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SISÄLTÖ

Tässä taustaraportissa esitetään BY-Vähähiilisyysluokituksen periaatteet 
sekä luokitukseen liittyvät lähtötiedot kuten raaka-aineiden, kuljetusten 
ja energian ominaispäästöt. Taustaraportti päivitetään vuosittain, koska 
raaka-aineiden ominaispäästöt muuttuvat. Ominaispäästöjen muutokset 
päivitetään BY-Vähähiilisyyslaskuriin heti vähähiilisyystoimikunnan hyväk-
synnän jälkeen, mutta tämä taustaraportti päivitetään kerran vuodessa. 
Taustaraportin päivityksen jälkeen tehdyt lisäykset, muutokset ja ajan-
tasaiset ominaisarvot esitetään nettisivulla www.vähähiilinenbetoni.fi

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvät ohjeet koostuvat seuraavista osista:
Osa 1 Taustaraportti
Osa 2 Käyttöohje suunnittelijalle ja betonin tilaajalle
Osa 3 Käyttöohje betonin valmistajalle
Osa 4 BY-Vähähiilisyyslaskurin käyttöohje.
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ESIPUHE
BY-Vähähiilisyysluokitus on vapaaehtoinen, kansallinen luokitus 
betonin hiilidioksidipäästöjen ilmoittamiseksi. Luokittelun tarkoi-
tuksena on helpottaa vähähiilisten betonien käyttöä ja siten vähen-
tää betonirakenteiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. 

BY-Vähähiilisyysluokituksella betonilaadut jaotellaan eri luok-
kiin hiilidioksidipäästöjen perusteella. Luokituksen tarkoituksena 
on luoda alalle betonin valmistajasta riippumaton, yhtenäinen tapa 
kuvata erilaisia vähähiilisiä betonilaatuja.  Betonin lujuusluokkien 
kanssa analoginen päästöluokitus helpottaa vähähiilisten beto-
nien määrittelyä rakennusten suunnitteluvaiheessa.  Tilaaja voi esi-
merkiksi asettaa rakenne- tai kohdekohtaisesti betonille vähähiili-
syysluokan ja tämän jälkeen valita betonin toimittajan normaaliin 
tapaan.

Betonin BY-Vähähiilisyysluokka määräytyy BY:n hyväksymällä las-
kentaohjelmalla määritetyn päästöarvon perusteella. Laskurilla las-
ketaan tietyn betonireseptin hiilidioksidipäästö betonikuutiometriä 
[m3] kohti.

BY-Vähähiilisyysluokituksesta vastaa Suomen Betoniyhdistys ry. 
Luokitus on tehty vuosina 2021 ja 2022, ja sen tekemiseen ovat 
osallistuneet Suomen Betoniyhdistys ry, Betoniteollisuus ry sekä 
Aalto-yliopisto. Luokituksen tekemistä on ohjannut Betoniyhdistyk-
sen hallituksen nimeämä ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet

Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, puheenjohtaja 
Olli-Pekka Aalto, Helsingin kaupunki
Tapio Aho, Ramboll Oy
Mika Autio, Rudus Oy
Pekka Haapimaa, Swerock Oy
Markus Haatainen, Lujabetoni Oy
Esa Heikkilä, Finnsementti Oy
Ari Ilomäki, Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry
Elli Kinnunen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Arto Köliö, Renovatek Oy
Mika Lemmetyinen, Väylävirasto
Erkki Luokkanen, Helsingin rakennusvalvonta
Ari Mantila, Betoniteollisuus ry/valmisbetonijaos 
Matti Pentti, Tampereen Yliopisto
Jouni Punkki, Aalto-yliopisto
Katriina Tallbacka, Kiwa Inspecta Oy
Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry, sihteeri.
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Betoniyhdistyksen alaisuuteen on perustettu Vähähiilisyystoimi-
kunta, jonka tehtävänä on tarkistaa ja hyväksyä laskelmissa käy-
tettävien raaka-aineiden, kuljetusten ja energian ominaispäästöt. 
Samoin toimikunta käsittelee mahdolliset luokitukseen, laskuriin 
ja niiden ohjeisiin liittyvät muutos- ja kehitystarpeet. Toimikunta 
hyväksyy BY-Vähähiilisyysluokituksessa käytettävät laskentatyöka-
lut ja toimii lisäksi sertifioinnin ohjausryhmänä. Vähähiilisyystoimi-
kuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:

Ari Ilomäki, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Jouni Punkki, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja
Arto Köliö, Renovatek Oy
Katriina Tallbacka, Kiwa Inspecta Oy
Ari Mantila, Betoniteollisuus ry
Tarja Häkkinen, Suomen Ympäristökeskus
Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry, sihteeri.

Vähähiilisyystoimikunnan jäseniksi ei nimetä materiaalien toimit-
tajia tai laskurin käyttäjiä mahdollisten intressiristiriitojen välttämi-
seksi.

Luokitukseen liittyvä materiaali on koottu sivuille www.vähähiili-
nenbetoni.fi. Betoniyhdistys omistaa Vähähiilisyysluokitukseen liit-
tyvät tuotemerkit ja logot. 

http://www.vähähiilinenbetoni.fi
http://www.vähähiilinenbetoni.fi
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BY-VÄHÄHIILISYYSLUOKITUKSEN TARKOITUS 
JA PERIAATTEET
BY-Vähähiilisyysluokituksella jaotellaan betonilaadut luokkiin hiili-
dioksidipäästöjen suuruuden perusteella. Tuotteelle määritetty 
luokka on betoniresepti- ja betoniasemakohtainen. Luokitus käsit-
tää yhteensä 16 betonilaatua ja 5 vähähiilisyysluokkaa. BY-Vähähii-
lisyysluokitus on vapaaehtoinen, ja sitä voidaan käyttää suunnitteli-
jan tai tilaajan niin halutessa. 

