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KEKRI 2: Kerrostalovertailut
korkea ja matala 

pistemäinen ja lamellitalo



Vertailut
Tässä vertailussa verrataan eri muotoisten asuinkerrostalojen 

hiilijalanjälkeä toisiinsa

Vertailuparit ovat: 
Korkea talo ja matala talo
Pistemäinen talo ja lamellimainen talo

Kohteet on ensin laskettu siten, kuin ne on oikeasti suunniteltu
Eroja on mm. E-luvussa ja julkisivumateriaaleissa.

Tämän jälkeen kohteet on yhdenmukaistettu vastaamaan toisiaan ja 
tehty vertailu uudestaan

Laskennat on tehty Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän mukaisesti



Korkea talo alkuperäisenä

Betonirunko

18 kerrosta

Kaukolämpö

Lämmitetty nettoala 8 490 m2

E-luku 73



Matala talo alkuperäisenä

Betonirunko

4 kerrosta

Kaukolämpö

Lämmitetty nettoala 1 877 m2

E-luku 89



Korkea vs matala alkuperäisenä

13,71 14,11

6,33
5,55

7,896,71

0,67 0,67



Korkea vs matala alkuperäisenä



Pistemäinen talo alkuperäisenä

Betonirunko

7 kerrosta

Kaukolämpö

Lämmitetty nettoala 2 735m2

E-luku 74



Lamellitalo alkuperäisenä

• Betonirunko

• 4 kerrosta

• Kaukolämpö

• Lämmitetty nettoala 4 744m2

• E-luku 86



Pistetalo vs lamellitalo alkuperäisenä

5,80

0,67

7,206,27

6,21

0,67

14,08
12,74



Pistetalo vs lamellitalo alkuperäisenä



Yhteenveto alkuperäisenä



Yhdenmukaistaminen

• Vertailtavia rakennuksia muutettiin niin, että ne vastaavat paremmin 
toisiaan
• Energialaskenta yhdenmukaistettiin huomioiden kuitenkin rakennuksen 

muodon vaikutus E-lukuun
• IV-koneen vuosihyötysuhde, SFP-luku ja tuloilman lämpötila 

• Lämmönjakotapa

• Ilmanvuotoluku

• Ikkunoiden G-arvot

• Valaistusteho

• Aurinkosähköjärjestelmät poistettu



Yhdenmukaistaminen

• Rakenneosat yhdenmukaistettiin huomioiden kuitenkin 
rakennevahvuudet
• Ulkoseinät betonisandwich, eristeenä kivivilla

• Välipohjat paikallavaluna

• Yläpohja paikallavaluna, eristeenä kivivilla, bitumikermikate

• Alapohja maanvarainen laatta

• Talotekniikka samanlaiseksi, YM:n taulukkoarvoilla



Korkea talo
E-luku 85

Hiilijalanjälki 13,49 kg CO2/m2/a 
Kokonaispäästö 5 726 t CO2/m2/a 



Eniten vaikuttavat  
materiaalit korkea talo

Taulukossa on 25 eniten päästöjä 
aiheuttavaa materiaalia

Yhteensä ne vastaavat 98,3 % kaikista 
materiaalipäästöistä

Taulukon prosenttiosuus kertoo 
osuuden materiaalien päästöistä, ei 
koko elinkaaresta



Matala talo
E-luku 89

Hiilijalanjälki 14,22 kg CO2/m2/a 
Kokonaispäästö 1 334 t CO2/m2/a 



Eniten vaikuttavat  
materiaalit matala talo

Taulukossa on 25 eniten päästöjä 
aiheuttavaa materiaalia

Yhteensä ne vastaavat 97,8 % kaikista 
materiaalipäästöistä

Taulukon prosenttiosuus kertoo 
osuuden materiaalien päästöistä, ei 
koko elinkaaresta



Korkea vs matala

13,49
14,22

5,64
5,72

7,827,17

0,67 0,67



Korkea vs matala



Pistemäinen talo
E-luku 86

Hiilijalanjälki 13,40 kg CO2/m2/a 
Kokonaispäästö 1 832 t CO2/m2/a 



Eniten vaikuttavat  
materiaalit pistemäinen  talo

Taulukossa on 25 eniten päästöjä 
aiheuttavaa materiaalia

Yhteensä ne vastaavat 96,1 % kaikista 
materiaalipäästöistä

Taulukon prosenttiosuus kertoo 
osuuden materiaalien päästöistä, ei 
koko elinkaaresta



Lamellimainen talo
E-luku 86

Hiilijalanjälki 14,02 kg CO2/m2/a 
Kokonaispäästö 3 326 t CO2/m2/a 



Eniten vaikuttavat  
materiaalit lamellimainen  talo

Taulukossa on 25 eniten päästöjä 
aiheuttavaa materiaalia

Yhteensä ne vastaavat 96,1 % kaikista 
materiaalipäästöistä

Taulukon prosenttiosuus kertoo 
osuuden materiaalien päästöistä, ei 
koko elinkaaresta



Pistemäinen vs lamellimainen

13,40
14,02

5,47
6,17

7,187,25

0,67 0,67



Pistemäinen vs lamellimainen



Vertailu paaluperustuksella

13,49 14,22
15,09

14,02

15,7415,23 15,87

13,40



Rakenneratkaisuvertailu

Vertailussa on laskettu matalan talon hiilijalanjälki erilaisilla 
rakenneratkaisuilla
Väli- ja yläpohjat ontelolaatoista

Betonirunko tiiliverhouksella

Betonirunko ulkoseinä ohutrappauksella

Puurunko

Puurunko betonilattioilla

Puurunko, jossa yksi ulkoseinä betonia



Matala talo, vertailutaso
Väli- ja yläpohjat paikallavaluna

Hiilijalanjälki 14,22 kg CO2/m2/a 
Kokonaispäästö 1 334 t CO2/m2/a 



Matala talo ontelolaatat
Väli- ja yläpohjat ontelolaatoista

Hiilijalanjälki 13,87 kg CO2/m2/a 
Kokonaispäästö 1 302 t CO2/m2/a 



Matala talo tiiliverhouksella
Ulkoseinät tiiliverhoiltuja

Hiilijalanjälki 14,36 kg CO2/m2/a 

Kokonaispäästö 1 348 t CO2/m2/a 



Matala talo ohutrappauksella
Ulkoseinät rapattuja

Hiilijalanjälki 14,08 kg CO2/m2/a 

Kokonaispäästö 1 321 t CO2/m2/a 



Matala talo puurungolla
Rakenteet puuta, lasivillaeriste

Hiilijalanjälki 12,24 kg CO2/m2/a 

Kokonaispäästö 1 148 t CO2/m2/a 



Matala talo puurungolla, betonilattiat
Lattiat betonista

Hiilijalanjälki 12,51 kg CO2/m2/a 

Kokonaispäästö 1 174 t CO2/m2/a 



Matala talo puurungolla, betoniseinä
Yksi ulkoseinä betonista

Hiilijalanjälki 12,25 kg CO2/m2/a 

Kokonaispäästö 1 150 t CO2/m2/a 



Yhteenveto

14,22 14,36

12,51 12,25

13,87 14,08

12,24

5,72

7,82 7,82 7,85 7,83 7,93 7,81 7,81

5,84 5,85
3,64 4,03 3,77

5,38

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67


