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Työn tavoite oli selvittää puupohjaisten materiaalien käytön vaikutus rakentamisen
hiilijalanjälkeen päiväkotikohteessa. Tutkimuskohteeksi valittiin päiväkotirakennus,
koska varhaiskasvatus- ja opetusrakennukset ovat määrällisesti suurin Oulun kaupungin
omistuksessa

oleva

kiinteistöryhmä.

Tavoitteena

oli

myös

pohtia,

miten

hiilijalanjälkilaskentaa voitaisiin hyödyntää jo hankeselvitysvaiheessa suunnittelua
ohjaavana tekijänä. Työssä verrattiin betonirakenteisen vertailuratkaisun hiilijalanjälkeä
puurakentein toteutettuihin vertailuratkaisuihin. Puurakenteisia vertailuratkaisuja olivat
rankarakenteinen-, CLT- ja hirsirakenteinen vertailuratkaisu. Laskentamenetelmänä
työssä

käytettiin

Ympäristöministeriön

rakennuksen

vähähiilisyyden

arviointimenetelmää.
Eri rakennetyyppien hiilijalanjälkiä vertailtiin betonirakenneratkaisuihin ja etsittiin
vähäpäästöisempiä

ratkaisuja.

Rakennetyyppien

lisäksi

vertailtiin

eristeiden

hiilijalanjälkiä konservatiivisten päästötietojen ja valmistajakohtaisten tietojen osalta.
Rakennevertailujen perusteella valittiin rakennetyypit rakennuksen elinkaarenaikaisiin
vertailulaskelmiin. Vertailun tarkoituksena oli löytää puupohjaisista rakenneratkaisuista
vähähiilisempiä vaihtoehtoja. Rakennevertailun jälkeen rakennukselle laskettiin sen koko
elinkaarenaikainen hiilijalan- ja hiilikädenjälki eri vertailuratkaisuille. Ranka- ja CLTrakenteiselle vertailuratkaisulle laskettiin myös vähähiilisemmät vertailuratkaisut
käyttäen orgaanisia puupohjaisia eristeitä.

Tulosten perusteella eristeellä oli merkittävä vaikutus rakenteen hiilijalanjälkeen.
Rankarakenteisen ulkoseinärakenteen hiilijalanjälki pieneni 58 % kun se eristettiin
selluvillalla kivivillan sijaan. Rakennuksen koko elinkaarelle betonirakenteisen
vertailuratkaisun hiilijalanjäljeksi saatiin 20,47 kgCO2e/m2/v ja hiilikädenjäljeksi -5,22
kgCO2e/m2/v. Puurakenteisille vertailuratkaisuille tulokset olivat: rankarakenne
hiilijalanjälki 18,89 kgCO2e/m2/v ja hiilikädenjälki -7,78 kgCO2e/m2/v; CLT-rakenne
hiilijalanjälki 19,07 kgCO2e/m2/v ja hiilikädenjälki -16,01 kgCO2e/m2/v; Hirsirakenne
hiilijalanjälki 21,66 kgCO2e/m2/v ja hiilikädenjälki -16,33 kgCO2e/m2/v. Ranka- ja CLTratkaisuille lasketettujen vähähiilisempien vaihtoehtoratkaisujen hiilijalanjäljiksi saatiin:
rankarakenteelle

kgCO2e/m2/v ja

18,29

CLT-rakenteelle

18,61

kgCO2e/m2/v.

Vähähiilisemmissä vertailuratkaisuissa eristeenä käytettiin tavanomaista selluvillaa.
Laskennassa käytettiin selluvillan konservatiivista arvoa.
Suurin hiilijalanjälki oli hirsirakenteella ja pienin rankarakenteella. Hirsirakenteen
hiilijalanjäljen suuruus johtuu muita rakenteita korkeammasta ulkoseinärakenteen Uarvosta. Jos hirsirakenne lisälämmöneristettäisiin kuten CLT-vertailuratkaisun ulkoseinä,
sen hiilijalanjälki olisi paljon pienempi. Rankarakenteisen selluvillalla eristetyn seinän
hiilijalanjälki oli 11 % pienempi kuin betonirakenteisen vertailuratkaisun. Kun
tarkasteltiin

pelkkää

hiilijalanjälkeä,

rankarakenne

oli

edukkain

vaihtoehto.

Vähähiilisyyden näkökulmasta tarkastellaan kuitenkin myös hiilikädenjäljen vaikutus.
Vähähiilisyyden

ja

ekologisuuden

näkökulmasta

lisälämmöneristetyt

massiivipuuratkaisut ovat päästöiltään ja ilmastohyödyiltään edukkaimpia ratkaisuja
tässä laskentatapauksessa.

Asiasanat: Hiilijalanjälki, päiväkoti, elinkaari, puumateriaali, vähähiilisyys

ABSTRACT
The effect of wooden materials to the carbon footprint of construction – A Case study of
kindergarten
Reetta Leinonen
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Master’s thesis 2021, 75 pp. + 1 Appendixes
Supervisors at the university: Ulla Haverinen-Shaughnessy ja Antti Niemi

The aim of this thesis was to assess effects of wooden materials to the carbon footprint of
construction in a kindergarten building. The kindergarten building was selected as a
research case because kindergartens and school buildings are the largest real estate group
for the city of Oulu. An aim was to discuss how carbon footprint calculation could be
used to guide decision making in the early stages of construction designing. Concrete
structured building’s carbon footprint was compared to wooden structured buildings
carbon footprint. Wooden structures chosen to the comparison were light timber frame
structure, massive cross laminated timber (later CLT), and log timber. Calculation method
used was Finnish Ministry of the Environment´s Method for the whole life carbon
assessment of buildings.
Selected wooden structures were compared to the concreate structures and the aim was to
find solutions with lower emissions. In addition to the comparison of the structures,
different insulation material’s carbon footprints were compared between conservative
values and EPD based values. Based on the construction types comparison details were
chosen to the whole life carbon assessment of buildings. The aim was to find wooden
materials with low-carbon footprint. Whole life carbon assessment was calculated for the
concrete structured building and for the wooden structured comparison models. Second
alternative calculations were made for the frame structured building and the building
made of cross laminated timber. Additional comparison was made using low-carbon
wooden based insulations conservative values.

According to the results, insulation material had a significant effect to the structure’s
carbon footprint. Frame structured exterior wall’s carbon footprint reduced 58 % when
stone wool insulation was switched to cellulose insulation. For the whole life cycle,
concreate structured building’s carbon footprint was 20,47 kgCO2e/m2/a and carbon
handprint was -5,22 kgCO2e/m2/a, frame structured building’s carbon footprint was 18,89
kgCO2e/m2/a and carbon handprint was -7,78 kgCO2e/m2/a, CLT- structured building’s
carbon footprint was 19,07 kgCO2e/m2/a and carbon handprint was -16,01 kgCO2e/m2/a
and timber structured building’s carbon footprint was 21,66 kgCO2e/m2/a and carbon
handprint was -16,33 kgCO2e/m2/a. For the frame structured and CLT-structured building
calculations were also made with cellulose insulation: frame structured building’s carbon
footprint was 18,29 kgCO2e/m2/a and CLT- structured building’s carbon footprint was
18,61 kgCO2e/m2/a.
Log timber structure had the largest and frame structure smallest whole life cycle carbon
footprint. Timber structures carbon footprint was highest because its exterior walls had
bigger U-value. If timber exterior walls would have been insulated like CLT-walls’ the
carbon footprint would have been lower. Frame structured building with cellulose
insulation had 11 % lower carbon footprint than the concreate structured building. When
reviewing only carbon footprint, frame structure was optimal solution. However, Ministry
of the Environments method takes into consideration also the effects on carbon handprint.
Therefore, massive wood structures like log timber and CLT are optimal solutions when
additional thermal insulation is used.

Keywords: Carbon footprint, kindergarten, wooden material, low carbon
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
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CO2e
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d

eristeen paksuus

EN

eurooppalainen standardi

EU

Euroopan unioni

khk

kasvihuonekaasu
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1 JOHDANTO
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes syntyy rakentamisen ja rakennusten
vaikutuksesta

(Ympäristöministeriö

ilmastosopimusten

myötä

Suomi

2020b).
on

EU:n

sitoutunut

sekä

kansainvälisten

merkittävästi

vähentämään

kasvihuonekaasupäästöjään (Bionova Oy 2017). Tähän asti rakentamisen ohjaus
ympäristösektorilla on perustunut parantamaan rakennuskannan energiatehokkuutta ja
vähentämään käytönaikaisia päästöjä (Ympäristöministeriö 2020b). Koska nämä
tehokkaat keinot, joilla vaikutetaan rakennusten elinkaaren aikaisten päästöjen
vähentämiseen ja energiatehokkuuteen ovat jo käytössä, on alettu miettiä uusia tapoja
vähentää rakennuskannan päästöjä (Bionova Oy 2017). Ympäristöministeriön tavoitteena
on ottaa käyttöön rakennuksen koko elinkaarenaikaisten päästöjen lainsäädännöllinen
ohjaus ensimmäisenä julkisissa hankkeissa vuoteen 2025 mennessä (Ympäristöministeriö
2020b).

Ennen

sitovien

raja-arvojen

asettamista

astuu

voimaan

päästöjen

ilmoitusvelvollisuus ja rakennuskanta otetaan vaiheittain mukaan ohjauksen piiriin
(Ympäristöministeriö 2021).
Julkiset rakennushankkeet muodostavat yhteensä noin 30 % vuoden aikana tehtävien
julkisten hankintojen kustannuksista eli noin 7 miljardia euroa. Ympäristöhaittojen
vähentämistä julkisissa hankinnoissa sanotaan vihreiksi julkisiksi hankinnoiksi ja
mahdollisuus vaikuttaa päästöihin julkisten hankintojen kautta on merkittävä, sillä niiden
osuus koko EU:n bruttokansantuotteesta on noin 14 %. (Ympäristöministeriö 2020b)
Myös Oulun kaupunki on sitoutunut vähentämään päästöjään allekirjoittamalla Euroopan
kaupunginjohtajien

energia-

energiatehokkuussopimuksen.

ja
Oulun

ilmastosopimuksen

sekä

kaupungin

ympäristöohjelman

oman

kunta-alan

keskeisimpänä tavoitteena on hiilineutraali Oulu vuonna 2040. (Oulun kaupunki 2019)
Työn tilaaja Oulun Tilapalvelut -liikelaitos (myöhemmin Tilapalvelut) halusi selvittää
puurakentamisen
verrattuna

vaikutusta

rakennuksen

betonirakenteiseen

elinkaaren

vertailuratkaisuun.

aikaiseen
Tässä

hiilijalanjälkeen

työssä

vertailtiin

betonirakenteisen päiväkodin hiilijalanjälkeä erilaisiin puurakentamisen vaihtoehtoihin.
Työssä tarkasteltiin hirsirakenteen, CLT-elementtirakenteen sekä rankarakenteen
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elinkaarenaikaisia vaikutuksia hiilijalanjälkeen verrattuna laskentaesimerkin sandwichelementtirakenteeseen.

Tilaajan

hankeselvitysvaiheessa

on

organisaatiossa

mahdollista

linjata

rakennushankkeen

rakennuksen

pääasiallinen

toteutusmateriaali. Tässä vaiheessa rakennuksesta tehdään alustavaa suunnittelutyötä
suunnitteluhankinnan lähdemateriaaliksi.
Tilapalveluiden

rakennuskannan

varhaiskasvatusrakennukset,

minkä

päiväkotirakennus.

Koulu-,

lukio-

rakennustyyppeinä

samankaltaisia,

Tilapalveluiden

tulevien

suurin

vuoksi
ja

Työn

tarkastelun

ovat

opetus-

kohteeksi

varhaiskasvatusrakennukset

joten

hankkeiden

varhaiskasvatusrakennuksissa.

rakennustyyppi

työn

tuloksia

suunnittelunohjauksen
esimerkkipäiväkoti

voidaan
apuna
on

ja

valittiin

ovat

myös

hyödyntää
opetus-

ja

Tilapalveluiden

vuokraushankintana toteutettava kohde, jonka toteuttaa oululainen Hoivatilat Oyj.
Hoivatilat suunnittelee sekä rakennuttaa uuden päiväkodin ja huolehtii rakennuksen
ylläpidosta sen vuokrasopimuksen ajan. Diplomityö toteutettiin yhteistyössä Hoivatilat
Oyj:n kanssa. Laskennan tulokset eivät kuvasta esimerkkipäiväkodin todellista
hiilijalanjälkeä. Esimerkkipäiväkodin puurakenteita on vaihdettu betonirakenteisiin, jotta
ne soveltuvat laskentaesimerkkiin. Työssä käytetyt rakennetyypit eivät vastaa
esimerkkipäiväkodin

todenmukaisia

rakenteita.

Puurakenteiden

vaihtaminen

betonirakenteisiin kasvattaa rakennuksen hiilijalanjälkeä.
Diplomityön tavoitteena oli tuottaa tietoa tilaajalle eri rakennevaihtoehtojen
elinkaarenaikaisista

hiilijalanjäljistä

verrattuna

betonirakenteisen

päiväkodin

rakenneratkaisuun silmällä pitäen vuonna 2025 voimaan tulevaa lainsäädäntöä.
Hiilijalanjälkitarkastelun tavoitteena oli selvittää kuinka paljon hiilijalanjälkeä olisi voitu
pienentää betonirakenteiseen vertailuratkaisuun nähden, jos olisi valittu käytettäväksi
puurakenteita. Työssä myös tarkasteltiin eri rakennusmateriaalien hiilijalanjälkiä
esimerkiksi eristeiden suhteen ja pyrittiin nostamaan puun osuutta esimerkiksi
rankarakenteessa valitsemalla puupohjaisia eristeitä. Työn tavoitteena oli myös selvittää,
miten hiilijalanjälkilaskentaa voitaisiin hyödyntää jo hankeselvitysvaiheessa suunnittelua
ohjaavana tekijänä. Valmiin diplomityön tavoitteena oli antaa tietoa puurakentamisen
hyödyistä ja hyötyjen suuruudesta hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen muodossa.
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Työssä hiilijalanjäljen vertailu perustui rakenneratkaisujen vaikutukseen ja taloteknisillätai energiataloudellisilla ratkaisuilla ei tässä työssä vaikutettu hiilijalanjäljen suuruuteen,
sillä

Oulun

Tilapalvelut

energiansäästötoimenpiteitä

on
ja

viime

kiinnittänyt

vuosina
huomiota

toteuttanut
kiinteistöjen

kiinteistöilleen
taloteknisten

järjestelmien sekä lämmitystapojen ekologisuuteen. Talotekniset järjestelmät ja energian
lähde pysyivät vakioina vertailun läpi. Energianlähteen laskenta-arvona työssä käytettiin
kaukolämpöä. Esimerkkipäiväkodin käyttöikätavoite laskennassa oli 50 vuotta.
Hiilijalanjäljen laskenta suoritettiin käyttäen Suomen ympäristökeskuksen päästötietojen
konservatiivisia arvoja.
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2 RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI JA
VÄHÄHIILISYYS
Hiilijalanjäljellä kuvataan rakennuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Kun päästöt mitataan
koko rakennuksen elinkaaren ajalta, puhutaan rakennuksen elinkaaren aikaisesta
hiilijalanjäljestä. Hiilidioksidiekvivalentti on hiilijalanjäljen yksikkö, joka kuvaa tuotteen
tai palvelun ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmakehässä
muunnettuna vastaamaan hiilidioksidin aiheuttamia vaikutuksia. (GBC Finland 2020b)
Yleensä

hiilijalanjäljen

yksikkö

hiilidioksidiekvivalentti

kilogrammoina kgCO2e (Bionova Oy 2017).

