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1.  Yhteenveto 
 
LPK Hopealaakso -hankkeessa laskettiin rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki FiGBC:n Elinkaarimittarit -ohjeen 
mukaisesti. Elinkaaren hiilijalanjälki kuvaa rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, 
jotka on muunnettu yhteiseen yksikköön hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e) ja laskettu yhteen. Elinkaarimittarit- 
laskentaohje ja projektissa käytetty laskentaohjelma One Click LCA täyttävät elinkaarilaskentastandardin EN 
15804 vaatimukset.  
 
Tulokset ovat suuntaa-antavia, sillä ne perustuvat suunnitelmien ja tietomallien perusteella saatuihin arvioihin 
käytetyistä rakennusmateriaaleista. Tarkasteltavat elinkaaren vaiheet on esitetty kuvassa 1 ja tulokset 50 vuoden 
laskentajaksolle on esitetty taulukossa 1. 
 
 

 
 
Kuva 1. Tarkasteltavat elinkaaren vaiheet  
 
Taulukko 1. Yhteenveto tuloksista 50 v tarkastelujaksoilla 
 

Päästöt eri elinkaaren vaiheissa tCO2e 

Tuote-
vaihe 

Kuljetus 
työmaalle 

Rakentamis-
vaihe 

Korjaukset 
ja osien 
vaihto 

Energian 
käyttö 

Veden 
käyttö 

Purka-
minen 

Elinkaaren 
ulkopuoliset 
vaikutukset 

Yht. 
tCO2e 

788 24,6 43,9 284 2980 138 132 -500 4400 
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2.  Lähtötiedot ja rajaukset 
 
Tarkasteluajanjaksoksi valittiin 50 vuotta FiGBC:n Elinkaarimittarit -ohjeen mukaisesti. Seuraavissa kappaleissa on 
esitetty laskentarajaukset ja lähtötiedot eri elinkaaren vaiheille. 
 

2.1 Tuotevaihe 
 
Taulukossa 2 on esitetty hiilijalanjälkilaskennassa huomioidut rakennusosat. Rakennusmateriaalien määriä 
arvioitiin tietomallien ja suunnitelmien perusteella. Lähtötiedot perustuvat laskentahetkellä saatavilla oleviin 
alustaviin suunnitelmiin. LVI- ja sähkötekniikan järjestelmien materiaalimenekkiä arvoitiin laskentaohjelman 
oletusarvojen perusteella. 
 
Taulukko 2. Hiilijalanjälkilaskennassa huomioidut rakennusosat. 
 

Rakennusosa Mukana  
laskennassa 

Huomioita 

Aluerakentaminen: tuotu maa- ja kiviaines, paalutukset, 
vahvistukset, päällysteet tontin alueella  

✓ 
Piha-alueen päällysteet huomioitu. 

Alue- ja piharakenteet: Suuret kokonaisuudet kuten leikki- ja 
virkistysalueet sekä puistot 

✓ 
Leikkialueen päällysteet huomioitiin, laitteita 
ei huomioitu. Aidat huomioitiin. 

Perustus 
✓ 

Huomioitu pääasialliset materiaalit 
tietomallien perusteella. 

Sisärungon pystysuuntaiset osat, sisäseinät ja täydentävät 
rakenteet: Pilarit, palkit, kantavat ja ei-kantavat sisäseinät, 
hissikuilu, portaat, luiskat ja väestönsuoja, muut tilanjako-
osat 

✓ 

Huomioitu pääasialliset materiaalit 
tietomallien perusteella. 

Ala-, väli- ja yläpohjat, vesikatto 
✓ 

Huomioitu pääasialliset materiaalit 
tietomallien perusteella. 

Ulkoseinät ja julkisivuverhoilu, ikkunat, ulko-ovet, lasitukset, 
parvekkeet ja ulkotasot 

✓ 
Huomioitu pääasialliset materiaalit 
tietomallien perusteella. 

Pintamateriaalit: suojaavat materiaalit, maalit, pinnoitteet 
  

✓ 
Pääasialliset lattia-, seinä- ja kattopinnat 
huomioitu suunnitelmien perusteella. 

Tekniikkaosat: rakennuksen olosuhteita tuottavat 
järjestelmät, hissit, IV-putket, johdot, automaatio ja 
energiantuotantolaitteet 
 

✓ 

Käytetty laskentaohjelman oletusarvoja LVI- 
ja sähkötekniikan osalta. 

Kertakäyttöiset väliaikaiset rakenteet, joissa kulutetaan 
pysyvästi materiaaleja tai energiaa ✓ 

Oletettu sisältyvän rakentamisvaiheen 
ympäristövaikutuksiin, joissa käytettiin 
laskentaohjelman oletusarvoja. 

