
 

 

Puurakentamisen  

hiilijalanjälkivertailut  

 

Hiilijalanjälki kuvaa rakennuksen elinkaaren aikaista vaikutusta ilmastoon. Raken-

nettu ympäristö kuluttaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti lähes puolet kaikista 

tuotetuista materiaaleista. Puun käyttöä lisäämällä pienennetään rakentamisen 

hiilijalanjälkeä ja puurakennusosat toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. Ympäris-

töministeriön tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon ra-

kentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä. 

Rakennusmateriaalien merkitys korostuu rakentamisen ympäristövaikutusta arvi-

oitaessa, koska tällä hetkellä uudisrakentaminen on jo energiatehokasta ja käytön 

aikainen hiilijalanjälki on pieni. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövai-

kutuksista alkaa olla jo hyvin tietoa. Ihan selkeää puurakentamisen ja betonira-

kentamisen hiilijalanjälkivertailu ei kuitenkaan vielä ole. Hiilijalanjälkeen liittyviä 

laskentatapoja on tällä hetkellä vielä erilaisia, joista johtuvat ristiriitaiset tutkimus-

tulokset. 

 

Kuva 1: Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä 1000 kg hiilidioksidia ja  

samalla fotosynteesissä vapautuu 700 kg happea ilmakehään. 
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 Hiilijalanjälkivertailuja 

 

Turun kaupungin vuokrataloyhtiölle TVT Asunnoille on rakenteilla 82 uutta Ara-ra-

hoitteista vuokra-asuntoa kahteen kerrostaloon. Talot eroavat toisistaan vain ma-

teriaaleiltaan, sillä toinen taloista valmistetaan puusta ja toinen betonista. 

”Puukerrostalon hiilijalanjälki eli ilmastopäästöt on 12,72 hiilidioksidiekvivalentti-

kiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa ja puukerrostalon hiilikädenjälki 

eli myönteiset ilmastopäästöt eli päästöt, jotka jäävät toteutumatta, kun puuker-

rostalo rakennetaan, -9,89 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä 

kohti vuodessa. 

Betonikerrostalon hiilijalanjälki on 13,90 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä 

nettoalaneliötä kohti vuodessa ja betonikerrostalon hiilikädenjälki -3,37 hiilidioksi-

diekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa. 

Ympäristöministeriön kehitteillä olevan vähähiilisyyden laskentamenetelmän mu-

kaan puukerrostalon nettoilmastovaikutus on siis merkittävästi pienempi kuin be-

tonikerrostalon.” 

Lähde: https://www.rakennuslehti.fi/2020/10/identtiset-talot-eroavat-vain-materi-

aaleillaan-puu-ja-betonikerrostalo-tarkassa-ilmastovertailussa-samalla-tontilla/ 

 

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelmassa vertailtiin Kuninkaantam-

messa vuosien 2018–2020 aikana keskenään identtisiä kerrostaloja, joista toinen 

on betoni- ja toinen puurunkoinen. Tavoitteena oli hanke, jonka avulla pystyttäisiin 

vertaamaan talojen eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa sekä käyttöönoton 

jälkeen. 

Kuninkaantammen kerrostalojen elinkaaripäästöjä tarkasteltiin sadan vuoden ai-

kajänteellä. Rakennushankkeen päästöistä kolme neljäsosaa aiheutui asumisen ai-

kaisesta energiankulutuksesta. Puurakenteisen talon elinkaaripäästöt olivat kuusi 

prosenttia betonirakenteista pienemmät. Kun tarkasteltiin vain rakennusmateriaa-

lien elinkaaripäästöjä, olivat puurakenteisen rakennuksen päästöt noin 20 prosent-

tia betonirakenteista pienemmät. Vertailuhankkeen laskelmissa ei otettu huomi-

oon rakennuksien hiilikädenjälkeä.  

https://www.rakennuslehti.fi/2020/10/identtiset-talot-eroavat-vain-materiaaleillaan-puu-ja-betonikerrostalo-tarkassa-ilmastovertailussa-samalla-tontilla/
https://www.rakennuslehti.fi/2020/10/identtiset-talot-eroavat-vain-materiaaleillaan-puu-ja-betonikerrostalo-tarkassa-ilmastovertailussa-samalla-tontilla/
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Käytönaikaista hiilijalanjälkeä seurattiin kaksi vuotta.  