CO2e

ilmoitetaan

Rakennuksen elinkaaren aikainen

hiilijalanjälki ottaa huomioon kasvihuonekaasupäästöt rakennuksen materiaalien
valmistuksesta, rakennusvaiheesta ja käytöstä aina purkuun asti. (GBC Finland 2020b)
Tuotteesta tai palvelusta voi myös syntyä positiivisia ilmastovaikutuksia, näitä
ilmastohyötyjä kutsutaan hiilikädenjäljeksi. Hiilikädenjälki muodostuu ilmastohyötyjen
summasta,

joka

muutetaan

hiilidioksidiekvivalentiksi.

Ympäristöministeriön

vähähiilisyyden arviointimenetelmä mittaa negatiivisten ilmastovaikutusten lisäksi myös
koko elinkaarenaikaiset positiiviset ilmastovaikutukset, jotka jäisivät syntymättä ilman
rakennushanketta, nämä hyödyt muodostavat hiilikädenjäljen. (GBC Finland 2020b)
Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tulee vihreässä julkisessa rakentamisessa huomioida
pelkän energiatehokkuuden lisäksi rakennuksen koko elinkaaren aikana aiheuttamat
päästöt.

Rakennuksen

elinkaari

jaetaan

valmistus-,

rakentamis-,

käyttö-

ja

purkuvaiheisiin, jotka kaikki tulee ottaa huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa.
(Ympäristöministeriö 2017a) Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä (Ympäristöministeriö 2021d).
Rakentamisen

vähähiilisyys

on

kasvihuonekaasupäästöjen

vähentämistä

koko

rakennuksen elinkaaren ajalta (Ympäristöministeriö 2017b). Vähähiilinen rakennus
pyritään tekemään siten, että sen hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet
(Ympäristöministeriö 2021a). Kun puhutaan hiilineutraalista rakennuksesta, tarkoitetaan
rakennusta, jonka koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on nolla. (GBC Finland 2020a)
Hiilidioksidipäästöjen

suuruuteen

voidaan

vaikuttaa

monin

erilaisin

keinoin.
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Rakennuksessa voidaan esimerkiksi käyttää pitkäikäisiä ja matalan hiilijalanjäljen
omaavia

rakennusmateriaaleja

sekä

ratkaisuja.

Myös

hyvän

kierrätys-

ja

uudelleenkäyttöasteen omaavien materiaalien ja rakennusosien käyttö pienentää päästöjä.
Suunnittelulla taas voidaan vaikuttaa rakennuksen muuntojoustavuuteen eli siihen,
millainen mahdollisuus rakennusta on käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin ja näin
voidaan edistää pitkää käyttöikää rakennukselle. (Ympäristöministeriö 2021a)
Vähähiilisten

ja

hiilineutraalisuuteen

hiilineutraalien
voidaan

rakennusmateriaalien

edistää

positiivisilla

lisäksi

pyrkimystä

ilmastovaikutuksilla

eli

hiilikädenjäljellä (GBC Finland 2020a).

2.1 Tavoitteet ja säädösohjaus
Rakennettu ympäristö vaikuttaa merkittävästi talouteen, paikallisiin työpaikkoihin sekä
ihmisen elämänlaatuun, mutta se käyttää myös paljon luonnonvaroja. Rakentamissektori
yksin aiheuttaa yli 35 % Euroopan jätteen kokonaismäärästä. Materiaalien hankinta,
rakennustuotteiden valmistus, sekä uudis- ja korjausrakentaminen tuottavat 5–12 % koko
maailman kasvihuonekaasupäästöistä. (Euroopan komissio 2021) Euroopan unionin
tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ensimmäisenä maanosana
maailmassa. EU on myös sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
(myöhemmin khk-päästö) vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 % vuoden 1990
päästöjen tasosta. (Ympäristöministeriö 2021e)
Valtaosa eurooppalaisesta rakennustuotteita koskevasta ohjauksesta on standardeihin
pohjautuvaa, sekä informoivaa ohjausta ja uusia kehitys- ja standardointihankkeita on
käynnissä. Ainoa rakennusmateriaaleja EU-tasolla velvoittava säätelyjärjestelmä on
hiilidioksidipäästöjen

säätely

päästökaupan

muodossa,

sääntelyn

mahdollistaa

rakennustuoteasetukseen kirjatut vaatimukset ja viitteet. Päästökauppa koskee tiettyjä
toimialoja niissä tuotantolaitoksissa, jotka ovat määriteltyä minimikokoa suurempia.
Päästökauppalaki (311/2011) 2 § velvoittaa lain mukaiset rauta-, sementti-, teräs-, lasi-,
kalkki-, mineraalivilla-, keramiikka-, puu-, kipsi- tai kuitumassan tai alumiinin
tuotantolaitokset rajoittamaan päästöjään sallittuun kiintiöön tai ostamaan markkinoilla
olevia päästöoikeuksia. (Bionova Oy 2017)
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Euroopan komissio on kehittänyt Level(s) menetelmän, jolla voidaan mitata rakentamisen
resurssitehokkuutta. Menetelmä on kehitetty yhdessä jäsenmaiden ja alan ammattilaisten
kanssa ja se jakautuu kuuteen menetelmän päätavoitteeseen. Menetelmän päätavoitteet
ovat: Elinkaaren hiilijalanjälki, resurssitehokas materiaalien käyttö, veden kulutus,
terveelliset

tilat

ja

sisäilman

laatu,

sopeutuminen

ilmastonmuutokseen

sekä

elinkaarikustannukset. Menetelmän päätavoitteet on jaettu alakohtiin ja suureen osaan
tavoitteista on olemassa EN-standardi, jonka käyttöä edellytetään. Level(s) menetelmän
mukaista arviointia tehdään kolmella eri tasolla vaaditun tarkkuuden mukaan:
Yksinkertaistettu arvio on tarkoitettu EU:n rakennusten arvioinnin lähtötasoksi,
vertaileva

arviointi

vertailee

toiminnaltaan

samankaltaisia

rakennuksia

ja

yksityiskohtainen optimointi käyttää laajasti ympäristöindikaattoreita. Eri tarkkuustasot
arvioinnissa mahdollistavat menetelmän käyttämisen erilaissa käyttötarkoituksissa ja
kohteissa. (Ympäristöministeriö 2021f) Level(s):n avulla voidaan vähentää rakentamisen
resurssien kulutusta ja siten pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Level(s):ä
voidaan

käyttää

kaikissa

rakennushankkeen

vaiheissa

ja

se

soveltuu

niin

suunnittelijoiden, tilaajien, kiinteistösijoittajien kuin rakennusliikkeiden käyttöön.
(Euroopan komissio 2021) Suomen ympäristöministeriö on sisällyttänyt Level(s)
menetelmän osaksi rakentamisen vähähiilisyyden tiekartan toteutusta. Suomeen on
tavoitteena luoda ympäristöministeriön johdolla EN-standardeihin ja Level(s)
menetelmään

pohjautuva

rakentamisen

vähähiilisyyden

arviointimenetelmä.

(Ympäristöministeriö 2021f)
2.1.1 Standardit
Euroopan

vähähiilisen

rakentamisen

toimialan

kehittymiseen

on

vaikuttanut

merkittävästi Euroopan standardointi järjestö CEN. TC/350 Sustainability of
Consturuction Works on CEN:n alainen tekninen komitea, joka on julkaissut
rakennustason sekä rakennustuotetasojen ympäristövaikutusten elinkaariperusteiset
arviointimenetelmät. Komitean standardisoidut arviointimenetelmät ovat laajasti
käytössä Euroopassa sekä maailmalla, ja alan ISO-standardit on harmonisoitu
menetelmän mukaan. (Bionova Oy 2017)
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Elinkaariarviointimenetelmälle

on

kaksi

yleistä

standardia,

sekä

rakennusten

elinkaariarvioinnille erikseen kolme EN-standardia. Elinkaariarvioinnin kaksi yleistä
standardia EN ISO 14040 ja EN ISO 14044 kuvaavat yleisen elinkaariarvioinnin
laatimisen

perusperiaatteet

(Ympäristöministeriö

2019

ja

arvioinnin

toteutukselle

a)

Standardit

kuuluvat

asetetut

vaatimukset.

laajempaan

ISO

14000

ympäristöjohtamisen standardisarjaan (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2019).
Rakennuksen

elinkaariarvioinnin

standardit

käsittelevät

rakennuksen

ympäristövaikutusten arviointia ja vaatimuksia, laskentamenetelmää rakennuksen
elinkaariarvioinnille,

sekä rakennustuotteiden

ympäristötuoteselosteiden

sisältöä,

rakennetta ja periaatteita. (Ympäristöministeriö 2019 a) Rakentamisen elinkaariarviointia
käsittelevät standardit EN 15643-2, EN 15978 ja EN 15804 kuuluvat eurooppalaisen
standardointijärjestön CEN:n komitean TC350 Sustainability of construction works
standardisarjaan. (Rakenneteollisuus RT ry 2021)
•

EN ISO 14040 Environmental management – Life cycle assessment – Principles
and framework (SFS ry 2006)

•

EN ISO 14044 Environmental management – Life cycle assessment –
Requirements and Guidelines (SFS ry 2018)

•

EN 15643-2 Sustainability of construction works. Assessment of buildings. Part
2 Framework for the assessment of environmental performance. (SFS ry 2012a)

•

EN 15978 Sustainability of construction works. Assessment of the environmental
performance of buildings. Calculation method (SFS ry 2012b)

•

EN 15804 Sustainability for construction works. Environmental product
declarations. Core rules for the product category of construction products. (SFS
ry 2021)

Standardien lisäksi elinkaariarviointia ohjaavat Suomessa käytössä olevat arviointi- ja
ympäristöluokitusjärjestelmät kuten LEED, BREEM, RTS ja GBC Finland. LEED on
yhdysvaltalainen

ja

BREEM

brittiläinen

Rakennustietosäätiön julkaisema kansallinen

luokitusjärjestelmä.
luokitusjärjestelmä,

RTS

on

joka perustuu

Suomalaisiin ohjeisiin ja säädöksiin. Green Building Council Finlandin (myöhemmin
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GBCF) ohje on tehty käytännön työn helpottamiseksi sekä yhdenmukaistamiseksi.
GBCF:n ohje on standardeihin perustuva elinkaarimittarit-ohje, joka on rakennettu siten,
että sen käyttö on helppoa. (Bionova Oy 2017) Ympäristö- ja energiatehokkuus,
elinkaaritalous ja käyttäjien hyvinvointi ovat rakennuksen elinkaarimittarit -ohjeessa
huomioitavia osa-alueita. (GBC Finland 2021)
2.1.2 Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartta
Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartan tavoitteena on rakennuksen
elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen ottaminen mukaan rakentamisen ohjaukseen.
Elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen mukaan ottaminen mahdollistaa rakennusmateriaalien
päästöjen säädösohjauksen. Tällä hetkellä Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka ohjaisi
rakennuksen koko elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä. Kunnallinen rakennusvalvonta
valvoo Suomessa rakennustuotteiden määräyksien toteutumista, mutta hiilijalanjäljen
laskenta on vielä vapaaehtoista. Porrastetun tiekartan avulla rakennusteollisuudelle
annetaan mahdollisuus valmistautua tulevaan säädösojaukseen etukäteen, jotta heillä on
mahdollisuus

kehittää

osaamistaan,

sekä

omaa

toimintaansa

säädösohjauksen

tavoittelemaan suuntaan. Tiekarttaan kuuluu rakennusten vähähiilisyyden pilotointivaihe,
jonka aikana on tavoite kehittää osaamista ja menetelmiä. Pilotoinnista saadaan myös
käytännön palautetta säädösohjauksen kehittämistä varten. (Bionova Oy 2017)
Tiekartan pääohjauskeino rakentamisen khk-päästöjen säätelyyn on velvoittava säätely,
jonka rinnalle tuodaan muita tiekartan tavoitteita tukevia keinoja. Säädösohjauksen
lisäksi

muita

tiekartan

ohjauskeinoja

ovat

talousperusteinen

ohjaus,

kuten

lisärakennusoikeus tai rahalliset kannustimet sekä informatiivinen ohjaus kuten
menetelmäohjeet, luokitukset ja sertifikaatit sekä työkalut ja data. Säädösohjauksen
rakennuksen elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen laskentaperusteet pohjautuvat EN 15978standardin mukaiseen laskentamenetelmään ja säädösohjaus tarkoittaa päästöjen
ilmoitusvelvollisuutta, sekä myöhemmin asetettavia sitovia raja-arvoja. (Bionova Oy
2017)
Tiekartan tavoitteiden pohjalta ympäristöministeriö on kehittänyt rakennuksen
vähähiilisyyden arviointimenetelmän, joka pohjautuu Euroopan komission Level(s)
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menetelmään ja EN-standardeihin. Ensimmäinen versio arviointimenetelmästä on
julkaistu 2019 ja sitä on käytetty testausjaksolla pilottikohteissa niin uudis- kuin
korjausrakentamisen

puolella.

(Ympäristöministeriö

2021b)

Vuonna

2021

Ympäristöministeriö on julkaissut luonnoksen arviointimenetelmästä pohjautuen 2019
version pilotointijaksolla havaittuihin päivitystarpeisiin. Luonnoksessa menetelmään on
tehty tarkennuksia ja tarkastelun ajanjakso 50 vuotta on asetettu vakioksi. Lisäksi on
julkaistu kansallinen päästötietokanta, josta löytyy energian, taulukkoarvojen ja
rakennusosien päästötiedot. (Ympäristöministeriö 2021 h) Päästötietokannan on
kehittänyt Suomen ympäristökeskus

eli

SYKE

Suomen ympäristöministeriön

toimeksiantona. Rakentamisen päästötietokantaan on kasattu Suomessa yleisesti käytössä
olevien rakennustuotteiden, palvelujen ja prosessien päästötietoja. Päästötietokannan
tavoitteena on yhdenmukaistaa ilmastovaikutusten laskentaan rakennuksen koko
elinkaaren ajalle. Päästötietokannassa päästötiedot on jaoteltu tuotteista, palveluista ja
prosesseista sekä järjestelmistä aiheutuviin päästöihin. Päästötiedot on ilmoitettu
konservatiivisina arvoina. Tietokannassa olevat konservatiiviset arvot on laskettu siten,
että markkinoilla olevan tyypillisen rakennustuotteen arvo on kerrottu 1,2:lla.
Päästötietojen yksikkönä päästötietokannassa on käytetty hiilidioksidiekvivalenttia
kilogrammoina tuotekiloa kohden (kgCO2e/kg). (SYKE 2021)
2.1.3 Ympäristöohjelma 2026, kohti hiilineutraalia Oulua
Ympäristöohjelma 2026 on Oulun kaupunkistrategian toteuttamisohjelma, jonka
tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden ja hyvän ympäristön tilan varmistaminen.
Kaupunkistrategiassa asetettujen ympäristötavoitteiden ja linjausten toteutuminen on yksi
ohjelman onnistumisen mittari. Ympäristöohjelman keskeisimpänä ohjaavana tekijänä on
Oulun kaupungin hiilineutraali Oulu 2040 -linjaus. Ympäristöohjelma antaa perustan
Oulun kaupungin liikelaitosten, hallintokuntien ja yhtiöiden ympäristötoimille ja
tavoitteille. Vuoteen 2030 mennessä Oulun kaupunki tavoittelee vähentävänsä
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 %. Tavoite on osa Oulun kaupungin
allekirjoittamaa Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusta. Kunta-alan
energiatehokkuussopimus (KETS 2017–2025) on toinen merkittävä sopimus, jonka
Oulun kaupunki on allekirjoittanut. Sopimuksen tavoitteena on säästää 10,5 %
kaupunginsisäisessä energiankulutuksessa vuoden 2014 ja 2025 välillä. Taulukossa 1. on
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listattu Oulun kaupungin ympäristöohjelman 2026 tavoitteet, sekä niiden onnistumisen
mittarit. (Oulun kaupunki 2019)
Taulukko 1. Ympäristöohjelma 2026 tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (Oulun kaupunki
2019 mukaillen).

