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Vähähiilinen rakentaminen 

Vähähiilisen rakentamisen tavoitteet ohjaa pohtimaan uusia keinoja vähähiilisyyteen.Jo suunnitteluvaiheessa on mah-

dollisuus vaikuttaa päästökuormien säätelyyn.  

Suomen tavoite hiilineutraalisuudesta vuoteen 

2035 mennessä vaikuttaa myös rakentamisen 

päästökuormien säätelyyn. Tavoitteena on tulevai-

suudessa tarkastella rakentamisen  koko elinkaa-

renaikaisia päästökuormia. Päästöjen säätelyä oh-

jattaisiin lainsäädännöllä, jolloin vaadittaisiin hiilija-

lanjälkilaskelma eli C-luku. [1] 

Rakennuksen elinkaari koostuu viidestä vaiheesta: 

• tuotevaihe 

• rakentaminen 

• käyttövaihe 

• elinkaaren loppu 

• elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset. 

Elinkaaritarkastelussa tarkasteltaisiin erityisesti ra-

kentamisen alussa ja lopussa tulevia päästöjä. 

Nämä muodostuvat muun muassa materiaalivalin-

noista, niiden valmistuksesta ja kierrätettävyydestä 

elinkaarensa lopussa. [1] 

Hiilijalanjälkilaskelma tehtäisiin jo suunnitteluvai-

heessa, jolloin voidaan vaikuttaa parhaiten pääs-

tökuormien vähentämiseen. [1] 

Rakennuksen elinkaaren pituus luo 

pohjan vähähiilisyydelle. 

Vähähiilisyyteen voidaan vaikuttaa huolel-

lisella suunnittelulla 

Uuden palvelutarpeen syntyessä, ensisijaisesti 

olisi tarpeen tavoitella vanhan rakennuksen korjaa-

mista. Jos se ei ole mahdollista, vasta sitten uuden 

rakennuksen rakentamista. Korjausrakentami-

sesta syntyvät päästöt ovat yleensä pienemmät 

mitä uudisrakentamisesta aiheutuvat. [2] 

Rakennuksen elinkaaren pituus luo pohjan vähä-

hiilisyydelle. Uutta rakennusta suunniteltaessa py-

ritään suunnittelemaan rakennus niin, että se pal-

velee käyttäjäänsä mahdollisimman pitkään. Tä-

hän voidaan vaikuttaa suunnittelemalla helposti 

muunneltavia, monikäyttöisiä ja kestäviä 

rakennuksia. Tällöin vältytään rakennuksen liian 

aikaiselta purkamiselta ja remontoinnilta. [2] 

Rakennuksen muodolla ja koolla on myös vaiku-

tusta vähähiilisyyteen. Pienemmässä rakennuk-

sessa on rakennettavaa vähemmän ja vähäisem-

mät lämmitystarpeet. [2] 

Suunnittelija voi ohjata myös rakentamisen materi-

aalien valmistuksesta aiheutuvia päästöjä valitse-

malla kierretettäviä tai vähäpäästöisiä rakennus-

materiaaleja. [2] 

Materiaalit voidaan valita myös sen mukaisesti, 

missä samassa kohteessa eri materiaaleilla voi-

daan saavuttaa sama käyttötarkoitus. Tällöin vali-

taan materiaali, jolla on pienimmät ilmastovaiku-

tukset. Esimerkiksi kun jokin tuote voidaan korvata 

puumateriaalilla, voidaan vähentää päästöjä. [3] 

 

Rakennusmateriaalien  päästöjä (Puuinfo 2020) 

Hirsi on rakennusmateriaalina ympäris-

töystävällinen 

Iso osa tuotesidonnaisista päästöistä syntyy kan-

tavasta rakenteesta. Vähähiilisyyteen voidaan vai-

kuttaa suosimalla puurakentamista. Betonilla ja te-

räksellä on puuta suurempi hiilijalanjälki, joka joh-

tuu niiden valmistuksesta aiheutuvista päästöistä. 

[4] 

Rakennuksen materiaalivalinnaksi kannattaakin 

suosia hirsirakennetta tai muuta massiivipuuraken-

netta. Hirsirakenteen valmistuksesta aiheutuvat 

päästöt ovat vähäisiä, hirsi sitoo pitkän elinkaa-

rensa aikana hiilidioksidia ja voidaan elinkaarensa 

lopussa kierrättää tai käyttää bioenergiaksi. 



 

 
 

 

Puurakentamisen elinkaari (Hirsitaloteollisuus 2019) 

Hirsirakenteella on mahdolisuus päästä myös pit-

kään elinkaaritarkasteluun. Kun tavoitellaan pitkää 

teknistä käyttöikää, oikein huollettuna ja oikeissa 

olosuhteissa hirsi on pitkäikäinen. Tällöin myös 

päästöt pystytään jakamaan pidemmälle aikavä-

lille. 

Rakenteen korjattavuudella on myös vaikutusta 

vähähiilisyyteen. Jos tarkastellaan normaali puura-

kenteista taloa, rakenteissa olevan höyrynsulku-

muovin käyttöikä on maksimissaankin 50 vuoden 

luokkaa. Tällöin rakenne joudutaan korjatessa pur-

kamaan. Hirsirakenteen etuna taas on yksiainei-

suus, mikä mahdollistaa helpon korjattavuuden ja 

näin pitkäikäisyyden. [5]  

Opinnäytetyönä suunnitellulle 147 m2:n hirsiraken-

teiselle pientalolle tehtiin hiilijalanjälkilaskelma ym-

päristöministeriön arviointityökalulla. Laskelmasta 

saatiin myönteisiä tuloksia, mikä vahvistaa hirsira-

kenteen vähähiilisyyden. Hirsirakenteen elinkaa-

renaikainen hiiikädenjälki oli suurempi, mitä hiilija-

lanjälki.  

  

Opinnäytetyönä suunniteltu hirsirakenteinen pientalo 

Materiaalivalinnoissa on kuitenkin tärkeää, että 

käytetään oikeanlaisia materiaaleja oikeassa pai-

kassa. Päästöjä vähentääkseen puunkäyttö ei ole 

ainoa oikea vaihtoehto. On tärkeää, että olosuh-

teet ovat suotuisia käytettävälle materiaalille, jol-

loin voidaan tavoitella materiaalin pidempää käyt-

töikää. 
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