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Tiivistelmä 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä rakennusalalla on suuri vaikutus. Rakennuksen pitkä käyt-

töikä vaikuttaa sen vähähiilisyyteen. 

Utajärven uuden terveyskeskuksen vähähiilisyyden arviointi on tehty osana Puuta seinästä siltaan -hanketta. Hanke on 

Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun 

kanssa. Hanke-alueena on Pohjois-Pohjanmaa. 

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun puolesta. Arvioinnin tavoitteena on tuot-

taa ja välittää tietoa valitun kohteen hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä sekä tulevasta maankäyttö- ja rakennuslainuudis-

tuksesta ja siten kehittää hankealueen tulevia rakennushankkeita kestävämmän rakentamisen ja puunkäytön lisäämisen 

puolesta.  

Utajärven uuden terveyskeskuksen vähähiilisyyden arvioinnissa on käytetty Suomen ympäristöministeriön vuonna 2019 

julkaisemaa Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän ensimmäistä versiota, ja arviointi on laadittu One Click 

LCA -laskentatyökalun avulla. Arviointimenetelmästä ollaan kehittämässä seuraavaa versiota pilotointikohteiden arvioin-

tien ja palautteiden pohjalta. Raportissa esitetyn kohteen vähähiilisyyden arviointi ei ole osa arviointimenetelmän viral-

lista pilotointia.  

Rakennuksessa ulkoseinät ovat massiivi CLT-elementtejä, kantavat väliseinät ovat suurimmalta osin teräsbetoniraken-

teisia, alapohja on tuulettuva kantava ontelolaattarakenteinen ja yläpohja on harjakattoinen puurankarakenteinen. Ke-

vyet väliseinät ovat pääosin kalkkihiekka-harkkoponttirakenteiset. Rakennuksen arvioitu käyttöikä on 100 vuotta ja se 

lämmitetään kaukolämmöllä vesikiertoisen lattialämmityksen avulla. Arviointikohteen vähähiilisyyden arvioinnin tulok-

sena saatiin tietoa kohteen hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä sen koko elinkaaren ajalta. Kohteen hiilijalanjäljeksi arvi-

oitiin 11 kg CO2e/m²/a, ja sen hiilikädenjäljeksi arvioitiin -5 kg CO2e/m²/a.  

Vähähiilisellä rakennuksella on pieni hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki. Arviointikohteena olleen terveyskeskuksen hiili-

jalanjälki on verrattain pieni sen pitkän suunnitellun käyttöiän ja valittujen rakenteiden ansiosta. Rakennuksen hiilikäden-

jälki ei ole niin suuri, että rakennus olisi hiilineutraali. Merkittävä osuus rakennuksen arvioidusta hiilikädenjäljestä muo-

dostuu rakennuksen koko ulkoseinä alan peittävästä massiivi CLT-elementeistä eli ristiin liimattua puuta, joiden tilavuus 

on kokonaisuudessaan 100 m³.  
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1 Arvioinnin tarkoitus 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.  

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä rakennusalalla on siis suuri vaikutus.  

Utajärven uuden terveyskeskuksen vähähiilisyyden arviointi on tehty osana Puuta seinästä siltaan -hanketta. Hanke on 

Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun 

kanssa. Hankkeen rahoittajana on Maaseuturahasto. Hanke-alueena on Pohjois-Pohjanmaa ja hankkeen toimissa keski-

tytään etenkin alueen maaseutukuntien kehittämiseen ja toiminnan edistämiseen.  

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun puolesta. Arvioinnin tavoitteena on tuot-

taa ja välittää tietoa valittujen kohteiden hiilijalanjäljestä sekä tulevasta maankäyttö- ja rakennuslainuudistuksesta ja si-

ten kehittää alueen tulevia rakennushankkeita kestävämmän rakentamisen ja puunkäytön lisäämisen puolesta.  

Arvioinnin pohjana on käytetty Suomen ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaisemaa Rakennuksen vähähiilisyyden 

arviointimenetelmää. Käytetty arviointimenetelmä on ensimmäinen vedos tulevasta kansallisesta arviointimenetelmästä, 

ja se on tarkoitettu vain pilotointivaihetta varten, jonka perusteella seuraavan pilotointivaiheen menetelmää päivitetään. 

Toisen pilotointivaiheen pohjalta kehitetään virallinen kansallinen arviointimenetelmä, joka tulee osaksi maankäyttö- ja 

rakennuslais kokonaisuudistusta. Kokonaisuudistuksessa rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi ja rakennustyyppikohtai-

nen hiilibudjetti tulee osaksi Suomen rakennusmääräyksiä. (Kuittinen, 2019) 

Raportissa esitetyn kohteen vähähiilisyyden arviointi ei ole osa kuvatun arviointimenetelmän virallista pilotointia, eikä sitä 

voida käyttää rakennusluvan myöntämisen ehtona.  

1.1 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteina on aktivoida rakentamisen eri osapuolia lisäämään puun käyttöä talonrakennuksessa sekä lii-

kenne- ja asuinympäristöjen rakentamisessa. Keskeinen osa-alue on valmistautuminen tulossa oleviin rakennusten elin-

kaaren hiilijalanjäljen ohjausmenettelyihin lisäämällä tietoisuutta rakentamisen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen määrityk-

sestä ja merkityksestä sekä puutuotteiden hiilitaseen kehittymisestä rakennuskannassa.  

