkeintaan niin luotettavia, 
kuin niihin käytettävät lähtötiedot.

Jotta tutkimuksen tuloksia voidaan mahdollisimman hyvin soveltaa vaihte-
leviin kohteisiin, on tutkittavia rakennusmateriaaleja valittaessa keskityttävä 
sellaisiin materiaaleihin, jotka ovat yleisesti käytössä rakennusalalla. Aluksi 
kannattaa keskittyä niihin materiaaleihin ja rakennusosiin, joita rakennukses-
sa käytetään eniten. Pintamateriaalit ja viimeistelyssä käytettävät detaljit eivät 
vaikuta rakennuksen ympäristövaikutuksiin ja energiankulutukseen yhtä 
paljon kuin kantavan rungon materiaalit.

Tässä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti niihin materiaaleihin, joita mal-
linnettavassa todellisessa rakennuskohteessa käytetään. Tietomalliin sisälly-
tettävää materiaalikirjastoa voidaan tarvittaessa laajentaa myöhemmin.

Rakennusosien jaottelu ja mallinnus

Vaikka tietomallissa on helppo luetteloida rakennusmateriaalit yksinkertaises-
ti tilavuuden tai painon mukaan, ei ympäristövaikutusten mallintaminen ole 
näin yksinkertaista. Esimerkiksi betonielementin hiilijalanjälki riippuu suu-
relta osin siitä, onko kyseessä laatta- vai seinäelementti. Toisena esimerkkinä 
mainittakoon, että seinään asennettavan eristeen tiheys voi poiketa vaaka-
asennuksena asennettavasta yläpohjaeristeestä (RT-Ympäristöseloste Ekovilla 
Oy, Ekovillaeriste). Tällaisten eroavaisuuksien vuoksi tietomallin rakennusosat 
kannattaa jaotella niiden käyttötarkoituksen mukaan, eikä pelkästään käytet-
tävän materiaalin mukaan.

Määrälaskennassa on etua siitä, että myös eri paksuiset rakennekerrokset on 
eritelty tietomallissa: suunnittelijan kannalta on hyödyllisempää tietää, kuinka 
monta neliömetriä rakennuksessa on 150 mm paksua mineraalivillaeristettä, 
kuin tietää vain mineraalivillaeristeen kokonaistilavuus. Tämä aiheuttaa hie-
man lisätyötä tietomallinnettaessa, sillä jokaista eri paksuista rakennekerrosta 
kohti pitää lisätä uusi materiaali tietomallin materiaalikirjastoon. Tällainen 
menettely on tarpeellinen lähinnä sellaisten rakennusmateriaalien kohdalla, 
joita valmistetaan standardikokoisina. Esimerkiksi paikallavalettujen betonira-
kenteiden osalta riittänee, että betonin kokonaistilavuus on tiedossa.
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Yleensä rakennusmateriaalin menekki lasketaan mallinnettujen rakennusosi-
en tilavuuksien perusteella. Alumiinipro# ilien, vakiomittaisen puutavaran ja 
muiden vastaavien rakennusosien menekki voidaan kuitenkin laskea met-
rimäärän eikä tilavuuden perusteella. Ikkunalasien ja levytavaran laskelmat 
kannattaa tehdä pinta-alan perusteella.

Ikkunoiden tapauksessa päästöt lasketaan kappalekohtaisesti valmistajilta 
saatavien ympäristöselosteiden pohjalta. Suurten ikkunoiden päästöille ase-
tetaan niiden pinta-alaa vastaava kerroin.

Rakennusosamalliin eivät sisälly sisustusmateriaalit, elektroniikka- ja LVI-lait-
teissa käytetyt materiaalit, valaisimet, ovenkahvat, saranat ja vastaavat detal-
jit. Niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista voidaan toki tehdä laskelmia 
tietomallin perusteella samalla tavoin kuin varsinaisten rakennusmateriaalien 
ympäristövaikutuksista, mutta useimmissa tapauksissa on tarkoituksenmu-
kaisempaa arvioida ympäristövaikutukset kappale- tai pinta-alakohtaisesti 
eikä tilavuuteen perustuvien laskelmien avulla.

Laskelmissa rakenteensisäisten aukkojen, rakennekerrosten sekä pintakäsit-
telyjen huomioonottaminen edellyttää mallilta johdonmukaisuutta. Jokainen 
rakennusosa täytyy mallintaa siten, että rakennekerrokset on mallinnettu 
oikein, umpimateriaalia olevat kappaleet on mallinnettu kokonaisina kap-

paleina siten, että mahdolliset aukot on poistettu, ja maalipinnat ja muut 
pintakäsittelyt (mikäli ne otetaan huomioon) on mallinnettu kaksiulotteisina 
pintoina.

Tässä diplomityössä jokaiselle tietomallissa käytettävälle materiaalille lisätään 
numeerisina parametreina materiaalin tiheys (kg/m³), kasvihuonekaasu-
päästöt (CO2-ekv/kg), huoltokerroin (1/100a) sekä menekki (%). Materiaalien 
ominaisuuksien mallintamiseen on käytetty lähteinä rakennustuotteiden 
ympäristöselosteita, milloin sellaisia on ollut saatavilla. Toissijaisena lähteenä 
rakennusosien kasvihuonekaasupäästöistä ja sitoutuneen hiilidioksidin mää-
rästä on käytetty Suomen ympäristökeskuksen Synergia-kilpailuohjelman liit-
teenä ollutta listaa yleisten materiaalien ominaispainoista ja ominaispäästöis-
tä. Materiaalien lämpöteknisistä ominaisuuksista saadaan tietoa RT-kortiston 
lämmöneristystä koskevasta ohjekortista RT RakMK-21217.

Rakennusmateriaalien elinkaaritietona on käytetty LifePlan-tietokannan tie-
toja. Materiaalien menekkitiedot on hankittu Rakennustöiden menekit 2010 
-teoksesta.
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4.1 Parviainen Arkkitehdit Oy

Parviainen Arkkitehdit Oy on arkkitehtitoimisto, joka on pe-
rustettu vuonna 1962. Toimistolla on laaja kokemus julkisten 
rakennusten, teollisuusrakennusten ja toimistorakennusten 
suunnittelussa Suomessa ja kansainvälisesti.

Toimistossa on suunniteltu useita rakennuskohteita, joilla on 
jokin kansainvälinen ympäristöserti# ointi. LEED-serti# oituja koh-
teita on kaksi, PromisE-serti# oituja kolme, ja Breeam-serti# oituja 
kohteita on tätä kirjoitettaessa valmistunut yksi. Parviainen 
Arkkitehdit Oy on Green Building Councilin jäsen.

Kirjoittaja on työskennellyt Parviainen Arkkitehdit Oy:ssä elo-
kuusta 2007 lähtien piirtäjänä, mallintajana, visualisoijana ja 
vuodesta 2013 lähtien tietomalliasiantuntijana muutamissa 
projekteissa.

4.2 Ilmalanrinne

Tässä työssä mallinnettava rakennuskohde on Helsingin Ilmalan-
rinteeseen toteutettava toimistorakennus, jonka suunnittelu on 

4 Case: Ilmalanrinne

KUVA 10: Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalanrinne 1  sijaitsee Ilmalan 
rautatieaseman tuntumassa. Sijaintikaavio 1:5000.
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KUVA 11: Ilmalanrinteen toimistorakennukset Hakamäentien suunnasta.
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aloitettu vuonna 2012. Pääsuunnittelijana Ilmalanrinteen projektissa toimii 
arkkitehti SAFA Paula Jaatinen. Projektille haetaan LEED-serti# ointia ja tavoit-
teena on korkein Gold-luokitus.

Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalanrinne 1 on toimistorakennuskohde, joka 
valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Ilmalanrinteen rakennuskoko-
naisuuteen kuuluu viisi 6- ja 7-kerroksista toimistorakennusmassaa ja niiden 
väliin jäävät 3-kerroksiset nivelosat. Rakennus sijaitsee Helsingin Ilmalassa, 
Hakamäentien eteläpuolella ja Ilmalan vesitornien pohjoispuolella.

Alkuvaiheessa Ilmalanrinteestä toteutetaan ensimmäiset kaksi rakennusmas-
saa. Rakennuksen laajuus tässä vaiheessa on noin 27 660 brm².

Ilmalanrinteen toimistotilat ovat muunneltavissa huonetilasta monitilatoimis-
toksi. Rakennus sisältää toimistotilojen lisäksi henkilöstöravintolan katutasolla 
sekä yhteiskäyttöisiä neuvottelutiloja pohjakerroksessa sekä ensimmäisessä 
ja toisessa kerroksessa. Kellaritiloissa on sosiaalitiloja sekä polkupyöräpysä-
köintiä. Autopaikoitus on sijoitettu kaksikerroksiseen pysäköintikellariin.

Rakennus toteutetaan teräsrunkoisena pilari-palkkijärjestelmällä. Välipohjat 
ovat ontelolaattoja. Rakennusmassojen päädyissä on betonirunkoisia jäy-
kistäviä seiniä, muuten rakennuksen vaippa koostuu kevyestä teräsranka-
rakenteisesta ulkoseinästä. Julkisivupinnat ovat rapattuja; rappauksen väri 

vaihtelee eri raken-
nusmassoissa toistaen tii-
lenpunaista väriskaalaa. Kellarikerrok-
sen ulkoseinät ovat samoja värisävyjä toistavaa 
graa# sta betonia. 