2.2 Vihreä julkinen rakentaminen
Julkisten rakennushankkeiden arvo on vuositasolla noin 7 miljardia euroa. Tästä 21 %
koostuu

uudisrakentamisesta

ja

32

%

korjausrakentamisesta,

loput

47

%

infrarakentamisesta. Julkisen uudisrakentamisen kerrosalaltaan suurin rakennustyyppi
ovat opetusrakennukset. Seuraavaksi suurin kiinteistötyyppi on hoitoalan rakennukset,
jotka

ohittavat

opetusrakennukset

(Ympäristöministeriö 2017 c)

vertailussa

kuitenkin

hintatasolla.
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Vihreiden julkisten rakennushankkeiden onnistuminen tarvitsee tuekseen riittävästi
resursseja hankkeen valmisteluvaiheessa sekä strategisen mandaatin, jotta hankkeelle
asetetut tavoitteet saavutetaan. Strategia voi perustua esimerkiksi Suomen energia- ja
ilmastostrategiaan tai kunnan omaan strategiaan. Valmisteluvaiheella on ratkaiseva
merkitys vihreän julkisen rakennushankkeen tulosten saavuttamisessa ja siihen kannattaa
asettaa riittävästi resursseja. Soveltamalla elinkaariajattelua jo suunnitteluvaiheessa
voidaan välttää osaoptimoinnin riskejä ja löytää kustannusten ja ympäristövaikutusten
kannalta järkevät ratkaisut. (Ympäristöministeriö 2017 c)
Hankintalaki antaa julkisen sektorin toimijalle mahdollisuuden vaikuttaa hankintojen
ympäristönäkökulmiin ja -vaikutuksiin. Hankinnan kohteen kriteereissä voidaan vaatia
ympäristömerkkien käyttöä tai erilaisia ympäristöasioiden laadunvarmistus- ja
hallintatoimia hankinnan tarjoajalta. Hankintalaki mahdollistaa hankintojen tekemisen
myös kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella ja eikä hankintaorganisaation
tarvitse tehdä hankintoja ainoastaan alhaisimman hinnan perusteella. Hankintalain
mukaan tilaajan on siis valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka voi olla
esimerkiksi hinnaltaan halvin, hinta-laatusuhteeltaan paras tai kustannuksiltaan edullisin
tarjous. Hinta-laatusuhteen perusteella tehtävä hankinta antaa hankintaorganisaatiolle
paljon vaikutusmahdollisuuksia hankinnan suhteen ja mahdollistaa ympäristöasioiden
huomioimisen hankinnassa. Kokonaistaloudellisuuteen edullisuuteen perustuvissa
hankinnoissa

voidaan

myös

käyttää

ympäristötavoitteita

poissulkevana

vähimmäisvaatimuksena. Tilanteessa, jossa ympäristötavoitteet määritellään riittävällä
tarkkuudella hankinnan vähimmäisvaatimuksiksi, voidaan hankinnassa käyttää hintalaatusuhteen sijaan valintaperusteena edullisinta kustannusta tai halvinta hintaa.
Hintaperusteinen kilpailu voi selkeyttää tarjouskilpailua ja tarjousten vertailua. Joissain
tapauksissa liian tarkat hankinnan vähimmäisvaatimukset voivat kuitenkin rajoittaa
tarjoajia tarjoamasta uusia innovatiivisempia ratkaisuja. (Ympäristöministeriö 2017 c)
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2.3 Elinkaariarviointi
Elinkaariarviointi eli life-cycle assessment (myöhemmin LCA) on arviointimenetelmä,
jolla

voidaan

arvioida

kasvihuonekaasupäästöjä.

prosessin
On

tai

olemassa

tuotteen

useita

koko

muitakin

elinkaarenaikaisia
ympäristövaikutusten

arviointityökaluja, mutta useimmat niistä sopivat vain tiettyjen vaiheiden arvioimiseen.
LCA on kokonaisvaltainen menetelmä, jolla voidaan arvioida rakennuksen koko
elinkaaren aikaisia päästöjä huomioiden materiaalien hankinnan, valmistuksen,
kuljetuksen ja jakelun sekä materiaalin käytön ja mahdollisen uudelleen käytön ja
lopullisen hävittämisen vaikutukset ympäristölle. (Khasreen ym. 2009)
Kokonaisuudessaan elinkaariarviointi sisältää neljä vaihetta, joiden tavoitteena on
käsitellä tuotteen ympäristönäkökohtia, sekä potentiaalisia ympäristölle aiheutuvia
vaikutuksia kuten päästöjen vaikutusta sekä luonnonvarojen käyttöä. Elinkaariarvioinnin
neljä

päävaihetta

ovat:

tavoitteiden

ja

soveltamisalan

määrittelyvaihe,

inventaarioanalyysivaihe, vaikutusarvionitivaihe ja tulkintavaihe. Elinkaariarvioinnin
ensimmäinen vaihe ja sen laajuus riippuu tutkimuksen kohteesta sekä arvion
käyttökohteesta ja erilaiset elinkaariarvioinnit eroavat toisistaan suuresti tutkimuksen
laajuudesta ja tasosta riippuen. Arvioinnin toinen vaihe on inventaarioanalyysivaihe eli
LCI-vaihe, jossa selvitetään järjestelmän syöte- ja tuotostietojen inventaario. Inventaario
sisältää selvityksen kannalta oleellisen tiedon keräämisen ensimmäisen vaiheen
määrittelyiden puitteissa. Arvioinnin kolmas vaihe on vaikutusarviointivaihe eli LCIA,
jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa toisen vaiheen tulosten arvioinnin tueksi. LCIAvaiheen avulla pyritään ymmärtämään tuloksia syvällisemmin, jotta niiden vaikutus
ympäristöön voitaisiin ymmärtää aiempaa paremmin. Arvioinnin viimeinen vaihe on
tulosten tulkinta vaihe, jossa inventaarioanalyysin ja vaikutusarvioinnin tuloksia tutkitaan
yhdessä ja tehdään johtopäätöksiä ja suosituksi niiden pohjalta. Viimeinen vaihe toimii
päätöksenteon pohjana ensimmäisen vaiheen tavoitteiden ja rajausten toimiessa ohjeena.
Inventaarioanalyysia ja tulosten tulkintaa voidaan käyttää myös yksistään, tällöin
kyseessä on LCI-selvitys eli elinkaari-inventaarioselvitys. Kuvassa 1. on esitetty
elinkaariarvioinnin vaiheet. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2019)

22

Kuva 1. Elinkaariarvioinnin vaiheet (SFS ry 2019 mukaillen).

2.3.1 Rakennuksen elinkaariarviointi
Suurin osa rakennuksen elinkaaren aikana aiheuttamista päästöistä syntyy elinkaaren eri
vaiheiden aikaisesta energiankäytöstä. Energiankäytön lisäksi päästöjä syntyy
rakennustuotteiden

valmistuksesta

ja rakennuksen

purun yhteydessä

jätteiden

käsittelystä. Rakennuksen elinkaarenaikaiset päästöt voidaan jakaa tuotesidonnaisiin ja
käyttösidonnaisiin päästöihin eli rakennustuotteiden ja energiakulutuksen päästöihin.
Käyttösidonnaiset päästöt koostuvat rakennuksen vaatiman lämmön, sähkön sekä
toimivuuden ja palveluiden aiheuttamasta kasvihuonekaasujen kokonaismäärästä.
Tuotesidonnaiset päästöt taas syntyvät materiaaleista ja niiden hävityksestä eli
rakennusmateriaalien hankinnasta ja kuljetuksesta, rakentamisesta, ylläpidonaikaisesta
materiaalimenekistä ja korjaamisestä sekä rakennuksen elinkaaren lopussa rakennuksen
purkamisesta ja jätteen käsittelystä. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Rakennuksen

elinkaariarviointi

rakennuksen

vähähiilisyyden

on

elinkaariarviointiin

arviointiin.

(Häkkinen

pohjautuva
&

menetelmä

Kuittinen

2020)
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Elinkaariarviointia rakennuksiin soveltamalla saadaan tietoa siitä, minkä verran
rakennuksen elinkaaren eri vaiheet vaikuttavat rakennuksen elinkaarenaikaisiin
päästöihin. Arvioinnin avulla voidaan optimoida rakennusosien hiilijalanjälkiä ja vertailla
materiaalipäästöjä energiankulutuksen päästöihin. (Ympäristöministeriö 2019 a)
Rakennuksen elinkaariarvioinnissa on useita erityispiirteitä verrattuna esimerkiksi
tavanomaiseen tuotteen elinkaariarvioon. Rakennus koostuu suuresta määrästä erilaisia
tuotteita ja osia, joiden yksikköprosesseihin ei arvioinnissa perehdytä tarkemmin, vaan
käytetään valmista tuotetietoa. Rakennuksen käyttöikä eli arvioinnin tarkastelujakso on
pitkä ja rakennuksessa on eri käyttöiän omaavia tuotteita, mikä tuo omat haasteensa
arviointiin. Myös rakentamisen projektiluonteisuus tuo omat erityispiirteensä arviointiin,
kun kyseessä on kertaluontoinen hankinta, eikä jatkuvan kehityksen kohteena oleva tuote.
Ympäristövaikutuksia tarkastellaan taulukon 2 mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin
moduuleissa, jotka on jaettu tuotevaiheeseen, rakentamisvaiheeseen, käyttövaiheeseen,
elinkaaren loppuun, sekä hankkeesta aiheutuviin hyötyihin. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
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Taulukko 2. Ympäristövaikutusten arvioinnin moduulit (Häkkinen & Kuittinen 2020
mukaillen).

Elinkaariarviontiin liittyy oletuksia. Arviointia tehdään aina tietyn käyttöiän
rakennukselle ja arvioitijakso eli valittu käyttöikä vaikuttaa tuloksiin. Pidemmälle
tarkastelujaksolle

sijoittuu

useampia

peruskorjauksia

ja

pidemmän

jakson

energiankulutus on suurempi. Siksi käytönaikaisten päästöjen osuus kasvaa verrattuna
rakentamisen aikaisiin tuotesidonnaisiin päästöihin. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Energiankulutuksen arvioiminen käyttövaiheessa perustuu oletettuihin skenaarioihin
(Ympäristöministeriö 2019 a). Käytön aikaista energiankulutusta on haastavaa arvioida,
sillä emme tiedä, mikä on esimerkiksi sähkön hiilijalanjälki 100 vuoden kuluttua.
(Häkkinen & Kuittinen 2020)
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Rakennusten päästölaskenta eli vähähiilisyyden arviointi jaetaan seitsemään eri
vaiheeseen taulukon 3. mukaan (Häkkinen & Kuittinen 2020). Rakennuksen
elinkaarenaikaisiin

päästöihin

voidaan

vaikuttaa

parhaiten

hanke-

ja

suunnitteluvaiheessa. Jos päästöjen minimointi tehdään tätä myöhemmässä vaiheessa,
sillä ei todennäköisesti voida vaikuttaa lopputulokseen yhtä merkittävästi (Bionova Oy
2020).
Taulukko 3. Vähähiilisyyden arvioinnin vaiheet (Häkkinen & Kuittinen 2020 mukaillen).
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Tarve rakennuksen hiilijalanjäljen arvioinnille lähtee yleensä lainsäädännöllisistä syistä.
Rakennusten hiilijalanjäljen arviointi on useassa Euroopan maassa, myös Suomessa,
tulossa lakisääteiseksi. (Bionova Oy 2017) Tarve rakennuksen vähähiilisyyden
arvioinnille voi lähteä myös tilaajan, sijoittajan tai käyttäjän toimesta heidän halutessaan
rakentaa jonkin vihreän rakentamisen sertifikaatin mukaan. Julkisessa rakentamisessa
sertifikaatteja voidaan käyttää hankintakriteereinä ja hankinnan kriteereiksi voidaan
asettaa myös tilaajan määrittelemiä tavoitteita vähähiilisyydelle. Häkkinen & Kuittinen
mukaan matemaattisesti hiilijalanjäljen laskeminen on yksinkertaista ja etenee
suoraviivaisesti. Inventointi vaiheessa määritellyt tulokset, kuten materiaalin paino,
ostoenergian

määrä,

rahtietäisyys

tai

kulutettu

energia

kerrotaan

tuotteen

päästökertoimella. (Häkkinen & Kuittinen 2020)

2.4 Vähähiilisyyden huomioiminen rakennuksen hankinnassa ja
suunnittelussa
Lähtökohtaisesti rakennuksen ympäristövaikutus on pienempi silloin kun ei tarvitse
rakentaa kokonaan uutta, vaan voidaan korjata vanhaa tai muokata vanhoja tiloja uuteen
käyttötarkoitukseen tai yhdistää tilatarpeita eri käyttäjäkuntien kesken (Häkkinen &
Kuittinen 2020).
2.4.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään tarpeellisuus tilahankinnalle, alustava tilojen tarve
sekä tilojen alustavat vaatimukset, monikäyttötilojen mahdollisuudet ja elinkaaren
aikaiset kustannukset. Tarveselvityksen lopuksi tehdään hankintapäätös. Vähähiilisyyden
näkökulmasta terveselvityksessä tarkastellaan tilaajaorganisaation ilmastotavoitteita
suhteessa haluttuihin tiloihin ja niihin liittyviin hankkeisiin.

(Häkkinen & Kuittinen

2020) Tarveselvitysvaiheessa asetetaan hankkeen tavoitteet vähähiilisen rakentamisen
suhteen. Tavoitteiden asettaminen vaatii tietämystä hiilijalanjäljen ohjaamisen keinoista
hankkeen ohjauksessa, suunnittelussa ja itse toteutusvaiheessa. (RAKLI & A-Insinöörit
2021)

Tavoitteina

voidaan

(Ympäristöministeriö 2017b).

asettaa

suoritustaso

energialle

ja

materiaaleille
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Tarveselvityksen alkaessa asetetaan hankkeen päämäärät vähähiiliselle rakentamiselle
(RAKLI & A-Insinöörit 2021). Hankkeen toimintasuunnitelma voidaan tehdä
organisaation ympäristötavoitteiden ja vähähiilisyyteen liittyvien näkemysten ja
tavoitteiden

pohjalta.

vähähiilisyyden

ja

Organisaation

strategiassa

hiilineutraaliuden

tuodaan

tavoitteet,

esille

joita

organisaation

voidaan

käyttää

toimintasuunnitelman suuntaviivoina. Vähähiilisyyden ja hiilineutraaliuden tavoittelu
aiheuttaa

kriteerejä

suunnittelijoiden

konsulttien

valintakriteeriksi

valintaan.

