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1 Johdanto 

Green Building Council Finland ry (FIGBC) kehittää energiatehokkaampaa ja vähäpäästöisempää 

rakennettua ympäristöä. Yhdistyksen jäseniä ovat merkittävät rakennus- ja kiinteistöalan toimijat, jotka 

haluavat kehittää liiketoimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 

Osana toimintaansa FIGBC on kehitettänyt toimialalle soveltuvia mittareita, joilla energiatehokkuutta ja 

hiilitehokkuutta voidaan mitata, johtaa ja kehittää. Mittareiden tausta on toisaalta suomalaisessa 

lainsäädännössä, ja toisaalta eurooppalaisessa rakennusalan ympäristöstandardoinnissa. 

 

Mittareilla parannetaan kiinteistö- ja rakennusalan valmiuksia tehdä päätöksiä rakennetun ympäristön 

hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden kehittämiseksi. Mitattavia suureita voidaan käyttää sopimusten 

mittareina, suunnittelutavoitteina, toteutuman seurannassa ja yleisesti kehittämistavoitteina.  Mittareiden 

avulla voidaan säästää kustannuksissa, ja niitä voidaan käyttää hyväksi vuokrattavien ja myytävien 

kiinteistöjen vetovoimatekijöinä. Mitatulla ympäristötehokkuudella voidaan edesauttaa kiinteistökauppaa 

etenkin kansainvälisten kiinteistösijoittajien kanssa. 

 

FIGBC tukee ja täydentää lainsäädännön kautta tapahtuvaa kestävän rakentamisen ohjausta 

markkinalähtöisillä, kansainvälisiin standardeihin perustuvilla työkaluilla, jotka toimivat käytännön työssä ja 

jotka lisäävät kestävän rakentamisen kysyntää uudenlaisille, tehokkaille ratkaisuille. FIGBC:n malli luo 

arvokkaita kokemuksia vähähiilisten mittareiden hyödyntämisestä käytännön rakennushankkeista. Nämä 

kokemukset puolestaan voivat viitoittaa tietä kansalliselle ja eurooppalaiselle lainsäädännölle. 

 

Tässä raportissa kuvataan elinkaarimittareiden laskenta- ja sovellusohjeet. Raportin pääpainotus on 

elinkaarimittareilla, mutta raportti määrittää myös rakennusten käytönajan hiilijalanjäljen laskentaohjeet.  

Ohjeet on laatinut FIGBC:n toimeksiannosta Bionova Consulting. Tämän ohjeen rinnalle on laadittu myös 

ohjeet rakennusten energiatehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden mittaamisesta. 

 

Tähän ohjeeseen viitataan nimellä FIGBC Elinkaaritehokkuus 2012. Ohjetta päivitetään vuosittain ja 

päivityksissä laskennan lisätietoja voidaan ajantasaistaa ja ohjetta voidaan edelleen kehittää käytännössä 

hankittujen kokemusten perusteella. 
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2 Elinkaaritehokas rakentaminen on kestävää kehitystä 

2.1 Mitä on elinkaaritehokas rakentaminen? 

Rakennushankkeen eri vaiheilla ja päätöksillä on erisuuruinen vaikutus rakennuksen elinkaaren 

ympäristövaikutuksiin. Tätä on havainnollistettu laittamalla asioita alla suuripiirteiseen 

suuruusjärjestykseen hiilijalanjäljellä mitattuna. Tärkeintä on tehokas kokonaisuus ja hyvin toimiva 

rakennus, eivät tarkkaan optimoidut alakokonaisuudet. Tehokasta voi olla myös jättää rakentamatta. 

 

 

 

2.2 Elinkaaritehokkuuden mittarit - hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus 

Sitä mitä mitataan, voidaan myös johtaa ja kehittää. FIGBC:n elinkaarimittarit ovat elinkaaren hiilijalanjälki 

ja elinkaarikustannus. Näihin liittyvä käytönajan mittari on käytön hiilijalanjälki. 

 

Mittari Mittarin tarve ja tavoitteet Mitä ja miten mitataan 

Elinkaaren 

hiilijalanjälki 

Mahdollistaa tehokkaiden päästöjä vähentävien 

ratkaisujen suunnittelu ja keskinäinen vertailu, 

jotta rakennus kokonaisuutena elinkaarensa 

aikana on mahdollisimman vähäpäästöinen. 

Taustavaikutin on ilmastonmuutoksen hillintä. 

Rakentamisen, käytön ja purkamisen 

aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, 

jotka yhteismitallistetaan hiilidioksidi-

ekvivalenteiksi. Mittari noudattaa 

eurooppalaista EN 15978-standardia. 

Elinkaari-

kustannus 

Mahdollistaa rakennuksen elinkaaren aikaisten 

kustannusten huomiointi suunnittelussa, jotta 

rakentamisvaiheen kustannuksia säästämällä ei 

lisätä kustannuskuormaa käyttövaiheeseen. 

Rakentamis- ja käyttökustannuksia, 

joille huomioidaan energian hinnan 

kehitys ja rahan hinta sovitulla korolla. 

Noudattaa EN 15643-4-standardia. 

Käytön 

hiilijalanjälki 

Mittaa yhden kiinteistön tai salkun 

hiilitehokkuutta vuoden aikana ja vuosittaista 

kehitystä. Mahdollistaa päästöjen vähentämisen. 

Käyttöenergian ja muita kiinteistö-

toiminnan aiheuttamia päästöjä. 

Laskenta GHG Protocolin mukainen. 
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Elinkaaritehokkuuden johtaminen lähtee rakennuttajasta. Rakennuttajan tulee vaatia sekä suunnittelulta 

että toteuttamiselta pitkäikäisiä ja koko rakennuksen elinkaaren kannalta tehokkaita ratkaisuja. Riittävä 

panostus suunnitteluun ja suunnitteluratkaisujen suoraviivaistamiseen auttavat hyvän lopputuloksen 

saavuttamisesa. Rakennus, jota on helppoa ja tehokasta käyttää ja huoltaa, on elinkaarensa aikana 

huomattavasti edullisempi käyttää kuin rakennus, jossa käyttö ja huolto on hankalaa. Rakennushankkeen 

suunnittelun tavoitteiden asettaminen onkin yksi tältä kannalta tärkeimpiä päätöksiä. 

2.3 Elinkaarimittaristot nojaavat kansainvälisiin standardeihin 

FIGBC-elinkaarimittareiden taustalla on eurooppalainen CEN/TC 350 – Sustainability of Construction 

Works – standardiperhe, josta merkittävä osa julkaistiin vuoden 2011 lopulla. CEN/TC 350-standardien 

tavoitteena on edistää kestävää rakentamista Euroopassa ja mahdollistaa kansainvälinen 

rakennustuotteiden ja rakennusten päästöjen mittaaminen yhteismitallisella menetelmällä. EN 15978:n 

käyttö eurooppalaisessa kestävän rakentamisen kentässä on vahvassa myötätuulessa, ja sitä 

hyödynnetäänkin elinkaariarvioinnin työkaluna mm. saksalaisessa DGNB:ssä ja ranskalaisessa HQE:ssä. 

 

Standardiperhe sisältää useita standardeja, joista hiilijalanjäljen kannalta tärkeimmät ovat: 

- EN 15643-2 Framework for Environmental Performance,  

- EN 15978 Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method, ja 

- EN 15804 Environmental product declarations - Core rules for … construction products. 

 

Elinkaarikustannusten laskennan kannalta tärkeimmät standardit ja regulaatio ovat: 

- EN 15643-4 Framework for the assessment of economic performance,  

- WI 017 (tulossa) Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods, 

- ISO 15686-5- Buildings and constructed assets … Life-cycle costing, sekä 

- Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EU ja tarkentavat säädökset 244/2012/EU. 

 

CEN/TC 350-standardiperhe on yhtenäväinen ISO:n elinkaariarvioinnin standardien kanssa. EN 15978:n 

perusperiaate on, että rakennusta tarkastellaan kokonaisuutena sen elinkaaren ajalta. 

Rakennustuotteiden päästölaskennan tietovaatimukset puolestaan annetaan EN 15804-standardissa. 

Näiden lisäksi kehitteillä on rakennusten elinkaarikustannuslaskennan standardi, joka yhdistää nykyisen 

ISO-standardin sekä eurooppalaista standardikehystä ja soveltuvaa säätelyä. Käytön ajan hiilijalanjälki 

puolestaan lasketaan Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting (revised edition) mukaisesti. 

 

Mainitut standardit voi hankkia käyttöönsä esim. SFS:n verkkokaupasta: http://sales.sfs.fi/sfs/. 

 

FIGBC:n ohjeistus tarkentaa ja soveltaa näitä kansainvälisiä standardeja Suomen olosuhteisiin, 

energiamääräyksiin, toimintamalleihin, kansallisiin tietolähteisiin ja rakennusmääräyksiin soveltuviksi. 
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2.4 Rakennuksen elinkaari, hankevaihe ja käyttövaihe 

Rakennuksen elinkaari koostuu rakentamisesta, rakennuksen käytöstä ja rakennuksen purkamisesta. 

Käytön aikana voidaan tehdä korjaushankkeita, joilla ylläpidetään tai parannetaan rakennusta. 

Tietotarpeet sekä vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Tässä 

ohjeessa käsitellään hanke- ja käyttövaiheita käsitellään erillisinä ja molemmille esitetään omat mittarinsa. 

 

Hankevaiheessa voidaan vaikuttaa rakennuksen koko elinkaaren ympäristö- ja kustannustehokkuuteen. 

Tässä vaiheessa perusteltu tarkastelujakso on rakennuksen koko elinkaari. Hankevaihe voi koskea 

uudisrakentamista tai esim. käyttötarkoituksen muunnosta, energiaremonttia tai peruskorjausta. 

 

Käyttövaiheessa voidaan vaikuttaa lähinnä käytön päästöihin, jolloin perusteltu tarkastelurajaus on käytön 

ajan päästöjen mittaaminen. Käytön ajan tarkastelun luonteva ajanjakso on yksi vuosi. 