Maakunnan puusta rakentamisen mahdollisuuksia tuodaan näkyväksi ja aktivoidaan tiedonvaihtoa alan toimijoiden ja 

asukkaiden välillä. Taajamien kerrostalo- ja julkisten rakennuskohteiden lisäksi erityisteemoina ovat puun käyttö maatila- 

ja maaseuturakentamisessa sekä puun käyttö infrarakentamisessa sekä puualan tuotekehityksen ja toiminnan kehitys-

tarpeiden tukeminen. 
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2 Arvioinnin perustiedot 

2.1 Arviointimenetelmä ja arvioinnin perustiedot 

Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikana vapautuneiden kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuva-

taan hiilijalanjäljellä. Hiilijalanjäljen suuruuden kertoo usein hiilidioksidiekvivalentti, joka ottaa huomioon myös muut vai-

kuttavat kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidin lisäksi, jonka vaikutus on merkittävin. Hiilidioksidiekvivalentista käytetään 

lyhennettä CO2e, ja se ilmoitetaan massana esimerkiksi kg CO2e tai tonnia CO2e.  

Rakennuksen hiilijalanjälki ilmoitetaan positiivisena kokonaislukuna, ja siinä käytetään vertailuyksikköä kgCO2e/m²/a, 

jossa kokonaispäästöt jaetaan lämmitetyllä nettoalalla ja arviointiajanjaksolla, joka on tässä kohteessa 100 vuotta.  

Hiilijalanjäljen lisäksi rakennuksesta ilmoitetaan hiilikädenjälki, joka ilmaistaan negatiivisena kokonaislukuna ja siinä käy-

tetään vertailuyksikköä kgCO2e/m²/a, hiilijalanjäljen tapaan. Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen tai palvelun potentiaalisia il-

mastohyötyjä, joita ei syntyisi ilman kyseistä hanketta. Hiilikädenjälki muodostuu esimerkiksi rakennusosien uudelleen-

käytöstä ja rakennusmateriaaleihin sitoutuneesta eloperäisestä hiilestä.  

Tarkemmin arviointimenetelmän laajuutta käsitellään luvuissa 3 ja 4. Taulukossa 1 esitetään arvioinnin perustiedot. 

Taulukko 1. Arvioinnin perustiedot 

Arvioinnin perustiedot 

Analyysin laajuus Kohteen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. 

Arviointimenetelmä 
Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimene-

telmä, versio 30.8.2019. 

Hankkeen tyyppi Uudisrakentaminen 

Arviointijakso pääosin 100 vuotta 

Arvioinnin laadinnan päivämäärä 22.2.2021 

Arvioinnin päivityksen päivämäärä 25.3.2021 
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2.2 Arviointikohteen kuvaus 

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi on laadittu Utajärven uuteen terveyskeskukseen. Arviointikohteen perustiedot ja 

tekniset tiedot on eritelty tarkemmin taulukossa 2.  

Taulukko 2. Arviointikohteen perustiedot ja tekniset tiedot 

Rakennuksen perustiedot 

Rakennustunnus   

Osoite Laitilantie 3, 91600 Utajärvi 

Rakennustyyppi Sairaala / terveyskeskus 

Rakennusvuosi 2021 

Kohteen nimi Utajärven terveyskeskus 

Rakennuksen tekniset tiedot 

Kerrosala 1192 m² 

Lämmitetty nettoala 1140 m² 

Kerrosten lukumäärä 1 

Kellarikerrosten lukumäärä 0 

Pääasiallinen runkomateriaali Yhdistelmärakenne  

Energialuokka B (2018) 

Laskennallinen ostoenergian kulutus 150 951 kWh/a 

 

Utajärven terveyskeskus rakennus on hybridirakenteinen. Arvioinnissa on otettu myös huomioon rakennushankkeeseen 

kuuluvat piha-alueet ja tontin rakenteet. Kohteen rakenteet on eritelty tarkemmin taulukossa 3 

Taulukko 3. Rakennukset päärakenteet 

Rakennuksen päärakenteet 

Ulkoseinät massiivi CLT-elementti 

Alapohja tuulettuva kantava teräsbetoni ontelolaatta 

Yläpohja harjakattoinen puuranka rakenteinen, bitumikermi 

Perustukset teräsbetoni sokkeli, teräspaalu perustus betoni injektoinnilla 

Kantavat rakenteet kantavat teräsbetoni väliseinät  

Väliseinät 
kevyet väliseinät pääosin kahi-ponttiharkko, muut puu- tai teräsran-
karakenteisia   
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Uusi Utajärven terveyskeskus on yksikerroksinen uudisrakennus (kuva 1), jossa sijaitsee kunnallisen terveydenhuollon 

useita eri palveluita kuten hammashuolto, neuvola, fysioterapia ja ensiapu. Terveyskeskus on nimeltään Hyvän elämän 

keskus. 

2.3 Arvioijan kuvaus 

Arvioinnin on laatinut Oulun ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Sini Varis. Arviointi on tehty osana Puuta seinästä 

siltaan hanketta, jossa Varis on toiminut projektityöntekijänä. Taulukossa 4 esitetään arvioijan perustiedot. 

Arvioijalla on kokemusta elinkaariarviointien suorittamiseen vuonna 2019 valmistuneesta opinnäytetyöstä ja kolmesta 

Puuta seinästä siltaan hankkeelle laaditusta vähähiilisyyden arvioinnista. Arvioija on saanut koulutusta ja opastusta One 

Click LCA -arviointiohjelmiston käyttöön Bionova Oy:ltä, joka on BRE Academyn ja Green Building Counsil Finlandin 

koulutuskumppani ja tarjoaa GBCI:n hyväksymiä jatkokoulutuksia (One Click LCA, 2020). 