Erilliset rakennuksen toimintaan kuuluvat tukirakennukset 
esim. pysäköinti, väestönsuoja ja jätekatokset 

✓ 
Piharakennus huomioitu. 
 

Yhteiskäytössä olevat tukirakennukset   Ei sisälly hankkeeseen. 

 

2.2 Kuljetus työmaalle 
 
Sisältää rakennusmateriaalien kuljetuksen rakennuspaikalle. Kuljetusmatkoja ja -ajoneuvoja arvioitiin 
laskentaohjelman oletusarvojen perusteella. 
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2.3 Rakentamisvaihe 
 
Työmaan energiankulutusta ja jätemääriä arvioitiin laskentaohjelman oletusarvoilla (pohjoismaisen rakentamisen 
keskiarvot). Rakennuksen valmistuttua luvut on mahdollista päivittää työmaan energiankulutus - ja 
jäteseurantatietojen perusteella. 
 

2.4 Kunnossapito ja osien vaihto 
 
Kunnossapito- ja osienvaihtotarve lasketaan rakennusmateriaalien käyttöiän ja laskentajakson pituuden 
perusteella. Rakennusmateriaaleille käytettiin niiden oletuskäyttöikää. 
 

2.5 Energian käyttö 
 
Rakennuksen käytönaikainen energiankulutus vaikuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeen, sillä käyttövaihe on pisin 
vaihe rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennuksen sähkön- ja kaukolämmönkulutus huomioitiin 
energialaskelmien perusteella. Elinkaarimittarit-ohjeen mukaisesti tulee käyttää mahdollisimman todenmukaisesti 
mallinnettua energiankulutusta (tavoiteostoenergiankulutus). Koska tavoite-energiankulutuslaskelmia ei ollut 
vielä tehty, arvioitiin tässä vaiheessa energiankulutuksen osuutta e-lukulaskelmien perusteella. Energian 
päästökertoimina käytettiin uusimpia laskentaohjelmasta löytyviä kertoimia koko elinkaaren ajalle:  
 

• Sähkö, 360optimi-laskentaohjelman keskimääräinen päästökerroin, 230 gCO2e/kWh 

• Kaukolämpö, 360-optimi-laskentaohjelman päästökerroin Helen Oy 2017, 250 gCO2e/kWh 
 
Tavoitekulutustiedot sekä RTS:n hiilijalanjälkilaskurissa käytettävät e-lukulaskelman tiedot on esitetty taulukossa 
3. Rakennuksen oma aurinkosähkön tuotanto vähentää sähkön ostoenergiantarvetta. Kuluttajalaitteet jätetään 
huomiotta elinkaarimittarit -ohjeen mukaisesti. 
 
 
Taulukko 3. Yhteenveto energiatiedoista  

 
Energiamuoto E-lukulaskelma 

(kWh/a) 

Sähkö (ei sis. kuluttajalaitteita) 33 555 

Sähkö, kuluttajalaitteiden osuus 21337 

Aurinkosähkö 20 302 

Kaukolämpö 208 866 

 

2.6. Veden käyttö 
 
Veden käyttöä arvioitiin perustuen oletukseen 120 l/päivä/lapsi.  Lasten määrä päiväkodissa on 210.  
 

2.7 Purkaminen 
 
Laskenta perustuu käytettyihin rakennusmateriaaleihin, niiden purkamiseen kuluvaan energiaan, purkujätteiden 
ja -laitteiden kuljetuksiin sekä syntyvään purkujätemäärään ja sen käsittelyn aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. 
Tiedot saadaan laskentaohjelmasta.  
 

2.8 Ulkopuolelle rajatut elinkaaren vaiheet  
 
Laskennan ulkopuolelle jätettiin rakennuksen käyttövaiheen osalta kylmäaineiden ympäristövaikutukset, jonka voi 
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Elinkaarimittarit –ohjeen mukaisesti jättää huomiotta.  

3. Tulokset  
 
Laskennan tulokset ovat suuntaa antavia ja perustuvat laskentahetkellä saatavilla oleviin suunnitelmiin, tietoihin 
ja arvioihin. Seuraavissa kappaleissa on esitetty elinkaarilaskennan tuloksia. Liitteessä 1 on esitetty tulosraportti 
hiilijalanjälkilaskentaohjelmasta. 