 

 

Kuva: rakennuksen elinkaaren ja käytön hiilijalanjälkien muodostuminen 

 

FIGBC:n ohjeistus ei koske yritystason päästöraportointia, jossa kootaan yhteen yrityksen koko toimintaa, 

mm. materiaalihankintoja koskevat päästölähteet. Tällainen erityisesti rakennusalan yrityksiä koskeva 

päästöjen laskentaohje on esimerkiksi ENCORD, http://www.encord.org/?page_id=260. Muiden 

toimialojen yritykset laskevat yritystason päästöjä usein esim. Greenhouse Gas Protocolin mukaisesti. 
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3 Elinkaarimittareiden tausta ja yleiset laskentaohjeet 

Tämä luku koskee kaikkia esitettyjä mittareita: elinkaaren ja käytön hiilijalanjäljet sekä elinkaarikustannus. 

3.1 Tavoitteet ja periaatteet kotimaisille tarkentaville soveltamisohjeille 

Tämän ohjeen tarkoituksena on tehdä Suomen olosuhteissa tehtävistä, EN 15978-standardia 

noudattavasta rakennusten hiilijalanjälkilaskennasta yksinkertaisempaa ja vertailtavaa, sekä tehdä 

vähähiiliseen rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta helpompaa, tehokkaampaa ja luotettavampaa.  

 

Ohjeet koskevat julkaistavia tuloksia, mutta ne hyödyttävät myös organisaatioiden sisäisen päätöksenteon 

tueksi tehtävää laskentaa ja arviointia. Julkaisemisella tarkoitetaan tässä mitä tahansa tekijäorganisaation 

ulkopuolelle ulottuvaa viestintää, esimerkiksi asiakas- tai sidosryhmäviestintää tai kokonaan julkista 

tiedottamista. Tähän ohjeeseen ja sen määrityksiin ei saa viitata, jos ohjeita ei ole noudatettu 

kokonaisuudessaan niiltä osin, kuin ohjeet koskevat tarkastelun kohteena olevaa hanketta. 

 

Toimialan tarpeita kartoitettiin pyytämällä FIGBC jäseniä priorisoimaan hankkeen tavoitteita keskenään. 

CEN TC/350-standardiperheen lisäksi periaatteet perustuvat FIGBC:n hankkeelle asettamiin tavoitteisiin: 

 

1. Tuottaa käytännönläheinen ja ymmärrettävä tapa mitata elinkaaritehokkuutta, 

2. Noudattaa kansainvälisiä, hyväksyttyjä alan standardeja ja soveltaa niitä Suomen olosuhteisiin, 

3. Luoda luottamusta toimintamalliin varmistamalla tulosten läpinäkyvyys, 

4. Ohjata laskentaa riittävään tarkkuuteen luotettavan kuvan saamiseksi, ja 

5. Mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuus. 

 

3.2 Tämän laskentaohjeistuksen elinkaari ja päivitykset 

Rakennusten elinkaarimittarien hyödyntäminen on uutta useille rakennusalan toimijoille. Tämän ohjeen 

tarkoitus on kehittyä käyttäjien mukana, ja ohjetta tullaan täydentämään ja päivittämään muun muassa 

uusilla ajantasaisilla päästökertoimilla ja vastauksilla yleisiin kysymyksiin. Ohjeen tarkoitus on palvella 

käyttäjiä, helpottaa heidän toimintaansa ja tukea elinkaaritehokkaiden rakennusalan päätösten tekemistä. 

 

Elinkaarimittareiden tuloksia voidaan vertailla mm. kun päätetään eri toteutusvaihtoehdoista. Tulosten 

laajempaa käyttöä helpottamaan voidaan kehittää jatkossa esimerkiksi energiatodistuksen energialuokkia 

vastaava jaottelu. Ennen tämäntapaisten luokitusten käyttöönottoa mittaristoa on kuitenkin tarkoitus 

käyttää käytännön olosuhteissa, jotta kentältä saadaan kerättyä riittävä määrä laskenta-aineistoa, jonka 

avulla jaottelun toimivuus ja tasapainoisuus voidaan varmistaa.  
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3.3 Hanke- ja käyttövaiheen hiilijalanjälkilaskennan erot ja yhteneväisyydet 

Rakennuksen hiilijalanjälkeä on perusteltua mitata sekä hanke- että käyttövaiheessa. Sekaannusten 

välttämiseksi näistä on käytettävä yksiselitteisiä nimityksiä. Mittaustapojen olennaiset erot tuodaan esille 

alla olevassa taulukossa. Elinkaarikustannusta vastaavaa käytönajan mittaria ei ole erikseen määritelty, 

joten sen osalta on lähinnä olennaista ymmärtää että se yhdistää rakentamis- ja käyttökustannukset. 

 

Elinkaaren vaihe Hanke: uudis- tai korjausrakentaminen Käyttö: kiinteistö on käytössä 

Mittarit Elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus Käytön hiilijalanjälki 

Näkökulma Rakennusliike tai rakennuttaja Käyttäjä tai kiinteistömanageri 

Tarkastelujakso Rakennuttajan vaatima käyttöikä Yksi vuosi 

Yksikkö EUR tai kg CO2e / m2 / v, lämmitetty nettoala kg CO2e / m2 / v, lämmitetty nettoala 

Tarkastelulaajuus Sisältää rakennuksen materiaalit, 

rakentamisen, käytön ja purun. 

Sisältää vain määrätyt käytönajan päästöt, ei 

huomioi materiaaleja. 

Käyttäjän osuus Ei huomioi käyttäjän päästöjä ja kustannuksia. Huomioi käyttäjän kulutuksen ja päästöt. 

Standarditausta EN 15978 ja CEN / TC 350-standardiperhe. Greenhouse Gas Protocol Corporate, revised. 

Energiankulutus Simuloitu energian kulutus, josta on poistettu 

kuluttajalaitteiden käyttö ja johon lisätään 

tontilla tapahtuva kulutus (mm. ulkovalaistus). 

Mitattu todellinen, lämpötilakorjattu energian 

kulutus. Huomioidaan  tontilla tapahtuva 

kulutus (mm. luiskien sulatus, ulkovalaistus). 

Vihreän sähkön 

huomioiminen 

päästöissä 

Työmaa voidaan laskea vihreällä sähköllä 

liitteen 2 ehdoin. Rakennuksen käytönaika 

lasketaan aina Suomen keskiarvolla. 

Käytön ajan sähkön kulutus voidaan laskea 

vihreällä sähköllä liitteen 2 ehdoin. 

 

3.4 Hiilijalanjäljen laskennan periaatteet  

Hiilijalanjälkien laskenta on osa elinkaariarviointia (life-cycle assessment). Elinkaariarvioinnissa 

tarkastellaan järjestelmän koko elinkaarta raaka-aineiden valmistuksesta käyttövaiheen kautta 

loppuhävitykseen. Elinkaarinäkökulman tarkoitus on havaita ja välttää ympäristökuormien siirtyminen 

tarkastellusta prosessista muihin elinkaaren vaiheisiin, joka voi kasvattaa todellista ympäristökuormaa.  

Elinkaariarvioinnin tärkeimpiä periaatteita sovelletaan tässä ohjeessa alla esitetyllä tavalla. 

 

Periaate Soveltamistapa tässä ohjeessa 

Tulokset tulee raportoida tarkasti, kokonaisuudessaan ja 

puolueettomasti, ja tietojen ja menetelmien tulee olla 

läpinäkyviä ja riittävän yksityiskohtaisesti esitettyjä. 

Kappaleessa 8 on esitetty yhtenäiset raportointi-

vaatimukset, joiden avulla voidaan välttää väärät 

johtopäätökset ja jotka tukevat tiedon läpinäkyvyyttä. 

Toiminnallinen vastaavuus on merkityksellinen tapa 

tehdä vertailuja kohteille, eivät yleiset ominaisuudet. 

Toiminnallisten vaatimusten määrittely ja tarkastelulu-

jakson valinta on esitetty kappaleissa 3.5 ja 4.3. 

Tieteellinen lähestymistapa: päätökset tehdään 

luonnontieteiden perusteella aina kun se on mahdollista. 

Käytönajan energiankulutuksen standardoidun, 

simuloidun ja mitatun kulutuksen valinnoista katso 5.3. 
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Laskenta pohjautuu aina nykyhetkellä teknisesti ja taloudellisesti mahdollisiin ratkaisuihin, ja laskennassa 

ei tule käyttää hypoteettisia mahdollisuuksia tulevasta kehityksestä. Sellaisia voi olla kuitenkin usein 

hyödyllistä tarkastella, ja tätä varten voidaan luoda erillisiä skenaarioita. Tässä ohjeessa ei oteta kantaa 

mahdollisiin lisätarkasteluihin, joita tarkastelun tekijä voi omiin tarpeisiinsa tehdä, vaan keskitytään tämän 

ohjeen mukaiseen tapaan määrittää rakennuksen elinkaaritehokkuuden tunnusluvut. 

 

Rakentamisprosessissa käytettävien pääomahyödykkeiden (kuten työkalujen ja koneiden, esim. trukkien, 

nosturien, rakennustelineiden ja muiden vuokrattujen rakenteiden, ja rekkojen) valmistuksen päästöjä ei 

huomioida. Tämä ei kuitenkaan päde pääomahyödykkeisiin jotka tulevat pysyväksi osaksi rakennusta. 

 

3.5 Toiminnalliset vaatimukset tulee dokumentoida kohteille 

Hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskennan tulosten tulkinnan ja vertailun mahdollistamiseksi on tärkeää 

dokumentoida ne toiminalliset vaatimukset, joita kohteelle on asetettu. Tuloksia ei pääsääntöisesti voida 

verrata keskenään, jos toiminnalliset vaatimukset kohteille poikkeavat toisistaan.  

 

Esimerkki: rakennus A ja B ovat samankokoisia toimistorakennuksia. B:n elinkaaren hiilijalanjälki on 10 % 

suurempi. Rakennus B:ssä on sisäilmaluokka S1, kun taas rakennus A:ssa ei ole sisäilmaluokitusta. 

Ilmanvaihtotarpeen erilaisuudesta johtuva ero rajoittaa rakennusten vertailukelpoisuutta. 

 

FIGBC:n ohjeistuksessa annetaan vaaditut toiminnallisuutta kuvaavat tiedot, jotka on esitettävä kohteelle. 

Näiden lisäksi voidaan antaa vapaaehtoisia lisätietoja. Tiedot vaihtelevat rakennushankkeille ja käytössä 

oleville kohteille ja ne on määritelty kappaleessa 8 Raportointivaatimukset. 