4.3 Tietomalli

Ilmalanrinne toteutetaan tietomallintamalla ja projektin toteutusasiakirjat 
tuotetaan AutoCAD Architecture -ohjelmistolla. Tätä diplomityötä varten 
projektin ensimmäinen vaihe on mallinnettu uudelleen Revit Architecture 
-ohjelmistolla, joka tarjoaa paremmat luettelointi- ja määrälaskentaomi-
naisuudet. Revit-tietomallista pystytään luetteloimaan tietomallinnettujen 
rakennusosien tilavuus ja tuottamaan erilaisia laskelmia saatujen arvojen 
pohjalta suoraan ohjelmiston sisällä.

4.3.1 Mallinnusmenetelmät

Hiilijalanjälkilaskelmia varten pääosa rakennusosista on mallinnettu umpinai-
sina tilavuusmalleina. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kertomalla raken-

KUVA 12: Ilmalanrinteen rakennusmassat. 
Tässä työssä mallinnettu osa on esitetty 

yhtenäisellä viivalla.
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nusosan sisältämän materiaalin yhteenlaskettu tilavuus materiaalin tiheydel-
lä, ja kertomalla tämä luku rakennusmateriaalin päästöillä kilogrammaa kohti, 
joka saadaan ympäristöselosteesta tai muusta lähteestä. Esimerkiksi betonin 
tiheys on 2400 kg/m³, ja betonin valmistamisesta aiheutuu kasvihuonekaa-
supäästöjä noin 170 g/kg (RT-ympäristöseloste, valmisbetoni K80). Jokaista 
betonikuutiota kohti syntyy siis päästöjä keskimäärin 408 kilogrammaa. 
Laskentamenetelmät on selostettu liitteessä 3.

Koska tässä diplomityössä pyritään seuraamaan arkkitehdin työskentelytapo-
ja, tietomalli on tehty arkkitehdin rakennusosamallin tarkkuudella. Rakennus-
osien mallintamisessa on noudatettu kappaleiden 3.3.1 ja 3.3.2 periaatteita.

Seinät on mallinnettu oikeine rakennekerroksineen ja rakennusmateriaalien 
tilavuus on laskettu ja luetteloitu hiilidioksidipäästöjen laskemista varten. 
Väli- ja alapohjat on mallinnettu umpinaisina särmiöinä. Seiniin ja laattoihin 
tehtävät aukot esimerkiksi ovien ja ikkunoiden kohdille on mallinnettu todel-
lisine sovitusvaroineen yleisten tietomallivaatimusten mukaisesti (YTV2012, 
3).

Ontelolaatan rakennekerros on mallinnettu omana materiaalinaan välipoh-
jiin. Tämän materiaalin tiheys on asetettu vastaamaan ontelolaatan tiheyttä 
verrattuna umpibetoniin (ks. kuva 7). Pilarit ja palkit on mallinnettu raken-

nesuunnittelijan mallin mukaisesti, ja niiden tilavuus lasketaan todellisine 
rakennevahvuuksineen. Teräspalkkien osuus on vähennetty välipohjien 
tilavuudesta.

Sisä- ja ulko-ovet on mallinnettu oikeine mittoineen ja niiden aiheuttamat ko-
konaispäästöt lasketaan mallinnettujen kappaleiden tilavuuksien perusteella: 
puu-, muovi- ja teräsoville on kullekin asetettu oma materiaalinsa, jonka las-
kennallinen tiheys vastaa arviota sandwich-rakenteisen ovilevyn sisältämien 
materiaalien määristä. Lasiovissa lasilevyt on mallinnettu realistisen paksui-
sina, ja niiden hiilidioksidipäästöt on laskettu lasin tiheyden ja päästöarvojen 
perusteella.

Ikkunoiden päästöt on laskettu kappalekohtaisesti ikkunaelementistä laadi-
tun ympäristöselosteen perusteella. Suurten ikkunoiden päästöt on arvioitu 
pinta-alakertoimella.

Lasiseinäjärjestelmät on mallinnettu oikeine dimensioineen, ja niistä laske-
taan puitepro# ilien yhteenlaskettu pituus sekä lasielementtien pinta-ala. 
Puitteiden poikkileikkauksen pinta-ala lasketaan olettaen ohut (2,5mm) 
rakennevahvuus. Puitteiden päästöt lasketaan pituuden ja poikkileikkauksen 
tulona saadun tilavuuden perusteella käyttäen alumiinin tiheyttä ja päästöar-



51

voja. Lasielementtien kohdalla käytetään lasivalmistajan ympäristöselostetta, 
jossa päästöarvot on laskettu neliömetriä kohti.

Pinta-alan perusteella lasketaan myös ohuet rakennekerrokset, kuten kumi-
bitumimatot sekä vakiomitoin valmistettavat ohuet teräsrakenteet, kuten 
ritilätasot ja reikäpellit. Näiden rakennusosien päästöt lasketaan valmistajien 
julkaisemien ympäristöselosteiden päästöarvojen pohjalta.

Detaljeja kuten koolauksia tai rakenteiden liittymisiä toisiinsa ei ole mallin-
nettu. Räystäspellit ja räystäälle ulottuvat vesieristekerrokset on mallinnettu 
kaksiulotteisina pintoina seinärakenteen päälle. Seinissä on otettu huomioon 
puukoolausten ja teräsrankojen osuus rakenteen tilavuudesta.

Lattioiden pintamateriaaleja, väliseinien pintakäsittelyjä tai alakattoja ei ole 
mallinnettu, koska ne eivät ole vielä tiedossa luonnosvaiheen suunnitelmissa. 
LVI- ja sähkölaitteita, -järjestelmiä ja putkistoja ei ole mallinnettu eikä niitä 
huomioida rakennusosamallin ympäristövaikutusten analysoinnissa. Talo-
tekniikan osuus rakennuksen kokonaispäästöistä on vähäinen (Ruuska ym. 
2013, 14). WC-kalusteita, kiintokalusteita, irtokalusteita, valaisimia tai muuta 
sisustusta ei ole mallinnettu. Suojakiveykset sekä sora- ja hiekkakerrokset on 
mallinnettu yläpohjarakenteisiin, mutta niiden aiheuttamia päästöjä ei ole 

otettu huomioon laskelmissa. Maa-ainesten vaikutus kokonaispäästöihin on 
pieni (Ruuska ym. 2013, 14).

Huonetiloilla on tietomallinnuksellista merkitystä, jos mallista on tarkoitus 
tuottaa piirustusaineistoa, mallitietoa muille suunnittelijoille tai pinta-alalas-
kelmia. Koska tässä työssä tehdyn mallin tarkoituksena on materiaaliluetteloi-
den ja hiilidioksidipäästölaskelmien tuottaminen, huonetilat on mallinnettu 
vain siten, kuin liitteenä olevan piirustusaineiston kannalta on tarpeellista.

Luettelot tietomallin rakennusmateriaaleista ja niiden hiilidioksidipäästöistä 
ovat liitteessä 3.

4.3.2  Rakennusosien korjaus ja uusiminen

Rakennusmateriaalien huollon, korjauksen ja uusimisen aiheuttamia päästöjä 
on vaikea arvioida luotettavasti. Synergia-kilpailun ehdotusten hiilijalanjäljen 
arvioinnissa oletettiin, että talotekniikka, ikkunat, ovet, kattohuovat sekä lat-
tiapinnoitteet uusitaan sadan vuoden elinkaaren aikana kaksi kertaa (Kurnits-
ki 2012, 10). Ikkunavalmistajien ympäristöselosteissa oletetaan ikkunoiden 
elinkaareksi 30 vuotta, eli sadan vuoden aikana ikkunat asennetaan kerran ja 
uusitaan 2,3 kertaa.
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KUVA 13: Sisääntulo Ilmalanportilta.
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VTT:n LifePlan-työkalun tietokannassa esitetään samansuuntaisia lukemia. 
Lisäksi LifePlan-tietokannan mukaan esimerkiksi mineraalivillaeristeiden ja 
harkkorakenteiden elinkaareksi oletetaan 70 vuotta.

Tässä työssä käytetään uusittavien osien (ikkunat, ovet sekä julkisivurappa-
us) elinkaarena 30 vuotta, jolloin niiden huoltokertoimeksi asetetaan sadan 
vuoden elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmia varten 3,3. Mineraalivilla- ja muovie-
risteiden, rakennuslevyjen sekä kalkkihiekkatiili ja -harkkorakenteiden elin-
kaarena käytetään 70 vuotta, jolloin niiden huoltokertoimeksi sadan vuoden 
elinkaarelle tulee 1,43.

Betonirakenteiden, teräsrunkojen sekä keraamisten pintamateriaalien olete-
taan kestävän koko rakennuksen elinkaaren ajan, eli sata vuotta.

Puupintojen huoltoa, maalipintojen ylläpitoa ja uusimista ja yleistä puhdis-
tusta ja kunnossapitoa ei ole otettu huomioon, joten huollon aiheuttamien 
päästöjen laskennallinen määrä on vain hyvin karkea arvio – todellisuudessa 
päästöt lienevät jonkin verran laskelmia suuremmat.