Vähähiilisyysluokkia merkitään tunnuksella GWP.NN (GWP = Glo-
bal Warming Potential). Tällä hetkellä vähähiilisyysluokkia on viisi: 
GWP.REF, GWP.85, GWP.70, GWP.55, GWP.40. GWP.REF luokka on 
referenssitaso, joka vastaa betonilaaduittain suomalaisten betoni-
valmistajien keskimääräistä päästötasoa vuonna 2021. Vähähiili-
syysluokat ovat päästötasoltaan alhaisempia kuin referenssitaso. 
Esimerkiksi luokka GWP.85 tarkoittaa, että päästöt ovat korkeintaan 
85 % verrattuna referenssitasoon. 

BY-Vähähiilisyysluokat on esitetty taulukossa 1. Päästöjen yksik-
könä on kg CO2e/betoni-m3. Arvot ovat standardin SFS-EN 15804 
+A2:2019 mukaisia GWPtotal-arvoja sisältäen elinkaarilaskennan 
moduulit A1…A3. Myös referenssitaso toimii vähähiilisyysluokkana, 
koska valitsemalla se voidaan varmistua, että käytetyn betonin pääs-
töt ovat korkeintaan kyseisen betonilaadun keskiarvon suuruiset. 

Päästöjen laskennassa käytetään EPD:eiden eli ympäristöselos-
teiden periaatteita muutamin poikkeamin. EPD:stä poiketen luo-
kituksessa lasketaan vain GWPtotal-päästöt ja tarkastellaan vain 
EPD:n moduuleita A1…A3. Päästöt lasketaan betonilaadun reseptin 

1
perusteella ja hukka huomioidaan vakiomääräisenä osuutena [%] 
valmistetun betonin määrästä. Raaka-aineista huomioidaan sideai-
neet (sementti ja seosaineet), kiviainekset, lisäaineet ja vesi. Lisäksi 
huomioidaan betonin valmistuksessa tarvittava sähkö ja lämmitys-
energia.

Betonin BY-Vähähiilisyysluokka lasketaan BY-Vähähiilisyyslasku-
rilla tai muulla BY:n hyväksymällä laskentaohjelmalla määritetyn 
päästöarvon perusteella. BY-Vähähiilisyysluokituksen käyttö edel-
lyttää betonin valmistajalta BY-Vähähiilisyyssertifiointia.

On huomioitava, että luokituksen päästöarvot koskevat vain 
betonia, eivät siis esimerkiksi betonirakenteiden raudoitusta, beto-
nin tai betonituotteen kuljetuksia tai työmaatoimintoja. Betonin 
päästöarvoa voidaan käyttää rakennusten päästölaskennassa kui-
tenkin huomioiden tämän päästöarvon kohdentuminen pelkästään 
betonimateriaaliin. Betonin päästöarvoa ei siten myöskään voida 
verrata esimerkiksi betonielementtien ympäristöselosteiden pääs-
töarvoihin, koska jälkimmäiset sisältävät myös raudoituksen sekä 
elementtien valmistusprosessin aiheuttamat päästöt.

Vähähiilisyysluokka ei kumoa muita betonille asetettuja vaati-
muksia. Esimerkiksi lujuus- ja säilyvyysominaisuuksien (kuten rasi-
tusluokkien) tulee toteutua vähähiilisyysluokasta riippumatta. On 
kuitenkin huomattava, että vähähiilisen betonin valinta voi vaikut-
taa myös muihin betonin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi lujuu-
denkehitykseen. 
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Taulukko	1.	BY-Vähähiilisyysluokituk-
sen betonilaadut sekä BY-Vähähiili-
syysluokkien raja-arvot. Arvot ovat 
GWPtotal-arvoja sisältäen moduulit 
A1…A3. Arvojen yksikkönä on  
kg CO2e/betoni-m3. 

kg	CO2e/m3

BETONILAATU GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40

C20/25 - Ei huokostettu 210 180 145 115 85

C25/30 - Ei huokostettu 230 195 160 125 90

C30/37 - Ei huokostettu 255 215 180 140 100

C35/45 - Ei huokostettu 285 240 200 155 115

C45/55 - Ei huokostettu 320 270 225 175 130

C50/60 - Ei huokostettu 340 290 240 185 135

C30/37 - Huokostettu 290 245 205 160 115

C35/45 - Huokostettu 330 280 230 180 130

C45/55 - Huokostettu 375 320 265 205 150

C50/60 - Huokostettu 395 335 275 215 160

C30/37 P0 270 230 190 150 110

C30/37 P30 300 255 210 165 120

C35/45 P0 300 255 210 165 120

C35/45 P30 330 280 230 180 130

C35/45 P50 340 290 240 185 135

C45/55 P50 375 320 265 205 150
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2 GWP-PÄÄSTÖJEN LASKENTA

GWP-päästöt lasketaan BY-Vähähiilisyyslaskurilla. Päästöt voidaan 
laskea muullakin Betoniyhdistyksen hyväksymällä, kolmannen osa-
puolen verifioimalla laskentatyökalulla. Muilla laskentatyökaluil- 
la saadut yksittäiset laskentatulokset saavat poiketa korkeintaan 
±5 kg CO2e/m3 BY-Vähähiilisyyslaskurin tuloksista. 

Laskenta on betonilaatu- ja betoniasemakohtainen. Päästöt las-
ketaan betoniresepteittäin reseptin tavoitearvojen perusteella 
ottaen huomioon kuitenkin mahdollinen päästöarvon varmuus-
marginaali. Valmistaja harkitsee varmuusmarginaalin suuruuden 
reseptikohtaisesti. Varmuusmarginaalia arvioitaessa on otettava 
huomioon, että todellinen päästöarvo pistokokeissa saa ylittää 
tavoitearvojen mukaisen päästöarvon korkeintaan 5 kg CO2e/m3.