 

3.6 Mittarien nimet, viittaaminen ja tulosten raportointi 

Tähän ohjeeseen viitataan nimellä FIGBC Elinkaaritehokkuus 2012. Ohjeeseen ja sen mittaristoihin 

voidaan viitata vain, jos ohjetta on noudatettu kokonaisuudessaan ja raportointi tehdään vaaditulla tavalla. 

 

Mittarin virallinen nimi Raportointiohje Suositeltu ilmoittamistarkkuus 

Elinkaaren hiilijalanjälki 

FIGBC EN 15978 

Esitetty kappaleessa 8.1. Koko elinkaarelle tonneja CO2e. Vuodelle kg 

CO2e per m2 kahden desimaalin tarkkuudella. 

Elinkaarikustannus FIGBC 

EN 15643-4 

Esitetty kappaleessa 8.1. Koko elinkaarelle tuhansia euroja ja vuodelle 

euroja per m2 kahden desimaalin tarkkuudella. 

Käytön hiilijalanjälki FIGBC Esitetty kappaleessa 8.2 Kiloa CO2e per m2 kahdella desimaalilla. 
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Useimmilla rakennustyypeillä pinta-ala on merkityksellinen toiminnallinen yksikkö. Jos se rakennuksen 

käyttötarkoituksen kannalta on soveltuvaa, voidaan toiminnallisena yksikkönä pitää lämmitettyä 

nettopinta-alaa. Rakennusten käyttöiän tuomat erot voidaan yhteismitallistaa jaksottamalla vaikutukset 

yhtä vuotta kohti. Näin yleisesti voidaan käyttää toiminnallisena yksikkönä  netto-m2 / vuosi. 

 

Lämmitetyn nettoalan määritelmä on rakennusmääräyskokoelman D3 2012 mukainen: “lämmitettyjen 

kerrostasoalojen summa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. 

Lämmitetty nettoala voidaan laskea myös lämmitetystä bruttoalasta, josta on vähennetty ulkoseinien 

rakennusosa-ala”. Ulkoseinän paksuutena voidaan pitää 250 mm, jos tarkempaa tietoa ei ole käytössä. 
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4 Elinkaaren yleinen määrittely ja rajaukset 

Tämä luku koskee vain elinkaarimittareita: elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus. 

4.1 Yleiset periaatteet 

FIGBC:n elinkaaritehokkuuden laskentaohje ei voi eikä pyri määrittämään kaikkea toteuttajan puolesta. 

FIGBC:n ohjeen tarkoitus on vastata yleisimpiin kysymyksiin ja helpottaa laadukkaan työn tekemistä. Jos 

tuloksia julkaistaan, tarkastelu tulee tehdä ja raportoida tämän ohjeen mukaisena. 

 

Yleisenä ohjeena laskennassa pitää pyrkiä riittävään tarkkuuteen luotettavan kuvan saamiseksi.  

Riittävä tarkkuus ja luotettavuus riippuu käsillä olevan päätöksen vaikutuksista ja peruuttamattomuudesta. 

 

FIGBC:n tavoitteet hankkeelle on esitetty aiemmin kappaleessa 3.1. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

standardin laskentaohjetta on tarkennettu ja tiettyjä laskentavaiheita on määritelty yksityiskohtaisemmin, 

ja mahdollisia standardin avoimeksi jättämiä kysymyksiä varten on pyritty antamaan yksiselitteinen 

menettelytapa. Tarkennuksilla tavoitellaan suoraviivaisempaa laskentamenettelyä, jota tarvitaan etenkin 

rakennushankkeen varhaisissa vaiheissa, joissa elinkaaripäästöihin vaikuttaminen paitsi tehokkainta, 

myös kustannustehokkainta. 

 

4.2 Elinkaarilaskenta etenee vaiheittain 

Kohteen elinkaaren tunnuslukujen laskenta etenee vaiheittain. Ensin määritetään tavoitteet ja kohteen 

yleiset ominaisuudet, joista edetään varsinaiseen laskentatiedon koostamiseen ja prosessointiin, jonka 

jälkeen koostetaan ja raportoidaan laskentatulokset. Laskentaprosessi ei ole tiukan lineaarinen, vaan 

prosessin aikana voidaan joutua palaamaan taaksepäin, jos lähtötiedot muuttuvat tai tarkentuvat. Aivan 

hankkeen alkuvaiheessa vaihtoehtoisten laskentatapojen pohdintaan on syytä varata aikaa, jotta 

mahdolliset tehostamiskeinot ehditään suunnitella ja niitä ehditään vertailla. 
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Kuva: rakennuksen elinkaaren tunnuslukujen laskennan eteneminen vaiheittain 

 

4.3 Tarkastelujakso perustuu rakennuttajan käyttöikävaatimukseen 

Tarkastelujakson tulee pohjautua rakennuttajan tai käyttäjän ilmoittamaan vaadittuun käyttöikään. 

Rakennettavat kohteet ja niihin kohdistuvat tarpeet ovat niin erilaisia, että yhdenmukainen käyttöikä ei ole 

perusteltu. Esimerkiksi teollisuushallien ja suurten julkisten rakennusten elinkaaret ovat täysin erilaisia. 

 

Tarkastelujakso määräytyy seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 

1. Rakennuttajan esittämä käyttöikävaatimus, 

2. Jos edellistä ei ole saatavilla, rakennuksen suunniteltu tekninen käyttöikä, tai 

3. Jos kumpaakaan ei ole saatavilla, käytetään Liite 6: rakennustyyppien käyttöikä mukaisia arvoja. 

 

Rakentamisvaiheen päästöt kohdistetaan kokonaisuudessaan tarkastelujaksolle, vaikka rakennus 

kestäisikin teknisesti vaadittua käyttöikää pidempään. Rakennuksen elinkaaren tunnuslukujen laskenta 

tehdään aina rakennuksen käyttöiälle. Jos rakenteiden tekninen kelpoisuus mahdollistaa tarkastelujaksoa 

pidemmän käyttöiän, tätä ei voida laskea päästövähenemänä, mutta se voidaan ilmoittaa lisätietona 

moduuli D:ssä (katso kappale 5.5).  
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4.4 Tarkastellun järjestelmän rajaus ja elinkaaren jaottelu 

Rakennuksen elinkaari noudattaa CEN / TC 350 mukaista jaksottelua moduuleihin, joka on esitetty alla: 

 

Kuva: rakennuksen elinkaaren vaiheet jaoteltuina ryhmiin. Lähde: RT 

 

Lisäksi elinkaarikustannuslaskennassa elinkaareen liitetään uusi vaihe A0 Ennen rakentamista, joka 

kattaa mm. maan hankinnan ja tähän liittyvät kustannukset ja valmistelun. 

 

Tarkemmin elinkaaren eri vaiheiden huomioinnista on ohjeistettu erikseen mittarikohtaisesti: 

- elinkaaren hiilijalanjäljelle kappaleessa 5.1, ja 

- elinkaarikustannuksille kappaleessa 6.3.  

 

4.5 Rakennusmateriaalien ja –tuotteiden käyttöikä 

Rakennusmateriaalien ja –tuotteiden käyttöikä kertoo tuotteiden elinkaarensa aikana tarvitsemasta 

huollosta ja ylläpidosta sekä niiden korvaamisjaksosta. Käyttöikätiedon huomioinnin tarkoitus on antaa 

realistinen kuva tuotteiden elinkaarivaikutuksista, jotta sekä ympäristön että talouden kannalta tehokkaat 

ratkaisut huomioitaisiin rakennuksen koko elinkaaren, eikä vain rakentamishetken näkökulmasta. 

 

Sellaisten rakennusosien, joiden vaihtaminen on mahdotonta (kuten perustus), käyttöikä on aina sama 

kuin rakennuksen käyttöikä. Muille rakennusosille käyttöikä ja siitä johdettava huolto- ja korvaamisohjelma 

tulee huomioida sekä elinkaaren päästöjä että kustannuksia laskettaessa. 

 

Käyttöikätieto tulee valita niin, että se antaa todenmukaisen kuvan rakennuksen elinkaaren vaikutuksista. 

Käyttöikätietoja suositellaan valittavaksi seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 
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1. Toimittajan ilmoittama käyttöikätieto, tai 

2. Suunnittelijan antama käyttöikätieto, tai 

3. Yleiset käyttöikätiedot, joita on julkaistu mm. RT-kortissa 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 

kunnossapitojaksot. 

 

Tuotteen käyttöikä voidaan määrittää empiiriseen, todennäköisyyteen tai tilastolliseen tietoon perustuen. 

Käyttöikä liittyy olennaisesti tuotteen aiottuun käyttötarkoitukseen sekä kohteessa vaadittuun 

rakennusosan suoritustasoon tai rakennuttajan päätökseen rakennusosan teknis-taloudellisesta 

elinkaaresta. Esimerkkinä käyttöiän ja suoritustason suhteesta voidaan pitää esimerkiksi ikkunaa. 

Ikkunoiden lämpöeristävyys heikkenee tuotteen ikääntyessä, mutta toisaalta rakennuttaja voi katsoa että 

eristävyyden heikkeneminen ei ole riittävä peruste tehdä remonttia, kunnes se on taloudellisesti järkevää. 

 

Tuotteen käyttöikää ja sen todentamiseen soveltuvia menetelmiä käsitellään laajemmin ISO 15686 - 

Service life prediction-standardisarjassa. 
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5 Elinkaaren hiilijalanjälki FIGBC EN 15978 – laskentaohjeet  

Tämä luku koskee elinkaaren hiilijalanjäljen FIGBC EN 15978 laskentaa. 

5.1 Rakennuksen elinkaaren vaiheiden määrittely 

Rakennuksen elinkaaren vaiheiden sisältöä ja rajauksia kuvataan tarkemmin alla. Luettelo pyrkii 

selkiyttämään päästöjen jakaumaa ja sitä, mihin vaiheeseen erityyppiset päästöt kuuluvat. 

 

Vaihe Vaiheen keskeinen sisältö 

A1-A3 Tuotevaihe Rakennustuotteiden koko valmistusketjun päästöt EN 15804 mukaisesti. Laskenta 

huomioi vain rakennuksen kiinteänä osana olevat kalusteet, ei esim. huonekaluja. 

A4 Rakennusvaiheen 

kuljetukset 

Rakennustuotteiden ja koneiden kuljetukset, kuljetuksista aiheutuva hävikki. Työvoiman 

kuljetuksia työmaalle ei huomioida. 