3.1 Tulokset elinkaarivaiheittain 
 

Kuvassa 2 on esitetty eri elinkaaren vaiheiden osuus hiilijalanjäljestä Elinkaarimittarit-ohjeen mukaiselle 
laskelmalle, jossa energian päästökerroin ei muutu elinkaaren aikana. Kuvassa 3 on esitetty eri elinkaaren 
vaiheiden osuus vertailutapaukselle, kun energiantuotannon päästöjen väheneminen skenaarioiden johdosta on 
huomioitu. 
 
 

 
Kuva 2. RTS-ympäristöluokitus: rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki 50 vuoden tarkastelujaksolla.  

 
 
 

Energian päästöjen osuus on lähes 70% koko rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä (kuva 2). Tähän 
vaikuttaa mm. se, että rakennuksen käyttövaihe on pisin vaihe rakennuksen elinkaaren aikana, jolloin 
energiankulutuksesta ehtii syntyä enemmän päästöjä kuin muista osa-alueista. Mikäli huomioitaisiin Suomen 
ympäristötavoitteiden mukaisesti energian päästöjen väheneminen, olisi energian osuus pienempi. RTS-
ympäristöluokituksen vaatiman Elinkaari-mittarit ohjeen mukaisesti tässä laskelmassa on käytetty nykyhetken 
päästökertoimia.  
 
Materiaalien osuus on n. 18% rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä. 
 

3.2 Tulokset rakennusosittain 
 
Kuvassa 4 on esitetty rakennusmateriaalien hankinnan päästöjen jakauma rakennusosittain. 
 

18 %

1 %
1 %

6 %

68 %

3 % 3 %

Tuotevaihe
Kuljetus rakennuspaikalle
Rakentamisvaihe
Kunnossapito ja osien vaihto
Energian käyttö
Veden käyttö
Purkaminen
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Kuva 4. Rakennusmateriaalien CO2e-päästöjen jakauma rakennusosittain, 50 v arviointijakso. 

 
Eniten päästöjä aiheuttavat alapohjat, välipohjat, yläpohjat, palkit ja katto, joissa on paljon mm. kantavia 
rakenteita ja eristeitä. Talotekniikka ja järjestelmät sekä ulkoseinät ja julkisivu aiheuttavat tämän laskelman 
mukaan seuraavaksi eniten päästöjä materiaaleja tarkasteltaessa.  Talotekniikan päästöjen arviointiin käytettiin 
laskentaohjelman oletusarvoja. 
 
Taulukossa 4 on esitetty rakennusmateriaalien ja kunnossapidon tulokset RTS-ympäristöluokituksen 
hiilijalanjälkilaskurin mukaisesti jaoteltuna suhteessa lämmitettyyn nettoalaan.  
 
Taulukko 4. RTS-hiilijalanjälkilaskurin tiedot. 

 
 Rakennusvaihe 

A1-A3 
Kunnossapito 

B1-B5 
Rakentaminen 

A4-A5 

kg/m2 kg/m2 kg/m2 

Rakennusvaihe, aluerakenteet 23 5  

Materiaalit, Rakenneosat 251 53  

Materiaalit, Tila-osat 23 3  

Materiaalit, Talotekniikka 72 72  

Rakentamisen päästöt   32 

3.3 Yhteenveto rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä 
 
Arvio RTS-ympäristöluokituksen mukaiselle rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljelle 50 vuoden tarkastelujaksolla 
on noin 4 400 tCO2e. Bruttopinta-alaa kohti suhteutettuna tulokseksi saadaan noin 1900 kgCO2e /brm2, mikä 
tarkoittaa noin 37 kgCO2e /brm2 /vuosi.  
 
 

4. RTS-ympäristöluokitus 
 
RTS-ympäristöluokituksessa voi tavoitella pisteitä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljestä sekä tulosten 
vertailusta muiden vastaavien rakennusten hiilijalanjälkeen. Seuraavassa on esitetty todistusaineisto RTS-
luokitusta varten (kriteeri Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki): 
 
Vaatimus 1: Kohteelle on tehty GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittareiden ohjeen mukainen 
rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen laskenta. Rakennusvaiheen hiilijalanjälki on raportoitu GBC Finland 
kiinteistöpassilla ja kiinteistöpassin taustadokumentilla tai niitä vastaavilla dokumenteilla. 

2 %

19 %

5 %

44 %

4 %

6 %

20 % Perustukset ja maanalaiset rakenteet

Ulkoseinät ja julkisivu

Väliseinät ja ei-kantavat rakenteet

Ala-, väli- ja yläpohjat, palkit ja katto

Ikkunat ja ovet

Ulkoalueiden rakenteet ja materiaalit

Talotekniikka ja järjestelmät
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• Tämä raportti täyttää GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittareiden ohjeen vaatimukset, ks. s. 2 

• Kiinteistöpassi on liitteenä, ks. Liite 2 
 
Vaatimus 2: Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen tuloksia on rakennusosittain verrattu vastaavien kohteiden 
hiilijalanjälkeen ja erojen syyt on analysoitu. 
 