Jokaisen raaka-aineen osalta otetaan huomioon
• raaka-aineen valmistus (= raaka-aineen määrä [kg/m3] * omi-

naispäästö [kg CO2e/kg])
• raaka-aineen kuljetus betoniasemalle (= raaka-aineen määrä 

[kg/m3] * kuljetusmatka [km] * ominaispäästö [kg CO2e/tn km]).

Kuljetuksen osalta otetaan huomioon eri kuljetusmuodot; esimer-
kiksi sementti voidaan kuljettaa laivalla terminaaliin ja sieltä edel-
leen kuorma-autolla betoniasemalle. Kaikki kuljetusvaiheet ja 
myös paluumatkat tulee huomioida, jos paluumatka tehdään ilman 
paluukuormaa.

Laskelmissa otetaan huomioon energian kulutus betoniase-
malla (sähkö ja lämmitysenergia) käyttäen vakioituja kulutusarvoja, 
mutta energialaatukohtaisia päästöarvoja (ks. luku 2.3).  

Betonihukan osalta käytetään vakiomääräistä arvoa 2 % (ks. 
myös 2.4). Valmisbetonituotannossa syntyy niin vähän muovi- ja 
sekajätettä, ettei sitä huomioida laskelmissa.

Tuloksena saadaan kokonaispäästöt kg CO2e/m3 (GWPtotal). 
Tätä arvoa käytetään luokituksessa. Lisäksi ilmoitetaan tuloksena 
saatu arvo yksikössä kg CO2e/kg-betoni. Tiheytenä käytetään beto-
nin reseptin mukaista tiheyttä. Kg-pohjaista päästöarvoa käyte-
tään joissakin päästötietokannoissa, esimerkiksi CO2data.fi-tieto-
kannassa, joten arvo on vertailukelpoinen tietokantojen arvojen 
kanssa.

Lisäksi esitetään ympäristöselosteiden mukaisesti eri moduulien 
päästöt:
• A1: Raaka-aineiden hankinta
• A2: Raaka-aineiden kuljetus
• A3: Valmistusprosessin päästöt.

Kuvassa 1 ja 2 on esitetty BY-Vähähiilisyyslaskurin raportit. 
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Vihreä Betoni Oy Ab
on laatinut GWP-laskelman (standardi EN 15804, modulit A1-A3)
Suomen Betoniyhdistys ry:n varmennetulla laskentamenetelmällä

tehtaalla: Viherlaakson tehdas
tuottamalleen valmisbetonilaadulle

Testibetoni

Tämä betoni kuuluu vähähiilisyysluokkaan

10.6.2022
Laskennan suorittaja

Vihreä Betoni Oy Ab, Mirva Vuori, mirva.vuori@betoniyhdistys.fi,
Varmennustodistuksen numero: 0000

Vähähiilisyyssertifikaatin numero: 0000

Betonin vähähiilisyysraportti
Raporttinro 23784375-8272-98420. 10.6.2022 Raportti on voimassa 9.6.2024 saakka

Lujuusluokka C30/37
Notkeusluokka S3
Maksimiraekoko #16
Rasitusluokat XC1
GWP-luokka GWP.85

GWP.85
205 kg CO2e/m3
0,09 kg CO2e/kg

Suomen Betoniyhdistyksen Vähähiilisyyslaskuri on verifioitu
laskentatyökalu, jossa betonireseptin mukaiset hiilidioksidipäästöt

huomioidaan moduulien A1-A3 osalta standardin EN 15804 mukaisesti

Kuva	1.	BY-Vähähiilisyyslaskurin asiakasraportti (todistus). Kuva	2.	BY-Vähähiilisyyslaskurin tehdasraportti (laskelma).

Vihreä Betoni Oy Ab
Viherlaakson tehdas

 Mirva Vuori (mirva.vuori@betoniyhdistys.fi)
on tehnyt 10.6.2022 GWP-laskelman

Suomen Betoniyhdistys ry:n verifioidulla laskentamenetelmällä
Vihreä Betoni Oy Ab:n valmisbetonilaadulle

Testibetoni

Laskennassa käytetyt tiedot:

Vihreä Betoni Oy Ab:n betonin valmistus on kolmannen osapuolen varmentamaa.
Laskennan lähtötiedot perustuvat BY Vähähiilisyyslaskuriin 10.6.2022 päivitettyihin arvoihin.

Laskija ymmärtää riittävästi betoniteknologiaa ja vakuuttaa tehneensä laskelman käyttäen oikeita lähtötietoja.

Betonin vähähiilisyysraportti
Raporttinro 23784375-8272-98420. 10.6.2022 Raportti on voimassa 9.6.2024 saakka

Materiaali Määrä Kuljetustapa Kuljetusmatka
Finnsementti, Kolmossementti, PA
CEM III/A 52,2 L

350 kg/m3 Laiva, sideaineet 350 km

Rekka, sideaineet 50 km
Masuunikuona 100 kg/m3 Rekka, sideaineet 50 km
Fraktio 1 1 200 kg/m3 Rekka, kiviaines 50 km
MonttuA, 0/8
Fraktio 1 550 kg/m3 Rekka, kiviaines 50 km
LouhosB,8/16
Tehonotkistin 1 kg/m3 Jakeluauto, esim lisäaine 50 km
Vesi 180 kg/m3
Ilma 0
Keskimääräinen sähkö 7 kWh/m3
Kaukolämpö 11 kWh/m3

Kokonaispäästöt moduuleissa A1-A3: 205 CO2eq [kg/m3] 0,09 CO2eq [kg/kg]
A1 Materiaalit yhteensä: 182 0,08
A2 Kuljetus yhteensä: 20 0,01
A3 Energia yhteensä: 3 0,00

Suomen Betoniyhdistyksen Vähähiilisyyslaskuri on verifioitu
laskentatyökalu, jossa betonireseptin mukaiset hiilidioksidipäästöt

huomioidaan moduulien A1-A3 osalta standardin EN 15804 mukaisesti
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2.1 RAAKA-AINEIDEN OMINAISPÄÄSTÖT
Vähähiilisyystoimikunnan hyväksymät raaka-aineiden ominaispääs-
töt on koottu taulukkoon 2. 

