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Betonia käytetään rakentamisessa paljon



Runkomateriaalit uudistalonrakentamisessa 
vuosina 2005–2020

Kaikki rakennukset



Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki
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Sementin ominaispäästöt kg CO2/t sementtiä

Finnsementin tehtaat
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Eri materiaalien hiilidioksidipäästöjä CO2-kg/kg

https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html


Materiaalien globaalit tuotantomäärät, mrd m3/v

Betonia ei ole mahdollista 
korvata muilla materiaaleilla. 
Rakentamisen materiaalipäästöjä 
pienennetään alentamalla 
betonirakentamisen päästöjä.

1 FAO
2 World Steel Association
3 International Energy Agency IEA



Hiilijalanjälki – benchmark rakennusmittakaavassa



Case 2012
”Vierumäen 
puukerrostalo”: 
Ero 6 % 
puukerrostalon 
eduksi



Case 2020



Case
Kuninkaantammi

Kaksi kerrostaloa, puu-
ja betonirakenteisina

- Samanlaiset tontit
- Samanlaiset tilaohjelmat 
- Samanlaiset suunnitteluratkaisut



Case
Kuninkaantammi
Tulokset

Puukerrostalot olivat: 

• 6 % vähähiilisempiä 
(n. 100 kg-CO2/m2) 

• 250 €/m2 kalliimpia

kuin ”perinteiset” betoni-
rakenteiset kerrostalot



Case Kuninkaantammi
Jatkopohdintaa

Hiilijalanjäljen ero tarkoittaa, että 
säästetyn CO2-tonnin hinnaksi tuli 
yli 2.500 € 

Vertailun vuoksi: 
- kompensaatiot 10…50 €/t
- päästökauppa 50….60 €/t
- hiilidioksidin talteenotto ja  

varastointi n. 100…150 €/t



Case Kuninkaantammi
Jatkopohdintaa

Jos 50 % Suomen 
kerrostalorakentamisesta 
muutettaisiin saman tien 
tehtäväksi puusta, Suomen 
kasvihuonekaasupäästöt 
vähenisivät alle 0,3 %.



Norcemin Brevikin sementtitehdas lähellä Osloa - rakenteilla 
CSS eli hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmä



P2X – Energiasta 
polttoaineeksi 



Polttoaineet uuniin

Raaka-aineet uuniin

……..

0….40 % 
polttoaineista

60….100 % 
kalkkikivestä

CO2-päästöt tulevat lähinnä sementistä
Kalkkikivestä n. 500 kg/sementti-tn
Polttoaineesta n. 0…400 kg/sementti-tn 



Markkinoille ”tulvii” vähähiilisiä tuotteita



Glen Canyon -pato vuodelta 1966 

Patoon kului betonia n. 4 Mm3, mikä vastaa 
noin Suomen yhden vuoden koko betonituotantoa.
Laitos säästää kaiken betonin valmistuksen 
päästämän hiilidioksidin takaisin ensimmäisen 
2 kk käytön aikana.

Ympäristörikos vai ekoteko?



Siksi betoni….

Todennetusti 
pitkäikäinen

Yksinkertaiset, koetellut 
rakenteet: suunnittelu, 
rakentaminen ja käyttö 

helppoa

Vähäinen 
huollon tarve

Kustannustehokas 
rakentaa ja käyttää 

– toimivat  markkinat

Massiivisuuden myötä 
energiatehokas,
hyvä sisäilma ja 

lämpöviihtyvyys

Sisäänrakennettu 
kosteudenkestävyys, 

ilmanpitävyys, 
ääneneristävyys ja 

palonkestävyys

Materiaalit täysin 
kierrätettäviä

Ympäristöystävällinen
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Kierrätys- ja biopolttoaineiden käyttö



Kivi kiertää takaisin rakentamiseen

Purettu betoni murskataan ja jalostetaan CE-merkityksi uusiokiviainekseksi.

Betonimurske (n.  2.000.000 t/v) säästää luonnon kiviainesta korvaamalla 
itseään suuremman määrän kalliomursketta.

Kierrätysaste 80 %



CO2ncrete Solution -hanke

Selvitetään betonin roolia hiilen sidonnassa
1. Kuinka paljon suomalainen betonirakennuskanta 

sitoo hiilidioksidia käyttövaiheessaan?
2. Kuinka paljon hiilidioksidia voi sitoutua 

betonin kierrätyksen avulla?
3. Millaisilla kierrätystavoilla voidaan maksimoida 

betoniin sitoutuvan hiilidioksidin määrä?





Kotimaisista raaka-aineista 
kotimaisella työllä

Noin 200 tehdasta 
ja 5 000 työntekijää

Vienti ei ole mahdollisuus, 
eikä tuonti uhka (n. 1 %)

Tehtaat työllistävät maakunnissa


