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ESIPUHE

Asumiseen liittyvät ilmastovaikutukset aiheuttavat noin kolmanneksen Suomen 
kulutuksen kaikista ilmastovaikutuksista, joten voidaan sanoa, että rakentamisen 
ympäristövaikutuksilla on laajaa yhteiskunnallista merkitystä. Tulevaisuudessa il-
mastonmuutoksen hillinnän edistämiseksi rakentamisen ekotehostamiseen tullaan 
kiinnittämään erikoista huomiota. Ympäristövaikutusten vähentämiseen voidaan vai-
kuttaa monin eri tavoin mm. hyvällä suunnittelulla, rakennusmateriaalien valinnoilla 
ja energiantuotantotavoilla. Elinkaariajattelun periaatteiden soveltaminen vaikutus-
ten arvioinnissa on saanut vankan jalansijan rakennusalan toimijoiden keskuudessa. 
Työvälineiksi ovat yleistyneet menetelmät, joissa pyritään ottamaan huomioon kaikki 
rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät ympäristövaikutukset.

Suomessa on käytössä työvälineitä rakennusten elinkaaren aikaisten vaikutusten 
arviointiin ja hallintaan, joita esitellään tässä raportissa. Lisäksi tarkastellaan raken-
nusmateriaalien ympäristövaikutusten elinkaarilaskennan erityiskysymyksiä mm. 
hiilen sitoutumisesta puurakenteisiin, metallien kierrätystä ja materiaalien hyödyn-
tämistä rakennusten käytöstä poistamisen jälkeen. Lopuksi luodaan katsaus ilmas-
tovaikutusten vähentämisen mahdollisuuksiin rakennusten käytön aikana.

Tutkimuslaitosten, yritysten ja TEKESin yhteishankkeeseen ”Elinkaarimetodiik-
kojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)” (2009–2011)1 tavoitteena 
on ollut kehittää yritysten päätöksentekoa tukeva elinkaariarviointimetodiikkojen 
foorumi, jossa yritykset ja tutkijat tuottaisivat elinkaaripohjaista tietoa ja työväli-
neitä yritysten strategisen päätöksenteon tueksi erityisesti uusien materiaalien ym-
päristötehokkuuden arviointi- ja kehitystyössä. Perimmäisenä tavoitteena on luoda 
osaamista ja ymmärrystä, joka parantaa suomalaisten yritysten kansainvälistä ym-
päristökilpailukykyä. Tämä raportti on syntynyt FINLCA-hankkeen ”Ekotehokkaat 
materiaalit” -alaprojektin tuloksena.

Raportissa ei käsitellä elinkaariarviointimenetelmän yleisiä periaatteita tai lasken-
taperusteita, vaan keskitytään joihinkin erityiskysymyksiin. FINLCA-hankkeessa 
on aiemmin julkaistu raportti ”Elinkaarimetodiikkojen nykytila, hyvät käytännöt ja 
kehitystarpeet” (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2010, toim. Antikainen), 
jossa tarkastellaan olemassa olevien erilaisten elinkaarimetodiikkojen ominaisuuksia 
ja käyttömahdollisuuksia. Julkaisu on saatavilla internetistä projektin sivuilta.

1  www.ymparisto.fi/syke/finlca
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1.1 
Rakentamisen voluumit
Suomessa valmistuneiden rakennusten ja asuntojen määrissä on vuosittaista vaihte-
lua. Vuoden 2002 jälkeen trendi on kuitenkin ollut nouseva (Tilastokeskus 2010). Uu-
disrakentamisesta huolimatta rakennuskanta muuttuu melko hitaasti. Yhden vuoden 
uudistuotannon oletetaan olevan 1,5–2 % koko rakennuskannasta. Poistuma vähentää 
vuosittain rakennuskantaa keskimäärin hieman alle prosentin, joten rakennuskan-
nan vuotuinen kasvu on 0,5–1 prosenttia koko rakennuskannasta (Heljo ym. 2005). 
Lisäksi korjausrakentamisen piirissä on 3,5 % rakennuskannasta. Koko Suomen ra-
kennuskannan arvioidaan kasvavan 10 % aikavälillä 2007–2020 ja 13 % ajanjaksolla 
2007–2050. (Savolainen ym. toim. 2008).

Euroopan Unionin alueen sisällä tapahtuvista rakentamisen volyymimuutoksista 
ei ole saatavilla kattavaa, yhtenäistä tilastotietoa, johon on syynä maiden erilaiset 
tilastointikäytännöt. Jonkinlaista vertailua voi kuitenkin tehdä Eurostatin kokoamien 
tilastojen avulla. Ne sisältävät mm. Euroopan maiden rakentamisen (sis. talonraken-
tamisen ja maa- ja vesirakentamisen) tilastotietoa indeksoituina tietyn vuoden (2005) 
tilanteeseen (Eurostat 2010). 

UNdata on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) tilasto-osaston tietopankki, jo-
hon on koottu koko maailman kattavia tilastoja eri aihepiireistä (UNdata 2010). Ra-
kentamisen osalta tilastoja löytyy uudisrakennuksista maittain. Tilastojen mukaan 
Euroopassa uusia asuntoja rakennetaan yli 2 miljoonan asunnon vuosivauhdilla. 
Eniten asuntoja asukasta kohden on rakennettu Kyproksella, Espanjassa ja Irlannissa 
(vuonna 2007). Suomessa rakennettiin uusia asuntoja 6,7 kpl/1000 as. vuonna 2007. 
Määrä sijoittuu Euroopan mittakaavassa hieman keskiarvon yläpuolelle. Suomeen 
verrattuna Ruotsi osoittautuu tilastojen valossa hyvin erilaiseksi maaksi kuin Suo-
mi. Siellä uudisrakentaminen asukasta kohden on vain puolet siitä mitä Suomessa, 
eikä siellä laman vaikutusta tilastoissa käytännössä näy ollenkaan. Ruotsissa myös 
rakennetaan pinta-alaa kohti vähiten Euroopassa, vain 60 uutta asuntoa/1000 km2. 
Seuraavina tulevat Romania ja Suomi, 90 uutta asuntoa/1000 km2. 

1.2 
Rakentamisen tärkeimmät ainepanokset 
Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käyttö lisääntyy uudis- ja korjausrakentamisen 
määrän kasvaessa. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten 
arviointi-projektissa kerättiin vuoden 2002 talonrakentamisen toimialan ainepanokset 
käyttäen eri tietolähteitä (Seppälä, Mäenpää ym. 2009). Talonrakentamisessa käyte-
tyistä ainepanoksista 60 % oli soraa ja kiveä, mineraalituotteita oli vajaa neljännes ja 
puuta noin 10 % (Taulukko 1). Metallin osuus kokonaisuudesta oli noin 2 prosenttia. 

1   Johdanto
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Itse rakennuksissa käytetään eniten betonia, sen jälkeen puuta ja terästä. Niiden 
keskinäiset osuudet ovat betonille 54 %, puulle 38 % ja teräkselle 8 %, kun niiden 
yhteenlaskettu määrä on asetettu 100 prosentiksi. 

Rakennusteollisuus RT:n laskelmien mukaan betonin osuus pientalorakentami-
sessa on tällä hetkellä noin 12 %. Rivitaloissa se on 40 % ja kerrostaloissa yli 95 %. 
Pientaloissa betonin osuus on ollut kasvussa viime aikoina – esimerkiksi pääkau-
punkiseudulla sen osuus on jo noin neljännes pientalojen uudisrakennusten materi-
aaleista (Asuntotieto 2010). 

1.3 
Rakennusalan energiankulutus 
Heljo ym. (2005) ovat tutkineet rakentamisen toimialan energian loppukäyttöä ja kas-
vihuonekaasupäästöjä (khk-päästöjä). Koko Suomen energiankäytöstä rakennusten 
osuus oli lähes 40 % vuonna 2003. Tämän lisäksi rakennustarvikkeiden valmistuksen 
ja rakentamisajan energian kulutus oli 5 % energian loppukäytöstä. Rakennuskannan 
sekä rakentamisen energiankulutuksen kehittyminen vaikuttaa hyvin keskeisesti 
koko Suomen energiankulutukseen ja khk-päästöihin sekä kansallisiin päästöjen 
vähennystavoitteisiin (Savolainen ym. (toim.) 2008). Rakennuskannan energiatehok-
kaamman uudistuotannon lisäys ja energian säästötoimenpiteet eivät välttämättä 
vähennä rakennuskannan energiankulutusta, jos rakennuskanta lisääntyy jatkuvasti 
ja sen laatutaso mm. kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden käytön lisääntymi-
sen myötä samalla nousee. Ilmastonmuutoksen hillinnässä avainasemaan nousevat 
silloin energiantuotannon ilmastovaikutusten vähentäminen sekä radikaalimmat 
toimenpiteet rakentamisessa kuten siirtyminen passiivi- ja nollaenergiataloihin. 

Rakennusten osuus Suomen khk-päästöistä on noin 30 %, kun taas energian lop-
pukäytön (TWh) osalta rakennusten osuus oli noin 40 % (Heljo ym. 2005). Rakennus-
tarvikkeiden valmistuksen ja rakentamisajan energian osuutta khk-päästöistä ei ole 
tarkasti pystytty arvioimaan, mutta sen voi olettaa olevan hieman vähemmän kuin 
energiankäytön osuus eli alle 5 %.  

Rakentamisen ja rakennusten käytön aikaista energiankulutusta ja siitä aiheutuvia 
khk-päästöjä ei ole Euroopan tasolla raportoitu. Eurostat:in tilastoissa rakentaminen ja 
teollinen toiminta raportoidaan yhdessä eikä niiden erottaminen toisistaan ole mah-
dollista. Eri maiden rakentamisen vertailua ja kehityksen seurantaa varten tilastointia 
tulisi kehittää yhteneväisemmäksi.  

Taulukko 1. Talonrakentamiseen käytetyt ainepanokset vuonna 2002 (Seppälä, Mäenpää ym. 2009).

Ainepanos Tonnia vuonna 2002 %–osuus

Puu 2 314 000 10

Metalli 485 000 2

Sora ja kivi 13 577 000 60

Mineraalituotteet 1)

(josta valmisbetoni ja betonituotteet)
5 398 000

(3 300 000)
24

Muovi ja kumi 85 000 0,5

Muut2) 191 000 1

Polttoaineet 567 000 2,5

Yhteensä 22 617 000 100

1) Sisältää tiilet, rakennuskivet, sementti, kalkki, muurauslaasti ym.  
2) Sisältää muun muassa erilaisia koneita, laitteita ja kalusteita. 
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Rakentamisen ympäristövaikutuksia aiheuttavat ympäristöön pääsevät haitalliset 
päästöt ja resurssien – maan ja luonnon raaka-aineiden – käyttö. Vaikutukset aiheutu-
vat useista tekijöistä kuten rakentamiseen käytettyjen rakennustuotteiden valmistus-
prosesseista, rakennusten kunnossapidosta ja halutun sisäympäristön ylläpitämiseen 
vaadittavasta energiasta (termiset ja visuaaliset olosuhteet ja sisäilman laatu). Lisäksi 
rakennuksen sijainti vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja millä keinoin käyttäjät joutuvat 
liikkumaan saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Ympäristövaikutuksien hallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joiden avulla 
rakentamisen ympäristövaikutuksia voidaan selvittää, ilmoittaa ja käyttää valinnan 
ja päätöksenteon apuna rakennusprosessien eri vaiheissa. Rakentamisen prosesseilla 
tarkoitetaan tässä kaikkia vaiheita alkaen rakentamisessa tarvittavien materiaalien, 
tuotteiden ja palvelujen tuotannosta ja valmistuksesta päätyen loppukäyttäjien va-
lintatilanteisiin ja poistettujen tuotteiden loppusijoitukseen. 

Rakentamisen ympäristövaikutuksien hallinnan parantamiseksi tehdään Suomes-
sa ja monissa muissa maissa monia asioita. Taulukossa 2 on esitetty keskeiset toimet 
ja niiden tavoitteet.

Taulukko 2. Rakentamisen elinkaarenhallintaan tähtäävät toimet ja niiden tavoitteet.

Toimet Tavoitteet

Tutkimustyö • arvioida vaikutuksia ja lisätä tietoa eri asioiden merkityksellisyy-
destä

• kehittää erilaisia menetelmiä ja työkaluja arviointiin, ilmoittami-
seen ja päätöksentekoon,

• kehittää toimintamalleja valmistuksessa, suunnittelussa, rakentami-
sessa, ylläpidossa ja ohjauksessa

Kehitystyö • luoda uusia kestävän rakentamisen liiketoimintamalleja

Tuotekehitys • tuoda markkinoille uusia ekotehokkaita tuotteita ja konsepteja

Standardit • tuoda alalle yhtenäiset terminologiat, menetelmät ja formaatit

Ohjauksen instrumentit • ohjata rakentamista (uudisrakentamista ja korjaamista) niin, että 
lopputuloksena on rakennettu ympäristö, joka kuluttaa vähemmän 
primäärienergiaa, uusiutumatonta energiaa ja aiheuttaa vähemmän 
haitallisia päästöjä ympäristöön. 

Rakentamisen eri vaiheissa toimijoiden lukumäärä on poikkeuksellisen suuri 
verrattuna monien muiden tuotteiden valmistukseen. Eri toimijoilla on keskeinen 
rooli rakentamisen elinkaaren hallinnassa. Taulukossa 3 on esitetty eri toimijoiden 
keskeiset tehtävät.

2   Elinkaaren hallinta rakentamisessa
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Taulukko 3. Rakennusalan eri toimijat ja niiden tehtävät.

