
    1 (3) 

    

   

   

  9.1.2019/ MK 

 

Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry 

     

Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki 

Puhelin 09 192 31 

www.skolry.fi 

Y-tunnus: 0215282-5 
 

 
 
 
 
Ympäristöministeriö 
 

Viite: Lausuntopyyntö VN/5873/2018 
 
 
Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen hiilijalanjäljen arviointiin 
 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Yleisiä huomioita esityksestä 

 

Lausunnolla oleva säädöspohjaisen laskentamenetelmän pakollinen käyttöönotto on suuri muutos ja 

lisätehtävä rakennusten suunnitteluvaiheeseen ja sisältää vielä monia avoimia sekä ratkaistavia 

kysymyksiä. Eri rakennusmateriaalien päästöt sekä niiden käyttäytyminen ja kierrätettävyys 

elinkaaren päätyttyä on muuttuja, jonka ennakointi rakennuksen suunnitteluvaiheessa sisältää 

runsaasti puutteellisen tiedon varassa tehtyjä oletuksia ja epätarkkuutta. 

 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset ja täydennys- tai lisärakentaminen sekä laajamittaiset 

korjaukset ja tekniikkapäivitykset rakennuksen elinkaaren aikana vaikuttavat merkittävästi 

hiilijalanjälkeen, eikä niitä välttämättä ole tiedossa vielä suunnitteluvaiheessa. 

 

Energiatehokkuuden parantamismenetelmät kuten aurinko-, tuuli- tai maalämpöenergiajärjestelmien 

käyttöönotto rakennuksen käyttöönoton jälkeen ja niiden huomiointi laskennassa on niin ikään 

merkittävä laskentaan ja tuloksiin vaikuttava kysymys. Laskelmien tarkistaminen ja päivittäminen 

laajojen peruskorjausten osalta on syytä ottaa harkittavaksi. Tällöin laskelmat vastaisivat paremmin 

todellisuutta. Myöskin laskentamenetelmän koulutus, ylläpito ja päivitys on syytä suunnitella ja 

organisoida. 

 

Laskennan suorittamiseen liittyvät vastuut rakennushankkeen eri osapuolille on syytä allokoida ja 

selkeyttää, sillä laskenta on merkittävä lisätehtävä verrattuna nykyiseen suunnittelukäytäntöön ja 

suunnitelmien sisältöön. 

 

Laskennassa huomioitavia asioita 

 

Hiilikädenjäljessä otetaan huomioon myös materiaalien uudelleen käytön, kierrätyksen ja 

energiahyödyntämisen kautta vältettävät päästöt.  Se esitetään erillisenä lisätietona, mutta ei liitetä 

osaksi hiilijalanjälki- laskentaa. Yksikkönä on hiilidioksidiekvivalentin paino jaettuna rakennuksen 

lämmitetyllä nettopinta-alalla (kg CO2e/m2). 

 

Hiilijalanjälkilaskennassa ei edellytetä rakennustuotteiden käytöstä aiheutuvien ilmastovaikutusten 

huomiointia, tämä voidaan kuitenkin esittää lisätietona kuten teollisuuskaasujen vuodot ja 

jäähdytysnesteiden päästöt. 

 

Ylläpidosta aiheutuvien ilmastonvaikutusten laskentaa ei edellytetä. Ylläpidon prosesseja ovat 

esimerkiksi huolto ja suojaaminen, pintojen korvaaminen sekä lattioiden ja tapettien uusiminen. 

 

Laskennan pohjana ovat oletukset mm. tulevasta energiankäytöstä ja eri rakenteiden kestosta. 

Oletukset tulee selkeästi ilmoittaa laskennassa. 

 

http://extranet.efca.be/wkgs.asp
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Seurantatavan, arkistojen ja rekisterin suunnittelu on vielä kesken. Tarkoituksena on ajantasaisen ja 

realistisen tiedon koonti rakennuskannan päästöjen kehityksestä.  Halutaan saada selville uudistuvan 

rakennuskannan ja laajamittaisten korjausten päästövähennysten osuus. 