4.3.3  Rakennusmateriaalien menekit

Rakennusmateriaalien menekit on arvioitu Rakennustöiden menekit 2010 
-teokseen nojautuen. Materiaalihukkaa aiheutuu työmenetelmistä johtuvista 

hukkapaloista ja esimerkiksi liian suurista materiaalipaksuuksista, sekä materi-
aalien puutteellisesta varastoinnista ja muusta huolimattomasta käsittelystä 
aiheutuvista vaurioista (Rakennustöiden menekit 2010, 8). Laskennallisiin 
materiaalien määriin on lisätty rakennusmateriaalikohtainen menekkikerroin. 
Esimerkiksi seinien betonivalussa työmaalla tapahtuva materiaalihukka on 
5–15 prosenttia (Rakennustöiden menekit 2010, 45). Hukkaprosentiksi arvioi-
daan vaihteluvälin keskiarvo, jolloin betonipystyrakenteiden menekkikertoi-
meksi on asetettu 1,1.

4.4 Tulokset

Tietomallista tehtyjen laskelmien perusteella kohteena olevan rakennuksen 
kokonaishiilidioksidipäästöt ovat noin 6980 tonnia. Ilman rakennusosien kor-
jauksen ja huollon vaikutuksia päästöt ovat noin 6000 tonnia (ks. taulukko 8). 
Tulos on uskottava ympäristöministeriön raportin 8/2013 valossa: selvitykses-
sä bruttoalaltaan 3056 m² laajuisen asuinkerrostalon kasvihuonekaasupäästöt 
olivat perustapauksessa 1667 tonnia ja minimi- ja maksimitapauksissa 1020–
2181 tonnin välillä (Ruuska ym. 2013, 14). Kun päästölaskelmista vähennetään 
maa-ainesten, paalutusten, perustusten, kalusteiden ja pintamateriaalien, 
taloteknisten järjestelmien ja sadan vuoden elinkaaren aikana tarvittavien 
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KUVA 14:   Rakennusosaryhmien osuudet 
kasvihuonekaasupäästöistä.
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korjausten aiheuttamat päästöt, asuinrakennuksen rakennusaikaisiksi pääs-
töiksi saadaan 785 tonnia (Ruuska ym. 2013, 14).

Bruttoalaltaan 27 660 m² laajuinen toimistorakennus on yhdeksän kertaa suu-
rempi kuin ympäristöministeriön selvityksessä käytetty rakennus, ja laskelmi-
en mukaan sen päästöt, 6000 tonnia, noin seitsemän ja puolikertaiset.

Näissä laskelmissa käytetyillä oletuksilla (ks. 4.3.2) rakennusosien säännölli-
sestä uusimisesta sadan vuoden elinkaaren aikana aiheutuu hiilidioksidipääs-
töjä noin 980 tonnia, eli noin 14 prosenttia koko päästökuormasta. Ruuska 
ym. (2013) ovat tutkimuksessaan päätyneet huomattavasti suurempiin luke-
miin: tutkimuksessa käytetyn asuinkerrostalon rakennusosien huollosta ja 
korjauksista aiheutuisi sadan vuoden elinkaaren aikana 713 tonnia hiilidioksi-
dipäästöjä, eli lähes 50 prosenttia rakennusmateriaalien elinkaaren päästöistä 
aiheutuisi huolto- ja korjaustoimenpiteistä. 50 vuoden elinkaarelle tehdyt 

laskelmat ovat selvästi alle puolet sadan vuoden elinkaaren päästöistä, noin 
281 tonnia (Ruuska ym. 2013, 14). 

Tutkimusraportin selostuksessa ei kerrota, millaisia oletuksia eri rakennusosi-
en huollontarpeista on käytetty. Laskelmissa on mukana rakennus- ja kor-
jaustöistä aiheutuvat päästöt: rakentamisen aiheuttamat päästöt vaihtelevat 
välillä 90–240 tonnia CO2 ja sadan vuoden elinkaaren korjausrakentamisen 
aiheuttamat päästöt 20–30 tonnin välillä.

4.4.1 Rakennusosien osuudet

Laskelmista käy ilmi, että suurimpia päästöjen aiheuttajia ovat ala- ja välipoh-
jat, yläpohjat sekä väli- ja ulkoseinät. Laatat aiheuttavat 31 prosenttia koko 
rakennuksen materiaalien hiilijalanjäljestä. Suuren osan tästä selittävät beto-
nin valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Välipohjat ovat kokonaan 
betonia, ja niistä aiheutuu suhteellisen suuret päästöt.

Ulko- ja väliseinien, ikkunoiden, ovien ja lasitusten sekä portaiden osalta tässä 
tutkimuksessa saadut tulokset vastaavat hyvin tarkasti ympäristöministeriön 
selvityksessä (Ruuska ym. 2013) saatuja tuloksia rakennusosien osuuksista ra-
kennuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Kun rakennusosien huollon vaikutuk-
set otetaan huomioon, rakennuksen seinistä aiheutuu noin neljännes pääs-
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töistä ja ikkunoista sekä ovista molemmista noin kolme prosenttia päästöistä. 
Kantavasta rungosta muodostuu noin 12 prosenttia päästöistä ja yläpohjista 
hieman yli 15 prosenttia (ks. kuva 14).

Kun katsotaan rakennusmateriaalien osuuksia kasvihuonekaasupäästöis-
tä, betoni on suurin päästöjen aiheuttaja. Betonirakenteista aiheutuu noin 
64 prosenttia  koko rakennuksen hiilidioksidipäästöistä. Kantava runko on 
terästä, mutta teräsrakenteista aiheutuu vain kuudesosa betonirakenteiden 
päästömäärästä, 11 prosenttia koko rakennuksen päästöistä.

Kahden eri materiaalin ympäristövaikutusten vertailu ei kuitenkaan ole aivan 
suoraviivaista: teräksestä aiheutuu kilogrammaa kohti lähes kymmenkertaiset 
päästöt betoniin verrattuna, mutta saman rakenteellisen tehtävän täyttävään 
teräsrakenteeseen tarvitaan yleensä huomattavasti pienempiä määriä mate-
riaalia. Toisaalta teräs myös painaa noin kaksi kertaa enemmän kuutiometriä 
kohti kuin betoni. Erilaisten rakennusosien ympäristövaikutusten vertailemi-
seksi täytyykin verrata kahta saman tehtävän täyttävää rakennetta tai raken-
nusosaa, jotka on valmistettu eri materiaaleista.

Struble ym. (2004) tutkivat betonirakenteiden ympäristövaikutuksia raken-
tamisessa. He vertasivat tutkimuksessaan betonisen palkin päästöjä samat 
rakenteelliset vaatimukset täyttävän teräspalkin päästöihin. Teräspalkissa oli 

rakenteellista materiaalia huomattavasti vähemmän kuin betonisessa palkis-
sa, mutta teräksen suurempi tiheys sekä suurienerginen valmistusprosessi 
aiheuttivat kuitenkin sen, että teräspalkin valmistamiseen tarvitaan lähes 
kaksi kertaa enemmän energiaa kuin vastaavan betonisen palkin valmistami-
seen. Kasvihuonekaasupäästöt betoni- ja teräspalkilla olivat samaa luokkaa. 
(Struble ym. 2004, 210.)

Tietomallin avulla vaihtoehtojen vertailuja voidaan tehdä helposti ja nopeasti. 
Mikäli Ilmalanrinteen kaikki kantavat pilarit vaihdettaisiin vastaavanpaksuisiin 
betonipilareihin, pilarien kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät kolmannek-
sella (ks. taulukot 9 & 10). Betonipilareilla saavutettaisiin noin 140 hiilidioksidi-
päästötonnin säästö. Tarkkojen arvojen saamiseksi rakennesuunnittelu pitäisi 
tehdä tätä suuremmalla tarkkuudella, mutta suuntaa-antavia tuloksia voidaan 
saada jo luonnostarkkuudella tehtävällä mallinnuksella.

4.4.2 Vaihtoehtoinen malli

Erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusten tutkimiseksi Ilmalanrinteen tie-
tomalliin rakennettiin vaihtoehtoinen malli rakennuksen julkisivusta. Vertail-
taviksi julkisivuvaihtoehdoiksi valittiin projektin alkuvaiheessa ehdotettu jul-
kisivu, jonka verhoiluna on keraaminen lankku sekä myöhemmässä vaiheessa 
toteutettavaksi valittu rappauspintainen julkisivu. Rappausjulkisivurakenne 



perustuu kevyeen teräsrankarakenteeseen, jonka ulkopintaan 
kiinnitetään ohutrapattava julkisivujärjestelmä. Vaihtoehtoinen 
julkisivurakenne koostuu samasta teräsrangasta sekä teräksisellä 
kiinnitysjärjestelmällä kiinnitettävästä keraamisesta lankkuver-
houksesta.

Koska ulkoseinistä aiheutuu hieman yli 13 prosenttia rakennuk-
sen kasvihuonekaasupäästöistä, seinärakenteen valinnalla voita-
neen vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen korkeintaan parin 
prosentin verran suuntaan tai toiseen. 

Valittujen julkisivuvaihtoehtojen hiilijalanjälkiä on vaikea arvioi-
da, koska muuttujia on useita. Rappaus aiheuttaa kilogrammaa 
kohti lähes puolet vähemmän päästöjä kuin keraaminen lankku, 
mutta toisaalta keraamiset lankut vaativat vähemmän huoltoa: 
rappaus oletetaan uusittavaksi 30 vuoden välein, ja keraamisten 
lankkujen oletetaan säilyvän ainakin sadan vuoden ajan. Keraa-
misten lankkujen materiaalivahvuus on kuitenkin suurempi kuin 
rappauksen, joten päästöjä aiheuttavaa massaa on enemmän.