Taulukko 4. Arvioijan perustiedot 

Arvioinninlaatijan tiedot 

Nimi Sini Varis 

Koulutus Rakennusarkkitehti, (AMK) 

Yritys Oulun ammattikorkeakoulu 

Rooli Projektityöntekijä 

Hanke Puuta seinästä siltaan 

 

Kuva 1. Utajärven terveyskeskuksen havainnekuva. 
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2.4 Arviointiohjelmisto 

Kohteen vähähiilisyyden arvioinnissa on käytetty Bionovan kehittämää verkkopohjaista One Click LCA arviointityökalua, 

joka tukee ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää. One Click LCA sisältää laajan kura-

toidun kokoelman luotettavia kansainvälisiä ja paikallisia päästötietokantoja sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä (One 

Click LCA, 2020).  

Arviointityökalulla on useita sertifiointeja ja se kattaa useita eri standardeja. One Click LCA:lla voidaan tuottaa LCA ja 

LCC elinkaariarviointeja ja sertifiointeja tuotteille ja palveluille, mutta työkalun pääpaino on rakennusten elinkaariarvioin-

neissa (One Click LCA, 2020). 
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3 Arvioinnin laajuus 

Utajärven terveyskeskuksen vähähiilisyyden arviointi on laadittu ympäristöministeriön arviointimenetelmän mukaisessa 

laajuudessa, ja se kattaa kohteen elinkaarenvaiheet ennen käyttöä, käytön aikana, käytön jälkeen sekä elinkaaren ulko-

puoliset vaikutukset taulukon 5 mukaisessa laajuudessa. 

Taulukko 5. Elinkaariarvioinnin laajuus 

Elinkaaren vaihe Arvioinnin laajuus Moduuli  Moduulin kuvaus 

Tuotevaihe 

x A1 Raaka-aineiden hankinta 

x A2 Kuljetus valmistukseen 

x A3 Tuotteen valmistus 

Rakentamisvaihe 
x A4 Kuljetus työmaalle 

x A5 Työmaantoiminnot 

Käyttövaihe 

  B1 Tuotteen käyttö rakennuksessa 

  B2 Kunnossapito 

x B3 Korjaukset 

x B4 Osien vaihto 

  B5 Laajamittaiset korjaukset 

x B6 Energian käyttö 

  B7 Veden käyttö 

Elinkaaren loppu 

x C1 Purkaminen 

x C2 Kuljetus jatkokäsittelyyn 

x C3 Purkujätteen käsittely 

x C4 Purkujätteen loppusijoitus 

Elinkaaren ulko-
puolella jäävät 
hyödyt ja haitat 

x bio-CO2 Hiilivarasto, biogeeninen 

x B1 Sementtipohjaisten tuotteiden hiilinielut 

x D Uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt  

  D-energia Ylijäävä uusiutuva energia 
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4 Arvioinnin tulokset 

4.1 Elinkaariarvioinnin yhteenveto  

Taulukossa 6 on esitetty arviointimenetelmässä vaadittu vähimmäissisältö rakennuksen elinkaariarvioinnin tuloksille. 

Siinä on kuvattu rakennuksen elinkaariarvioinnin tulokset eri elinkaaren vaiheissa. Kuvassa 2 on esitetty rakennuksen 

elinkaaren hiilijalanjälki piirakkakuvaajana. 

Taulukko 6. Elinkaariarvioinnin tulosten yhteenveto 

 

 

 

 

Kuva 2. Rakennuksen elinkaaren vaiheiden hiilijalanjälki 

 

Ennen käyttöä
36%

Käytön aikana
60%

Käytön jälkeen 
3%

Päästövaikutukset elinkaaren eri vaiheissa

Elinkaariarvioinnin tulokset 

Päästövaikutukset ennen käyttöä (moduulit A1-5) 4 kg CO2e/m²/a 

Päästövaikutukset käytön aikana (moduulit B3–4, B6) 6 kg CO2e/m²/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen (moduuli C) 0 kg CO2e/m²/a 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset (moduuli D) -5 kg CO2e/m²/a 

Hiilijalanjälki (elinkaaren moduulien A–C summa) 11 kg CO2e/m²/a 

Hiilikädenjälki (elinkaaren moduulien A–D summa) -5 kg CO2e/m²/a 



 

RAKENNUKSEN ELINKAARIARVIOINNIN TULOSRAPORTTI   13 

4.2 Rakennuksen hiilijalanjälki 

Vähähiilisen rakennuksen hiilijalanjälki on pieni ja hiilikädenjälki on suuri.  

Kuvassa 3 on esitetty Utajärven terveyskeskuksen hiilitase eli sen kokonaispäästöt ja kokonaishyödyt elinkaaren aikana. 

Kuvassa esitettyjä tuloksia ei ole jaettu kohteen pinta-alalla tai arviointiajanjaksolla, vaan yksikkönä on käytetty tonnia 

hiilidioksidiekvivalenttia. Rakennuksen hiilitaseesta havaitaan, että sen hiilijalanjälki on hiilikädenjälkeä noin puolet suu-

rempi.  

 

Vähähiilisellä rakennuksella on pieni hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki. Arviointikohteen hiilijalanjäljen vertailuarvo on 

taulukon 6 mukaisesti 11 kg CO₂e/m²/a. Vertailuarvon perusteella hiilijalanjälki on verrattain pieni kohteen pitkän suunni-

tellun käyttöiän ja valittujen rakenteiden ansiosta. Rakennuksen hiilikädenjälki, -5 kg CO₂e/m²/a, ei ole kuitenkaan niin 

suuri, että rakennus olisi hiilineutraali.  

