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ton julkaisuja 64/2020. 45 sivua ja 1 liite. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-830-4. 
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Tiivistelmä  

Pohjoismaiset tie- ja liikennehallinnot (Norjan tiehallinto (NPRA), Ruotsin liiken-

nehallinto (STA) ja Suomen Väylävirasto (FTIA)) haluavat yhdessä kehittää tie- 

ja rautatieinfrastruktuurin elinkaariarviointimenetelmiä. Yhteinen, tätä aihetta 

edistävä NordLCA-hanke perustettiin vuonna 2017.  

Useita alaa koskevia elinkaariarviointeja on tehty, ja yhdyskuntarakentamista 

varten on kehitetty useita elinkaariarviointityökaluja, mutta niissä keskitytään 

pääosin pelkästään kasvihuonekaasupäästöihin. Kokemusten mukaan elinkaa-

riarviointien tulokset saattavat vaihdella merkittävästi.  Pohjoismaiden tie- ja lii-

kennehallintojen mielestä on erittäin tärkeää selvittää, mistä nämä erot johtu-

vat. Eroavuuksia täytyy vähentää, ja tulosten luotettavuus on varmistettava. 

Siksi on laadittu tie- ja ratahankkeiden elinkaariarviointien laatimisopas. Se on 

laadittu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Norja (Østfoldforsk-

ning), Suomi (Destia) ja Ruotsi (Tyréns) laativat luonnoksen. 

Tässä oppaassa määritetään, kuinka elinkaariarviointia käytetään, kun teitä ja 

ratoja suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään sekä pyritään vähentä-

mään standardien jättämiä tulkinnanvaraisuuksia, jotta saadaan vertailukelpoi-

sempia tuloksia. Tässä oppaassa keskitytään hiilidioksidipäästöihin, mutta sitä 

voidaan soveltaa muihinkin ympäristövaikutusluokkiin. 

Kohderyhmänä ovat elinkaariarviointeja käyttävät asiantuntijat kansallisissa 

tie- ja liikennehallinnoissa, mukaan lukien hankepäälliköt, suunnittelijat ja han-

kinta-ammattilaiset. Työkalujen kehittäjät ja ostajat voivat hyötyä oppaasta, sa-

moin kuin elinkaariarviointikonsultit, palveluntarjoajat sekä näiden palvelujen 

hankinnasta vastaavat. 
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Metodiken för livscykelanalys i väg- och järnvägsinfrastruktur. Trafikledsverket. Helsingfors 

2020. Trafikledsverkets publikationer 64/2020. 45 sidor och 1 bilaga. ISSN 2490-0745, 

ISBN 978-952-317-830-4. 

 

Sammanfattning  

I ett gemensamt krafttag ville de nordiska väg- och trafikmyndigheterna; norska 

Statens Vegvesen (NPRA), svenska Trafikverket (TRV) och finska Trafikleds-

verket (FTIA), vidareutveckla sina verktyg för livscykelanalys samt metodiken 

för livscykelanalys i väg- och järnvägsinfrastruktur. Ett gemensamt projekt 

etablerades år 2017 – NordLCA-projektet.  

 

Samtliga länderna använder idag livscykelanalys (LCA) och LCA-verktyg som 

används i anläggningsprojekt utvecklas kontinuerligt. LCA-analyserna fokusera 

huvudsakligen på utsläpp av växthusgaser (GHG). Erfarenhetsmässigt kan LCA 

variera avsevärt i resultat. Det är viktigt att förstå varför LCA-resultaten varierar 

och framförallt minimera variationen för att säkerställa tillförlitliga resultat. 

Därför har denna vägledning tagits fram, som beskriver hur LCA bör användas i 

väg- och järnvägsprojekt. Vägledningen har tagits fram med hjälp av Østfold-

forskning (Norge), Destia (Finland) och Tyréns (Sverige).  
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Guide for LCA of Road and Rail Infrastructure. Finnish Transport Infrastructure Agency. 

Helsinki 2020. Publications of the FTIA 64/2020. 45 pages and 1 appendix. ISSN 2490-

0745, ISBN 978-952-317-830-4. 

 

Abstract  

In a joint effort, the Nordic National Road Administrations (NRAs), Norwegian 

Public Roads Administration (NPRA), Swedish Transport Administration (STA) 

and Finnish Transport Infrastructure Agency (FTIA), want to further develop 

their Life Cycle Assessment (LCA) tools and procedure for using LCA of road and 

rail infrastructure. A common project was been established in 2017 – the 

NordLCA project. 