Tarveselvitysvaiheessa

kohteeseen

soveltuvat

määritellään

referenssit

ajatellen

vähähiilisyyttä. Tarveselvitystä ohjaa organisaation näkemys tulevasta toiminnasta ja sen
tilatarpeesta eli määritetään tiloilta vaadittavat perusratkaisut, joilla voidaan täyttää
käyttäjän tilatarpeet. Tarveselvityksen aikana punnitaan vaihtoehtoja tilatarpeen
toteuttamiseen, korjataanko vai rakennetaanko uutta. Vaihtoehdoille toteutetaan tässä
vaiheessa karkeat laskennalliset arviot hiilijalanjäljestä ja budjetista. Vaihtoehdoista
valitaan toteutettava periaateratkaisu, jossa otetaan huomioon ilmastovaikutukset
suurpiirteisesti rakennuksen tilakoon ja konseptin perusteella. Ratkaisulle määritellään
hiilijalanjälkitavoite sekä tavoitteet tiloille, toimivuudelle, tontille ja budjetille. Ratkaisun
pohjalta tilaaja tekee hankintapäätöksen. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Rakennuksen konseptin tarkastelu on yksi vähähiilisemmän rakennuksen suunnittelun
työkaluista.

Tilantarpeiden toteuttamista tulee ajatella niin resurssitehokkuuden,

vähähiilisyyden kuin energiatehokkuudenkin näkökannalta. Resurssitehokkuuden
kannalta uudisrakentaminen on epäsuotuisaa, mutta taas energiatehokkuuden kannalta
vanhan rakennuksen korjaaminen energiatehokkaaksi voi olla joissain tapauksissa
suhteettoman kallista. Vähähiilisyyden näkökulmasta tarkasteltuna korjaamista tulee
harkita vakavasti tilanteissa, joissa sama tilantarve voidaan toteuttaa peruskorjattavaan
vanhaan rakennukseen tai olemassa olevaan uudisrakennukseen tilamuutoksin. Kun
korjauksilla onnistutaan korjausten lisäksi nostamaan merkittävästi rakennuksen
energiatehokkuutta,

korjaus

on

vähähiilisyyden

näkökulmasta

katsottuna

uudisrakentamista parempi vaihtoehto. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan tavoitteita, tehdään tilaohjelma ja laaditaan
toteutusvaihtoehtoja, jotka arvioidaan. Hankinnan suunnittelussa voidaan käyttää apuna
markkinakartoitusta, jolla voidaan selvittää minkälaisia vähähiilisyyden ratkaisuja
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markkinoilta löytyy. Kartoituksella voidaan myös selvittää vähähiilisen rakentamisen
osaamista alueella ja vähähiilisen rakentamisen kustannustasoa. (Ympäristöministeriö,
2017b). Rakennuspaikka vaikuttaa lopputulokseen ja asettaa raamit, joiden sisällä
vähähiilisyyttä tavoitellaan. Kaavoitus ja rakennuspaikan rakennustapaohje määrittelevät
hiilijalanjäljen lähtötason rakennukselle. (Häkkinen & Kuittinen 2020) Rakennuspaikan
valinnalla voi olla iso vaikutus rakennuksen hiilijalanjälkeen, sillä erilaiset maaperät
vaativat erilaisia perustamisratkaisuja. Rakennuspaikan valinta vaikuttaa myös siihen
minkälaisia energialähteitä alueella on ja se voi rajata LVIA-suunnittelijan
mahdollisuuksia käyttää kohteessa tiettyjä uusiutuvia energialähteitä. (Puuinfo 2020a)
2.4.2 Suunnittelu
Vähähiilisen rakennuksen suunnittelun tavoitteena on pienentää elinkaarenaikaisia
energia- ja materiaalivirtoja. Suunnittelija voi tarkastella päästöjen vähentämistä
kolmesta näkökulmasta, jotka ovat: rakennuksen tilakoko, peruskonsepti ja tehokkuus.
Mitä

useampi

näkökulma

voidaan

ottaa

huomioon

suunnittelussa

päästöjen

vähentämisessä, sitä lähemmäksi vähähiilistä rakennusta päästään. (Häkkinen &
Kuittinen 2020) Suunnittelija voi vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen erilaisin
keinoin: massoittelulla eli sillä kuinka paljon ulkovaippaa rakennukseen tulee, tilojen
tehokkuudella eli sillä kuinka paljon lämmitettäviä kuutiometrejä rakennuksessa on, sekä
runkomateriaalivalinnoilla. (Puuinfo 2020a)
Muuntojoustavuus rakennuksen suunnittelussa tukee kestävää kehitystä, sekä edistää
elinkaariajattelun konkreettista toteutumista rakennuskannassa. Resurssitehokkuuden
kannalta on järkevää tehdä helposti muunneltavia tiloja, joita voidaan pienin muutostöin
päivittää uuteen käyttötarkoitukseen ja samalla vähentää rakennusjätteen syntymistä, kun
vältytään kokonaan uusien tilojen rakentamiselta. (Hakaste 2021) Rakennuksen
elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten suurus neliömetriä kohden on
suurempi

käyttöneliöiltään

pienemmissä

rakennuksissa,

kuten

esimerkiksi

omakotitaloissa verrattuna kerrostaloihin. Isossa rakennuksessa on suhteessa neliöihin
vähemmän perustuksia, ulkovaippaa ja maatöitä, jolloin neliötä kohden saadaan pienempi
hiilijalanjälki. Rakennuksen konseptiin sisältyy vähähiilisyyden lisäksi myös muita
huomioon otettavia seikkoja kuten talous, arkkitehtuuri ja käyttäjän kannalta
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toiminnalliset seikat. Ekoteknisen rakennuksen tulee myös pystyä vastaamaan käyttäjän
vaatimuksiin toiminnallisuuden ja talouden kannalta. Rakennuksen suunnittelussa on
myös otettava huomioon hyvän kaupunkikuvan edistäminen, sekä rakennuksen
sopiminen sen miljööseen. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Tehokas tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta on pienentää fyysisesti sen kokoa
joko tilavuudeltaan tai pinta-alaltaan. Näin rakennettavaa ja lämmitettävää on vähemmän.
(Häkkinen & Kuittinen 2020) Tilatehokkaat tilat vähentävät materiaalien kulutusta
merkittävästi (Puuinfo 2020b). Rakennuksen tilatehokkuutta parantamalla eli kokoa
pienentämällä ei kuitenkaan voida tehdä loputtomasti ja liian ahtaat tilat voivat aiheuttaa
tilojen toiminnallisuuden ongelmia. Toiminnallisesti huonot tilat eivät palvele käyttäjän
vaatimuksia ja tilaa ei välttämättä voida käyttää sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Tilanteessa, jossa rakennuksen tilatehokkuuteen tai konseptiin ei voida tehdä
vähähiilisisyyttä tukevia muutoksia, voidaan vähähiilisempää rakennusta lähteä
tavoittelemaan energiatehokkuuden tai resurssitehokkuuden kautta. Myös rakennuksen
elinkaarta pidentämällä voidaan parantaa tehokkuutta. Tehokkuutta parantavia
suunnittelu näkökulmia, joita tulee ottaa huomioon ovat: rakennuksen muodon
optimointi, materiaalitehokkuus, muuntojoustavuus, energiatehokkuus sekä käyttöiän
suunnittelu. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Rakennuksen

energiankulutukseen

voidaan

vaikuttaa

energiatehokkailla

suunnitteluratkaisuilla. Lämmitetyn tilan neliömäärä ja tilankäytöllinen tehokkuus sekä
monikäyttöisyys vaikuttavat olennaisesti energiankulutukseen. Samalla kun rakennuksen
tilatehokkuus ja monikäyttöisyys lisääntyy, sen energiankulutus pienenee. Pienempi
neliömäärä ja yhdistetyt tilat vähentävät rakentamistarvetta ja samalla energiankulutusta.
Rakennuksen

muodolla

on

materiaalienkulutuksen

lisäksi

vaikutusta

sen

energiankulutukseen. Kun rakennuksen ulkovaipan määrä vähenee, vähenevät samalla
aiheutuneet

lämpöhäviöt.

energiatehokkuutta

voidaan

Tilankäytöllisten
parantaa

näkökulmien

nostamalla

lisäksi

vaipan

rakennuksen

lämmöneristävyyttä.

Lämmöneristävyyttä kuvataan U-arvolla eli lämmönläpäisykertoimella. Mitä pienempi
arvo on, sitä huonommin lämpö siirtyy rakenteen läpi. (Häkkinen & Kuittinen 2020)
Rakennukselle lämpöhäviö lasketaan rakennuksen vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilman
yhteenlasketuista

lämpöhäviöistä.

Vaipan

lämpöhäviöitä

laskettaessa

käytetään
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lämmönläpäisykertoimia, jotka on annettu Ympäristöministeriön asetuksessa uuden
rakennuksen energiatehokkuudesta (taulukko 4). (Rakennustietosäätiö RTS 2018)
Rakennuksen lämpöhäviöihin vaikuttavat ilmavuodot, joita tyypillisesti löytyy
rakennusosien liitoskohdista, ikkunoiden ja ovien liitoksista, elementtisaumoista ja
hormien ja talotekniikan läpivienneistä (Häkkinen & Kuittinen). Ympäristöministeriön
asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta mukaan rakennuksen vaipan
ilmanvuotoluku saa olla enintään 4,0 m3/ (h m2) (Rakennustietosäätiö RTS 2018).
Vaipparakenteessa kohdat, joihin muodostuu kylmäsiltoja eli kohtia, joiden lämpöhäviö
on muuta rakennetta suurempi aiheuttavat lämpöhäviöiden lisääntymistä. Myös
ikkunapinta-alan kasvattaminen lisää lämpöhäviöitä, sillä niiden lämmönläpäisykerroin
on suurempi kuin muiden vaipparakenteiden. Rakennus- ja rakennesuunnittelun lisäksi
rakennuksen energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen voidaan vaikuttaa taloteknisillä
ratkaisuilla. Taloteknisillä järjestelmillä tuotetaan, jaetaan ja otetaan talteen energiaa.
(Häkkinen & Kuittinen 2020)
Taulukko 4. Lämpimän rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvon laskentaan
käytettävät rakennusosien lämmönläpäisykertoimet (Rakennustietosäätiö RTS 2018
mukaillen).
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Rakennusmateriaalien näkökulmasta vähähiilisyys voidaan huomioida joko fyysisesti
vähentämällä materiaalien käyttöä tai valitsemalla rakenteisiin vähähiilisempiä
materiaalivaihtoehtoja (Häkkinen & Kuittinen 2020). Rakennustuotteita sekä materiaaleja

hankittaessa

on

huomioitava,

että

suunnittelun

alussa

asetetut

vähähiilisyyden tavoitteet toteutuvat. Rakennushankkeen materiaalien painosta vähintään
10 % on suositeltavaa koostua kierrätysmateriaaleista tai uusiutuvien raaka-aineiden
käytöstä. Rakennustuotteita hankittaessa ja materiaalien valinnassa tulee huomioida
niiden purettavuus. Materiaaleja on helpompi käyttää uudelleen, kun ne voidaan helposti
purkaa

rakenteesta.

Myös

rakennustuotteiden

kierrätettävyyteen

ja

loppusijoitusmahdollisuuksiin sekä tuotteen alkuperän vastuullisuuteen tulee kiinnittää
huomiota. (Ympäristöministeriö 2017b) Rakenteiden ja materiaalien vähähiilisyyden
arvioinnissa kannattaa keskittyä rakenteisiin, joiden hiilijalanjäljellä on isoin vaikutus
hankkeen kokonaishiilijalanjälkeen. Tällaisia rakenteita ovat rakennusosat, joita
rakennuksessa on paljon, kuten esimerkiksi ulko- ja väliseinät. Rakenteiden materiaaleja
vertailemalla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä ja löytää vähähiilisyyden näkökulmasta
parempia ratkaisuja. Rakenteen toiminnalliset sekä tekniset ominaisuudet pidetään
materiaalivertailussa vakioina, eikä niitä heikennetä. Tuotevaihtoehtoja vertailemalla
voidaan pienentää hiilijalanjälkeä ilman, että rakenteen vaatimukset toiminnallisuudessa
kärsivät. Materiaalien valinnan kautta voidaan myös kasvattaa rakennuksen hiilivarastoa.
Eloperäistä hiilivarastoa kasvattavat eloperäiset materiaalit ja merkittävä vaikutus niiden
käytöllä saavutetaan, kun tarkastellaan kantavia rakenteita ja lämmöneristeitä eloperäisin
vaihtoehdoin. Taulukossa 5. on esitetty vähähiilisen uudisrakennuksen suunnittelun tasot.
(Häkkinen & Kuittinen 2020)
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Taulukko 5. Vähähiilisen uudisrakennuksen suunnittelun tasot (Häkkinen & Kuittinen
2020 mukaillen).

2.5 Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden
arviointimenetelmä
Rakennuksen elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset ja vähähiilisyys
kuuluvat meneillään olevaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.
Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmä 2019 on tehty vuoteen 2025
mennessä voimaan tulevaan rakennuksen tyyppikohtaisia päästörajoituksia varten.
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Ympäristöministeriön arviointimenetelmän pohjana on Level(s) menetelmä ja
eurooppalaiset kestävää rakentamista koskevat standardit. Menetelmä soveltuu niin
uudis- kuin korjausrakentamiseen. (Ympäristöministeriö 2019 b)
Menetelmä ottaa huomioon koko rakennuksen, tontin rakenteet sekä keskeisimmät
talotekniset järjestelmät. Menetelmä ei kuitenkaan huomioi tontilla olevaa kasvillisuutta,
maaperää tai rakentamisen vuoksi kasattuja väliaikaisia suojauksia ja telineitä.
(Ympäristöministeriö 2019 b) Menetelmän mukaan arviointi tehdään rakennuksen koko
elinkaaren ajalle ja siihen sisältyy rakennustuotteiden valmistus, kuljetus ja
työmaatoiminnot,
Menetelmässä

energiankulutus,

huomioidut

rakennustuotteiden

elinkaaren

vaiheet

on

vaihdot
esitetty

sekä

purku.

taulukossa

7.

(Ympäristöministeriö, 2021 h) Arvioinnissa käyttöikänä käytetään 50 vuotta huolimatta
siitä,

vaikka

rakennus

tulisi

olemaan

käytössä

huomattavasti

pitempään.

Tarkasteluajanjakso on rajattu 50 vuoteen sen vuoksi, että kauas tulevaisuuteen
tehtävässä arvioinnissa epätarkkuudet kasvavat liian suuriksi. Samaa ajanjaksoa
käytetään myös korjauskohteille. Väliaikaisille ja lyhyen käyttöiän rakennuksille voidaan
käyttää lyhyempää tarkastelujaksoa laskennassa. (Ympäristöministeriö 2021 h)
Rakennuksen

elinkaariarviointia

varten

ympäristöministeriö

on

kehittänyt

päästötietokannan. (SYKE 2021) Päästötietokannan ohella voidaan käyttää EPD:hin eli
rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin perustuvia päästötietoja tapauksissa, joissa
käytettävä tuote on tiedossa. Päästötietojen ja Ympäristöministeriön ohjeen lisäksi
arvioinnin

suorittaja

tarvitsee

laskentatyökalun.