Rakennuksen elinkaaren vaiheet jakautuvat useisiin eri vaiheisiin, joilla kaikilla on erikokoinen painoarvo kokonaistulok-

seen. Utajärven terveyskeskuksen elinkaariarvioinnin tulokset on esitetty tarkemmin moduuleittain kuvassa 4 käyttäen 

vertailuarvoa kg CO2e/m²/a. 

Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki

tonnia CO₂ 1204 -562
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Kohteen vähähiilisyyden arvioinnin yhteenveto

Kuva 3. Terveyskeskuksen elinkaaren hiilitase 



 

14   RAKENNUKSEN ELINKAARIARVIOINNIN TULOSRAPORTTI

  

Tyypillisesti rakennuksen energian käyttö aiheuttaa rakennuksen elinkaaren aikana kaikista suurimmat päästöt. Seuraa-

vaksi suurimman osuuden päästöistä aiheuttaa rakennuksen valmistus. Tämä pätee myös arviointikohteessa, jossa 

energian käyttö on suurin yksittäinen päästömoduuli rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennuksen lämmityksessä käy-

tetään kaukolämpöä ja lämmönjakotapana toimii vesikiertoinen lattialämmitys. Jäähdytys ja sähkö järjestetään paikalli-

sella sähköverkolla. Arviointikohteessa ei tuoteta uusiutuvaa energiaa.  

Arviointimenetelmän mukaisesti rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt arvioidaan kategorioittain ja niihin 

liittyvin oletusarvoin ja päästöskenaarioin. Energiankulutuksen päästöjä arvioidaan rakennuksesta tehdyn energiatodis-

tuksen osoittaman vuosikulutuksen mukaisesti. Arvioinnissa energiankulutus jaetaan verkkosähköön, kaukolämpöön, 

kaukojäähdytykseen, fossiilisiin polttoaineisiin ja ulkopuolelle toimitettuun uusiutuvaan energiaan.  

Verkkosähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen osalta hiilidioksidipäästöt arvioidaan käyttämällä laskennassa koti-

maisesti tuotetun energian keskimääräistä vuotuista tuotantoa ja ominaispäästöjä. Kotimaista keskiarvoja käyttävien 

energianmuotojen arvioinnissa käytetään VTT Oy: n ja SYKE:n laatimaa kokonaispäästökehitystä, joka ottaa perusske-

naariossaan huomioon rakennuksen käyttöiän aikana tapahtuvan muutoksen energian tuotantomuodoissa ja polttoainei-

den ominaispäästöissä. Perusskenaarion mukaan voidaan olettaa, että verkkosähkön ja kaukolämmön tuotannon CO₂-

ominaispäästöt vähenevät merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön ja 

lämmön tuotannossa vähenee kansallisesti. 

Kuvassa 5 rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt on jaoteltu osioihin resurssityypeittäin. Muihin resurssityyppeihin 

sisältyvät taulukkoarvoilla lasketut päästöt kuten työmaantoiminnot ja jätteiden käsittely sekä vaikutukseltaan alle pro-

senttiosuuden kattavat resurssityypit. 
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Kuva 4. Arviointikohteen elinkaaren hiilijalanjälki moduuleissa 
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Kuva 5. Arviointikohteen elinkaaren hiilijalanjälki resurssityypeittäin. 

Jaettaessa arviointikohteen hiilijalanjälki moduulit elementteihin kuvan 6 tapaan havaitaan, että kaukolämmön ja sähkön 

käyttö nousevat suurimmiksi yksittäisiksi päästölähteiksi. Vertailtaessa rakennusosien hiilijalanjälkiä suurimmat päästöt 

aiheuttavat 1220 Alapohjat, 1311 Väliseinät, 1121 Tuennat ja vahvistukset: Paalut ja 1130 Tontin päällysteet. Vertailuar-

vojen suuruus selittyy rakenneratkaisuilla, joiden materiaalien valmistuksesta syntyy suuret päästöt. Alapohja raken-

teena on käytetty kantavaa teräsbetoni ontelolaattaa. Perustukset ovat vaatineet 8 metrin syvyyteen ulottuvan betoni-

injektoidun teräspaalutuksen. Väliseinät ovat pääasiallisesti kalkkihiekkatiilirakenteisia, sekä tontin päällysteet kattavat 

suuren pinta-alan tontilla.   

Runkorakenteet, jotka tuovat rakennukselle suuren osan sen massasta ovat yleensä ottaen suurimmat päästöjen aiheut-

tajan rakennusosista. Alapohjien, perustusten, väliseinien ja tontin päällysteiden lisäksi myös julkisivut ja yläpohja ja kat-

torakenteet ovat yleensä suurimpien päästöaiheuttajien joukossa. Julkisivuihin lasketaan mukaan ulkoseinät, ikkunat ja 

ulko-ovet. Mikäli arviointikohteen julkisivuosat lasketaan yhteen, nousee niiden merkittävyys jo tontin päällysteitä suu-

remmaksi 0,459 kg CO₂e/m²/a vertailuarvolla. Isoimman osan julkisivujen päästöistä aiheuttavat ikkunat. Rakenteellisen 

massan ja pinta-alaosuuden puolesta 1241 Julkisivut: Ulkoseinät aiheuttavat verrattain pienen osan päästöistä, vaikka 

julkisivuissa on käytetty jopa 100 m³ massiivi CLT-elementtiä. 

Myös kattorakenteet, joihin lukeutuvat 1236 Runko: Yläpohjat, 1260 Vesikatot ja 1325 Pintarakenteet: Sisäkattoraken-

teet aiheuttavat yhteensä 0,585 kg CO₂e/m²/a päästöt.  

