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Tiivistelmä 
 
Tuupalan puukoulun hiilitaselaskenta ja rakentamisen aikaisten aluetalousvaikutusten selvit-
täminen on ollut osa Woodpolis2020-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on julkisen puura-
kentamisen hyötyjen selvittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös tukea pitkäjänteisen puu-
rakentamisen kehittämistyötä. Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkiselvityksellä ja rakentamisen 
aikaisten aluetalousvaikutusten selvittämisen tavoitteena oli tuottaa tietoa vähähiilisen ra-
kentamisen kriteerien noudattamisesta, rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksen huo-
mioimisesta ja luoduista kiertotalousmahdollisuuksista. 

 
Tuupalan puukoulun elinkaaren aikaiset hiilijalanjälkitulokset on laskettu noudattaen stan-
dardien EN 15804, EN 16485 ja EN 15978 ja näitä tarkentavia tuoteryhmäsääntöjen lasken-
taperusteita. Hiilijalanjälkitarkastelu on toteutettu kehdosta hautaan (Cradle to Grave) -tar-
kasteluna. Hiilijalanjälkitarkasteluun on sisällytetty EN 15804 mukaisesti moduulit A-C. Hiili-
jalanjälkituloksissa on esitetty myös puukoulun elinkaaren ulkopuolisia vaikutuksia sisällyttä-
mällä tarkasteluun standardin EN 15804 moduuli D. 

 
Aluetaloudellisessa tarkastelussa tarkasteltiin puurakenteisen koulun rakentamisen aikaisia 
aluetaloudellisia vaikutuksia Kainuun aluetalouteen kokonaistuotoksen, arvonlisäyksen ja 
työllisyyden näkökulmasta. Toimialojen tarkastelu toteutettiin kolmella toimialan pääkate-
gorialla; alkutuotanto, jalostus ja palvelut. 

 
Puukoulun rakentamishankkeessa on sovellettu vähähiilisen rakentamisen kriteerejä ener-
gian, materiaalien ja innovaatioiden osalta. Lisäksi on huomioitu puukoulun koko elinkaaren 
ympäristövaikutukset ja luotu kiertotaloudelle mahdollisuuksia. Elinkaaren aikaisia ympäris-
tövaikutuksia on pyritty huomioimaan hankkeen rakennussuunnitteluvaiheesta aina raken-
nuksen elinkaaren päättymisvaiheeseen. Alueellisia ja valtakunnallisia kiertotalouden mah-
dollisuuksia muodostuu pääosin koulun purkamisessa muodostumisen resurssivirtojen 
myötä. 
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Description sheet 
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Pages 40 Language Suomi 
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Keywords 
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Summary 
 
Woodpolis2020-project supports long-term wood construction development work. One aim 
of the Woodpolis2020project is to assess the benefits of public low carbon wood construction 
to environment and society. In this study, the carbon footprint of Tuupala wooden school and 
the regional economic impact of low carbon wood construction have been assessed as part 
of Woodpolis2020-project. The aim of this study was to produce information on how low car-
bon construction criteria have been followed, how the environmental impacts of the building 
life cycle have been considered, and which type of circular economy options have been cre-
ated.  

 
The carbon footprint of the Tuupala wooden school has been assessed based on the stand-
ards EN 15804, EN 16485 and EN 15978, and specified guidelines from product category 
rules (PCR). All life cycle stages from cradle to grave are included in the study. Carbon foot-
print assessment includes all modules A-C specified in the standard EN 15804. These mod-
ules cover the environmental impacts and aspects within the system boundary. Additionally, 
benefits and loads beyond the system boundary, so-called information module D of EN 
15804 standard, have been included and the results are expressed as net benefits. 

 
The economic influence of the low carbon wood construction on regional economy of 
Kainuu has been assessed based on total output impacts, value added impacts, and employ-
ment impacts. Assessed industrial sectors were divided into three main categories: primary 
production, processing, and services.  

 
The results of the assessment indicate that Tuupala wooden school construction process has 
applied low carbon construction criteria from energy, material and innovation point of view.  
Overall life cycle environmental impacts have been taken into account and options for circu-
lar economy have been created. Life cycle environmental impacts have been considered 
starting from building design to the end of building life cycle. The resource flows originating 
from the demolition of the school will support regional and national circular economy po-
tentials. 
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1 Johdanto 

Tuupalan puukoulun hiilitaselaskenta ja rakentamisen aikaisten aluetalousvaikutusten selvittä-

minen on osa Woodpolis2020-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on julkisen puurakentami-

sen hyötyjen selvittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös tukea pitkäjänteisen puurakenta-

misen kehittämistyötä. 

 

 

1.1 Woodpolis2020-hanke 
 

Kuhmon Woodpolis2020-kehityshanke pyrkii lisäämään Kantolan alueen liikevaihdon kasvua, 

alueen työpaikkoja ja uusien yritysten syntymistä. Woodpolis2020-kehityshankeen toimenpi-

teet kohdistuvat Kantolan alueen aluekehitykseen, puuteollisuuden sivuvirtojen jalostukseen, 

markkinoinnin, logistiikan ja tuotannon digitalisaatioon sekä uusille markkina-alueille kohdistu-

vaan vientiin ja tuotekehitykseen.  

Woodpolis2020-hanketta hallinnoi Kuhmon kaupunki ja sen toteuttaa Woodpolis. Hanketta ra-

hoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto, Kainuun liitto, Kuhmon kaupunki, sekä alueen 13 

yritystä. Woodpolis hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2020.  

 

1.1.1 Tuupalan puukoulu 

Kuhmon kaupungin rakennuttama Tuupalan puukoulu on kaksikerroksinen, reilun 5 500 neliön 

kokoinen koulu. Kouluun muodostuu kolmen rakennuksen muodostamasta kokonaisuudesta ja 

viidestä erillisestä piharakennuksesta. Rakennukset ovat liitetty toisiinsa lasiyhdyskäytävillä. 

Kolmiosainen koulu sisältää 400 alakoulun oppilaan luokkatilat, esiopetuksen ja erityisopetuk-

sen tilat, liikunta/juhlasalin aputiloineen sekä tekniset ja hallintotilat. Kouluun sisältyy myös 

420 henkilön väestönsuojatilat liikuntasalin välittömässä läheisyydessä.  
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Kuva 1. Tuupalan puukoulu. (©Huzza Oy/Matti Huusko)  

 

Tuupalan puukoulun koulukeskus on Suomen ensimmäinen massiivipuisista CLT-elementeistä 

(Cross Laminated Timber) koottu ja sääsuojassa rakennettu oppilaitos. Puukoulun lämmitys ta-

pahtuu paikallisen sahan kautta Kuhmon Lämpö Oy:n bioenergialla, jonka polttoaineesta lähes 

100 % on puupohjaista polttoainetta.  

Puukoulun rakentamisessa on käytetty Terve-talo -kriteerejä. Terve- talo rakentaminen edel-

lyttää toimenpiteitä kaikissa rakentamisen vaiheissa aina hankesuunnittelusta rakennuksen 

käyttöönottoon. Toimenpiteitä tulee toteuttaa esimerkiksi kosteuden hallinnan ja olosuhde-

hallinnan osalta, kiinnittämällä huomiota mm. kuivatustarpeen vähentämiseen, rakennusmate-

riaalien ja osien kastumisen estämiseen sekä sääsuojaamiseen.  

