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Tässä raportissa on esitetty Ilmastoviisas Meri-Lappi (ILME) -
hankkeessa toteutetun pilottitarkastelun eteneminen sekä
tulokset. ILME on Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)
rahoitettava hanke, joka toteutetaan vuosien 2022-2023
aikana ja hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii
Lapin Liitto.
Hankkeen ensimmäisessä pilottitarkastelussa vertailtiin
elinkaaren hiilijalanjäljen sekä hiilikädenjäljen näkökul-
masta kolmea erilaista suunnittelukonseptia. Tarkastelu-
kohteena pilotissa toimi Simon kunnan alueelle lähi-
vuosina toteutettava, uusi koulurakennus.
Kohde on vasta tarveselvitys-vaiheessa, joten tarkkoja
suunnitelmatietoja ei vielä ole saatavilla. Tässä raportissa
on esitetty ne lähtötiedot ja oletukset, joita kohteen
arvioinnissa on käytetty.
Kohteen tulevaksi laajuudeksi arvioitiin 7 000 brm2 ja ker-
rosluvuksi 2. Vertailtaviksi konsepteiksi valittiin 1) betoni-, 2)
puuranka- sekä 3) hirsirakenteiset vaihtoehdot. Muita läh-
tötietoja olivat kohteen lämmitystapa (kaukolämpö) sekä
normitasoa parempi energiatehokkuus.

Vertailukonseptien arviointi suoritettiin OneClickLCA-ohjel-
mistoa hyödyntäen. Laskentaa varten tarvittavat materi-
aalitiedot määritettiin kohteen laajuustietojen pohjalta
hyödyntäen ohjelmiston Carbon Designer -sovellusta. Lis-
äksi laadittiin arviot kohteen energiankulutusta koskien
lähtötietojen pohjalta.
Arvioinnin tuloksina saatiin kaikki vaikutuskategoriat
huomioiden konseptien hiilijalanjäljeksi betonirakenteiselle
konseptille 14,0 kg CO2e/m2/a, puuranka-rakenteiselle
13,3 kg CO2e/m2/a ja hirsirakenteiselle 14,2 kg CO2e/
m2/a. Vastaavasti hiilikädenjäljen arvioinnissa tulokset
olivat betonirakenteiselle konseptille -2,8 kg CO2e/m2/a,
puuranka-rakenteiselle -4,2 kg CO2e/m2/a ja hirsiraken-
teiselle -6,6 kg CO2e/m2/a.
Tulosten pohjalta todettiin lisäksi, että arvioinnissa käytet-
tyjen suunnittelukonseptien ratkaisuita on mahdollista
optimoida eri tavoin vähähiilisyyden edistämiseksi edel-
leen. Raportti esittää muutamia mahdollisia strategioita
myös tästä näkökulmasta.

Tiivistelmä



Elinkaariarviointi, LCA
LCA, Life Cycle Assessment. Tarkoittaa tuotteen tai palvelun
koko elinkaaren ympäristövaikutuksien arvioimista raaka-
aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti.
GWP
Global Warming Potential eli lämmityspotentiaali ilmaisee
kasvihuonekaasun lämmitysvaikutuksen voimakkuuden suh-
teessa hiilidioksidiin.
Hiilidioksidiekvivalentti
Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan
laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus.
Hiilijalanjälki
Tuotteen, prosessin tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma.
Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen
tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
Hiilikädenjälki
Tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyödyt eli päästö-
vähennyspotentiaali käyttäjälle.

Laskentajakso
Hankkeen tarkastelua varten valittu aikaväli, jolta elin-
kaariarvioinnin tulokset lasketaan ja raportoidaan.
Vaikutuskategoriat
Ilmastovaikutusten erittelyä varten valittu kategoriointi, jonka
mukaisesti voidaan esittää tulosten kohdentumista hankkeen
eri osa-alueisiin.
Vertailukonsepti
Vertailukonsepteiksi nimetään tässä raportissa valittuja suun-
nittelukonsepteja, joiden ratkaisuissa on hankkeen lähtö-
kohtien mukaisia eroja ja joiden päästöjä vertaillaan.
Ympäristöseloste
Ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration) 
kertoo tuotteiden ympäristövaikutukset esim. rakennuttajille, 
suunnittelijoille ja rakennusliikkeille.

Käsitteet
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Tuloskatsaus1
Tiivistetty katsaus pilotin keskeisimpiin tuloksiin
- Kohteen perustiedot
- Suunnittelukonseptien vertailun päätulokset



Rakennuksen tyyppi Koulurakennus
Bruttoala 7 000 brm2
Maanpäälliset kerrokset 2
Laskentajakso 50 vuotta

Betonielementti x

Paikalla valetut betonirakenteet

Puu-rankarunko, puu-ulkoverhous

Puu-rankarunko, tiiliulkoverhous x

CLT

Hirsi x

Harkkorakenteet

Joku muu, mikä?

Perustiedot Valitut vertailukonseptit

Kohteen tiedot
Perustiedot ja vertailuasetelman perusteet

Pääasiallinen lämmitystapa Kaukolämpö (puuhake)

Tavoiteltu energiatehokkuus Normi – tehokas – erittäin tehokas 

Muuta Varaus aurinkosähköjärjestelmälle



Kohteen tiedot
Keskeisimmät vertailukonseptien väliset erot

Vertailua varten tehdyt 
muutokset

Konsepti 1
Betonirakenne

Konsepti 2
Puurankarakenne

Konsepti 3
Hirsirakenne

Välipohjat Betonirakenne, ontelolaatasto Puupalkkirakenne Puupalkkirakenne

Kantavat sisäseinät Betonirakenne Puurankarunko Hirsirakenne

Ulkoseinät Betonirakenne, sandwich Puurankarunko Hirsirakenne

Ulkoverhous Ohutrappaus Tiiliulkoverhous Hirsirakenne

Energiankulutus
(perusratkaisut 
+ U-arvon vaikutus)

Sähkö: 299 600 kWh/a
Kaukolämpö: 441 700 kWh/a

Sähkö: 299 600 kWh/a
Kaukolämpö: 441 700 kWh/a

Sähkö: 299 600 kWh/a
Kaukolämpö: 518 700 kWh/a
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Suunnittelukonseptien vertailut
GWP = Ilmastoa lämmittävä vaikutus

Kommentit: 
- Oheisessa kuviossa on esitetty hiilijalanjäljen 

vertailuluvut YM:n menetelmän [1] mukaisesti, jolloin 
yksikkönä käytetään kg hiilidioksidiekvivalenttia/m2/ 
vuosi.

- Luvussa ovat mukana kaikkien vaikutuskategorioiden 
tulokset yhdistettynä.

