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Puun käytön 
ympäristöhyödyistä 
on käyty vilkasta 
keskustelua erityisesti 
metsä ja puutuotealan 
sisällä 90-luvun 
alkupuolelta asti. Vaikka 
ymmärrystä asialle on 
löytynyt poliitikoilta, 
viestin vieminen 
alan ulkopuolelle on 
takkuillut. 

►►

Puun pienellä ilmastorasitteella  
on vihdoinkin käyttöä
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Puurakentamisen 
kiinnikkeet - kaikki

Puun keskeiset ympäristö-
hyödyt; uusiutuvuus, vä-
hähiilisyys ja kierrätettä-

vyys eivät ole suoraan vertai-
lukelpoisia muihin rakennus-
materiaaleihin, vaan ympäris-
töhyötyjen vertailu edellyttää 
yhtenäistä vertailukehikkoa. 
Lähtökohtana pitää olla mate-
riaalin sijaan tuotteen käyttö-
tarkoitus, lisäksi tarvitaan yh-
tenäiset laskentasäännöt ja so-
pimus siitä, mitä ympäristö-
vaikutuksia mitataan ja miten 
niistä viestitään.

HIILEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
LASKENTA ON VIHDOIN TULOSSA  
OSAKSI RAKENTAMISTA

Hiilen ja ympäristövaikutus-
ten laskenta on vihdoin tulossa 
osaksi rakentamista.

 Rakennustietosäätiö pe-
rusti jo vuonna 2004 RT-ym-

päristöseloste -järjestelmän. Se 
oli tarkoitettu yhdenmukais-
tamaan rakennustuotteiden 
ympäristövaikutusten esitysta-
paa ja edistämään rakentamis-
ta, joka perustuu elinkaario-
minaisuuksiltaan kestäviin ja 
ekologisesti toimiviin ratkai-
suihin. RT-ympäristöseloste oli 
hieman aikaansa edellä ja sen 
säännöillä julkaistiin alle 20 se-
lostetta, niistä viisi oli puutuot-
teille. Syy tähän oli paljon kat-
tavampi yhteiseurooppalainen 
kehitystyö kestävän rakentami-
sen teemalla. 

Ensimmäinen yhteiseuroop-
palainen ympäristöselosteen 
standardi EN 15804 julkaistiin 
vuonna 2011. Standardi kertoo 
rakennustuotteiden valmistus-
vaiheen lisäksi siitä, miten ra-
kennustuotteiden käytönaikai-
set ja tuotteiden käytöstä pois-
ton ympäristövaikutukset pi-
tää laskea.  Yhteinen standardi 
mahdollistaa myös ympäristö-
vaikutuksista kertomisen yh-
dellä selosteella lähes kaikissa 
Euroopan maissa.

Uuden standardin mukai-
sia rakennustuotteiden ympä-
ristöselosteita on julkaistu Sak-
sassa yli tuhat ja Ranskassa tu-
hansia. Kun yksittäisessä raken-
nuksessa ehkä alle 100 kompo-
nentilla on tosiasiallista vaiku-
tusta ympäristöön, Euroopassa 
ympäristöselosteita alkaa olla 
riittävästi rakennusten ympä-
ristövaikutusten arviointiin.  

Suomessa Rakennustieto-
säätiö perusti uuden palvelun 
keväällä 2016 nimellä RTS-
ympäristöseloste (https://epd.
rts.fi). Liikkeelle lähtö on ollut 

hidasta, mutta kysyntä ympä-
ristötiedolle on selvästi vilkas-
tumaan päin. 

Tällä hetkellä RTS-järjestel-
mässä on julkaistu jo yli 40 se-
lostetta. Niistä puutuotteille on 
seitsemän, mutta selvästi enem-
män tarvitaan.

Ympäristöministeriö on 
laatinut tänä vuonna uu-
den ohjeistuksen rakennus-
ten vähähiilisyyden arviointi-
menetelmäksi (http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952- 361-
029-3). Ministeriön tavoite 
on, että rakennusten elinkaa-
ren vähähiilisyys tulee osaksi ra-
kennusmääräyksiä 2020-luvun 
puoliväliin mennessä. Vaikka 
vähähiilisyys onkin vain osa 
ympäristöselosteen sisältöä, 
ministeriön ehdottama lasken-
tamenetelmä on yhtenevä RTS-
ympäristöselosteen kanssa. Jos 
tuotteella ei ole omaa ympäris-
töselostetta, sen ilmastorasit-
teena käytetään selvästi keski-
määräistä huonompaa oletus-
arvoa. Tämän säännöstön käyt-
töönotto varmasti motivoi ra-
kennustuotevalmistajia toden-
tamaan tuotteiden ja niiden 
käytön ympäristövaikutukset.

