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Hankkeen eteneminen
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Kevät 2020
Arkkitehtikilpailu

Kilpailutyön 
kehittäminen 
vähähiiliseksi

2020 - 2021
Suunnittelu
Hiilijalanjäljen 

pienentämismahdolli-
suuksien tunnistaminen ja 

vieminen suunnitelmiin

2021->
Rakentaminen

Hankintojen hiilikriteerit
Työmaan vähähiilisyys 2024

Vastaanotto

Toteuman arviointi
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Hiilineutraali rakennus

Tuotesidonnaiset 
päästöt

Energiankäytön 
päästöt

Ulos myyty 
uusiutuva 

energia

Ulkoiset 
kompensaatiot

Tekniset 
hiilivarastot

Ilmastopäästöt Ilmastohyödyt
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Työmenetelmät

• Hankkeessa tarkastellaan 

hiilijalanjäljen pienentämistä sekä 

hiilikädenjäljen, eli positiivisten 

ilmastohyötyjen kasvattamista

• Hankkeen vähähiilisten ratkaisujen 

kehitykseen on osallistunut koko 

hankeryhmä. Ratkaisun kehitys ja 

tavoitteiden seuranta on ollut 

merkittävä osa hanketta. 

Tehdään yhdessä!
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Ratkaisut

• Puumateriaalin käyttö runko-

rakenteena pienentää materiaaleista 

aiheutuvia ilmastovaikutuksia betoni 

tai teräsrunkoiseen vertailutasoon 

nähden

• Hankkeen suunnitteluvalinnoilla on jo 

pienennetty kohteen 

energiakulutuksesta aiheutuvia 

päästöjä.

• . 

Puuta ja energiatehokkuutta
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Haasteita

• Maanalaisen rakentamisen hiili-

intensiivisyys on tuonut haastetta 

tavoitteen saavuttamiselle

Rakennuspaikka
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Yleissuunnitteluvaiheen tuloksia • Arviointijakson pituutena käytettiin YM 

arviointimenetelmän mukaisesti 50 vuotta, jolloin 

rakennuksen elinkaaren kokonaishiilijalanjälki on 

21,9 kg CO2e/m2/a

• Suurimmat päästöt muodostuvat 

rakennustuotteiden ja –materiaalien 

valmistuksesta (A1-3) (55 %) ja rakennuksen 

käyttövaiheen aikana energiankulutuksesta 

(B6)(36%).

• Osien vaihdot elinkaaren aikana aiheuttavat 

arvioinnin mukaan noin 2 % päästöistä.

• Materiaalien kuljetuksista sekä rakennustyömaan 

toiminnoista aiheutuu noin 6 % päästöistä.

• Elinkaaren lopun vaikutus on noin 3 % 

kokonaispäästöistä.

17.5.2021 Elinkaaren hiilijalanjälkiraportti

Kuva 2. Elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan tulos elinkaaren vaiheittain. 
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Yleissuunnitteluvaiheen tuloksia
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Vertailu tehtiin viitteellisesti vastaavan 

laajuiselle teräsbetonirunkoiselle rakennukselle, 

jossa päästöarvot kuvaavat tavanomaista tasoa 

Suomessa.

Päästövähennyspotentiaalissa on huomioitu 

mm. vähähiilisen betonin käyttö. Potentiaalia 

tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Elinkaaren ilmastovaikutukset 50 vuoden arviointijaksolla 

-9 % -16 %

+265 % +265 %
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Yhteenvetoa
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Ole kunnian-
himoinen

Ilman kunnianhimoisia 
tavoitteita ei synny 

hiilineutraalia 
rakentamista. 

Opit jakoon

Jokainen vähähiilinen 
rakennushanke vie 

alaa eteenpäin

Ohjaa tietoon
perustuen

Numerot tekevät 
vaikutukset näkyviksi 

ja niiden avulla 
voidaan tehdä 

kustannusvertailuja

Osallista kaikki
osapuolet

Vähähiilisyys vaatii 
kaikkien osapuolten 

yhteistyötä



Kiitos!
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Ulla.nykter@granlund.fi

p. 050 303 7697
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