Several LCAs have been performed and LCA tools have been developed for civil 

engineering works, thought mainly focusing on Green House Gas (GHG) 

emissions. The experience is that LCA can vary in results significantly. The NRAs 

find it very important to clarify why those differences occur. Minimizing these 

differences and ensuring results reliability is needed. Thus, a guide for how to 

use LCA for Road and Railway projects has been developed. The guide has been 

developed in two steps, with a draft developed as a first step by Norway 

(Østfoldforskning), Finland (Destia) and Sweden (Tyréns). 

The scope of the guide is to define how LCA is to be used within road and railway 

planning, construction and maintenance and narrow down the room for 

interpretation when using standards which will result in more comparable 

results. The focus of this guide is carbon emissions, but the guide is applicable 

for other environmental impact categories. 

The target audience is LCA users within the National Road and Railway 

Authorities, including project leaders, planners and procurement professionals. 

Tool developers and tool buyers may benefit from the guide as well as LCA 

consultants/service providers and those responsible for procuring these 

services. 
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Esipuhe  

Pohjoismaiset tie- ja liikennehallinnot (Norjan tiehallinto (NPRA), Ruotsin liiken-

nehallinto (STA) ja Suomen Väylävirasto (FTIA)) haluavat yhdessä kehittää tie- 

ja ratainfrastruktuurin elinkaariarviointimenetelmiä. Yhteinen, tätä aihetta edis-

tävä NordLCA-hanke perustettiin vuonna 2017.  

 

Tässä oppaassa määritetään, kuinka elinkaariarviointia käytetään, kun teitä ja 

ratoja suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään sekä pyritään vähentä-

mään standardien jättämiä tulkinnanvaraisuuksia, jotta saadaan vertailukelpoi-

sempia tuloksia.  

 

Työn toteutti Tyréns. Ohjausryhmään kuuluivat Väylävirastosta Soile Knuuti, 

Katri Kallio ja Arto Hovi. Ruotsin Trafikverketistä työtä ohjasi Åsa Lindgren ja 

Norjasta Bob Hamel (Norwegian Public Roads Administration). 

 

Helsingissä joulukuussa 2020  

 

Väylävirasto 

Tekniikka ja ympäristö 
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Lyhenteet 

AADT: Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL)  

CEN: Euroopan standardointikomitea 

EIA: Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

EPD: Ympäristöseloste 

FDIS: Lopullinen luonnos kansainväliseksi standardiksi  

FTIA: Väylävirasto  

GHG: Kasvihuonekaasu  

GWP: Ilmaston lämpenemispotentiaali  

GUID: Yleisesti yksilöivä tunnus 

ISO: Kansainvälinen standardointijärjestö 

LCA: Elinkaariarviointi  

NPRA: Norjan tiehallinto 

NRA: Pohjoismainen kansallinen tiehallinto 

PCR: Tuoteryhmäsäännöt 

PDT: Tuotetietomallit 

RSL: Referenssikäyttöikä  

STA: Ruotsin liikennehallinto  

Elinkaariarvioinnin terminologiaa 

Eloperäinen hiili (Biogenic carbon): Ilmakehästä yhteyttämisen kautta eloperäi-

seen materiaaliin sitoutunut hiili 

 

Elinkaaren vaihe/moduuli: EN standardin mukainen elinkaaren vaihe 

 

Hiilidioksidiekvivalentti: Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus 

muunnettuna hiilidioksidin ilmastoa lämmittäväksi vaikutukseksi 

 

Järjestelmän rajaus (system boundaries): Kriteerit, jotka määrittävät sen mitkä 

prosessit otetaan huomioon tuotejärjestelmän analysoinnissa 

 

Skenaario: Tulevaisuuden elinkaaren vaiheille ja näiden ympäristövaikutuksille 

luotu oletus, jonka tulee perustua olemassa olevaan lainsäädäntöön, tyypilli-

simpään teknologiaan tai asiakkaan vaatimuksiin.  

Toiminnallinen yksikkö (functional unit): Yksikkö, jota kohden rakennuksen tai 

tuotteen ympäristövaikutuksen ilmoitetaan.  