Koulun rakentaminen aloitettiin vuoden 2016 syksyllä ja koulu on valmistunut vuoden 2017 lo-

pussa. Koulu on otettu toiminnalliseen käyttöön vuoden 2018 alussa. Tuupalan uutta puukou-

lua hyödynnetään opetustarkoituksen lisäksi mm. erilaisissa tilaisuuksissa, kuten Kuhmon Ka-

marimusiikkifestivaalin konserttien järjestämisessä, sekä erilaisissa seura- ja liikuntatoimin-

noissa. Tuupalan puukoulu on palkittu Rakentajapäivillä Pohjois-Suomen Vuoden Paras Raken-

nusteko 2017 -palkinnolla.   
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Kuva 2. Tuupalan puukoulu. (©Huzza Oy/Matti Huusko)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 
 

 

 

 

 

 

2 Puukoulun hiilijalanjälki 

Tuupalan puukoulun elinkaaren aikaiset hiilijalanjälkitulokset on laskettu noudattaen standar-

dien EN 15804, EN 16485 ja EN 15978 ja näitä tarkentavia tuoteryhmäsääntöjen laskentaperus-

teita. EN 16485 –standardi kuvaa puu ja puupohjaisten rakentamisessa käytettävien materiaa-

lien tuoteryhmäsäännöt. EN 15978 antaa laskentaohjeet uusien ja olemassa olevien rakennus-

ten ympäristösuorituskyvyn arviointiin.  

Standardi EN 15804 antaa yleissäännöt rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan. 

Standardia voidaan soveltaa myös rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin. EN 15804 

standardissa elinkaarilaskenta perustuu samoihin perusperiaatteisiin kuin ISO-sarjan elinkaa-

riarviointistandardit, joita sovelletaan yleisesti kaikenlaisille tuotteille ja järjestelmille. EN 

15804-standardissa kuvataan laskentaan sisällytettäviin elinkaaren vaiheisiin sisällytettävät ko-

konaisuudet (ts. informaatiomoduulit), annetaan yleiset laskentasäännöt erilaisiin tilanteisiin, 

ohjeistetaan tiedonkeruuta ja laskentatapoja sekä annetaan ohjeet ympäristöselosteen laadin-

taan ja standardin mukaisten tulosten esittämiseen ja raportointiin.  

Alla olevassa kuvassa on esitetty standardin EN 15804 informaatiomoduulien pääsisällöt. Myö-

hemmin tässä luvussa on esitetty eri informaatiomoduuleihin, eli rakennuksen elinkaaren ai-

kaiseen hiilijalanjälkeen vaikuttavien tekijöiden laskentaa. 

Taulukko 1. EN 15804:n informaatiomoduulit. 

Tuotevaihe 
A1- A3 

Rakennusvaihe 
A4-A5 

Käyttövaihe B1-B7 Rakennuksen  
purkuvaihe 

C1-C4 
Rakennus Rakennuksen toi-

minta 
Raaka-aineiden han-
kinta ja käsittely (A1), 
Kuljetus valmistukseen 
(A2), 
Valmistus (A3) 

Kuljetukset työmaalle 
(A4), 
Työmaatoiminnot (A5) 

Käyttö (B1), 
Kunnossapito (B2), 
Korjaus (B3), 
Osien vaihto (B4), 
Laajamittaiset kor-
jaukset (B5) 
 

Energian käyttö (B6) 
Veden käyttö (B7) 

Purkaminen (C1), 
Purkuvaiheen kuljetukset 
(C2), 
Purkujätteen käsittely 
kierrätystä tai uudelleen-
käyttöä varten (C3), 
Purkujätteen loppusijoi-
tus (C4) 

Esim. kertopuun val-
mistuksen hiilijalanjälki 

Esim. Työmaan säh-
könkulutus rakentami-
sessa 

Esim. kattobitumiker-
min vaihdon hiilija-
lanjälki 

Esim. kylmän ja läm-
pimän käyttöveden 
kulutus 

Esim. purkuvaiheen työ-
koneiden käyttö,  
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Lisäksi laskennassa voidaan huomioida erikseen elinkaaren ulkopuolisia vaikutuksia informaa-

tiomoduulilla D. Informaatiomoduulissa D tarkastellaan uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja 

hyödyntämisestä aiheutuvat nettovaikutukset. Nettovaikutuksissa huomioidaan esim. juuri 

materiaalikierrätyksen aiheuttamat hyödyt laajemmassa mittakaavassa. Kun vaikkapa raken-

nuksessa käytettäviä metallipohjaisia materiaaleja ohjataan kierrätykseen, voidaan tällä kierrä-

tysmateriaalilla korvata neitseellistä alkuperää olevien metallin käyttöä. Elinkaarialaskennassa 

tällaisista materiaalikorvaavuuksista lasketaan saatavan päästöhyvityksiä. Usein kierrätysmate-

riaalin käytöstä aiheutuu vähemmän päästöjä kuin neitseellisen materiaalin käytöstä esim. te-

räselementtien valmistuksessa. Siten informaatiomoduulin D päästöt voivat olla negatiivisia. 

 

 

2.1 Tarkastelun kohde  
 

Tuupalan puukoulu on kolmen rakennuksen (A-C) muodostama koulukokonaisuus. A- ja B-ra-

kennukset toimivat opetustiloina. C-rakennuksessa sijaitsee liikuntasali ja opetuksen hallintoti-

lat. Rakennukset (A-C) ovat liitetty toisiinsa lasiyhdyskäytävällä. Puukoulun kanssa samaan kiin-

teistöön kuuluu viisi ulkorakennusta, jotka sisältävät mm. jätehuoneen, sekä ulkoliikunta- ja 

välituntivälinevarastoja. Koulun piha on osittain päällystetty tiilikatteella. Rakennusten sijoittu-

minen tontille ja toistensa suhteen on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Tuupalan puukoulun osat A-C. (©alt-Arkkitehdit Oy) 
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Puukoulun toiminnalliset tilat ovat jakautuneet kahteen kerrokseen. Lisäksi ullakkokerrokseen 

on rakennettu ilmastointikonehuoneet. Puukoulun rakennuksen runko on massiivipuista 

CLT:tä. Koulun julkisivut ovat pääosin puuverhoiltua leveää kuusilautaa ja ikkunoiden alapuo-

lella olevaa sileää alumiinista levyverhousta. Puukoulun vesikatto on kaksinkertaista kumibitu-

mikermiä. Kantavat seinät ovat pääosin CLT:tä, väli- ja yläpohjat ovat puupalkkirakenteisia. 

Runkoportaat ovat mm. CLT:tä ja vaneria, ulkoportaat ja liuskat ovat pääosin betonirakentei-

sia. Koulun sisällä sijaitsevat väestönsuojat ovat paikallaan valettua teräsbetonia. Koulun palo-

luokka on P1. Kiinteistöön kuuluu viisi piharakennusta, joiden yhteenlaskettu kokonaisala ja 

bruttoala on 96 km2/b-rm2. Kiinteistössä ei ole autokatoksia tai -talleja.  

 

Tuupalan puukoulun muodostaman kolmen rakennuksen kokonaisuuden projektikuvaus on 

esitetty taulukossa 2. 

 

Tuupalan puukoulu 

 
 

Taulukko 2. Tuupalan puukoulun projekti kuvaus. 

Projektikuvaus 

Projekti tyyppi Uudisrakennus 

Valmistumisvuosi 2018 

Rakennustyyppi Koulurakennus ja muu käyttö 

Lattiapinta-ala Lämmitetty lattiapinta-ala 5 547 m2 

Käyttöikä Tekninen käyttöikä 50 vuotta 

Suunniteltu käyttöikä 50 vuotta 

Rakennustapa Massiivipuu (CLT) 

Energia tehokkuus E-luku 120 kWh/m2/vuosi,  

Energiatehokkuusluokka B2012 

Projektin tilanne Käyttövaiheessa, valmis 

Lyhyt kuvaus 
Tuupalan puukoulun koulukeskus on massiivi-
puisista CLT-elementeistä koottu ja sääsuojassa 
rakennettu oppilaitos. Puukoulun rakentami-
sessa on käytetty Terve-talo -kriteerejä. Koulu 
sisältää 400 alakoulun oppilaan luokkatilat, sekä 
420 henkilön väestönsuojatilat.  
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Puukoulun hiilijalanjälkipäästöt lasketaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) Päästöt suh-

teutetaan Level(s) ohjeistuksen mukaisesti kgCO2e/m2/a 60 vuoden rakennuksen referenssi-

käyttöikään. Tätä myös käytetään laskennan toiminnallisena toiminallisena yksikkönä. 