Toimija Tehtävät

Kunta • kaavoitus, energiapalvelut, liikennepalvelut

Omistaja • hankinnan, omistamisen ja kunnossapidon strategia, ta-
voitteet; rakennusten tontin ja sijainnin valinta

Sunnittelija • rakennusten massoitus ja sijoitus tontille
• tilasuunnittelu, lämmityksen, ilmastoinnin ja muun talo-

tekniikan suunnittelu, rakennusfysikaalinen suunnittelu, 
materiaalien valinta

• ohjeistus: huolto, kunnossapito, käyttäytyminen

Rakennuttaja/rakennuttajakonsultti • toimivuuden varmistaminen

Rakentaja • laatujärjestelmä

Käyttäjä ja omistaja • käyttäytyminen, huollon ja kunnossapidon toteuttaminen

Kestävän rakentamisen toteuttaminen edellyttää sitä, että rakennusprosesseja ke-
hitetään monin tavoin. Meneillään oleva Kestävän rakentamisen prosessit -hanke2  
korostaa esimerkiksi seuraavien asioiden tärkeyttä ja parantamista: Tiedon saatavuus, 
Tavoitteiden asettaminen, Yhteistyö ja Seuranta.

Kestävä rakentaminen tarvitsee tuekseen tietoa eri tuotevalintojen ja muiden rat-
kaisujen ympäristövaikutuksista. Tiedon määrän lisäksi tärkeää on se, että tietoa 
voidaan käyttää tehokkaasti suunnitteluprosessissa ja muissa valintatilanteissa. Tar-
vitaan suunnitteluohjelmia, kustannuslaskennan ohjelmia ym., joihin on integroitu 
ympäristövaikutusten arviointi.

Kestävässä rakentamissa tarvitaan aina tavoitteiden asettamista. Ratkaisevan tär-
keää on, että tavoitteet voidaan asettaa niin, että ne ovat selviä ja että niiden toteu-
tumista voidaan mitata ja monitoroida. Kestävä rakentaminen vaatii myös eri alojen 
asiantuntemuksen yhdistämistä. Rakennusten kokonaisvaltaisen toimivuuden ja 
ympäristövaikutusten hallinta edellyttää yhteistyötä ja tiimityötä, joka aloitetaan 
prosessin aikaisessa vaiheessa. Eriytynyt työskentely johtaa helposti asioiden osaopti-
mointiin. Hyvistä tavoitteista huolimatta monet kestävän rakentamisen prosessit ovat 
epäonnistuneet korkeatasoisten tulosten tuottamisessa. Kunnianhimoisten tavoit-
teiden ylläpitäminen rakennusprosessi on haastavaa ja vaatii tavoitteiden jatkuvaa 
seurantaa suunnittelusta ylläpitoon.

2   ks. SB10-konferenssin sustainable Building Process -session tulokset. http://www.ril.fi/web/index.
php?id=770
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3.1  
Kansainvälisen standardoinnin tilanne
Rakennustuotteiden ympäristöselosteista ja rakennusten ympäristövaikutusten arvi-
oinnista ja luokittelusta on tehty vapaaehtoisia kansallisia menettelytapoja monissa 
maissa. Esimerkiksi SuPerBuildings-hanke on laatinut vertailun eurooppalaisista 
rakennusten ympäristöluokitus-järjestelmistä3 . Menettelytapojen harmonisoimiseksi 
laaditaan parhaillaan sekä eurooppalaisia että kansainvälisiä standardeja.  Standar-
disointityön loppuunsaattamiseen kuluu kuitenkin vielä useita vuosia. 

Suomi on – erityisesti RT Rakennusteollisuus ry:n ja VTT:n edustamana – ollut 
vahvasti mukana vaikuttamassa kansainvälisen kestävän rakentamisen standardoin-
tityöhön. ISO (The International Organization for Standardization) ja CEN (The Eu-
ropean Committee for Standardization) ovat organisaatioita joiden piirissä kestävän 
rakentamisen standardointia tehdään. 

Alla olevat taulukot (Kuvat 1 ja 2) kuvaavat eurooppalaisen CEN TC 350 -komi-
tean ja kansainvälisen ISO TC 59 SC 17 -komitean tämän hetkistä työtä. Kummat-
kin komiteat kehittävät parhaillaan standardeja kestävän rakentamisen arviointiin 
ja hallintaan. Kuva 1 luettelee kehitteillä ja valmiina olevat standardit sekä niiden 
suhteet toisiinsa siten kuin ISO komitea TC 59 / SB 17 (Sustainability in building 
and construction) sen on määritellyt. Komitean työn piiriin kuuluu sekä standarde-
ja, jotka käsittelevät rakennustuotteiden ja rakennusten ympäristövaikutuksia että 
standardeja, jotka käsittelevät rakentamisen kestävän kehityksen mukaisuutta. Ensin 
mainittuun ryhmään kuuluvat standardit 21930 (rakennustuotteiden ympäristöselos-
teet) ja 21931 (rakennusten ympäristövaikutusten arviointi); jälkimmäiseen ryhmään 
kuuluvat standardit 15392 (yleiset periaatteet) ja 21929 (indikaattorit). ISO 21930 ja 
ISO 15392 ovat valmiita standardeja. 

Kuvassa 2 luetellaan ne kestävän rakentamisen standardit, joita ollaan kehittä-
mässä CEN:in komiteassa TC 350. Kuva esittää samalla tekeillä olevien standardien 
laajuuden ja keskinäiset suhteet. Kehitteillä oleva kokonaisuus tulee käsittelemään 
kestävää rakentamista sekä ympäristöllisestä että taloudellisesta ja sosiaalisesta nä-
kökulmasta.  Standardiluonnos FprEN 15643-2 ”Sustainability of construction works 
– Assessment of buildings – Part 2: Framework for the assessment of environmental 
performance” on parhaillaan loppuäänestyksessä (päättyy 14.12.2010). Työryhmien 
tavoitteet selviävät kuvissa esiintyvistä vapaista suomennoksista (virallisia suomen-
noksia ei ole vielä saatavilla).

3   Rakennustietokannat ja  
     suunnittelun työkalut

3  SuPerBuildings D 2.1 Conclusions about the needs of development of sustainability indicators and 
assessment methods. http://cic.vtt.fi/superbuildings/node/6



12  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  16 | 2011

3.2 

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet
Rakennusten ja rakennustuotteiden ympäristövaikutusten hallinnan kannalta on 
olennaista, että tarjolla on tietoa eri osatekijöiden ympäristövaikutuksista ja työka-
luja valintojen ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja yhdistämiseen. Suomessa 

Kuva 2. CEN:n työohjelma kestävän rakentamisen standardeista (vapaasti suomennettuna).

Kuva 1. ISO:n TC 59 SC 17 -komitean (Sustainability in Building and Construction) kestävän 
rakentamisen standardit (vapaasti suomennettuna). 

Ympäristö Talous Sosiaaliset näkökohdat

Menetelmällinen
perusta

ISO/15392: Yleiset periaatteet
ISO/TR 21932: Terminologia

ISO/DIS 21929-1: Kestävyysindikaattorit – Osa 1 – Indikaattoreiden  
kehittämisen viitekehys ja avainindikaattorit rakennuksille

Rakennukset

ISO/21931-1: Menetelmäkehikko 
rakentamisen ympäristövaikutus-
ten arviointiin  
– Osa 1- Rakennukset

Rakennustuotteet 
ISO/21930: Rakennustuotteiden 
ympäristöselosteet

Konseptitaso

Käyttäjä ja säädösvaatimukset

Rakennuksen yhdennetyt vaikutukset

Ympäristö Sosiaalinen Talous Tekninen Toiminnallinen

Menetelmäkehikkotaso

prEN 15643-1 Rakennusten kestävyysarviointi – 
Yleinen menetelmäkehikko

prEN 15643-2
Ympäristö-
vaikutusten
menetelmä-
kehikko

prEN 15643-3
Sosiaalisten 
vaikutusten
menetelmä-
kehikko

prEN 15643-4
Taloudellisten
vaikutusten
menetelmä-
kehikko

Tekniset  
ominaisuudet

Toiminallisuus

Rakennustaso

prEN 15978 
Ympäristö-
vaikutusten 
arviointi

WI 015
Sosiaalisten 
vaikutusten 
arviointi

WI 017
Taloudellisten
vaikutusten 
arviointi

WI 003 
Ympäristö-
selosteiden 
käyttö

Tuotetaso

prEN 15804
Ympäristöse-
losteet

1) 1)prEN 15942
Viestintä 
formaatti

CEN/TR 15941

1) Tällä hetkellä tekninen informaatio liittyen joihinkin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sisältyvät ympäristö-
selosteisiin prEN 15804.
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valmistui 2000-luvun alussa kaksi merkittävää kansallista hanketta, joiden tuloksena 
saatiin käyttöön kansalliset, vapaaehtoiset menettelytavat rakennustuotteiden ym-
päristövaikutusten arviointiin ja rakennusten ympäristöluokitteluun (ns. EKA- ja 
REM-hankkeet).

RT Rakennusteollisuus ry:n vetämässä EKA-hankkeessa yhteistyökumppaneinaan 
Rakennustietosäätiö RTS ja useita rakennusalan yrityksiä kehitettiin kansallinen, 
vapaaehtoinen menetelmä rakennustuotteiden ja rakennusten ympäristövaikutusten 
arviointiin ja ilmoittamiseen. Hankkeen tuloksena julkaistiin ”Menetelmä rakennus-
tuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan ja rakennusten ympäristövaikutusten 
arviointiin” (Häkkinen ym. 2004).

Kehitetty menettelytapa kattaa seuraavat asiat:
•  periaatteet, joita noudatetaan tiedon keruussa ja käsittelyssä rakennustuottei-

den elinkaari-inventaariota laadittaessa,
•  rakennusalan näkökannalta keskeisten polttoaineiden ja energialähteiden, 

kuljetusten ja raaka-aineiden keskimääräiset ympäristöprofiilit,
•  ympäristöselosteen formaatin,
•  ympäristövaikutusten arvioinnin, tarkastuksen, hyväksynnän ja julkaisemisen 

menettelytavat,
•  rakennustuotteiden ympäristöprofiilien käytön rakennusten suunnittelussa,
•  rakennusten energiankulutuksen arvioinnissa käytettävät periaatteet,
•  rakennustuotteiden ja rakennusten käyttöä ja hävitystä koskevien tietojen 

huomioon ottaminen ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Suomessa ympäristöselosteita julkaisee Rakennustietosäätiö RTS. RT-ympäristöse-
losteiden ympäristöprofiilit käsittävät tuotteen ympäristövaikutukset elinkaari-in-
ventaarion (life cycle inventory, LCI)) tuloksina ”kehdosta tehtaan portille (cradle-to-
gate)”. Ympäristöprofiileissa on huomioitu raaka-aineiden ja energiaraaka-aineiden 
hankinta, tarkasteltavana olevan tuotteen valmistusprosessit kuljetukset mukaan 
lukien sekä kaikkien tarvittavien osa- ja apu-aineiden valmistusprosessit. 

Tehtaan portin jälkeisiä suoritteita ei oteta tuotteen ympäristöselosteessa huomi-
oon, nämä täytyy kuitenkin sisällyttää rakennustason arvioon. Rakennuksen ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon tuotteiden kuljetukset työmaalle 
ja kaikki rakennusaikaisista materiaali- ja energiavirroista aiheutuvat ympäristöpai-
neet. Rakennustasoarvion helpottamiseksi ympäristöseloste sisältää kohdan ”tuot-
teen muut ympäristönäkökohdat”, jossa ilmoitetaan esim. tuotteen keskimääräinen 
kuljetusmatka, rakentamisvaiheen tyypillinen asennuksesta tai paikalla rakentami-
sesta johtuva hukka, sisäilmavaikutukset, käyttöikä, huolto- ja kunnossapito sekä 
tuotteen loppusijoitus. 

RTS:n sivuilta löytyy noin 40 tuotteen ympäristöprofiili. Rakennustuotteiden ym-
päristövaikutusten arvioita on kuitenkin tehty melkein kaikille suomalaisille raken-
nusmateriaalien valmistajille. Lisäksi ympäristövaikutuksia on arvioitu lukuisille 
rakenneratkaisuille, infra-rakenteille, taloteknisille laitteille sekä kokonaisille taloille. 
Rakennustuotteiden ympäristövaikutuksien selvityksiä on tehty: kertaluonteisina 
selvityksinä tuoteteollisuudelle, sovellettuina työkaluina tuotevalmistajan käyttöön 
ja rakennetason työkaluina esim. suunnittelijan käyttöön.

Käyttäjän kannalta RT-ympäristöselosteet ovat hyvä apuväline rakenteiden ja jopa 
kokonaisten talojen ympäristövaikutusten arviointiin. Selosteet ovat muodoltaan 
yhteneviä ja ne antavat hyvän kuvan tuotteiden ympäristövaikutuksista. Kuitenkin 
niiden käyttö omissa laskelmissa ei aina ole yksinkertaista ja suoraviivaista var-
sinkin eri materiaalien vertailuissa. Ympäristöselosteissa ympäristövaikutukset on 
ilmoitettu massamäärää kohti, kun usein vertaileminen mahdollistuu ainoastaan 
neliöpainojen avulla. 
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Selosteet eivät sisällä tarkkaa kuvausta tuotteen kierrätettävyydestä ja erityisesti 
siitä, onko kierrätettyjä materiaaleja käytetty kyseisen tuotteen valmistuksessa. Myös 
se, onko kierrätetyn materiaalin valmistuksen ympäristövaikutuksista osa jaettu 
(allokoitu) ympäristöselosteessa esitetylle tuotteelle, pitäisi tuoda selvemmin esille. 
Näin onkin jo menetelty joidenkin tuotteiden kohdalla. 

Järjestelmän laajemman hyödyntämisen kannalta ympäristöselosteiden määrää 
tulisi lisätä. Tällä hetkellä esimerkiksi ulkoseinärakenteissa yleisesti käytetylle tiilelle 
ei löydy selostetta. Myös muiden paljon käytettyjen rakennustuotteiden selosteita 
puuttuu. Tietojen päivittäminen on osoittautunut ongelmaksi myös ympäristöselos-
teiden kohdalla. Tälläkin hetkellä on saatavilla selosteita, joiden voimassaolopäivä 
on umpeutunut kaksi vuotta sitten. Päivittämätön vanha tieto voi heikentää yleistä 
luottamusta koko järjestelmää kohtaan. 