Kun julkisivuvaihtoehtojen hiilijalanjäljet lasketaan tietomallista, 
saadaan yksiselitteinen tulos: keraamisen lankun hiilijalanjälki on 

hyvin lähellä rappauspinnan hiilijalan-
jälkeä. Toisaalta, rappauslevy jää pois 
vaihtoehtoisesta rakenteesta, joten 
julkisivujen aiheuttamat hiilidioksidi-
päästöt vähenevät koko rakennuksen 
laajuudessa noin 90 tonnia. Kun muut 
materiaalimäärien vaihtelut otetaan 
huomioon, nousee vaihtoehtoisel-
la julkisivurakenteella saavutettava 
säästö lähes 110 tonniin (ks. taulukot 
1 & 2). Pelkällä julkisivumateriaalin va-
linnalla voidaan siis saavuttaa yli 100 
hiilidioksidiekvivalenttitonnin sääs-
tö, kun kaikki rakennusmateriaalien 
hiilijalanjälkeen vaikuttavat muuttujat 
otetaan huomioon. Tämä tarkoittaa 
noin kahden prosentin vähenemistä 
koko rakennuksen laajuudella.

Julkisivumateriaalin vaihtuessa raken-
nus säilyttää yleisilmeensä ja julkisivu-
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värinsä. Valinta kahden materiaalin välillä ei välttämättä vaikuta arkkitehtuu-
riin merkittävästi, mutta oikeilla valinnoilla voidaan pienentää rakennuksen 
hiilijalanjälkeä.

4.4.3 Arkkitehdin vaikutusmahdollisuudet

Edellä on todettu, että suunnitteluratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla on 
mahdollista vaikuttaa rakennnuksen hiilijalanjälkeen. Rakennusmateriaali-
en valmistamisen ja huollon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat pieni osa 
rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä, mutta energiatehokkaampien 
rakennusten yleistyessä rakennusvaiheen suhteellinen osuus kasvaa. 

Rakennushankkeen alkuvaiheessa on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa 
rakennuksen hiilijalanjälkeen. Arkkitehdilla on merkittävä rooli sellaisten 
suunnitteluratkaisujen tekemisessä, jotka vähentävät suunniteltavan ra-

kennuksen kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Jo yhden osa-alueen, kuten 
rakennuksen julkisivun, vaihtoehtoisia rakenteita tutkimalla voidaan löytää 
ratkaisuja, jotka pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä muutamia prosent-
teja. Jos vähähiiliset rakennusmateriaalit otetaan koko rakennuksen suunnit-
telun lähtökohdaksi, vaikutukset voivat olla paljon suurempia.

Arkkitehti ei tietenkään tee suunnittelutyötään tyhjiössä. Suuressa raken-
nushankkeessa on monia osapuolia, eikä suunnitteluratkaisuja tehdä yhden 
muuttujan perusteella. Asemakaavassa voidaan määritellä julkisivuvärejä tai 
-materiaaleja. Rakennuksen vaipan muodon optimoinnilla ei voida saavuttaa 
hiilisäästöjä, jos asemakaavassa on määritelty tontille sijoitettavan raken-
nusmassan pohjamuoto tarkasti. Kantavan rungon rakenteet valitaan usein 
muiden syiden kuin hiilijalanjäljen perusteella, ja pinta- tai runkomateriaalien 
valintaa voivat ohjata kustannustekijät. Arkkitehti toimii siis melko kapealla 
alueella hiilipäästöjen vähentämistä tutkiessaan: pääsuunnittelija voi toki 

KUVA 18:  Julkisivuvaihtoehto 1, rappaus. KUVA 19:  Julkisivuvaihtoehto 2, keraaminen lankku.
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tehdä ehdotuksia ekologisempien rakennusmateriaalien valitsemiseksi, mut-
ta ehdotusten toteuttamiselle on parhaat edellytykset, jos ne eivät aiheuta 
lisäkustannuksia eivätkä muuten hankaloita rakennushankkeen etenemistä.

Luotettava päästöjen määrän arviointi on myös vaikeaa. Paraskaan simulaatio 
ei ota kaikkia osatekijöitä täydellisesti huomioon, ja rakennuksen pääraken-
teisiin keskittyviä laskelmia tehtäessä rajataan tietoisesti pois suuri osa to-
dellisesta rakennuksesta aiheutuvia päästöjä. Mitä tarkemmin mallinnetaan, 
sitä lähemmäs todellista tulosta päästään, mutta mallista saatavat tulokset 
poikkeavat väistämättä todellisuudesta.

Täytyy kuitenkin muistaa, miksi hiilijalanjälkiarvioita tehdään. Tarkoitus ei ole 
tehdä täydellisen kattavaa hiili-inventaariota suunniteltavasta rakennuksesta. 
Kun halutaan arvioida jonkin suunnitteluratkaisun vaikutusta rakennuksen 
hiilijalanjälkeen nopeasti, tietomallinnuksen avulla automaattisesti tuotetta-
vat laskelmat ovat erinomainen työkalu.
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Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointi, materiaalitehokkuus 
ja hiilijalanjälkilaskelmien ulottaminen rakennusosien elinkaaren ajalle ovat 
nousevia trendejä (mm. Kuittinen 2010, Vehviläinen ym. 2010, Noponen 2012, 
Ruuska ym. 2013). Vihdoin on alettu katsoa nykyisten rakennusten energian-
kulutuksen sijasta tulevaisuuteen: rakennusten energiatehokkuuden paran-
tuessa niiden lämmityksessä kuluvan energian osuus rakennuksen elinkaaren 
hiilidioksidipäästöistä pienenee huomattavasti, ja rakentamisen osuus on 
tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä osassa.

Hiilijalanjäljen laskeminen on melko suoraviivaista ja tutkimustietoa raken-
nusmateriaalien hiilipäästöistä on (mm. RT-ympäristöselosteet). Päästölaskel-
mia varten kehitettyjä työkaluja (mm. Ilmari) on olemassa, ja niitä on käytetty 
tutkimuksissa rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. Rakennusmate-
riaalien hiilijalanjäljen tai muiden ympäristövaikutusten arviointiin suunnit-
telun aikana on siis olemassa hyvät teoreettiset edellytykset: suunnittelijan 
apuna on tuoretta tutkimustietoa, standardoituja laskentamenetelmiä sekä 
ympäristönäkökohtien huomioonottamiseen kannustavaa lainsäädäntöä.

Käytännön toteutus on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Rakennustietosää-
tiön julkaisemat RT-ympäristöselosteet toimivat tutkimuksen alkuvaiheessa 
hyvänä lähteenä, ja niissä esitettiin rakennustuotteiden ympäristövaikutuk-
set standardoidussa ja kompaktissa muodossa selkeästi ja yhtenevästi. Työn 

edetessä kuitenkin ilmeni, että into ympäristöselosteiden laatimiseen näyttää 
laantuneen niiden reilun kymmenen vuoden aikana, joka ympäristöselostei-
den lanseeraamisesta on kulunut. Tutkimusta aloitettaessa vain muutaman 
tuotteen ympäristöseloste oli vielä voimassa. Useimpien rakennusmateriaali-
en ympäristövaikutustiedot jouduttiin hakemaan vanhentuneista selosteista, 
joita vielä löytyi satunnaisesti rakennustuotevalmistajien internetsivuilta. Vain 
puutuotteiden ja ekologisesti suuntautuneiden rakennustuotteiden (kuten 
Ekovilla) valmistajat näyttävät vaivautuvan uusimaan tuotteidensa ympäris-
töselosteita.

Uusista tai erikoisista rakennustuotteista ei juurikaan julkaista ympäristöse-
losteita. Esimerkiksi rakennuslevyihin liittyen löytyi vain kourallinen ympä-
ristöselosteita, joissa kuvattiin esimerkiksi tavallisen kipsilevyn ympäristö-
ominaisuudet. Erikoisemmista tuotteista, kuten lasikuituvahvisteisista tai 
impregnoiduista rakennuslevyistä ei ympäristöselosteita tai muita ympäristö-
vaikutustietoja löydy.

Tutkimuksen lähestyessä loppuaan viimeisetkin Rakennustietosäätiön sivuilla 
listatut ympäristöselosteet ehtivät vanhentua, ja tätä kirjoitettaessa Raken-
nustietosäätiön ympäristöselosteista kertova sivusto on kokonaan hävinnyt. 
RT Tuotetieto-sivulta löytyy neljä ympäristöselostetta, joista kaksi on tätä 
kirjoitettaessa voimassa.

5 Johtopäätökset
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Tulevaisuus

Vaikuttaa siis siltä, että ympäristövaikutusdatan julkaisu ei juurikaan enää 
kiinnosta rakennustuotevalmistajia, vaikka tällaisesta tiedosta olisi hyötyä 
suunnittelijoille. Akateemisessa maailmassa on edelleen kiinnostusta raken-
tamisen aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan keskittyvälle tutki-
mukselle, ja viranomaisten osalta tähän suorastaan kannustetaan. Valmistajil-
la ei kuitenkaan ole intressiä ympäristöselosteiden tai vastaavien julkaisuun: 
tarvittaisiin taho, joka on kiinnostunut kattavan ympäristövaikutustutki-
muksen tekemisestä ja tulosten julkaisemisesta standardoidussa muodossa 
RT-kortiston tapaan.