Sementtien päästöarvot vaikuttavat merkittävästi betonin 
GWP-päästöihin, joten ne tarkistetaan vuosittain. Samassa yhtey-
dessä tarkistetaan myös muiden raaka-aineiden ominaispääs-
töt, mikäli ajantasaisempaa uutta tietoa on saatavilla. Lähtökoh-
taisesti päästötiedot haetaan verifioiduista ympäristöselosteista, 
mikäli sellaisia on saatavilla, tai Rakentamisen CO2data.fi -tietokan-
nasta. Sementtien osalta voidaan käyttää myös sementin valmista-
jan virallisia, verifioituja päästötietoja, koska ympäristöselosteita ei 
välttämättä päivitetä vuosittain. 

BY-Vähähiilisyysluokitus on avoin kaikille Suomessa käytettä-
ville EN 206:n mukaisille betonin raaka-aineille. Esimerkiksi mark-
kinoille tulleet uudet sementit lisätään laskentaohjelmaan valmis-
tajan, markkinoijan tai käyttäjän pyynnöstä. Uusille materiaaleille 
on oltava käytettävissä luotettava päästötieto, esimerkiksi verifioitu 
ympäristöseloste.

BY:n Vähähiilisyystoimikunta hyväksyy ominaispäästöarvojen 
muutokset ja lisäykset (ks. luku 6). 

BY-Vähähiilisyyslaskurissa ominaispäästöjen osalta käytetään 
ennalta-asetettuja arvoja. Laskurin käyttäjä ei pääse vaikuttamaan 
ominaispäästöihin. Näin pyritään varmistamaan laskelmien mah-
dollisimman hyvä luotettavuus ja vertailukelpoisuus. 
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Taulukko	2.	Raaka-aineiden ominaispäästöt. Taulukossa LPR = Lappeenranta, PAR = Parainen.

Raaka-aine Laatu Tyyppi EN15804-tyyppi 
(2012 tai 2019)

Ominaispäästö
[kg CO2e/kg]

Lähde Tiedon laatu
Asteikko: erittäin huono…hyvä

Sementti Finnsementti, Kolmossementti CEM III/A 52,5 L +A2:2019 0,470 1) keskinkertainen

Finnsementti, Ykkössementti CEM I 42,5 R +A2:2019 0,755 1) keskinkertainen

Finnsementti, Oiva, PAR CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N +A2:2019 0,626 2) hyvä

Finnsementti, Oiva, LPR CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N +A2:2019 0,568 2) hyvä

Finnsementti, Pika, PAR CEM I 52,5 R +A2:2019 0,776 2) hyvä

Finnsementti, Pika, LPR CEM I 52,5 R +A2:2019 0,704 2) hyvä

Finnsementti, Rapid, PAR CEM II/A-LL 42,5 R +A2:2019 0,745 2) hyvä

Finnsementti, Rapid, LPR CEM II/A-LL 52,5 N +A2:2019 0,660 2) hyvä

Finnsementti, SR CEM I 42,5 N – SR3 +A2:2019 0,711 2) hyvä

Finnsementti, Valko CEM I 52,5 R - SR5 +A2:2019 1,100 3) hyvä

SCHWENK, Rapid CEM I 52,5 N +A1:2012 0,792 4) keskinkertainen

Scand. Cement, CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R +A1:2012 0,899 5) keskinkertainen

Scand. Cement, CEM I 52,5 SR CEM I 52,5 SR  +A1:2012 0,892 6) keskinkertainen

Scand. Cement, CEM III/B LH/SR CEM III/B 32,5N -LH/SR +A2:2019 0,235 7) hyvä

Seosaineet Masuunikuona - 0,050 8) keskinkertainen

Lentotuhka - 0,0053 9) erittäin huono

Silika - 0,0053 10) erittäin huono

Kalkkifilleri - 0,011 11) keskinkertainen

Kiviainekset Hiekka - 0,004 12) hyvä

Sora / soramurske - 0,004 12) hyvä

Sepeli / kalliomurske - 0,006 13) hyvä
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Raaka-aine Laatu Tyyppi EN15804-tyyppi 
(2012 tai 2019)

Ominaispäästö
[kg CO2e/kg]

Lähde Tiedon laatu
Asteikko: erittäin huono…hyvä

Lisäaineet Tehonotkistin +A2:2019 1,530 14) hyvä

Huokostin +A2:2019 0,439 15) hyvä

Sitoutumista hidastava hidastin +A2:2019 1,230 16) hyvä

Sitoutumista nopeuttava kiihdytin +A2:2019 1,340 17) hyvä

Kovettumista nopeuttava kiihdytin +A2:2019 1,790 18) hyvä

Vedenimeytymistä estävä lisäaine +A2:2019 2,670 19) hyvä

1) Ilmoitus, Ulla Leveelahti, Finnsementti Oy, Kolmossementti: 23.11.2021, Ykkössementti 25.1.2022. Näihin saadaan Finnsementiltä dokumentaatio.
2) Finnsementti Oy. https://finnsementti.fi/palvelut/ymparisto/sementtien-ymparistoselosteet/. Publication date 1.9.2021. In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
3) Environmental Product Declaration. Aalborg White cement CEM I 52.5 R – SR5 (EA), Aalborg Portland A/S. EDP registration number: S-P-01276. Issue date: 2018-04-16, Validity date: 2023-04-15.  