Asfaltti
2 %

Muovit, kalvot ja katteet
2 %Puu

3 %

Eristeet
3 %

Kipsi ja kipsilevy
3 %

Ovet, ikkunat ja 
väliseinäjärjestelmät

4 %

Teräs ja muut metallit
5 %

Valmiiksi sekoitettu betoni
6 %

Esivalmistettu betoni
6 %

Tiilet ja keraamiset laatat
7 %

Muut resurssityypit
7 %

Talotekniikka
8 %

Energia ja vesi
44 %

Hiilijalanjälki resurssityypeittäin
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Kuva 6. Arviointikohteen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki elementeittäin 
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0,261

0,198

0,102

0,277

0,022

0,078

0,102

0,156

3,412

1,275

0 1 2 3 4
1110 Maatyöt

1120 Tuennat ja vahvistukset

1121 Tuennat ja vahv.: Paalut

1122 Tuennat ja vahv.: Pysyvät

1123 Tuennat ja vahv.: Vahvistukset

1130 Tontin päällysteet

1210 Perustukset

1211 Perustukset: Anturat

1212 Perustukset: Muurit/pilarit/palkit

1220 Alapohjat

1232 Runko: Kantavat seinät

1233 Runko: Pilarit

1234 Runko: Palkit

1236 Runko: Yläpohjat

1240 Julkisivut

1241 Julkisivut: Ulkoseinät

1242 Julkisivut: Ikkunat

1243 Julkisivut: Ulko-ovet

1250 Ulkotasot

1260 Vesikatot

1311 Väliseinät: Väliseinät

1315 Väliseinät: Väliovet

1320 Tilapinnat

1323 Pintarakenteet: Sisäkattorak.

1325 Pintarakenteet: Seinäpintarak.

1331 Kiintokalusteet

2110. Lämmitysjärjestelmät

2120. Vesi- ja viemärijärjestelmät

2130. Ilmastointijärjestelmät

23. Sähköosat

A4 Kuljetus työmaalle (taulukkoarvo)

A5 Uudisrakennustyömaan toiminnot (taulukkoarvo)

B3-4 Korjausten energiankulutus (taulukkoarvo)

C1 Purkutyömaan toiminnot (taulukkoarvo)

C2 Kuljetus jatkokäsittelyyn (taulukkoarvo)

C3-4 Jätteenkäsittely ja loppusijoitus (taulukkoarvo)

Kaukolämmön käyttö

Sähkön käyttö

kg CO₂e/m²/a

Elementit elinkaaren aikana
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4.3 Rakennuksen hiilikädenjälki 

Rakennuksen hiilikädenjälki koostuu myös useammasta eri moduulista: biogeenisestä hiilivarastosta, sementtipohjaisten 

tuotteiden hiilinieluista ja uudelleenkäytön, kierrätyksestä saatavista hyödyistä, sekä ylijäävästä uusiutuvasta energiasta. 

Kuvassa 7 on esitetty hiilikädenjälkeä muodostavien moduulien suuruus vertailuarvoina. Arviointikohteessa ei ole paikal-

lista uusiutuvan energian tuotantoa, joten moduulilla D Ylijäävä uusiutuva energia ei ole arvoa kohteen hiilikädenjäljessä. 

 

Kuva 7. Arviointikohteen elinkaaren hiilikädenjälki moduuleissa 

Rakennuksessa on käytetty paljon sekä puu- että betonituotteita. Puutuotteiden käytöllä on merkittävin vaikutus raken-

nuksen hiilikädenjälkeen. Hiilivarastot muodostuvat yleisesti ottaen rakennuksessa käytetyistä puutuotteista, joista mer-

kittävin yksittäinen tekijä on massiivi CLT-elementit. Myös uudelleenkäytöstä ja kierrätystä saatavat hyödyt koostuvat 

suurelta osin puutuotteista, sillä puutuotteiden kierrätys ja uusiokäyttö on muita materiaaleja helpompaa ja yleisempää. 

Sementtipohjaisten tuotteiden hiilinielut on otettu huomioon hiilikädenjäljen arvioinnissa One Click LCA:n tukemalla me-

netelmällä, mutta sementtituotteiden hiilinielun merkitys rakennuksen hiilikädenjälkeen on huomattavan pieni.   

bio-CO2 Hiilivarasto, biogeeninen
B1 Sementtipohjaisten tuotteiden

hiilinielut
D Uudelleenkäytöstä ja

kierrätyksestä saatavat hyödyt

kg CO₂e/m/a² -1,80 -0,19 -2,94

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

kg
 C

O
₂
e/

m
²/a

Hiilikädenjälki moduuleissa
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5 Arvioinnin laatu 

5.1 Tietojen laatu 

Arvioinnin laatu on arvioitu Euroopan komission Level(s)-järjestelmän mukaisesti taulukossa 7. Arviointi tehdään as-

teikolla 0 – 3 kuvassa 8 esitetyllä tavalla ja perustein. 