 

 

Yleisiä kommentteja laskentamenetelmään 

 

Laskennassa on tavoitteena, että pääsuunnittelija tekee rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan. 

Pääsuunnittelijaa ei oltu jaetussa aineistossa nimetty laskennan tekijäksi, mutta YM:n sivuilla näin on 

mainittu. Laskenta soveltuu kuitenkin usein parhaiten siihen erikoistuneen konsultin tehtäväksi ja 

lausunnonantajille tarvitaan mm. koulutusta. 

 

Suurin osa lähtötiedoista tulee rakennussuunnittelijalta (arkkitehti), mutta laskentaan vaaditaan 

tiivistä yhteistyötä energialaskijan kanssa. Energialaskija joutuu ohjeistamaan arkkitehtiä, jotka eivät 

välttämättä tunne asiaa ja tarvitsevat koulutusta. Nykyisin energialaskijat ovat pääosin LVI-

suunnittelijoita, koska energialaskennan lähtötiedot tulevat pääosin LVI-suunnitelmista. Jos 

hiilijalanjälkilaskennassa suurin osa lähtötiedoista tulee arkkitehdiltä, on varmaan järkevintä, että 

arkkitehti tekee myös hiilijalanjälkilaskelman. Käytännössä laskelman tekeminen tulee useimmiten 

energialaskijan tehtäväksi. 

 

Excel-laskentataulukossa olevien materiaalitietojen osalta toivotaan vielä tarkempaa tietoa. Puuttuvia 

kokonaisuuksista ovat sprinklerijärjestelmät (CO2-intensiivisiä materiaaleja), ARK-osista puuttuvat 

mm. laatoitukset. 

 

Laskennan Excel-pohjassa on mainittuna sekä laatija että tarkastaja. Onko tarkastaja viranomainen 

vai voiko hän olla laatijan kanssa samasta organisaatiosta? 

 

Laskentataulukon materiaalit -sivun yksiköt puuttuvat. Tarvittaisiin tarkempi mallilaskelma, jossa 

näkyy mitä syötetään mihinkin sarakkeeseen. 

 

Tarkat materiaaliluettelot edellyttävät arkkitehdiltä ja rakennesuunnittelijoilta tarkkaa 

tietomallinnusta. Hyvänä puolena tämä voisi tuoda parannusta 3D-mallien laatuun ja niitä koskeviin 

vaatimuksiin. Tällöin ehkä saataisiin helpotusta myös energialaskennan mallinnusten tekemiseen, 

joissa tällä hetkellä ongelma liittyy usein kohteiden tietomallien laatuun. 

 

Kokonaisuudessaan arvioinnin teko on aikaa vievää ja on arvioitu, että laskenta kestäisi 

pääsuunnittelijalta noin kaksi työpäivää/kohde.  

 

Järjestelmän valvontajärjestelmä ja tietojen arkistointijärjestelmä ovat vielä keskeneräisiä. Riskinä on 

rakennushankkeiden lisääntyvä byrokratia. Raporttien tallennus tulisi olla mahdollisimman helppoa ja 

nopeaa. 

 

Mikäli ohjauskeinoista tulee liian tiukkoja, ne voivat rajata toteutuksesta pois sellaisia vaihtoehtoja, 

jotka olisivat rakennuskohteen/asiakkaan kannalta kokonaistaloudellisimmat.  

 

Riskinä voidaan nähdä myös rakentamisen kustannusten nousu. On mahdollista, että järjestelmä 

”pakottaa” valitsemaan esimerkiksi kalleimmat materiaaliratkaisut, jolloin esimerkiksi 

tehdasrakennuksen takaisinmaksuaika voi kasvaa liian pitkäksi.  