In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
4) Environmental Product Declaration. CEM I 52.5 N and CEM I 42.5 R. Schwenk Latvija SIA. Publication date: 2019-11-06, Valid until: 2024-11-06 EN 15804:2012
5) Environmental Product Declaration. Portland cement CEM I 42.5R. AB Akmenes cementas. Publication: October 2020. Validity October 2025.
6) Environmental Product Declaration. Holcim Sulfo 5 R Lägerdorf. Holcim Deutchland GmbH. Date of issue: 2020-07-07.
7) Environmental Product Declaration. Low heat of hydration and sulfate resisting blast furnace cement CEM III/B 32,5N – LH/SR. AB Akmenes Cementas. Publication date: 2021-04-26.  

Valid until: 2026-04-26
8) Environmental Data Sheet. Kuonajauhe KJ-400. Finnsementti Oy. 15.5.2020. Raahen arvo.
9) Betonirakenteiden ympäristövaikutukset. 1998. Rakennustuoteteollisuus RTT. (Kivihiilivoimalaitosten lentotuhkat) Vähähiilisyystoimikunta 29.4.2022.
10) Silikalla ei ole päästöä eikä saatavana päästöarvoa. Käytetään lentotuhkan arvoa, joka on tuotantoprosessiltaan vastaava tuote. Vähähiilisyystoimikunta 29.4.2022.
11) GCCA:n EPD-tool, ilmoitus Ulla Leveelahti, Finnsementti Oy, 18.3.2022. Vähähiilisyystoimikunta 29.4.2022
12) CO2data.fi; Pohja- ja piharakentamisen tuotteet, Sora ja hiekka 12.5.2022
13) CO2data.fi; Mineraali- ja lasituotteet, Murske, 12.5.2022
14) Environmental Product Declaration. Concrete admixtures – Plasticizer and Superplasticizers. European Federation of Concrete Admixtures Associations Ltd. (EFCA).  

Declaration number: EPD-EFC-20210198-IBG1-EN Issue date: 16.12.2021. Valid to: 15.12.2026. In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
15) Environmental Product Declaration. Concrete admixtures – Air entrainers. European Federation of Concrete Admixtures Associations Ltd. (EFCA). EPD-EFC-20210193-IBG1-EN.  

Issue date: 16.12.2021. Valid to: 15.12.2026. In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
16) Environmental Product Declaration. Concrete admixtures – Retarders. European Federation of Concrete Admixtures Associations Ltd. (EFCA). EFC-20210195-IBG1-EN  

Issue date: 16.12.2021. Valid to: 15.12.2026.  In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
17) Environmental Product Declaration. Concrete admixtures – Set Accelerators. European Federation of Concrete Admixtures Associations Ltd. (EFCA). EPD-EFC-20210194-IBG1-EN  

Issue date: 16.12.2021. Valid to: 15.12.2026. In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
18) Environmental Product Declaration. Concrete admixtures – Hardening Accelerators. European Federation of Concrete Admixtures Associations Ltd. (EFCA). EPD-EFC-20210196-IBG1-EN  

Issue date: 16.12.2021. Valid to: 15.12.2026 In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019
19) Environmental Product Declaration. Concrete admixtures – Water Resisting Admixtures. European Federation of Concrete Admixtures Associations Ltd. (EFCA). Issue date: 16.12.2021.  

Valid to: 15.12.2026 In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019

https://finnsementti.fi/palvelut/ymparisto/sementtien-ymparistoselosteet/
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2.2 RAAKA-AINEIDEN KULJETUS
Raaka-aineiden kuljetusten osalta noudatetaan Rakentami-
sen CO2data.fi -päästötietokannassa esitettyjä ominaispäästöjä. 
Vähähiilisyystoimikunta voi hyväksyä harkintansa mukaan muita-
kin lähteitä kuljetusten ominaispäästöille. Kuljetusmatka valitaan 
tapauskohtaisesti samoin kuin kuljetuksen tyyppi. Käytettävät omi-
naispäästöt on esitetty taulukossa 3.

Kiviainesten, sementtien ja seosaineiden rekkakuljetusten osalta 
käytetään 50 %:n kuormaa edestakaisella matkalla. Olettamuksena 

on, että toiseen suuntaan kuorma on 100 % (täysi kuorma) ja toi-
seen suuntaan 0 % (ajetaan tyhjänä). Laskentaohjelmaan syötetään 
kuitenkin vain yhdensuuntainen matka, ja laskentaohjelma huo-
mioi automaattisesti koko kuljetuksen päästön.

Laiva- ja junakuljetusten osalta lasketaan täysi kuorma vain toi-
seen suuntaan. Laskentaohjelmaan syötetään siis näillekin yhden-
suuntainen matka, ja laskentaohjelma huomioi automaattisesti 
päästön. 

Taulukko	3.	Raaka-aineiden kuljetusten ominaispäästöt.

Kuljetustapa Ominaispäästö
[kg CO2e/tn km]

Lähde/huom. Lähteen pvm

Rekka, sementti ja seosaineet 0,079 Co2data.fi: kuljetus, puoliperävaunu, kuorma 50 %, maantieajo.  
Huomioidaan edestakainen matka

30.3.2022

Rekka, kiviaines 0,085 Co2data.fi: kuljetus, maansiirtoauto, kuorma 50 %, maantieajo.  
Huomioidaan edestakainen matka.

