
Ympäristömerkintä Suomi Oy 11.6.2020 

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskelman lähtötiedot 
 

Kohde  
Laskelman laatija  
Päivämäärä  

 
 
Laskelma tehdään Ympäristöministeriön julkaisun Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 
(Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Ympäristöministeriö, Helsinki 2019. ISBN: 978-952-361-
029-3. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761) mukaisesti.  
 
Ympäristömerkintään toimitetaan ja selvitetään: 
 
Taulukko 1. Selvitys laskennassa huomioon otetuista elinkaaren vaiheista ja pohjatiedoista 
 

 Huomioon 
otetut 

elinkaaren 
vaiheet 

Merkitse 
rastilla 

Vaiheet, joiden 
päästöt arvioitu 

kohdekohtaisesti 
Merkitse rastilla 

Selitä mihin perustuvat niiden vaiheiden  
päästöt, joita ei arvioitu 

kohdekohtaisesti (esimerkiksi YM:n 
menetelmän mukainen oletusarvo) 

A1-3 Valmistus*   - 
A4 kuljetus työmaalle    
A5 Työmaatoiminnot, 
uudisrakennus 

   

B3-4 Korjaukset ja 
uusimiset 

   

B6 Energia käyttö*   - 
C1 Purkutyömaan 
toiminnot 

   

C2 Kuljetus 
jatkokäsittelyyn 

   

C3-4 Jätteenkäsittely ja 
loppusijoitus 

   

 
*Arvioitava aina kohdekohtaisesti 
 
 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161761
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Taulukko 2. Selvitys arvioiduista rakennusosista sekä kohdekohtaisesti arvioiduista määristä ja 
niiden päästöistä 
 

 Huomioon 
otetut osat. 

Merkitse 
rastilla 

Kohdekohtaisesti arvioidut  
määrät ja päästöt 

Ei kohdekohtaisesti 
arvioidut määrät ja 

päästöt. 
Ilmoita mihin perustuvat 

(esimerkiksi YM:n 
menetelmän mukainen 

oletusarvo) 

Kohdekohtaisesti 
arvioidut 

määrätiedot. 
Merkitse rastilla 

EPD:hen 
pohjautuvat 

päästötiedot. 
Merkitse rastilla. 
Toimita ko. EPD:t 

hakemuksen 
liitteenä. 

Tontti     
Maatyöt    Ei täytetä 
Tuennat ja 
vahvistukset 

   

Tontin päällysteet    
Tontilla olevat 
ulkopuoliset 
rakenteet 

   

Kantavat 
rakenteet 

   

Rakennusten 
perustukset ja 
vedenpoisto 

   

Runko    
Julkisivut    
Ulkotasot    
Vesikatot    
Kevyet rakenteet    
Pintarakenteet    
Kiintokalusteet    
Hormit ja tulisijat    
Tilaelementit    
LVI-järjestelmät    
Lämmitys-
järjestelmät 

    

Vesi- ja viemäri-
järjestelmät 

    

Ilmastointi-
järjestelmät 

    

Jäähdytys-
järjestelmät 

    

Palontorjunta-
järjestelmät 

    

Sähköjärjestelmät     
Tuotanto ja 
liittäminen 

    

Pääjakelu     
Sähköistys     
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Valaistus-
järjestelmät 

    

Sähkölämmitys-
järjestelmät 

    

Laiteosat     
Hissit     
Työmaa     
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Taulukko 3. Selvitys päämateriaalien määristä ja päästöistä 
Selitä seuraavan taulukon avulla rakennuksen päämateriaalin kokonaismäärä ja laskennassa käytetyt 
päästötarvot. 
Ota huomioon vain rakennuksen kantava rakenne (perustus, runko, julkisivut, ulkotasot, vesikatot, ks. 
taulukko 2). Vaiheet A1-5. 
Rakennuksen päämateriaaliksi katsotaan tässä rungon materiaali (betoni, teräs ja/tai puu).  
Jos  rungon materiaali on teräs tai puu, niin ilmoita päämateriaalin lisäksi betonin määrä kantavassa 
kokonaisrakenteessa.  
 