 

2.2 Tarkastelujärjestelmän rajaukset  
 

Hiilijalanjälkitarkastelu toteutetaan kehdosta hautaan (Cradle to Grave) -tarkasteluna standar-

din EN 15804 mukaan, sisältäen raaka-aineiden hankinnan, materiaalien valmistuksen, raken-

tamisen, rakennuksen käytön sekä rakennuksen purun. Vaiheiden väliset materiaali- ja kone-

kuljetukset on myös huomioitu. Elinkaariarviointi toteutettiin 50 vuoden käyttövaiheella. 

Hiilijalanjälkitarkasteluun on sisällytetty EN 15804 mukaisesti moduulit A-C. Hiilijalanjälkitulok-

sissa on esitetty myös puukoulun elinkaaren ulkopuolisia vaikutuksia sisällyttämällä tarkaste-

luun standardin EN 15804 moduuli D. Standardin EN 15804 sisältämät moduulit ovat esitetty 

alla olevassa kuvassa 4. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Rakennuksen hiilijalanjälkitarkastelu standardin EN 15804 mukaisesti.  

 

Tuupalan puukoulun koko elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa on huomioitu puutuotteeseen 

sitoutunut hiili standardien EN 16485 ja EN 15978 laskentaohjeiden mukaisesti. Sen sijaan ra-

kennuksen käyttöaikana tai purkamisen jälkeen tapahtuvaa betonin karbonatisaatiota (eli hiili-

nieluna toimimista) ei ole huomioitu päästölaskennassa.  

Tarkastelussa on huomioitu kaikki rakennuksen merkittävimmät materiaalierät, pois lukien ka-

lusteet. Mukana tarkastelussa ovat perustus, runkorakenteet, seinät ja väliseinät, ylä-, väli- ja 

alapohjat, portaat, ikkunat, ovet, lattiamateriaalit sekä katto. Lisäksi tarkastelussa on huomi-

oitu suurimmat tekniset laitteet; ilmanvaihto, hissit ja sprinklerijärjestelmä sekä piharakennuk-

set. Materiaalitiedot on koottu rakennuksen rakennuttajalta, ja ne koostuvat pääosin raken-

nustiedoista.  

Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty mm. koulun kalusteet, keittiölaitteistot, sisustus, sekä ne 

tekniset laitteistot, joiden merkitys kokonaisuuteen on vähäinen. 

Rakennusten ympäristövaikutusten arviointi 

           Rakennusten elinkaari 

Tuotevaihe                

A1-A3 

 

Rakentaminen               

A4-A5 

 

Käyttövaihe                

B1-B7 

 

Purku                

C1-C4 

 

Elinkaaren ulkopuoliset 

vaikutukset                            

D 

 Rakentamisvaihe Käyttövaihe, 50 vuotta 
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Kuljetuksiin liittyvät tiedot on koottu rakennuttajalta, ja ne perustuvat toteutuneisiin kuljetus-

tietoihin. Kunnallistekniikan liityntöjen ja pihan vaikutuksia ei ole otettu mukaan tarkasteluun. 

Koulun muusta toiminnasta aiheutuvia päästöjä ei ole huomioitu.  

 

2.3 Tuote ja rakentamisvaihe (A1-A5) 
 

2.3.1 Rakennuksen materiaalit 
 

Rakennuksen keskeisimmät materiaalit ryhmiteltynä on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Rakennuksen keskeisimmät materiaalit ryhmiteltynä 

Materiaaliryhmittymä Materiaali 

Maa-ainekset ja täyttömateriaalit Kivituhka, kapillaarisora, murske 

Perustukset, maanvarainen laatta, VSS-tilat Teräsbetoni 

Puuelementit CLT-elementti, liimapuu, kertopuu 

Muut puutavarat 
Kuusilauta, kuusivaneri, koivuvaneri ja muu sahata-
vara 

Eristys Mineraalivilla 

Äänieristys- ja palosuojaus Kipsilevy ja palosuojakipsilevy 

Pinnoitusmateriaalit Puunsuoja käsittelyaine 

Ikkunat Puu-alumiini 

Metallirakenteiset lasiseinät Lasi lämpökatkaistu alumiiniprofiili 

Ovet Metalli- ja puurakenteiset 

Kattopinnoite Kumibitumikermi 

 

2.3.2 Rakennustyömaan energiankulutus 
 

Rakennustyömaan energiankulutustietoihin sisältyvät rakennustyömaan toiminnassa tarvittava 

energia ja vesi. Energiankulutustiedot perustuvat työmaan mitattuihin energiankulutustietoi-

hin. Rakentamisessa käytettyjen koneiden ja maansiirron osalta kulutustiedot perustuvat käy-

tetyn kaluston ja kuormien laskennallisiin arvoihin. Rakennustyömaan energian- ja vedenkulu-

tus on esitetty alla olevassa taulukossa 4. 

Taulukko 4. Rakennustyömaan energiankulutus. 

Energiamuoto Energia Yksikkö 

Kaukolämpö 275 MWh 

Vesi 150 m3 

Sähkö 384 MWh 

Diesel, maansiirto 5 MWh 

Diesel, muu rakentaminen 37 MWh 
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2.4 Rakennuksen käyttövaihe (B1-B7) 
 

Rakennuttajan toimittamaan tietoon perustuen oletetaan, ettei käytön aikana muodostu vaa-

rallisia aineita tai päästöjä ympäristöön (moduuli B1). Kunnossapito, korjaukset ja osien vaih-

dot (moduulit B2-B4) on jätetty huomioimatta niiden merkityksettömyyden vuoksi. Kuitenkin 

rakennuksen laajamittaiset korjaukset (B5) ja pintojen ylläpito on huomioitu. Rakennuksen 

kunnossapito noudattaa tavanomaista rakennuksen kunnossapidon toimintaa. Rakennus on 

uusi ja rakennuksen komponenttien ja osien on oletettu kestävän viidenkymmenen vuoden 

eliniän ajan.  

 

2.4.1 Rakennuksen laajamittaiset korjaukset ja pintojen ylläpito 

Puukoulurakennuksen on oletettu kestävän rungon ja perustusten osalta koko viidenkymme-

nen vuoden eliniän ajan ilman merkittävää korjausvaadetta normaalioloissa. Kuluvat osat ja 

niiden vaihtoarvio perustuvat rakennuttajan antamaan tietoon. Laskennassa huomioidut kulu-

vat osat ovat; kattohuovat, ikkunat ja ovet. Kuluvien osien vaihto toteutetaan kaksi kertaa 50 

vuoden aikana. Korvaavien osien päästötaso, samoin kuin osien kierrätyksen päästötaso on 

oletettu nykypäivän päästötasoksi.  

Puukoulun ulkoverhous on pintakäsitelty puunsuoja-aineella, jonka jälkeen ulkoverhouksen an-

netaan harmaantua vanhetessaan. Ulkoverhouksen oletetaan kestävän elinkaaren ajan, ilman 

merkittäviä materiaalivaihdoksia.  

 

2.4.2 Käytön aikainen ostoenergia ja veden kulutus 

Puukoulun käytön aikainen ostoenergian ja veden kulutus on arvioitu koulun energiatodistuk-

sessa esitettyjen laskelmien perusteella. Rakennus on suunniteltu energiatehokkuusluokkaan 

B, joka täyttää nykyhetken uudisrakennuksen energiatehokkuusvaateet. Toteutunutta kulu-

tusta ei laskennassa voitu huomioida, koska puukoulu on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa.  

Käytetyt ostoenergian kulutusarvot ovat esitetty taulukossa 5.  

Taulukko 5. Käytön aikainen ostoenergia vuotta kohden. 

Energiamuoto 
Energia 
[MWh/a] 

Sähkö: kiinteistö- ja taloussähkö 268 

Lämmitys (käyttövesi, ilma, tilat) 295 

Jäähdytys 0 
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2.5 Rakennuksen purkuvaihe (C1-C4) 
 

Rakennuksen purkuvaiheessa on huomioitu rakennuksen purkamisesta aiheutuneet vaikutuk-

set, pois lukien maantäytön materiaalit, joiden oletetaan jäävän nykyiseen paikkaan Purkujät-

teen loppusijoitusta ei ole huomioitu, koska koulun purkamisesta muodostuvat materiaalija-

keet pyritään hyödyntämään täysin. Taulukossa 6 on esitetty purkamisessa muodostuvat pää-

materiaalit. 

