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 KUKA
 SYKE:n Päästötietokanta -hanke 

 YM:n pyynnöstä

 Yhteistyössä rakentamisen LCA-eksperttien kanssa
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 MIKSI
 Liittyy YM:n vähähiilisen rakentamisen roadmappiin

 Tukee vähähiilisten rakennusten suunnittelua

 Mahdollistaa GWP-arvojen huomioon ottamisen rakennuslupavaiheessa

 MITEN
 Tarjoaa tuotteiden ja –palveluiden tyypilliset GWP-arvot  käyttöön

 Tarjoaa muuta resurssitehokkaan rakentamisen tarvitsemaa tuotetietoa 

 Mahdollistaa elinkaarinäkökulman vähähiilisen rakennuksen suunnittelussa

 Kattaa ison osan rakentamisen tuotteista ja palveluista.



 PRODUCTS

 Insulation and water proofing

 Building boards

 Concrete

 Steel and other metals

 Solid wood

 Mineral materials and glass (excluding concrete)

 Floorings and surface materials

 HVAC products and electrical installations

 Supplementary products

 Infra, yard, and foundations
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 SERVICES

 Energy

 Transportation

 Construction process

 Demolition process

TIETOKANTA
Noin 250 rakennusalan 
tuotetta ja palvelua

 SYSTEMS



 BUILDING BOARDS

 Chipboard

 Chipboard, melamine coated

 Fibre cement board

 Fibreboard, hard

 Fibreboard, medium density, mdf

 Fibreboard, medium density, mdf, melamine coated

 Fibreboard, soft, impregnated

 Gypsum plasterboard, hard, fire resistant

 Gypsum plasterboard, wind shield

 Gypsym plasterboard, for interior use

 OSB panel

 Plywood, birch, coated

 Plywood, birch, uncoated

 Plywood, spruce, coated

 Plywood, spruce, uncoated
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 DEMOLITION

 Process, demolition, deconstruction, office building

 Process, demolition, deconstruction, residential building

 Process, demolition, deconstruction, school or kindergarten

 Process, demolition, disposal

 Process, demolition, waste processing, metal materials

 Process, demolition, waste processing, mineral materials

 Process, demolition, waste processing, wooden materials

esimerkkejä



5 Tuotteet
 Hiilijalanjälki (kg/kg + muunnosarvoja)
 Hiilikädenjälki (kg/kg + muunnosarvoja)
 Uusiutuvien ja sekundääristen materiaalien osuus (%)
 SVHC –aineiden osuus (%)
 Käyttöiän jälkeinen skenaario (%) 
 Käyttöikä, jos alle 50 vuotta

 Talotekniikka
 Täydentävät rakennusosat
 Julkisivutuotteet ja katteet

 Hukka (1, 3, 5, 10 %) (waste factor)
 Päähuomio vaiheissa A1-A3

 Palvelut
 Hiilijalanjälki
 kg CO2e/kWh
 kg/tkm
 kg CO2e/m2)

Indikaattorit



Hiilikädenjälki ja 
elinkaaren jälkeiset skenaariot 6

Hiilikädenjälkiarvot 
TULEVAISUUDESSA NYT
Re-use and material recycling Vain metallit
Energy recovery (considering long-term decarbonation) Ei mukana
Carbon storage effect, ≥ 100 years ≥ 100 years
Carbonation Ei mukana

 SKENAARIOT
 Uudelleenkäyttö
 Kierrätys
 Poltto
 Maantäyttö



Tuotteiden tyypillisten arvojen laadinta
 Perustuvat olemassa olevaan julkiseen tietoon
 Lähteenä pääasiassa ympäristöselosteet
 RTS EPD, EPD Norge, Environdec, IBU…..
 Priorisointi

 1) kotimaa
 2) pohjoismaat
 3) tuontimaat  
 4) geneerinen data (esim. ÖkobauDat, ICE, VTT, IVL) 

 Tiedon koontia eri lähteistä
 Vertailua
 Valintaa ja keskiarvojen laskentaa
 Tarpeen vaatiessa muokkausta vähäisessä määrin
 Metallit, eristeet, mineraaliset, lasit, puu, 

rakennuslevyt, pinnoitteet, infra



Talotekniset ja täydentävät 
tuotteet
 Tuotetaso  (Bionova)

Mallinnettu / valittu edustava kokoonpano
Hyödynnetty osamateriaalien tietoa:
Lasi, alumiini, ruostumaton teräs, kupari, muovit jne.
Koottu vertailutietoa 
Lopputulos laskettu yksikössä kg/kg tai muu 

asiaankuuluva yksikkö

Talotekniset järjestelmät
Neliömetripohjaiset (taulukko)päästöarvot (Sweco)
Pohjautuu:
Referenssihankkeitten TATE-määriin
Materiaali- ja tuotetason tuloksiin
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Betonituotteet
 Betonivalmisosat, betonituotteet, 

valmisbetoni 
 Reseptien ja valmistuksen mallinnus
 Relevantin taustatiedon käyttö osa-

aineille
 Sideaineet, runkoaineet, raudoitus
 Koottuja keskimääräisiä tietoja 

teollisuudelta
 VTT
 Yhteistyö teollisuuden ja organisaatioiden 

kanssa



10Energiapalvelut
 Fossiiliset polttoaineet
 Sähkö, kaukolämpö, kaukokylmä
 Kaukokylmälle kehitetty uusi tieto (SYKE )
 Poltto (kotimainen tuotanto, sähkön nettotuonti) 