- Kokonaisuutta tarkasteltaessa rankarakenteinen 
konsepti erottuu positiivisesti hankkeen seurauksena 
syntyvien päästöjen näkökulmasta (-6,3 % vs. hirsirakenne; 
-5 % vs. betonirakenne).

- Betoni- ja hirsirakenteisten konseptien päästöt ovat 
lähes samankaltaiset, eron ollessa noin -1,5 % 
betonirakenteisen konseptin eduksi.
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Hankkeen kokonaispäästöt [t CO2e]

Kommentit: 
- Oheisessa kuviossa on esitetty suunnitelma-

konseptien kokonaisilmastopäästöt valitulla 
laskentalaajudella.

- Suhteessa toisiinsa tulokset vertautuvat 
täysin samoin kuin edellä on esitetty YM:n 
menetelmän mukaisesti.

- Tässä esitystavassa tarkoituksena on 
havainnollistaa kokonaispäästöt 
hiilidioksidiekvivalentti-tonneina hankkeen 
laajuus ja 50 vuoden elinkaari huomioiden.
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Suunnittelukonseptien vertailut
Hiilikädenjälki vs. Hiilijalanjälki, [kg CO2e/m2/a], kaikki vaikutuskategoriat 

Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää vertailun konseptien 

hiilikädenjäljen (kg CO2e/m2/a) suurusluokasta 
suhteessa hiilijalanjälkeen (kg CO2e/m2/a). Vertailu 
perustuu YM:n arviointimenetelmän mukaiseen 
laskentaan.

- Tuloksista voidaan havaita, että kaikissa 
suunnittelukonsepteissa ero hiilijalanjäljen ja -
kädenjäljen välillä on varsin merkittävä.

- Edullisin tilanne tässä suhteessa on hirsirakenteisella
konseptilla, jossa hiilikädenjäljen suuruus on 46 % 
hankkeen hiilijalanjäljestä.

- Jäljempänä tässä raportissa on selitetty tarkemmin 
laskentakonseptien määrittelyt sekä esitetty tulosten 
erittelyitä osa-alueittain.

Hiilikädenjälki
46 %

Hiilijalanjäljestä
Hiilikädenjälki

32 %
Hiilijalanjäljestä

Hiilikädenjälki
20 %

Hiilijalanjäljestä



Kohde ja lähtötiedot2
- Pilottikohde
- Rakennustyypin määrittelyt
- Pääasialliset runkomateriaalivaihtoehdot
- Muut ennakkotiedot



Pilottikohde
Kohteen piirteet ja pilotin tarkoitus

ILME-hankkeessa tehdään pilottitarkastelu Simon 
kunnan alueelle lähivuosina toteutettavan uuden 
koulurakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen sekä 
hiilikädenjäljen osalta.
Kohde on vasta tarveselvitys-vaiheessa, joten tarkkoja 
suunnitelmatietoja ei vielä ole saatavilla. Tässä 
raportissa on esitetty ne lähtötiedot ja oletukset, joita 
kohteen arvioinnissa on käytetty.
Pilotista saatavan tiedon avulla voidaan hahmottaa 
tämäntyyppisen kohteen osalta mm. 
materiaalivalintojen ja energiatehokkuuden merkitystä 
elinkaaren aikaisiin päästöihin. 

Kuva: Kuvituskuva 
(Creative Commons)



Rakennuksen tyyppi Koulurakennus
Bruttoala 7 000 brm2
Maanpäälliset kerrokset 2
Laskentajakso 50 vuotta

Lähtötiedot
Rakennuksen tyyppi, ala, kerrosluku & laskentajakson pituus

Kommentit: 
- Rakennuksen tyyppi on pilottikohteen lähtökohtien 

mukaisesti koulurakennus. 
- Bruttoala on määritelty laskentaa varten 

aikaisempien koulurakennusten laajuustietojen 
pohjalta. Kohteen tarkka laajuus voi tietysti muuttua 
tarkemman tilantarpeen selvityksen, tilaohjelman 
laatimisen sekä varsinaisen rakennussuunnittelun 
myötä.

- Maanpäällisiä kerroksia on alustavien keskusteluiden 
myötä tulossa 2.

- Laskentajaksoksi on valittu 50 vuotta



Lähtötiedot
Pääasiallinen runkorakenne, vertailukonseptit

Kommentit: 
- Pääasiallisen runkorakenteen osalta keskusteltiin 

kohdetta edustavan yhteistyötahon kanssa 
potentiaalisista vaihtoehdoista, joihin kiinnostusta 
voisi löytyä.

- Vertailtaviksi konsepteiksi valittiin 1) betoni-
elementein, 2) puu-rankarungolla ja 
tiiliulkoverhouksella sekä 3) hirsirakenteisena 
toteutettavat suunnittelukonseptit.

- Muihin rakenteisiin kohdistuvien materiaalivalintojen 
osalta ennakkoarviota ei vielä haluttu tehdä. 
Jäljempänä tässä raportissa on esitetty, minkälaisin 
oletusrakentein kohteen laskentaa on viety 
eteenpäin.

Betonielementti x

Paikalla valetut betonirakenteet
Puu-rankarunko, puu-ulkoverhous
Puu-rankarunko, tiiliulkoverhous x

CLT
Hirsi x

Harkkorakenteet
Joku muu, mikä?



Lähtötiedot
Energiankulutukseen vaikuttavat lähtötiedot

Kommentit: 
- Kohde tullaan liittämään kunnan kaukolämpö-

verkkoon, joten siltä osin lämmitystavan valinta 
on selvä.

- Energiatehokkuuden osalta kohteessa tullaan 
mitä luultavimmin asettamaan tavoitteita, joiden 
mukaan pyritään ns. normitasoa energia-
tehokkaampaan toteutukseen.

- Lisäksi kohteeseen on tarkoitus tehdä 
vähintäänkin varaus aurinkosähkö-järjestelmälle. 
Mahdolliset vaikutukset kohteessa tuotetun 
uusiutuvan energian osalta huomioidaan tämän 
raportin osiossa 5: Pohdinta.

Pääasiallinen lämmitystapa Kaukolämpö (puuhake)

Tavoiteltu energiatehokkuus Normi – tehokas – erittäin tehokas 

Muuta Varaus aurinkosähköjärjestelmälle



Kohteen laskentamallin 
rakentaminen3
Elinkaariarvioinnin kulku (YM)
Materiaalit
- Laajuustietoihin perustuvat määräarviot
- Rakenne- ja materiaalivalinnat
Energiankulutus
- Lämmitysenergian tarpeen arviointi
- Kiinteistösähkön tarpeen arviointi



Elinkaariarvioinnin kohdentuminen elinkaaren vaiheisiin
Ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaan

Kommentit: 
- Pilottikohteen arviointi tehdään YM:n 

arviointimenetelmän [1] mukaisesti.
- Arviointi kohdentuu elinkaaren eri vaiheisiin kuvan 

mukaisesti:  A1-A3 Tuotevaihe,  A4-A5 Rakentaminen, 
B Käyttövaihe, C Elinkaaren loppu ja lisäksi D Elinkaaren 
ulkopuoliset lisätiedot.