Taulukko 6. Rakennuksen purkamisessa muodostuvat päämateriaalit massoittain 

Materiaalit 
Massa 

[t] 
Metalli 70 

Betoni 1 650 

Puu 856 

Eristevillat 90 

Kipsilevy 100 

Kumibitumi 75 

Rakennuksen purkuvaiheen oletetaan nykytietoon perustuen tapahtuvan paikallisen koneiden 

ja tavanomaisen purkamiseen käytetyn laitteiston avulla. Purkujätteen kuljetusten osalta ole-

tuksena käytetään nykytilannetta kierrätysmateriaalin käsittelypaikasta. 

 

 

2.6 Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D)  
 

Oletus purkujätteen hyödyntämistavasta ja hyödyntäjän sijainnista perustuu rakennuttajan il-

moittamiin hyödyntämisvaihtoehtoihin. Materiaalien kierrätys- ja hyödyntämisvaihtoehdot ke-

hittyvät tulevaisuudessa, mutta tässä laskennassa on oletettu purkujätteen käsittely vastaa-

vasti kuin se nykytilanteessa Suomessa käsitellään.  

Puukoulun purkamisesta muodostuvat materiaalijakeet pyritään lähtökohtaisesti kierrättä-

mään täysin. Materiaalikierrätykseen päätyvien jakeiden oletetaan korvaavan vastaavan neit-

seellisen materiaalin tuotantoa. Jakeiden energiahyödynnyksellä, eli poltolla, tuotetun sähkön 

ja lämmön oletetaan korvaavan Suomen keskimääräistä sähkön- ja lämmöntuotantoa. Purku-

jätteen määrä hyödyntämistavoittain on esitetty taulukossa 7. Korvaavien neitseellisten raaka-

aineiden päästötaso, samoin kuin osien kierrätyksen päästötaso on oletettu nykypäivän pääs-

tötasoksi.  
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Taulukko 7. Rakennuksen purkujätemäärät hyödyntämistavoittain. 

Purkujäte hyödyntämistavoittain 
Massa 

[t] 
Energiahyötykäyttöön 856 

Uudelleenkäyttöön 1 760 

Materiaalikierrätykseen 245 

 

 

2.7 Rakennuksen hiilijalanjälki 
 

 

Päästölaskennassa on hyödynnetty kirjallisuus- ja tietokantatietoja, sekä materiaalien ympäris-

töselosteiden tietoja. Käytön aikaisten päästöjen laskennassa on käytetty Suomen keskimääräi-

siä päästökertoimia lämmölle ja sähkölle. Kuljetusten ja purkuvaiheen työkoneiden polttoaine-

käytön laskennassa on hyödynnetty VTT:n LIPASTO-tietokannan päästökertoimia. 

Kokonaistulokset ja moduulikohtaiset tulokset on esitetty hiilidioksidiekvivalenttipäästöinä 

kgCO2e/m2/a 60 vuoden rakennuksen referenssikäyttöikään nähden. Tulosten esittämistavassa 

noudatetaan Level(s)-ohjeistuksen mukaista esitystapaa. 

 

2.7.1 Kokonaistulokset 

Kuvassa 5 on esitetty rakennuksen elinkaaren aikaisten päästöjen jakauma tuotevaiheen (A1-

A3), rakentamis- (A4-A5), käyttö- (B1-B7) ja purkuvaiheen (C1-C4) kesken, sekä elinkaaren ul-

kopuoliset vaikutukset (D).  

Siniset pylväät kuvaavat elinkaaren eri vaiheissa aiheutuvia päästöjä. Oranssi pylväs kuvaa 

päästöhyvitystä elinkaaren ulkopuolisista vaikutuksista moduulista D.  
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Kuva 5. Rakennuksen hiilijalanjälki. 

Puukoulun suurimmat päästöt aiheutuvat käyttövaiheen energiankäytöstä (B6), joka muodos-

taa kokonaispäästöstä reilut 60 %. Tuotevaiheen (A1-A3) päästöjen osuus on noin 20 % ja ra-

kentamisvaiheen (A6) päästöjen osuus 6 % kokonaispäästöistä (kuva 6). 

 

Kuva 6. Rakennuksen päästöjen prosentuaalinen jakautuminen. 
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Rakennuksen puuhun sitoutunut hiilen määrä on 4,7 kgCO2e/m2/a 60 vuoden referenssikäyt-

töikä. Hiilivarastoa ei ole vähennetty rakennuksen hiilijalanjälkituloksista.  

 

2.7.2 Tuotevaiheen hiilijalanjälki 

Alla olevassa kuvassa 7 on eritelty tuotevaiheen eri materiaaliryhmien aiheuttamat päästöt ja 

osuus tuotevaiheen päästöistä yksikössä  

 

 

Kuva 7. Tuotevaiheen päästöt. 

 

Kuten kuvasta nähdään, tuotevaiheessa merkittävimmät päästötekijät aiheutuvat teräsbeto-

nista ja puutavarasta. Myös pinnoitus- ja eristysmateriaalien osuus kokonaisuuteen on huo-

mattava. Laskennassa käytetyt päästökertoimet ovat yhdistelmä moduuleista A1-A3, joten 

kunkin moduulin osuus tuotevaiheen päästöistä ei ole eriteltävissä.  

Kun lasketaan rakennuksen hiilijalanjälkeä, on myös tarkoituksenmukaisempaa tarkastella eri 

rakennusmateriaalin tuotevaiheen aiheuttamaa päästöä eikä tuotevaiheen moduulien aiheut-

tamaa päästöä. Jos haluttaisiin tarkastella tarkemmin kunkin materiaalin valmistuspaikan ja 

kuljetustapojen vaikutusta, tulisi eri rakennusvaiheiden laskentaa tarkastella eriteltynä moduu-

leittain. 
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2.7.3 Rakentamisvaiheen hiilijalanjälki 

Alla olevassa kuvassa 8 on esitetty rakennusvaiheen päästöjen jakautuminen moduuleittain. 

 

 

Kuva 8. Rakentamisvaiheen päästöt. 

 

Kuljetukset työmaalle sisältää kaikkien Tuupalan puukoulussa käytettävien rakennusmateriaa-

lien ja rakentamisessa tarvittavien työkoneiden (mm. nosturien) kuljetuksen työmaalle. Työ-

maatoiminnoissa on huomioitu rakentamisenaikaiset todelliset energian- ja vedenkulutukset. 

Rakentamisvaiheesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta itse työmaatoi-

minnot aiheuttavat merkittävämmät päästö kuin rakennusmateriaalien kuljetus työmaalle.  

 
Työmaatoimintojen päästöihin vaikuttavat muun muassa rakentamisaikaisen koneistuksen 

käyttö ja terve-talo kriteeristön huomioiminen ja noudattaminen rakentamisessa. Puukoulun 

rakentamisessa elementit ovat paikallaan asennettuja, jolloin työmaakoneistuksen käyttö on 

ollut runsasta. Terve-talo -kriteeristön noudattamisen myötä rakennustyömaalla on kiinnitetty 

huomiota mm. materiaalien kuivuuteen, sääsuojaukseen, rakennusaikaiseen lämmitykseen ja 

kuivaukseen. Rakentamisen aikaiseen energiankulutukseen ja siten hiilijalanjälkeen voidaan 

vaikuttaa esittämällä urakoitsijalle vaateet bioenergian, biopolttoaineiden ja EKOenergian käy-

töstä.  

 

 

0,08

0,92

Rakentamisvaihe (A4-A5) kgCO2e/m2/a 60 v. referenssikäyttöikä 

Kuljetukset työmaalle Työmaatoiminnot
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2.7.4 Käyttövaiheen hiilijalanjälki 

Käyttövaiheen laskennassa ei huomioitu moduuleita B1-B4. Moduulit B5-B7 eli laajamittaiset 

korjaukset, sekä energian ja vedenkulutus huomioitiin. Käyttövaiheen päästöjen jakautuminen 

moduuleittain on esitetty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Käyttövaiheen päästöt. 