Rakennustuotteista etenkin betonin valmistus on hyvin energiaintensiivinen 
prosessi, ja betonituotteissa tarvittavan sementin valmistamisessa syntyy 
huomattavia määriä hiilidioksidia. Myös teräksen valmistus vaatii suuria 
määriä energiaa. Sen sijaan puurakenteilla voidaan katsoa olevan jonkinlai-
nen etulyöntiasema sen ansiosta, että puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia, 
eikä puutuotteiden valmistus vaadi erityisen raskaita teollisia prosesseja. Ei 
olekaan yllättävää, että puisten rakennustuotteiden valmistajat ovat olleet 
betoni- ja terästeollisuuden edustajia paljon innokkaammin ajamassa eteen-
päin rakennustuotteiden elinkaariarviointia ja markkinoineet tuotteitaan ym-
päristöystävällisinä. Tasapuolisen tutkimustiedon saamiseksi tarvitaan jonkin-

laista sääntelyä, sillä ensimmäisen ympäristöselosteinnostuksen laannuttua 
valmistajat eivät (ehkä puuteollisuutta lukuunottamatta) itse vapaaehtoisesti 
julkaise ympäristödataa tuotteistaan.

Vuonna 2014 voimaan tuleva uusi rakennustuoteasetus mahdollistaa nykyis-
tä paremmin rakennustuotteiden päästöjä koskevan sääntelyn. (Ruuska ym. 
2013, 9.) Toivottavaa on, että jonkinlaista painetta rakennustuotevalmistajien 
suuntaan syntyy lähiaikoina, sillä luotettavan ja ajantasaisen tiedon saaminen 
on ehdoton edellytys sille, että olemassa olevaa tutkimustietoa, laskennan 
standardeja ja työkaluja pystytään hyödyntämään hiilijalanjäljeltään opti-
moitujen rakennusten suunnittelussa. Jos markkinoilla olevien rakennus-
tuotteiden ympäristövaikutuksista ei enää jatkossa julkaista ajantasaista 
tietoa helposti hyödynnettävässä muodossa, on tässä tutkimuksessa esitetyn 
hiililaskurin kaltaisten työkalujen kehitys ja ylläpito tulevaisuudessa hyvin 
vaikeaa.

Tietomallinnus

Tietomallinnuksen käyttö yleistyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana vakaasti, mutta sen laajaa käyttöönottoa ovat rajoittaneet työasemien 
laskentateho, ohjelmistojen kehitys sekä suunnitteluhenkilöstön kouluttami-
nen (Ibrahim & Krawczyk 2003, 173–177). Suomi on ollut tietomallintamisen 
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kentällä ensimmäisten joukossa: Senaatti-kiinteistöt julkaisi jo vuonna 2007 
ensimmäiset yleiset tietomallivaatimukset, joissa kuvattiin tietomallintava 
rakennusprojekti systemaattisesti. 

Vaikka työkaluja on ollut olemassa pitkään, vasta parin viime vuoden aikana 
on suurissa rakennusprojekteissa alettu edellyttää tietomallintavaa suun-
nitteluprosessia hankkeen kaikilta suunnittelijaosapuolilta. Suunnittelun 
perustyökaluna tietomallinnus on kulkenut hieman jälkijunassa verrattuna 
ympäristövaikutusten arviointiin keskittyvään tutkimukseen. Hiilijalanjäljen 
laskentatyökaluja kehitettäessä ei juurikaan kiinnitetty huomiota tällaisten 
toiminnallisuuksien liittämiseen suoraan osaksi suunnitteluohjelmistoja.

Kun erilaisia elinkaariarvioinnin standardeja ja ohjeita julkaistiin muutama 
vuosi sitten, elinkaarilaskelmien tekemiseen tarkoitettujen työkalujen käyttö-
ohjeissa ei mainittu tietomallinnusta. Suomessa rakennusten karkea mallin-
nus oli jo sen verran yleistynyt, että työkalujen toiminnassa yksinkertaisesti 
oletettiin, että rakennusosien määrälaskenta on jo rutiinia nykyaikaisessa 
suunnitteluprosessissa ja mallista saatavat määrätiedot voidaan syöttää lasku-
riin. Suunnitteluohjelmiston ja taulukkolaskentaohjelmiston yhteiskäyttö on 
arkkitehtisuunnittelussa ollut jo pitkään vakiintunut työtapa erilaisten luette-
lointien, pinta-alatietojen ym. tuottamiseen, joten tätä työtapaa sovellettiin 
myös hiililaskureihin.

Taulukkolaskentaohjelmistopohjaisia hiililaskureita kehitettäessä keskityttiin 
nykyisyyteen tulevaisuuden sijasta: ei pystytty kuvittelemaan lähitulevai-
suutta, jossa tietomallin rakennusosista nähdään suoraan niiden hiilijalan-
jälki ilman erillistä määrätietojen syöttöä mallinnusohjelmistosta irralliseen 
laskuriin. Modernit tietomallinnusohjelmistot tuottavat jatkuvasti ajantasaista 
dataa erilaisista luetteloitavista rakennusosista, ja luetteloiden täyttö käsin 
taulukkolaskentaohjelman avulla on edistyksellisessä suunnittelutoimistossa 
jo menneisyyttä.

Jos hiilijalanjälkiarvion saamiseksi rakennuksesta määrälaskentatiedot täytyy 
ajaa hiililaskuriin erillisen ohjelman läpi, laskurista saadut tiedot vanhentuvat 
heti, kun suunnitelmaa muutetaan. Jos arkkitehdilla on sen sijaan käytössään 
reaaliaikaista, jatkuvasti päivittyvää hiilijalanjälkidataa suunnittelemastaan 
rakennuksesta, on erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen 
ympäristövaikutuksiin huomattavasti helpompaa ja nopeampaa arvioida.

Arkkitehdin rooli

Rakennuksen hiilijalanjälkeen pystytään parhaiten vaikuttamaan projek-
tin alkuvaiheessa tehtävillä valinnoilla. Arkkitehdilla on pääsuunnittelijana 
tärkeä rooli sellaisten suunnitteluratkaisujen tekemisessä, jotka pienentävät 
rakennuksen hiilijalanjälkeä. Tietomallintavan suunnitteluprosessin myötä 
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arkkitehdilla on nyt ensimmäistä kertaa hyvät edellytykset suunnitella raken-
nusta siten, että ajantasaista tietoa rakennusosien ympäristöominaisuuksista 
on jatkuvasti käsillä suunnittelun edetessä. Suunnittelijoilla on jo valmiudet 
ekologisten suunnitteluratkaisujen kehittämiseen – tarvitaan vain kiinnostus-
ta viranomaisten, rakennuttajien ja rakennustuotevalmistajien tahoilta, jotta 
resurssitehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen keskittyvä rakentaminen voi yleistyä.

Toimenpide-ehdotuksia

Jotta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen laskenta tietomallintamalla voi 
yleistyä, vaaditaan toimenpiteitä luotettavien lähtötietojen ja käytettävien 
laskentamenetelmien suhteen. Tarvitaan kattava ja ajantasainen kirjasto 
rakennustuotteiden ja -materiaalien ympäristöselosteita. Ympäristöselosteet 
pitää standardoida, ja niissä pitää esittää samat asiat samanlaisessa muodos-
sa. Ilmoitettavat ympäristövaikutukset tulee linjata selkeästi.

Hiilivaraston ilmoittamisesta tulee olla selkeä ja yhtenäinen linja. Kierrätyksen 
vaikutus tulee huomioida joko tuotteen valmistusvaiheessa tai elinkaaren 
lopussa – kaikkien ympäristöselosteiden tulee noudattaa samaa linjaa tässä 
suhteessa.

Myös tietomallinnuksen avulla tapahtuvasta hiilijalanjäljen laskennasta 
tarvitaan selkeät ohjeet. Mallinnustarkkuus ja laskelmissa huomioon otettavi-
en malliosien rajaus tulee määritellä yksiselitteisesti. Pitää määritellä, mal-
linnetaanko esimerkiksi pintamateriaalit, LVI-koneet tai sähkölaitteet. Myös 
materiaalien määrälaskennan suhteen pitää antaa selkeät ohjeet siitä, mitkä 
rakennusosat luetteloidaan tilavuuden perusteella, mitkä pinta-alan, ja minkä 
rakennusosien hiilipäästöt lasketaan kappalekohtaisesti.

Sekä tietomallissa että lähtötiedoissa pitää lisäksi määritellä huomioon 
otettavan elinkaaren rajaus. Annetaanko tuotteiden ympäristövaikutustiedot 
cradle-to-gate -laskelmana vai päästönä koko elinkaaren ajalla? Millaiselle 
elinkaarelle tietomallinnettavien rakennusosien huolto ja uusiminen määritel-
lään? Miten otetaan huomioon pintaremontin tarve ja esimerkiksi maalipinto-
jen kunnossapito ja puhdistus?