A5 Työmaa Kaikki työmaan toiminnot, sisältää maansiirron, varastoinnin, energiankäytön, 

jätehuollon ja väliaikaiset rakenteet (kuten valumuotit ja suojamateriaalit). Työkoneiden 

ja muiden käytettävien koneiden ja laitteiden valmistuksen päästöjä ei huomioida. 

B1 Käyttö Kylmäainevuodot ja mahdolliset muut kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään. 

B2 Ylläpito Huollossa, ylläpidossa ja siivouksessa käytettävät materiaalit, kuten maalaus, 

ilmansuodatinten vaihto ja siivouskemikaalit- ja materiaalit ja näiden kuljetus. 

Ylläpidolla tarkoitetaan tässä suunniteltua ja ennakoitua ylläpitoa. 

B3 Korjaus Rikkoutuneiden rakennusosien korjaamiseen tarvittavat materiaalit ja niden käsittely 

sekä rikkoutuneiden osien jätteen käsittely. Korjaus kohdistuu rikkoontumisiin, joita ei 

ole suunniteltu tai ennakoitu. 

B4 Osien vaihto Merkittävien rakennusosien suunniteltu vaihto niiden teknisen tai taloudellisen 

elinkaaren päässä. Esim. ilmanvaihtokoneen tai ikkunoiden vaihtaminen, 

kattopäällysteen uusiminen tai energiajärjestelmien vaihtaminen. Sisältää osien 

kuljetukset ja vaihdettujen osien ja muun syntyneen jätteen käsittelyn. Tässä tarkoitetut 

osat vaihdetaan toiminnallisesti vastaaviin osiin (muuten kyseessä on muuntaminen). 

B5 Muuntaminen Rakennuksen merkittävä muuntaminen, kuten tilaohjelman muutos, rakennuksen 

vaipan muunnokset, tai energiaratkaisujen muutokset. Jos tarkasteltu rakennushanke 

on muutoshanke, kohdistuvat päästöt tähän vaiheeseen. Vaihe kattaa prosessissa 

käytetyt materiaalit, jätehuollon, logistiikan ja prosessissa kulutetun energian päästöt. 

B6 Käyttöenergia Sisältää kaiken rakennuksen järjestelmien kuluttaman rakennukseen ulkopuolelta 

tuodun energian, jota käytetään lämmitykseen, lämpimän käyttöveden tuottamiseen, 

ilmanvaihtoon, jäähdytykseen, valaistukseen tai rakennusautomaatioon. Sisältää myös 

muun tontilla kulutetun energian kuten pihavalaistukset tai sulatukset. Ei sisällä 

kuluttajalaitteiden energiaa (esim. viihde-elektroniikka, kodinkoneet, tietokoneet). Niin 

haluttaessa voidaan raportoida erillisiä kuluttajalaitteet huomioivia lisäskenaarioita. 

Katso tarkemmin 5.3 Rakennuksen energiavirtoja koskevan tiedon vaatimukset. 
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Vaihe Vaiheen keskeinen sisältö 

B7 Käyttövesi Sisältää puhtaan veden tuotannon ja tuotetun jäteveden käsittelyn päästöt käytön 

ajalta. Veden kulutuksessa ei pidä huomioida kuluttajalaitteiden (kuten pyykin- ja 

astianpesukoneiden) kulutusta. Haluttaessa nämä voidaan raportoida erillisessä 

lisäskenaariossa. Rajaus sisältää tontilla tapahtuvan kulutuksen (esim. kastelu). 

C1 Purkaminen Rakennuksen purkaminen rakennuspaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä ja tähän 

liittyvien koneiden käyttämä energia ja koneiden kuljetukset. 

C2 Purkuvaiheen 

kuljetukset 

Kaikki purkujätteestä ja työkaluista aiheutuva kuljetus End-of-Waste tilaan saakka, 

huomioiden mahdolliset välivarastointi- ja siirtokuormauskuljetukset. 

C3 Purkujätteen käsittely Kaikki jätteen käsittelyn vaiheet, kunnes jäte saavuttaa End-of-Waste tilan. Määrittelyn 

kriteerit ovat: a) syntyneellä raaka-aineella on tunnettu käyttö-tarkoitus, b) jolle on 

kysyntää markkinoilla (mahdollisesti positiivinen ostohinta), c) raaka-aine täyttää 

käyttötarkoituksen vaatimat tekniset ja muut ominaisuudet ja d) raaka-aineen käyttö ei 

vaaranna ympäristöä tai ihmisten terveyttä. 

C4 Loppusijoitus Kaikki sellaisen jätteen käsittelystä syntyvät päästöt, jonka käsittelytapa on 

loppusijoitus tai energian tuotanto, ja jonka elinkaari päättyy lopullisesti. 

D Lisätiedot Katso 5.5 Moduuli D, rakennuksen elinkaaren ulkopuoliset ympäristövaikutukset. 

 

Päästölaskennan kannalta rakennusvaiheita toteuttavalla organisaatiolla ei ole merkitystä. Näin ollen 

esimerkiksi valmiiksi paalutettuna hankitun tontin maanrakennustöiden päästöt on huomioitava.  

 

5.1.1 Rakennustuotteiden rajaukset 

Rakennushankkeessa käytetään huomattavaa määrää erityyppisiä materiaaleja ja osia. Tässä 

kappaleessa täsmennetään eri rakennusosille niiden huomiointi rakennustason päästölaskennassa. 

Rakennusvaiheen päästöjä koskevissa tarkasteluissa käytetään rajauksen perusteena EN 15978- 

standardin kappaleen 7.5.2 mukaista määrittelyä, jota on tarkennettu seuraavan taulukon mukaisesti. 

 

Osa-alue Huomioidaan Ei huomioida (rajataan pois) 

Tontti ja maanrakennus Perustus ja perustuksen rakentaminen 

Maansiirto, tuotu maa- ja kiviaines 

Maaperän paalutus tai kiviaineksen tuonti 

Kunnallistekniikka ja sen liitännät tontilla 

Tiet ja väylät 

Piharakenteiden materiaalit ja pinnoitus 

Rakennuksen runko, 

vaippa ja täydentävät 

rakenteet 

Kantavat ja ei-kantavat rakenteet 

Ala-, ylä- ja välipohjat, ulko- ja väliseinät 

Ikkunat, ovet, katto, portaat ja luiskat 

- 

Väliaikaiset rakenteet Väliaikaiset rakenteet, joissa kulutetaan 

pysyvästi materiaaleja tai energiaa 

(esimerkiksi valutöiden tukirakenteet) 

Pääomahyödykkeet, joita käytetään 

rakentamisen aikana ja joita voidaan 

käyttää uudelleen sellaisenaan (kuten 

rakennustelineet tai työmaahissit) 
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Osa-alue Huomioidaan Ei huomioida (rajataan pois) 

Kalusteet Kiinteästi rakenteiden osana olevat Irtokalusteet, keittiökalusteet 

Pintamateriaalit Suojaavat materiaalit, maalit, pinnoitteet Tapetointi, verhot, matot ja muu sisustus. 

Talotekniikka Rakennuksen olosuhteita tuottavat 

järjestelmät ja automaatio 

Käyttäjien palveluita tuottavat ratkaisut, 

kuten esim. kaupan kylmäjärjestelmät, 

toimisto- tai tuotantolaitteistot. 

Energiantuotantolaitteet Järjestelmien valmistus ja asennus - 

Tukirakennukset Rakennuksen toimintaan kuuluvat esim. 

pysäköinti, varastot ja väestönsuoja  

Jos muita kuin kohderakennusta 

palvelevia tukirakennuksia. 

 

 

5.1.2 Hiilijalanjälkilaskennan yleinen rajaussääntö 

Laskennan helpottamiseksi laskennassa sovelletaan yleistä rajaussääntöä (cut-off). Säännön perusteella 

vähämerkityksellisiksi arvioidut päästölähteet voidaan jättää pois tarkastelusta, jos tietoa ei ole saatavissa. 

Sääntöä voidaan soveltaa, jos rajattavan päästölähteen osuus elinkaaren päästöistä on alle 1 % ja 

kaikkien pois jätettyjen päästölähteiden osuus on yhteensä alle 5 %. Pois rajatut päästölähteet on 

lueteltava raportissa. Toim. huom. muotoutuu edelleen. 

5.1.3 Laskennan yksinkertaistaminen yleisillä vaihekohtaisilla päästökertoimilla 

Päästöihin vaikuttaminen on tehokkainta ja edullisinta rakennushankkeen varhaisissa vaiheissa. Tästä 

syystä onkin erityisen perusteltua tehdä karkea tarkastelu hankkeen todennäköisistä päästövaikutuksista 

mahdollisimman varhain, jotta päästöihin voidaan vaikuttaa. Toisaalta rakennuksen päästöt tunnetaan 

myös huonommin, kunnes tarkkaa suunnittelu- ja laskentatietoa on riittävästi saatavilla. Tämän vuoksi 

tässä annetaan mahdollisuuksia yksinkertaistaa varhaisessa suunnitteluvaiheessa tehtävää laskentaa. 

 

 

Kuva: hankkeen eteneminen, kyky vaikuttaa päästöihin ja päästövaikutuksia koskevan tiedon kasvu 
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Laskentaa voidaan yksinkertaistaa seuraavan taulukon esittämällä tavalla ja mainituissa vaiheissa.  

 

Elinkaaren vaihe Vaihtoehdot Edellytykset yksinkertaistamiselle 

A4-A5 

Rakentaminen 

Taulukkoarvo, 

lisätään 

Saadaan käyttää ennen urakkatarjouksien saamista tai 

urakkasuunnitelmien laadintaa. 

B1 Käyttö Määriteltävä Määriteltävä 

B2 Ylläpito Määriteltävä Määriteltävä 

B3 Korjaus Jättää huomioimatta Voidaan jättää huomioimatta, jos korjaustarvetta ei tunneta. 

B5 Muuntaminen Jättää huomioimatta Jos käyttötarpeen muutosta ei tiedetä tai ei ole ennalta suunniteltu. 

Esim. urheilutapahtumia varten rakennetut rakennukset suunnitellaan 

usein jo ennalta tiettyä jatkokäyttöä varten. 

B6 Käyttöenergia Laskea ostosähköllä Jos kohteen energiaratkaisua ei ole suunniteltu tai siitä ei ole päätetty 

C1-C4 Purku Taulukkoarvo, 

lisätään 

Ennen kuin massoittelu on suunniteltu / tiedossa. 