Arviointityökaluksi

soveltuu

ympäristöministeriön tekemä taulukkolaskentapohja tai joku markkinoilla olevista
työkaluista. Laskentaa tehdessä tulee huomioida, että eri päästötietokannoilla tehdyt
laskelmat eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Arviointimenetelmä 2019 on vasta
pilotointivaiheessa ja siitä on julkaistu uusi luonnosversio 2021. Vähähiilisyyden
arviointimenetelmä on siis vasta luonnosvaiheessa ja lausuntokierroksen päätyttyä se
tullaan päivittämään. (Ympäristöministeriö 2019 b & Ympäristöministeriö, 2021 h)
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Taulukko 7. Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmässä arvioitavat
rakennuksen elinkaaren vaiheet (Ympäristöministeriö 2021 h mukaillen).
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3 PUURAKENTAMISEN MERKITYS
Suomen maapinta-alasta 75 % on metsän peittämää ja pinta-alaan suhteutettuna Suomi
on metsäisin maa Euroopassa. Suomessa on noin 20,3 miljoonaa hehtaaria metsää, joka
soveltuu puuntuotantoon. Joka vuosi Suomen metsät kasvavat noin 108 miljoonaa
kuutiometriä ja vuoden 2019 tilastoissa metsien kokonaispoistuma vuoden aikana oli 88,4
miljoonaa kuutiometriä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2021b) Metsät sitovat
ilmakehästä hiiltä puustoon sekä maaperään ja toimivat hiilinieluina. Metsien lisäksi
hiiltä varastoituu puupohjaisiin tuotteisiin. Hiilinielulla tarkoitetaan prosessia, joka sitoo
khk-päästöjä ilmakehästä. Kasvaessaan metsän puusto sitoo hiiltä. Hiilivarastolla
tarkoitetaan hiiltä, joka on varastoitunut esimerkkiisi puustoon tai maaperään. Myös
puutuotteet ovat hiilivarastoja. (Maa- ja metsätalousministeriö 2020)
Metsillä on aina ollut suomalaisille ja Suomelle merkittävä taloudellinen vaikutus ja
metsiin pohjautuvaa vientiteollisuutta on harjoitettu Suomessa kauan. 1800-luvulla
suomalaiset siirtyivät tervatuotannosta sahateollisuuteen ja nykypäivänä suurin puuta
käyttävä teollisuus on paperiteollisuus. Vientituotteiden lisäksi metsät ovat tarjonneet
aina tähän päivään saakka suomalaisille muitakin taloudellisia hyötyjä, kuten ravintoa,
polttopuita, rakennusmateriaaleja sekä nykyisin enenevissä määrin luontomatkailuun
liittyviä palvelualan yrityksiä. Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaranviennissä on 20
% ja vuonna 2018 tuotannon bruttoarvo oli yli 23 miljardia euroa. Metsätalous on siis
yksi merkittävistä Suomen talouden tukijaloista. (Maa- ja metsätalousministeriö 2021a)
Puutuoteteollisuus tuo Suomelle vientituloja ja kotimaisen puun jalostaminen luo
työpaikkoja. Puurakentamisen edistämistä varten ympäristöministeriöllä on käynnissä
puurakentamisen edistämisohjelma ja puurakentamisen edistäminen on mukana myös
hallitusohjelmassa.

Kerrostalorakentaminen

sekä

julkinen

rakentaminen

ovat

puurakentamiselle merkittävimpiä kasvukohteita. Kotimaisten puutuotteiden käyttö
rakentamisessa edistää Suomen kansantaloutta sekä sitoo hiiltä pitkiksi ajoiksi,
puunkäytöllä

voidaan

myös

metsätalousministeriö 2021 c)

alentaa

rakentamisen

hiilijalanjälkeä.

(Maa-

ja
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3.1 Puurakentamisen ohjelma
Ympäristöministeriön
puurakentamista

puurakentamisen

julkisella

puolella,

ohjelman

tarkoituksena

kaupunkirakentamisessa

on

sekä

lisätä
suurissa

taitorakenteissa. Puurakentamisen ohjelman taustalla vaikuttavat ilmastopoliittiset ja
yhteiskunnalliset

tarpeet

puun

käytön

lisäämiseksi

rakentamisessa

sekä

tuotekehityksessä. Ohjelma myös tukee metsien järkevää ja kestävää käyttöä ajamalla
puun käytön kehittämistä. Puun käytön lisäämisellä pyritään pienentämään rakennuksen
elinkaarenaikaisia päästöjä ja näin edistämään myös kansallista energia- ja
ilmastostrategiaa tavoitteineen. Puun käytön lisäämisen lisäksi ohjelman tavoitteena on
lisätä puun jalostusarvoa ja parantaa puurakentamisen osaamisen ja teollisuuden
kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelma pyrkii edistämään tavoitteitaan
puurakentamisen säädöskehityksellä ja rakentamismääräyksillä, vahvistamalla osaamista
alalla sekä tarjoamalla tietoa puurakentamisesta. (Ympäristöministeriö 2021 c)
Puunkäytönohjelma tukee puurakentamista kaupungeissa ja tekee yhteistyötä kaupunkien
kanssa puurakentamisen edistämiseksi. Ohjelma tukee puurakentamista kaupungeissa
konkreettisin toimin, kuten valtionavustuksin, kaavoituksen ja rakennuttamisen
ohjausmallien kehityksellä ja rakennuttajia aktivoimalla. Ohjelmalla halutaan lisätä
puurakentamista

erityisesti

kerrostalo

rakentamisessa

sekä

toimistotila-

ja

korjausrakentamisessa. Toinen ohjelman kannalta merkittävä rakennusryhmä ovat
julkiset rakennukset. Ohjelmalla haluaa edistää päättäjien ja julkisten toimijoiden
tietoisuutta

rakentamisen

hiilijalanjäljestä

ja

puurakennuksen

hankinnasta.

Puurakentamiselle asetetaan kansalliset puurakentamisen tavoitteet julkiselle sektorille,
julkisia toimijoita opastetaan puurakennusten hankinnassa ja hiilijalanjäljen laskentaa
pilotoidaan puurakentamisen kohteissa. Puun käytön lisäämisen lisäksi ohjelmalla
halutaan kasvattaa alueellista puurakentamisen osaamista ja tukea puurakentamisen sekä
osaamisen vientiä kansainvälisille markkinoille. (Ympäristöministeriö 2021 c)
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3.2 Julkinen puurakentaminen
Vuonna 2019 puurunkoisten rakennusten markkinaosuus julkisesta rakentamisesta oli
noin 15 %. (Ympäristöministeriö 2021 g) Puun käyttöä julkisissa rakennuksissa
rajoittavat

palomääräykset,

asemakaavamääräykset.

energiatehokkuutta

Tulevaisuudessa

koskeva

lainsäädäntö

rakennusmateriaaleihin

vaikuttaa

ja
myös

rakennuksen hiilijalanjälkeä koskeva lainsäädäntö. P2 paloluokka sallii puunkäytön
runkorakenteena enintään 8-kerroksisille rakennuksille, mutta yli kaksikerroksisissa
puurunkoisissa

rakennuksissa

on

oltava

automaattinen

sammutusjärjestelmä.

(Puuteollisuus Ry 2017 & Puuinfo Oy 2020b) Puurakentamisen lisääminen julkisessa
rakentamisessa kuuluu puurakentamisen ohjelman tavoitteisiin ja puurunkoisten
rakennusten markkinaosuutta julkisessa rakentamisessa on tavoitteena kasvattaa 45 %
vuoden 2025 loppuun mennessä. Välitavoitteena puurunkoisten rakennusten lisäämisessä
julkisessa rakentamisessa on niiden markkinaosuuden kasvattaminen 31 % vuonna 2022.
(Ympäristöministeriö 2021 g) Opetusrakennusten osalta tavoitteena on, että vuonna 2022
55 % rakennettavista opetusrakennuksista on puurunkoisia ja vuonna 2025 65 %. Vuonna
2019 puurunkoisten opetusrakennusten markkinaosuus oli 31 %. Opetusrakennuksiin
luetaan

ammatillisten

rakennukset,

oppilaitosten

varhaiskasvatuksen

rakennukset,
rakennukset,

yleissivistävien

oppilaitosten

korkeakoulurakennukset,

tutkimuslaitosrakennukset ja muut opetusrakennukset. (Ympäristöministeriö 2020a)
Puurunkoisten opetusrakennusten markkinaosuus on kasvanut viime vuosina ja uusia
isoja

hankkeita

on

suunnitteilla.

Puun

markkinaosuuden

opetusrakennusten

uudisrakentamisessa uskotaan jatkavan kasvuaan. Todennäköisesti tulevaisuudessa yhä
useampi

uusi

opetusrakennus

rakennetaan

puurunkoisena.

Puun

käyttöä

opetusrakennuksissa perustellaan myös sillä, että opetusrakennuksissa on erityisen
tärkeää

huomioida

tilojen

(Ympäristöministeriö 2020a)

terveellisyys,

turvallisuus

sekä

viihtyisyys.
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4 VÄHÄHIILISYYDEN ARVIOINNIN SUORITTAMINEN
4.1 Laskennan kohde
Esimerkkikohteena työssä oli rakenteilla oleva Hintan uusi päiväkoti Oulussa.
Päiväkotiin tulee seitsemän päiväkotiryhmää ja yksi esiopetusryhmä, päiväkodin yhteisiä
tiloja, jakelukeittiö, henkilöstötilat, siivous- ja kiinteistönhuoltotilat sekä teknisiä tiloja.
Päiväkodin lämmitetty nettoala on 2150 m2 ja tilat on suunniteltu 150 lapselle ja 34
henkilökunnanjäsenelle eli yhteensä 184 henkilölle. Hintan päiväkodin suunnittelun
taustalla on vaikuttanut vieressä olevan Hintan koulun arkkitehtuuri ja päiväkoti on
suunniteltu olemassa olevan koulun arkkitehtuuria mukaillen.
Hintan päiväkodin runko ja jäykistävät rakenteet on toteutettu teräsbetonirakentein.
Runkojärjestelmänä teräsbetoniset sandwich-ulkoseinät sekä ontelolaatat. Jäykistävinä
rakenteina ensimmäisessä kerroksessa teräsbetoniseinät ja toisessa kerroksessa
mastopilarit. Rakennuksen välipohjat sekä yläpohjat on raudoitettu siten, että ne toimivat
rakennuksen vaakasuuntaisena jäykisteenä. Rakennuksen 2-kerroksisen keskiosan
ulkoseinät on toteutettu rankarakenteisena. Rakennuksen perustusratkaisu on toteutettu
sokkelianturaperustuksella. Kuvassa 2. on esitetty Hintan päiväkodin arkkitehtimalli.
Hintan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut PAVE arkkitehdit Oy.

Kuva 2. Hintan päiväkodin arkkitehtimalli (PAVE Arkkitehdit Oy).
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Laskennan

tarkoituksena

oli

vertailla

erilaisia

puurakentamisen

vaihtoehtoja

betonirakenteeseen nähden. Laskentaa varten vertailua tehtiin rakennetyypeille ja
erilaisille

materiaaleille.

hiilikädenjäljet

Materiaalivertailun

betonirakenteiselle

jälkeen

laskettiin

vertailuratkaisulle

ja

hiilijalan-

ja

puurakenteisille

vertailumalleille. Laskennassa betonirakenteiselle vertailumallille käytettiin päiväkodin
suunnitellun

rakenneratkaisun

runko-

ja

jäykistysratkaisua.

Betonirakenteisen

vertailumallin kaikki ulkoseinärakenteet toteutettiin sandwich-elementteinä, jotta voitiin
vertailla puhdasta betonirakennetta puurakentamisen vaihtoehtoihin. Rakennuksen 2kerroksisen keskiosan rankarakenteiset seinät korvattiin kevytrakenteisilla sandwichelementeillä betonirakenteisen vertailumallin laskelmaan. Laskennan tulokset eivät
kuvasta Hintan päiväkodin todellista hiilijalanjälkeä, sillä päiväkodin suunnitelmien
mukaisia rakennetyyppejä on muokattu ja vaihdettu tätä vertailulaskentaa varten.
Laskennassa käytetyt rakennetyypit on esitetty liitteessä numero yksi. Betonirakenteista
ratkaisua verrattiin ranka-, hirsi- ja CLT-rakenteiseen vaihtoehtoon. Ranka- ja CLTrakenteisille vaihtoehdoille laskettiin myös vertailuarvot käyttäen vähähiilisempiä
orgaanisia eristeitä.

4.2 Laskennan suorittaminen ja ohjelmisto
Laskenta

suoritettiin

mukailleen

Ympäristöministeriön

vähähiilisyyden

arviointimenetelmää. Arviointimenetelmä sisältää rakennuksen koko elinkaaren aikaisen
vähähiilisyyden arvion (Ympäristöministeriö 2019 b). Päästötietojen lähteenä käytettiin
pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen kehittämää rakentamisen päästötietokantaa.
Tietokannan arvot kuvaavat tyypillisten Suomessa käytettyjen rakennusmateriaalien
konservatiivisia

arvoja.

(SYKE

2021).

Lisäksi

käytettiin

laskentaohjelmiston

päästötietokannan tyypillisiä laskenta-arvoja ja materiaalin valmistajatietoja muutamissa
poikkeustapauksissa.
Vähähiilisyyden arviointi ja hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin vaihtamalla rakennetyypit
ja tukijärjestelmä puurakenteiseksi. Laskennassa puurakenteisten vaihtoehtoratkaisut
toteutettiin liitteen 1 rakennetyyppien mukaan. Rankarakenteinen vaihtoehtoratkaisu
toteutettiin

rankarakenteisin

ulkoseinin

ja

välipohjat

toteutettiin

40

liimapuupalkkirakenteena sekä yläpohja kevytrakenteisena. Rakenteeseen lisättiin
liimapuupalkit pitkille matalille osille IV-konehuoneiden suuntaisesti ja lisättiin
liimapuisia pilareita tukemaan palkkeja. Betoniset palkit ja pilarit korvattiin
liimapuupalkeilla- ja pilareilla. Pilareiden lisäyksen vuoksi perustusten anturoiden
määrää kasvatettiin matalilla osilla.
CLT-rakenteinen vertailuratkaisu toteutettiin lisäeristetyin massiivipuisin CLTulkoseinin ja välipohjat toteutettiin CLT-rakenteisena sekä yläpohja kevytrakenteisena.
Myös CLT-vertailuratkaisussa lisättiin liimapuupalkit pitkille matalille osille, mutta pilari
ja anturat voitiin jättää lisäämättä, sillä käytettiin CLT-rakenteisia kantavia väliseiniä.
Betoniset palkit ja pilarit korvattiin liimapuupalkeilla- ja pilareilla, mutta betoniratkaisun
mukaisista pilareista osa voitiin jättää pois kantavien CLT-ulkoseinien vuoksi. Pilarien
poiston vuoksi anturoiden määrä perustuksissa voitiin vähentää pilarien osalta. Kantavien
CLT-väliseinien vuoksi nauha-anturoiden määrää perustuksissa kasvatettiin.
Hirsirakenteisen vertailuratkaisun ulkoseinät toteutettiin lamellihirsiseinin ilman
lisälämmöneristystä ja väliseinät hirsirakentein. Väli- ja yläpohja toteutettiin kuten
rankarakenteisessa vertailuratkaisussa. Perustukset toteutettiin lisäten nauha-anturoita
kantaville väliseinille, kuten CLT-vertailuratkaisussa.
Laskentatyökaluna käytettiin One Click LCA -ohjelmistoa, jolla voitiin laskea ja vertailla
niin rakennetyyppien, materiaalien kuin koko rakennuksen elinkaaren aikana syntyneitä
päästöjä. OneClick LCA:n on kehittänyt suomalainen Bionova Oy ja ohjelmisto on
kansainvälisessä käytössä. Ohjelmiston kehittäjä Bionova Oy on tehnyt yhteistyötä
Suomen Ympäristöministeriön kanssa rakennusten hiilijalanjäljen säädösohjauksen
kehittämisessä.