RT-ympäristöselosteisiin on tulossa muutoksia. Meneillään olevassa CEN:in stan-
dardointityössä samoin kuin aikaisemmin suomalaisessa EKA-ohjeistuksessakin 
on valittu sellainen lähestymistapa, että rakennustuotteille laaditaan ensin yhteiset 
tuoteryhmäkohtaiset arviointisäännöt. Näihin sääntöihin kuuluvat esimerkiksi oh-
jeistus tarkastelujärjestelmän rajauksista ja sivutuotteiden ja kierrätyksen käsitte-
lemisestä. Myöhemmin kun ympäristöselosteita laaditaan ja julkaistaan, viitataan 
aina ko. standardiin ja siihen sisältyviin sääntöihin. Peruslähtökohta on myös se, että 
elinkaariarviointimenetelmän mukaiset ympäristöselosteet tuottavat ns. ”business-
to-business”-tietoa. Tavoitteena rakennustuotteiden ympäristöselosteissa on antaa 
pohjatietoa, jonka avulla voidaan vertailla saman funktion täyttävien rakennusosien 
tai rakennusten ympäristövaikutuksia. Rakennusosa- ja rakennustasolla laskentaan 
otetaan mukaan myös tuotteiden kunnossapito ja loppusijoitus tai kierrätys.

3.3 
Rakennustuotteiden ympäristömerkit
Rakennustuotteille on hyvin vähän asetettu ympäristömerkkikriteerejä sekä poh-
joismaisessa (Joutsenmerkki) että Euroopan ympäristömerkkijärjestelmässä (Kuk-
kamerkki).  Vielä vähemmän on rakennustuotteille haettu ympäristömerkkiä. Poh-
joismainen ympäristömerkki on myönnetty esim. kestävälle puutavaralle ja joillekin 
lattiapäällysteille. Ympäristömerkkikriteereitä on kuitenkin laadittu myös ikkunoille, 
ulko-oville ja joillekin kemiallisille rakennustuotteille. EU:n ympäristömerkin ovat 
saaneet jotkin lattiapäällysteet, sisämaalit ja lakat. 

Lisäksi EU:ssa (Italian ympäristötutkimuslaitoksessa ISPRAssa (Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale) on viime vuosina valmisteltu uusien raken-
nusten ympäristökriteereitä. Tällä hetkellä työ on siirtynyt EU:n tutkimuslaitoksen 
JRC:n (Joint Research Center) jatkokäsittelyyn. 

Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida, että ympäristömerkkijärjestelmä ei sovellu 
tuotteiden väliseen vertailuun, koska ympäristömerkki kyllä varmistaa, että tuotteet 
täyttävät tietyt kriteerit, mutta esim. tuotteiden elinkaarisia ympäristövaikutuksia ei 
niistä löydy.

3.4 
Työkaluja ympäristövaikutusten arviointiin
Eri rakennustuotevalmistajat ovat teettäneet sovellettuja työkaluja ympäristövai-
kutusten arvioinnin helpottamiseksi. Ne eivät kuitenkaan ole julkisia. Sovelletun 
helppokäyttöisen työkalun avulla tuotevalmistajat voivat itse tutkia valmistamien-
sa tuotteiden ympäristönäkökohtia ja kehittää tuotteita ympäristömyötäisemmiksi. 
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Työkaluja on kehitetty yksittäisen tuotteen arviointia varten sekä koko teollisuuden 
ympäristövaikutusten hallintaan mm. seuraaville tuotteille:

•  sementit (LCA-Sementti)
•  betonituotteet (Bertta, Betteri)
•  luonnonkivituotteet (KIVITYÖKALU)
•  kalliorakenteet, talorakenteet (BeCost)
•  muuratut rakenteet (Optiroc-Tuote, Opritoc-Talo)
•  puutuotteet (LCA-SAHA)
•  ikkunat (LCA-Window)
•  lattiamateriaalit (EcoStep, LCA-parketti)
•  talotekniset tuotteet (TAKE-LCA – useita tuotteita)
•  terästuotteet (parvekkeet, paaluosat) ym.

Hyvä esimerkki työkalun käytöstä on Metsäteollisuus ry:lle 90-luvun loppupuolella 
valmistunut sovellettu ympäristövaikutusten työkalu LCA- SAHA, jonka avulla yk-
sittäinen saha voi tutkia valmistamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksia tai käyttää 
työkalua ympäristöraportoinnin välineenä. Metsäteollisuus voi hyödyntää työkalua 
laatimalla sen avulla koko teollisuutta koskevan ympäristötilaston tai se voi tuottaa 
sahateollisuutta koskevan ympäristövaikutusten arvion. Koko teollisuutta koskeva 
arvio voi olla toisaalta yksittäiselle sahalle vertailutulos oman tuotannon ympäris-
tötaseen arvioimiseen. 

Kokonaisten rakennusten arvioimiseen on kehitetty BeCost laskentaohjelma 
(VTT)4, jonka voi saada lisenssimaksua vastaan omaan käyttöön. BeCost on interne-
tissä toimiva ohjelma, jonka avulla voidaan laskea talorakenteiden, kalliorakentei-
den sekä rakennusten, kalliotilojen ja tunneleiden ympäristövaikutuksia.  Ohjelman 
avulla voidaan verrata vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja ja koota niiden pohjalta koko 
rakennuksen ympäristövaikutustiedot. Tarkastelun ajankohtana voidaan käyttää joko 
rakennustuotantovaihetta tai kunnossapitovaihetta. Jälkimmäinen sisältää tuotannon 
lisäksi rakennustuotteiden ja rakennusosien huollot sekä uusimiset. Kuvassa 3 esite-
tään näkymiä BeCost ohjelmasta. 
  Rakennuksen ympäristövaikutusten tulosta voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, 
esimerkiksi sen avulla voidaan:

•  tutkia vaihtoehtoisten rakenteiden ja materiaalien ympäristövaikutuksia, jotta 
voidaan tehdä ekologisia valintoja (suunnittelija ja rakentaja),

•  todentaa ympäristökriteerejä, jos nämä ovat rakenteelle asetettuja (vaatimus-
ten todentaminen) (suunnittelija), 

•  selvittää rakennuskannan ympäristöparametreja (omistaja), 
•  tutkia ylläpidon ja korjauksen vaikutusta ympäristöön (ylläpidosta ja korjauk-

sesta vastaavat), 
•  vertailla samanarvoisten rakenteiden ympäristöominaisuuksia, ja
•  tehdä rakennusmateriaalien vertailua talotasolla (valmistajat).

RT Rakennusteollisuus ry:n vetämä ”Rakennus- ja kiinteistöalan ekotehokkuus ja 
elinkaarimittarit (REM)” -hanke kehitti uusien rakennusten ympäristöluokittelume-
netelmän (ns. Hanke-PromisE) sekä kriteereitä prosessien arviointiin5. Hankkeessa 
oli kumppaneina mukana useita rakennusalan yrityksiä ja tekijänä VTT. PromisE:n 
kehittämiseen osallistuivat lisäksi Motiva, Pöyry ja Sisäilmayhdistys.

4  http://virtual.vtt.fi/virtual/proj6/environ/ohjelmat.html
5  http://rem.e21.fi/fi/Mittaristo/



16  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  16 | 2011

Kuva 4. Esimerkkikuva REM-hankkeen sivuilta, jossa esitetään eri rakenteiden ympäristövaikutus-
arvioita.

Kuva 3. Esimerkki BeCost työkalusta. 
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Sekä EKA- että REM-raporteissa on lisäksi julkaistu rakennusalan käyttöön taulu-
koita energioiden, kuljetusten ja työkoneiden ympäristövaikutuksista käytettäväksi 
rakennusten ja tuotteiden ympäristövaikutusten arvioissa. REM-hankkeen sivuilta 
löytyy myös vertailu eri rakenteiden (ulkoseinät, väliseinät, yläpohjat, alapohjat, 
välipohjat) ympäristövaikutuksista (Kuva 4).

Rakennuksien ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvitaan tietoa rakennusten 
ikäkäyttäytymisestä, jotta rakennuksien erilaiset huollot ja kunnossapitotoimenpi-
teet voidaan sisällyttää arviointiin. Säärasitukselle altistuvien rakennustuotteiden 
arviointiin on kehitetty menetelmiä tuotteiden käyttöiän arviointia varten. ENNUS 
-ohjelmat ovat esimerkkejä kehitetyistä julkisivujen, katteiden ja parvekkeiden käyt-
töiän ennakoinnin työkaluista6 ja LifePlan -hankkeen sivuilla esitetään tietoja useiden 
eri tuotteiden käyttöikään ja kunnossapitoon liittyvistä asioista7.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKEn) vetämä hanke ”Ekotehokas toimitalo - pi-
lottihanke passiivitoimitalon energiaratkaisuista ja niiden ekotehokkuudesta” (2009-
2013)8 luo pohjaa erittäin energiatehokkaiden passiivitoimistotalojen rakennuttami-
selle ja niiden ekotehokkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle. Hankkeessa kehitetään 
energia- ja ekotehokkaiden rakennusten tavoitteita ja kriteereitä, jotka toimivat SY-
KEn tulevan toimitalon suunnittelukilpailun ja sitä seuraavan rakennussuunnittelun 
lähtökohtina. Tämän SYNERGIA-talon suunnittelutyö alkoi syksyllä 2009 ja vietiin 
päätökseen loppuvuodesta 2010. Kilpailuohjelman liitteeksi tehtiin rakennuksen 
päärakenteiden hiilijalanjäljen excel-laskentamalli ja ohje materiaalitehokkuuden ja 
hiilijalanjäljen laskennasta sekä suomeksi että englanniksi. Ne julkaistaan hankkeen 
nettisivulla myöhemmin hankkeen aikana. 

Rakennusten ympäristövaikutusten hallinnassa on suurelta osin kysymys tiedon-
hallinnan problematiikasta. Yhteispohjoismaisessa julkaisussa ”ICT for whole life 
optimisation of residential buildings (IWLORB)” (Häkkinen ym., 2007) esitetään 
kokonaisvaltainen menettelytapa rakennusten elinkaaren hallintaan. Menettelyta-
paan kuuluu eri työkalujen käyttö suunnittelun ja rakennusprosessin eri vaiheissa 
rakennuksen toimivuuden, käyttöiän ja ympäristövaikutusten hallintaa varten. Yh-
teispohjoismaisessa INDUCO-“An industrial concreting process – Tools for monito-
ring, process control, product identification and data storage”- hankkeessa9 käsiteltiin 
tuote- ja elinkaaritiedon hallintaa tuotevalmistajan näkökulmasta. Hankkeen sivuilla 
esitetään mm. esimerkki elinkaaritiedon integroimisesta suunnitteluprosessiin.

Kanadalainen Athena kestävien materiaalien instituutti (Sustainable Materials 
Institute) on tuottanut kansainvälisesti ehkä tunnetuimman rakennusmateriaalien ja 
–tuotteiden tietopankin (Athena Life Cycle Inventory Product Databases) rakennus-
ten elinkaarilaskentaan. Instituutissa on myös kehitetty laskentaohjelmia kokonaisen 
talon elinkaaren laskentaan (ATHENA® Impact Estimator for Buildings and EcoCal-
culator for Assemblies). Muita paljon käytettyjä tietopankkeja rakennusmateriaaleille 
ovat mm. GABi databases10, Simapro database11 ja Ecoinvent12. GaBi:lla ja Simapro:lla 
on myös omat elinkaariarvioinnin laskentaohjelmistot.

6   http://virtual.vtt.fi/virtual/environ/ennus.html
7   http://virtual.vtt.fi/virtual/environ/kaytika.html
8   http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=372070&lan=FI
9   http://virtual.vtt.fi/virtual/environ/induco_e.html
10 www. gabi-software.com 
11 www.pre.nl/simapro/
12 www.ecoinvent.ch
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3.5 

Tuotetietojen käyttö tuotemallipohjaisessa 
suunnittelussa 

Rakennusten suunnittelussa ollaan siirtymässä tuotemallipohjaiseen suunnittelume-
netelmään (rakennuksen tuote- tai tuotetietomalli, engl. Building Information Model, 
BIM). Senaatti kiinteistöt Suomessa on vaatinut arkkitehtisuunnittelun tietomallin-
nusta jo lokakuusta 2007 lähtien.

Rakennushankkeen tuotemallipohjainen suunnittelu eroaa aikaisemmasta 2D 
(kaksiulotteisesta) suunnittelusta siinä, että tuloksena syntyy rakennuksen koko 
elinkaarta koskeva tietovarasto sekä 3D malli (kolmiulotteinen malli). Tuotemalli-
suunnittelussa voidaan eritellä seuraavat osamallit: vaatimusmalli, suunnittelumalli, 
rakennusmalli, luovutusmalli sekä ylläpitomalli (Kuva 7). 

Rakennushankkeen tuotemallipohjainen tiedonhallinta liittää yhteen suunnitte-
lussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä ja ylläpidossa 
tarvittavat tiedot. Yhteisen mallin avulla voidaan siirtää, hallita ja hyödyntää valtava 
määrä tietoa entistä tehokkaammin.

VAATIMUS-
MALLI

SUUNNITTELU-
MALLI

RAKENNUS-
MALLI

LUOVUTUS-
MALLI

YLLÄPITO-
MALLI

Tuotemallia käyttävät ohjelmat ovat oliopohjaisia. Oliot ovat kokonaisia tietopaket-
teja, joilla on määritetty tietotekninen formaatti ja jotka sisältävät erilaisia tietoja, eri 
näkökulmista ja eri käyttötarkoitusta varten. Suunnittelu tarvitsee olioita koskevaa 
tietoa ja yksi informaatio voi olla esimerkiksi rakennusmateriaalien elinkaaritieto ja 
ympäristövaikutukset. Teknologia, joka nyt on käytössä mahdollistaa tiedonkäsitte-
lyn ja –hyödyntämisen, mutta toisaalta lisää myös tietotarpeita. 

Jotta tuotetietoa voidaan integroida BIM-malliin, täytyy ensin olla määritelty tieto-
sisältö, jota halutaan hyödyntää, esim. tuotteiden ympäristöprofiilit. Samalla täytyy 
olla määritelty myös yhtenäinen tietotekninen formaatti (IFC, XML, ym.). IFC (In-
dustry Foundation Classes) malli on kehitetty harmonisoimaan rakennusinformaatio-
ta ja sen jakelua eri osapuolten välillä. XML esittää tiedot strukturoituna formaattina, 
jotta sisältö olisi tietoteknisesti helposti ymmärrettävää ja luettavaa. Periaatteessa 
voidaan käyttää mitä tahansa tietoteknistä formaattia, kun varmistetaan käytettävien 
tietojen yhteensopivuus eri ohjelmien välillä. 

