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Miksi tarvitaan vähähiilisyysluokitus?

• Tulevassa Kaavoitus- ja Rakentamislaissa tullaan asettamaan 
rakennuksille lupavaiheessa hiilikatto. Lupavaiheen suunnitelmia 
laadittaessa tarvitaan tiedot eri rakennusmateriaalien CO2-
päästöistä.

• Vaikka laki ei ole vielä voimassa, näitä arvoja kysellään ja laskelmia 
tehdään jo! Myös vähähiilisiä tuotteita on jo markkinoilla.

• Materiaalin toimittaja voi osoittaa hiililaskelmissa tarvittavan CO2-
päästöarvon laatimalla tuotteestaan EPD:n eli ympäristöselosteen.

• Laajat päästötiedot sisältävän EPD:n teko on raskasta ja hintavaa. 
EPD on tuotekohtainen.

• BY:n vähähiilisyysluokitus on yksinkertaistettu ja edullinen tapa 
esittää eri betoneista vain CO2-päästöarvot



Miksi tarvitaan vähähiilisyysluokitus?

• Lupavaiheen laskelmat tehdään vaiheessa, jossa kohteen 
materiaalitoimittajat eivät ole vielä tiedossa. 

• Tunnistettiin tarve luokittelulle, jonka avulla suunnittelijat pystyvät 
merkitsemään suunnitelmiin tuotenimiriippumattomasti ja ilman 
EPD:itä erilaisia vähähiilisiä betonilaatuja.

• Betonin valmistajat pystyvät halutessaan osoittamaan luotettavasti 
kunkin tuotteensa vähähiilisyyden tason.

• Luokitus tarjoaa yhteisen kielen suunnittelijoiden, valmistajien ja 
urakoitsijoiden välille. Samaan tapaan kuten betonin lujuusluokitus.

• BY:ltä kyseltiin myös ohjeita vähähiilisyysasioihin liittyen. 



Vähähiilisyysluokitus – BY:n työryhmä

• Ryhmä kokoontunut 5 kertaa, työ etenee hyvin
• Aluksi keskitytään valmisbetonilaatuihin, sitten 

laajennetaan muihinkin tuoteryhmiin

• Vastaavan tyyppinen ohje on jo käytössä Norjassa ja 
työnalla Saksassa

• Luokitusehdotus on saatu valmiiksi ja se on ollut 
lausuntokierroksella ennen joulua

• Työryhmän seuraava kokous 13.1.2022



Lähtökohdat suomalaiseen luokitukseen

1. Valittiin betonilaadut
• Aloitettiin rajallisella määrällä, lisätään myöhemmin jos on tarvetta

2. Määritettiin referenssitasot
• Hyödynnettiin RT:n EPD:n projektin tietoja
• Kyselyllä saatiin arvot 19 betoniasemalta (yhteensä 500 betonireseptiä analysoitu)

• Päätettiin käyttää keskimääräistä tasoa lähtötasona

3. Määritettiin vähähiilisyystasot
• Portaat  -15 % askelin

• Tasojen nimenä  GWP.REF    GWP.85    GWP.70 jne…

4. Tarvitaan myös laskentasysteemi
• Uskottava ja läpinäkyvä systeemi
• Laskuri on työnalla 

• Luokituksen käytön edellytyksenä on että laskelmat ovat luotettavia

5. Luokituksen käyttö on vapaaehtoista ☺

❖ GWP = Global Warming Potential



BY:n vähähiilisyyskokonaisuus 

Luokitustaulukko

• Luokittelun pääasiallinen 
käyttötarkoitus on 
suunnitteluvaiheessa päästötason 
määrittelyn työkaluna

• Taulukko, taustaraportti ja ohjeet 
ovat julkisia ja maksuttomia

Laskuri

• Laskurin pääasiallinen käyttötarkoitus on 
GWP-luokan osoittaminen tai tuotteen 
tarkemman CO2 päästömäärän laskenta.

• Voidaan tehdä vertailulaskelmia erilaisille 
betoniresepteille 

• tulostaa raportteja, joista käy ilmi mm GWP-
luokka ja tarkka CO2-päästöarvo 
(jälkikäteislaskentaa varten)

• Laskurin ominaisarvot hyväksytään BY:n
toimikunnassa

• Laskuri tullaan verifioimaan ja laskelmia 
valvoo kolmas osapuoli 

• Laskuri on maksullinen



Vähähiilisyysluokitus - Lausuntoversio 



Vähähiilisten betonien arvioitu saatavuus -
Lausuntoversio 



Vähähiilisyysluokituksen toiminta käytännössä



Miksi tarvitaan vähähiilisyysluokitus?
Toinen näkökulma

• Tulevaa lakia ennakoiden Ympäristöministeriö on julkaissut sivuillaan eri 
materiaalien ja raaka-aineiden ominaispäästöarvoja sekä laskurin 
rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaan.

• Ominaisarvoja on kerätty eri tahoilta ja niihin liittyy tiettyjä epävarmuuksia 
ja hajontaa. Siksi arvot kerrotaan kertoimella 1,2.

• Tavoitteena on että BY-Vähähiilisyysluokituskokonaisuudesta muodostuu 
läpinäkyvä, tarkka ja luotettava tapa eri betonilaatujen päästöarvojen 
ilmoittamiseen.

• Tällöin voisi olla mahdollista saada luokituksen täyttävät betonilaadut 
mukaan YM:n päästölaskentaan s.e. kerroin 1,2 saataisiin pois

• Tällä on vaikutusta vertailtaessa eri materiaaliratkaisuja hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. 