 

Tuotejärjestelmä (product system): Tuotteen elinkaarta kuvaava sarja yksikkö-

prosesseja, jotka yhdessä toteuttavat joko samaa tai vaihtoehtoisesti useampaa 

eri toimintoa 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Pohjoismaiset tie- ja liikennehallinnot - Norjan tiehallinto (NPRA), Ruotsin liiken-

nehallinto (STA) ja Suomen Väylävirasto (FTIA) - haluavat yhdessä kehittää tie- 

ja rautatieinfrastruktuurin elinkaariarviointimenetelmiä. Yhteinen, tätä aihetta 

edistävä NordLCA-hanke perustettiin vuonna 2017.  
 

Useita alaa koskevia elinkaariarviointeja on tehty, ja yhdyskuntarakentamista 

varten on kehitetty useita elinkaariarviointityökaluja, mutta niissä keskitytään 

pääosin pelkästään kasvihuonekaasupäästöihin. Kokemusten mukaan elinkaa-

riarviointien tulokset saattavat vaihdella merkittävästi. Pohjoismaiden tie- ja lii-

kennehallintojen mielestä on erittäin tärkeää selvittää, mistä nämä erot johtu-

vat. Eroavuuksia täytyy vähentää, ja tulosten luotettavuus on varmistettava. 

Siksi on laadittu tie- ja ratahankkeiden elinkaariarvioinnin laatimisopas. Se on 

laadittu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Norja (Østfoldforsk-

ning), Suomi (Destia) ja Ruotsi (Tyréns) laativat luonnoksen. 

1.2 Oppaan tarkoitus ja kohderyhmä 

Tässä oppaassa määritetään, kuinka elinkaariarviointia käytetään, kun teitä ja 

ratoja suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään sekä pyritään vähentä-

mään standardien jättämiä tulkinnanvaraisuuksia, jotta saadaan vertailukelpoi-

sempia tuloksia. Tässä oppaassa keskitytään hiilidioksidipäästöihin, mutta sitä 

voidaan soveltaa muihinkin ympäristövaikutusluokkiin. 

 

Kohderyhmänä ovat elinkaariarviointia käyttävät asiantuntijat kansallisissa tie- 

ja liikennehallinnoissa, mukaan lukien hanke- ja projektipäälliköt, suunnittelijat 

ja hankinta-ammattilaiset. Työkalujen kehittäjät ja ostajat voivat hyötyä op-

paasta kuten myös elinkaariarviointikonsultit, palveluntarjoajat sekä näiden 

palvelujen hankinnasta vastaavat. 

1.2.1 Oppaan käyttäminen 

Kohderyhmä: Elinkaariarviointien laatija 

 

Elinkaariarvioinnin laatijan on tutustuttava tämän asiakirjan osassa 1 käsiteltyi-

hin aiheisiin. Näin varmistetaan riittävät taustatiedot ja mahdollistetaan siirty-

minen syventävään lukuun 2. Tämän kohderyhmän on suositeltavaa keskittyä 

seuraaviin lukuihin: 
 

Osa 1 (luvut 1-3): Johdantoteksti – varmistaa perusteiden ymmärtäminen  

Osa 2 (luku 4): Menetelmien määrittely, käytetään yhdessä luvun 5 kanssa 

Osa 2 (luku 5): Laskennan ohjeistus – eri suunnitteluvaiheiden erityiskysymyk-

set  

Osa 2 (luvut 6-9): Lisätietoja – selkeän tulosten ja viestinnän varmistaminen 
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Kohderyhmä: Hanke- ja projektipäälliköt 

 

Hanke- ja projektipäällikön tulee ymmärtää elinkaariarvioinnin peruskäsitteet ja 

miten elinkaariarvioinnin avulla voidaan tukea päätöksentekoa infrastruktuuri-

hankkeen suunnitteluprosessin aikana. Tämän kohderyhmän on suositeltavaa 

keskittyä seuraaviin lukuihin: 
 

Osa 1 (luvut 1-2): Johdantoteksti – varmistaa perusteiden ymmärtäminen  

Osa 2 (luvut 6-9): Lisätiedot – varmistavat syvemmän ymmärtämisen  
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Osa 1 – Johdatus elinkaariarviointiin,  

standardeihin ja suunnitteluprosesseihin   

2 Elinkaariarviointi lyhyesti 

Seuraavassa luvussa esitellään elinkaariarviointimenetelmiä sekä kehitettyjä ja 

sovellettuja standardeja.  