Ehkä tärkeimpänä toimenpiteenä tarvitaan yleispätevää tutkimustietoa, jon-
ka tulokset ja ylläpidettävyys eivät riipu rakennustuotevalmistajista. Raken-
nussuunnittelun alkuvaiheessa käytetään luonnostasoisia malliosia, mutta 
ympäristöselosteet ovat yleensä päteviä vain tietyn valmistajan tietyn tuot-
teen kohdalla. Esimerkiksi ikkunoista, ovista ja katemateriaaleista tarvitaan 
yleisluontoisia ympäristöselosteita, joita voidaan käyttää ennen kuin lopulli-
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nen tuote on valittu. Selosteiden tietoihin pitää voida luottaa, vaikka niitä ei 
olisikaan uusittu viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Lopuksi

Tietomallinnustyökaluilla voidaan seurata rakennuksen hiilitietoa ilman, 
että siitä muodostuu merkittävää lisätyötä tai haittaa suunnittelulle. Suun-
niteltavan rakennuksen hiilijalanjälkitieto voi päivittyä jatkuvasti tietomallia 
muokattaessa, pinta-ala- tai tilavuustietojen tapaan. Energiasimulointeja ja 
rakenteiden kestävyyslaskelmia varten on jo olemassa useita tietomallinnusta 
hyödyntäviä työkaluja. Arkkitehdin ei kuitenkaan pääsuunnittelijan roolissa 
kuulu tehdä laskelmia tai simulointeja; tietomallista tehtävässä rakennusosi-
en hiilijalanjäljen arvioinnissa tarkoituksena ei ole täydellisen elinkaariarvion 
tuottaminen, vaan tätä työkalua tulee pitää joustavana, jatkuvasti päivittyvä-
nä arviona tehtyjen suunnitteluratkaisujen tai -vaihtoehtojen vaikutuksesta 
rakennuksen hiilijalanjälkeen. 

Päämääränä on oltava parempi ja ekologisesti kestävämpi arkkitehtuuri, jossa 
energiatehokkuuden ohella huomioidaan rakennusosien ekologisuus.   
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Liite 1: Piirustusaineisto

Tässä liitteessä esitetään Ilmalanrinteen piirustusaineisto. Liitteestä löytyvät  
asemapiirros, pohjapiirrokset sekä julkisivut. Pohjapiirroksissa on esitetty 
merkittävimpien huonetilojen nimet ja pinta-alat. Julkisivuihin on merkitty 
pääasialliset materiaalit.

Pohjapiirroksissa huonetilojen käyttötarkoitukset on merkitty seuraavasti:

Toimistotilat ja muut käyttötilat

Yhteistilat

Sosiaalitilat

Liikenne- ja tekniset tilat

Paikoitustilat
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Liite 2:  Rakennetyyppikaaviot

Tässä liitteessä on kuvattu ne seinä- ja laattarakennetyypit, joissa on muita 
kuin homogeenisestä umpimateriaalista koostuvia rakennekerroksia. Esimer-
kiksi rankarakenteet on tietomallissa mallinnettu tasapaksuina kerroksina 
niiden todellisen rakennepaksuuden mukaan. Rankojen todellinen materi-
aalimäärä poikkeaa kuitenkin merkittävästi mallinnetun rakennekerroksen 
tilavuudesta. Mallikaavioiden perusteella on laskettu eri materiaalien menekit 
rakennetyyppikohtaisesti.

Rakennetyypeissä on esitetty rankarakenteet, koolaukset, säleiköt, pro# ilipel-
lit sekä kantavat poimulevyt todellisine mittoineen. Esitettyjen rakenneosien 
poikkileikkausten pinta-aloja on verrattu rakennekerroksen poikkileikkauksen 
kokonaispinta-alaan. Näin on saatu prosenttiluku, joka kertoo, kuinka suuri 
osuus tietomallissa luetteloidun materiaalin määrästä on todellisuudessa 
kulutettavaa materiaalia.

Esimerkiksi 900 mm moduulimitalla toistuvan 50×70-mittaisen puisen ranko-
rakennekerroksen poikkileikkauksen pinta-ala on jokaista 900 mm pituutta 
kohti:

900 mm × 70 mm = 63000 mm²

Jokaista 900 mm pituutta kohti on puutavaraa:

50 mm × 70 mm = 3500 mm²

Näin ollen kyseisessä seinärakennekerroksessa on puutavaraa yhteensä:

3500 mm² ÷ 63000 mm² = 0,056 = 5,6%

Tätä seinärakennekerrosta koskevissa laskelmissa käytetään rakenteen tihey-
tenä 5,6 prosenttia tavallisen puutavaran tiheydestä. Lopputuloksena saa-
daan oikea rakenteeseen kuluvan puutavaran määrä kilogrammoina.

Mikäli tyhjä tila yllämainitussa rakenteessa on täytetty esimerkiksi mineraali-
villalla, lisätään rakenteen tiheyteen 94,4 prosenttia mineraalivillan tiheydes-
tä. Rakennekerroksen tiheys on siis materiaalimäärillä painotettu keskiarvo 
siihen sisältyvien osamateriaalien tiheyksistä.

Rakennekerroksen kilogrammaa kohti aiheutuvat hiilidioksidipäästöarvot 
lasketaan laskemalla yhteen osamateriaalien hiilidioksidipäästöt kerrottuna 
osamateriaalien tiheydellä ja tilavuusosuudella rakennekerroksessa ja jaka-
malla saatu luku rakennekerroksen kokonaistiheydellä.

Vastaavaa laskentatapaa käytetään muidenkin ei-umpinaisten rakennekerros-
ten materiaalitiheyksien ja hiilidioksidipäästöarvojen laskemiseen.
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5

2
5

Julkisivusäleikön kiinnitysjärjestelmä
25 mm rakennekerros

Pystyorret sadetakkipellin
kiinnitystä varten
25 mm rakennekerros0,4%

Teräs
99,6%
Ilmaa

1,2%
Teräs

98,8%
Ilmaa

400 400

Julkisivusäleikkö
30mm rakennekerros

4,3%
Teräs

95,7%
Ilmaa
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006006

6
6

5
0

40
0,3%

Teräsranka R66

70,7%

Mineraalivilla

29,0%

Ilmaa

VS1

5
0

0,4%

Teräsranka R70

64,3%

Mineraalivilla

35,3%

Ilmaa

VS2

400 400

7
0

40

600 600

9
5

9
5

40
0,2%

Teräsranka R95

93,3%

Mineraalivilla

6,5%

Ilmaa

VS3

Teräsranka + mineraalivilla

66 mm rakennekerros

Teräsranka + mineraalivilla

70 mm rakennekerros

Teräsranka + mineraalivilla

95 mm rakennekerros
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7
0

5,6%
Puukoolaus

94,4%
Mineraalivilla

VS7
50

3,2%
Teräs

Profiilipelti
18 mm rakennekerros

900

006006

9
5

40
0,2%
Teräsranka R95

99,8%
Ilmaa

VS8

Teräsranka
95 mm rakennekerros

Puukoolaus + mineraalivilla
70 mm rakennekerros

18

96,8%
Ilmaa

75,0%
Kevytsoraharkko

25,0%
Solupolystyreeni EPS 120

VS14

Eristeharkko EH-240
240 mm rakennekerros

2
4
0

590
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VP4

Ontelolaatta
320 mm rakennekerros

59,3%
Betoni

40,7%
Ilmaa

3
2
0

8
0 86 200 76

4
5

2
3
0

4
5

YP2

7
0

Kantava teräspoimulevy
70 mm rakennekerros

2,0%
Teräs

98,0%
Ilmaa
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Liite 3: Hiilijalanjälkilaskelmat

Tässä liitteessä on esitetty taulukoina tietomallista saatu data rakennusosien 
ja -materiaalien hiilidioksidipäästöistä. Materiaalit on jaoteltu rakennusosaka-
tegorioihin ja jokaisen kategorian aiheuttamat kokonaispäästöt on laskettu 
hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina sekä prosenttiosuutena rakennuksen 
kokonaispäästöistä.

Hiilidioksidipäästöt on laskettu kertomalla tietomallista saatu rakennus-
materiaalin tilavuustieto materiaalille asetetulla tiheydellä, ja näin on saatu 
tulokseksi materiaalin kokonaismassa kilogrammoina. Tämä luku on kerrottu 
rakennusmateriaalien ympäristöselosteista saadulla hiilidioksidipäästöarvolla, 
joka on ilmoitettu kilogrammaa kohti.. Tämä kokonaishiilidioksidipäästö on 
vielä kerrottu jokaiselle rakennusmateriaalille asetetulla huoltokertoimella, 
joka kuvaa sitä, kuinka monta kertaa kyseisestä materiaalista koostuvat raken-
nusosat täytyy korvata uusilla rakennuksen sadan vuoden elinkaaren aikana, 
sekä menekkikertoimella, joka kuvaa työmaalla syntyvän materiaalihukan 
aiheuttamaa ylimääräistä materiaalimenekkiä.

Pinta-alayksikköä kohti luetteloitavat rakennusmateriaalit on esitetty erilli-
sessä taulukossa. Tällaisia rakennusmateriaaleja ovat muun muassa lasilevyt 

ja lasielementit, peltilevyt sekä bitumimatot. Näiden rakennusmateriaalien 
päästöjen laskemisessa on käytetty samaa menetelmää kuin yllä, mutta tila-
vuuden ja massan sijaan on luetteloitu materiaalin kokonaispinta-alaiilidiok-
sidipäästöarvona on käytetty ympäristöselosteissa kuvattua neliömetriä kohti 
aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrää.

Pituusyksikköä kohti luetteloitavat rakennusmateriaalit on myös esitetty 
omassa taulukossaan. Tällaisia rakennusmateriaaleja ovat lasijulkisivuihin 
sekä sisälasiseiniin kuuluvat alumiinipro# ilit. Näiden rakennusosien hiilidiok-
sidipäästöt on laskettu siten, että tietomallista luetteloitu pro# ilien yhteispi-
tuus on kerrottu pro# ilin poikkileikkauksen pinta-alalla, olettaen, että mate-
riaalin vahvuus alumiinipro# ilissa on keskimäärin 2,5 millimetriä. Tulokseksi 
saatu materiaalin kokonaistilavuus on kerrottu sen tiheydellä, ja tämä tulos 
on kerrottu materiaalin hiilidioksidipäästöarvolla kilogrammaa kohti.