Esitysformaatin lisäksi täytyy olla määritetty menettelytapa tietosisältöjen laadin-
taan sekä siirtoon. VTT:llä on laadittu rakennustuotteiden ympäristöprofiilitiedoille 
IFC kielinen ns. ”Property set” rakenne (ominaisuuslista), jota voidaan käyttää tie-
tojen siirrossa ja käsittelyssä.

Kuvassa 6 on esitetty periaatteellinen toimintakaavio, jotta tuotetietoa voidaan 
paremmin hyödyntää rakennuksen tuotemalleissa. INDUCO-projektin tuloksena 
syntyi esittelymateriaalia tuotevalmistusdatan integroinnista ja käytöstä BIM raken-
nemallissa. Siinä suunnitteluohjelmana, johon integrointi tehtiin, käytettiin Tekla 
Structures (version 14.1) ohjelmaa.

Kuva 5. Rakennuksen tuotemallit BIM-järjestelmässä (Häkkinen ym., 2007).
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13   http://cic.vtt.fi/superbuildings/node/6

Suunnittelu Käyttö ja ylläpito

Tuotetiedontuottaja Suunnittelija Palveluhenkilöstö

Valmistus

Tuotetiedon 
hallinta

Suunnittelu-
malli

Käyttö-
malli

web
-lomake

XML INDUCO
XML

LASKENTA

Kuva 6. Tuotetiedon hyödyntäminen suunnittelu ja ylläpitomallissa käyttäen Web-lomaketta ja 
XML-kielistä strukturoitua formaattia tuotetietojen siirrossa. (INDUCO-projekti).

Rakennusten elinkaarenhallinnan parantaminen tietomallipohjaisen suunnittelun 
ja rakentamisen avulla on parhaillaan vilkkaan kehittämisen kohteena Euroopassa. 
Esimerkiksi Euroopan komission 7. puiteohjelman ENV-hanke Sustainability and 
Performance Assessment of Buildings (SuPerBuildings)13 kehittää menettelytapoja 
kestävän rakentamisen tiedon hallintaan ja BIM-integrointiin.
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Rakennusmateriaalien elinkaariaikaiset tiedot arvioidaan ottamalla huomioon raaka-
aineiden hankinnan, kuljetusten, käytetyn energian, tuotannon ja itse rakennusmate-
riaalien valmistuksen aiheuttamat päästöt ja luonnonvarojen käyttötiedot. Nykyisel-
lään Suomessa käytettävät rakennusmateriaalitiedot eivät pidä sisällään maankäytön 
muutoksiin liittyviä tietoja.

Elinkaariarvioinnissa kierrätettävästä materiaalista voi saada ns. ”hyvitystä” esi-
merkiksi primäärituotteen valmistuksen vältetyistä päästöistä.  Tällöin raaka-aineen 
hankinnasta tehtaan portille lasketut ympäristökuormitustiedot vähenevät hyvityk-
sen verran.

Tässä luvussa tarkastellaan kolmen rakentamisen päämateriaalin – metallin, beto-
nin ja puun – kasvihuonekaasupäästöjen elinkaaritietoja. Tarkoituksena on erityisesti 
selventää niihin liittyviä kierrätyksestä tai hiilen sitomisesta syntyviä hyvityksiä.

4.1 
Teräs ja metallit 
Teräs kuten muutkin metallit ovat tärkeitä kierrätystuotteita ja niitä kierrätetään 
tehokkaasti ympäri maailman. Teräsromua käytetään uuden teräksen valmistuk-
sessa sekä malmipohjaisessa (blast furnance, BF/basic oxygen furnance, BOF) että 
romupohjaisessa (electric arc furnance, EAF) tuotannossa. Myös rakennuksista pois-
tettu teräs ja muut metallituotteet voidaan kierrättää käytön jälkeen uuden metallin 
valmistuksessa.

Rakennuksissa käytettyjen metallien elinkaariaikaiset kasvihuonekaasupäästö-
tiedot eroavat huomattavasti toisistaan. Toisaalta saman metallin elinkaariarvioin-
titiedot voivat vaihdella melkoisesti tuotteen koostumuksen ja jatkojalostusasteen 
perusteella. Esimerkiksi teräspalkkien ja -putkien kasvihuonekaasupäästöt ovat RT-
ympäristöselosteen mukaan 1090 grammaa hiilidioksidiekvivalenttia valmistettua 
tuotekiloa kohti, mutta kuumamuokatulla teräslevyllä ominaispäästö on vain 730 g 
CO2 ekv/kg (= 5731 kg CO2 ekv/m3). Alumiiniprofiileilla ominaispäästö valmistettua 
tuotekiloa kohti on Scanaluminiumin mukaan selvästi suurempi kuin terästuotteiden, 
3640 g CO2 ekv/kg (= 9828 kg CO2 ekv/m3). Kuparituotteilla ominaispäästö tuotekiloa 
kohti on yli viisinkertainen terästuotteisiin nähden, 5470 g CO2 ekv/kg (= 48683 kg 
CO2 ekv/m3) (Seppälä ym. 2000).

Elinkaarilaskennassa teräksen hyvitysten laskemisessa käytetään yleisesti World 
Steel Associationin kehittämää menettelytapaa (World Steel Association 2008). Me-
netelmässä teräsromun hyvitys on teräsaihion primääri- ja sekundäärituotannon 
vaikutusten erotus huomioituna kierrätysprosessin saannolla. Primäärituotannon 
ympäristövaikutuksista osa täytyy kuitenkin kohdentaa kierrätysteräksen valmis-
tukselle, koska romua ei voi olla olemassa ilman neitseellisen teräksen valmistusta. 

4   Rakennusmateriaalit 
     elinkaariarvioinnissa
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Menetelmässä romun keräämisen ja lajittelun päästöjä ei ole otettu huomioon. Ym-
päristöhaittojen allokointi teräsromulle tehdään seuraavan yhtälön mukaan: 

X = X’ – [ (RR - S) * Y (Xpr-Xre) ]

jossa,
X  = tuotteen elinkaari-inventaariolaskennan (LCI) mukainen parametriarvo (esim. 
energia, CO2-päästö)
X’  = valmiin terästuotteen LCI:n mukainen parametriarvo tehtaan portilla 
RR = romun talteenottoaste (romumäärä (kg), joka saadaan talteen tuotteen käytön 
jälkeen)
S = romun määrä (kg), joka käytetään terästuotteen tekoon
Y = kierrätyksen saanto/hyötysuhde (romun suhde valmiiseen tuotteeseen)
Xpr = 100%:sti neitseellisestä raaka-aineesta valmistetun teräksen/metallin LCI pa-
rametriarvo
Xre = 100%:sti romusta valmistetun teräksen/metallin LCI parametriarvo

Yhtälö sopii sekä malmipohjaisen teräksen että romupohjaisen teräksen valmistuk-
seen. Teräksen kierrätyksen huomioiminen vähentää huomattavasti sen valmistuksen 
aiheuttamaa ympäristökuormaa verrattuna tilanteeseen, jossa teräs olisi valmistettu 
ainoastaan malmipohjaisella tuotantotavalla. Esimerkiksi Suomessa malmipohjai-
sesti valmistetun teräsaihion elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt olivat 2 t CO2 

ekvivalenttia valmistettua tuotetonnia kohti vuonna 1997, kun se romupohjaisessa 
valmistetulle takoaihiolle oli 0,45 t CO2 ekv / valmistettu tuotetonni (Seppälä ym. 
2000). Romupohjainen valmistus tapahtuu valokaariuunimenetelmällä, joka perustuu 
sähkön käyttöön. Jos sähkö pystytään tulevaisuudessa valmistamaan lähes päästöt-
tömästi, tämä alentaa merkittävästi teräksen hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövai-
kutuksia. Lisäksi teräksen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää parantamalla 
kierrätettävän teräksen määrää terästuotteessa.  Tässä yhteydessä on syytä mainita, 
että kaikkia teräksisiä rakennustuotteita ei voida valmistaa romuteräksestä niiden 
ominaisuuksien eroavuuksien vuoksi.

4.2 

Betoni 
Erilaisille betonituotteille löytyy hyvin elinkaariarviointitietoja. Esimerkiksi RT-ym-
päristöselosteen mukaan valmisbetonin (K35) kasvihuonekaasupäästöt ovat 140 g  
CO2 ekv/kg (=336 kg CO2 ekv/m3) ja TT-laatalle (K60) 210 g  CO2 ekv/kg (=504 kg 
CO2 ekv/m3).

Betonin sideaineena käytetään sementtiä. Tämä perus- eli ns. Portlandsementti 
valmistetaan kuumentamalla kalkkikiveä noin 1500 Cº asteen lämpötilassa. Läm-
mitysenergian käyttö ja kalkkikiven hajoaminen aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä.

Betonin ympäristöselosteen mukaan ylijäämäbetonin ja betonista valmistetun lop-
putuotteen voi kierrättää murskaamalla se maarakentamisen käyttöön. Tällöin betoni 
korvaa maamassoja, joiden maasta ottaminen ei ole kovinkaan energiaintensiivistä 
toimintaa. Voidaankin olettaa, että betonin käytöllä maarakentamisessa ei voida 
vähentää energiankulutusta tai päästöjä merkittävästi. 

Käytön aikana betonissa olevan kalsiumhydroksidin ja ilman hiilidioksidin väli-
nen reaktio sitoo hiilidioksidia, sitä enemmän mitä huokoisempaa betoni on. Ilmiötä 
kutsutaan karbonatisoitumiseksi. Kjelssenin ym. (2005) mukaan karbonatisoitumi-
nen sitoo takaisin noin 20–40 prosenttia kalkkikivestä irronneesta hiilidioksidista 
rakennuksen 70-vuotisen käyttöiän aikana ja jopa 60–80 prosenttia, jos betoni tämän 
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jälkeen murskataan ja käytetään esimerkiksi tierakenteissa sepelinä. Karbonatisoi-
tumisnopeuteen vaikuttavat muun muassa betonin valmistuksessa käytetty vesi/
betonisuhde ja sepelin raekoko.  

Edellä esitettyä näkökohtaa ei ole käsitelty betonituotteiden RT-ympäristöselosteis-
sa. Mahdollisten hyvitysten antaminen karbonisoitumisesta tulisi selvittää tarkem-
min. Todettakoon, että betonituotteiden karbonisoitumisen suurimmat ilmastohyödyt 
ajoittuvat vasta rakennuksen käyttövaiheen hylkäämisvaiheeseen, mikä takia tällä 
näkökulmalla ei ole kovinkaan suuria vaikutuksia nykyisten rakennuskohteiden 
elinkaariarvioinneissa. Betonin kierrätyksen luonnonvarojen säästöhyöty konkreti-
soituu hyödyntämistilanteessa, eli siitä mitä kierrätettävä betoni korvaa. Mahdollinen 
kierrätyshyöty pitää tarkastella erikseen kussakin rakennuskohteessa. 

4.3 
Puurakenteet 
Puurakenteiden elinkaariaikaiset kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat moninkertai-
sesti RT- ympäristöselosteissa raakapuusta (70 g CO2 ekv/kg eli 33 kg CO2 ekv/m3) 
korkeamman jalostusasteen omaaviin tuotteisiin. Esimerkiksi pinnoittamattomaan 
koivuvanerin kasvihuonekaasupäästöt ovat 720 g CO2 ekv/kg tai 475 kg CO2 ekv/m3. 
RT- ympäristöselosteiden kasvihuonekaasupäästöissä ei ole mukana puumateriaalien 
hiilensidonnan vaikutuksia.

Rakennusten puurakenteet toimivat hiilivarastona siihen saakka, kunnes ne raken-
nuksen elinkaaren lopulla hävitetään polttamalla tai ne joutuvat hajoamistilaan, jossa 
niissä oleva hiili vapautuu hiilidioksidina tai metaanina. Hiilivarasto syntyy metsän 
puuston sitoessa hiilidioksidia ilmasta. Metsän sanotaan toimivan ns. hiilinieluna. 
Osa puuston biomassasta häviää polttamisen ja hajoamisen seurauksena puun eri-
laisten hyödyntämisketjujen yhteydessä, mutta osa säilyy puutuotteissa. Varsinkin 
pitkäikäiset puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Suuri osa puutuotteista käytetään 
rakentamisessa, joten puurakentamisella voidaan viivästyttää puuhun sitoutuneen 
hiilen vapautumista ilmakehään.  

Maissa, joissa toimitaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan, voidaan 
olettaa, että korjatun puuston tilalle kasvaa uutta kasvustoa. Samalle pinta-alalle 
muodostuu poistetun puumäärän verran uutta puuta. Tästä syystä elinkaarilasken-
nassa yleensä puun polton tai hajoamisen hiilidioksidipäästöt on oletettu nollaksi, 
sillä sama määrä hiilidioksidia sitoutuu puun kiertoajan kuluessa kasvavaan metsä-
alaan kuin mitä poltossa tai hajoamisessa vapautuu.

Puurakenteiden käyttö lisää tietyn metsäpinta-alan kautta saatua hiilivarastoa. 
Rakennuksen elinkaaren aikana (oletus 70 vuotta) sama pinta-ala on tuottanut alku-
peräisen, kaadetun metsän verran uutta puuta ja samalla on voitu säilyttää valtaosa 
alkuperäisen metsän hiilivarastoa. Jos puurakenteet poltetaan rakennuksen elinkaa-
ren lopussa, nettohiilidioksiditase palautuu nollaksi.