30.3.2022

Laiva, sementti 0,014 Co2data.fi: kuljetus, irtolastialus, bulk, keskisuuri 30.3.2022

Laiva, konttialus 0,045 Co2data.fi: kuljetus, konttialus, 1 000 TEU 30.3.2022

Juna, sementti ja kiviaines 0,022 Co2data.fi: kuljetus, konttijuna, diesel 30.3.2022

Jakeluauto 0,160 Co2data.fi: kuljetus, suuri jakelukuorma-auto, kuorma 50 %, katuajo.  
Huomioidaan edestakainen matka.

30.3.2022
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2.3 ENERGIAN KULUTUS JA 
OMINAISPÄÄSTÖT

Sähkön- ja lämmitysenergiankulutuksen osalta käytetään seuraavia 
alan keskimääräisiä arvoja:
• sähkö: 7 kWh/m3

• lämmitysenergia: 11 kWh/m3.

Arvot pohjautuvat selvityksiin, jotka on tehty betonin valmista-
jien energiakulutuksista. Arvot ovat keskimääräisiä arvoja vuosi-
tasolla; talvella erityisesti lämmitysenergiankulutus on suurempaa 
kuin kesäaikaan. Arvot edustavat alan vuositasoisia keskimääräisiä 
tasoja, koska betonin tuotantoajankohtaa ei yleensä voida enna-
koida kovin hyvin. Tarkkojen, tehdaskohtaisten energiankulutusten 
käyttäminen on haastavaa, koska betoniaseman energiankulutusta 
ei välttämättä eritellä esimerkiksi konttorin energiankulutuksesta. 
Samoin energiankulutus vaihtelee runsaasti vuodenaikojen välillä, 
koska kiviaineksia pitää lämmittää kylminä ajanjaksoina. Kokonai-

suutena betonin valmistus kuluttaa vähän energiaa, joten keski-
määräisten arvojen käyttäminen ei aiheuta merkittäviä virheitä 
päästöarvoihin.

Valmistaja voi halutessaan käyttää todellisia energiankulutustie-
toja, mutta tällöin kulutustiedot tulee todentaa ulkopuolisen asian-
tuntijan toimesta. Tarkastelujaksona tulee käyttää vuoden mittaista 
jaksoa. Todentaminen edellyttää dokumenttia, josta ilmenee säh-
kön- ja/tai lämmitysenergiankulutus esitettynä yksikössä kWh/
betoni-m3. Sekä sähkön että lämmitysenergian tai molempien 
osalta voidaan käyttää omaa kulutusarvoa.

Energialähteiden osalta betonin valmistaja valitsee käytettä-
vän energialaadun. Sähkön osalta käytettävissä on keskimääräinen 
sähkö, jonka ominaispäästö saadaan CO2data.fi-tietokannasta, ja 
se muuttuu vuosittain. Arvo sisältää myös vihreän sähkön. Sähkön 
ja lämmitysenergian osalta käytetään taulukossa 4 esitettyjä omi-
naispäästöjä. Energian kuljetusten ominaispäästöt on esitetty tau-
lukossa 5.
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Taulukko	4.	Sähkön ja lämmitysenergian ominaispäästöt.

Energia Ominaispäästö
[kg CO2e/kWh]

Lähde/huom. Lähteen pvm

Keskimääräinen sähkö 0,140 Co2data.fi: sähkö, arvo 2022 5.5.2022 

Kevyt polttoöljy 0,306 Co2data.fi:energia, fossiiliset polttoaineet, erillislämmitys 5.5.2022 

Maakaasu 0,199 WWF:n Ilmastolaskurin kertoimet - Suomi 2018 31.1.2022

Kaukolämpö 0,147 Co2data.fi: energia, kaukolämpö, arvo 2021 5.5.2022

Bioenergia 0,027 Co2data.fi: energia, biopolttoaineet, erillislämmitys 5.5.2022 

Taulukko	5.	Energian kuljetusten ominaispäästöt.

Kuljetustapa Ominaispäästö
[kg CO2e/tn km]

Lähde/huom. Lähteen pvm

Rekka, hake ja kevyt polttoöljy 0,079 Co2data.fi: kuljetus, puoliperävaunu, kuorma 50 %, maantieajo.  
Huomioidaan edestakainen matka.

5.5.2022 

2.4 MUUT LASKENTA-ARVOT
Selvitysten perusteella hukan määräksi oletetaan 2 % moduulien  
A1…A2 aikana, joten päästöjen laskennassa hukka huomioidaan 
käyttämällä kerrointa 1,02. Hukan ajatellaan sisältävän sekoit-
timien ja autojen pesusta aiheutuvat hukat sekä myös hylätyt 
betoniannokset. Arvo on kaikille valmistajille sama ja perustuu 

Betoniteollisuus ry:n teettämien verifioitujen LCA-laskelmien lähtö-
tietoaineistoon vuodelta 2020. Hukkakertoimella kerrotaan kaikki 
raaka-aineiden kulutukset ja kuljetukset. Valmisbetonituotannossa 
syntyy niin vähän muovi- ja sekajätettä, ettei sitä huomioida laskel-
missa.
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BETONIN OMINAISUUKSIEN 
VAIKUTUS PÄÄSTÖARVOIHIN
Referenssitasojen päästöt on laskettu käyttämällä kyseisen betoni-
laadun keskimääräistä betonikoostumusta. Referenssitasot on las-
kettu kiviaineksen maksimiraekoolla 16 mm ja betonin notkeusluo-
kalla S3. Huokostamattomien ja huokostettujen betonien osalta 
referenssitasojen rasitusluokkana on XF1 ja käyttöikävaatimuksena 
50 vuotta ja P-lukubetoneilla 100 vuotta.

