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NatureCO2-hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä 
Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus 
tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).



Hiilitaseet

Vuosittainen 
kasvihuonekaasuindeksi 
– AGGI
(Annual Greenhouse Gas 
Index)

Ilmakehän 
kasvihuonekaasujen 
pitoisuuksien kehittyminen.
• Hiilidioksidi CO2
• Metaani CH4
• Ilokaasu N2O
• Freonit



Ympäristöministeriön tekeillä oleva 
rakentamisen ilmastoselvitys perustuu 
laskentakaavoihin, jotka löytyvät 
standardeista: 
• SFS-EN 15804 2012 and A2 2019 
• SFS-EN ISO 14067:2018

YM jättää huomioimatta kuitenkin 
sinisellä tekstillä kirjoitetut elinkaaren 
vaiheet.

Tässä selvityksessä luonnonmukaisten 
rakennustuotteiden ja niistä koostuvien 
rakenteiden osalta otetaan huomioon 
vain elinkaaren vaiheet A1-3 ja D4, 
sillä muiden vaiheiden voidaan arvioida 
tuovan vain vähän eroja tavanomaisiin 
tuotteisiin ja rakenteisiin















Eloperäinen hiili elinkaarilaskennassa

Monelle biopohjaiselle 
tuotteelle riittää pääsy 
päästökaupan piiriin. Näin 
saadaan tuotteen hintaa 
laskettua ja myyntiä 
lisättyä.

Uusiutuvien materiaalien 
nettoilmastovaikutus katsotaan nollaksi:
• Hiilinielussa 44 kg CO2 > 12 kg C
• Palamisessa ja maatumisessa 

12 kg C > 44 kg CO2

Avohakattavan metsän hiilinielun kehitys = aikaperspektiivi
Vertailuna hakkaamatoman metsän ja nopeasti uusiutuvan bioaineksen hiilikertymää 

Hiilikertymä hiipuu 
metsän ikääntyessä

Nopeasti uusiutuvan 
bioaineksen hiilikertymä



Ehdotus edellytyksistä ja laskentakaavasta, jolla hiilikädenjälki 
otettaisiin huomioon rakentamisen ilmastoselvityksessä

Talojen rakenteisiin sidotun hiilen vapautumiselle on 3 
skenaariota:

1. Pyrolyysissä 50 % eloperäisestä hiilestä palaa 
mineraalimuotoon biohiileksi, joka ei enää pääse 
ilmakehään. Jäljelle jäävästä massasta 30 % tarvitaan 
prosessin ylläpitämiseen ja lopulla voidaan korvata 
fossiilisia polttoaineita.

2. Lahoamisessa ja poltossa hiilidioksidi palaa 100 % 
ilmakehään, jos hapetus on täydellinen. Tämä 
hiilidioksidikierron nollautuminen on standardien 
lähtökohta.

3. Mätänemisessä hiili yhdistyy vetyyn (hapen 
puuttuessa) ja syntyvä metaani eli biokaasu on yli 20 
kertainen KH-kaasu hiilidioksidiin verrattuna, jos se 
pääsee kontroloimattomasti ilmakehään (bioaines 
maantäytöksi). Biokaasun kontrolloitu tuottaminen ja 
polttaminen puolestaan nollaa KHK-päästöt. Puu sopii 
kuitenkin huonosti biokaasun tuotantoon.

Edellytyksenä on, että eloperäinen
rakennusjäte, jota ei kierrätetä, pyrolysoidaan
aina tulevaisuudessa.

Ehdotuksena laskentakaavalle on kaavio, 
joka ottaa huomioon hiilikädenjäljen
aikaperspektiivi niin, että eloperäisen hiilen
varastointi rakenteisiin on sitä
kannatettavampaa, mitä nopeammin ko. maa-
alan hiilinielu palautuu.



Yhteenveto luonnonmukaisten rakennustuotteiden hiilitaseista

Luonnonmukaiset rakennustuotteet kuuluvat vähähiilisimpien rakennustuotteiden joukkoon, 
mutta ympäristöselvityksiä löytyy vielä harvoista tuotteista. Tietoa on kuitenkin saatavissa 
ainakin raaka-aineiden osalta monista lähteistä, ja joukossa on tuotteita, joiden hiilijalanjäljet 
ovat selkeästi tavanomaisia tuotteita pienempiä. 

On ilmeistä, että investoinnin ja tuotantonopeuden kasvaessa paranee myös tuotannon 
tehokkuus ja pienenee hiilijalanjälki, joten voidaan puhua suuruuden ekologiasta, johon myös 
kyseisten tuotteiden valmistuksessa tulee pyrkiä. 

Luonnonmukaisille rakennustuotteille on tyypillistä, että niillä on suuri hiilikädenjälki, ja niiden 
raaka-aineet uusiutuvat nopeasti. Kun tiedetään, että pyrolyysillä voidaan muuttaa 50% 
bioaineksen sisältämästä hiilestä pysyvään muotoon, olisi tämä otettava käyttöön kaiken 
biojätteen osalta. Tällöin rakennustuotteiden hiilikädenjälki olisi otettava huomioon 
ilmastoselvityksessä riippuen siitä, kuinka nopeasti materiaalin hiilinielu uusiutuu. Tämä 
puolestaan tekee luonnonmukaisten rakennustuotteiden ja niistä koostuvien rakenteiden 
hiilitaseista entistä edullisempia. 