- Elinkaariarviointi tehdään yleensä lähtökohtaisesti koko 
elinkaaren ajalle. Kuitenkin elinkaaren vaihe voi joissain 
tarkasteluissa olla myös laskennan rajausperuste.

- Tässä pilottitarkastelussa arvioidaan suunnittelu-
konseptien päästöjä koko elinkaaren ajalle.

Kuva: Rakennuksen elinkaaren vaiheet Ympäristöministeriön rakennuksen 
vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaan [1]



Elinkaariarvioinnin kulku
Ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaan

Kommentit: 
- Tässä pilotissa tehtävä arviointi tehdään siis koko 

hankkeeseen kohdistuvana YM:n menetelmän 
mukaisesti sekä koko elinkaaren laajuiseksi ulottuvana.

- Tietojen kerääminen arvioinnin pohjaksi tehdään 
materiaalien osalta kohteen laajuustietoihin 
perustuvana arviointina ja energian osalta alustavaan 
energialaskentaan perustuen.

- Kuljetusten ja työmaan sekä elinkaaren lopun päästöjen 
arviointi tehdään käyttämällä laskennallisia vakioarvoja.

- Laskenta toteutetaan ohjelmistoperusteisesti 
OneClickLCA-ohjelmistolla [2].

- Tulosten tarkistaminen tehdään itsenäisen 
tarkistuslaskelman laatimisen avulla.

Kuva: Elinkaariarvioinnin kulku Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän mukaan [1]



Materiaalit
Materiaalien päästöjen laskentaperiaate

Kuva: Materiaalien valmistuksen päästöjen laskentaperiaate [3]

Kommentit: 
- Kohteen materiaaleihin liittyvien päästöjen osalta 

laskentaa varten tarvitaan materiaalien menekkitiedot 
(yksikköinä esim. kg, m2, m3…)

- Tämän lisäksi tarvitaan materiaalikohtainen 
päästökerroin, joka kokoaa päästöt ns. hiilidioksidi-
ekvivalentin muotoon suhteessa materiaaliyksikköön.

- Rakennusmateriaalien osalta materiaalien päästötietoja 
on löydettävissä tuotekohtaisesti ns. ympäristö-
selosteesta (EPD) tai ellei tuote ole tiedossa, voidaan 
käyttää yleisempiä keskiarvotietoja materiaali-
kohtaisesti.



Materiaalit
Lähtötietoihin perustuva laajuus- ja määrätietojen arviointi

Kommentit: 
- Konseptien laajuustiedot ja niihin pohjautuvat 

materiaalitiedot on arvioitu OneClickLCA-
ohjelmiston Carbon Designer -sovelluksella 
lähtötietojen pohjalta.

- Tässä vaiheessa tehdyt arviot antavat kaikille 
vertailukonsepteille samat laajuustiedot laskennan 
pohjaksi ja suuruusluokat ovat tämäntyyppiselle 
kohteelle oikeat.

- Myöhemmin kohteen ratkaisuiden tarkennettua 
laajuustietoihin ja materiaaleihin liittyviä tietoja 
voidaan päivittää todellisen suunnittelutiedon 
mukaisiksi.

Rakennuksen tyyppi: Koulurakennus
Bruttoala: 7 000 brm2
Maanpäälliset kerrokset: 2
Laskentajakso 50 vuotta



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Perustukset ja pohjarakenteet Selite Laajuus
Perustukset Sokkeli- ja anturaperustus, per bruttopinta-ala 7 000 m2
Routaeriste EPS-eriste 464 m
Kapillaarikerros Betonimurske 3 500 m2

Alapohja Selite Laajuus
Alapohja Maanvarainen, betoni, EPS 3 500 m2



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Runko Selite Laajuus
Välipohjat Konsepti 1: Betonirakenne, ontelolaatasto

Konsepti 2: Puupalkkirakenne
Konsepti 3: Puupalkkirakenne

3 500 m2

Pilarit - 0 m
Palkit - 0 m
Kantavat sisäseinät Konsepti 1: Betonirakenne (150 mm)

Konsepti 2: Puurankarunko
Konsepti 3: Hirsirakenne (205 mm)

2 961 m2

Parvekkeet - 0 m2
Portaat ja hissikuilu Betonirakenne, per korkeusmetri 30 m
Väestönsuoja Väestönsuojarakenne, arvioitu, per netto-ala 70 m2

Note: huomiovärillä merkityt rakenteet 
muutetaan konseptien mukaisiksi



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Ulkovaippa Selite Laajuus
Maanalaiset seinät - 0 m2
Ulkoseinät Konsepti 1: Betonirakenne, sandwich (mineraalivilla)

Konsepti 2: Puurankarunko
Konsepti 3: Hirsiseinärakenne (275 mm)

2 055 m2

Ulkoverhous Konsepti 1: Ohutrappaus (10 mm)
Konsepti 2: Tiiliulkoverhous (110 mm)
Konsepti 3: Hirsiseinärakenne toimii ulkopintana

2 055 m2

Ikkunat Kolminkertaiset ikkunat, puu-alumiini-kehyksellä 1 400 m2
Ulko-ovet Ulko-ovet, teräsrakenteiset 70 m2
Yläpohja Harjakatto, NR-puuristikko, eristeet ym. 3 500 m2
Vesikatto Teräslevykate 3 675 m2

Note: huomiovärillä merkityt rakenteet 
muutetaan konseptien mukaisiksi



Materiaalit
Laskentakonseptien laajuustiedot

Pinnat ja sisäseinät Selite Laajuus
Sisäseinät Väliseinä 70 mm, teräsranka-mineraalivilla, kipsilevy 1 269 m2
Lattiat Vinyyli (40 %), laatta (40 %), laminaatti (20 %) 6 675 m2
Sisäkatto Alaslaskettu sisäkatto, mineraalivillalevyllä 6 675 m2
Sisäseinien viimeistely Maalaus (80 %), Laatoitus (20 %) 10 514 m2

Oletusarvot ja talotekniikka Selite Laajuus
Vakioarvot, elinkaaren muut 
vaiheet

Kuljetukset, työmaan toiminnot, korjaukset, 
purkaminen, jatkokäsittely ja loppusijoitus

6 688 m2

Talotekniikan vakioarvot Iv, lämmönjako, sähkö, vesi- ja viemärijärjestelmät 6 688 m2



Energia
Energian käytön päästöjen laskentaperiaate

Kommentit: 
- Kohteen energiankulutukseen liittyvien päästöjen 

osalta laskentaa varten tarvitaan arviot kohteen 
tulevasta verkkosähkön kulutuksesta, 
mahdollisesta polttoaineiden kulutuksesta sekä 
kaukolämmön ja kaukokylmän kulutuksesta. 