Ohjelmisto

tukee

yleisimpiä

kansallisia

ja

kansainvälisiä

sertifiointijärjestelmiä kuten Leed, Breem ja laskennassa käytettyä Ympäristöministeriön
pilotointi vaiheessa olevaa vähähiilisyyden arviointimenetelmää 2019. Ohjelmiston
avulla voidaan myös arvioida rakennuksen elinkaarenaikaisia päästöjä jo hyvin
varhaisessa vaiheessa Carbon designer -työkalun avulla. Työkalu laskee arvion
rakennuksen hiilijalanjäljestä saatavilla olevien rakennuksen tyyppitietojen ja pinta-alan
avulla. Halutessaan käyttäjä voi muokata ohjelmiston esittämiä arvioita rakennetyyppien
pinta-aloista todenmukaisempaan suuntaa. (One Click LCA 2021) Rakennukselle
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laskettiin myös vertailuarvot käyttäen One Click LCA -ohjelmiston Carbon designer
työkalua. Laskentaa varten työkaluun syötettiin rakennuksen perustiedot. Työkalu ei
automaattisesti

käytä

Suomen

ympäristökeskuksen

rakennusmateriaalien

päästötietokannan arvoja laskennassa, vaan ohjelmiston omaa päästötietokantaa.
Laskentaa varten määrätietoa materiaaleille saatiin

rakennuksen

tietomallista,

rakennekuvista, rakennelaskelmista sekä energiaselvityksestä. Laskennassa oli käytössä
arkkitehdin

ja

rakennesuunnittelijan

IFC-mallit.

Laskennassa

huomioitujen

rakennusosien ja rakennuksen elinkaaren vaiheiden määrätietojen tietolähteet on esitetty
taulukossa 8.
Taulukko 8. Laskennassa käytetyt tietolähteet (Ympäristöministeriö 2019 b mukaillen).
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Talotekniset osat on arvioitu perustuen ympäristöministeriön materiaalien keskiarvoiseen
päästötietoon

neliötä

viemärijärjestelmät,

kohden.

Näitä

ovat

lämmitysjärjestelmät,

ilmastointijärjestelmät,

vesi-

jäähdytysjärjestelmät

ja
ja

palontorjuntajärjestelmät. Palontorjuntajärjestelmät eli sprinklerit ja niiden saattoputkisto
on määritetty ainoastaan rakennuksen 1. osalle, joka toimii vuoropäiväkotina. Vesi- ja
viemärijärjestelmät

kattavat

myös

pääteosat

kuten

altaat

ja

wc-istuimet.

Sähköjärjestelmät sisältävät valaistuksen. Laskennassa rakennusosille käytettiin
pääasiassa

Suomen

linoleumilattialle

ja

ympäristökeskuksen
sepelille

arvoja.

käytettiin

One

Oville,
Click

ikkunoille,
LCA

portaille,

-ohjelmiston

materiaalienpäästötietokannan arvoja.

4.3 Arvioinnin sisältö ja rajaukset
Laskennan ajanjakso on 50 vuotta eli rakennuksen käyttöiäksi on asetettu 50 vuotta.
Rakennuksen energiamuotona käytettiin kaukolämpöä ja energiamuoto pysyi vakiona
tarkastelun läpi. Rakennuksen lämmitysenergian kulutus ja sähkön kulutus saatiin Hintan
päiväkodille tehdystä rakennuslupavaiheen energiaselvityksestä. Betoni-, ranka ja CLTrakenteille voitiin hyödyntää energiaselvityksen lämmitysenergian ja sähkön kulutuksen
arvoja, sillä valittujen rakenteiden U-arvot pysyivät samoina. Hirsirakenteisen ratkaisun
ulkoseinien U-arvo poikkesi muiden ratkaisujen U-arvosta, joten hirsirakenteiselle
ratkaisulle laskettiin energiankulutus erikseen. Rakennusosien U-arvot on esitetty
taulukossa 9. Hirsirakenteiselle vaihtoehdolle energiankulutus arvioitiin käyttäen
Laskentapalvelu.fi:n E-luvun laskentatyökalua. Laskentapalvelu on D.O.F. tech Oy:n ja
Saint-Gobain Finland Oy:n tarjoama palvelu, jolla voidaan laskea rakennuksen E-luku ja
tehdä energiaselvityksiä. Kaukolämmön ja sähkön kulutuksen hiilijalanjäljet laskettiin
käyttäen hyödynjakomenetelmää, jota tullaan käyttämään rakennusluvan hakemiseen.
Kaukolämmön ja sähkönkulutukset rakennuksille on esitetty taulukossa 10.
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Taulukko 9. Rakennusosien U-arvot.

Taulukko 10. Ostoenergiankulutus.

Vähähiilisyyden arviointi suoritettiin mukaillen Ympäristöministeriön vähähiilisyyden
arvioinnin sisältöä. Arviointiin sisällytetyt ja tässä arviossa ulkopuolelle jätetyt
rakennusosat on esitetty taulukossa 11.
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Taulukko 11. Arviointiin sisällytetyt rakennusosat (Ympäristöministeriö 2019 b
mukaillen).

Tonttiosia jätettiin arvioinnin ulkopuolelle, sillä niistä oli saatavilla puutteellisesti
määrätietoa laskentaa varten. Alueen rakenteet kuten katokset ja leikkimökit jätettiin
arvioinnin ulkopuolelle sillä ne eivät tuo lisäarvoa laskentaan, myös kalusteita ja tilaosia
on jätetty huomioimatta samasta syystä.
4.3.1 Eristeet
Rakennetyyppien

hiilijalanjälkiä

tutkittiin

laskemalla

ensin

hiilijalanjäljet

eri

rakennevaihtoehdoille neliötä kohden. Rakennetyypit on esitetty liitteessä numero 1 ja
niitä on muokattu laskentaa varten siten, että eristemateriaaleja on vaihdettu vähempi
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päästöiseksi. Eristeiden vertailuun otettiin mukaan Suomen ympäristökeskuksen
rakennusmateriaalien päästötietokannan konservatiivisia arvoja, sekä markkinoilla
olevien

valmistajien

materiaalivertailussa

arvoja.
siten,

Eristeiden
että

paksuudet

kaikkien

on

vertailtavien

otettu

huomioon

eristekerrosten

lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on 0,17 W/m2 K. Eristetyypit ja niiden tiedot on esitetty
taulukossa 12.
Eristeitä on vertailtu neliömetriä kohden ja eristepaksuudet laskettiin yhtälön 5 avulla.
Eristeiden paksuudet pyöristettiin seuraavaan kymmeneen. Lämmönvastuksen yhtälöstä
(1) voidaan johtaa eristeen paksuuden yhtälö (2).

missä

R=d/λ

(1)

d=R*λ

(2)

R on lämmönvastus [K·m²/W],
d on eristeen paksuus [m] ja
λ on eristeen lämmönjohtavuus [w/(Km)].

Lämmönläpäisykertoimen yhtälöstä (3) voidaan johtaa lämmönvastustuksen yhtälö (4)
seuraavasti:

missä

U=1/R

(3)

R=1/U

(4)

U on lämmönläpäisykerroin [W/m2 K].

Eristepaksuuden yhtälö (2) saadaan esitettyä seuraavasti lämmönvastuksen yhtälön (4)
avulla:
d = 1/U * λ

(5)
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Taulukko 12. Eristetyypit.
Nro

Eristeen tyyppi

Tietokanta/

λ

(mm)

valmistaja
1

Kivivilla 29,5 kg/m3

SYKE

0,035

210

2

Kivivilla 28,5 kg/m3

Paroc

0,037

220

3

Kivivilla, puhallusvilla 33 kg/m3

SYKE

0,041

250

4

Kivivilla, puhallusvilla 35 kg/m3

Paroc

0,037

220

5

Kivivilla 61 kg/m3

SYKE

0,036

210

6

Kivivilla 72,5 kg/m3

Paroc

0,037

220

7

Lasivilla 20 kg/m3

SYKE

0,029

180

8

Lasivilla 21 kg/m3

Isover

0,033

200

9

Lasivilla 60 kg/m3

SYKE

0,024

150

10

Lasivilla 63 kg/m3

Isover

0,031

190

11

Selluvilla 32–42 kg/m3

SYKE

0,037

220

12

Selluvilla, Ekovilla 32–42 kg/m3

Ekovilla

0,039

230

13

Puukuitueriste 50 kg/m3

Hunton

0,038

230

14

EPS 15-20 kg/m3

SYKE

0,031

190

15

EPS 16 kg/m3

Finnfoam

0,031

190

16

PIR 31 kg/m3

SYKE

0,023

140

17

PIR 36,2 kg/m3

Finnfoam

0,022

130

Eristeiden vertailuun valittiin eri massaisia mineraalivilloja, orgaanisia eristeitä ja
muovieristeitä. Vertailussa eristeiden hiilijalan- ja hiilikädenjäljet on esitetty yksikössä
hiilidioksidiekvivalentti

kilogrammoina

neliömetriä

kohden

(kgCO2e/m2).

Päästötietokannan arvot ovat konservatiivisia. Tietokannan konservatiivisia arvoja
käytetään silloin kun käytettävien materiaalien valmistajaa ei vielä tiedetä. Eristeiden
hiilikädenjälki koostuu materiaaliin varastoituneesta hiilestä ja eristeen kierrätyksen ja
uusiokäytön tuomista positiivisista ilmastovaikutuksista.
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5 VÄHÄHIILISYYDEN ARVIOINNIN TULOKSET
Laskennan tulokset on esitetty materiaali- ja rakenneosien hiilijalanjälkien vertailuissa
yksikössä kgCO2e/m2 eli hiilidioksidiekvivalentti kilogrammoina neliömetriä kohden.
Rakennuksen elinkaarenaikaisen hiilijalan- ja hiilikädenjäljet on esitetty yksikössä
kgCO2e/m2/v eli hiilidioksidiekvivalentti kilogrammoina neliömetriä ja vuotta kohden.
Rakennetyyppien detaljit on esitetty liitteessä 1.

5.1 Eristeet
Eristeille laskettiin hiilikäden- ja hiilijalanjäljet, jotka on esitetty kuvissa 3–5. Eristeiden
tekniset ominaisuudet, tietolähteet, lämmönläpäisykertoimet ja laskennassa käytetyt
eristepaksuudet on esitetty taulukossa 12.

25

kg CO2e/m2

20

15

10

5

0
Hiilijalanjälki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10,18

8,27

12,94

10,15

20,09

21,03

5,57

4,19

20,38

13,89

Kuva 3. Mineraalivillojen hiilijalanjälki neliömetriä kohden.

48

25
20

kg CO2e/m2

15
10
5
0

-5
-10

14

15

16

17

Hiilikädenjälki

-4,92

-4,54

-7,53

-7,62

Hiilijalanjälki

11

7,82

20,31

15,22

Kuva 4. Muovieristeiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden.
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-9,25
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Kuva 5. Orgaanisten eristeiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden.
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5.2 Pystyrakenteet
5.2.1 Ulkoseinärakenteet ja julkisivut
Kuvassa 6 ulkoseinärakenteiden hiilijalanjäljet on laskettu käyttäen tyypillistä
kivivillaeristettä ja kuvassa 7 detaljeja on muokattu vaihtamalla rakenteisiin puupohjaisia
eristeitä. Eristepaksuudet on otettu huomioon taulukon 12 mukaan.

Rakenteiden

hiilijalan- ja hiilikädenjäljet on laskettu käyttäen Suomen ympäristökeskuksen
rakentamisen päästötietokannan rakennusmateriaalien arvoja, lukuun ottamatta kuvan 7
ulkoseinärakenne neljää, jossa on käytetty puukuitueristettä. Hunton -puukuitueristeen
päästötiedot perustuvat tuotteen valmistajan ympäristöselosteeseen.

150
100
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0

kg CO2e/m2

-50
-100

-150
-200
-250
-300
-350
-400

US 1

US 2

US 3 Ranka

US 4 CLT

US 5 Hirsi

Hiilikädenjälki, kierrätys ja
uusiokäyttö

-53

-40

-22
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Kuva 6. Ulkoseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden, kun
käytettiin tyypillisiä kivivillaeristeitä.
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Kuva 7. Ulkoseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden, kun
käytettiin orgaanisia eristeitä.

5.2.2 Väliseinärakenteet
Väliseinärakenteiden laskenta tehtiin kantaville väliseinille ja kevyille väliseinille.
Kevyiden väliseinien vertailussa on mukana myös hirsiseinä- ja CLT-rakenteiset
väliseinät, jotka todellisuudessa ovat kantavia, mutta valitut rakennepaksuudet ovat
ohuempia kuin kantavien seinien vertailussa mukana olevien hirsi- ja CLT-rakenteiden.
Kuvassa 8 on esitetty kantavien väliseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjäljet.
Kuvassa 9 on esitetty kevyiden väliseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjäljet.
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Kuva 8. Kantavien väliseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden,
kun käytettiin tyypillisiä kivivillaeristeitä.
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Kuva 9. Kevyiden väliseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden,
kun käytettiin tyypillisiä kivivillaeristeitä.
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5.3 Vaakarakenteet
5.3.1 Yläpohjarakenteet
Kuvassa 10 on esitetty yläpohjarakenteiden laskennan tulokset. Yläpohjarakenteiden 1 ja
2 laskennassa on käytetty tavanomaista puhallettavaa kivivilla eristettä. Yläpohjaratkaisu
2:lle laskettiin myös vertailuarvo käyttäen tavanomaista puhallettavaa selluvillaeristettä.
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Kuva 10. Yläpohjarakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden.
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5.3.2 Välipohjat
Välipohjarakenteiden laskennassa on käytetty tavanomaista kivivillaeristettä. Välipohjien
laskennan tulokset on esitetty kuvassa 11.
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Kuva 11. Välipohjarakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki neliömetriä kohden.

5.4 Rakennuksen elinkaari
Betonirakenteisen vertailuratkaisun kokonaishiilijalanjäljeksi saatiin 2200 tonnia CO2e,
rankarakenteisen 2030 tonnia CO2e, CLT-rakenteisen 2050 tonnia CO2e ja
hirsirakenteiselle

2329

tonnia

CO2e.