 

Kuten kuvasta 9 nähdään, on energiankäytöllä merkittävin vaikutus käyttövaiheen päästöihin. 

Vedenkäytöllä ja laajamittaisilla korjauksilla aiheutetaan vain murto-osa niistä päästöistä, joita 

muodostuu rakennuksen koko elinkaaren aikana energiankulutuksesta. Rakennuksen valmistu-

misen jälkeen, rakennuksen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota raken-

nuksen energian käyttöön.  

Koulun sähkön käyttö on suurin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä, mikä aiheuttaa hieman yli 60 

prosenttia koulun elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä. Puukoulun lämmitys on toteutettu 

bioenergialla, mikä osaltaan vähentää kokonaishiilijalanjälkeä. Siirtymällä EKOenergian käyt-

töön voidaan rakennuksen käytönaikaisia todellista hiilijalanjälkeä pienentää, vaikka elinkaaren 

hiilijalanjälkeä laskettaessa ei sähköenergian kulutusta voida laskea Ekoenergian tai vihreän 

sähkön päästöillä.  

 

 

0,21

7,98
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Käyttövaihe (B1-B7) kgCO2e/m2/a 60 v. referenssikäyttöikä 

Käyttö Kunnossapito Korjaus Osien vaihto Laajamittaiset korjaukset Energian käyttö Veden käyttö
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2.7.5 Purkuvaiheen hiilijalanjälki  

Alla olevassa kuvassa 10 on esitetty rakennuksen purkuvaiheen hiilijalanjälki. 

 

Kuva 10. Purkuvaiheen päästöt. 

 

Kuten kuvasta 9 nähdään, aiheutuu rakennuksen purkuvaiheesta itse purkamistoiminnoista 

suurimmat päästöt. Purkuvaiheessa tapahtuvien kuljetusten ja purkujätteen käsittelyn uudel-

leenkäyttöä, hyödyntämistä tai kierrätystä varten ei aiheudu itse purkamiseen verrattuna suu-

ria päästöjä. Rakennuksessa käytetyt materiaalit pyritään hyödyntämään ja käsittelemään 

mahdollisimman lähellä jätteen syntypaikkaa, pääosin Kuhmon alueella. Purkujätteen käsittely 

koostuu pääosin puun, betonin ja villojen murskaamisesta tai pienempään palakokoon muutta-

misesta materiaalikierrätystä varten. Kiinnittämällä huomiota purkamisvaiheessa rakennuksen 

purkamiseen ja optimoimalla purkamisen, ja siinä käytetyn laitteiston voidaan hiilijalanjälkeä 

edelleen pienentää.  

 

 

2.8 Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset 

Rakennuksen elinkaaren ulkopuolisia lisätietoja sisältävässä informaatiomoduulissa D huomioi-

daan purkuvaiheen ja niistä mahdollisesta saatavat hyvitykset. Hyvitykset lasketaan nettovai-

kutuksina perustuen rakennuksen purkamisesta muodostuneiden materiaalien jakautumisesta 

uudelleenkäyttöön, hyötykäyttöön ja materiaalikierrätykseen. Tuupalan puukoulun elinkaaren 
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0,03
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Purkuvaihe (C1-C4) kgCO2e/m2/a 60 v. referenssikäyttöikä 

Purkaminen Purkuvaiheen kuljetukset Purkujätteen käsittely Purkujätteen loppusijoitus
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ulkopuoliset vaikutukset, eli hyödyt, ovat nettovaikutuksina laskettuna -1,14 kgCO2e/m2/a 60 

vuoden referenssikäyttöikä. 

 

 

2.9 Tulosten yhteenveto 

Alla olevassa taulukossa 8 on esitetty Tuupalan puukoulun ilmastonlämpenemisvaikutus, eli hii-

lijalanjälki, yksikössä kgCO2e/m2/a 60 vuoden rakennuksen referenssikäyttöiällä.  

Taulukko 8. Hiilijalanjälkitulokset. 

Ilmastonlämpenemisvaikutus kgCO2e/m2/a 

A1-3 Tuotevaihe 2,39 

A4-5 Rakennusvaihe 1,0 

B1-7 Käyttövaihe 8,47 

C1-4 Purkuvaihe 0,37 

A-C Kokonaisuudessaan 12,23 

Lisätiedot  

D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset -1,14 

Puuhun sitoutunut hiilen määrä -4,7 
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2.10 Tulosten koonti 

Taulukkoon 9 on koottu laskennan kohteen sekä erityyppisten verrokkirakennusten laskennan 

tuloksia (YM 2019). Tulokset ovat ilmoitettu 60 vuoden referenssikäyttöikää kohden. Kohteiden 

laskennan sisällöllinen laajuus ei ole täysin yhdenmukainen, joten taulukoidut tulokset eivät ole 

täysin vertailukelpoisia. Jotta tulokset olisivat täysin vertailukelpoisia tulisi laskennan syvyys ja 

laajuus olla täysin samanlainen.   

Tuupalan koulun laskennassa ei ole huomioitu moduuleista B1-4 (käytön aikaset päästöt ympä-

ristöön, kunnossapidon, korjauksen ja osien vaihdon) aiheutuneita hiilijalanjälkiä. Tuupalan kou-

lun hiilijalanjälkeä pienentää koulun lämmitystapa. Puukoulun lämmitys on toteutettu bioener-

gialla, mikä osaltaan vähentää kokonaishiilijalanjälkeä. 

Taulukko 9. Kohteen ja erityyppisten verrokkirakennusten hiilijalanjälkitulokset.  

Koulu 

Moduulit A-C 

 

kgCO2e/m2/a(3 

Moduuli D 

 

kgCO2e/m2/a(4 

Puuhun sitou-

tunut hiili 

kgCO2e/m2/a(5 

Laskentaan sisäl-

lytetyt moduulit  

Tuupalan koulu 12,21 -1,14 -4,7 
A1-3, A4-5,  
B5-7,  
C1-4, D 

Kontioniemen 
koulu 

17,53(2 -1,25 -0,89 
A1-3, A4-5,  
B1-2, B5-6,  
C1-4, D  

Stora Enso vihreä 
koulu 

42,94 -1,68 -2,5 
A1-3, A4-5,  
B4-7,  
C1-4, D  

Suomalais-Venä-
läinen koulu 

29,3 -1,87 -4,4 
A1-3, A4-5, B4-7,  
C1-4, D  

Pudasjärvi hirsi-
kampus 

33,26 -2,85 -5,42 
A1-3,  
B1-7,  
C1-4, D 

Tehtaankadun 
koulu 

58,04 0,55 0,38 
A1-A3, A4-A5, 
B4-B6,  
C1-C4, D  

Vuorelan koulu ja 
asuntola 

n/a n/a n/a 
A1-3, A4-5, B1-7, 
C1-4, D  

1) Lähde 1: Ympäristöministeriö. 2019. Level(s) – test report from Finland. 

2) Lähde 2: Suomen Ympäristökeskus. 2019. Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa.  

3) Moduuli A-C luku kuvaa hiilijalanjäljen suuruutta.  

4) Moduuli D luku kuvaa elinkaaren ulkopuolista hyötyä, jossa alhainen luku kuvaa parempia elinkaaren ulkopuolisia hyötyjä.   

5) Puuhun sitoutunut hiili kuvaa eloperäisen hiilivaraston suuruutta, jossa alhainen luku kuvaa suurempaa eloperäistä hiilivarastoa.  
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3 Aluetaloudellinen tarkastelu 

 

Aluetaloudellisessa tarkastelussa tarkasteltiin puurakenteisen koulun rakentamisen aikaisia 

aluetaloudellisia vaikutuksia Kainuun aluetalouteen kokonaistuotoksen, arvonlisäyksen ja työl-

lisyyden näkökulmasta. Tuupalan puukoulun rakentamisen budjetti ja kokonaiskustannukset 

olivat rakennuttajalta saatuun tietoon perustuen 11,9 miljoonaa euroa. Puukoulun rakentami-

sen rahoittamisessa on käytetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.  