- Lisäksi voidaan arvioida ulkopuolelle toimitetun 
energian määrä.

- Kulutuksen arvioinnin lisäksi laskennassa 
tarvitaan energiamuotojen mukaiset 
päästökertoimet, jotka kokoavat päästöt ns. 
hiilidioksidiekvivalentin muotoon suhteessa 
energiankulutuksen yksikköön.

Kuva: Energian käytön päästöjen laskentaperiaate [3]



Energian käyttö
Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt

Kommentit: 
- Konseptien energiankulutustiedot on arvioitu 

lähtötietojen pohjalta ja tekemällä osin tässä 
esitettyjä oletuksia.

- Tässä vaiheessa tehdyt arviot antavat 
vertailukonsepteille kulutustiedot laskennan 
pohjaksi ja suuruusluokkien arvioidaan olevan 
tämäntyyppiselle kohteelle oikeat.

- Myöhemmin kohteen ratkaisuiden 
tarkennettua energiankulutukseen vaikuttavia 
tekijöitä voidaan päivittää todellisen 
suunnittelutiedon mukaisiksi.

Sijainti Simo
Rakennuksen tyyppi 6 Opetusrakennukset ja päiväkodit
Bruttoala 7 000 brm2
Lämmitetty nettoala 6 688 m2
Rakennustilavuus 28 000 m3
Rakennuksen ilmatilavuus 21 000 m3
Maanpäälliset kerrokset 2
Laskentajakso 50 vuotta



Energian käyttö
Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt

Rakenneosat Selite
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten Konsepti 1: Betonirakenne (U-arvo 0,17 W/m2K)

Konsepti 2: Rankarakenne (U-arvo 0,17 W/m2K)
Konsepti 3: Hirsiseinärakenne (U-arvo 0,39 W/m2K)

Yläpohja ulkoilmaa vasten Harjakatto, NR-puuristikko, eristeet ym. (U-arvo 0,09 W/m2K)

Alapohja, maanvastainen Maanvarainen, betoni, EPS (U-arvo 0,17 W/m2K)

Ikkunat Kolminkertaiset ikkunat (U-arvo 0,8 W/m2K)

Ovet Ulko-ovet, teräsrakenteiset (U-arvo 1,0 W/m2K)

Kylmäsillat Arvioitu määrät (m) laajuustietoihin perustuen

Note: huomiovärillä
merkityt rakenteet 
muutetaan konseptien 
mukaisiksi



Energian käyttö
Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt

LVI-tekniset näkökulmat Selite
Ilmanvuotoluku q50 1,5

Ilmanvuotoluku n50 1,2

IV-järjestelmän 
kokonaisvuosihyötysuhde % 75 %

Tilojen lämmitystapa Kaukolämpö

Käyttöveden lämmitystapa Kaukolämpö

Jälkilämmityspatteri Tilojen lämmitysjärjestelmän mukainen

Jäähdytys -

Polttoaineiden kulutus -



Energian käyttö
Arvioidut energiankulutustiedot

Konseptit Arvioitu ostoenergian tarve Energiatehokkaampi 
ratkaisu, vaikutus -5 % Kokonaiskulutus

Konsepti 1, 
Betonirakenne

Lämmitysenergia: 66,4 kWh/m2
Sähkön käyttö: 45,0 kWh/m2
Kulutus yhteensä: 111,4 kWh/m2

 63,1 kWh/m2
 42,8 kWh/m2
 105,9 kWh/m2

Kaukolämpö: 441 700 kWh/a
Verkkosähkö: 299 600 kWh/a

Konsepti 2, 
Rankarakenne

Lämmitysenergia: 66,4 kWh/m2
Sähkön käyttö: 45,0 kWh/m2
Kulutus yhteensä: 111,4 kWh/m2

 63,1 kWh/m2
 42,8 kWh/m2
 105,9 kWh/m2

Kaukolämpö: 441 700 kWh/a
Verkkosähkö: 299 600 kWh/a

Konsepti 3, 
Hirsirakenne

Lämmitysenergia: 78,0 kWh/m2
Sähkön käyttö: 45,0 kWh/m2
Kulutus yhteensä: 123,0 kWh/m2

 74,1 kWh/m2
 42,8 kWh/m2
 116,9 kWh/m2

Kaukolämpö: 518 700 kWh/a
Verkkosähkö: 299 600 kWh/a

Note: CO2-laskentaan viedään 
-5 % perusratkaisua energia-
tehokkaamman suunnittelu-

konseptin kulutustiedot



Arvioinnin tulokset4
Suunnittelukonseptien vertailut
- Hiilijalanjälki
- Hiilikädenjälki



Hiilijalanjälki
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Suunnittelukonseptien vertailut
GWP = Ilmastoa lämmittävä vaikutus

Kommentit: 
- Oheisessa kuviossa on esitetty hiilijalanjäljen 

vertailuluvut YM:n menetelmän mukaisesti, jolloin 
yksikkönä käytetään kg hiilidioksidiekvivalenttia/m2/ 
vuosi.

- Luvussa ovat mukana kaikkien vaikutuskategorioiden 
tulokset yhdistettynä.

- Kokonaisuutta tarkasteltaessa rankarakenteinen 
konsepti erottuu positiivisesti hankkeen seurauksena 
syntyvien päästöjen näkökulmasta (-6,3 % vs. hirsirakenne; 
-5 % vs. betonirakenne).

- Betoni- ja hirsirakenteisten konseptien päästöt ovat 
lähes samankaltaiset, eron ollessa noin -1,5 % 
betonirakenteisen konseptin eduksi.
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Hankkeen kokonaispäästöt [t CO2e]

Kommentit: 
- Oheisessa kuviossa on esitetty suunnitelma-

konseptien kokonaisilmastopäästöt valitulla 
laskentalaajudella.

- Suhteessa toisiinsa tulokset vertautuvat 
täysin samoin kuin edellä on esitetty YM:n 
menetelmän mukaisesti.

- Tässä esitystavassa tarkoituksena on 
havainnollistaa kokonaispäästöt 
hiilidioksidiekvivalentti-tonneina hankkeen 
laajuus ja koko 50 vuoden elinkaari 
huomioiden.
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Suunnittelukonseptien vertailut
Ilmaston lämpeneminen [kg CO2e/m2/a], Elinkaaren vaiheiden osuudet

Kommentit: 
- Oheisessa kuviossa on esitetty päästöjen (kg 

CO2e/m2/a) kohdistuminen elinkaaren eri 
vaiheisiin.