Selluvillalla

eristetyn

vähähiilisemmän

rankarakenteen kokonaishiilijalanjäljeksi saatiin 1966 tonnia CO2e ja CLT-rakenteelle
2001 tonnia CO2e. Kuvassa 12 on esitetty eri vertailuratkaisujen hiilijalan- ja
hiilikädenjäljet eri elinkaaren vaiheissa, kun käytettiin eristeenä tavanomaista kivivillaa.
Kuvassa 13 on esitetty samojen vertailuratkaisujen hiilijalanjäljet rakennetyypeittäin, kun
käytettiin tavanomaista kivivillaeristettä.
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Kuva 12. Hiilijalan- ja hiilikädenjäljet elinkaaren eri vaiheissa, kun käytettiin
tavanomaista kivivillaeristettä.
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Kuvassa 14 on esitetty ranka- ja CLT-rakenteisille selluvillalla eristetyille
vertailuratkaisuille hiilijalan- ja hiilikädenjäljet rakennuksen elinkaaren eri vaiheessa ja
verrattu tuloksia tavanomaisella kivivillalla toteutetun ratkaisun hiilijalanjälkeen.
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Kuva 14. Selluvillaeristeen käytön vaikutus vertailuratkaisujen hiilijalanjälkeen
rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Kuvassa 15 on esitetty selluvillalla eristettyjen ranka- ja CLT-ratkaisujen hiilijalanjäljet
rakennetyypeittäin verrattuna betonirakenteiseen vertailuratkaisuun, jossa käytettiin
tavanomaista kivivillaa. Kuvassa 16 on esitetty vertailuratkaisujen elinkaarenaikaiset
hiilijalan- ja hiilikädenjäljet kootusti.
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Kuva 15. Selluvillalla eristettyjen vertailuratkaisujen hiilijalanjäljet rakennetyypeittäin
verrattuna betonirakenteiseen vertailuratkaisuun.
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Kuva 16. Vertailuratkaisujen hiilijalan- ja hiilikädenjäljet.
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5.5 Vähähiilisyyden arviointi hankkeen alussa
Kuvassa 17 on esitetty Carbon designer -työkalulla lasketut hiilijalan- ja hiilikädenjäljet
eri rakenneratkaisuille. Arvioinnissa käytettiin energiankulutukselle samoja arvoja kuin
vertailurakenteille.
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Kuva 17. Carbon designerilla suoritettu hiilijalanjälkiarviointi.
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA
6.1 Eristeiden hiilijalanjälkien arviointi
Rakennetyyppien laskentaa varten vertailtiin eristeiden hiilijalanjälkiä. Todettiin, että
Suomen ympäristökeskuksen rakennusmateriaalien päästötietokannan arvot eristeiden
hiilijalanjäljille ovat pääsääntöisesti suurempia kuin vertailuun mukaan otetut vastaavien
eristeiden valmistajien päästötiedot. Havainnot ovat luotettavia, sillä Suomen
ympäristökeskuksen

päästötietokannan

mukaan

tietokannan

arvot

perustuvat

markkinoilla olevien tavanomaisten materiaalien päästötietoihin. Päästötietokannan arvot
ovat konservatiivisia päästötietoja, jolloin niiden päästöjen kerroin on 1,2 verrattuna
markkinoilla oleviin tavanomaisiin tuotteisiin eli niiden arvot ovat 20 % suurempia kuin
markkinoilla olevan tavanomaisen tuotteen. (SYKE 2021) Tuloksista nähdään, että tämä
pitää paikkansa. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen selluvillan hiilijalanjälki on
18 % suurempi kuin Ekovillan valmistaman selluvillaeristeen. Tarkastelluista
orgaanisista eristeistä pienin hiilijalanjälki ja suurin hiilikädenjälki on puukuitueristeellä.
Puukuitueristeen biogeeninen varastohiili on yli nelinkertainen verrattuna sen
hiilijalanjälkeen.

6.2 Rakennetyyppien laskennan arviointi
Ulkoseinärakenteiden

vertailussa

todettiin,

että

suurin

hiilijalanjälki

on

sandwichrakenteella. Pienin hiilijalanjälki saatiin rankarakenteiselle ulkoseinälle, jonka
eristeenä käytettiin Hunton -puukuitueristettä. Puukuitueristeisen seinän hiilijalanjälki oli
88 % pienempi kuin kantavan sandwichulkoseinän. Tavanomaista kivivillaeristettä
käytettäessä rankarakenteisen ulkoseinän hiilijalanjälki oli 71 % pienempi kuin kantavan
sandwichulkoseinän ja 58 % suurempi kuin rankarakenteisella ulkoseinällä, kun eristeenä
käytettiin puukuitueristettä. Tulosta tukee lähteen Häkkinen & Kuittinen maininta
eristeen merkittävästä vaikutuksesta hiilijalanjäljen suuruuteen (Häkkinen & Kuittinen
2020).

Ulkoseinärakenteiden

hiilijalan-

ja

hiilikädenjälkien

erot

verrattuna

sandwichrakenteiseen ulkoseinä numero ykköseen on esitetty taulukossa 13. Tulee
kuitenkin muistaa, että rankarakenteiseen vertailuratkaisuun on lisätty muita
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tukirakenteita kuten liimapuupalkkeja- ja pilareita vertailuratkaisun elinkaarenaikaisessa
hiilijalanjälkilaskelmassa

verrattuna

betonirakenteiseen

vertailuratkaisuun.

Ulkoseinätyyppien hiilijalanjälkien perusteella ei siis voida ennustaa lopullisen
vertailulaskennan tuloksia verrannollisesti.

Laskennan tulos on tutkimushypoteesin

mukainen ja se on linjassa aiheesta aiemmin tehtyjen laskelmien kanssa (Ahola &
Liljeström 2018). Puukuitueristeen hiilijalanjälki perustui tuotteen valmistajan antamiin
tietoihin, joten sitä ei käytetty rakennuksen elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen
arvioinnissa

(The

Norwegian

EPD

Foundation

2015).

Rankarakenteinen

ulkoseinäratkaisu, jossa käytettiin eristeenä selluvillaa Suomen ympäristökeskuksen
rakennusmateriaalien

päästötietokannasta,

oli

hiilijalanjäljeltään

toiseksi

pienin

vertailussa mukana ollut rakennevaihtoehto (SYKE 2020). Tuloksista nähdään, että
puupohjaisten

eristeiden

lisääminen

seinärakenteeseen

pienentää

rakenteen

hiilijalanjälkeä ja että betonirakenteisen kantavan seinän hiilijalanjälki oli suurin.
Taulukko 13. Puurakenteisten ulkoseinäratkaisujen hiilijalan- ja hiilikädenjäljet
verrattuna sandwichrakenteiseen ulkoseinään.
US 1

US 2

US 3,

US 3,

US 3,

US 4,

US 4,

US 4,

kivivilla

selluvilla

Hunton -

kivivilla

selluvilla

Hunton -

puukuitueriste
Hiilijalanjälki

US 5

puukuitueriste

106

82

31

18

13

37

35

34

29

-53

-40

-61

-58

-75

-329

-327

-331

326

kgCO2e/m2

Hiilikädenjälki
kgCO2e/m2

Hirsirakenteisen ulkoseinän biogeeninen hiilivarasto on rakennevaihtoehdoista suurin ja
se on 7,5-kertainen verrattuna hiilijalanjälkeen. Suuri hiilivarasto tekee hirsirakenteesta
hiilikädenjäljen näkökulmasta erittäin ekologisen, sillä se sitoo runsaasti hiiltä.
Lamellihirsiseinän hiilijalanjälki oli myös hieman pienempi kuin kivivillalla eristetyn
rankarakenteisen seinän. CLT-ulkoseinärakenteen hiilivarasto on lähes yhtä suuri kuin
hirsirakenteen ja sen hiilikädenjälki on kokonaisuudessaan suurin, kun otetaan huomioon
kierrätyksestä ja materiaalien uusiokäytöstä aiheutuvat positiiviset ilmastovaikutukset.
Massiivipuisten

rakennevaihtoehtojen

ilmastohyötyjen

tuloksia

voidaan

pitää
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luotettavina, sillä rakenteet on laskettu käyttäen Suomen ympäristökeskuksen
päästötietoja ja saadut tulokset ovat linjassa päästötietokannan laskenta-arvojen kanssa
(SYKE 2020).
Muille seinärakenteille ei laskettu vertailuarvoja käyttäen orgaanisia eristeitä, sillä niiden
vaikutus hiilijalanjälkeen todettiin ulkoseinärakenteiden eristevertailun yhteydessä.
Kantavien väliseinärakenteiden vertailussa todettiin, että suurin hiilijalanjälki on
teräsbetonisella väliseinällä ja pienin hiilijalanjälki saatiin CLT-rakenteiselle väliseinälle.
Suurin hiilikädenjälki puolestaan oli hirsirakenteisella seinällä. Hirsirakenteisen seinän
hiilijalanjälki oli isompi kuin ranka- ja CLT-ratkaisun, mutta sen rakennepaksuus oli
myös suurempi kuin muilla puurakenteisilla vaihtoehdoilla. Hirsiväliseinien käyttö
kasvattaa hiilijalanjälkeä verrattuna rankarakenteisiin väliseiniin,

mutta myös

hiilikädenjälki kasvoi. Taulukossa 14. on esitetty kantavien väliseinärakenteiden
hiilijalan- ja hiilikädenjälkien muutos verrattuna teräsbetoniseen väliseinään. Kevyiden
väliseinien vertailussa kevyen puurankaseinän hiilijalanjälki oli pienin ja hirsiseinän
suurin. Hirsiseinän hiilikädenjälki oli tässäkin tapauksessa suurin. Laskennan tulokset
ovat odotetun kaltaisia ja niitä voidaan pitää luotettavina, sillä ne ovat linjassa
ulkoseinärakenteiden laskennassa tehtyjen havaintojen kanssa.
Taulukko 14. Kantavien väliseinärakenteiden hiilijalan- ja hiilikädenjälki verrattuna
teräsbetoniseen väliseinään.
Hiilijalanjälki
kgCO2e/m2
Hiilikädenjälki
kgCO2e/m2

VS 1, TB

VS 3, Ranka

VS 4, CLT

VS 5, Hirsi

71

24

16

29

-44

-19

-165

-226

Vaakarakenteista vertailu tehtiin ylä- ja välipohjille. Alapohjan rakennetyyppi säilyi
samana koko tarkastelun läpi. Välipohjien vertailussa suurin hiilijalanjälki oli ontelolaatta
välipohjalla ja pienin palkkirakenteisella välipohjalla. CLT-rakenteisen välipohjan
hiilijalanjälki oli hieman suurempi kuin palkkirakenteisen, mutta sen hiilikädenjälki oli
merkittävästi suurempi. CLT-rakenteisen välipohjan biogeeninen hiilivarasto oli yli
kolminkertainen

verrattuna

sen

hiilijalanjälkeen

ja

55

%

suurempi

kuin
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puupalkkirakenteisen välipohjan hiilivarasto, joten sitä voidaan pitää vaihtoehdoista
ekologisimpana ratkaisuna. Taulukossa 15. on esitetty välipohjaratkaisujen hiilijalan- ja
hiilikädenjälkien erot verrattuna ontelolaattavälipohjaan.
Taulukko 15. Puurakenteisten välipohjaratkaisujen hiilijalan- ja hiilikädenjälki verrattuna
ontelolaatta välipohjaan.

Hiilijalanjälki
kgCO2e/m2
Hiilikädenjälki
kgCO2e/m2

Yläpohjaratkaisuista

VP 1, Ontelolaatta

VP 2, Palkki

VP 3, CLT

90

50

56

-24

128

-284

ontelolaattayläpohjan

hiilijalanjälki

oli

suurempi

ja

kevytrakenteisen pienempi. Yläpohjaratkaisujen erot hiilijalanjäljessä verrattuna
ontelolaattaratkaisuun on esitetty taulukossa 16. Yläpohjaratkaisut sisälsivät vesikaton.
Ontelolaattayläpohjan

hiilikädenjälki

on

kokonaisuudessaan

suurempi

kuin

kevytrakenteisen, sillä betonin kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä aiheutuvat positiiviset
ilmastovaikutukset
hiilikädenjäljet

ovat

ovat

suuremmat.

odotettua

Vaakarakenteille

suuruusluokkaa.

lasketut

Betonisten

hiilijalan-

ja

vaakarakanteiden

hiilijalanjäljet ovat linjassa aiemmin tehtyjen laskelmien kanssa (Ahola & Liljeström
2018). Puupohjaisten vaakarakenteiden arvot vastaavat Suomen ympäristökeskuksen
päästötietokannan arvoja (SYKE 2021).
Taulukko 16. Kevytrakenteisen yläpohjaratkaisun hiilijalanjälki verrattuna ontelolaatta
yläpohjaan.
YP 1, Ontelolaatta
Hiilijalanjälki

YP 2, Kevyt

148

kgCO2e/m2

YP 2, (selluvilla)
84
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Materiaalivertailun tulokset vastasivat Suomen ympäristökeskuksen päästötietokannan
arvoja ja aiheesta aiemmin tehtyjä laskelmia (SYKE 2021, Ahola & Liljeström 2018).
Tulosten

luotettavuuden

arviointia

hankaloitti

aiemmin

tehtyjen

laskelmien

vertailurakenteiden rakennetyyppeihin eroavuudet verrattuna tässä työssä laskentaan
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käytettyihin rakennetyyppeihin. Eri laskentojen tulokset eivät myöskään ole
vertailukelpoisia, mikäli ne on tehty käyttäen eri laskentamenetelmää ja eri
päästötietokantaa. Eri menetelmillä ja päästötietokannoilla tehtyjä laskentoja voidaan
kuitenkin hyödyntää tulosten oikeellisuuden arvioinnissa suuntaa antavasti.

6.3 Vertailurakenteiden elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen arviointi
Laskennassa käytettiin Ympäristöministeriön 2019 pilotointivaiheen vähähiilisyyden
arviointimenetelmää (Ympäristöministeriö, 2019 b). Betonirakenteiselle ratkaisulle
laskettiin vertailulaskelmat. Vertailuratkaisuja olivat ranka-, CLT- ja hirsirakenteinen
ratkaisu. Betonirakenteeseen verrattuna rankarakenteisen ratkaisun elinkaarenaikainen
hiilijalanjälki oli 11 % pienempi, kun käytettiin eristeenä selluvillaa ja 8 % pienempi, kun
käytettiin tavanomaista mineraalivillaa. Betonirakenteeseen verrattuna CLT-rakenteisen
ratkaisun hiilijalanjälki oli 10 % pienempi, kun käytettiin eristeenä selluvillaa.
Hirsirakenteisen ratkaisun hiilijalanjälki oli 6 % suurempi kuin betonirakenteisen.
Taulukossa 17.

on esitetty vertailuratkaisujen hiilijalan- ja hiilikädenjälkien

prosentuaaliset muutokset verrattuna betonirakenteiseen vertailuratkaisuun.
Taulukko 17. Puurakenteisten vertailuratkaisujen hiilijalan- ja hiilikädenjälki verrattuna
betonirakenteiseen vertailuratkaisuun prosentteina esitettynä.
Betonirakenne

Hiilijalanjälki
kgCO2e/m2/v

20,47

Muutos %:na
verrattuna

Rankarakenne,

Rankarakenne,

CLT-rakenne,

CLT-rakenne,

kivivilla

selluvilla

kivivilla

selluvilla

Hirsirakenne

18,89

18,29

19,07

18,61

21,66

-8

-11

-7

-10

+6

-7,78

-7,76

-16,01

-15,91

-16,33

+49

+49

+207

+205

+213

betonirakenteeseen
Hiilikädenjälki
kgCO2e/m2/v

Muutos %:na
verrattuna
betonirakenteeseen

-5,22
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Tuloksista nähdään, että pelkän hiilijalanjäljen näkökulmasta rankarakenteinen ratkaisu
selluvillaeristeellä on vähähiilisin. Pelkän hiilikädenjäljen näkökulmasta ekologisin
ratkaisu on hirsirakenne. Lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsottuna tarkastelu
painottuu hiilijalanjälkeen sillä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä voimaan
tulevat raja-arvot tulevat koskemaan aluksi ainoastaan hiilijalanjälkeä. Hiilitasetta on
kuitenkin vähähiilisyyden näkökulmasta tarkasteleva kokonaisuutena. Massiivipuisten
vertailuratkaisujen hiilikädenjälki on tulosten perusteella merkittävästi suurempi kuin
rankarakenteisen

vertailuratkaisun.