Yksimielisyyttä siitä, miten biogeeniset hiilidioksidipäästöt ja hiilen sitominen tu-
lisi ottaa huomioon elinkaariarvioinnissa, ei ole vielä saavutettu. Selvää on kuitenkin 
se, että hyvityksiä tulisi antaa puutuotteille elinkaarilaskentaa tehtäessä. Metsässä 
tapahtuva hiilen sitoutuminen puuhun on merkittävä prosessi ilmastonmuutoksen 
kannalta. Myös suorat ja epäsuorat maankäytöstä aiheutuvat päästöt tulisi huomioi-
da, mutta niiden arvioimiseen kaikilta osin ei ole vielä käyttökelpoisia menetelmiä. 
Hiilijalanjäljen laskennasta on julkaistu ohjeet hiilijalanjälkiohjeessa  ”PAS2050 Asses-
sing the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services” (PAS2050, 2008). 
Tekeillä on myös ISO 14067 hiilijalanjälkistandardi, josta on jo luonnos olemassa. 
Lopullisen version toivotaan valmistuvan vuonna 2011. 
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PAS 2050:n mukainen hyvitys hiilen sitoutumisesta puurakenteisiin

Yleisenä periaatteena brittiläisessä hiilijalanjälkiohjeessa PAS2050 (PAS 2050, 2008) 
on se, että hiilen sitoutuminen puurakenteisiin tulee ottaa huomioon elinkaarilasken-
nassa. Hiilivarasto tai hiilensitominen, joka tapahtuu elinkaaren aikana 100 vuoden 
sisällä, ehdotetaan laskettavan  käyttäen painotettua keskimääräistä varastointiaikaa 
100 vuoden jaksolle.

Esimerkiksi, jos hiilenvarastoinnin hyöty pysyy tuotteessa 2–25 vuotta, painoker-
roin hiilensitomisen hyödystä 100 vuoden ajalle voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä:

Painokerroin = (0,76 * t0)/100

t0 = tuotteen hiilivaraston olemassa olevat vuodet

Hiilensitomisen vaikutus tuotteen ilmastovaikutuksiin lasketaan yhtälöllä:

Puutuotteiden ilmastovaikutus 100 vuoden kuluttua  = 
puutuotteen valmistuksen elinkaariset khk-päästöt ajanhetkellä 0 – (painokerroin * 
CO2:n määrä tuotteessa)

Muille kuin edellä mainituille tapauksille painokertoimen määrittämiseen käytetään 
yhtälöä :

missä  i = hiilivaraston olemassa olevat vuodet
          x = kokonaishiilivaraston jäljellä oleva osuus vuonna i

Esimerkki 1. Kertopuupalkki, jonka valmistuksen päästöt ovat 230 g CO2 ekv/kg,  
varastoi hiiltä 50 vuotta niin painokerroin = 50/100 eli 0,5. Puumateriaaliin on va-
rastoituneena hiiltä, jonka hiilidioksidisisältö on 1600 g CO2 ekv/kg. Kertopuupal-
kin ilmastovaikutukseksi saadaan 100 vuoden kuluttua  – 570 g CO2 ekv/kg (= 
230–0,5*1600 g CO2 ekv/kg) eli kertopuupalkin käyttö aiheuttaa päästöjen sijaan 
hiilinielun lisäämistä.

Esimerkki 2.  Tuote varastoi hiiltä 2 vuotta ja sen jälkeen hiilivarasto vähenee tasai-
sesti viiden vuoden ajan niin painokerroin =

(1+1+0,8+0,6+0,4+0,2+0)/100 = 0,04

Ennemmin tai myöhemmin puustoon sitoutunut hiili kuitenkin aina vapautuu il-
makehään. Se voi tapahtua maatumalla tai ihmisen toimesta energiahyödyntämisen 
kautta. 

ISO standardi 14067 Carbon footprint of products – Part 1: 
Quantification and part 2: Communication (luonnos)

ISO 14067 hiilijalanjälkistandardin kehittäminen on aloitettu vuonna 2009. Se pyritään 
saamaan valmiiksi vuonna 2011. Siitä on tällä hetkellä olemassa luonnos, jossa esite-
tään, että tuotejärjestelmän kaikkien hiilidioksidipäästöjen ja hiilen sitomisen tiedot 
tulee kerätä kaikista lähteistä myös esim. maataloudesta ja biomassan tuotannosta. 
Fossiiliset hiililähteet ja biogeeninen hiili tulee raportoida erikseen. Standardiluon-

=  Xi/100
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noksessa ehdotetaan, että jos hiilijalanjäljessä on otettu huomioon hiilen sitoutuminen 
tuotteeseen, niin vastaavasti myös biogeeniset hiilidioksidipäästöt tulee huomioida 
ja ilmoittaa. Edelleen ehdotetaan, että jos tuotteen lopullinen hävittäminen tapahtuu 
10 vuoden sisällä sen käytön lopettamisesta, hiilidioksidipäästöt käsitellään yhtenä 
arvona, mutta jos päästöt tai hiilen sitoutuminen tapahtuu yli 10 vuoden jälkeen, 
niiden ajoitus suhteessa tuotteen valmistukseen tulee ilmoittaa.

Luonnoksessa ehdotetaan myös, että suorat maankäytön muutokset tulee arvioi-
da hyväksyttyjen kansainvälisten menetelmien avulla ja epäsuoratkin vaikutukset 
tulevaisuudessa, kun menetelmät ovat kehittyneet. PAS2050 ohjeessa maankäyttö-
vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan laskennan ulkopuolelle. 

Rakennuksen elinkaaren päättyessä käytöstä poistetut rakennusmateriaalit pyri-
tään ensisijaisesti hyödyntämään niiden taloudellisen arvon ja käyttökelpoisuuden 
mukaan. Hyödyntämis- tai loppusijoitusmahdollisuuksia ovat energia- ja materia-
hyödyntäminen, rakenteen uudelleenkäyttö samassa käyttötarkoituksessa tai lop-
pusijoitus kaatopaikalle. Elinkaarilaskennan periaatteiden mukaisesti rakennusma-
teriaalien hyödyntämisestä saatavat hyvitykset, eli se mitä toista tuotetta kyseisellä 
materiaalilla pystytään korvaamaan, voidaan huomioida laskelmissa. 

Puumateriaalin hyvityksiin liittyviä näkökohtia

Puurakenteiden uudelleenkäyttö riippuu paljon sen laadusta. Esimerkiksi, jos puu-
rakenteet on käsitelty haitallisilla aineilla, energiahyödyntäminen ei ole mahdollista. 
Polttokelpoinen puu voidaan kuitenkin polttaa ja silloin se voi korvata esimerkiksi 
fossiilista polttoainetta. Esimerkiksi kuvassa 7 poltosta saatu hyvitys on laskettu 
siten, että puu polttoaineena on oletettu korvaavan kivihiilellä tuotettua energiaa. 
Tämä vastaa yleisesti elinkaariarvioinneissa käytettyä menettelyä, jossa vältetyt fos-
siilisen energian päästöt voidaan antaa hyvityksenä puun energiahyödyntämiselle. 
Tämä hyvitysmenettely ei ole kuitenkaan perusteltu puurakentamisen yhteydessä. 
Puun poltto ja siitä saatu hyvitys tehdään ”virtuaalitodellisuudessa” yli 50 vuoden 
kuluttua, jolloin ihmiskunnan energiatuotannon kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi 
olla arviolta jopa 95 % pienemmät kuin nykyisin. 

Puun saamat hyvitykset vaikuttavat puutuotteiden valmistuksen kokonaisener-
giankulutukseen sekä hiilidioksidipäästöihin. Kuvassa 7 puuseinän (ks. Luku 5.1.) 
khk-päästöt on laskettu neljällä tavalla erilaisin hyvitysperiaattein. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa puuseinälle ei anneta ollenkaan hyvityksiä rakenteeseen sitoutuneesta 
hiilidioksidista. Toisessa vaihtoehdossa puuseinä saa hyvitykset PAS2050 ohjeen 
periaatteiden mukaisesti eli puolet sen sitomasta hiilidioksidista (seinän käyttöikä 
50 vuotta). Kolmannessa vaihtoehdossa puuseinä saa hyvitykset käytön jälkeisestä 
polttoenergiasta. Hyvitys muodostuu kivihiilen polton vältetyistä päästöistä (Sok-
ka ym. 2005). VTT:n laatima RT-ympäristöseloste ilmoittaa sahatavaralle seuraavat 
hyvitykset, joita on käytetty laskennassa: Sahatavaraan varastoitunut hiilidioksidin 
määrä on 1,55 kg/kg laivauskuiva sahatavara, myyty sivutuote-energia on 5,5 MJ/
kg ja hyödynnettävän energian polttoarvo on 18,2 MJ/kg.

Hyvitysten ansiosta puuseinän kokonaishiilitase jää kaikissa tapauksissa nega-
tiiviseksi (Kuva 7). PAS 2050:n hyvitysperiaatteet ottavat huomioon 100 vuoden 
perspektiivin ja silloin 50 vuoden ajanjaksolle voidaan antaa hyvityksenä puolet sen 
sitomasta hiilidioksidista. 100 vuoden ajanjaksolle laskettuna hyvitys vastaisi puun 
hiilisisältöä. Tässä lähestymistavassa oletetaan, että tuotetta ei kierrätetä vaan se ha-
joaa ja vapauttaa hiilidioksidin takaisin ilmakehään. Puutuotteet saavat suuremmat 
hyvitykset, kun hiili on sitoutuneena rakenteisiin 50 vuotta ja sen jälkeen puuseinän 
puuosien polttamisella vältytään fossiilisen (kivihiilen) polttoaineen käyttö. Tässä 
viimeisessä vaihtoehdossa oletetaan, että samanaikaisesti metsää kasvaa käytettyjen 
puutuotteiden tilalle, muuten myös puun polton biogeeniset hiilidioksidipäästöt 
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pitäisi vähentää tuloksista. Kahta viimeistä vaihtoehtoa ei ole syytä käyttää niihin 
liittyvän ”virtuaalitodellisuuden” takia (ks. perustelut edellä). Puuseinälle ensimmäi-
nen vaihtoehto eli PAS-hyvitys on tällä hetkellä parhaiten perusteltu toimintatapa 
hiilen sitomisen huomioon ottamiseksi elinkaarilaskelmissa.

Kuva 7. Puutuotteille laskettujen erilaisten hyvitysten vaikutus khk-päästöihin. Puuseinälle PAS-
hyvitys (seinän hiilensidonta) on parhaiten perusteltavissa. Seinien käyttöiäksi on oletettu 50 
vuotta.

 
Käytännössä näitä erilaisia hyvitysperiaatteita on sovellettu tapauskohtaisesti eikä 

yleisistä hyväksyttävistä periaatteista ole vielä päästy yksimielisyyteen. Hyvitysten 
käytön lähtökohtana tulee tietenkin olla realistisesti perusteltu tilanne. Ratkaisevaa 
on myös se, arvioidaanko tuotteita ”kehdosta tehtaan portille (gradle-to-gate)”-ra-
jauksilla vai ”kehdosta hautaan” (gradle-to-grave)-rajauksilla. Ensimmäisessä arvi-
ointitavassa (Kuva 7) käyttöä, kierrätystä eikä tuotteen loppusijoitusta oteta lainkaan 
huomioon. Esimerkiksi RT-ympäristöselosteissa sahatavaraan varastoitunut hiilidi-
oksidin määrä on ilmoitettu, mutta se ei sisälly ympäristöselosteen tuloksiin. 

Puutuotteiden ilmastovaikutusten arvioinnissa ajallisella ulottuvuudella on tärkeä 
merkitys. Hiilensidonta ja sen vapautuminen tapahtuvat eriaikaisesti. PAS2050-ohje 
ottaa eriaikaan tapahtuvien päästöjen ja hiilivarastojen ilmastovaikutukset vain kar-
kealla tavalla huomioon. Jatkossa olisi syytä soveltaa kehittyneempää menetelmää 
puutuotteiden todellisen ilmastovaikutuksen arvioimiseen. 
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5.1  
Rakenteiden vertailu
Tässä raportissa esimerkkinä rakenteiden vertailusta ja RT-ympäristöselosteiden (RTS 
2010) käytöstä esitetään vaihtoehtoisten, eri materiaaleista valmistettujen, teknisesti 
mahdollisimman vertailukelpoisten ulkoseinien tuotantovaiheen aiheuttamat ym-
päristökuormitukset. Ympäristöselosteiden lisäksi esimerkkilaskennassa käytettiin 
valmistajien internet-sivuilla ilmoittamia tietoja, muun muassa tuotteiden neliöpai-
noja, rakenteiden koostumuksia ja u-arvojen täyttymisvaatimuksia (Ruukki 2010, 
Paroc 2010). 

Rakenteiden tuotantovaiheen ympäristövaikutusten vertailua voidaan tehdä ja 
suositellaankin tehtäväksi jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Oikean vertailutu-
loksen saamiseksi rakenteiden tulee kuitenkin olla aidosti vaihtoehtoisia ts. niiden 
kantavuus, lämmönläpäisy, käyttökohde jne. täytyy vastata toisiaan.

RT-ympäristöselosteiden ympäristöprofiilit sisältävät tuotteen ympäristövaiku-
tukset ”kehdosta tehtaan portille”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että profiileis-
sa on huomioitu raaka-aineiden ja energiaraaka-aineiden hankinta, tarkasteltavana 
olevan tuotteen valmistusprosessit kuljetuksineen sekä kaikkien tarvittavien osa- ja 
apu-aineiden valmistukset. Tämän lisäksi sähkön, kaukolämmön ja tarvittavien polt-
toaineiden tuotanto on huomioitu. Tuotteiden ympäristöprofiileissa ei varsinaisesti 
huomioida tuotteen käyttöikää, mutta selosteissa voidaan erikseen arvioida käyttöiän 
lisäksi muun muassa kunnossapitoa ja loppusijoitusta. Kierrätys on suoraan liitetty 
laskelmiin ainoastaan teräksen ja metallien kohdalla (Rakennusteollisuus 2004). 