2.1 Elinkaariarviointimenetelmien taustaa 

Elinkaariarvioinnin käsite voidaan ymmärtää Baumannin ja Tillmanin (2004) 

määrittämällä tavalla: Se tarkoittaa, että huomioidaan tuotteen elinkaarivaiku-

tukset ”kehdosta”, eli raaka-aineiden hankinnasta, käyttöön ja ”hautaan” eli hä-

vittämiseen saakka.  
 

Elinkaariarvioinnissa keskitytään ympäristönäkökohtiin ja ympäristövaikutuksiin, 

joita ovat mm. luonnonvarojen käyttö, ihmisten terveys ja ekologiset seuraukset 

(ISO 14040:2006).  

 

Elinkaariarvioinnin neljä vaihetta esitetään kuvassa 2.1.  

 

 

Kuva 2.1 Elinkaariarvioinnin vaiheet.  

 

Elinkaariarvioinnin tarkoitus on arvioida tuotteiden, tuotejärjestelmien, kuten lii-

kennejärjestelmän tai tien, sekä palvelujen ympäristövaikutuksia. Elinkaari- 

arviointi on kehitetty huomioimaan tuotteiden tai tuoteryhmien koko elinkaaren 

aikaiset panokset ja tuotot, sekä kaikki näihin liittyvät ympäristövaikutukset. 

Elinkaariarvioinnin avulla tarkastellaan tuotteen koko elinkaarta kehdosta hau-

taan, eli aina raaka-aineiden hankinnasta jätteiden lopulliseen käsittelyyn.  
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Yksi elinkaariarvioinnin suurimmista eduista on kyky välttää niin sanottua taa-

kan siirtämistä (jossa taakka säilyy samana, mutta siirtyy tarkastelurajauksen 

ulkopuolelle) tai osaoptimointia sekä elinkaaren vaiheiden että ympäristövaiku-

tusten osalta: 
 

1 Elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset kaikissa 

elinkaaren vaiheissa, jotta voidaan tunnistaa tärkeät vaiheet ja niihin liit-

tyvät prosessit, kuten tuotantoprosessit, liikenne tai kunnossapito. 

2 Siinä arvioidaan samanaikaisesti useita ympäristövaikutusluokkia tärkei-

den ympäristöongelmien tunnistamiseksi. 

 

Useissa kirjallisuusselvityksissä on havaittu, että vaikka tutkitaan samanlaisia 

rakennushankkeita tai -materiaaleja, elinkaariarvioinnin tulokset voivat vaih-

della merkittävästi. Kuvan 2.2. esimerkissä käytettiin neljää erilaista infrahank-

keiden elinkaarilaskennan laskentatyökalua (A-D) samassa rakennushank-

keessa. Kukin piste kuvaa samalle tuotteelle tehdyn laskennan tulokset eri työ-

kaluilla (A-D).  
 

 

Kuva 2.2  Kivikon eritasoliittymän katuhankkeessa tehtyjen päästölaskel-

mien tulokset (ota huomioon y-akselin logaritminen asteikko). 

Laskentatulokset on esitetty yksikössä CO2 kg, paitsi laskenta- 

skenaariossa C yksikkö on kg CO2-ekvivalenttia.  

Lähde: Känkänen et al 2017. 
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Miten erot voidaan selittää? Rakennustuotteiden, rakennusten tai muiden maa- 

ja vesirakennustöiden elinkaariarviointi edellyttää käytettävien menetelmien 

määrittämistä ja siihen liittyvää harkintaa, jolloin laskentatulosten eroavaisuu-

det voivat johtua useista syistä. Kuvassa 2.3 nähdään, että osa tulosten eroa-

vuuksista johtuu laskentatyökalujen epäyhtenäisistä laskentatavoista/sisäl-

löistä. Työkalussa 1 huomioidaan putken valmistuksessa käytettävät raaka- 

aineet ja kuljetukset, työkalussa 2 putken valmistuksessa käytettävät raaka- 

aineet ja kuljetukset, sekä kaivuutyö ja siihen vaadittavat materiaalit ja työ- 

kalussa 3 vain putken kuljetus.   

 

 

 

Kuva 2.3 Laskelmien tulosten eroavuudet ovat peräisin monista lähteistä.  