Taulukko 7. Tietojen laadun arviointi 

Elinkaaren vaiheet T
ek

n
o
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g

in
en

 e
d
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st
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u
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 e

d
u
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u
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E
p

äv
ar

m
u

u
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Y
h
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en

sä
 

Vähimmäisvaatimukset 

A1-3 Tuotteiden valmistus 2 2 0 0 4 Tiedot vähintään tasoa 2. 
A4 Kuljetus työmaalle 0 3 3 1 7 Maantieteellinen edustavuus oltava tasoa 3. 
A5 Rakennustyömaa 0 3 3 1 7 Maantieteellinen edustavuus vähintään tasoa 2. 
B3-4 Korjaukset ja vaihdot 3 0 2 0 5 Tiedot vähintään tasoa 2. 
B6 Energian kulutus 3 3 3 0 9 Ei vähimmäisvaatimuksia 
C1 Purkutyöt 0 3 3 1 7 Ei vähimmäisvaatimuksia 
C2 Jätteenkäsittely 0 3 3 1 7 Ei vähimmäisvaatimuksia 
C4 Loppusijoitus 0 3 3 1 7 Ei vähimmäisvaatimuksia 
D Elinkaaren ulkopuoliset 
/hiilikädenjälki 

2 3 0 0 5 Hiilivarastoja sisältävien tai hiiltä sitovien tuotteiden 
tiedot oltava vähintään tasoa 2. Muuten ei vähimmäis-
vaatimuksia. 

Yhteensä 10 23 20 5 58 
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Kuva 8. Level(s)-järjestelmän mukainen tietojen luokitus asteikko (Kuittinen, 2019) 

One Click LCA -arviointityökalu arvioi laskennan kattavuutta seuraavasti:   

Kaikki tarvittavat ja suositellut rakennusosat löytyvät suunnitelmasta laajuudelle: YM:n menetelmän laajuus.  

LCA Checker yleisarvosana: B. Arvosana perustuu antamiisi tietoihin. 

5.2 Käytetyt taulukkoarvot ja oletukset 

Arvioinnissa on käytetty taulukkoarvoja rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin ympäristöministeriön arviointimenetelmän 

kuvaamassa laajuudessa kuvan 9 mukaisilla arvoilla.  
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Kuva 9. Ympäristöministeriön määrittelemät keskiarvoiset päästöt Suomessa tehdyille rakennuksille (Kuittinen, 2019) 

Energian käytössä ostosähkönkulutuksen päästöt on laskettu ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arvi-

ointimenetelmässä esitellyn päästöskenaarion mukaan. Päästöskenaario perustuu Teknologian tutkimuskeskuksen VTT 

Oy:n ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n laatimaan pitkän aikavälin kokonaispäästökehityksen perusskenaarioon 

(Kuittinen, 2019).  

Tiedot energian käytöstä on saatu kohteen energiatodistuksesta. Kohteen lämmitysjärjestelmäksi kuvataan kaukoläm-

möllä lämmitettävä vesikiertoinen lattialämmitys. Kohteen laskennallinen ostoenergian kulutus on 150 951 kWh/a. Koh-

teen tilajäähdytys ja käyttösähkö saavat energiansa paikallisesta sähköverkosta. 

Utajärven terveyskeskuksen rakennusmateriaalien laajuuslaskelmat ja määrätiedot on laskettu hankekohtaisten 

työpiirustusten, rakennepiirrosten, detaljipiirrosten, rakennustapaselosteen sekä muiden hankkeeseen liittyvien 

dokumenttien perusteella. Rakennusmateriaalien laskennassa oletuksia on käytetty vain ikkunoiden ja ovien rakenteiden 

osalta.  

Sementtipohjaisten tuotteiden hiilinielut on laskettu One Click LCA -laskentatyökalun tarjoaman tavan mukaisesti EN 

15804 standardin pohjalta, jossa betonituotteiden yhteenlasketun määrän mukaan sementtipohjaistentuotteiden hiilinielu 

on -34,8 kg CO₂e / m3 vuodessa rakennuksen elinkaaren aikana. Arviointikohteen sementtipohjaisten tuotteiden hiili-

nielu on siten laskennallisesti -21 660 kg CO₂e. Betonirakenteiden hiilinielu vaikuttaa elinkaaren moduulissa B1. Se-

menttipohjaisten tuotteiden hiilinielun arvioiminen poikkeaa ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi-

menetelmässä esitetystä tavasta, mutta täyttää sen reunaehdot. Arviointimenetelmän mukaisessa tavassa hiilinielu las-

ketaan eri tarkasteluajanjaksoille standardin EN 16757 liitteen BB mukaan 

Taloteknisten järjestelmien vaikutusten laskemiseen on käytetty ympäristöministeriön menetelmän mukaisia päästötie-

toja viemäriputkiston, vesijohtojärjestelmän, sähköasennusten ja kaapelointien, lämmönjakokeskuksen ja lämmitysjärjes-

telmän sekä ilmanvaihtojärjestelmän osalta. Taloteknisten järjestelmien päästöt ovat oletuksia, joiden tiedot perustuvat 

Suomessa rakennettujen kohteiden päästöjen keskiarvoihin lämmitettyyn huonealaan suhteutettuna. Keskiarvoja 
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käytetään sillä ne helpottavat huomattavasti taloteknisten järjestelmien päästöjen arviointia ja ne ovat hyväksytty osa 

ympäristöministeriön tulevaa kansallista rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää. 

5.3 Tietolähteet 

Elinkaariarvioinnissa on käytetty niitä materiaaleja ja tietolähteitä, jotka ovat vastanneet eniten suunniteltua hankekoh-

taista rakennusmateriaalia tai taloteknistäjärjestelmää ja ovat löytyneet One Click LCA:n tietokannasta arvioinnin suori-

tushetkellä. Tarkemmat tiedot rakennusmateriaalien tietolähteistä ja käytetyistä ympäristöselosteista käyvät ilmi taulu-

kosta 8. 