Toinen keskeinen tekijä ym-
päristötiedon merkityksen kas-
vamisessa on markkinoiden ky-
syntä.  Kyse ei ole vain viherhi-
pin asiakassegmentin miellyt-
tämisestä. Esimerkiksi vihreän 
rakentamisen sertifioinnissa on 
etua, jos rakentamisessa käyt-
tää tuotteita, joille on laadittu 
ympäristöseloste. Esimerkik-
si Joutsenmerkki ilmoitti vast-
ikään, että hiilijalanjälkilasken-
nasta voi jatkossa saada pisteitä.

Puutuotteiden kannalta on 
mielenkiintoista, että hirsira-
kennusta vastaan voi jo huu-
tokaupata hiilikompensaatioi-
ta Puro.earth-kauppapaikalla 
(https://puro.earth). Ilmake-
hästä pitkäaikaisesti poistetun 
hiilidioksiditonnin hinta oli 
marraskuussa 2019 23 euroa.  
Ei ole mitään eritystä syytä sil-
le, miksi vastaavat järjestelmät 
eivät voisi kattaa puutuotteiden 
käyttöä laajemminkin.

PUUTUOTTEIDEN 
YMPÄRISTÖSELOSTE ON 
YRITTÄJÄLLE MYYNTIVALTTI

RTS-järjestelmässä on julkaistu 
ympäristöselosteet Suomen sa-
hayrittäjien LÄHIPUU® tuot-
tajille, Puutuoteteollisuus ry:n 
sahatavaralle, Hirsitaloteol-
lisuus ry:n lamellihirsiraken-
teelle sekä neljälle UPM:n va-
nerituotteelle. 
Lisäksi on valmisteilla ympä-
ristöselosteita ainakin erilaisille 
sahatavaran jatkojalosteille. 
Tässä artikkelissa esitellään kol-
mea ensimmäistä. 

Ympäristöselosteen vaiku-
tukset ilmoitetaan yhtä sahata-
varakuutiota kohden. Sahata-
varan myyjän kannalta on kä-
tevämpi kääntää luvut sahata-
varametriä, tai myytyä metri-
määrää kohden. 

LÄHIPUUn tuottaja, Larja-
man Puutavaraliike, teki hiili-
jalanjäljestä näppärän sovelluk-
sen verkkosivuilleen (https://
larjamansaha.fi/lahipuu/). Siel-
lä voi ostaja voi nähdä suoraan 
hankkimansa sahatavaran il-
mastovaikutukset.
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LÄHIPUU® JA 
PUUTUOTETEOLLISUUS RY:N 
SAHATAVARA

Suomen sahayrittäjät ry julkaisi 
loppuvuodesta 2018 ensim-
mäisenä Suomessa puutuotteen 
ympäristöselosteen. Luonnon-
varakeskus (Luke) keräsi tietoja 
13 eri puolilla Suomea sijaitse-
valta LÄHIPUU® sahalta. Li-
säksi arvioitiin metsien hoidon 
sekä puun korjuun ja kuljetuk-
sen ympäristövaikutukset.  

Yhtä sahatavarakuutiota 
kohden laskettuihin tuloksiin 
vaikuttavat koneiden käytön li-
säksi se, kuinka paljon metsästä 
korjatusta puusta on saatu ulos 
sahatavaraa ja onko sivutuot-
teita (sahanpuru, kuori) voitu 
hyödyntää tai onko niistä syn-
tynyt jätettä. Jätemateriaalin si-
toutuneet ympäristövaikutuk-
set rasittavat aina päätuottet-
ta. Näiden selvittäminen vaati 
merkittävän työpanoksen tut-
kijoilta ja ehkä vielä enemmän 
kärsivällisyyttä sahoilta, joilta 
tietoja kerättiin.

Siinä missä LÄHIPUU 
edustaa paikallisia tuottajia, 
Puutuoteteollisuus ry on laa-
tinut ympäristöselosteen, joka 
edustaa keskisuurten ja suurten 
sahojen tuotantoa.

Erilaisten sahaus- ja kui-
vaustapojen ympäristövaiku-
tusten eroja on koottu kuvi-
oon.  Vaikka ympäristöselos-
teessa pyritään mahdollisim-
man suureen vertailtavuuteen, 
se ei aina toteudu. LÄHIPUU 
ympäristöselosteessa on eritel-
ty kolme eri tavaralajia: siirret-
tävällä sahalla ulkokuivattu sa-
hatavara sekä kiinteällä sahalla 
ulkokuivattu ja konekuivattu 
sahatavara.  

Erityisesti kiinteän sahan 
konekuivatun sahatavaran ym-
päristövaikutukset ovat mui-
ta suurempia. Tähän vaikuttaa 
kaksi asiaa. Ensinnäkin osa sa-
hoista on erikoistunut erikois-
puun sahaamiseen, ja sahatuk-
kia voidaan tuoda hieman kau-
empaakin. Suurin tekijä on kui-
tenkin LÄHIPUU® -tuottajille 
tyypillinen erikoislaatujen kui-
vatus. Kiinteiden sahojen kone-
kuivatuksessa yhden yksittäisen 
sahan kuivatustekniikka nostaa 
keskimääräisiä ympäristövaiku-
tuksia melkein kolmanneksen.  