 

Esitys on ilmaston kannalta tärkeä, mutta se ei saa heikentää suomalaisten tuotannollisten yritysten 

asemaa kansainvälisillä markkinoilla.  Riskinä voi olla myös pienempien 

rakennusmateriaalivalmistajien kilpailukyvyn heikkeneminen. 
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Yksityiskohtaiset kommentit 

 

Kappale 2.2.2 Tarkennettu arviointi 

 

Tarkennettua laskentamenetelmää käytetään silloin, kun rakennushankkeen tiedot ovat 

tarkentuneet. Tarkoitetaanko samaa kuin energiatodistuksessa eli ennen rakennuksen 

käyttöönottoa? Tarkennettua menetelmää voidaan soveltaa myös siten, että osa elinkaaren 

vaikutuksista lasketaan tarkennetun ja osa yksinkertaistetun menetelmän mukaan. Tällöin on 

ilmoitettava, mitä laskentatapaa on käytetty kussakin elinkaaren vaiheessa. Onko tietoja pakko 

tarkentaa lainkaan vai riittääkö rakennukselle pelkkä yksinkertaistettu arviointi? 

 

Kappale 3.1.1 Rakennustuotteiden valmistus (A1-3) 

 

Päästötiedon lähteet: Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Ympäristöselosteen tulee olla 

voimassa, edustaa valittua tuotetta sekä olla laadittu standardin EN 15804 tai sitä tarkentavan 

standardoidun tuoteryhmäsäännön mukaan. Riittääkö, että seloste on voimassa, kun arviointi 

tehdään vai pitääkö sen olla voimassa rakennuslupaa haettaessa vai miten voimassaolo 

määritellään? 

 

LIITE 3. Energiamuotojen päästökertoimet vuosikymmenittäin 

 

Energiamuotojen päästökertoimet 

 

Arviointimenetelmän energianmuotojen päästökertoimina on ilmeisesti käytetty ns. suorien päästöjen 

kertoimia (Uusiutuvat polttoaineet 0 kgCO2e/kWh). Taustamuistiossa ei selvinnyt, miten rakennuksen 

käytön energianpäästöt lasketaan muissa maissa. Rakennusten elinkaarimittareiden elinkaaren 

hiilijalanjälkilaskennan liitteessä 2 todetaan energianpäästökertoimista: ”Laskennan päästökertoimet 

ovat elinkaarikertoimia, eli sisältävät muutkin kuin suoran palamisen päästöt. Näitä päästöjä ovat 

mm. polttoaineen raaka-aineen ottaminen, jalostaminen, kuljetukset ja suorat päästöt ilmakehään, 

kuten esim. maakaasuputkien vuoto tai kaasupäästöt öljyn pumppauksen yhteydessä.” 

 

Miksi arviointimenetelmässä ei ole käytetty elinkaarikertoimia energiamuotojen päästökertoimina? 

Rakennustuotteiden valmistuksen päästölaskennassa (ainakin EPD-dokumenteissa) energian 

päästökertoimet ovat myös elinkaarisia, ainakin jos ne on laskettu jollakin LCA-laskentaohjelmalla 

(GaBi tms.). Tällöin arviointimenetelmässä käy niin, että rakennustuotteiden valmistuksen 

päästölaskennassa huomioidaan elinkaariset päästöt energialle, mutta rakennuksen käyttövaiheessa 

ei huomioida kuin suorat päästöt. 

 

Kaukolämmön päästökerroin 

 

Voiko paikallisen kaukolämmön päästökerrointa käyttää laskennassa? Tällöin huomioitaisiin 

rakennuksen oikeasti tuottamat kaukolämmön päästöt. Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon 

(CHP) osalta päästöt on kohdennettu sähkölle ja lämmölle tuotettujen energiamäärien perusteella. 

Miksi allokointitapana on käytetty energiamenetelmää eikä esim. hyödynjakomenetelmää, joka on 

yleisemmin käytössä? 
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