Taulukko 8. Elinkaariarvioinnissa käytetyt tietolähteet ja ympäristöselosteet 

Elementti Valmistaja 
EPD- 
ohjelma 

EPD:n numero Tietolähde 

Aluminium 
door system, 
per m2 

Schüco IBU EPD 2072-7-
201804-
20180427140457-
DE 

Schüco ADS 90.SI/ADS 90 PL.SI B x H: 
1100 mm x 2200 mm für Projekt: 
Övrigt\EPD Sweco Projekt Gbg - Posi-
tion: 004 Schüco International KG 
Ersteller: Schüco Sverige 

Asfaltti, ylei-
nen 

 
One Click LCA - One Click LCA 

Betoni C20/25 
 

One Click LCA - Bionova 

Betoni C25/30 
 

One Click LCA - Bionova 

Betoni C30/37 
 

One Click LCA - Bionova 

Betoni C30/37 
 

One Click LCA - Bionova 

Betoniraudoi-
tus, yleinen 

 
One Click LCA - One Click LCA 

Brass fixtures, 
taps 

VOLA EPD Danmark MD-18005-EN EPD VOLA A/S 

Brass fixtures, 
taps/shower 
heads 

VOLA EPD Danmark MD-18007-EN EPD VOLA A/S 

Cabinet Aarsland 
Møbelfabrikk 
AS 

EPD Norge NEPD-1415-475-
EN 

EPD Flexi cabinet F531 Aarsland Møbel-
fabrikk AS 

Cross-lamina-
ted timber 
(CLT) 

Splitkon EPD Norge NEPD-2042-902-
NO 

EPD Krysslimt tre 

Eriste, EPS Finnfoam RTS RTS EPD 4 RTS EPD, No. 4, Finnfoam EPS, Bi-
onova Oy, 2017 

Eriste, PIR Finnfoam RTS RTS EPD 3 RTS EPD, No. 3, Finnfoam PIR, Bionova 
Oy, 2017 

Galvanized 
steel joists for 
drywall 

Lundell EPD Norge NEPD-1904-832-
EN 

EPD Gypsteel profiles 
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Glass shower 
screen with al-
uminium frame 

MINISTERE 
DE L’ENVI-
RONNEMENT
, DE L’ENER-
GIE ET DE LA 
MER - MINIS-
TERE DU 
LOGEMENT 
ET DE L´HAB-
ITAT DURA-
BLE 

INIES INIES_DPAR20200
505_123938, 16486 

MDEGD_FDES 

Gypsum board 
with perforated 
surface and 
shaped edges 

Knauf EPD Norge NEPD-416-293-EN NEPD-416-293-EN Knauf Danoline 
Cleaneo Plaza, Belgravia, Visona and 
Amfipanel (perforated) 

Gypsum 
board, foil-
laminated 

Knauf EPD Norge NEPD-412-292-EN NEPD-412-292-EN Knauf Danoline 
Cleaneo Danotile 

Gypsum plas-
terboard 

Gyproc Saint 
Gobain 

International 
EPD System 

S-P-00944 EPD 12.5mm Gyproc Habito 

Hiekka (0…8 
mm), kostea ti-
lavuus 

 
One Click LCA - LCA inventory for sand quarry operation, 

Ecoinvent 2016 

Hiekka (0…8 
mm), kuiva ti-
lavuus 

 
One Click LCA - LCA inventory for sand quarry operation, 

Ecoinvent 2016 

Hiekka, tiivis-
tetty kuiva tila-
vuus 

 
One Click LCA - LCA inventory for sand quarry operation, 

Ecoinvent 2016 

High density fi-
berboard 
(HDF), Ger-
man average 

VHI IBU EPD-VHI-
20200104-IBH1-DE 

EPD Hochdichte Faserplatte (HDF) Ver-
band der Deutschen Holzwerkstoffindus-
trie e.V. 

Höyrynsulku-
muovi, 0.15 
mm 

Tommen 
Gram 

EPD Norge NEPD-341-230-NO Gram Dampsperre, Tommen Gram Folie 
AS (2015) 

Ikkuna, kol-
minkertainen 
lasi, puu-alu-
miinikehys, U-
arvo 1 

Eskopuu Pro - - EPD MS1E ja MS3E-ikkunoiden EN- 
15804 ympäristöselosteet, Eskopuu Oy 

Ilmanvaihtojär-
jestelmä 

Ympäristömi-
nisteriö, Ra-
kennusten vä-
hähiilisyyden 
arviointimene-
telmä, 
30.8.2019 

- - Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019 

Kalkki-hiekka-
tiilet ja harkot, 
ontto tai umpi-
nainen 

weber RTS Nro 11 VAHEPD-
2017-114 

EPD KAHI-tiilet ja -harkot 

Kaukolämpö, 
Suomi (2020-

   
Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019. 
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2120, 100v 
käyttöikä) 

Kerto viilupuu 
(LVL), 

Metsä Wood - - Environmental product declaration, Kerto 
LVL, Laminated veneer lumber (Metsä 
Wood 2015) 

Kierrätetty 
murske 
(0…100 mm), 
kuiva tilavuus 

 
One Click LCA - LCA for waste materials based on 

EN15804 (no emissions) 

Kipsilevy Saint Gobain RTS RTS_24_19 EPD Gyproc GN13 Normaali - Standard 
Board 

Kuivattu saha-
tavara kuusi- 
tai mänty-
puusta 

Puutuoteteolli-
suus 

RTS RTS_27_19 RTS EPD YMPÄRISTÖSELOSTE, nro. 
RTS_27_19 Suomalainen kuivattu saha-
tavara kuusi- tai mäntypuusta 

Kumibitumipin-
takermi, 2-ker-
ros, hitsattu 

EWA EPD Norge NEPD00269E Multi layer fully torched modified bitumen 
roof waterproofing system, Bitumen Wa-
terproofing Association 

Kuusivaneri, 
pinnoittamaton 

UPM Plywood RTS RTS_21_19 EPD UPM Plywood Oy WISA Spruce ply-
wood, uncoated 

Liimapuu Konstruktions-
vollholz e.V. 