 

Useat elinkaariarvioinnissa tehtävät metodologiset valinnat voivat vaikuttaa 

sen tuloksiin: arvioinnin laajuuden määrittely, mukaan lukien toiminnallisen yk-

sikön määrittäminen (arvioinnn kohteen tekninen tai toiminnallinen vaatimus, 

joka mahdollistaa tulosten vertailtavuuden), järjestelmän rajaus, käytettävien 

tietojen valinta ja laatu sekä ympäristövaikutusten arviointimenetelmä. 

2.2 Infrarakentamisessa käytettävät 

elinkaariarvioinnin standardit  

2.2.1 Standardiperhe 

Infrarakentamisen elinkaariarviointia varten kehitettyjen eurooppalaisten stan-

dardien tarkoituksena on mahdollistaa arvioinnin tulosten vertailtavuus. Stan-

dardiperhe on esitetty kuvassa 2.4. Vihreällä esitetyt standardit ovat ympäris-

töön liittyviä rakennusten arvioinnin standardeja. Punainen väri viittaa sosiaali-

seen kestävyyteen ja sininen rakennusten taloudelliseen suorituskykyyn.  Vaa-

leansiniset laatikot koskevat infrarakentamista. Ne sisältävät kaikki kolme kes-

tävyyden osa-aluetta.  
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Kuva 2.4 Eurooppalaisten standardien perhe. Lähde: CEN/TC 350. 

 

Infrarakentamisen kestävän kehityksen arvioinnin puitestandardi julkaistiin 

vuonna 2017. Standardi on EN 15643-5:2017: Sustainability of construction works 

- Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: 

Framework on specific principles and requirement for civil engineering works 

(standardia ei ole käännetty suomeksi). Standardi määrittää infrarakentamisen 

ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn arvioimiseen käytettävät 

periaatteet ja vaatimukset, ottaen huomioon infrahankkeiden ominaisuudet ja 

toiminnallisuuden.  
 

Kansainvälinen standardointikomitea ISO viimeistelee EN 15643-5:2017-stand-

ardille rinnakkaista standardia ISO/FDIS 21931-2:2018 Sustainability in buildings 

and civil engineering works -Framework for methods of assessment of the sus-

tainability performance of construction works - Part 2: Civil engineering works 
 

Tässä oppaassa annettavat suositukset perustuvat EN 15643-5:2017-vaatimuk-

siin ja -periaatteisiin (infrarakentaminen) ja EN 15978 (rakennusten arviointi). 

2.2.2 Infrahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi   

Puitestandardi EN 15643-5:2017 sisältää elinkaariarvioinnin periaatteet ja siinä 

noudatetaan rakennustason elinkaariarviointiin sovellettavia periaatteita. 
 

Infrarakentamisen elinkaariarvioinnissa tarvitaan infrastruktuurin elinkaarta 

koskevia tietoja. Kuva 2.5 sisältää arvioinnissa käytettävät elinkaarimoduulit. 

Tietyn toiminnon resurssien käyttö, päästöt ja ympäristövaikutukset kohdiste-

taan niitä vastaaviin elinkaarimoduuleihin.  
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Kuva 2.5 Infrarakentamisen ympäristö, sosiaalisen ja taloudellisen  

suorituskyvyn arvioinnissa käytetyt elinkaarimoduulit  

(EN 15643-5:2017). 

 

Yllä kuvattu rakenne eroaa hieman tuotteiden ympäristöselosteille ja rakennus-

ten elinkaariarvioinneille käytettävästä rakenteesta. Kyseisessä standardissa 

otetaan edellisistä poiketen huomioon myös rakentamista edeltävä A0 -vaihe. 

Lisäksi huomioidaan käyttövaihe, johon voidaan sisällyttää vaikutuksia ja näkö-

kohtia, jotka johtuvat rakennushankkeen lopputuloksen käytöstä, esim. tien 

käyttövaiheen aikainen ajoneuvojen polttoaineenkulutus. Teiden osalta tähän 

kuuluvat esimerkiksi liikenne, infran käyttö ja kunnossapito. Standardit kehitty-

vät, ja kun infrarakentamisen ISO-puitestandardi ISO 21931-2 uudistetaan, siihen 

lisätään elinkaarimoduuli C5 Ennallistaminen. 