- Selkeimmät erot konseptien välillä syntyvät 
materiaalien valmistukseen (A1-A3) sekä 
energian käyttöön (B6) liittyvissä päästöissä.

- Muissa kategorioissa erot ovat joko yhteisesti 
käytettyjä taulukkoarvoja tai muuten 
suhteellisen pieniä.

- Konseptien hiilijalanjäljen kokonaisarvo 
(esitetty pylväsdiagrammien yllä) on siis tässä 
esitettyjen elinkaaren moduulien A-C summa.

∑ = 14,0 
∑ = 13,3 

∑ = 14,2 



Suunnittelukonseptien vertailut
Ilmaston lämpeneminen [kg CO2e/m2/a], Arviointielementtien osuudet

Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää kaikkiin 

arviointielementteihin liittyvät elinkaaren 
aikaiset päästöt (kg CO2e/m2/a).

- Tuloksista voidaan havaita sekä 
lämmitysenergian että sähkön käytön suuri 
merkitys kohteen päästöille, suhteessa 
kaikkiin muihin arviointielementteihin.

- Lämmityksen lisäksi eroja konseptien välillä 
syntyy ulkoseinä-, väliseinä- ja välipohja-
rakenteiden arviointielementeissä.

- Seuraavissa kuvioissa on perehdytty 
tarkemmin niihin elementteihin, joissa 
konseptien väliset erot selkeimmin 
syntyvät.



Suunnittelukonseptien vertailut
Ilmaston lämpeneminen [kg CO2e/m2/a], Lämmitysenergia

Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää kaukolämmön 

kulutukseen liittyvät vuotuiset päästöt 
(kg CO2e/m2/a).

- Tuloksista voidaan havaita, että hirsi-
rakenteisen ulkoseinän korkeampi U-arvo 
(0,39 W/m2K) vaikuttaa lämmitysenergian 
kulutukseen vuositasolla merkittävästi 
(n. +15 % verrattuna kahteen muuhun 
konseptiin).

- Huom. kaukolämmön päästöjen laskennassa 
on tässä käytetty valtakunnallista 
keskiarvoa.
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Suunnittelukonseptien vertailut
Ilmaston lämpeneminen [kg CO2e/m2/a], Ulkoseinärakenteiden vertailu

Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää ulkoseinärakenteisiin 

liittyvät elinkaaren aikaiset päästöt 
(kg CO2e/m2/a).

- Tuloksista voidaan havaita, että betoni-
rakenteiden toteutukseen liittyvät 
valmistusvaiheen (A1-A3) päästöt ovat 
suurimmat ja hirsirakenteiden puolestaan 
pienimmät.

- Huom. Elinkaaren vaiheista käytön jälkeiset 
päästöt (C1-C4) on laskettu koko kohteelle 
kohdentuvan taulukkoarvon mukaisesti eikä 
ko. vaihetta ole siten tässä jyvitetty erillisille 
elementeille. 
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Suunnittelukonseptien vertailut
Ilmaston lämpeneminen [kg CO2e/m2/a], Väliseinärakenteiden vertailu
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Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää väliseinärakenteisiin 

liittyvät elinkaaren aikaiset päästöt 
(kg CO2e/m2/a).

- Tuloksista voidaan havaita, että betoni-
rakenteiden toteutukseen liittyvät 
valmistusvaiheen (A1-A3) päästöt ovat 
suurimmat ja rankarakenteisten väliseinien 
selvästi pienimmät.

- Huom. Elinkaaren vaiheista käytön jälkeiset 
päästöt (C1-C4) on laskettu koko kohteelle 
kohdentuvan taulukkoarvon mukaisesti eikä ko. 
vaihetta ole siten tässä jyvitetty erillisille 
elementeille. 



Suunnittelukonseptien vertailut
Ilmaston lämpeneminen [kg CO2e/m2/a], Välipohjarakenteiden vertailu
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Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää välipohjarakenteisiin 

liittyvät elinkaaren aikaiset päästöt 
(kg CO2e/m2/a).

- Tuloksista voidaan havaita, että betoni-
rakenteiden toteutukseen liittyvät 
valmistusvaiheen (A1-A3) päästöt ovat 
suurimmat. Puurakenteisissa konsepteissa 
välipohjarakenne on keskenään samanlainen.

- Huom. Elinkaaren vaiheista käytön jälkeiset 
päästöt (C1-C4) on laskettu koko kohteelle 
kohdentuvan taulukkoarvon mukaisesti eikä ko. 
vaihetta ole siten tässä jyvitetty erillisille 
elementeille. 



Suunnittelukonseptien vertailut
10 eniten vaikuttavinta materiaalia konsepteittain [t CO2e], No 1…5

No Konsepti 1
Betonirakenne

Vaikutukset 
kehdosta portille 
(A1-A3)

Konsepti 2
Puurankarakenne

Vaikutukset 
kehdosta portille 
(A1-A3)

Konsepti 3
Hirsirakenne

Vaikutukset 
kehdosta portille 
(A1-A3)

1
Valmisbetoni, 
normaali lujuus, 
yleinen

515 tonnia CO2e
(osuus 33,6 %)

Valmisbetoni, 
normaali lujuus, 
yleinen

270 tonnia CO2e
(osuus 20,7 %)

Valmisbetoni, 
normaali lujuus, 
yleinen

270 tonnia CO2e
(osuus 20,7 %)

2 Ontelolaatta, yleinen
185 tonnia CO2e
(osuus 12,1 %)

Kivivillaeristelevy, 
yleiset

130 tonnia CO2e
(osuus 10,2 %)

Hirsiseinärakenne
188 tonnia CO2e
(osuus 14,3 %)

3 Ikkunat, 
kolminkertainen lasi

106 tonnia CO2e
(osuus 6,9 %)

Ikkunat, 
kolminkertainen lasi

106 tonnia CO2e
(osuus 8,4 %)

Ikkunat, 
kolminkertainen lasi

106 tonnia CO2e
(osuus 8,1 %)

4 Kivivillaeristelevy, 
yleiset

96 tonnia CO2e
(osuus 6,3 %)

Sinkitty teräspeltikate 
0,5 mm

79 tonnia CO2e
(osuus 6,2 %)

Kivivillaeristelevy, 
yleiset

95 tonnia CO2e
(osuus 7,3 %)

5 Sinkitty teräspeltikate 
0,5 mm

79 tonnia CO2e
(osuus 5,2 %)

Kipsilevy, tavallinen, 
yleinen

64 tonnia CO2e
(osuus 5,0 %)