(Tilastokeskus)
 Ennustettu päästöjen väheneminen otettu huomioon 

Pitkän aikavälin muutos (VTT & SYKE PITKO-hanke)
 Täydennykset 

CH4 ja N2O -päästöt 
Hankinta (JRC)
 Infra (tutkimusraportit)



Kuljetuspalvelut
 Hyvälaatuinen olemassa oleva tieto
 VTT:n LIPASTO -tietokanta
 http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.ht

m
 Täydennettynä polttoaineiden hankinnan 

päästöarvoilla (JRC)
Rakentamispalvelu
 Tiedon keruu raporteista ja tutkimuksista 
 Keskiarvojen laskenta
 Lopputuloksena arvo muodossa CO2e/m2

 Tiedon saatavuus puutteellista 
 Maarakentaminen
 Stabilointi
 Eri käyttötakoituksen rakennukset 

(asuinkerrostalo, toimisto, koulu tai  päiväkoti

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/indexe.htm
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 Tiedon koonti 

 tutkimusraportit
 ympäristöselosteet
 purkuyrityksen kokoamat tiedot

 Keskiarvojen laskenta
 Lopputuloksena arvo pääosin muodossa 

CO2e/m2

 Demolition, deconstruction, office building
 Demolition, deconstruction, residential building
 Demolition, deconstruction, school or 

kindergarten



Jätteen käsittely
 Tiedon koonti tutkimusraporteista ja tuotekohtaisista 

arvioista
 Geneerinen arvo kolmelle tuoteryhmälle(kgCO2e/kg)

mineraaliset
metallit
puupohjaiset

 Jätemäärä arvioidaan rakennuksen perusteella
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Loppusijoitus / poltto

 Orgaanisen aineksen vieminen kaatopaikalle 
kielletty

 Mineraalisista aineksista ei kaatopaikalla juuri 
päästöjä

 Pääosa rakennusjätteestä painoprosentteina on 
betonia ja muita mineraalisia tuotteita

 Oletettu, että työmaalta syntyvästä sekajätteestä 
90 paino-% kaatopaikalle (maatäyttöihin)
10 paino-% energiahyödyntämiseen 

kierrätyspolttoaineen päästökertoimella.
 Kierrätyspolttoaineen päästökerroin 

0,57 kg CO2/kg (Tilastokeskus)
 Oletusarvo päästökertoimelle 

0,057 kg CO2 / kg.
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 Lähes valmis
 Muutamia täydennyksiä
 Kokonaisuuden tarkistus käynnissä

 Tietokantaa on tarkoitus ylläpitää sekä tarpeen 
vaatiessa täydentää ja uudistaa

 Uusimista tulee helpottamaan tiedon läpinäkyvyys
 Jokaiselle tuotteelle laadittu taustaraportti

 Tietokannan kautta saatavilla
 Selostaa lähtöaineiston
 Selostaa valinnan periaatteet



16Tuotteen hiilijalanjälki rakennuksen arviossa
 GWP(A1-A3) fossiilinen

 Valitun päästöarvon tavoite on osoittaa tyypillistä päästötasoa

 Tietokannassa mukana

 Tyypillinen arvo

 Konservatiivinen arvo 
= kerroin x tyypillinen arvo

Käyttötapaus Mitä arvoa käytetään 
tuotteelle

Suunnittelija tutkii alustavasti eri 
vaihtoehtojen vaikutusta

Tyypillinen arvo

Rakennuslupahakemus
Ei tietoa mistä tuote hankitaan

Konservatiivinen arvo

Rakennuslupa
Tiedetään mistä tuote hankitaan

Tuotekohtainen arvo (EPD)

Rakennuslupa
Tiedetään mistä tuote hankitaan 
mutta tuotteella ei ole 
ympäristöselostetta

Konservatiivinet arvo



Rakennuksen KHK-päästöjen 
elinkaariarvio tietokannan avulla 17

Tietokannan tieto

Tuotteiden valmistus (A1-A3) Tuotteiden GWP(A1-A3) fossil -arvot

Tuotteiden kuljetus työmaalle (A4) Kuljetuspalveluiden arvot

Rakentaminen (A5) Rakentamispalveluiden arvot

Rakennuksen käyttö (B6) Energiapalvelujen arvot (nyt ja tulevina vuosikymmenninä)

Tuotteiden uusiminen (B4) Tuotteiden GWP(A1-A3)fossil arvot + tuotteiden käyttöikäarvot

Rakennuksen purku (C1) Purkupalveluiden arvot

Purkujätteiden kuljetus (C2) Kuljetuspalveluiden arvot

Jätteenkäsittely (C3, C4) Jätteenkäsittelyn arvot

 Systeemin ulkopuoliset hyödyt (D) (kierrätys, poltto, varasto, karbonatisoituminen)
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