Eroja tuotteiden välillä syn-
nyttävät myös erilaiset rajauk-
set ja laskentatavat, joita ympä-
ristöselosteiden laatijat käyttä-
vät. Huolimatta pitkälle sovi-

tuista yhteisistä laskentasään-
nöistä, vaikutusten laskija voi 
vielä tehdä ratkaisuja, jotka vai-
kuttavat lopputulokseen mer-
kittävästi.

HIRSITALOTEOLLISUUDEN 
LAMELLIHIRSIRAKENNE 

Yhtenäisen laskentatavan ja ra-
portointikehikon etuna on, että 
ympäristöselosteiden tietoja voi 
kumuloida. Luken laskema la-
mellihirsiseinärakenteen ympä-
ristöseloste perustuu sahatava-
ran osalta suoraan Puutuotete-
ollisuuden laatimaan selostee-
seen. Siihen on vain lisätty in-
ventaari lamellihirsien valmis-
tuksesta, kuljetuksesta raken-
nuspaikalle ja hirsitalon pysty-
tyksestä. 

Aikaisemmin mainittu hii-
lensidonnan kompensaatio-
kauppa perustuu juuri ympä-
ristöselosteessa laskettuun hii-
lijalanjälkeen. Kuvion mukai-
sesti lähtökohtana on, että la-
mellihirsiseinä kuutio poistaa 
nettona ilmakehästä 542 ki-
loa kasvihuonekaasuja. Hirsi-
taloteollisuus ei tosin teettänyt 
ympäristöselostetta tätä varten. 
Alkuperäisenä tavoitteena oli 
todentaa tuotteen hiilijalanjäl-
ki keskieurooppalaisten asiak-
kaiden vaatimusten mukaises-
ti. Englanniksi julkaistu ympä-
ristöseloste on julkaistu RTS:n 
kautta yhteiseurooppalaisessa 
Eco Platform -järjestelmässä ja 
käännetty jo useille eri kielille.   

MITEN PUUTUOTTEEN 
YMPÄRISTÖSELOSTEEN SAA?

Ympäristöselostetta varten tar-
vitaan tutkimus (inventaari) 
koko tuotantoketjun resurssien 
ja raaka-aineen käytöstä, sekä 
näitä vastaavasta tuotannosta. 
Lisäksi selvitetään mahdolli-
set suorat päästöt ympäristöön, 

Lamellihirsiseinärakenteen ilmastorasite. Luvut tehtaan portilla, eli ilman 
kuljetusta ja rakentamista. 

LÄHIPUU ja Puutuoteteollisuus ry:n jäsenyritysten sahatavaran 
ympäristövaikutukset. Vaikutukset jokaisessa ympäristöluokassa on 
skaalattu vaikutukseltaan suurimpaan tavaralajiin.  

LÄHIPUU SIIRRETTÄVÄ SAHA

LÄHIPUU KIINTEÄ SAHA JA ULKOKUIVATTU

LÄHIPUU KIINTEÄ SAHA JA KONEKUIVATTU

PUUTUOTETEOLLISUUS RY

jätteiden määrä ja niiden lop-
pusijoitus. Elinkaaritutkijan 
tehtävä on kääntää materiaalin 
ja laitteiden käytöstä ja kulje-
tuksista syntyvät päästöt hiilija-
lanjäljeksi ja muiksi ympäristö-
vaikutuksiksi. Lisäksi hän laatii 
luottamuksellisen raportin sekä 
tilaajalle, että laskelmat tarkas-
tavalle ulkopuoliselle varmen-
tajalle. Julkinen ympäristöse-
loste ei ole varsinaisesti mää-
rämuotoinen, mutta standardi 
määrittelee tarkasti, mitkä asiat 
siinä on esitettävä.

Ympäristöseloste voidaan 
tehdä joko yrityksen omalle 
tuotteelle tai tuoteryhmälle, jos 
tuotteet ovat riittävän saman-
kaltaisia. Luke tekee asiakkaan 

Hiilen ja 
ympäristövaiku- 
tusten laskenta 
on vihdoin 
tulossa osaksi 
rakentamista.

TARMO RÄTY

”

kanssa sopimuksen, joka kat-
taa valmiin julkaisukelpoisen 
ympäristöselosteen. Tämän li-
säksi tilaajan kustannettavaksi 
jää varsinainen julkaisu, joko 
pelkästään kotimaisessa RTS-
järjestelmässä (alkaen 1600 € 
+ ALV) tai sen lisäksi yhteis-
eurooppalaisessa Eco Plat-
form -järjestelmässä (lisähintaa  
800 € + ALV). Ympäristöselos-
te on voimassa korkeintaan vii-
si vuotta.

TARMO RÄTY

Kirjoittaja toimii erikoistut-
kijana Luonnonvarakeskuksessa.
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