 Rakenne tai tuote Määrä kg/m2 Päästöarvo kg/kg 
Betonin kokonaismäärä kg/m2 
(kerrosalan mukaan) 
Jaa soveltuviin pääosiin (kuten 
perustus, paikalla valetut laatat, 
ontelolaatat, julkisivun kantavat 
sisäkuoret, kantavat sisäseinät, 
palkit ja pilarit).  Ota huomioon 
raudoitteet myös paikalla 
valetuissa rakenteissa. 
Ilmoita laskennassa käytetyt 
päästöarvot (kg CO2e/kg) saman 
jäsentelyn mukaisesti. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Teräksen kokonaismäärä (ilman 
raudoitteita)  kg/m2 (kerrosalan 
mukaan) 
Jaa tarvittaessa osiin 
Ilmoita laskennassa käytetyt 
teräksen päästöarvot (kg CO2e/kg) 
saman jäsentelyn mukaisesti. 

   
   
   
   
   
   
   
   

Puun kokonaismäärä kg/m2 
(kerrosalan mukaan) 
Jaa tarvittaessa osiin (kuten 
sahatavara, CLT tms.) 
Ilmoita laskennassa käytetyt puun 
päästöarvot (kg CO2e/kg) saman 
jäsentelyn mukaisesti. 
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Taulukko 4. Arviointituloksen raportointi 
 

Arviointikohteen perustiedot 
Rakennuksen tiedot 
Rakennustunnus,  
osoite,  
rakennustyyppi,  
rakennusvuosi 

 

Tontti 
Tuennat , vahvistukset ja 
päällysteet (lyhyt selitys 
toimenpiteistä) 
Rakennuksen tekniset tiedot 
Kerrosala,  
kerrosten lukumäärä, 
kellarikerrosten lukumäärä, 
pääasiallinen runkomateriaali, 
energialuokka, 
laskennallinen ostoenergian 
kulutus energiamuodoittain 
suunnitteluikä 

 

Hiilijalanjäljen arvioinnin tulos.  
Tulos lasketaan vuotta kohden 50 vuoden tarkastelujaksolle ( CO2e kg/m2 vuosi) 
A1-A5  
B3-B4  
B6  
C3 (hiilivarasto) ilmoita tässä biogeeninen hiilisisältö hiilidioksidina 
C (muut)  
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	Määrä kgm2Betonin kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa soveltuviin pääosiin kuten perustus paikalla valetut laatat ontelolaatat julkisivun kantavat sisäkuoret kantavat sisäseinät palkit ja pilarit  Ota huomioon raudoitteet myös paikalla valetuissa rakenteissa Ilmoita laskennassa käytetyt päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti_7: 
	Päästöarvo kgkgBetonin kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa soveltuviin pääosiin kuten perustus paikalla valetut laatat ontelolaatat julkisivun kantavat sisäkuoret kantavat sisäseinät palkit ja pilarit  Ota huomioon raudoitteet myös paikalla valetuissa rakenteissa Ilmoita laskennassa käytetyt päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti_7: 
	Rakenne tai tuoteBetonin kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa soveltuviin pääosiin kuten perustus paikalla valetut laatat ontelolaatat julkisivun kantavat sisäkuoret kantavat sisäseinät palkit ja pilarit  Ota huomioon raudoitteet myös paikalla valetuissa rakenteissa Ilmoita laskennassa käytetyt päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti_8: 
	Määrä kgm2Betonin kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa soveltuviin pääosiin kuten perustus paikalla valetut laatat ontelolaatat julkisivun kantavat sisäkuoret kantavat sisäseinät palkit ja pilarit  Ota huomioon raudoitteet myös paikalla valetuissa rakenteissa Ilmoita laskennassa käytetyt päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti_8: 
	Päästöarvo kgkgBetonin kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa soveltuviin pääosiin kuten perustus paikalla valetut laatat ontelolaatat julkisivun kantavat sisäkuoret kantavat sisäseinät palkit ja pilarit  Ota huomioon raudoitteet myös paikalla valetuissa rakenteissa Ilmoita laskennassa käytetyt päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti_8: 
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	Rakenne tai tuotePuun kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa tarvittaessa osiin kuten sahatavara CLT tms Ilmoita laskennassa käytetyt puun päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti: 
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	Rakenne tai tuotePuun kokonaismäärä kgm2 kerrosalan mukaan Jaa tarvittaessa osiin kuten sahatavara CLT tms Ilmoita laskennassa käytetyt puun päästöarvot kg CO2ekg saman jäsentelyn mukaisesti_2: 
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