D Lisätiedot Määriteltävä Ennen kuin massoittelu on suunniteltu / tiedossa. 

 

Toim. huom. taulukko muotoutuu edelleen raportin kirjoittamisen aikana. Pohjana käytetään EN 15978 

9.4.1 määrittelyjä. 

 

Jos yksinkertaistuksia on käytetty laskennassa, tämä tulee esittää tuloksia raportoitaessa (katso 8.1). 

 

5.2 Rakennusmateriaaleja koskevan tiedon vaatimukset 

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia käsitellään ensisijaisesti EN 15804-standardin mukaisten 

ympäristötuoteselosteiden kautta. Ympäristötuoteseloste voi olla tuotekohtainen tai toimialan yhteinen.  

Yleistä, käytetystä tuotteesta tai valmistajasta riippumatonta tietoa saadaan käyttää, jos soveltuvia 

ympäristötuoteselosteita ei ole saatavilla. Tällöin tulee kuitenkin varmistua tiedon laadusta. 

 

Laskennassa käytettävä ympäristötieto tulee valita seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 

1. EN 15804 mukainen ympäristötuoteseloste rakennuksessa käytettävälle tuotteelle, 

2. EN 15804 mukainen ympäristötuoteseloste yleisenä tuoteryhmälle tai vastaavalle tuotteelle, 

3. Muu ympäristötieto, jonka täytyy täyttää alla esitetyt vaatimukset. 

 

Muun kuin EN 15804-standardin mukaisen ympäristötiedon laatuvaatimukset ovat: 

- ympäristövaikutuksia ja tuotetta koskevat tiedot eivät saa olla 10 vuotta vanhempia, 

- ympäristötiedot tulee perustaa yhden vuoden keskiarvoon (poikkeukset tästä täytyy perustella), 

- jätteen käsittelyn päästövaikutukset tulee laskea vähintään 100 vuoden jaksolle, 
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- päästöt jotka tapahtuvat yli 100 vuoden päästä tulee ilmoittaa erillisinä pitkäaikaisina päästöinä, 

- ympäristötiedon tulee perustua myös tosiasiallisesti nykyhetkellä käytettävään teknologiaan, ja 

- ympäristötiedon tulee olla maantieteellisesti relevantti hankittavien tuotteiden kannalta. 

 

Ympäristötietoja saa muokata kuvastamaan todellisia olosuhteita ja todellisia fysikaalisia vaikutuksia, 

mutta vain jos muokkaukseen on olemassa luotettavaa ja tarkkaa tietoa. Muokkauksella ei saa pyrkiä 

parantamaan tulosta, vaan sen tulee olla konservatiivinen arvio todellisista vaikutuksista. 

 

Silloin kun laskennassa käytetään muuta kuin soveltuvaa EN 15804 mukaista tietoa, lisätään näiden 

tuotteiden ympäristövaikutuksiin 10 %. Toisin sanoen yleisen ympäristötiedon ympäristövaikutukset 

kerrotaan 1,1:llä. Tällä pyritään varmistamaan konservatiivinen tulos ja huomioimaan kiinteällä kertoimella 

sellaisia ympäristövaikutuksia, joita muun kuin EN 15804-menetelmän mukaisessa ympäristötiedossa ei 

ole välttämättä huomioitu. Toisaalta tämä myös kannustaa toimijoita panostamaan lähtötiedon laatuun. 

 

Yleisen ympäristötiedon uskottavuus ja laskentamenetelmän yhdenmukaisuus tulee arvioida ennen sen 

käyttöä. Uskottavuutta voidaan arvioida tarkistamalla mm. massa- ja energiataseet ja vertaamalla tietoa 

muuhun olemassaolevaan tietoon. Yhdenmukaisuutta voidaan arvioida tarkistamalla onko 

ympäristötiedon laskentamenetelmä kuvattu riittävällä tasolla luotettavan kuvan saamiseksi ja ovatko 

käytetyt menetelmät yhdenmukaisia tässä ja EN 15804-standardissa esitettyjen määrittelyjen kanssa. 

Tarkistuksia voidaan tehdä mm. järjestelmän rajauksen, allokaatioperusteiden, tiedon iän ja aikajakson, 

käytettyjen teknologioiden, maantieteellisen edustavuuden ja elinkaariarvioinnin menetelmien osalta. 

 

5.3 Rakennuksen energiavirtoja koskevan tiedon vaatimukset 

Energian päästöt huomioidaan mahdollisimman todenmukaisesti mallinnettujen käytettävien 

kilowattituntien perusteella. Päästölaskennassa energia huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti. 

 

Energiavirta Huomioidaan Ei huomioida 

Rakennuksessa Rakennuksen olosuhteiden tuottamiseen 

tarvittu energia ja lämmin käyttövesi 

Rakennukseen kuulumattomien laitteiden 

kulutus (kuluttajalaitteet), poistettava 

Tontilla Tontin palveluihin kulutettu energia Tontilla tapahtuva liikenne 

Itse tuotettu energia Kaikki päästöt; laitteet katso kappale 5.1.1. - 

Ulos myyty energia Vähennetään ensin olosuhteiden 

tuottamiseen tarvitusta energiasta.  

Muu myynti raportoidaan moduulissa D. 

- 

 

Rakennuksessa käytettävä energia tulee määritellä tavalla, joka kuvaa mahdollisimman tarkasti todellisia 

olosuhteita kohteessa. Soveltuvalla energialaskentaohjelmalla (esim. IDA-ICE) tehty energian kulutuksen 
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todelliseen käyttöprofiiliin perustuva simulaatio on suositeltava lähde. Rakennusmääräyskokoelman 

mukainen standardikäyttöön perustuva energiankulutus on toissijainen tapa arvioida energiankulutusta, 

jota voidaan käyttää vain silloin, kun todelliseen käyttöprofiiliin perustuvaa laskentaa ei ole käytettävissä. 

 

Energian päästöt koko elinkaarelle lasketaan laskentahetkellä julkaistuilla energian päästökertoimilla, 

katso Liite 1: laskennassa käytettävät energian päästökertoimet. Alueellisille energiaratkaisuille 

(kaukolämpö, kaukokylmä) käytetään aina energiaa toimittavan laitoksen tietoja. Elinkaariarvioinnissa 

käyttövaiheen sähköenergian kulutusta ei voida koskaan laskea vihreän sähkön päästöillä, sillä vihreän 

sähkön yksinomaista käyttöä koko elinkaaren ajan ei voida taata. Rakennus voi vaihtaa omistajaa useita 

kertoja elinkaarensa aikana, ja jokainen omistaja tekee omat päätöksensä energian hankinnastaan. 

 

5.3.1 Rakennuksen energiankäytön lisäskenaariot 

Koska energia on yleensä erittäin merkittävässä osassa rakennuksen elinkaaren päästöistä, voidaan 

energiankulutukselle tehdä laskentaa täydentäviä rinnakkaisia skenaarioita, joiden avulla rakennuksen 

käyttäytymistä ja elinkaaren päästöjä standardoidulla ja todellisella käyttöprofiililla voidaan verrata 

keskenään, sekä verrata rakennuksen toteutuneeseen energiankulutukseen. Rakennuksen toteutunut 

energiankulutus voi myös olla perusteltu tapa esim. todentaa lasketut päästöt, jos kiinteistöä myydään. 

Kaikki energiankäytön lisäskenaariot voidaan julkaista raportointiohjeen mukaisesti (kappale 8.1). 

 

Käytettävät määritelmät energiaskenaarioiden laskennalle ovat taulukossa alla: 

 

Laskenta- tai mittaustapa Määritelmä 

Standardikäyttö Standardikäyttöön perustuva laskennallinen kulutus (ks. rakennusmääräyskokoelma) 

Simuloitu käyttö Käyttäjän todelliseen aiottuun käyttöprofiiliin perustuva laskennallinen kulutus 

Mitattu kulutus Vähintään yhden vuoden ajalta mitattu, todellinen, lämpötilakorjattu kulutus. 

Mittausjakso voi alkaa aikaisintaan vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta, 

jotta käyttöönottovaiheen vaihteleva energiankulutus ei tee tulosta epäluotettavaksi. 

Lukema lämpötilakorjataan olosuhteiden aiheuttamien vääristymien korjaamiseksi. 

Oma energian 

tuotantoinvestointi (tuleva) 

Jos kohteelle suunnitellaan toteutettavaksi paikallisen energiantuotannon ratkaisua. 

Energiantoimittajan 

laitosinvestointi (tuleva) 

Jos kohteelle kaukolämpöä ja –kylmää toimittavan uuden energialaitoksen 

investointipäätös on tehty ja julkistettu ja investoinnin täytäntöönpano on aloitettu, ja 

laitoksen uusi polttoainejakauma tunnetaan, niin päästöt voidaan laskea sen mukaan. 

Esimerkki: kunta rakentaa uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa kaukolämpölaitosta. 

 

Omaan energian tuotantoon tai energiantoimittajan laitosinvestointiin perustuvaa energiankulutuksen uusi  

päästötaso voidaan siirtää lisäskenaarioista pääskenaarioon heti, kun uusi lämmitysratkaisu on käytössä.   
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5.4 Materiaalin uudelleenkäytön ja jätteen hyödyntämisen huomiointi 

Tähän kohtaan lisätään selkiyttävä kuva, jossa on kuvattu jätteen matka työmaalta jatkokäsittelyyn ja 

edelleen uusiokäyttöön. Tähän kuvaan luonnollisesti rajataan mikä osuus kuuluu mihinkin laskentaan. 

 

5.4.1 Rakentamisesta ja ylläpidosta syntyvien jätteiden päästöjen huomiointi 

Standardin mukainen jätteen käsittelyn periaate kaikille jätevirroille on se, että jätteen käsittelystä syntyvät 

suorat päästöt huomioidaan kohteen laskennassa siihen saakka, kunnes jäte on prosessoitu End of 

Waste-tilaan saakka, jolloin se ei enää ole jätettä, vaan hyödyntämiskelpoista materiaalia.  

 

End of Waste-tilan määrittelyssä noudatetaan jätepuitedirektiivin 2008/98/EC ja jätelain 646/2011 

mukaisia määrittelyjä. Esimerkiksi rauta- ja alumiinijätteille tästä on säädetty direktiivillä 333/2011/EC. 