Tämän

johtopäätöksen

perusteella

olisi

ekologisuuden näkökulmasta perusteltua valita massiivipuisia ratkaisuja.
CLT- ja hirsirakenteen hiilijalanjäljissä huomataan tulosten perusteella merkittävä ero
CLT-rakenteen eduksi. Hirsirakenteen suurempi hiilijalanjälki johtuu siitä, että rakenne
on toteutettu ilman lisälämmöneristettä. CLT-rakenne on lisälämmöneristetty tässä
tarkastelussa. Molemmat massiivipuurakenteet olisi voitu toteuttaa lisälämmöneristeellä
tai ilman. Hirsirakenteinen vertailuratkaisu siis kuluttaa tässä laskelmassa enemmän
energiaa, sillä sen U-arvo on suurempi kuin lisälämmöneristetyn CLT-ratkaisun. Kuvasta
12. nähdään, että mikäli käytönaikaiset päästövaikutukset, joihin energiankulutus
merkittävästi vaikuttaa, olisivat hirsirakenteella samaa tasoa kuin CLT-rakenteella,
vertailuratkaisujen hiilijalanjäljet olisivat kokonaisuudessaan samaa luokkaa.
Tämän vertailulaskennan perusteella voidaan todeta, että vähähiilisyyden näkökulmasta
olisi perustelluinta valita käytettäväksi lisälämmöneristettyjä massiivipuurakenteita. On
kuitenkin otettava huomioon, että tässä tarkastelussa ei ole otettu huomioon P2
paloluokan mukaisia säädöksiä. Paloluokan mukaisten säädösten huomioiminen
mahdollisesti kasvattaisi materiaalien kulutusta ja nostaisi samalla hiilijalanjälkeä
massiivipuuratkaisuille. Tulee myös ottaa huomioon, että puurakenteet vaativat
kunnossapidon toimenpiteitä useammin verrattuna betonirakenteisiin. Palolainsäädäntö
voi myös asettaa vaatimuksia puurakenteiden pintakäsittelyyn. Virhettä laskennan
tuloksiin voi myös aiheuttaa se, että vertailuratkaisujen kantavien rakenteiden mitoitusta
ei ole tehty eurokoodin mukaan. Rakenteiden mitoituksessa voi ilmetä yli- ja
alimitoitusta, sillä työn vertailuratkaisut on suunniteltu massoitellen. Mikäli tarkastelua
jatkettaisiin työn tuloksista eteenpäin ja joku vertailuratkaisuista päätettäisiin toteuttaa,
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tulisi laskelmat tehdä rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaan uudelleen ja
materiaalitiedot täydentää vastaamaan todellisessa rakenteessa käytettyjä valmisteita.
Laskennan alussa määritettiin laskentaohjelmiston One Click LCA:n Carbon Designer –
työkalulla lähtötaso vertailuratkaisujen elinkaarenaikaiselle hiilijalanjäljelle. Työkalu
määrittää rakennuksen hiilijalanjäljen rakennuksen hankeselvitysvaiheen perustietojen
avulla. Taulukosta 18. nähdään Carbon Designer -työkalulla (myöhemmin Cd-työkalu)
laskettujen lähtötasoarvojen prosentuaalinen ero verrattuna vertailulaskelmien tuloksiin.
Tuloksissa havaitaan 5–9 % kasvu hiilijalanjäljessä. Ero voi johtua monista tekijöistä,
kuten esimerkiksi perustusten määrästä. Cd-työkalu laskee perustukset tyypilliselle 2kerroksiselle päiväkotirakennukselle. Vertailulaskelmien päiväkoti ei kuitenkaan ole 2kerroksinen

koko

rakennuksen

osalta,

mikä

kasvattaa

perustusten

määrää

vertailulaskelmassa. Rakennusosien määrä eroavaisuuksien lisäksi eroavaisuutta
aiheuttaa käytetty tietokanta. Cd-työkalu käyttää ohjelmiston omaa materiaalien
tietokantaa ja vertailulaskelmat on tehty käyttäen Suomen ympäristökeskuksen
rakennusmateriaalien päästötietokantaa. Cd- ja vertailulaskelmien välillä havaituista
heitoista huolimatta prosentuaaliset erot ovat samansuuntaisia ja pysyvät neljän
prosenttiyksikön päässä toisistaan. Voidaan todeta, että lähtötasolaskelmien perusteella
vertailulaskelmien tulokset vaikuttavat oikean suuntaisilta ja niitä voidaan pitää
luotettavina. Taulukon 18. cd-laskelmien tuloksia olisi voitu käyttää samoin perustein
hiilijalanjäljen lähtötason määrittämiseen hankeselvitysvaiheessa tai suunnittelun alussa.
Tässä työssä tehdyt laskelmat kuvastavat tavanomaisin materiaalein tehtyä tarkastelua.
Työssä ei ole otettu huomioon ekotehokkaampia betonirakentamisen ratkaisuja, vaan
keskitytty

vertaamaan

puurakentamisen

vaihtoehtoja

tavanomaiseen

betonirakentamiseen. LCA- ja kiertotalousala on tällä hetkellä murrosvaiheessa ja uusia
innovaatioita kehitetään koko ajan, niin betoni- kuin puurakentamisen puolella. Tämän
vuoksi tulisi myös keskittyä kehittämään rakennusten vähähiilisyyttä tuotteiden päästöjen
näkökulmasta. Jyrkkä puun ja betonin vastakkainasettelu voi myös hidastaa vähähiilisten
hybridirakenteiden kehittämistä. Tämän vuoksi johdonmukainen ja jatkuva työ
rakennusten elinkaariarvioinnin saralla on tärkeää.
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Taulukko 18. Carbon Designer -työkalulla määritetyn lähtötason ja vertailulaskelmien
prosentuaalinen ero.
Cd-laskelma
Hiilijalanjälki kgCO2e/m2/v

18,73

Vertailulaskelma
20,47

Betonirakenne
Muutos %:na verrattuna Cd-laskelmaan

Hiilijalanjälki kgCO2e/m2/v

+9

17,94

18,89

Rankarakenne
Muutos %:na verrattuna Cd-laskelmaan

Hiilijalanjälki kgCO2e/m2/v

+5

17,68

19,07

CLT- Rakenne
Muutos %:na verrattuna Cd-laskelmaan

Hiilijalanjälki kgCO2e/m2/v

+7

19,92

21,66

Hirsirakenne
Muutos %:na verrattuna Cd-laskelmaan

+8

6.4 Kehitysehdotukset
Hankeselvitysvaiheessa lähtötason määrittelevää hiilijalanjäljen laskenta työkalua
voitaisiin käyttää päätöksenteon tukena. Varhaisilla laskelmilla voitaisiin ennakoida
rakennuslupavaiheeseen hiilijalanjäljelle asetettavia raja-arvoja. Laskennan lisäksi tulisi
miettiä jo varhaisessa vaiheessa osatekijöitä, jotka vaikuttavat eniten kohteen
hiilijalanjälkeen. Osatekijöiden tunnistaminen selventää minkälaisia mahdollisuuksia
hankkeessa on pienentää hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi haastavien pohjaolosuhteiden
vuoksi hiilijalanjälki voi nousta korkeaksi.
Tilaajan olisi hyödyllistä selvittää tämänhetkisten hankkeidensa hiilitase ja tehdä
ennakoivaa työtä ennen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä voimaan tulevien
hiilijalanjäljen raja-arvojen astumista voimaan. Tulevissa laskelmissa olisi hyödyllistä
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laskea hiilijalanjälki ensin Suomen ympäristökeskuksen konservatiivisilla arvoilla
lähtötason asettamiseksi ja suunnittelun edetessä tarkentaa laskentaa tuotteiden omien
ympäristöselosteiden todenmukaisilla laskenta-arvoilla. Laskennan suorittaminen
toteutuneiden

rakennusmateriaalien

ympäristöselosteiden

päästötiedoilla

antaisi

todenmukaisemman kuvan hankkeen hiilitaseesta.
Työssä elinkaaren aikaiset hiilijalan- ja hiilikädenjäljet on esitetty yksikössä
kgCO2e/m2/v eli hiilidioksidiekvivalentti kilogrammoina jaettuna pinta-alalla ja
käyttöiällä. Tämä mahdollistaa hiilijalanjäljen vertailun eri rakennusten välillä neliötä
kohden, mutta ei kuvasta rakennuksen tilatehokkuutta suhteutettuna käyttäjiin. Kuvassa
18 on muista esityksistä poiketen ilmaistu hiilijalan- ja hiilikädenjälki yksikössä
kgCO2e/lapsi/v eli hiilidioksidiekvivalentti kilogrammoina jaettuna lasten määrällä ja
rakennuksen käyttöiällä. Ilmaisutapa siis kertoo rakennuksen päästöistä lasta kohden
vuodessa. Tulevaisuudessa tilaajan organisaatiossa voitaisiin miettiä päästöille esitystapa,
joka kuvaa rakennuksen päästöjä myös tilatehokkuuden näkökulmasta.

400

300

293

311
271

262

273

267

CLT-rakenne

CLT-rakenne,
selluvilla

Hirsirakenne

-229

-228

-234

kg CO2e/Lapsi/v

200

100

0

-100

Betonirakenne Rankarakenne Rankarakenne,
selluvilla
-75
-112
-111

-200

-300

Kuva 18. Vertailuratkaisujen hiilijalan- ja hiilikädenjäljet lasta kohden.
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7 YHTEENVETO
Hiilijalanjälki kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä. Kun päästöjen tarkasteluajaksi valitaan
rakennuksen elinkaari, puhutaan rakennuksen elinkaarenaikeisesta hiilijalanjäljestä.
Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää puupohjaisten materiaalien vaikutusta
rakentamisen hiilijalanjälkeen rakennuksen elinkaaren aikana ja rakennetasolla.
Laskentakohteena

työssä

oli

päiväkotirakennus,

sillä

opetus–

ja

varhaiskasvatusrakennukset ovat työn tilaajan Oulun Tilapalvelut liikelaitoksen suurin
kiinteistöryhmä.
Työssä verrattiin betonirakenteisen vertailuratkaisun hiilijalanjälkeä puurakentein
toteutettuihin

vertailuratkaisuihin.

rankarakenteinen,

CLT-

ja

Puurakenteisia

hirsirakenteinen

vertailuratkaisuja

vertailuratkaisu.

olivat

Betonirakenteinen

vertailuratkaisu ei kuvasta työn esimerkkikohteen Hintan päiväkodin hiilijalanjälkeä.
Laskennan betonirakenteista vertailuratkaisua varten Hintan päiväkodin suunnitelmien
mukaisia

puurakenteita

Laskentamenetelmänä

on muutettu tätä laskentaa
työssä

käytettiin

varten

Ympäristöministeriön

betonirakenteiksi.
vähähiilisyyden

arviointimenetelmää vuodelta 2019. Menetelmä on ollut pilotointivaiheessa ja sitä on
päivitetty vuonna 2021. Laskennan ajanjaksoksi eli rakennuksen käyttöiäksi valittiin
ympäristöministeriön menetelmän mukaan 50 vuotta.
käytettiin

One

Click

LCA

-ohjelmistoa,

jolla

Laskentatyökaluna työssä

voidaan

laskea

rakennuksen

elinkaarenaikaisia hiilijalan- ja hiilikädenjälkiä sekä tehdä materiaalivertailuja.
Rakennusmateriaalien päästötietojen lähteenä käytettiin Suomen ympäristökeskuksen
kehittämän päästötietokannan geneerisiä laskenta-arvoja. Rakennuksen vuotuisen
energiankulutuksen arvioimiseen käytettiin betoni-, ranka- ja CLT-vertailuratkaisujen
kohdalla päiväkodille rakennuslupavaiheessa tehtyä energiaselvitystä. Hirsirakennuksen
energiankulutus arvioitiin laskentapalvelu.fi energiatodistusten laskentatyökalulla.
Sähkön ja kaukolämmön kulutuksen päästöt rakennuksen elinkaaren ajalle laskettiin
käyttäen hyödynjakomenetelmää.
Ennen rakennuksen elinkaarenaikaisten khk-päästöjen laskemista tehtiin laskelmia eri
rakennetyyppien hiilijalanjäljille ja vertailtiin niitä vähäpäästöisempiin ratkaisuihin.
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Rakennetyyppien

lisäksi

vertailtiin

eristeiden

hiilijalanjälkiä

konservatiivisten

päästötietojen ja valmistajakohtaisten tietojen osalta. Rakennevertailujen perusteella
valittiin rakennetyypit rakennuksen elinkaarenaikaisiin vertailulaskelmiin ja pyrittiin
löytämään puupohjaisia vähähiilisempiä rakenneratkaisuja. Vähähiilinen rakennus
tehdään siten, että sen hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet. Rakennevertailun
jälkeen rakennukselle laskettiin sen koko elinkaarenaikainen hiilijalan- ja hiilikädenjälki
eri vertailuratkaisuille. Ranka- ja CLT-rakenteiselle vertailuratkaisulle laskettiin myös
vähähiilisemmät vertailuratkaisut käyttäen orgaanisia eristeitä.
Eristevertailujen perusteella havaittiin, että Suomen ympäristökeskuksen geneeristen
päästötietojen arvot ovat pääsääntöisesti suurempia kuin valmistajakohtaiset päästötiedot.
Vertailun perusteella todettiin, että eri eristeiden välillä on suuria eroja päästöissä
riippuen päästötietokannasta ja valmistajasta. Rakennustyyppien vertailussa todettiin, että
puurakenteisten ulkoseinäratkaisujen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin
betonirakenteisten
rakenteiden

sandwichulkoseinien.

hiilikädenjälki

rankarakennetyyppisillä

on

Havaittiin

merkittävästi

ulkoseinärakenteilla.

myös,

suurempi

että

massiivipuisten

kuin

sandwich-

Rakennetyyppien

ja

vertailulaskelmien

perusteella eristeellä oli iso vaikutus rakenteen hiilijalanjälkeen. Selluvillalla eristetyn
rankarakenteisen ulkoseinärakenteen hiilijalanjälki oli 58 % pienempi verrattuna
vastaavaan rankarakenteiseen seinään, joka oli eristetty tavanomaisella kivivilla
eristeellä.
Rakennuksen koko elinkaarelle betonirakenteisen vertailuratkaisun hiilijalanjäljeksi
saatiin 20,47 kgCO2e/m2/v ja hiilikädenjäljeksi -5,22 kgCO2e/m2/v. Puurakenteisille
vertailuratkaisuille tulokset olivat: rankarakenne hiilijalanjälki 18,89 kgCO2e/m2/v ja
hiilikädenjälki -7,78 kgCO2e/m2/v; CLT-rakenne hiilijalanjälki 19,07 kgCO2e/m2/v ja
hiilikädenjälki -16,01 kgCO2e/m2/v; hirsirakenne hiilijalanjälki 21,66 kgCO2e/m2/v ja
hiilikädenjälki

-16,33

kgCO2e/m2/v.

Ranka-

ja

CLT-ratkaisuille

lasketettujen

vähähiilisempien vaihtoehtoratkaisujen hiilijalanjäljiksi saatiin rankarakenteelle 18,29
kgCO2e/m2/v

ja

CLT-rakenteelle

18,61

kgCO2e/m2/v.

vertailuratkaisuissa eristeenä käytettiin tavanomaista selluvillaa.

Vähähiilisemmissä
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Tulosten perusteella suurin hiilijalanjälki on hirsirakenteella ja pienin rankarakenteella,
kun käytettiin eristeenä selluvillaa. Hirsirakenteen hiilijalanjäljen suuruus johtuu muita
rakenteita

korkeammasta

ulkoseinärakenteen

U-arvosta.

Jos

hirsirakenne

lisälämmöneristettäisiin kuten CLT-vertailuratkaisun ulkoseinä, sen hiilijalanjälki olisi
paljon pienempi. Rankarakenteisen selluvillalla eristetyn seinän hiilijalanjälki oli 11 %
pienempi

kuin

betonirakenteisen

vertailuratkaisun.

Kun

tarkasteltiin

pelkkää

hiilijalanjälkeä, rankarakenne oli edukkain vaihtoehto. Vähähiilisyyden näkökulmasta
tarkastellaan kuitenkin myös hiilikädenjäljen vaikutus. Vähähiilisyyden ja ekologisuuden
näkökulmasta

lisälämmöneristetyt

massiivipuuratkaisut

ovat

ilmastohyödyiltään edukkaimpia ratkaisuja tässä laskentatapauksessa.

päästöiltään

ja
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