Tässä rakenteiden vertailuesimerkissä tarkasteltavaksi yksiköksi valittiin yksi ne-
liömetri (1m2) ei-kantavaa ulkoseinää. Pinta-alaperusteinen yksikkö kuvastaa par-
haiten tarkastelussa olevaa toimintoa ja huomioi eri rakennusmateriaalien hyvinkin 
erilaiset painot. Vertailuun valittiin kolme erityyppistä ulkoseinärakennetta, joiden 
päärakennusmateriaalina on vaihtoehtoisesti betoni, teräs ja puu. Lisäksi puuseinä-
vaihtoehtoja on kaksi: toisessa on käytetty eristeenä kivivillaa ja toisessa ekovillaa. 
Ulkoseinien tarkempi rakenne on esitetty liitteessä 1. Seinien ulko- ja sisäpinnan pin-
takäsittelyä, eikä sisäpinnan tasoitusta ole huomioitu tarkastelussa. Teräs- ja puusei-
nässä ei ole myöskään huomioitu höyrynsulkumuovia, sillä sen ympäristöselostetta 
ei ollut saatavilla. Lämmönläpäisevyyskertoimeksi valittiin vuodesta 2010 voimaan 
tulleen määräyksen mukainen u-arvo eli 0,17 (Wm2/K). Vertailun laskentaperusteet 
on esitetty liitteessä 2. Tässä esimerkissä esitetyt rakenteet eivät sellaisenaan edusta 
minkään yrityksen tuotteita. Rakennuksiin on olemassa useita seinävaihtoehtoja 
esim. termorankaisessa teräseinässä ulkoelementti voi olla tehty muustakin materi-
aalista kuin teräksestä esim. puusta.

Vertailu osoittaa, että eri materiaaleista valmistettujen seinien ympäristökuor-
mituksissa on eroja. Neliömetriä kohden laskettuna suurimman kokonaisenergian 
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kulutuksen aiheuttaa betoniseinän valmistus ja lähes yhtä paljon energiaa kuluu 
terässeinän valmistukseen (Kuva 8). Kuvasta  kuitenkin huomataan, että suurin osa 
teräs- ja betoniseinän valmistusenergiasta kuluu kivivillan valmistukseen. Betonisei-
nässä betonin osuus valmistusenergian kokonaiskulutuksesta on 38 % ja terässeinässä 
teräksen osuus 18 % (Kuva 9).  Puurakenteiden ja ekovillan käyttö vähentää ilmas-
tovaikutuksia kuten kuvan 10:n puuseinäesimerkin kohdalla nähdään. Ekovillan 
todellista ympäristökuormitusta ei näy näissä laskelmissa, koska ekovilla valmiste-
taan kierrätetystä paperista, jonka valmistusta ei ympäristöselosteissa ole huomioitu. 

Kuva 8. Eri seinävaihtoehtojen (u=0,17 Wm2/K) energian ja luonnonvarojen kulutus /m2 RT- ympä-
ristöselosteiden mukaan laskettuna. 

Kuva 9. Eri seinävaihtoehtojen (u=0,17 Wm2/K) kokonaisenergiankulutuksen (MJ/m2) jakautumi-
nen eri rakennusmateriaaleille RT-ympäristöselosteiden mukaan laskettuna. 
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Betoniseinän valmistus kuluttaa luonnonvaroja kymmenkertaisesti verrattuna 
ekovilla-puuseinään, noin nelinkertaisesti kivivilla-puuseinään ja lähes kolminker-
taisesti terässeinään verrattuna. Lähes 80 % betoniseinän valmistukseen tarvittavista 
luonnonvaroista käytetään betonin valmistuksessa ja loput vajaa 20 % kivivillan val-
mistuksessa. Kasvihuonekaasupäästöt ovat suurimmat betoniseinällä. Vähän yli puo-
let betoniseinän khk-päästöistä muodostuu betonin valmistuksesta ja loput eristeen 
valmistuksesta. Puutuotteiden energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt jäävät 
betoni- ja terässeinän vastaavien alapuolelle. Puun sitoman hiilen hyvitys parantaa 
puutuotteen ilmastovaikutuksia entisestään.   

5.2 
Rakennusten materiaalien vertailu
Yksittäisten rakenteiden vertailu ei anna kattavaa kuvaa rakennuksen materiaalien 
ympäristövaikutuksista. Vasta eri rakennusmateriaalien yhdistämällä muodostuu 
toiminnallinen kokonaisuus, minkä vuoksi niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia 
pitää arvioida viime kädessä koko rakennuksen näkökulmasta. Lisäksi pitää ottaa 
huomioon se, että rakennusmateriaalit omalta osaltaan määrittelevät rakennuksen 
käytön aikaisen energia- ja korjausrakentamistarpeen. Energiankulutuksen ja korja-
usten aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin vaikuttavat materiaalien lisäksi myös itse 
rakentamisen laatu (mm. toimivuus, kestävyys), jonka vaikutus on elinkaariarvioin-
neissa jouduttu jättämään pois sen arvioinnin vaikeuden takia. Vaikka rakennuksen 
kaikkien materiaalien valmistukseen liittyvät ympäristövaikutukset selittävät vain 
pienen osan rakennuksen ympäristövaikutuksista, antavat ne kuitenkin yhden tär-
keän lähtötiedon arvioitaessa rakentamisen ympäristömyötäisyyttä. 

Tutkimuksia, joissa verrataan eri materiaaleista rakennettujen talojen rakennusvai-
hetta, on tehty useita (mm. Nummi ym. 1999; Häkkinen & Wirtanen 2006). Eräässä 
näistä verrataan puurakenteista Metlan tutkimuskeskusta vastaavaan betoniraken-

Kuva 10. Eri seinävaihtoehtoehtojen (u=0,17 Wm2/K) PAS 2050 -standardin mukaiset ilmastovai-
kutukset 100 vuoden kuluttua hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistuna, kun puumateriaalin hiilidioksi-
din sitominen on otettu huomioon ja seinärakenteiden kestoikä on joko 50 tai 100 vuotta.
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nukseen (Häkkinen & Wirtanen 2006). Tutkimuksessa selvitettiin rakennustuotteiden 
valmistuksen ja kuljetusten vaikutuksia rakennusten ympäristövaikutuksiin. Selvi-
tyksessä huomioitiin ainoastaan rakennuksen runko ja vaippa. Huomioimatta jätettiin 
asentamisen ja paikalla rakentamisen, käyttöiän aikaisen huollon ja kunnossapidon 
sekä rakennuksen purkamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Myöskään ra-
kennuksen käytön vaikutuksia ei otettu huomioon. Vertailussa hyödynnettiin muun 
muassa RT- ympäristöselosteita sekä BECOST- työkalua (ks. Luku 3.4). 

Vertailun tulokset osoittavat, että tarkastelun kohteena olevan puurakennuksen 
rungon ja vaipan rakentamisen aiheuttama resurssien kulutus ja kasvihuonekaasu-
päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin vertailun kohteena olevan betoniraken-
nuksen vastaavat vaikutukset (Kuva 11). Tulosta selittää merkittävästi se, että puu-
tuotteilla on edullisemmat ympäristövaikutukset. Tuloksia tulkitessa täytyy muistaa, 
että vertailussa ei ole huomioitu rakennuksen koko elinkaarta. Näin ollen johtopää-
töksiä eri materiaalien kokonaisvaltaisesta edullisuudesta ei näiden tulosten pohjalta 
voida tehdä. Oletuksena voidaan kuitenkin pitää, että puurakenteiden edullisuus on 
suurempi kuin tässä tutkimuksessa on osoitettu. Puurakenteiden hiilensitoutumista 
syntyvää hyötyä ilmastolla on kuvassa 11 arvioitu PAS-hyvitystä käyttäen. Tällä 
menettelyllä puurakenteiden edullisuus tulee paremmin esiin.

Kuva 11. Puisen ja betonisen toimistorakennuksen resurssien kulutus ja CO2-ekvivalentti (Häk-
kinen & Wirtanen 2006) laskettuna RT-korttien periaatteiden mukaan ja CO2-ekvivalenttitulos 
huomioimalla hiilensitoutuminen puurakenteisiin.

5.3 
Energiatehokkuusvaatimusten kiristymisen vaikutus
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähä-
päästöistä Suomea (2009) kehotetaan energiatehokkuuden parantamiseen kaikilla 
sektoreilla. Rakentamisen sektorilla tämä merkitsee uudisrakentamisen normien 
tiukentamista kohti nollaenergiatasoa ja velvoitteiden asettamista myös korjaus-
rakentamiselle. Rakennuskannan energiankulutusta vähentävät energiatehokas 
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uudisrakentaminen, vanhan kannan poistuma sekä energiatehokkuutta parantava 
korjausrakentaminen.

Ympäristöministeriö voi vaikuttaa rakennusmääräyksillä uusien rakennusten 
energiatehokkuuteen. Vuonna 2010 ministeriö tiukensi energiankulutusta sääteleviä 
normeja 30 prosentilla. Tarkoitus on edelleen tiukentaa tehokkuusvaatimusta 20 
prosenttia vuonna 2012. Samalla siirrytään kokonaisenergiakulutukseen perustuvaan 
sääntelyyn ja huomioidaan lämmitystavan vaikutus päästöihin. (Valtioneuvosto 2009)

Uusilla rakentamisen energiatehokkuusvaatimuksilla pyritään siis rakennusten 
energiankulutuksen vähentämiseen. Uudisrakennusten seinärakenteita koskevissa 
vaatimuksissa rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhäviötä ra-
joitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. (Ympäristöministeriö 2008). 
Esimerkkinä voidaan mainita rakennuksen ulkovaippaan kohdistuvat muutokset, 
jotka määritellään lämmönläpäisykertoimen eli u-arvon avulla. U-arvo ulkoseinälle 
on tällä hetkellä 0,17 W/m2K, kun ennen vuotta 2010 se oli 0,24 W/m2K. Nämä uu-
det vaatimukset merkitsevät ulkoseinien osalta lämmöneristeen määrän ja tiiviyden 
lisäämistä. Betoniseinässä eristeen paksuus kasvaa, kun taas teräs- ja puuseinässä 
eristeen lisäämisen ohella myös runkorakenteen massa tulee lisääntymään. 

Rakennusmateriaalituotannon ympäristövaikutukset luonnollisesti kasvavat ma-
teriaalimäärien lisääntyessä. Kuvassa 12 on esitetty u-arvon muutoksen vaikutus 
betoniseinän ympäristörasitteiseen. (Esimerkkinä käytetty liitteessä 1 määriteltyä be-
toniseinää). Uudet vaatimukset lisäävät rakenteiden valmistuksen energiankulutusta 
suhteellisesti enemmän kuin luonnonvarojen kulutusta tai kasvihuonekaasupäästöjä. 
Betoniseinän valmistuksen energiankulutus kasvaa noin 15 %, luonnonvarojen ku-
lutus noin 10 % ja khk- päästöt noin 11 %. Terässeinän kohdalla ympäristöprofiili on 
hyvin samanlainen. Puuseinän osalta energiankulutuksen ja khk- päästöjen muutos 
on aleneva. Ulkoseiniin varastoitunut hiilidioksidimäärä kasvaa noin 18 %. Puuseinän 
osalta luonnonvarojen kulutuksen kasvu on noin 10 %.  

 

Kuva 12. U-arvon (Wm2/K) muutoksen vaikutus betoniseinän ympäristörasitteeseen.

Vaadittuun energiatehokkuuteen pyritään siirtymällä uudisrakentamisessa ns. 
matalaenergia- ja passiivitaloihin. Uusien rakennusmääräysten mukaan matalaener-
giatalo kuluttaa lämmitysenergiaa noin 60 kWh/m² vuodessa tai vähemmän (Pohjois-
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Suomessa 90 kWh/m²), eli noin puolet tällä hetkellä rakennusmääräykset täyttävän 
omakotitalon kulutuksesta, joka on keskimäärin 120 kWh/m² vuodessa (Motiva, 
2010). Matalaenergiatalojen rakentaminen vaatii lisää eristystä ulkoseinien lisäksi 
kattoon ja pohjaan sekä hyvän ilmanvaihdon. 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa passiivitalo määritellään seuraavasti: talon läm-
mitysenergiantarve on 20–30 kWh/m². Rakennuksen ilmavuotoluvun (n50) on olta-
va pienempi kuin 0,6 kertaa tunnissa. Suomi jakaantuu vielä pohjois-etelä-akselilla 
kolmeen eri vyöhykkeeseen ilmaston mukaan. Tällä hetkellä normitalon ohjearvo on 
4 kertaa tunnissa. (Rakennuslehti, 2.10.2008)

Passiivitalo ei tarvitse lämmitysjärjestelmää, sillä rakennus tulisi olla hyvin eris-
tetty ja tiivis. Pääosa lämmöstä tulee sisäisistä lämmönlähteistä kuten ihmisistä, ko-
dinkoneista, viihde-elektroniikasta, valaistuksesta ja mahdollisesti aurinkokeräimistä 
talon katolla. Suomen olosuhteissa tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä esimerkiksi 
kosteissa tiloissa tarvitaan lisälämpöä. (Rakennuslehti, 2.10.2008)

Esimerkki samankaltaisten passiivi- ja matalaenergiakerrostalon rakenteiden eroa-
vuuksista niiden kokonaispaksuuksissa ja lämmönläpäisykertoimissa on esitetty tau-
lukossa 2. Taulukossa 3 on laskettu samojen materiaalien valmistuksen hiilijalanjäljet.

Taulukko 2. Passiivi- ja matalaenergiakerrostalon rakenteiden erot (Holopainen ym. 2010) 

Rakenne Passiivitalo Matalaenergiatalo

kokonais-
paksuus, 
mm

u-arvo
W/m2K

kokonais-
paksuus, 
mm

u-arvo,
W/m2K

Ulkoseinä, US 900 m2 Betonielementtiseinä,  
jossa SPU-eriste

550 0,078 440 0,140

Alapohja, AP 370 m2 Maata vasten valettu 
betonilaatta, solupolysty-
reeni, kevytsora, suodatin-
kangas

855 0,122 805 0,150

Väliseinä, VS 900 m2 Villaeristeinen kaksinker-
tainen kipsilevyseinä

203 0,278 203 0,278

Yläpohja, YP 370 m2 Kermikatto (pintakermi 
+2 eristyskermiä), be-
tonilaatta, kevytsora, SPU, 
tasausbetoni, ontelolaatta

822 0,071 732 0,100

Ikkunat, 170 m2 4-lasinen 0,76 3-lasinen 0,9

Taulukko 3. Passiivirakenteisen ja matalaenergiarakenteisen kerrostalon hiilijalanjälki valmiille 
rakennukselle sekä korjatulle rakennukselle (tarkasteluikä 50 vuotta). (Holopainen ym. 2010). 