 

 

3.1 Lähtötiedot ja menetelmä 
 

Puukoulun rakentamisen aluetalousvaikutuksia on arvioitu Kainuun alueen kokonaistuotoksen, 

arvonlisäyksen, työllisyyden ja kulutuskysynnän näkökulmista. Lähtöaineistona arvioinnissa 

käytettiin muun muassa tilastokeskuksen aineistoja, kuten Kainuun alueen aluetilinpitoa ja val-

takunnallista panos-tuotos aineistoa. Kainuun alueen aluetilinpito perustuu vuoden 2016 en-

nakkotietoihin.  

Puukoulun rakentamisen aikaisia vaikutuksia on arvioitu hyödyntämällä sijaintiosamäärämene-

telmää (FLQ) ja Leontiefin käänteismatriisia. FLQ-menetelmässä alueelliset panos-tuotos taulut 

johdetaan alueellisista ja kansallisista tuotanto- tai työllisyysluvuista. Tarkastelun tuloksissa esi-

tetään muutosten kokonaisvaikutukset sisältäen välittömät ja välilliset vaikutukset. Välittömät 

vaikutukset ovat suoraan aluetalouden muutokseen vaikuttavia vaikutuksia. Välilliset vaikutuk-

set muodostuvat ns. ketjutuksen kautta, kun tuottavat yritykset hankkivat välituotteet toisilta 

yrityksiltä. Muodostuva ketju aiheuttaa aluetalouteen ns. kerrannaisvaikutukset.  

Toimialojen tarkastelu toteutettiin kolmella toimialan pääkategorialla; alkutuotanto, jalostus ja 

palvelut. Pääkategorioihin jaoteltiin TOL 2008 EU:n toimialaluokituksen mukaiset toimialat. 

TOL 2008 Luokitus sisältää 21 toimialaa ja 88 2-numerotason luokkaa. Taulukossa 10 on esi-

tetty Kainuun alueen vuoden 2016 ennakkotietoihin perustuva työllisyys kolmen toimialan kes-

ken. 
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Taulukko 10. Kainuun alueen työllisyys vuoden 2016 ennakkotilastot. (Tilastokeskus 2018) 

Toimiala Työssäkäyvät Kainuun alue 
Alkutuotanto 2 362 

Jalostus 5 583 

Palvelut 24 822 

Yhteensä: 32 767 

 

 

3.2 Arvio puukoulun kustannusjakaumasta 
 

Arvio paikallaan ja sääsuojatusti rakennettavan puukoulun materiaalikustannusrakenteesta to-

teutettiin laskennallisesti hyödyntäen Kuhmon kaupungin ”Tuupalan uusi koulu uudisraken-

nus”-hankesuunnitelmaa (2014) ja hankkeen aikana tuotettuja puukoulun rakentamiseen liitty-

viä dokumentteja kuten rakennusselostusta. Arvio puukoulun kustannusjakaumasta on esitetty 

taulukossa 11.  

Taulukko 11. Arvio puukoulun kustannusjakaumasta. 

Kustannusrakenteen tekijät Osuus kokonaiskustan-
nuksista 

[%] 

Osuus kokonaiskus-
tannuksista 

[milj. €, alv. 0 %] 
Rakennuksen materiaalit 57 6,8 

Rakennukseen liittyvä työ 25 3,0 

Suunnittelu (materiaalit ja työ) 9 1,0 

Rakennuttaminen (materiaalit, työ ja 
muut) 

9 1,1 

Yhteensä: 100 11,9 

 

Kustannusjakauma-arvioon perustuen materiaalikustannusten osuus kokonaiskustannuksista 

on 57 %. Toinen suuri kustannuserä on rakentamiseen liittyvä työ 25 %:n osuudella kokonais-

kustannuksista. Nämä kustannuserät muodostavat yhteensä 82 % rakennuskustannuksista. 

Sekä suunnittelun että rakennuttamisen osuus on 9 %.  

Puun kokonaiskäytön osalta arvioitiin puunkäytön osuus kaikesta rakentamien materiaalista. 

Puun käytön osuus materiaalina on arvioitu Tuupalan puukoulun materiaalilaskennan kautta. 

Materiaalilaskenta toteutettiin kokonaislaskennalla, jossa hyödyntämällä mm. puukoulun poh-

japiirustuksia, perustuspiirustuksia ja rakennepiirustuksia, sekä rakennusselostusta. Arvio puun 

käytöstä rakentamisessa on esitetty taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Arvio puun käytöstä rakentamisessa. 

Puun käyttö Osuus kaikesta materiaa-
lista 
[%] 

Osuus kokonaiskus-
tannuksista 

[milj. €, alv. 0 %] 
Puun koko käyttö käytetyistä materiaa-
leista  

70 4,7 

Puumateriaalin valmistus Kainuun alu-
eella 

65 2,8 

 

Puun kokonaiskäytön osuudeksi on arvioitu puukoulun rakentamiseen käytetyistä materiaa-

leista 70 %. Puukoulurakentamiseen sopivaa puumateriaalia on arvioitu valmistettavan Kai-

nuun alueella noin 60 %.  

Rakentamisen aikaisten toimenpiteiden kustannusten kohdistuminen eri toimialoihin arvioitiin 

laskennallisesti ja kokonaisarviolla. Arviointi perustui tietoon puukoulun rakentamiseen osallis-

tuneista yrityksistä ja alihankkijoista, sekä materiaalintoimittajista. Tietoja yrityksistä, alihank-

kijoista ja materiaalintoimittajista koottiin koulun rakentamisen aikaisista dokumenteista, ku-

ten työmaakokousten pöytäkirjoista ja koulun rakennusselostuksesta. Taulukossa 13 on esi-

tetty arvio kustannusten kohdistumisesta toimialoittain.  

Taulukko 13. Arvio kustannusten kohdistumisesta toimialoittain.  

Toimiala 
Kustannusten kohdistuminen toimialoit-

tain  
[%] 

Alkutuotanto 4  

Jalostus 73 

Palvelut 23 

Yhteensä: 100 

 

Toimenpiteiden vaikutuksen arvioinnin pääpaino on jalostuksen toimialalla, jonne on arvioitu 

kohdistuvan 73 % kustannuksista. Palveluiden toimialaan on kohdistunut 23 % kustannuksista 

ja alkutuotantoon 4 % kustannuksista.  

 

 

3.3. Aluetalousvaikutukset 
 

3.3.1. Kokonaisvaikutukset 
 

Tuupalan puukoulun rakentamishanke on synnyttänyt yhteensä noin 31 miljoonan euron koko-

naisvaikutukset. Kokonaisvaikutuksista selkeästi suurimmat vaikutukset ovat syntyneet jalos-

tuksen toimialaan, ja loput kokonaisvaikutuksista ovat jakautuneet tasaisemmin palveluiden ja 
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alkutuotannon toimialojen kesken. Kuvassa 11 on esitetty puukoulun rakentamisen kokonais-

vaikutukset toimialoittain.  

 

Kuva 11. Puukoulun rakentamisen kokonaisvaikutukset.  

Jalostuksen toimialaan on kohdistunut reilun 14 miljoonan euron kokonaisvaikutukset ja palve-

luiden, sekä jalostuksen toimialaan reilun 8 miljoonan euron kokonaisvaikutukset. Kaiken kaik-

kiaan jalostuksen toimialaan kohdistuu reilut 45 % kokonaisvaikutuksista. 

Alkutuotannon toimialaan on sisällytetty mm. metsätalouden kokonaisuus, johon Tilastokes-

kuksen määritelmän mukaisesti sisältyy metsän uudistaminen, hoito, puunkorjuu ja muu met-

sätaloutta palveleva toiminta. Näitä edellä mainittuja toimialoja jalostus hyödyntää merkittä-

västi. Kokonaisvaikutusten suuruutta ainoastaan metsätalouden toimialaan, ei tässä yhtey-

dessä ollut mahdollista selvittää.  