 

Jätteen hyödyntämisestä syntyvät päästövähenemät voidaan ilmoittaa päästölaskelman lisätiedoissa 

(katso 4.4, osa D), mutta niitä ei voida lukea hyödyksi kohteelle itselleen. Sama periaate koskee myös 

materiaaleja, jotka ovat uudelleenkäyttökelpoisia sen jälkeen, kun nyt rakennettava rakennus on purettu. 

Jätteestä tuotetun energian tuottamat päästöhyödyt kaikissa tapauksissa (myös kaatopaikkahajoamisen 

metaanin energiahyötykäyttö ja energiantuotanto huonolla hyötysuhteella) kohdistetaan lisätietoihin 

moduuli D:n, ei milloinkaan purkuvaiheeseen.   

 

Käyttäjien omasta käytöstään synnyttämä jätevirtaa ei huomioida tässä, vaan se koskee ainoastaan 

käytön hiilijalanjälkeä (katso tarkemmin kappale 7). 

 

5.4.2 Rakennuksessa käytettävien uusiomateriaalien päästöjen huomiointi 

Jos rakennuksessa käytetään materiaaleja, jotka tulevat esimerkiksi purkukohteesta tai hyödynnettävistä 

jätevirroista, näiden alkuperäisen valmistuksen päästöjä ei tarvitse enää huomioida. Tällöin materiaalille 

huomioidaan käyttöönoton päästöt End of Waste-tilan päättymisestä lukien, mutta kaksoislaskennan 

välttämiseksi ei alkuperäisen jätemateriaalin valmistuksen päästöjä. Katso tarkemmin alta 1. 

 

Materiaalin lähtötila Vaatimukset / määritelmä Huomioitavat päästöt 

Ylijäämämateriaali Materiaali on hankittu ylijäämänä 

alun perin muuhun kohteeseen 

Kuljetus ja asennus 

Jätemateriaali Materiaali on jalostettu jätteestä Jalostaminen, kuljetus ja asennus 

                                                   
1 Toim. huom. Päästöjen jakaminen uudelle ja vanhalle kohteelle voi olla perusteltua, mutta EN 15978 ei tue tätä. 



Luonnosversio 22.8.2012 / vain kommentointia varten, älä viittaa tai käytä ohjeen luonnosversiota laskentaan 

Green Building Council Finland – Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus  23 

Materiaalin lähtötila Vaatimukset / määritelmä Huomioitavat päästöt 

Uusiokäyttö purkukohteesta Materiaali tulee purkukohteesta 

käyttövalmiina osina tai aineksina 

Kuljetus, kunnostaminen ja asennus  

 

5.5 Moduuli D, rakennuksen elinkaaren ulkopuoliset ympäristövaikutukset 

Rakennus jatkaa elämäänsä purkamisen jälkeen raaka-aineina, joista voidaan valmistaa tuotteita tai 

energiaa joko rakennussektorin tai muiden toimialojen tarpeisiin. Lisäksi rakennus vuorovaikuttaa 

energiajärjestelmän kanssa ja voi esimerkiksi myydä tuottamaansa ylijäämäsähköä sähköverkkoon. Nämä 

rakennuksen ulkopuoliset ympäristövaikutukset rajataankin tarkastelussa rakennuksen elinkaaren 

ulkopuolelle. Näiden tietojen hallintaa varten on luotu niin kutsuttu moduuli D. 

 

Elinkaariarvioinnin näkökulmasta moduuli D on myös tarpeellinen siksi, että kohdistamalla esim. 

kierrätettävän materiaalin hyödyt takaisin rakennukselle tarkastelu saattaisi johtaa kaksoislaskentaan. 

Moduuli D:n avulla elinkaaren rajauksia voidaan selkiyttää ja varmistua kaksoislaskennan välttämisestä. 

 

Moduuli D:ssä ilmoitetaan nettomääräiset ympäristöhyödyt joita syntyy, kun rakennuksen energia- ja 

jätevirrat vuorovaikuttavat ympäristönsä kanssa ja mahdollistavat muiden uusioraaka-aineiden käytön 

vähentämistä. Moduuli D:n tiedot ryhmitellään seuraavasti: 

 

Osa-alue Mitä kattaa Missä elinkaaren vaiheissa 

Uudelleenkäyttö Materiaalien uudelleenkäyttö 

sellaisenaan  

Materiaaleja, joita jää pääosin A5- ja C3-

vaiheissa, mutta myös huollossa ja korjatessa. 

Talteenotto Rakennusjätteestä tuotettu energia Sama kuin yllä 

Kierrätys Materiaalien uudelleenkäyttö 

jalostusprosessin kautta 

Jätettä, jota syntyy pääosin A5- ja C3-vaiheissa, 

mutta myös huollon ja korjausten yhteydessä. 

Myyty energia Rakennuksen ulkopuolelle ja 

kuluttajalaitteisiin toimitettu energia 

B6 Käyttöenergia. Kattaa myös itse tuotetun 

energian, jolla käytetään kuluttajalaitteita. 
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6 Elinkaarikustannus FIGBC EN 15643-4 - laskentaohje 

Tämä luku koskee elinkaarikustannuksen FIGBC EN 15643-4 laskentaa. 

6.1 Yleiset periaatteet 

Elinkaarikustannuslaskenta mittaa rakennuksen taloudellista kestävyyttä yhteismitallisella tavalla. 

Elinkaarikustannus- ja kannattavuuslaskennalla on eroja ja yhtäläisyyksiä. Kannattavuuslaskenta pyrkii 

selvittämään, onko tietty hanke kannattava toimijalle ominaisine pääoman tuottovaatimuksineen. 

Elinkaarikustannuslaskenta pyrkii yhteismitalliseen tulokseen, joka kuvaa taloudellista tehokkuutta. 

 

Elinkaarikustannusten laskennan perusperiaatteita (EN 15643-4 ja työn alla oleva WI 017) ovat:  

- Elinkaarikustannus mittaa kustannuksia, ei tuloja (EN 15643-4 mukainen ”lowest life cycle cost”), 

- Kustannukset huomioidaan ja jaksotetaan rakennuksen koko elinkaarelle, 

- Eri aikoina syntyneet kustannukset yhteismitallisestaan nettonykyarvoon diskonttauskorolla, 

- Yleisen inflaation vaikutusta ei huomioida kustannusten nousuna laskelmissa, 

- Diskonttauskorko on 3 % (244/2012/EU), mutta rinnakkaisia korkolaskentoja voidaan tehdä, 

- Rahoituskustannuksia ei huomioida miltään osin, sillä rahan hintaa kuvaa diskonttauskorko, ja 

- Rajaukset tehdään samalla periaatteella kuin elinkaaren hiilijalanjälkilaskennassa (katso luku 4).  

 

Elinkaarikustannuslaskennan tavoitteena on kuvastaa sitä, mitä kiinteistön omistaja todellisuudessa joutuu 

maksamaan rakennuksen elinkaaren aikana. 

6.2 Tarkennetut laskentaohjeet  

Kustannustasona hyödykkeille pidetään nykyhetken hintoja, ja hintojen korotuksia tai inflaation vaikutusta 

elinkaaren ajalle ei huomioida. Poikkeuksena tästä ovat: 

1. Energian hinta, jonka osalta käytetään Liite 3: elinkaarikustannuslaskennan parametrit arvoja, 

2. Sellaiset merkitykselliset verotuksen muutokset (veron korotus, alennus, luonti tai poistaminen), 

joista on annettu laki, mutta jotka astuvat myöhemmin voimaan ja koskevat tarkasteltua 

rakennusta, ja  

3. Mahdolliset säädettävät subventiot (kuten syöttötariffi), joista on annettu laki, mutta jotka astuvat 

myöhemmin voimaan ja koskevat tarkasteltua rakennusta. 

 

Laskennassa voidaan huomioida toimijan käyttämät lisäkustannuskertoimet esim. lisä- tai muutostöitä 

varten, joita toimija pitää todennäköisinä ottaen huomioon kohteen suunnittelun tason ja muut tekijät. 

 

Käyttäjien toiminnan kustannuksia ei huomioida. Kustannukset, jotka kuuluvat tarkasteluun, liittyvät 

olennaisesti rakennuksen olosuhteiden ja palveluiden tuottamisen kustannuksiin. 
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Varsinaisia tuloja rakennukselle ei huomioida, mutta sen sijaan alennukset, hyvitykset, palautukset ja 

subventiot, joita voi sisältyä hankkeen kustannusrakenteeseen huomioidaan ja ne kohdistetaan aina sille 

vaiheelle, johon niitä vastaavat kustannukset kuuluvat (esimerkki: materiaalihyvitykset rakennuksen 

purussa tai investointituki rakentamisvaiheelle). On tärkeää huomata, että koska rahoituskustannuksia ei 

huomioida, myöskään korkotukityyppisiä subventioita ei voida huomioida laskennassa. 

 

Rakennuksen mahdollista myyntiä sen elinkaaren aikana ja tästä syntyviä kartoitus-, markkinointi ja 

kauppakustannuksia ei huomioida laskennassa, sillä nämä eivät ole osa rakennuksen elinkaarta.  

 

Toim. huom: laskenta olisi suoraviivaisempaa jos lain ja verotuksen muutoksia ei huomioida. 

 

6.3 Rakennuksen elinkaaren vaiheiden määrittelyt 

Rakennuksen elinkaaren vaiheiden sisältöä ja rajauksia kuvataan tarkemmin alla. Luettelo ei ole 

täydellisen kattava, mutta pyrkii selkiyttämään sekä elinkaaren päästöjen että kustannusten jakaumaa. 

 

Vaihe Vaiheen keskeinen sisältö 

A0 Ennen rakentamista Tontin hankinta veroineen, hankevaiheen suunnitelmat ja kustannukset. Jos tontti 

vuokrataan, vuokrakustannukset kohdistetaan tälle vaiheelle. 

A1-A5 Rakentaminen Vaiheet A1-A5 voidaan käsitellä yhtensä kokonaisuutena, joka voi perustua 

urakkatarjouksiin tai muuhun kustannusarvioon. Myös muut hankkeen projektinjohto-, 

tarkastus- ja valvontakulut kuuluvat tähän vaiheeseen. Kunnallistekniikan 

liittymiskustannukset kuuluvat tähän vaiheeseen. 

B1 Käyttö Kiinteistövero, isännöinti, vakuutukset ja turvallisuuspalvelut. Taloushallintoon (esim. 

asunto-osakeyhtiön kirjanpito ja tilintarkastus) liittyviä kustannuksia ei huomioida. 