Rakenne Passiivi- 
rakenteet
kg CO2 ekv.
ilman  
korjauksia

Matalaenergia-
rakenteet,
kg CO2 ekv.
ilman  
korjauksia

Passiivirakenteet
kg CO2 ekv.
tarkasteluikä
50 vuotta

Matalaenergia-
rakenteet,
kg CO2 ekv.
tarkasteluikä
50 vuotta

Ulkoseinä 82 900 74 200 ei korjauksia, 82 900 ei korjauksia, 74 200

Alapohja 29 800 28 600 ei korjauksia, 29 800 ei korjauksia, 28 600

Väliseinä 18 200 18 200 1 x kipsilevyn vaihto  
(+ 3400) 21 600

1 x kipsilevyn vaihto  
(+ 3400) 21 600

Yläpohja 48 500 46 600 vesikaton vaihto  
(+11 000) 59 500

vesikaton vaihto 
(+11 000) 57 600

Ikkunat 6 000 4 400 ikkunan vaihto  
(+ 6000) 12 000

ikkunan vaihto  
(+ 4 400) 8 800

Yhteensä 185 400 172 000 205 800 190 800



32  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  16 | 2011

Edellä mainittuja hiilijalanjälkiä hyödyntäen on laskettu kaukolämmitteisten ker-
rostalojen hiilijalanjälki 50 vuoden tarkasteluajalle, jossa rakenteet on toteutettu joko 
passiivirakenteisena tai matalaenergiarakenteisena. Esimerkissä laskelmat on tehty 
kahdella eri menetelmällä, ns. perinteisellä ja PAS-ohjeen mukaisella laskentame-
netelmällä (Kuva 13a ja 13b). Jälkimmäinen laskentamenettely antaa oikeamman 
vertailutuloksen rakennusmateriaalien ja käytön aikaisten ilmastovaikutusten välillä. 
Tulos osoittaa, että uusi laskentamenettely lisää rakennusmateriaalien valmistuksen 
kasvihuonekaasupäästöjen roolia rakennuksen elinkaarilaskennassa.

Perinteisesti rakennusten käytön aikaiset ilmastovaikutukset on laskettu kertomal-
la yhden vuoden kasvihuonekaasupäästöt niitä vastaavilla ns. GWP (Global Warming 
Potential)-potentiaaliluvuilla ja edelleen näin saatu CO2 -ekvivalenttiluku kerrotaan 
rakennuksen käyttöiän mukaisella luvulla. Käytetty menettely johtaa vuosittaisen 
käyttöenergian ilmastovaikutusten vääristymään, sillä GWP-kertoimet muuttavat 
kunkin vuoden päästöt ilmastovaikutuksiksi, jotka kuvaavat tilannetta sadan vuo-
den kuluttua. Laskentamenettelyllä ei voi suoraan verrata tänä vuonna tapahtuneen 
päästön ilmastovaikutusta esimerkiksi 30 vuoden kuluttua tapahtuvan päästön ilmas-
tovaikutusten kanssa, koska ensin mainittu kuvaa tilannetta 100 vuoden kuluttua, 
mutta jälkimmäinen vaikutusta 130 vuoden kuluttua.

Kuva 13 a ja b. Kaukolämmitettyjen rakennuksien (passiivi- tai matalaenergiarakenteinen) hiilija-
lanjälki kahdella eri laskentamenetelmällä laskettuna, tarkasteluikä 50 vuotta ja lämmitysenergian 
päästöt muuttumattomina (Holopainen ym. 2010).
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Ongelma vältetään käytettäessä PAS 2050 -ohjeen mukaista ilmastovaikutusten 
laskentamenettelyä. Siinä kaikki eri aikana tapahtuvat päästöt kuvaavat tilannetta 
sadan vuoden kuluttua. Laskentamenettely on tehtävissä seuraavan yhtälön avulla:

jossa  i = jokainen vuosi, jolloin päästö tapahtuu
          Xi = päästön osuus (0…1) kokonaispäästöstä vuoden i tilanteessa.

Kuvan 13 esimerkissä kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt ovat  193g CO2 ekv/
kWh (Holopainen ym. 2010).  Vuosipäästöinä tämä on esimerkin matalaenergiatalossa 
noin 16 t CO2 ekv. Perinteisessä laskennassa tämä kerrotaan 50 vuodella, eli rakennuk-
sen käyttöiän yli, jolloin tulos on 820 t CO2 ekv. PAS-ohjeen perusteella saadaan tässä 
tilanteessa painokertoimeksi 0,75. Kertomalla 820 t CO2 ekv tällä painokertoimella 
saadaan ilmastovaikutus 100 vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta eli 615 
t CO2 ekv.

Yleisestikin voidaan todeta, että kaikissa tapauksissa lämmitysmuodolla on suuri 
merkitys hiilijalanjäljen muodostumiseen. Jos lämmitysmuotoa muutetaan vähem-
män CO2-päästäväksi, kokonaishiilijalanjälki pienenee. Edelleen, jos lämmitysenergia 
tuotetaan kokonaan uusiutuvilla polttoaineilla, lämmityksen hiilijalanjälki pienenee 
niin paljon, että materiaalituotannon hiilijalanjälki nousee merkittäväksi tekijäksi. 
Silloin rakennusmateriaalien valinnoilla voidaan aiempaa enemmän vaikuttaa ra-
kennuksen elinkaariseen hiilijalanjälkeen.

Rakennuksen kerrosalaa kohden (2124 m2) passiivirakenteisen kerrostalon mate-
riaalien hiilijalanjälki oli 97 kg/kerros-m2 ja matalaenergiarakenteisen kerrostalon 
hiilijalanjälki 85 kg/ kerros-m2. Kun rakennuksen (käyttöikä 50 vuotta) lämmitys to-
teutetaan kaukolämmöllä ja tarvittavat korjaustoimet otetaan laskennassa huomioon, 
kerrostalon hiilijalanjäljet ovat 405 kg/ kerros-m2 50a (passiivirakenteinen kerrostalo) 
ja 479 kg /kerros-m2 50 a (matalaenergiarakenteinen kerrostalo). (Holopainen ym. 
2010)

Tässä kerrostalovertailussa passiivitalon materiaalien valmistuksen khk-päästöt 
lisääntyvät matalaenergiataloon verrattuna noin 12 % per kerrosneliö, mutta kun 
otetaan huomioon korjaukset ja käytön aikaiset päästöt niin khk-päästöt ovatkin ma-
talaenergiatalossa noin 16 % suuremmat kuin passiivienergiatalossa. Joten passiivi-
talon suuremmat materiaalivalmistuksen päästöt kompensoituvat käytön aikana. Jos 
energiantuotanto siirtyy uusiutuviin polttoaineisiin, niin rakenteiden valmistusten 
suhteellinen osuus lisääntyy entisestään. 

5.4 
Energiantuotannon päästöjen muutoksen merkitys
Tällä hetkellä Suomessa uusiutuvalla energialla katetaan noin 28 prosenttia energian 
loppukulutuksesta, mikä on teollisen maailman huippua. Tästä noin 2/3 on metsä-
teollisuuden sivutuotteena syntyvää bioenergiaa ja runsas kymmenys vesivoimalla 
tuotettua sähköä. Niin sanottujen uusien uusiutuvien, kuten tuulivoiman ja lämpö-
pumppujen, osuus on yhteensä 0,2 prosenttia. Hallituksen ilmasto- ja energiastrate-
gian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin vuoteen 2020 ja 
edelleen 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. (VN Valtioneuvoston tulevaisuusse-
lonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea s.83)

Tätä valtioneuvoston tavoitetta hyväksi käyttäen kuvassa 14 on demonstroitu erään 
rakennuksen hiilidioksidipäästöjen kumulatiivista muutosta rakentamishetkestä 70 
vuoden päähän. Esimerkkilaskenta on tehty 3-kerroksiselle betonista valmistetulle 

 
=

(100 − i)
100

 

 

Xi
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asuinkerrostalolle, jossa on 17 asuntoa (Vares, 2001). Kerrostalon bruttopinta-ala on 
1 346 m2 ja tilavuus 4 293 m3. Asuinkerrostalon tyyppirakenteiden määrittämisessä 
on käytetty LVIS-2000 tutkimusohjelman kerrostalon rakenteita. Materiaalien valmis-
tuksen hiilidioksidipäästöksi on arvioitu 183 tonnia (Koskela ym., 2002). Vuosittainen 
kiinteistö- ja huoneistosähkönkulutus on 47 930 kWh/a ja kaukolämmön kulutus 
176 440 kWh/a. Tässä tarkastelussa oletetaan, että energia on tuotettu fossiilisilla 
polttoaineilla sähkön ominaispäästökertoimen ollessa 231 g/kWh ja kaukolämmön 
220 g/kWh. Lähtötilanteessa energiankulutuksen CO2-päästöt ovat yhteensä 49,4 
tonnia/vuosi. 

Hiilidioksidipäästöjen kehitystä on arvioitu kahden skenaarion avulla. Perusske-
naario kuvaa tilannetta, jossa energia tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla samoin pääs-
tökertoimin koko talon elinkaaren ajan eli business as usual- tilannetta. Uusiutuvat-
skenaariossa oletetaan, että energiantuotannossa päästään vuoteen 2020 mennessä 
hallituksen asettamaan tavoitteeseen ts. uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun energian 
osuus koko energiantuotannossa on nostettu 38 %:iin. Vuosittainen päästölisäys olete-
taan tapahtuvan lineaarisesti. Vuoden 2020 jälkeen uusiutuvan energian osuus nousee 
edelleen lineaarisesti siten, että vuonna 2050 se on saavuttanut 60 %:n tavoitteen. 
Taulukossa 4 on esitetty kumulatiiviset hiilidioksidipäästöt sekä perusskenaariolle 
että uusiutuvat – skenaariolle lähtötilanteessa ja vuosina 2020, 2050 ja 2070. Muutos 
on kuvattu graafisesti kuvassa 14.

Taulukko 4. Esimerkkirakennuksen kumulatiiviset hiilidioksidipäästöt vuosina 2010–2070 pe-
russkenaarion ja uusiutuvat-skenaarion oletuksilla. Perusskenaario = business as usual, Uusiutuvat 
skenaario= uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvu vuoteen 2020 mennessä 38%:iin, vuoteen 
2050 60%:iin pysyen samana vuoteen 2070. 

Uusiutuvien polttoaineiden 
osuus koko energiantuotan-
non polttoaineiden käytöstä 

Vuosi Perus-
skenaario 
CO2 (t)

Uusiutuvat-
skenaario 
CO2 (t)

Erotus 
CO2 (t)

Erotus 
(%)

2010 49,4 49,4

   38 % 2020 543,0 430,1 -112,9 20 %

   60 % 2050 2023,8 1174,8 - 849,0 42 %

     - ” - 2070 3011,0 1569,6 -1441,4 48 %

Rakennuksen materiaalien valmistuksesta syntyvät hiilidioksidipäästöt olivat 138 
tonnia ja sen osuus perusskenaariossa koko elinkaaren ajan hiilidioksidipäästöistä 
on noin 6 %, kun taas uusiutuvat-skenaariossa sen osuus on kaksinkertaistunut eli 
on noin 12 %. Jos energiantuotannon uusiutuvien polttoaineiden määrää vieläkin 
nostetaan, silloin rakennusmateriaalien suhteellinen osuus kasvaa entisestään.

Kuvassa 15 on lähtökohtana kuvan 13 tapausesimerkki ja lämmitysenergian tuot-
tamisen muutos siten, että alkutilanteen kasvihuonekaasupäästöt (193 g CO2 /kWh) 
ovat vähentyneet 50 vuodessa kuvan 14 mukaisen Uusiutuvat – energiantuotantos-
kenaarion osittaman muutoskäyrän seurauksena. Laskennassa on käytetty PAS 2050 
–ohjeen menetelmää. Tulokset osoittavat, että passiivi- ja matalaenergiarakentamisen 
rakennusmateriaalien ilmastovaikutukset ovat 100 vuoden kuluttua 39 % ja 32 % ra-
kennuksen käytön aikaisista ilmastovaikutuksista, kun kiinteistöjen sähkönkulutusta 
ei oteta huomioon. 
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Kuva 15. Kaukolämmitettyjen rakennuksien (kuvan 13 passiivi- tai matalaenergiarakenteiset 
tapausesimerkit) ilmastovaikutus 100 vuoden kuluttua PAS 2050 -ohjeen mukaan laskettuna kun 
rakennuksen tarkasteluikä on 50 vuotta ja rakennusten energiatuotanto muuttuu kuvan 13 mukai-
sen Uusiutuvat skenaariot seurauksena.
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Kuva 14.  Yhden kerrostalon elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten kertyminen eri energiantuo-
tantovaihtoehdoilla. Perusskenaario = business as usual, Uusiutuvat skenaario= uusiutuvien polt-
toaineiden osuuden kasvu vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin, vuoteen 2050 60%:iin pysyen samana 
vuoteen 2070. 
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Rakennusten osuus Suomen khk-päästöistä on noin 30 %, kun taas energian loppu-
käytön (TWh) osalta rakennusten osuus oli noin 40 % (Heljo ym. 2005). Rakennustar-
vikkeiden valmistuksen osuutta khk-päästöistä ei ole tarkasti pystytty arvioimaan, 
mutta sen voi olettaa olevan noin 5 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. 

Sementtiteollisuuden päästöt ovat noin 1,5 % Suomen kasvihuonekaasupäästöis-
tä.  Vuonna 2005 kokonaispäästö oli noin 1 miljoona tonnia CO2 ekv (www.betoni.
com). Betonin valmistuksen muiden elinkaaristen päästöjen merkitys on vähäinen. 
Betonin käytön jakautumista talonrakentamisen ja muun rakentamisen (väylät, sillat 
jne.) välillä ei ole pystytty tässä yhteydessä arvioimaan, mutta valtaosa betonista 
käytetään talonrakentamisessa.  Talonrakennuksessa terästä käytettiin vuonna 2002 
Suomessa noin 397 000 tonnia suoraan ja välillisesti 178 000 tonnia (Haikka 2007). Jos 
lähtökohdaksi valitaan noin 40 % teräksen kierrätysaste, saadaan teräksen käytölle 
vajaan miljoonan tonnin CO2 ekv elinkaariset päästöt eli teräksen talorakennuksen 
käytön khk-päästöt ovat samaa suuruusluokkaa betonin kanssa.