• Ks. Liite 3, RTS:n hiilijalanjälkilaskuri 

• Aluerakenteiden päästöt ovat tässä laskelmassa vertailutasoa pienemmät. Piha-alueen materiaalit on 
huomioitu alustavien tietojen mukaan ja voivat vielä tarkentua. Rakennekerroksista ei ollut tarkkaa 
tietoa. 

• Rakenneosien päästöt ovat laskelmassa n. 16% pienemmät vertailuarvo. Rakennuksessa on käytetty mm. 
puurakenteisia CLT-elementtejä, mikä vähentää päästöjä verrattuna tavanomaisiin 
teräsbetonirakenteisiin.  

• Tila-osien päästöt ovat vertailuarvoa pienemmät. Tila-osissa huomioitiin väliseinät ja lattia- ja 
kattopinnat. Näissä käytettävät materiaalit ovat melko vähäpäästöisiä verrattuna rakenneosissa 
käytettyihin teräsbetonilaattoihin, seiniin ja ontelolaattoihin. 

• Talotekniikan päästöt ovat vertailuarvoja suuremmat, mikä voi johtua siitä, että talotekniikan laitteista on 
huonosti saatavilla päästötietoja, jolloin joudutaan käyttämään saatavilla olevia karkeita arvioita, tai 
oletusarvoja, jotka eivät välttämättä vastaa valittuja laitteita. Tässä laskelmassa talotekniikan osuus on 
arvioitu laskentaohjelman oletusarvoilla (koulurakennus, neliöperusteinen arvio). 

 
Vaatimus 3: Elinkaaren hiilijalanjäljen säästö suhteessa vertailuratkaisuun.  

• Säästö lasketaan erillisellä elinkaaren hiilijalanjäljen laskurilla, ks. liite 3. 

• Laskurin perusteella säästöä suhteessa vertailutasoon saadaan -23,8 %, jolloin kriteereistä 3-4 voidaan 
tavoitella 45% pisteistä. 
 

Vaatimus 4: Elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa vertailuarvoista poikkeavat työmaan, korjausten ja energian 
yksikköpäästöjen perustelut on esitetty 

• Ks. käytetyt päästökertoimet s. 4 

• RTS:n hiilijalanjälkilaskurissa on käytetty uusimpia laskentaohjelmasta löytyviä sähkön ja kaukolämmön 
päästökertoimia koko elinkaaren ajalle. 

5. Lähteet 
 

1) Arkkitehdin tietomalli 7.10.2019, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy 

2) Maastomalli 7.10.2019, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy 

3) Rakennetyyppisuunnitelmat 1.11.2019, Rakennuskonsultointi T Kekki Oy 

4) Pohjapiirustukset 7.10.2019, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy 

5) Asemapiirros 14.5.2019, Verstas Arkkitehdit Oy 

6) Elinkaarikustannuslaskelman lähtötiedot 29.10.2019, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy 

7) E-lukulaskelma 7.11.2019, Granlund Consulting Oy 

 

6. Tekijät 
 
Tiina Pekonen   

Ympäristöasiantuntija 

Granlund Consulting Oy 



 

Liite 1: Tulosraportti laskentaohjelmasta 
 
Building description 
 

Parameter Description 

Project name LPK Hopealaakso 

Building type Päiväkoti 

Building area Heated net area 2128,9 m2, Gross internal floor area 2365 m2  

 

 
Applicable International and European Standards 
 
All building and civil engineering works Life Cycle Assessments delivered by One Click LCA platform 
comply with the following International Standards.  
 
ISO 14040 Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework 
ISO 14044 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines 
ISO 21930 Sustainability in buildings and civil engineering works -- Core rules for environmental 

product declarations of construction products and services 
 
One Click LCA platform tools used in European context comply with following European Standards: 
 
EN 15978 Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of 

buildings – Calculation method 
EN 15804+A1 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules 

for the product category of construction products 

 

System boundary 

 
Illustration: Building Life Cycle Information and life cycle stages 
 



 

Methodology and impact categories 
 

Impact category  Unit(s) Description 

Global warming 
potential  

kgCO2 eq Describes changes in local, regional, or global surface 
temperatures caused by an increased concentration of 
greenhouse gases in the atmosphere. Greenhouse gas emissions 
from fossil fuel burning is strongly correlated with acidification & 
smog. Called “carbon footprint”. 