Jalostuksen toimialaan sisältyy koulun rakentamisessa käytetyt keskeisimmät toimialat, kuten 

teollisuuden ja rakentamisen toimialat. Teollisuuden toimialaan sisältyy mm. puutuotteiden 

valmistus, kuten tehdasvalmisteisten puurakennusten ja puuelementtien valmistus aina alku-

materiaalin sahauksesta loppumuokkaamiseen asti. Rakentamisen toimiala sisältää mm. raken-

nuttamisen, rakennelmien pystyttämisen rakennuspaikalla, tilapäisrakennelmien rakentamisen 

ja rakennusasennuksen.  

Palveluiden toimialan kokonaisvaikutuksiin vaikuttaa mm. rakennus- ja rakennesuunnittelu ja 

insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu, jotka sisältyvät palveluiden toimialakokonaisuuden 

alla olevaan ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan. Myös maantieliikenteen tava-

rankuljetukset sisältyvät palveluiden toimialaan.  

 

 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Alkutuotanto

Jalostus

Palvelut

Milj, €



 
 
 

31 
 

3.3.2. Muut vaikutukset 

Positiivisten kokonaisvaikutusten myötä Kainuun alueen arvonlisäys on kasvanut reilut 6 % 

kiinteähintaiseen muutokseen perustuen mitattuna. Arvonlisäyksen lisäksi tarkasteltiin myös 

kulutuskysynnän muutosta ja vaikutuksia työllisyyteen.  

Kulutuskysynnän muutosta on arvioitu palkansaajakorvausten perusteella. Rakentamisen ai-

kaansaamasta kulutuskysynnästä aiheutuva vaikutukset on arvioitu Kainuun alueen vuoden 

2015 maksettujen palkansaajakorvausten perusteella. Muodostuneesta kulutuskysynnästä on 

poistettu keskimääräisen kokonaisveroprosentin mukainen osuus. Lisäksi kotitalouksien sääs-

töaste on jätetty sen negatiivisuuden vuoksi huomioimatta.  

Rakentaminen on synnyttänyt reilun 4 milj.€ kulutuskysynnän. Kulutuskysynnästä kohdistuu 42 

% jalostuksen toimialaan, 39 % palveluiden toimialaan ja 18 % alkutuotannon toimialaan.  

Puukoulun rakentaminen on synnyttänyt myös työllisyysvaikutuksia henkilötyövuosissa mitat-

tuna kaikille toimialoille. Rakentamisen työllisyysvaikutusten suuruuteen vaikuttaa toimialaan 

kohdistuvan tuotantovaikutuksen lisäksi alan työvoimavaltaisuus.  

Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset ovat kokonaisuudessaan olleet yhteensä hieman 

alle sata henkilötyövuotta. Kuvassa 12 on esitetty työllisyysvaikutukset toimialoittain.  

 

 

Kuva 12. Puukoulun rakentamisen työllisyysvaikutukset.  

 

Merkittävimmät työllisyysvaikutukset kohdistuvat Kainuun maakunnan työvoimavaltaisimpiin 

toimialoihin; jalostuksen ja palveluiden toimialoille yhteensä noin 88 henkilötyövuoden verran. 
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3.3.3 Yhteenveto 
 

Taulukossa 14 on vielä esitetty yhteenveto aluetaloudellisesta tarkastelusta.   

 

Taulukko 14. Yhteenveto aluetaloudellisesta tarkastelusta.  

Kokonaistulokset 

 
Alkutuotanto Jalostus Palvelut 

Kokonaisvaikutukset 
Milj. € 

8,5 14 8,5 

Kulutuskysyntä 
Milj. € 

0,7 1,6 1,7 

Työllisyys 
htv 

9 19 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

33 
 

 

 

 

 

 

4 Yhteenveto 

 

Selvityksessä toteutettiin Tuupalan puukoulun hiilitaselaskenta ja arvioitiin Tuupalan puukou-

lun hiilijalanjälki ja rakentamisen aikaisia aluetalousvaikutuksia. Selvityksen tavoitteena oli 

tuottaa tietoa vähähiilisen rakentamisen kriteerien noudattamisesta, rakennuksen elinkaaren 

ympäristövaikutuksen huomioimisesta ja luoduista kiertotalousmahdollisuuksista. 

 

4.1 Vähähiilisen rakentamisen kriteerien soveltamien 
 

Ympäristöministeriö on laatinut vapaaehtoiset suositukset julkisille rakennushankkeille pohjau-

tuen Euroopan komission vihreiden julkisten toimitilahankkeiden kriteereihin. Ympäristöminis-

teriön vihreän julkisen rakentamisen hankintaopas ja vähähiilisen rakentamisen hankintakri-

teerien opas on julkaistu vuonna 2017, samana vuonna kuin Tuupalan puukoulu on valmistu-

nut. 

Puukoulun rakentamishankkeessa on sovellettu vähähiilisen rakentamisen kriteerejä energian, 

materiaalien ja innovaatioiden osalta, lisäksi on huomioitu puukoulun koko elinkaaren ympä-

ristövaikutukset ja luotu kiertotaloudelle mahdollisuuksia. Vähähiilisen rakentamisen kriteerien 

noudattaminen ja koko elinkaaren ympäristövaikutukset (hiilijalanjälki) on esitetty kappaleessa 

4.2 ja 4.2.1. Kiertotalouden mahdollisuuksien huomioiminen on esitetty puukoulun materiaali-

virtojen perusteella kappaleessa 4.3. Edellisten lisäksi puukoulun rakentamisessa on myös käy-

tetty Terve-talo -kriteerejä. Terve-talo rakentaminen edellyttää toimenpiteitä kaikissa rakenta-

misen vaiheissa aina hankesuunnitteluvaiheesta rakennuksen käyttövaiheeseen. Terve-talo- 

kriteerit täydentävät käytössä olevia yleisiä laatuvaatimuksia ja hyvää rakentamistapaa. 

 

4.2 Vähähiilisen rakentamisen kriteerien noudattaminen 
 

Tuupalan puukoulun rakentamishankkeessa on sovellettu vähähiilisen rakentamisen hankinta-

kriteerejä energian, materiaalien ja innovaatioiden osalta taulukossa 15 listatun mukaisesti. 
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Hankintakriteerit mahdollistavat, että julkisin varoin toteutettavat uudisrakennukset voidaan 

tehdä säädöstasoa vähähiilisemmin.   

Taulukko 15. Resurssivirtoja kiertotalouden mahdollisuuksiksi 

 

            

                 Energia                        Materiaalit         Innovaatiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutusten huomioiminen 

Tuupalan puukoulun elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia on pyritty huomioimaan hank-

keen rakennussuunnitteluvaiheesta aina rakennuksen elinkaaren päättymisvaiheeseen. Suun-

nitteluvaiheessa huomioitiin uuden koulun sijainti ja rakentamisessa käytetyt materiaalit ja 

sekä käytetty työvoima. Uuden koulun sijainnissa hyödynnettiin jo olemassa olevien rakennus-

ten toiminallisuuksia, jolloin kaikkia toimintoja ei tarvinnut uuteen kouluun sijoittaa. Työvoi-

man osalta suosittiin mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa ja koulun rakentamisessa 

käytetyt CLT-elementit hankittiin paikallisesti. Lisäksi ympäristövaikutusten selvittämiseksi 

puukoululle toteutettiin hiilitaselaskenta.  

Puukoulun hiilitaselaskentaan toteutettiin standardin EN 15804 -mukaisesti. Laskentaan on si-

sällytetty rakennuksessa käytetyt materiaalit, rakentamisen, käytön ja purun aikaiset päästöt. 

Rakennuksen käyttäjien toiminnasta aiheutuvia päästöjä ei ole huomioitu. Rakennuksen elin-

kaaren ulkopuolisia vaikutuksia on arvioitu nettomääräisenä liittämällä mukaan EN 15804-

standardin informaatiomoduuli D. Elinkaaren ulkopuolisia vaikutuksia ovat mm. purkamisesta 

muodostuneiden materiaalivirtojen uudelleen käyttö tai energianhyötykäyttö.  