Sinkitty teräspeltikate 
0,5 mm

79 tonnia CO2e
(osuus 6,1 %)



Suunnittelukonseptien vertailut
10 eniten vaikuttavinta materiaalia konsepteittain [t CO2e], No 6…10

No Konsepti 1
Betonirunko

Vaikutukset 
kehdosta portille 
(A1-A3)

Konsepti 2
Puurankarunko

Vaikutukset 
kehdosta portille 
(A1-A3)

Konsepti 3
Hirsirunko

Vaikutukset 
kehdosta portille 
(A1-A3)

6 Betoniraudoitus, 
yleinen

56 tonnia CO2e
(osuus 3,7 %)

Ilmanvaihto-
järjestelmä 

47 tonnia CO2e
(osuus 3,7 %)

Kipsilevy, tavallinen, 
yleinen

54 tonnia CO2e
(osuus 4,1 %)

7 Ilmanvaihto-
järjestelmä 

47 tonnia CO2e
(osuus 3,0 %)

Patteriverkosto
45 tonnia CO2e
(osuus 3,5 %)

Ilmanvaihto-
järjestelmä 

47 tonnia CO2e
(osuus 3,6 %)

8 Patteriverkosto
45 tonnia CO2e
(osuus 2,9 %)

Valmisbetoni, 
matala lujuus, 
yleinen

37 tonnia CO2e
(osuus 2,9 %)

Patteriverkosto
45 tonnia CO2e
(osuus 3,4 %)

9
Valmisbetoni, 
matala lujuus, 
yleinen

37 tonnia CO2e
(osuus 2,8 %)

Lattiatasoite
37 tonnia CO2e
(osuus 2,9 %)

Valmisbetoni, 
matala lujuus, 
yleinen

37 tonnia CO2e
(osuus 2,8 %)

10 Lattiatasoite
37 tonnia CO2e
(osuus 2,4 %)

Vaneri, yleinen
37 tonnia CO2e
(osuus 2,9 %)

Lattiatasoite 
37 tonnia CO2e
(osuus 2,8 %)



HiilikädenjälkiCO2



Suunnittelukonseptien vertailut
Hiilikädenjälki [kg CO2e/m2/a], Muodostuminen elinkaaren vaiheittain
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Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää suunnittelukonseptien 

hiilikädenjäljen muodostumisen osatekijöittäin.
- Elinkaaren vaiheilta hiilikädenjäljessä huomioitavat 

osatekijät ovat: 
 bio-CO2 - biogeeninen hiilivarasto
 B1 - Sementtipohjaisten tuotteiden hiilinielut
 D - Uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä saatavat 

hyödyt
 D1 -Ylijäävä uusiutuva energia

- Tuloksista voidaan havaita, että puurakenteisiin 
valmistusvaiheessa (A1-A3) varastoitunut hiili tuottaa 
merkittäviä hyötyjä kohteen hiilikädenjäljen osalta.

- Kaikilla konsepteilla uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä 
saatavat hyödyt ovat niin ikään varsin merkittäviä.
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20 %
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Kommentit: 
- Oheinen kuvio esittää vertailun konseptien 

hiilikädenjäljen (kg CO2e/m2/a) suurusluokasta 
suhteessa hiilijalanjälkeen (kg CO2e/m2/a). Vertailu 
perustuu YM:n arviointimenetelmän mukaiseen 
laskentaan.

- Tuloksista voidaan havaita, että kaikissa 
suunnittelukonsepteissa ero hiilijalanjäljen ja 
-kädenjäljen välillä on varsin merkittävä.

- Edullisin tilanne tässä suhteessa on hirsirakenteisella
konseptilla, jossa hiilikädenjäljen suuruus on 46 % 
hankkeen hiilijalanjäljestä.

- Jäljempänä tässä raportissa on selitetty tarkemmin 
laskentakonseptien määrittelyt sekä esitetty tulosten 
erittelyitä osa-alueittain.



Arvioinnin ulkopuoliset 
lisätarkastelut5
- Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
- Hiilineutraalin hankkeen saavuttaminen?



Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
Rakennuksen muodon optimointi, kerrosluku
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Kommentit: 
- Rakennuksen muodon yksinkertaisuus tai 

vastaavasti monimuotoisuus vaikuttaa sekä 
materiaalien käyttöön että energian-
kulutukseen.

- Oheisen kuvaajan mukaisessa tarkastelussa 
on käytetty muuttujana rakennuksen kerros-
lukua.  Vastaavia päästövaikutuksia on 
muillakin rakennuksen muotoon vaikuttavilla 
suunnitteluratkaisuilla.

- Tämän pilottitarkastelun mukainen hanke on 
sen verran laaja (7 000 brm2), että muotoa 
saadaan optimaalisemmaksi toteuttamalla 
kohde 1-kerroksisen ratkaisun sijaan joko 2-
tai 3-kerroksisena (-6,7…-10,7 %).

-6,7 %
-10,7 %



Suunnittelukonseptien vertailut
Tilatehokkuuden kehittäminen

Kommentit: 
- Oheisessa kuviossa on esitetty päästöjen 

(kg CO2e/m2/a) muutokset alkuperäisessä 
betonirakenteisessa konseptissa sekä 
tilatehokkaammissa vaihtoehdoissa.

- Sekä materiaalien valmistukseen (A1-A3) että 
energian käyttöön (B6) liittyvät päästöt 
pienenevät, käytännössä samassa suhteessa, 
missä kohteen laajuuskin muuttuu.

- Kohteen päästöjen pienentämistä tila-
tehokkuutta kehittämällä voidaan siis pitää 
tehokkaana optimointikeinona.
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Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
Energiatehokkuuden parantaminen

Kommentit: 
- Edellä esitetyissä laskentatuloksissa on käytetty 

tiettyjä oletuksia kohteen energiatehokkuuden 
osalta.

- Oheisessa kaaviossa on laskettu energia-
tehokkuuden vaikutusta kokonaispäästöihin 
vaihtoehdoilla -5 %, -10 % ja -20 %.  Tarkastelun 
lähtökohtana on käytetty vertailun konseptia 1.

- Tarkastelun perusteella huomataan, että 
energian päästöjen ollessa lähtökohtaisesti n. 
puolet arviointikohteen kokonaispäästöistä, 
energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa 
kokonaispäästöihin n. puolet siitä prosentti-
luvusta, jolla tehokkuutta parannetaan.
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Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
Oma uusiutuvan energian tuotanto

Kommentit: 
- Pilotin lähtötietojen mukaisesti kohteeseen tullaan 

toteuttamaan vähintäänkin varaus aurinkosähkö-
järjestelmän asentamista varten.