Kappalekohtaisesti laskettavia rakennusosia ovat ikkunat. Nämä on esitetty 
erillisessä taulukossa, ja niiden hiilidioksidipäästöt on laskettu ikkunavalmis-
tajan julkaisemassa ympäristöselosteessa ilmoitettujen kappalekohtaisten 
päästöarvojen perusteella. Perusyksikkönä on käytetty 1350 mm × 1400 mm 
kokoista ikkunaa, ja eri kokoisten ikkunoiden päästöt on laskettu kertoimella, 
joka on ikkunan pinta-alan suhde perusikkunan pinta-alaan.
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Rakennusosat, vaihtoehto 1 Huoltokerroin Menekki Tiheys Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

(kg/m³) (m³) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

Ovet

Muoviovi 3,3 1 225 0 75 3770 0 928

Ovilasi, laminoitu 3,3 1 2500 13 33330 1595 0 175432

Puu 3,3 1,1 417 9 3898 65 1600 -21719

Puuovi 3,3 1 250 16 3991 270 0 3556

Sähköpieli 3,3 1 200 1 108 270 0 96

Teräsovi 3,3 1 410 31 12616 810 0 33722

70 54017 192016 2,8%
Laatat

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 605 1450929 170 0 266390

Betonilaatta 1 1,04 2400 2615 6277188 170 0 1109807

Ontelolaatta 1 1 1423 3666 5217345 140 0 730428

Solupolystyreeni EPS 1,43 1,05 15 1208 18121 3600 0 97949

8095 12963581 2204575 31,6%
Yläpohjat

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 586 1406281 170 0 258193

Betonilaatoitus 2 1,05 2239 99 221625 120 0 55850

Betonilaatta 1 1,04 2400 129 310762 170 0 54943

Kipsilevy 1,43 1,12 800 1 438 280 0 197

Mineraalivilla 1,43 1,05 22 831 18291 970 0 26640

Ontelolaatta 1 1 1423 2758 3924313 140 0 549404

Solupolystyreeni EPS 1,43 1,05 15 1380 20695 3600 0 111863

Teräspoimulevy h=70mm 1 1,15 117 48 5591 1010 0 6494

Tuulensuojalevy 1,43 1,1 1350 5 6218 850 0 8314

5836 5914214 1071897 15,4%
Portaat

Betonielementti 1 1 2400 28 67155 110 0 7387

Rakenneteräs 1 1 7850 0 2582 780 0 2014

28 69737 9401 0,1%
Pilarit

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 289 693727 170 0 127368

Betonielementti 1 1 2400 28 66933 110 0 7363

Rakenneteräs 1 1 7850 44 344204 780 0 268479

361 1104865 403210 5,8%
Palkit

Betonielementti 1 1 2400 116 279185 110 0 30710

Rakenneteräs 1 1 7850 68 535928 780 0 418024

185 815113 448734 6,4%

(g CO
2
-ekv/kg) (g CO

2
-ekv/kg) (kg CO

2
-ekv)

TAULUKKO 1. Tilavuuden perusteella laskettavat rakennusmateriaalit, vaihtoehto 1.
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Rakennusosat, vaihtoehto 1 Huoltokerroin Menekki Tiheys Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

(kg/m³) (m³) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

Seinät

Aquapanel julkisivulevy 1,43 1,1 1250 54 67242 850 0 89906

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 2501 6001928 170 0 1101954

Betonielementti 1 1 2400 486 1165642 110 0 128221

Hattuorsi + tuuletusväli 25mm 1 1 130 42 5404 1010 0 5458

Hattuorsi + tuuletusväli 30mm 1 1 149 124 18460 1010 0 18645

Julkisivurappaus Tikkurila Symphony M409 3,3 1,15 1800 23 41100 130 0 20277

Julkisivurappaus Tikkurila Symphony S409 3,3 1,15 1800 23 41491 130 0 20470

Julkisivusäleikkö 1 1 338 13 4483 1010 0 4528

KAHI-harkko 1,43 1,06 1750 130 227708 150 0 51774

KAHI-tiilimuuraus 1,43 1,06 1750 201 352462 150 0 80139

Keraaminen laatta 3,3 1,06 1500 1 861 600 0 1806

Kipsilevy 1,43 1,12 800 223 178622 280 0 80102

Kivivilla 70mm + koolaus 50x70 k900 1,43 1,06 42 156 6556 471 90 3790

Mineraalivilla 1,43 1,05 22 586 12882 970 0 18762

Mineraalivilla + teräsranka k400 70mm 1,43 1,04 46 1 44 998 0 66

Mineraalivilla + teräsranka k600 66mm 1,43 1,04 39 423 16507 994 0 24402

Mineraalivilla + teräsranka k600 95mm 1,43 1,04 36 8 304 987 0 446

Mineraalivilla + teräsranka k600 175mm 1,43 1,04 35 4 131 980 0 191

Mineraalivilla + teräsranka k600 250mm 1,43 1,04 42 1031 43310 996 0 64152

Pelti-villa-peltielementti 240mm 1,43 1 160 187 29867 982 0 41941

Peltikasetti 1 1 117 0 37 1150 0 43

Profiilipelti 1 1,15 251 40 10090 1010 0 11719

Profiilipelti M409 1 1,15 251 7 1771 1150 0 2342

Profiilipelti S409 1 1,15 251 8 2135 1150 0 2823

Solupolystyreeni EPS 1,43 1,05 15 392 5878 3600 0 31772

Tasoite 1,43 1,01 1800 1 982 170 0 241

Tuulensuojalevy 1,43 1,1 800 65 52322 390 0 32098

6730 8288219 1838068 26,4%
Yhteensä 21304 29209746 6167901 88,4%

(g CO
2
-ekv/kg) (g CO

2
-ekv/kg) (kg CO

2
-ekv)

TAULUKKO 1. Tilavuuden perusteella laskettavat rakennusmateriaalit, vaihtoehto 1.
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Rakennusosat, vaihtoehto 2 Huoltokerroin Menekki Tiheys Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

(kg/m³) (m³) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

Ovet

Muoviovi 3,3 1 225 0 75 3770 0 928

Ovilasi, laminoitu 3,3 1 2500 13 33330 1595 0 175432

Puu 3,3 1,1 417 9 3898 65 1600 -21719

Puuovi 3,3 1 250 16 3991 270 0 3556

Sähköpieli 3,3 1 200 1 108 270 0 96

Teräsovi 3,3 1 410 31 12616 810 0 33722

70 54017 192016 2,8%
Laatat

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 605 1450929 170 0 266390

Betonilaatta 1 1,04 2400 2615 6277188 170 0 1109807

Ontelolaatta 1 1 1423 3666 5217345 140 0 730428

Solupolystyreeni EPS 1,43 1,05 15 1208 18121 3600 0 97949

8095 12963581 2204575 32,1%
Yläpohjat

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 586 1406281 170 0 258193

Betonilaatoitus 2 1,05 2239 99 221625 120 0 55850

Betonilaatta 1 1,04 2400 129 310762 170 0 54943

Kipsilevy 1,43 1,12 800 1 438 280 0 197

Mineraalivilla 1,43 1,05 22 831 18291 970 0 26640

Ontelolaatta 1 1 1423 2758 3924313 140 0 549404

Solupolystyreeni EPS 1,43 1,05 15 1380 20695 3600 0 111863

Teräspoimulevy h=70mm 1 1,15 117,4 48 5591 1010 0 6494

Tuulensuojalevy 1,43 1,1 1350 5 6218 850 0 8314

5836 5914214 1071897 15,6%
Portaat

Betonielementti 1 1 2400 28 67155 110 0 7387

Rakenneteräs 1 1 7850 0 2582 780 0 2014

28 69737 9401 0,1%
Pilarit

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 289 693727 170 0 127368

Betonielementti 1 1 2400 28 66933 110 0 7363

Rakenneteräs 1 1 7850 44 344204 780 0 268479

361 1104865 403210 5,9%
Palkit

Betonielementti 1 1 2400 116 279185 110 0 30710

Rakenneteräs 1 1 7850 68 535928 780 0 418024

185 815113 448734 6,5%

(g CO
2
-ekv/kg) (g CO

2
-ekv/kg) (kg CO

2
-ekv)

TAULUKKO 2. Tilavuuden perusteella laskettavat rakennusmateriaalit, vaihtoehto 2.
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Rakennusosat, vaihtoehto 2 Huoltokerroin Menekki Tiheys Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