Pyrittäessä vähäpäästöiseen Suomeen rakennusten käytönaikaisen energiaku-
lutuksen vähentäminen on vielä pitkään ensisijainen toimenpidealue rakennusten 
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kaikilla keskeisillä materiaaleilla tiedetään olevan 
mahdollisuutensa olla osallisena passiivi- ja matalaenergiaratkaisuissa.  

Puurakentaminen aiheuttaa kiistatta pienemmät kasvihuonekaasupäästöt esimer-
kiksi teräkseen ja betoniin nähden mikäli puu pystyy korvaamaan nämä rakennuk-
sessa siten, että saavutetaan samat laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä sama 
käytönaikainen energiankulutus (luku 5).  Muiden rakennusmateriaalien kuten te-
räksen ja betonin täydellistä korvaavuutta ei ole kuitenkaan mahdollista tavoitella, 
minkä takia puun teknisesti toteuttamiskelpoisen substituutiopotentiaalin kasvihuo-
nekaasuvähennys jää korkeintaan muutaman prosentin luokkaan Suomen kasvihuo-
nekaasupäästöistä.  

Rakentamisen volyymin mahdollinen kasvu lähitulevaisuudessa ja tietoisuus siitä, 
että tänä päivänä tehtävillä päästövähennyksillä on suurempi merkitys maapallon 
lämpötilanousun estämisessä kuin tulevaisuuden päästövähennyksillä korostavat 
rakennusmateriaalien valintojen merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen hillinnässä. 

6   Rakennusten materiaalivalintojen 
     merkitys Suomen kasvihuonepäästöjen 
     vähentämisessä
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Tulevina vuosikymmeninä koko rakennussektorin ympäristövaikutuksiin vaikutta-
vat keskeisimmin rakennuskannan volyymin muutokset (uudis- ja korjausrakenta-
minen sekä rakennusten poistuma), rakentamismääräysten kehitys (erityisesti ener-
giatehokkuuden vähimmäisvaatimukset), lämmitysjärjestelmien muutokset sekä 
talouden yleinen kehitys (energian hinta sekä investointikustannusten muutokset) 
(Savolainen 2005).

Suomessa rakentamisen voluumit tulevat todennäköisesti kasvamaan lähitulevai-
suudessa, mikä merkitsee myös ympäristövaikutusten lisääntymistä. Rakennusten 
ja nopealla aikataululla varsinkin uudisrakentamisen ympäristövaikutuksia voidaan 
merkittävästi vähentää eri toimenpitein mm. rakennusmateriaaleihin, rakennustuot-
teisiin, energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvin valinnoin. 

Tulevaisuudessa rakennusten elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin vaikut-
taa olennaisesti energiantuotannon ympäristövaikutusten pienentäminen ja muut 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet. Energiantuotannon päästöjen 
merkitys on suuri erityisesti rakennusten lämmityksessä. Tästä syystä uusilla raken-
tamisen energiatehokkuusvaatimuksilla pyritään ensisijaisesti rakennusten energian-
kulutuksen vähentämiseen. Energiatehokkuusvaatimukset ovat jo käytössä varsinkin 
pientalojen uudisrakentamisessa (matalaenergia- ja passiivitalot). Kun energiantuo-
tannossa siirrytään tulevaisuudessa uusiutuviin energialähteisiin, rakennusten eri-
laisiin materiaaleihin ja rakenteisiin tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. Ener-
giantarpeen ja energian tuotannon päästöjen vähetessä talon rakennusmateriaalit ja 
niiden valmistus eivät enää ole koko elinkaaren huomioon ottaen marginaalinen asia.

Monenlaiset tekijät vaikuttavat rakennuksessa käytettävien materiaalien valintaan. 
Eri materiaaleilla on oma erikoislaatunsa ja sellaisia käyttökohteita, joihin toisenlaiset 
materiaalit soveltuvat huonosti tai ei ollenkaan. Myös niiden käyttöiät vaihtelevat. 
Ympäristövaikutuksia arvioitaessa rakenteen käyttöikä on aina otettava huomioon 
eräänä tärkeimmistä tekijöistä. Usein suuremmat valmistuksen ympäristövaikutukset 
kompensoituvat käyttöiän pidetessä. Esimerkiksi metalli on ainutlaatuinen materiaali 
useisiin kohteisiin (mm. siltoihin ja suurten rakennusten tukipilareihin) ja sen ympä-
ristötehokkuutta lisää vielä sen hyvä kierrätettävyys ja kansainvälisestikin toimiva 
kierrätysjärjestelmä. Betonin valmistuksen ympäristövaikutukset ovat tunnetusti 
suuret, mutta se ominaislaatunsa perusteella soveltuu hyvin mm. rakennusten pe-
rustuksiin.

Puu rakennusraaka-aineena aiheuttaa selvästi pienemmät energia- ja luonnonva-
rojen kulutukset sekä kasvihuonekaasupäästöt kuin betoni ja teräs. Ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen näkökulmasta puun paremmuus perustuu pienempiin päästöihin 
valmistuksessa sekä sen hiilen sitomiskykyyn ja sen varastoitumiseen rakenteeseen 
useiksi vuosiksi. Puurakenteet vaativat kuitenkin monissa tapauksissa enemmän 
huoltoa kuin metalli ja betoni, eivätkä ne sovellu ominaisuuksiltaan kaikkiin ta-
lon rakenteisiin. Rakennusta purettaessa puupohjaisille rakennusjätteille katsotaan 

7   Yhteenveto
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eduksi, jos ne voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja näin vähentää fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä. Toisaalta teräksen ja betonin ympäristöystävällisyyttä voi-
daan parantaa lisäämällä niiden kierrätettävyyttä. Lisäksi betonin kasvihuonekaa-
supäästöjä voidaan vähentää murskaamalla se elinkaarensa lopussa, mikä nopeuttaa 
hiilidioksidin sitomista aiheuttavaa karbonatisoitumista.

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet (RT) on kehitetty palvelemaan kaikkia toi-
mijoita rakentamisen sektorilla. Käyttäjän kannalta RT- ympäristöselosteet ovat hyvä 
apuväline rakenteiden ja jopa kokonaisten talojen ympäristövaikutusten arviointiin. 
RT-ympäristöselosteiden käytössä on kuitenkin nykyisellään joitakin puutteita ja 
rajoitteita. Järjestelmän laajemman hyödyntämisen kannalta ympäristöselosteiden 
määrää tulisi lisätä ja niiden laatua parantaa. Lisäksi tietojen päivittäminen on osoit-
tautunut ongelmaksi. RT-ympäristöselosteisiin on kuitenkin tulossa muutoksia. Ra-
kennustuotteille on tarkoitus laatia ensin yhteiset tuoteryhmäkohtaiset arviointisään-
nöt, johon selosteissa viitataan. Tavoitteena rakennustuotteiden ympäristöselosteissa 
on antaa pohjatietoa, jonka avulla voidaan vertailla saman funktion täyttävien raken-
nusosien tai rakennusten ympäristövaikutuksia. Rakennusosa- ja rakennustasolla las-
kentaan otetaan mukaan myös tuotteiden kunnossapito ja loppusijoitus tai kierrätys.

PAS 2050 -ohje antaa mahdollisuuden rakennuksen ja sen käytönaikaisten kasvi-
huonekaasupäästöjen uudenlaiseen arviointiin, jossa huomioidaan päästötapahtu-
mien ajalliset erot. Lopputuloksena saadaan suhteelliset ilmastovaikutukset sadan 
vuoden kuluttua, joka antaa paremman pohjan hillintätoimien kiireellisyyden prio-
risointiin. Laskenta painottaa nykyhetken päästövähennysten merkitystä, mikä puo-
lestaan lisää rakennusmateriaalien khk-päästöjen ilmastonvaikutuksen merkitystä 
jonkin verran rakennuksen käytönaikaiseen energiakulutukseen verrattuna. Kun 
vielä tulevaisuudessa energiatuotannon ominaispäästöjen ennustetaan rajusti laske-
van, rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten osuus tulee kasvamaan merkittävästi 
rakennusten elinkaariaikaisista ilmastovaikutuksista sadan vuoden aikajänteellä.

Rakentamisen ympäristövaikutusten arviointimenetelmät paranevat tulevaisuu-
dessa. Muun muassa PAS 2050 -ohjeen mukaisten laskentaohjeet tulevat todennäköi-
sesti korvautumaan ilmastovaikutusarviointimenettelyillä, joissa otetaan huomioon 
viimeisin tieteellinen näkemys hiilensidonnan ja eriaikaisten khk-päästöjen ilmas-
tovaikutusten laskennassa.  Yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ympäristövai-
kutusten arviointimenetelmiä tulisi kehittää, on olemassa, mutta kehitystyö on vielä 
kesken. 

Rakennusalan ja erityisesti rakennuttajien ja suunnittelijoiden tietoisuuden ja 
asiantuntemuksen lisääminen on tärkeää rakentamisen ympäristövaikutusten vä-
hentämisessä. Rakennusmateriaalien valmistuksen vaikutuksista tulisi siirtyä koko 
rakennuksen elinkaaren aikaisten vaikutusten laskentaan. Näin on osittain jo tapah-
tunutkin. Kuitenkin varsinkin suunnittelijat tarvitsevat parempia työvälineitä ympä-
ristövaikutusten arvioimiseen. Todella tärkeää on, että ympäristövaikutusten arvio 
tehdään jo rakennuksen suunnitteluprosessin aikana eikä jälkikäteen rakennuksen 
jo valmistuttua. Tulevaisuudessa elinkaariarvioinnin yhdistäminen BIM (Building 
Information Models)-tiedonhallintajärjestelmään tulee olemaan tärkeä edistysaskel 
kohti tuotemallipohjaista suunnittelua. Ennen kuin tähän päästään olemassa olevia 
työvälineitä voidaan käyttää rakennusten suunnittelussa. Rakennuttajien tulisi vaatia 
elinkaariarvioinnin tekemistä jopa suunnittelukilpailuissa niin kuin on tehty Suomen 
ympäristökeskuksen tulevan SYNERGIA-toimitalon suunnittelukilpailussa (SYKE 
2010) ja Kouvolan kaupungin järjestämässä kansainvälisessä puurakentamisen kil-
pailussa puukerrostalon suunnittelusta ja toteutuksesta (Kouvola 2010). 
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LIITTEET

LIITE 1. 

Ulkoseinien rakennekuvaukset

Seuraavassa on esitetty vertailussa käytettyjen ei-kantavien ulkoseinärakenteiden 
materiaalikoostumus ulkoa sisälle. Rakenteiden määrittelyn pohjana käytettiin REM-
projektissa tehtyjä tyyppirakenteita (REM 2010) sekä rakennuseristeiden valmistajan 
ulkoseinämalleja (Paroc 2010). Näiden pohjalta luotiin rakenteet, joille ympäristö-
kuormitukset laskettiin. Kunkin seinärakenteen u-arvo (eli lämmönläpäisykerroin) 
on määritelty samaksi, jotta rakenteet olisivat keskenään vertailukelpoisia. Suluissa 
olevat luvut ilmoittavat kyseisen rakenteen paksuuden ennen ja jälkeen vuonna 2010 
tulleiden uusien energiatehokkuusvaatimusten muutosta. 

•  betoniseinä 
-  ulkokuori betoni (77 mm)
-  kivivillaeriste (165/220 mm)
-  sisäkuori betoni (80 mm)

•  puuseinä
-  puu-ulkoverhous (28 mm)
-  tuulensuoja huokoinen kuitulevy (25 mm)
-  puurunko (175/225 mm) 
-  eriste: ekovilla (175/225 mm) tai kivivilla (125/175 mm)
-  kipsilevy (13 mm)

•  terässeinä
-  ulkoverhous peltikasetti (1,25 mm)
-  tuulensuojakipsilevy (9 mm)
-  termoranka (175/245 mm)
-  kivivilla (175/245 mm)
-  kipsilevy (13 mm)

Lähteet: 
Paroc 2010. (http://www.paroc.fi) [Viitattu 18.2.2010]
REM 2010. Rakennus- ja kiinteistöalan Ekotehokkuus- ja elinkaarimittaristo. (http://rem.e21.fi/fi) 

[Viitattu 18.2.2010]
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LIITE 2. 

Ulkoseinärakenteiden 
ympäristökuormituksen laskenta

Rakenteiden ympäristökuormitusten laskenta ympäristöselosteita hyödyntäen on 
esitetty alla. 

1. Ulkoseinien neliöpainojen laskenta.
Lähtökohtana olivat ympäristöselosteissa ilmoitetut materiaalikohtaiset massat, jotka 
muunnettiin neliöpainoiksi jakamalla ne kyseisen rakenteen vaatimalla paksuudella. 
Tämän jälkeen tiettyyn ulkoseinärakenteeseen vaadittavien materiaalien neliöpainot 
laskettiin yhteen, jolloin saatiin koko rakenteen neliöpaino. Taulukossa 1 on esitetty 
tarkastelussa mukana olevien seinärakenteiden neliöpainot u-arvoilla: 0,24 ja 0,17 
W/ m2K. U-arvojen kiristyminen huomioidaan eristepaksuuksien ja myös rungon 
paksuuden kasvuna.

Taulukko 1. Ulkoseinien neliöpainot.

kg/m2

u-arvo = 0,24 W/m2K
(ennen vuotta 2010)

kg/m2

u-arvo = 0,17 W/m2K
(vuodesta 2010 alkaen)

betoniseinä 418 432

puuseinä 50 56

terässeinä 75 93

 

2. Ulkoseinien ympäristövaikutusten laskenta.
Edellä lasketut materiaalikohtaiset neliöpainot kerrotaan ympäristöselosteissa ilmoi-
tetuilla ympäristövaikutuksilla (g/kg ja MJ/kg). Tämän jälkeen kussakin rakenteessa 
käytettyjen materiaalien neliökohtaiset ympäristövaikutukset lasketaan yhteen.

Liite 2/1
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