- On mahdollista, että -järjestelmä tullaan asentamaan jo 
uudisrakentamisvaiheessa tai sitten se on helppo 
toteuttaa myös myöhemmin, kun siihen on varauduttu jo 
rakentamisvaiheessa.

- Varsinaiseen vertailulaskelmaan omaa uusiutuvan energian 
tuotantoa ei otettu mukaan, vaan sen mahdollisia 
vaikutuksia arvioidaan tässä erikseen.

- Suunniteltu aurinkosähkön tuotanto vaikuttaa kohteen 
päästöjen kokonaisuuteen kahdella tavalla: 1) vähentämällä 
verkkosähkön tarvetta (vaikutus hiilijalanjälkeen) ja 2) 
tuottaen mahdollisesti ajoittain ylimääräistä, verkkoon 
myytävää energiaa (vaikutus hiilikädenjälkeen).

Kokoluokka 60 kWp
Vuotuinen tuotto-odotus 52 000 kWh
Omaan käyttöön (n. 92 %) 47 800 kWh
Myyntiin (n. 8 %) 4 200 kWh

Aurinkosähköjärjestelmä, arvio

Note: Tietojen arvioinnissa hyödynnetty vastaavantyyppiseen 
kohteeseen Vähähiilinen Lappi -hankkeessa tehtyä tarkastelua [4]



Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
Oma uusiutuvan energian tuotanto

Kommentit: 
- Arvioinnin tulosten perusteella 60 kWp 

aurinkosähköjärjestelmän lisääminen 
kohteeseen pienentää kohteen vuotuista 
(ja elinkaaren aikaista) hiilijalanjälkeä n. 3,0 % 
verran.

- Mikäli järjestelmä osoittautuu taloudellisessa 
tarkastelussa järkeväksi toteuttaa, on sillä 
selkeä, positiivinen vaikutus myös kohteen 
hiilijalanjäljen pienentämisessä.

- Lisäksi positiiviset vaikutukset verkkoon 
myydyn energian osalta kasvattavat kohteen 
hiilikädenjälkeä 0,04 kg CO2e/m2/a verran 
(1,4 % konseptin hiilikädenjäljestä).
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Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
Vihreät energiasopimukset
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Kommentit: 
- Laskennassa energiaan liittyvät päästöt on 

mahdollista eliminoida kokonaan, mikäli 
kohteeseen on mahdollista hankkia 
varmennetusti 100 % uusiutuvasti tuotettua 
sähköä sekä kaukolämpöä.

- Oheisessa kuviossa on esitetty päästöjen 
(kg CO2e/m2/a) muuttuminen vertailu-
konsepteissa, kun energiaan liittyvät päästöt 
eliminoidaan.

- Koska energian käytön päästöt ovat lähtö-
kohtaisesti kaikissa suunnittelukonsepteissa 
merkittävät, ovat tämän optimointitoimenpiteen 
vaikutukset vastaavasti suuret (-51 %...-56 %).



Suunnittelukonseptien optimointivaihtoehtoja
Vihreän betonin käyttäminen

Kommentit: 
- Materiaalipäästöjen tarkastelussa todettiin, että tässä 

käytetyissä suunnittelukonsepteissa betonirakenteisiin 
liittyvät päästöt olivat merkittävässä roolissa. 

- Nykyisin on kuitenkin saatavilla ns. vihreää betonia, 
joka voi pudottaa CO2-päästöjä -20…-60 %. Vaikutus 
saavutetaan käyttämällä osin sementtiä korvaavia, 
teollisuuden sivuvirroista saatavia, ainesosia betonin 
valmistuksessa. [5]

- Tilaajan on myös mahdollista käyttää hankkeessa ns. 
päästökompensoitua betonia, jolloin päästöt tuotteen 
osalta ovat nolla. Tällöin hinnoittelu sisältää kompen-
saatiomaksun, jonka myötä valmistuksen päästöjä 
vastaavat vähennykset on jo valmiiksi hankittu 
sertifioiduista vähennyshankkeista. [6] 
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Hiilineutraalin hankkeen saavuttaminen?
Konsepti 1, betonirakenteinen, esimerkki

Tarkastelun osa-alueet kg CO2e/m2/a %

Suunnittelukonseptin hiilijalanjälki 14,0 100 %

 Paranna tilatehokkuutta - 1,4 - 10%

 Paranna energiatehokkuutta - 0,7 - 5 %

 Lisää omaa aurinkosähkön tuotantoa - 0,4 - 3 %

 Siirry vihreisiin energiasopimuksiin - 5,8 - 41 %

 Käytä vihreää betonia - 1,4 - 10 %

Optimoidun ratkaisun hiilijalanjälki 4,3 31 %

Optimoidun ratkaisun hiilikädenjälki -2,5 - 18 %

Jäljelle jäävät kokonaispäästöt 1,8 13 %

 Hanki hankkeelle tarvittavat ulkoiset kompensaatiot - 1,8 - 13 %

 Hiilineutraali rakennushanke ± 0 0 %

Note: Hankkeen hiilineutraaliuden 
määrittely ei ole vielä täysin vakiintunut. 

YM:n menetelmän mukaisissa tarkasteluissa 
hiilijalanjälki ja -kädenjälki ilmoitetaan 

erikseen, eikä niitä vähennetä toisistaan.

Kommentit: 
- Oheisessa taulukossa on esitetty 

betonirakenteisen suunnittelu-
konseptin optimointiratkaisuita ja 
muita tekijöitä ilmastopäästöjen 
kokonaisuuden näkökulmasta. 

- Huom. Osalla toimenpiteistä on 
keskinäisiä yhteyksiä. Tässä on tehty 
karkeita arvioita toimenpiteiden 
suuruusluokasta myös tätä tekijää 
huomioiden.

- Tässä esitettyjen tehostamistoimien 
lisäksi konseptin hiilineutraaliuden 
saavuttamisen keinona käytetään 
1,8 (kg CO2e/m2/a) verran ns. 
ulkoisia kompensaatioita.



Hiilineutraalin hankkeen saavuttaminen?
Konsepti 2, puuranka-rakenteinen, esimerkki

Tarkastelun osa-alueet kg CO2e/m2/a %

Suunnittelukonseptin hiilijalanjälki 13,3 100 %

 Paranna tilatehokkuutta - 1,3 - 10 %

 Paranna energiatehokkuutta - 0,7 - 5 %

 Lisää omaa aurinkosähkön tuotantoa - 0,4 - 3 %

 Siirry vihreisiin energiasopimuksiin - 5,8 - 44 %

 Käytä vihreää betonia - 0,7 - 5 %

Optimoidun ratkaisun hiilijalanjälki 4,4 33 %

Optimoidun ratkaisun hiilikädenjälki - 4,2 - 32 %

Jäljelle jäävät kokonaispäästöt 0,2 1 %

 Hanki hankkeelle tarvittavat ulkoiset kompensaatiot - 0,2 - 1 %

 Hiilineutraali rakennushanke ± 0 0 %

Note: Hankkeen hiilineutraaliuden 
määrittely ei ole vielä täysin vakiintunut. 