IBU EPD-SHL-
201200018-IBG1-E 

Duobalken, Triobalken (glued solid tim-
ber) Studiengemeinschaft Holzleimbau 
e.V. and Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 

Lämmönjako-
keskus 

Ympäristömi-
nisteriö, Ra-
kennusten vä-
hähiilisyyden 
arviointimene-
telmä, 
30.8.2019 

- - Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019 

Medium den-
sity fibreboard 
(MDF) lami-
nate 

Fritz EGGER IBU EPD-EGG-
20150045-IBA1-DE 

Oekobau.dat 2017-I, EPD EURODEKOR 
MDF Fritz EGGER GmbH & Co. OG 

Melamine-
coated MDF 

Finsa GBCe S-P-00273 EPD for palin particle boards and for mel-
amine coated particle boards 

Mirror MDEGD INIES INIES_DMIR20180
829_161240, 13909 

MDEGD_FDES 

Murskattu 
sora, yleinen 

 
One Click LCA - One Click LCA 

Murske 
(0…100 mm), 
kuiva tilavuus 

 
One Click LCA - LCA of crushed stone, Bionova 2016 

Ontelolaatta Parma RTS RTS_28_19 EPD Ontelolaatta 
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Parvekkeen 
lasiovi, puu-
alumiinikehys, 
U-arvo 0.84 

NorDan EPD Norge NEPD00258E NorDan Ntech Balcony security door 
105/80, NorDan AS 

Patteriver-
kosto 

Ympäristömi-
nisteriö, Ra-
kennusten vä-
hähiilisyyden 
arviointimene-
telmä, 
30.8.2019 

- - Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019 

Polycarbonate 
panels 

 
OKOBAUDAT - Oekobau.dat 2020-II 

Polyester insu-
lation panels, 
for thermal 
and acoustic 
application 

MDEGD INIES INIES_DISO201904
08_133028, 10401 

MDEGD_FDES 

Porcelain WC 
kit (toilet and 
tank) 

AFISB INIES INIES_CPAC20140
416_145721, 4495 

FDES 

Porcelain sink 
with column 
stand 

AFISB INIES INIES_CLAV20140
416_141741, 4105 

FDES 

Puhallusvilla, 
kierrätystä sel-
luloosa-
kuidusta 

Ekovilla - - EPD Ympäristöseloste, Puhallusvilla, 
Ekovilla Oy 

Rendering 
mortar – nor-
mal / finishing 
render 

Sto SE IBU EPD-STO-
20170135-IBG1-EN 

EPD Mineral pre-made mortar: rendering 
mortar – normal/finishing render with 
special properties 

Sahatavara Stora Enso - - EPD Classic Sawn by Stora Enso 

Sementtilaasti, 
harmaa 

Ardex IBU EPD-ADX-
20160076-IBG1-DE 

Umwelt Produktdeklaration ARDEX – 
ARDEX A 950 - Flexspachtel, grau 

Stone wool in-
sulation 

Paroc EPD Norge NEPD-2392-1128-
EN 

EPD PAROC Stone Wool Thermal Insu-
lation (eXtra) PAROC Building Insulation 

Suodatinkan-
gas N2 

 
One Click LCA - Polypropylene (PP), Environmental Prod-

uct Declarations of the European Plastic 
Manufacturers 

Sähköasen-
nukset ja kaa-
peloinnit 

Ympäristömi-
nisteriö, Ra-
kennusten vä-
hähiilisyyden 

- - Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019 
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arviointimene-
telmä, 
30.8.2019 

Teräs, raken-
neteräs raken-
nustuotteissa, 
kuumavals-
sattu 

Ruukki - - EPD Ympäristöseloste teräsrakenteet, 
Kuumavalssatusta levystä ja kelasta val-
mistetut, hitsatut ja pintakäsitellyt profiilit, 
ristikkorakenteet ja palkit , Ruukki 2014 

Teräs, ruostu-
maton, kuu-
mavalssattu 

Outokumpu IBU EPD-OTO-
20140001-IBD1-EN 

Hot Rolled Stainless Steel, Outokumpu 
Oyj 

Ulko-ovi, puu-
rakenteinen 

 
One Click LCA - Bionova 

Ulkoverhous-
lauta, lämpö-
käsitelty mänty 
ja kuusi 

Woodify EPD Norge NEPD-1865-805-
NO 

EPD Woodify Natur - Thermowood 
Woodify AS 

Verkkosähkö, 
Suomi (2020-
2120, 100v 
käyttöikä) 

 
- 

 
Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019. 

Vesijohtojär-
jestelmä 

Ympäristömi-
nisteriö, Ra-
kennusten vä-
hähiilisyyden 
arviointimene-
telmä, 
30.8.2019 

- - Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019 

Viemäriput-
kisto 

Ympäristömi-
nisteriö, Ra-
kennusten vä-
hähiilisyyden 
arviointimene-
telmä, 
30.8.2019 

- - Rakennusten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmä, 30.8.2019 

Wooden door, 
with wooden 
frame 

Daloc International 
EPD System 

S-P-01392 EPD Wooden door 

Wooden door, 
with wooden 
frame and 
glass sheet 

Daloc International 
EPD System 

S-P-01392 EPD Wooden door 
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Utajärven terveyskeskuksen vähähiilisyyden arviointi on toteutettu osana Metsäkes-

kuksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja ProAgria Oulun yhteistä Puuta seinästä sil-

taan -hanketta. 