B2 Ylläpito Huolto- ja ylläpitopalvelut, mm. siivous, pintojen ja teknisten järjestelmien huolto. 

Tarkastukset ja muut toistuvat toimenpiteet (esim. nuohous). 

B3 Korjaus Ennakoimattomista rikkoutumisista johtuvat korjauskustannukset. 

B4 Osien vaihto Suunnitelluista rakennuksen osien vaihdoista johtuvat korjauskustannukset ja tähän 

liittyvien suunnittelu- ja valvontatehtävien kustannukset. 

B5 Muuntaminen Rakennuksen käyttötarkoituksen muuntamisesta johtuvat kustannukset. 

B6 Käyttöenergia Rakennukseen ostettava energia- ja polttoaineet siirtomaksuineen. Kulutuksesta tulee 

poistaa kuluttajalaitteiden osuus (tai mainittava jos se on huomioitu), mutta tontilla 

kulutettava energia huomioidaan. Periaate on sama kuin hiilijalanjäljen osalta (kts. 5.3). 

B7 Käyttövesi Puhtaan veden ostosta ja jäteveden käsittelystä syntyvät kustannukset. Kulutuksesta 

tulee poista kuluttajalaitteiden osuus kulutuksesta (tai mainittava jos se on huomioitu). 
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Vaihe Vaiheen keskeinen sisältö 

C1-C4 Purkaminen Rakennuksen purkaminen ja purkujätteen käsittely ja kuljetus. Maaperän tai tontin 

ennallistaminen hanketta edeltävälle tasolle ja valmiiksi seuraavaa käyttäjää varten. 

Kohta voidaan käsitellä urakkasummana purku-, siivous- ja ennallistamistöistä, josta 

poistetaan materiaalien hyötykäytön hyvitykset. Jos näitä ei tunneta, niitä ei huomioida. 

D Lisätiedot Lisätiedot kattavat rakennuksen elinkaaren ulkopuoliset vaiheet, jotka koostuvat 

ylijäämäenergian myynnistä ja rakennuksen jätteiden hyötykäytöstä. Lisäksi 

lisätietomoduulissa toistetaan rakennushankkeen saamat mahdolliset subventiot. 

 

6.3.1 Elinkaarikustannuslaskennan yksinkertaistaminen 

Määrittely kesken. 

 

6.4 Kustannuksia koskevan tiedon vaatimukset 

Kustannustiedon tulee perustua olemassa oleviin teknologioihin ja markkinoilla olemassa oleviin 

ratkaisuihin tai muihin tosiasiallisesti toteutuskelpoisiin ratkaisuihin. Hintatasona pidetään nykyhintoja. 

 

Kustannustietoja suositellaan valittavaksi seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 

1. Saatuihin tarjouksiin perustuvat kohdekohtaiset hinnat, 

2. Kustannuslaskentaan perustuvat kohdekohtaiset hinnat, 

3. Kokemusperäiset tai muuten käytetyt yleiset suoriteperusteiset (esim. siivous € / m2 / kk vastaavassa 

kohteessa) keskiarvohinnat vastaavalle rakennustyypille vastaavista palveluista tai suoritteista, 

4. Kokemusperäiset tai muuten käytetyt lisäkustannuskertoimet vastaavalle rakennustyypille vastaavista 

palveluista tai suoritteista (esim. osien vaihdon osuus % rakentamiskustannuksista per vuosi 

ensimmäisen kymmenen vuoden jälkeen). 

6.5 Moduuli D, rakennuksen elinkaaren ulkopuoliset talousvaikutukset 

Elinkaarikustannusten moduuli D toimii hiilijalanjäljen moduuli D:tä vastaavalla tavalla. 

Elinkaarikustannuslaskennan moduuli D:n tiedot ryhmitellään seuraavasti: 

 

Osa-alue Mitä kattaa Missä elinkaaren vaiheissa 

Uudelleenkäyttö Materiaalien uudelleenkäyttö 

kierrätettynä, energiana tai muuten 

Materiaaleja, joita jää pääosin A5- ja C3-

vaiheissa, mutta myös huollossa ja korjatessa. 

Myyty energia Rakennuksen ulkopuolelle ja 

kuluttajalaitteisiin toimitettu energia 

B6 Käyttöenergia. Kattaa myös itse tuotetun 

energian, jolla käytetään kuluttajalaitteita. 

Subventiot Hankkeelle saadut subventiot Missä tahansa vaiheessa. 
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7 Käytön hiilijalanjälki FIGBC - laskentaohje 

Tämä luku koskee käytön hiilijalanjäljen FIGBC laskentaa, eikä elinkaarimittareita. 

7.1 Käytön hiilijalanjälki mittaa sekä käyttäjää että rakennusta 

Käytön hiilijalanjälki eroaa muista tässä raportissa esitetyistä elinkaarimittareista monilla tavoin. Käytön 

hiilijalanjäljen eroavaisuuksia elinkaaren hiilijalanjälkeen on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.3. 

 

Käytön hiilijalanjälki mittaa käyttäjän toimintaa rakennuksessa ja on näin soveltuva mittari myös kiinteistön 

käyttäjän omien päästöjen mittaamiseen ja kehittämiseen. Usein kiinteistökannan hiilijalanjälki lasketaan 

Global Reporting Initiative (GRI)-raportointia varten, ja laskennassa käytetään ohjeena Greenhouse Gas 

Protocolia (Corporate Standard, Revised). Greenhouse Gas Protocol mahdollistaa eri tarkastelulaajuudet 

toiminnalle (Scope 1, 2 ja 3). GHG Protocolin vaatimusten mukaan Scope 1 ja 2 ovat pakollisia. Scope 3 

sisältö voidaan valita laskentaa ja raportointia toteuttavan yrityksen toiminnan luonteen mukaan. 

 

Koska kiinteistöjen käytönajan päästöille ei ole olemassa EN- tai ISO-standardia, ja Greenhouse Gas 

Protocol on sekä käytössä toimialalla että tarkoitukseen soveltuva, valittiin se FIGBC:n käytön 

hiilijalanjälkilaskennan perusteeksi. Kiinteistön käyttäjillä voi olla tarve ja mahdollisuus raportoida omia 

päästöjään eri tarkastelulaajuuksilla, joten tarkasteluun kuuluu sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia.  

 

 

Kuva: Greenhouse Gas Protocolin mukainen päästölaskennan jaottelu Scope 1-3. Lähde: GHG Protocol. 
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7.2 Tarkastellun järjestelmän rajaus 

Tarkastelu koostuu pakollisesta minimitasosta ja vapaaehtoisista laajennuksista. Tulokset raportoidaan 

kohdittain. Raportointi on yhteensopiva Greenhouse Gas Protocolin kanssa, joten käyttäjä voi valita 

haluaako hän laskea myös GHG Protocolin edellyttämät pakolliset ja/tai vapaaehtoiset päästöluokat. 

 

Päästölähde Rajaus FIGBG GHG Protocol 

Lämmityspolttoaineet Käytetyt ei-uusiutuvat lämmityspolttoaineet Pakollinen Scope 1, pakollinen 

Ostosähkö Käytetyn sähkön päästöt Pakollinen Scope 2, pakollinen 

Kaukolämpö Käytetyn kaukolämmön päästöt Pakollinen Scope 2, pakollinen 

Kaukokylmä Käytetyn kaukokylmän päästöt Pakollinen Scope 2, pakollinen 

Jätehuolto Jätehuollon päästöt kappaleen 5.4.1 

rajausten ja määritelmien mukaan 

Vapaaehtoinen Scope 3, vapaaehtoinen 

Kylmäaineiden päästöt Kylmäaineiden päästöt ilmakehään Vapaaehtoinen Scope 1, pakollinen 

Polttoaineet omassa 

kalustossa 2 

Polttoaineet yrityksen omassa kalustossa Vapaaehtoinen Scope 1, pakollinen 

Polttoaineet muussa 

kalustossa 3 

Liikematkojen jne. päästöt muulla kuin 

yrityksen omistamalla ajoneuvokalustolla 

Vapaaehtoinen Scope 3, vapaaehtoinen 

 

7.3 Tietojen laatua koskevat vaatimukset 

Määrittely kesken. 

                                                   
2 Jos ajoneuvojen päästöt eivät määräydy kiinteistöittäin, ne voidaan raportoida erillisenä koko yrityksen tasolla. 
3 Kuten yllä 
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8 Raportointivaatimukset 

8.1 Elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset 

Tuloksia julkaistaessa tai ympäristöväittämiä esitettässä on esitettävä kaikki alla mainitut tiedot. 

Julkaiseminen edellyttää www-linkkiä ympäristöväittämän sisältävästä materiaalista näihin tietoihin. 

 

Taustatiedot ja toiminnalliset vaatimukset (katso kappale 3.5) 

Vaatimus Sisältö ja määritelmä 

Käyttötarkoitus Pääasiallinen käyttötarkoitus RakMk D3 2012 liite 1:n mukaan 

Lämmitetty pinta-ala Lämmitetty nettopinta-ala m2 

Maavarainen pinta-ala Rakennuksen maantasalla olevan kerroksen pinta-ala m2 

Maanalainen pinta-ala Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, joka sijaitsee maan alla, m2 

Käyttöpinta-ala Pääasiallista käyttötarkoitusta palveleva lämmitetty nettopinta-ala m2 (esim. asuntojen ala) 

Puolilämmin pinta-ala Puolilämpimien tilojen nettopinta-ala m2 

Kylmä pinta-ala Kylmien tilojen nettopinta-ala m2 

Vaadittu käyttöikä Rakennuksen vaadittu käyttöikä, vuosia 

Tekninen käyttöikä Rakennuksen tekninen käyttöikä, vuosia 

Käyttäjämäärä Asuinrakennukset: asukkaiden määrä 

Kauppa ja tapahtumat: asiakas- / kävijämäärä vuodessa 

Koulut ja päiväkodit: paikkojen määrä 

Liikenne: matkustajamäärä vuodessa 

Pysäköinti: pysäköintipaikkojen määrä 

Majoitus, sairaala: vuodepaikkojen määrä 

Ravitsemus: istumapaikkojen määrä 

Toimistot ja hallinto: työpisteiden määrä 

Sisäilmaluokka Ilmoitetaan rakennuksen sisäilmaluokka 

Pysäköintiratkaisu Pysäköintiratkaisu ja paikkamäärä (kaikki erikseen, jos käytetään useita eri ratkaisuja) 

Tontin palvelut Jos tontilla tarjotaan muita merkittäviä palveluita, selitetään ne tässä 

Tapaturmat  Jos hanke on valmistunut, esitetään rakennustyömaalla syntyneiden tapaturmien määrä 

Tontin omistajuus Onko tontti oma vai vuokrattu? 