YM:n menetelmän mukaisissa tarkasteluissa 
hiilijalanjälki ja -kädenjälki ilmoitetaan 

erikseen, eikä niitä vähennetä toisistaan.

Kommentit: 
- Oheisessa taulukossa on esitetty 

rankarakenteisen suunnittelu-
konseptin optimointiratkaisuita ja 
muita tekijöitä ilmastopäästöjen 
kokonaisuuden näkökulmasta. 

- Huom. Osalla toimenpiteistä on 
keskinäisiä yhteyksiä. Tässä on tehty 
karkeita arvioita toimenpiteiden 
suuruusluokasta myös tätä tekijää 
huomioiden.

- Tässä esitettyjen tehostamistoimien 
lisäksi konseptin hiilineutraaliuden 
saavuttamisen keinona käytetään 
0,2 (kg CO2e/m2/a) verran ns. 
ulkoisia kompensaatioita.



Hiilineutraalin hankkeen saavuttaminen?
Konsepti 3, hirsirakenteinen, esimerkki

Tarkastelun osa-alueet kg CO2e/m2/a %

Suunnittelukonseptin hiilijalanjälki 14,2 100 %

 Siirry vihreisiin energiasopimuksiin - 8,0 - 56 %

Optimoidun ratkaisun hiilijalanjälki 6,2 43 %

Optimoidun ratkaisun hiilikädenjälki - 6,6 - 46 %

 Hiilineutraali rakennushanke - 0,4 - 3 %

Note: Hankkeen hiilineutraaliuden 
määrittely ei ole vielä täysin vakiintunut. 

YM:n menetelmän mukaisissa tarkasteluissa 
hiilijalanjälki ja -kädenjälki ilmoitetaan 

erikseen, eikä niitä vähennetä toisistaan.

Kommentit: 
- Oheisessa taulukossa on esitetty 

hirsirakenteisen suunnittelu-
konseptin optimointiratkaisuita ja 
muita tekijöitä ilmastopäästöjen 
kokonaisuuden näkökulmasta.

- Hirsirakenteisen konseptin 
verrattain suuren hiilikädenjäljen 
vuoksi optimointitoimenpiteenä 
(hiilineutraaliuden näkökulmasta) 
riittäisi siirtyminen vihreisiin 
energiasopimuksiin.



LÄHTEET
[1] Ympäristöministeriö 2019. Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Osoitteessa:  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761
[2] OneClickLCA 2022. Rakennushankkeen elinkaarilaskennan tiedot ja tietokannat OneClickLCA-sovelluksessa. Osoitteessa 
: https://www.oneclicklca.com/fi/
[3] Kuittinen, M. 2019. Osoitteessa: https://www.ril.fi/media/2019/koulutus/rakennusfysiikka-2019/rakennusfysiikan-paivat-
2019-10-30-kuittinen.pdf
[4] Heiskanen, J. 2021. Aurinkosähkötarkastelut. Osoitteessa: https://mappi.metsakeskus.fi/catalog/Mappi/r/245
[5] Rudus 2022. Rudus Vihreä betoni. Osoitteessa: https://www.rudus.fi/tuotteet/betoni/vihrea-betoni
[6] Lujabetoni 2022. Lujabetonin hiilineutraali valmisbetoni. Osoitteessa: 
https://lujabetoni.fi/tuotteet/valmisbetonit/kompensoitubetoni/

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761
https://www.oneclicklca.com/fi/
https://www.ril.fi/media/2019/koulutus/rakennusfysiikka-2019/rakennusfysiikan-paivat-2019-10-30-kuittinen.pdf
https://mappi.metsakeskus.fi/catalog/Mappi/r/245
https://www.rudus.fi/tuotteet/betoni/vihrea-betoni
https://lujabetoni.fi/tuotteet/valmisbetonit/kompensoitubetoni/


PILOTTITARKASTELUN TOTEUTUSTIIMI ILME-HANKKEESSA

Mikko Vatanen
Lapin ammattikorkeakoulu
mikko.vatanen@lapinamk.fi 

Jarmo Linjama
Suomen Ympäristökeskus
jarmo.linjama@syke.fi

Katja Mourujärvi
Lapin ammattikorkeakoulu
katja.mourujarvi@lapinamk.fi

Antti Sirkka
Suomen Metsäkeskus
antti.sirkka@metsakeskus.fi


	Konseptivaiheen vertailut �- hiilijalanjälki & hiilikädenjälki�Ilmastoviisas Meri-Lappi (ILME)
	Tiivistelmä
	Käsitteet
	Sisältö
	Tuloskatsaus
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Suunnittelukonseptien vertailut�GWP = Ilmastoa lämmittävä vaikutus
	Suunnittelukonseptien vertailut�Hankkeen kokonaispäästöt [t CO2e]
	Slide Number 10
	Kohde ja lähtötiedot
	Pilottikohde�Kohteen piirteet ja pilotin tarkoitus
	Lähtötiedot�Rakennuksen tyyppi, ala, kerrosluku & laskentajakson pituus
	Lähtötiedot�Pääasiallinen runkorakenne, vertailukonseptit
	Lähtötiedot�Energiankulutukseen vaikuttavat lähtötiedot
	Kohteen laskentamallin rakentaminen
	Elinkaariarvioinnin kohdentuminen elinkaaren vaiheisiin�Ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaan
	Elinkaariarvioinnin kulku�Ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaan
	Materiaalit�Materiaalien päästöjen laskentaperiaate
	Materiaalit�Lähtötietoihin perustuva laajuus- ja määrätietojen arviointi
	Materiaalit�Laskentakonseptien laajuustiedot
	Materiaalit�Laskentakonseptien laajuustiedot
	Materiaalit�Laskentakonseptien laajuustiedot
	Materiaalit�Laskentakonseptien laajuustiedot
	Energia�Energian käytön päästöjen laskentaperiaate
	Energian käyttö�Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt
	Energian käyttö�Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt
	Energian käyttö�Energiankulutuksen arviointi, laskentakonseptien määrittelyt
	Energian käyttö�Arvioidut energiankulutustiedot
	Arvioinnin tulokset
	Hiilijalanjälki
	Suunnittelukonseptien vertailut�GWP = Ilmastoa lämmittävä vaikutus
	Suunnittelukonseptien vertailut�Hankkeen kokonaispäästöt [t CO2e]
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Hiilikädenjälki
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Arvioinnin ulkopuoliset lisätarkastelut
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57