(kg/m³) (m³) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

Seinät

Aquapanel julkisivulevy 1,43 1,1 1250 0 224 850 0 299

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 2501 6001928 170 0 1101954

Betonielementti 1 1 2400 382 916634 110 0 100830

Hattuorsi + tuuletusväli 25mm 1 1 130 42 5404 1010 0 5458

Hattuorsi + tuuletusväli 30mm 1 1 149,2 124 18552 1010 0 18738

Julkisivusäleikkö 1 1 337,55 13 4483 1010 0 4528

KAHI-harkko 1,43 1,06 1750 130 227708 150 0 51774

KAHI-tiilimuuraus 1,43 1,06 1750 201 352462 150 0 80139

Keraaminen laatta 3,3 1,06 1500 1 861 600 0 1806

Keraaminen pitkälaatta, Tikkurila M409 1 1,06 1350 68 91676 230 0 22351

Keraaminen pitkälaatta, Tikkurila S409 1 1,06 1350 69 93007 230 0 22675

Kipsiley 1,43 1,12 800 230 184192 280 0 82601

Kivivilla 70mm + koolaus 50x70 k900 1,43 1,06 42 156 6556 471 90 3790

Mineraalivilla 1,43 1,05 22 585 12881 970 0 18761

Mineraalivilla + teräsranka k400 70mm 1,43 1,04 46 1 44 998 0 66

Mineraalivilla + teräsranka k600 66mm 1,43 1,04 39 423 16507 994 0 24402

Mineraalivilla + teräsranka k600 95mm 1,43 1,04 36 8 304 987 0 446

Mineraalivilla + teräsranka k600 175mm 1,43 1,04 35 4 131 980 0 191

Mineraalivilla + teräsranka k600 250mm 1,43 1,04 42 1036 43505 996 0 64442

Pelti-villa-peltielementti 240mm 1,43 1 160,1 187 29867 982 0 41941

Peltikasetti 1 1 117 0 37 1150 0 43

Profiilipelti 1 1,15 251,2 40 10090 1010 0 11719

Profiilipelti M409 1 1,15 251,2 7 1771 1150 0 2342

Profiilipelti S409 1 1,15 251,2 8 2135 1150 0 2823

Solupolystyreeni EPS 1,43 1,05 15 392 5878 3600 0 31772

Tasoite 1,43 1,01 1800 1 982 170 0 241

Tuulensuojalevy, Gyproc Glasroc GHU 13 1,43 1,1 800 66 52531 390 0 32226

6676 8080350 1728358 25,2%
Yhteensä 21250 29001877 6058191 88,2%

    

(g CO
2
-ekv/kg) (g CO

2
-ekv/kg) (kg CO

2
-ekv)

TAULUKKO 2. Tilavuuden perusteella laskettavat rakennusmateriaalit, vaihtoehto 2.
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Lasiseinäprofiilit Huoltokerroin Tiheys Poikkileikkaus Kokonaispituus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

(kg/m³) (mm²) (mm) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

50 mm × 50 mm kulmaprofiili 3,3 475 28 0 333

150 mm × 150 mm kulmaprofiili 3,3 284 0

50 mm × 25 mm profiili 3,3 350 1 0 14

50 mm × 50 mm profiili 3,3 475 2580 0

50 mm × 100 mm profiili 3,3 725 524 0

100 mm × 25 mm profiili 3,3 600 28 0 339

150 mm × 25 mm profiili 3,3 850 6458 0

220 mm × 50 mm profiili 3,3 2527 0

Yhteensä 5911090 12429 2,1%

(g CO
2

-ekv/kg) (g CO
2

-ekv/kg) (kg CO
2

-ekv)

2 700 21 600 3 640

2 700 1 475 71 200 3 640 3 406

2 700 1 200 3 640

2 700 2 011 642 3 640 30 990

2 700 267 750 3 640 6 296

2 700 17 423 3 640

2 700 2 814 040 3 640 77 576

2 700 1 325 706 235 3 640 30 349

149 303

Ikkunat lkm Huoltokerroin Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

1350 mm × 1400 mm 9 3,3 140000 0 4158

1350 mm × 2100 mm 264 3,3 210000 0 182952

3200 mm × 600 mm 16 3,3 140000 0 7392

Nauhaikkuna 4050 mm × 1200 mm 2 3,3 360000 0 2376

Nauhaikkuna 4050 mm × 2100 mm 2 3,3 630000 0 4158

Nauhaikkuna 10800 mm × 1200 mm 1 3,3 960000 0 3168

Nauhaikkuna 10800 mm × 2100 mm 3 3,3 1680000 0 16632

Yhteensä 220836 3,2%

(g CO
2
-ekv/kpl) (g CO

2
-ekv/kpl) (kg CO

2
-ekv)

TAULUKKO 3. Pituuden perusteella laskettavat rakennusosat.

TAULUKKO 4. Kappalekohtaisesti laskettavat rakennusosat.
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Levytuotteet Huoltokerroin Menekki Kokonais- Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu- Osuus

Pinta-ala kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä kokonais-

(m²) päästöistä

Lasielementit

Julkisivulasi, Tikkurila Symphony M409 3,3 1,0 276 0,0

Julkisivulasi, Tikkurila Symphony S409 3,3 1,0 173 0,0

Lasi, laminoitu 3,3 1,0 0,0

Lasielementti 30mm 3,3 1,0 0,0

5,4%
Laatat
Teräsritilä 30mm 1,0 1,2 41 0,0

41 0,0%
Yläpohjat

Kumibitumimatto 3,3 1,2 0,0

Lasi, laminoitu 3,3 1,0 57 0,0

Sadetakkipelti 1,0 1,3 154 0,0 895

0,6%
Portaat
Teräsritilä 30mm 1,0 1,2 86 0,0

86 0,0%
Seinät

Kumibitumimatto 3,3 1,2 0,0

Peltilevy 3mm 1,0 1,3 439 0,0

Reikäpelti 1,0 1,3 307 0,0

Sadetakkipelti 1,0 1,3 443 0,0

0,3%
Yhteensä 6,3%

(g CO
2

-ekv/m²) (g CO
2

-ekv/m²) (kg CO
2

-ekv)

21 500,0 19 559

21 500,0 12 268

1 389 31 900,0 146 199

1 378 43 100,0 196 024

3 216 374 049

25 250,0 1 172

1 172

7 287 1 210,0 33 460

31 900,0 5 998

4 485,0

7 497 40 354

25 250,0 2 492

2 492

2 336 1 210,0 10 725

4 485,0 2 558

8 965,0 3 571

4 485,0 2 581

3 524 19 435
14 363 437 503

TAULUKKO 5. Pinta-alan perusteella laskettavat rakennusosat.
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Materiaalit VE1 Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuonekaasu- Osuus

(m³) (kg) päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

Puutuotteet 25 7889 -18163 -0,3%

Rappaus 46 82592 40747 0,6%
Harkkotuotteet 332 580170 131913 1,9%
Profiilit – – 149303 2,1%
Muut 350 306867 277142 4,0%
Ikkunat – – 220836 3,2%
Lämmöneristeet 6207 172585 421975 6,0%
Lasi – – 549482 7,9%
Terästuotteet 425 943301 774291 11,1%
Betonituotteet 13906 27083012 4428018 63,5%

21304 29209746 6975543

(kg CO
2
-ekv)

Materiaalit VE2 Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuonekaasu- Osuus

(m³) (kg) päästöt yhteensä kokonais-

päästöistä

Puutuotteet 25 7889 -18163 -0,3%

Tiilituotteet 137 184682 45026 0,7%
Harkkotuotteet 332 580170 131913 1,9%
Profiilit – – 149303 2,2%
Muut 303 245629 190161 2,8%
Ikkunat – – 220836 3,2%
Lämmöneristeet 6211 172780 422263 6,2%
Lasi – – 549482 8,0%
Terästuotteet 426 943393 774384 11,3%
Betonituotteet 13803 26834004 4400627 64,1%

21250 29001877 6865832

(kg CO
2
-ekv)

3056 brm² Ilmalanrinne 27660 brm²

Laatat 235 15,69% 2175 31,18%

Yläpohjat 58 3,87% 1000 14,33%

Runko 0 0,00% 852 12,21%

Väliseinät 143 9,55% 846 12,13%

Ulkoseinät 185 12,35% 806 11,55%

Ikkunat, ovet, lasitukset 54 3,60% 284 4,07%

Parvekkeet 93 6,21% 0 0,00%

Portaat 1 0,07% 12 0,17%

Muut 16 1,07% 23 0,32%

Korjaukset/100v 713 47,60% 979 14,03%

Yhteensä: 1498 6976
Ilman korjauksia: 785 5997

Asuinrakennus1

(tn CO
2
-ekv) (tn CO

2
-ekv)

TAULUKKO 6. Materiaalien osuudet kokonaispäästöistä, vaihtoehto 1.

TAULUKKO 7. Materiaalien osuudet kokonaispäästöistä, vaihtoehto 2.

TAULUKKO 8. Päästöjen vertailu Ympäristöministeriön selvityksessä tutkitun 
asuinrakennuksen päästöihin.

1) Ruuska ym. 2013, 14.
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Betonipilarit Huoltokerroin Menekki Tiheys Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu-

(kg/m³) (m³) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 289 693727 170 0 127368

Betonielementti 1 1 2400 498 1196035 110 0 131564

Rakenneteräs 1 1 7850 1 6182 780 0 4822

788 1895945 263754

(g CO
2

-ekv/kg) (g CO
2

-ekv/kg) (kg CO
2

-ekv)

Teräspilarit Huoltokerroin Menekki Tiheys Kokonaistilavuus Kokonaispaino Kasvihuone- Sitoutunut Kasvihuonekaasu-

(kg/m³) (m³) (kg) kaasupäästöt hiilidioksidi päästöt yhteensä

Betoni, paikallavalettu 1 1,08 2400 289 693727 170 0 127368

Betonielementti 1 1 2400 28 66933 110 0 7363

Rakenneteräs 1 1 7850 44 344204 780 0 268479

361 1104865 403210

(g CO
2
-ekv/kg) (g CO

2
-ekv/kg) (kg CO

2
-ekv)

TAULUKKO 9. Teräspilarien kasvihuonekaasupäästöt.

TAULUKKO 10. Betonipilarien kasvihuonekaasupäästöt.