2.2.3 Ympäristövaikutusten arviointi rakennustuotteille (EPD ja PCR)  

Ympäristöseloste (EPD) on rakennustuotteen tai -palvelun elinkaariarvioinnin 

tiivistelmä. Ympäristöseloste on verrattavissa elintarvikepakkauksessa näky-

vään ravintosisältöilmoitukseen. Se antaa tietoja rakentamisen ympäristövaiku-

tusten arvioinnin tueksi. Ympäristöselosteen tiedot elinkaaren vaiheista A1-A3 

(tuotteen kehdosta portillevaikutukset) ovat rakennustason laskennassa käy-

tettyjä tietoja rakennuksessa käytetyistä rakennustuotteista. Lisäksi ympäris-

töselosteessa voidaan tuoda esille tuotteen kuljetus työmaalle (A4), sen asen-

tamistapa (A5), osien vaihtovälin pituus ja vaihtamistapa (B4), sekä tieto tuot-

teen purku- ja loppukäsittelytapa (C1-C4). Koska rakennustuotetta voidaan 

käyttää useisiin tarkoituksiin, sen elinkaaren loppua koskevat skenaariot perus-

tuvat aina oletuksiin.  

 

ISO 14040 ja ISO 14044 tarjoavat säännöt tuotteiden ja palveluiden elinkaariar-

viointiin. ISO 14025 puolestaan on standardi, jossa vahvistetaan periaatteet ja 

menettelyt ympäristöselosteen luomiseksi kaikille tuotteille ja palveluille, kun 

taas EN 15804 tai ISO 21930 sisältävät rakennustuotteita ja -palveluja koskevat 

keskeiset säännöt. Niihin sisältyy ohjeistus kehdosta portille (A1-A3) elinkaaren 

vaiheiden laskentaan, joita sovelletaan kaikkiin rakennusmateriaaleihin, sekä 

ohjeita skenaarioiden luomiseksi rakennus-, käyttö-, sekä purkuvaiheessa (A4-

C4, ks. kuva 2.5). Viimeksi mainittu määritetään erikseen kunkin tuoteryhmän 

osalta, esimerkiksi asfaltti- tai betonituotteille niin sanottujen tuoteryhmäsään-
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töjen (PCR) avulla. Tuoteryhmäsäännöt määrittävät säännöt ja vaatimukset tie-

tyn tuoteryhmän ympäristöselosteille. CPC 53210, 53211 ja 53212 ovat infrastruk-

tuuria varten kehitettyjä tuoteryhmäsääntöjä. 
 

Ympäristöselosteiden tulee sisältää rakennustuotteiden tiedot kehdosta portille 

(elinkaaren vaiheet A1-A3) sekä moduuleille C ja D. Vaiheet A1-A3 ovat aiemman 

EN 15804-standardin minimivaatimus. Tarkistettuun EN15804-standardiin on 

sisällytetty enemmän pakollisia moduuleja (C ja D). Pakolliset moduulit voidaan 

määrittää myös tuoteryhmäsäännöissä. Lisäksi ympäristöselosteiden julkaisija 

(eli järjestelmäoperaattori) voi määrittää lisää pakollisia moduuleja yleisissä 

ohjelman ohjeissaan. Esimerkkinä tästä toimii Norjassa sisällytettävä A4. Ra-

kennusmateriaalien ympäristöselosteiden on täytettävä standardin EN 15804 

vaatimukset. Lisäksi niiden on oltava kolmannen osapuolen verifioimia sekä jär-

jestelmäoperaattorin hyväksymiä/julkaisemia. Koska EN 15804 -standardin 

edellisen ja uudistetun version välillä on siirtymäaika, tänä aikana julkaistujen 

ympäristöselosteiden laajuus ja moduulisisältö voivat vaihdella. 
 

Kuten kuva 2.6 osoittaa, infrarakentamisen elinkaariarviointi edellyttää useiden 

ympäristöselosteiden ja muiden tietojen lisäämistä.  

 

 

 

Kuva 2.6 Tuotetason tietojen ja rakennuksen tason arvioinnin välinen  

yhteys (Rønning, 2017).  