Referenssiarvot ovat kuitenkin voimassa myös muillekin betoni-
laadun koostumuksille. Käytännössä voi käydä niin, että eri resep-
teillä tulee olemaan erilainen luokitusarvo, vaikka betonilaatu 
lujuusluokan ja huokostuksen osalta olisi sama. Esimerkiksi itsetii-
vistyvän C35/45 betonin vähähiilisyysluokka voi poiketa kyseisen 

3
betonin notkeusluokan S3 betonista. Vähähiilisyysluokka on betoni-
resepti- ja betoniasemakohtainen.

Taulukossa 6 on arvioitu betonin ominaisuuksien vaikutuksia 
päästöarvoihin. Tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden avulla 
korjata päästöarvoja. Esitettyjä tietoja voidaan kuitenkin hyödyntää 
haluttaessa valita mahdollisimman vähäpäästöinen betoni. Esimer-
kiksi jos rakenteessa voidaan käyttää 32 mm kiviaineksen maksimi-
raekokoa, voidaan taulukon avulla arvioida, miten valinta vaikuttaa 
päästöarvoon ja mahdollisuuksiin saavuttaa tietty vähäpäästöisyys-
luokka.
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Taulukko	6.	Betonin ominaisuuksien muutosten arvioitu vaikutus betonin päästöihin. Arvot ovat suuntaa antavia.  
Vaikutus on arvioitu GWP.REF- tai GWP.85-päästöluokissa. Niitä alhaisemmissa päästöluokissa erot ovat pienempiä.

Muutos Yksilöity	muutos Arvioitu	vaikutus	päästö
arvoon	(kg	CO2e /m3) Huom.

Betonin notkeus Notkeusluokan muutos: S3 → S4 +5…+15

Notkeusluokan muutos: S3 → S2 -15…-5

Notkeusluokan muutos: S3 → Itsetiivistyvä betoni +15…+25

Kiviaines Maksimiraekoon muutos: 16 mm → 8 mm +15…+25

Maksimiraekoon muutos: 16 mm → 32 mm -10…-5

Säilyvyys Rasitusluokan muutos: 50 v → 100 v +5…+15 Pidempi käyttöikä vähentää elinkaaren 
aikaisia päästöjä.

Rasitusluokan muutos: XF1 → XF3 +10…+20

Rasitusluokan muutos: XA2 rasitusluokka (SR-sementti) +10...+40 Riippuu vertailtavasta sementtilaadusta.

Kloridirasitus: XD2 tai XS2 rasitusluokka +10…+30

Lujuuden kehitys Laadunvarmistusikä: 28 vrk → 91 vrk
-50…-20

91 vrk mahdollistaa seosaineiden 
runsaamman käytön, jolloin päästö-
vähennys voi olla suurempikin.

Laadunvarmistusikä: 28 vrk → 7 vrk +20…+40 7 vrk rajoittaa käytettäviä sementti-
laatuja.
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VÄHÄHIILISEN BETONIN 
SERTIFIOINTI
Sertifioinnilla voidaan varmentaa BY-Vähähiilisyysluokituksen mää-
rityksen mukainen betonin valmistus. Vähähiilisen betonin serti-
fiointia voidaan hakea Betoniyhdistyksen hyväksymältä sertifiointi-
elimeltä, jonka tulee olla ilmoitettu laitos tai hyväksytty toimielin 
valmisbetonissa tai betonielementeissä. Sertifiointi edellyttää, että 
betonin valmistukselle on voimassa oleva tuotehyväksyntään liit-
tyvä sertifikaatti kuten esimerkiksi varmennustodistus (valmisbeto-
nille) tai CE-merkintä (betonielementeille). Sertifioinnissa noudate-
taan sertifiointielimen yleisiä sertifiointiohjeita ja -vaatimuksia.

Alkutarkastuksessa sertifiointielin todentaa valmistajan resurs-
sit, valmiudet vähähiilisen betonin toimittamiseen sekä vähintään 
yhden vähähiilisen betonin laskennan ja sen, että betonin valmis-
taja hallitsee BY-Vähähiilisyysluokituksen käytön. Hyväksytyn alku-
tarkastuksen jälkeen voidaan myöntää BY-Vähähiilisyyssertifikaatti. 

Sertifiointielin todentaa tarkastuskäyntien yhteydessä edustavan 
joukon uusien betonilaatujen vähähiilisyyslaskelmia ja todistuksia, 

vertaa niitä annosraportteihin sekä todentaa otantana aikaisem-
min tehtyjen vähähiilisyyslaskelmien vastaavuuden toteutuneisiin 
annosraportteihin. Sertifiointielin tarkistaa pistokoeluonteisesti 
vähintään yhden uuden betonireseptin, joka on luokiteltu edellisen 
tarkastuskäynnin jälkeen, ja vähintään yhden vanhemman betoni-
laadun, mikäli sellaisia on. Tarkastuksessa tulee tarkistaa vähintään 
kaksi betonilaatua. Mikäli vähähiilisyysluokiteltuja betonireseptejä 
on enemmän kuin 10, tarkistetaan vähintään 4 betonireseptiä. Tar-
kastusta varten tarkistetaan 5 kyseisen betonin annosraporttia eri 
valmistuspäiviltä. Lisäksi tarkastuksissa todennetaan lähtöarvojen 
oikeellisuus sekä valmistajan mahdollisesti itse määrittämien lähtö-
tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus, kuten esimerkiksi raaka-ainei-
den kuljetusmatka tai tehtaan energiakulutustiedot. Sertifiointiin 
liittyviä vaatimuksia ja ohjeita on esitetty tarkemmin BY-Vähähiili-
syysluokituksen ohjeiden osassa 3 Käyttöohje betonin valmistajalle.