Lisätietoa puu- ja betonirakentamisen vertailusta 

 

 

Kuva 2: Kuninkaantammen puu- ja betonirakenteiset vertailutalot.  

Kuva Metsäkeskus. 

 Muita tutkimusvertailuja 

 

Puurakentamisella voidaan leikata 30 prosenttia uudisrakentamisen hiilipiikistä. 

Granlund Consultingin tekemän selvityksen mukaan suunnittelu- ja materiaaliva-

linnoilla voidaan merkittävästi leikata uudisrakentamisen aiheuttamaa hiilipiikkiä. 

Uudisrakennuksen elinkaaren alun hiilipiikkiä saadaan pienennettyä käyttämällä 

30 prosenttia puuta betonirunkoon verrattuna. 

Lisäkerrosrakentamisella hiilipiikki voidaan jopa puolittaa. Linkki Puuinfon Puu-

päivä 5.11.2020 tiedotteeseen. 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa maailmanlaajuisista päästöistä kolmanneksen. 

Puukaupungit voisivat niellä lähes puolet sementtiteollisuuden hiilipäästöistä. 

Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat selvittivät, miten paljon 

https://www.hel.fi/kanslia/kehittyva-kerrostalo-fi/hankkeet/puu-ja-betonirakentamisen-vertailu
https://puuinfo.creamailer.fi/email/5fa2e87679aee
https://puuinfo.creamailer.fi/email/5fa2e87679aee
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uudet puurakennukset voisivat varastoida hiiltä Euroopassa seuraavan 20 vuoden 

aikana. Lisätietoa tutkimuksesta (Julkaistu 28.8.2020). 

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa LeanWOOD-hankkeessa kartoi-

tettiin suomalaisen puukerrostalorakentamisen vahvuuksia ja heikkouksia. Hanke 

tuotti uutta vertailutietoa myös puu- ja betonikerrostalojen hiilijalanjäljestä. Tek-

nologian tutkimuskeskus VTT vertasi Helsingissä rakennettuja, pohjaratkaisultaan 

identtisiä puisia ja betonisia kerrostaloja, jonka laskelman mukaan betonisen ker-

rostalon hiilijalanjälki oli noin 75 prosenttia suurempi kuin puusta tehdyn kerros-

talon. Lisätietoa tutkimuksesta (Julkaistu 10.4.2017) 

Hiilijalanjälkivertailut ovat tärkeitä, ja ne päivittyvät sitä mukaa, kun saadaan uutta 

tutkimustietoa eri materiaalien todellisista ilmastohyödyistä ja -haitoista. 

Hiilijalanjälki: Kuvaa päästöjen määrä, jonka rakennus tuottaa koko elinkaarensa 

aikana, alkaen rakennustuotteiden valmistuksesta päättyen rakennuksen purkami-

seen. 

Hiilikädenjälki: Rakennusten myönteiset ilmastovaikutukset. Mitattavia hyötyjä 

ovat esimerkiksi puurakenteisiin sitoutunut hiili (hiilivarasto) sekä rakennustuot-

teiden uudelleen käyttö ja kierrätys. 

CO2e eli Hiilidioksidiekvivalentti: Mittayksikkö, jossa eri kasvihuonekaasupäästö-

jen yhteenlaskettu ilmastoa lämmittävä vaikutus. 

Eveliina Oinas 

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke 

Puuosaamista Pirkanmaalle -hanke 

puh. 050 527 7775 

eveliina.oinas(at)metsakeskus.fi 

Janica Mäyrä 

Puuta seinästä siltaan -hanke  

puh. 050 518 9926 

janica.mayra(at)metsakeskus.fi 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aba134/pdf