Työmaan energiankulutus on 

mitattu 

Laitehankinnat on pyritty teke-

mään parhaista energiatehok-

kuusluokista 

Rakennuksen sijoittuu energia-

tehokkuusluokkaan B, joka on 

uudisrakennuksen määräysta-

soon (2012) verrattuna parempi 

Puukoulun rakentamisen materi-

aalihankinnoissa käytetty enem-

män kuin 10 % uusiutuvia tai kier-

rätettyjä materiaaleja 

Käytetyt uusiutuvat ja kierrätetyt 

materiaalit raportoidaan 

 

Suunnittelussa käytetty vähähiili-

syyttä edistäviä innovatiivisia 

suunnitteluratkaisuja  

Puukoulun rakentamisessa on hyö-

dynnetty uusiutuvien ja kierrätet-

tyjen materiaaleja, joiden käyttö 

edistää vähähiilisyyden innovaati-

oita mm. energiantuotannon ja 

materiaalikierron alueella 
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4.3 Kiertotalouden mahdollisuudet 
 

Tuupalan puukoulu on yleishyödyllinen rakennus, jonka käytön aikana muodostuu niukasti re-

surssivirtoja kiertotalouden käyttöön. Käytön aikaiset resurssivirrat muodostuvat pääosin ma-

teriaalien; kattohuopien (kumibitumikermi), ikkunoiden ja ovien vaihdosta. Nämä oletetaan 

vaihdettavan kaksi kertaa viidenkymmenen vuoden aikana. Muut muodostuvat resurssivirrat 

koostuvat satunnaisista materiaalivaihdoksista, sekä käytön aikaisista jätteistä, joista pääosa 

on biojätettä ja jätevettä. Jätevedestä voidaan hyödyntää jätevedenkäsittelyn jälkeen muodos-

tunut liete esim. biokaasulaitoksen syötteenä. 

Alueellisia ja valtakunnallisia kiertotalouden mahdollisuuksia muodostuu pääosin koulun pur-

kamisessa muodostumisen resurssivirtojen myötä. Muodostuneet resurssivirrat ja niiden hyö-

tykäyttöehdotukset ovat listattu taulukossa 16. 

 

Taulukko 16. Resurssivirtoja kiertotalouden mahdollisuuksia. 

Materiaalit Hyödyntämismahdollisuudet 

Rakennuksen käytönaikaiset resurssivirrat 

Biojäte Energiahyödyntäminen 

Liete (jätevedestä) Energiahyödyntäminen 

Purkuvaiheen resurssivirrat 

Metalli Materiaalikierrätys 

Betoni Uudelleenkäyttö 

Puu Energiahyödyntäminen 

Eristevilla Uudelleenkäyttö 

Kipsilevy Materiaalikierrätys 

Kumibitumi Materiaalikierrätys 
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Summary Tuupala Wooden School 

 
 

 

Description of the project 

Type of project New building 

Completed 2018 

Building type School and multi-purpose facility 

Floor area Heated floor area 5 547 m2 

Service life 
Technical service life 50 years 

Designed service life 50 years 

Constructed method Massive wood board elements (CLT) 

Energy efficiency 
E-value 120 kWh/m2/year,  

Energy-efficiency class B2012  

Project stage Use stage 

Short description 
Tuupalan wooden school has classroom for 400 
students and their teachers. Construction is 
performed using healthy house criteria.  

Project group 

Persons in charge 
Jari Juntunen, City of Kuhmo 
Harri Piirainen, City of Kuhmo 
Regis Rouge- Oikarinen, Woodpolis 

Builder 
City of Kuhmo 

Architect 
alt Arkkitehdit Oy / Antti Karsikas 

Structural engineer 
Suunnittelu Laukka Oy / Heikki Ainasoja 

Energy consultant 
Insinööritoimisto Varpiola Oy/ Juho Puolakka 

Main contractor Rakennusliike Kuoma Oy Kuopio 

Other participants LCA Consultant, LCA Consulting Oy/Heli Kum-
pulainen 
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Test details 

Life cycle stages A1-3, A4-5, B5-7, C1-4, D 

Notes 
Not included: Use stages B1-B4, control sys-
tems, small electrical equipments, furniture, 
decoration, yard  

Indicators and tools tested 

Indicator 1.2 Life cycle Global Warming Po-
tential 

Level 1 

 

Global warming potential kgCO2e/m2/a   Mass of building material groups kg/m2 

A1-3 Product stage  2,39  Metals 13 

A4-5 Construction stage  1  Non-metallic minerals 335 

B1-7 Use stage  8,47  Biomass 156 

C1-4 End-of-life stage  0,37  Fossil Energy 14 

A-C Total  12,23  A-C total 518 

Additional information 
 

 
 

D Benefits and loads beyond the sys-
tem boundary  -1,14 

 
 

 

Biogenic carbon storage  -4,7    

 

Ratings 

1 – Basis for the performance assessment  

1.1. Technical representativeness 2 

2.1 Geographical representativeness 2 

3.1 Time-related representativeness 2 

4.1 Uncertainty 2 

The overall rating for the performance assessment 2 

2 – Professional capabilities  

2. Technical capability of the personnel carrying out the assessment 3 

3 – Independent verification   

3. Independent verification of the assessment 0 
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Explanations of ratings: 

1 – Basis for the performance assessment 

Rating aspect   
 

Brief description of each 
aspect 

Rating score and criteria  
 

0 1 2 3 

Technological representati-
veness  
 

Degree to which the da-
taset reflects the true pop-
ulation of interest regard-
ing technology  

No evaluation made  
 

The data used does not 
reflect satisfactorily the 
technical characteristics 
of the system  

The data used reflects partially 
the technical characteristics of the 
system  

The data used reflects the 
technical characteristics of 
the system  

Geographical representati-
veness  
 

Degree to which the da-
taset reflects the true pop-
ulation of interest regard-
ing geography  

No evaluation made  
 

The data used refer to a 
totally different geo-
graphic context  

The data used refers to a similar 
geographic context  

The data used refers to the 
specific geographic context  

Time-related representati-
veness  
 

Degree to which the da-
taset reflects the specific 
conditions of the system 
being considered regarding 
the time/age of the data  

No evaluation made  
 

There are more than 6 
years between the valid-
ity of the data used and 
the reference year to 
which the data applies.  

There are between 2 and 4 years 
between the validity of the data 
used and the reference year to 
which the data applies.  

There are less than 2 years 
between the validity of the 
data used and the refer-
ence year to which the 
data applies.  

Uncertainty  
 

Qualitative expert judg-
ment or relative standard 
deviation expressed as a 
percentage.  

No evaluation made  
 

Modelled/similar data is 
used. Accuracy and preci-
sion of the data has been 
estimated qualitatively  

Modelled/similar data is used 
which is considered to be satisfac-
torily accurate and precise with 
the support of a quantitative esti-
mation of its uncertainty  

Site specific and validated 
data is used which is con-
sidered to be satisfactorily 
accurate and precise  

 

2 – Professional capabilities 
Rating aspect   

 

Rating score and criteria  

 
0 1 2 3 

Technical capability of the per-
sonnel carrying out the assess-
ment  

No formal training and limited 
experience in using the calcula-
tion method  

Accredited training or some ap-
plied experience in using the cal-
culation method  

Accredited training and some ap-
plied experience in using the cal-
culation method  
 

Accredited training and signifi-
cant applied experience in using 
the calculation method  
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3 – Independent verification 
Rating aspect   

 

Rating score and criteria  

 
0 1 2 3 

Independent verification of the 
assessment  
 

Self-declaration of the perfor-
mance assessment results  
 

Peer review of the input data 
and calculation steps  
 

Third party auditing and verifica-
tion of the calculation steps  
 

Third party auditing and verifica-
tion of the process data, life cy-
cle inventory data and calcula-
tion steps  
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