4
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LUOKITELTUJEN BETONIEN SAATAVUUS5
Ref.taso

BETONI GWP.REF GWP.85 GWP.70 GWP.55 GWP.40

C20/25 - Ei huokostettu

C25/30 - Ei huokostettu

C30/37 - Ei huokostettu

C35/45 - Ei huokostettu

C45/55 - Ei huokostettu

C50/60 - Ei huokostettu

C30/37 - Huokostettu

C35/45 - Huokostettu

C45/55 - Huokostettu

C50/60 - Huokostettu

C30/37 P0

C30/37 P30

C35/45 P0

C35/45 P30

C35/45 P50

C45/55 P50

  Todennäköisesti yleisesti saatavilla
  Todennäköisesti saatavissa useilta valmistajilta1

  Todennäköisesti saatavilla joiltakin valmistajilta1

  Todennäköisesti saatavilla vain projektikohtaisesti erikoistuotteena1

              1 Saatavuus varmistettava etukäteen

Kuva	3.	Vähäpäästöisten betonilaa-
tujen arvioitu saatavuus eri vähä-
päästöisyysluokissa vuonna 2022.

Betoniteollisuuden mahdollisuudet saavuttaa 
alhaisimpia vähähiilisyysluokkia vaihtelevat 
betonilaaduittain. Esimerkiksi P-lukubetonien 
osalta Väyläviraston infrabetoneita koskevat 
määräykset voivat tehdä alhaisempien luok-
kien saavuttamisen toistaiseksi käytännössä 
mahdottomaksi. 

Vähähiilisyysluokkien saatavuutta on arvioi - 
tu kuvassa 3. Se on suuntaa antava arvio tilan-
teesta vuonna 2022. Arviota tullaan päivittä-
mään vuosittain. Oletettavasti vihreä alue laa-
jenee vähitellen oikealle ja alaspäin. Saatavuus 
voi vaihdella myös betoniasemakohtaisesti 
sekä alueellisesti. Onkin syytä korostaa, että 
kuva 3 on vain arvio betonien saatavuudesta 
ja betonien saatavuus tulee varmistaa betonin 
valmistajilta.
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VÄHÄHIILISYYSTOIMIKUNTA

Betoniyhdistyksen hallitus on nimennyt Vähähiilisyystoimikunnan, 
jonka tehtävänä on muun muassa
• hyväksyä laskelmissa käytettävien ominaispäästöjen arvot 
• päättää luokitukseen liittyvistä mahdollisista korjaustoimen-

piteistä sekä jatkokehityksestä
• päättää BY-Vähähiilisyyslaskuriin tehtävistä muutoksista sekä 

hyväksyä muut BY-Vähähiilisyysluokituksessa käytettävät lasken-
tatyökalut 

• hyväksyä taustaraportti, käyttöohjeet sekä niiden päivitykset
• toimia sertifioinnin ohjausryhmänä.

Betoniyhdistyksen Vähähiilisyystoimikunta hyväksyy ominaispääs-
töarvojen muutokset ja lisäykset. Toimikunta kiinnittää erityistä 
huomioita ominaispäästöjen luotettavuuteen. Toimikunta voi har-
kintansa mukaan hyväksyä myös päästöarvoja, vaikka ympäristöse-
lostetta ei olisikaan saatavilla. 

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyviä dokumentteja (Taustara-
portti, Käyttöohje betonin tilaajalle sekä Käyttöohje betonin val-
mistajalle) päivitetään tarpeen mukaan. Vähähiilisyystoimikunta 
hyväksyy dokumentit sekä niihin tehdyt päivitykset. Vähähiilisyys-
toimikunta huolehtii myös BY-Vähähiilisyyslaskurin verifioinnin 
ylläpidosta. Verifiointi tehdään aina, kun laskurin toiminnallisuuk-
siin tehdään huomattavia muutoksia tai vähintään kolmen vuoden 
välein.

Vähähiilisyystoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan ja vähintään 
kerran vuodessa alkusyksyllä.

6
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Kuva	4.	BY-Vähähiilisyysluokituksen käytön eri osapuolten tehtävät.
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LIITE 1. SEMENTTIEN KULJETUSMATKAT 
TERMINAALEIHIN SUOMESSA

Finnsementti	Oy:
Laiva: Parainen–Oulu:     760 km
Laiva: Parainen–Pietarsaari:    545 km
Laiva: Parainen–Vaasa:     455 km
Laiva: Parainen–Maarianhamina:    175 km
Laiva: Parainen–Kantvik:    210 km

Finnsementti	Oy,	Valkosementti:
Laiva: Aalborg–Koverhar    1200 km

Schwenk:
Rekka: Broceni (Latvia) – Liepaja (Latvia):   104 km 
+ laiva: Liepaja (Latvia) – Naantali:    456 km

Rekka: Broceni (Latvia) – Liepaja (Latvia):   104 km 
+ laiva: Liepaja (Latvia) – Loviisa:    626 km

Scandinavian	cement:
Juna: Akmené (Liettua) – Klaipeda (Liettua):  160 km 
+ laiva: Klaipeda–Hamina:    795 km

Lisäksi on aina otettava huomioon kuljetus  
Suomen terminaalista betoniasemalle.

LIITE 2. LASKURISSA KÄYTETTYJEN RAAKA-
AINEIDEN TIHEYDET

Raaka-aineiden oletustiheydet laskurissa. 

Sementit   3100 kg/m3

Lentotuhka   2300 kg/m3

Masuunikuona   2900 kg/m3

Silika    2300 kg/m3

Kiviaineet (kaikki fraktiot)  2670 kg/m3

Notkistin   1000 kg/m3

Huokostin   1000 kg/m3

Hidastin    1000 kg/m3

Kiihdytin   1000 kg/m3

Vesi    1000 kg/m3



SUOMEN BETONIYHDISTYS
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