Järjestelmien leasing Onko rakennuksen osajärjestelmiä (esim. energiaratkaisut) hankittu leasing-mallilla? 

Taloudellinen sääntely 

ja tukipolitiikka 

Koskeeko rakennusta sääntely- tai tukimalli, kuten ARA, Hitas, maatalouden 

investointituki, teollisuusrakennusten tai energialaitosten tai muu vastaava investointituki? 

 

 

Rakennuksen fysikaaliset ominaisuudet (katso kappale Error! Reference source not found.) 

Seuraavat tiedot on annettava joko taulukkomuodossa tai kuvauksessa, josta ilmenevät vastaavat tiedot. 
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Vaatimus Sisältö ja määritelmä 

Energia, lämmitys Lämmitysratkaisu tai ratkaisut 

Energia, jäähdytys Jäähdytysratkaisu 

Energia, käyttövesi Lämpimän käyttöveden tuotantoratkaisu 

Sähkön pientuotanto Sähkön tuotantoratkaisut, jos on 

Ilmanvaihtoratkaisu Keskitetty, kerroskohtainen, asuntokohtainen ja lämmön talteenottoratkaisu 

Rakenteet Lyhyt kuvaus kantavista rakenteista 

Julkisivu ja verhoilu Lyhyt kuvaus julkisivun ja verhoilun ratkaisuista 

Perustus Kuvaus rakennuksen perustustavasta 

Maaperän kunnostus Jos tontilla tarvitaan merkittävää maaperän kunnostusta tai vaihtamista, ilmoitetaan 

 

 

Elinkaaren hiilijalanjälki (katso kappale 4.4) 

Elinkaaren hiilijalanjälki tulee ilmoittaa moduuleittain. Moduulien tietoja ei saa yhdistää muissa kuin 

taulukon alla esitetyn määritelmän mukaisessa ilmoituksessa. 

 

Elinkaaren vaihe Huomautuksia Elinkaaripäästöt tn CO2e Päästöt kg CO2e /m2 /v 

A0 Valmistelu  Vain LCC   

A1-A3 Materiaalit    

A4-A5 Rakentaminen    

A yhteensä    

B1 Käyttö    

B2 Ylläpito    

B3 Korjaus    

B4 Osien vaihto    

B5 Muuntaminen    

B6 Käyttöenergia    

B7 Käyttövesi    

B yhteensä    

C1-C4 Purku yhteensä Esim. taulukkoarvo   

Elinkaari yhteensä A0 / A1-C4    

D Lisätiedot    

Vaihtoehtoiset skenaariot    

Tarkennetaan skenaariot    
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Jos jossakin moduulissa on käytetty joitakin tässä ohjeessa sallittuja helpotuksia, tulee se ilmoittaa. 

 

Tulos voidaan lyhennetyssä muodossa ilmoittaa laskelmalla yhteen kaikki neliökohtaiset päästöarvot 

lukuun ottamatta moduuli D:tä. Käytetystä energiasta yhteenlaskentaan valitaan B6 käyttöenergian arvo 

kappaleessa 5.3 esitetyllä tavalla. 

 

Täydennetään vielä raportin tekemisen tarkoituksen ja muutamien muiden seikkojen osalta. 

 

Elinkaarikustannus  

Täydennetään 

 

8.2 Käytön hiilijalanjälki 

 

Täydennetään 
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Liite 1: laskennassa käytettävät energian päästökertoimet 

Lämmön ja sähkön yhteistuotannon päästöt kohdistetaan kullekin energiamuodolle niin kutsutun 

hyödynjakomenetelmän avulla. Menetelmä jakaa päästöt perustuen oletukseen siitä, miten energia 

tuotettaisiin ilman yhteistuotantoa. Menetelmä olettaa sähkön tuotannon hyötysuhteeksi 39 % 

(lauhdetuotanto) ja lämmön tuotannon hyötysuhteeksi 90 % (vesikattila). Päästöt kohdistetaan tuotetun 

energian ja hyötysuhteiden mukaisesti painotettuina. Jos voimalaitos tuottaa yhtä paljon sekä sähköä että 

lämpöä, päästöt jaetaan suhteessa 1/0,39 : 1/0,90 eli suhteessa noin 2,8 :1. Sähkölle kohdistetaan tällöin 

noin kolme neljännestä kaikista energiantuotannon päästöistä kyseisellä voimalaitoksella.4 

 

Laskennan päästökertoimet ovat elinkaarikertoimia, eli sisältävät muutkin kuin suoran palamisen päästöt. 

 

Käytettävät päästökertoimet energiamuodoittain ovat: 

 

Täydennetään 

                                                   
4 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotannon päästöjen jakaminen, KTM 19/1999, Liikanen 
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Liite 2: vaatimukset vihreän sähkön huomioinnille 

Tausta: vihreän sähkön kaksoismyynti ja kaksoislaskenta ongelmina 

Elinkaarilaskennan periaatteisiin kuuluu kaksoislaskennan välttäminen, eli kaikki päästöt ja vähenemät 

tulee kohdistaa yhden kerran yhteen kohteeseen, ja hyödyt voidaan laskea vain yhden tahon eduksi. 

 

Yleinen esimerkki vihreän sähkön kaksoislaskennasta syntyy, kun kansalliseen päästötaseeseen 

huomioidaan tuotettu uusiutuva energia. Asiakas A ostaa uusiutuvaa energiaa, jonka päästöt on jo 

huomioitu kansallisessa päästötaseessa ja hänen myyjänsä ilmoittaa energian päästöttömäksi. Asiakas B 

ostaa ”tavallista” energiaa ja myyjä ilmoittaa energian päästökertoimeksi kansallisen keskiarvon. Tässä 

tapauksessa kuitenkin asiakas B hyötyy osaltaan asiakas A:n ostaman sähkön vähäpäästöisyydestä. 

Päästövähenemä on laskettu näin ollen kahteen kertaan. 

 

Vaatimukset vihreän sähkön huomioimiselle 

Rakennuksessa käytetyn sähköenergian päästöt voidaan huomioida päästöttöminä niissä elinkaaren 

vaiheissa, jotka on erikseen lueteltu kappaleessa 3.3 ja joille kaikki tässä esitetyt vaatimukset toteutuvat. 

Nämä vaatimukset toteuttavat ISO:n kaksoislaskennan välttämisen ohjeet Suomen olosuhteissa. 

 

Vaatimus Todentaminen / huomiot 

Sähkönmyyjä noudattaa Energiateollisuuden Labeling - suositus sähkön 

alkuperäselosteeksi 21.6.2012 mukaista käytäntöä 5. 

Ohjeen mukaan laadittu 

sähkön alkuperäseloste. 

Sähkön alkuperätakuita kuoletetaan myytyä vihreää sähköä vastaava 

määrä 

Sähkönmyyjän ilmoitus. 

Myytyyn sähköön ei sisälly ydinvoimaa 6.  Alkuperäseloste. 

Tuotantolaitokset, joista vihreä sähkö hankitaan, eivät ole päästökaupan 

piirissä 7. 

Sähkönmyyjän ilmoitus. 

Myytävän sähkötuotteen nimi dokumentoitava Nimi esitettävä raportissa. 

Sähkönmyyjän nimi esitettävä Nimi esitettävä raportissa. 

Vihreä sähkö kattaa kohteen koko kysynnän Ostajan ilmoitus. 

  

Jos kaikki vaatimukset eivät toteudu, sähköä ei voida lukea päästöttömäksi FIGBG:n laskennassa. 

                                                   
5 Osoitteessa http://www.energia.fi/sahkomarkkinat/sahkon-hinta-ja-sopimukset/sahkon-alkupera  
6 Hiilijalanjälki ei huomioi ydinjätteen syntyä. Ydinvoima rajataan pois, jotta CO2-vähennyksillä ei lisätä ydinjätettä. 
7 Päästökaupassa olevat uusiutuvan energian laitokset laskevat päästövähenemät jo päästökauppamekanismiin. 
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Liite 3: elinkaarikustannuslaskennan parametrit 

Elinkaarikustannuslaskennassa käytetään seuraavia parametreja. 

 

Muuttuja Arvo Lähde 

Diskonttauskorko 3 % ...direktiivi 

Energian hinnan nousu 

energiamuodoittain 

lisätään  

 

Energian hinnan nousun lähteenä käytetään seuraavaa julkaisua ja muita sovellettavia tietolähteitä. 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm 
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Liite 4: vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

Täydennetään kun kysymyksiä nousee esille. 
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Liite 5: esimerkkilaskelmat 

Esimerkki elinkaaren hiilijalanjäljestä: hankevaiheessa oleva kohde 

Lisätään. 

Esimerkki käytön hiilijalanjäljestä: käytössä oleva kohde 

Lisätään. 

 

 



Luonnosversio 22.8.2012 / vain kommentointia varten, älä viittaa tai käytä ohjeen luonnosversiota laskentaan 

Green Building Council Finland – Rakennusten elinkaarisuunnittelu, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus  37 

Liite 6: rakennustyyppien käyttöikäarviot 

Näitä arvoja voidaan käyttää silloin, kun rakennuksen käyttöikävaatimukset ovat epäselviä. Näitä ei tule 

käyttää ensisijaisina arvoina, vaan arvot on valittava kappaleen 4.3 mukaisessa järjestyksessä. 

Käytännössä useimmille tavanomaisille rakennuksille taulukon mukainen oletuskäyttöikä on 50 vuotta. 

  

Kategoria Ohjeellinen käyttöikä, v. Esimerkkejä 

1 10 Väliaikaiset rakenteet 

2 10-25 Korvattavissa olevat rakenneosat 

3 15-30 Maatalousrakenteet ja vastaavat rakenteet 

4 50 Rakennukset ja muut yleiset rakenteet 

5 100 Monumentaaliset rakennukset, sillat ja muu infrastruktuuri 

 

Ohjeellisen käyttöiän arvot perustuvat EN 1990:2002 Eurocode – Basis of structural design-ohjeeseen. 

 