 

 
Results 
 
1. Life Cycle Assessment Results, 50 years calculation period, RTS-certification 

LCA results in table form 

 
 

 Osa-alue Ilmaston lämpeneminen kg CO2e 

 
A1-A3 

 
Tuotevaihe 

7,88E5 

 
A4 

 
Kuljetus rakennuspaikalle 

2,46E4 

 
A5 

 
Rakentamisvaihe 

4,39E4 

 
B1-B5 

 
Kunnossapito ja osien vaihto 

2,84E5 

 
B6 

 
Energian käyttö* 

2,98E6 

 
B7 

 
Veden käyttö 

1,38E5 

 
C1-C4 

 
Purkaminen 

1,32E5 

 
D 

 
Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (ei mukana summarivillä) 

-5E5 

   

 Yhteensä 4,39E6 

   

 Tulos jakajaa kohti  

  
Gross Internal Floor Area (IPMS/RICS) 2365 m2 

 
1,85E3 

 

*The current emission factors for the emissions of the energy production have been used in accordance with RTS 
environmental certification requirements 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Global warming (GWP) result distribution by life-cycle stage 

 

 
 

 

 

 
 



 

Global warming (GWP) visualisation 

 

 



Osoite

Käyttötarkoitus

Rakennusvuosi

Bruttoala 2 356 m2
brutto

Lämmitetty nettoala 2 129 m2
netto

Mitoitettu käyttäjämäärä 210 hlö

ELINKAARIMITTARI TUNNUSLUKU

Elinkaaren hiilijalanjälki 37 kgCO2e/m
2

nettoa

Elinkaarikustannus 88 €/m2
nettoa

E-luku 80 kWh/m2a

Sisäilmaluokka S2

Elinkaaren ulkopuoliset

vaikutukset −500 000 kgCO2e

Lpk Hopealaakso

Tuo kohteen kuva tälle alueelle ja rajaa se niin, että kuva täyttää koko keltaisen 

alueen.

HANKEVAIHEEN KIINTEISTÖPASSI

Koirasaarentie 31, 00590 Helsinki

Päiväkoti

2021



Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjäljen säästön laskenta

Kohde LPK Hopealaakso Laskentajakso

Tekijä Tiina Pekonen 50 vuotta

Rakennus-

tyyppi
Opetusrakennus ja päiväkoti

Nettoala 2128,9

Hanke Vertailutaso

kg/m2 kg/m2 kg/m2
%

A1-A3 Rakennusmateriaalit 369 500 -131 -26,2 %

Rakennusvaihe, aluerakenteet 23 50

Materiaalit, Rakenneosat 251 300

Materiaalit, Tila-osat 23 100

Materiaalit, Talotekniikka 72 50

A4-A5 Rakentaminen 46 46

B1-B2 Käyttö 100 100

B3-B4 Kunnossapito 133 100 33 33,0 %

B6 Energiankulutus 1408 1959 -552 -28,2 %

Kaukolämpö 1226 1488
Biolämpö
Ostosähkö (sis. Lämmityssähkö) 181 471
Maakaasu
Jäähdytysenergia
Kaukokylmä
Kuluttajalaitteet (ei huomioida) 115 115

C1-C4 Purku 20 20

YHTEENSÄ 2076 2725 -650 -23,8 %

Säästö

KOHDE

VERTAILUTASO

0 500 1000 1500 2000 2500 3000



LASKENTA-ARVOJEN SYÖTTÖ

Materiaalipäästöt

Työmaan päästöt

Energialaskenta

LASKENTA-ARVOJEN SYÖTTÖ

Rakennusvaihe

A1-A3

Kunnossapito

B3-B4

Yksikkö-

päästö
Taustatiedot ja lähteet

kg/m2 kg/m2
g/kWh

23 5 360optimi laskentaohjelma

251 53 360optimi laskentaohjelma

23 3 360optimi laskentaohjelma

72 72 360optimi laskentaohjelma

32 230

E-luvun 

ostoenergia

Ominais-

ostoenergia

Yksikkö-

päästö
Yksikköpäästön lähde

kWh/vuosi kWh/a/m2 g/kWh

208866 98,1 250 360optimi, Helen Oy 2017 päästökerroin

54892 25,8 230 360optimi keskim. Suomen päästökerroin

21337 10,0 230 360optimi keskim. Suomen päästökerroin

360optimi laskentaohjelma, suunnitteluvaiheen laskelma oletusarvoilla

Granlund Consulting, Aleksi Mäki, 7.11.2019

360optimi laskentaohjelma
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