Väyläviraston julkaisuja 64/2020 18 

 

Digitaaliset ympäristöselosteet ovat oleellisia materiaali- ja tuotetietojen saa-

tavuuden kannalta. BuildingSMART kehittää rakennusmateriaalien ja -tuottei-

den tuotetietomalleja (PDT) koskevia standardeja (EN ISO23387). Ympäristöomi-

naisuuksia käsitellään digitaalisessa tuotemallissa samalla tavalla kuin muita 

tuotteen ominaisuuksia. Mallit mahdollistavat tietojen hyödyntämisen tuotteen 

elinkaaren aikana käyttäen samaa tietorakennetta, terminologiaa ja GUID-tun-

nuksia, joten tiedot voidaan lukea koneellisesti. 

2.3 Hankkeiden ja toteutusvaihtoehtojen 

vertailu elinkaariarvioinnin avulla 

Vaihtoehtojen vertailu suunnittelun varhaisissa vaiheissa saattaa antaa arvo-

kasta tietoa, jonka avulla voidaan päättää, mikä on paras infrastruktuuriratkaisu 

tietylle hankkeelle. Elinkaariarviointien keskinäiseen vertailuun sisältyy useita 

rajoituksia, jotka liittyvät hankkeessa määritettyjen parametrien erilaisuuteen. 

On hyödytöntä tehdä suoria vertailuja erilaisten hankkeiden välillä, joissa on eri 

parametrit ja jotka palvelevat erilaisia liikennevirtoja. Parametreista, jotka on 

otettava huomioon elinkaariarvioinnin määrittelyssä, on lisätietoja tämän op-

paan luvuissa 4 ja 5. 
 

EN 15804 määrittää, että vertailut ovat mahdollisia rakennusosien tasolla, esi-

merkiksi järjestelmien, komponenttien tai palvelujen osalta elinkaaren yhdelle 

tai useammalle vaiheelle. Rakennustuotteita vertailtaessa on pidettävä kiinni 

periaatteesta, jonka mukaan arviointi tehdään rakennushankkeen tasolla, eli on 

varmistettava, että samat toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. Lisäksi 
 

 lainsäädännössä tai asiakkaan tilauksessa määritetyt toiminnalliset 

vaatimukset tulee täyttää,   

 järjestelmien, komponenttien tai pois suljettujen tuotteiden ympäristö ja 

teknisen suorituskyvyn tulee olla samat,  

 mahdollisesti pois suljettujen ainesten määrien tulee olla samat, 

 laskennasta pois rajattujen prosessien tai elinkaaren vaiheiden tulee olla 

samat  

 ja tuotejärjestelmien vaikutus toiminnallisiin näkökohtiin ja vaikutuksiin 

hanketasolla tulee ottaa huomioon. 

 

Vertailtavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että samaan tuoteryhmään kuulu-

ville rakennus- tai muille tuotteille, jotka toteuttavat tietyn toiminnon, on käy-

tetty samoja laskentasääntöjä ja oletuksia. 
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3 Tie- ja ratahankkeiden suunnittelu-

prosessit 

Tässä luvussa esitetään katsaus Pohjoismaissa käytettävään infrasuunnittelu-

prosessiin. Prosessin vaiheet on nimetty niin, että niitä voidaan käyttää eri 

maissa sovellettavissa käytännöissä. 

3.1 Suunnitteluprosessin kuvaus  

Teiden ja rautateiden suunnittelu on vaiheittainen prosessi, jossa tarkkuuden ja 

yksityiskohtaisuuden tasot kasvavat suunnittelun edetessä. 
 

Kuva 3.1 kuvaa tie- ja ratasuunnitteluprosessia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Suunnitteluprosessin vaiheet Suomessa ovat esiselvitys, yleissuunnittelu, tie-

/ratasuunnittelu ja/tai rakennus-/rakentamissuunnittelu, rakentaminen sekä 

käyttö ja kunnossapito. Suunnitelmat sovitetaan yhteen maankäytön suunnitte-

lun kanssa. Suunnitteluvaiheet hyväksytään virallisin hyväksymispäätöksin. 
 

Hankkeen vaikutuksia arvioidaan kaikissa suunnitteluvaiheissa, vertailtaessa 

vaihtoehtoja ja tehtäessa valintoja niiden välillä. Jos tie- tai ratahankkeen mah-

dolliset haitalliset ympäristövaikutukset ovat merkittäviä ja laajamittaisia, ym-

päristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 

(YVA). Elinkaariarvioinnin avulla voidaan arvioida vaikutukset kussakin suunnit-

teluvaiheessa, rakentamisen aikana sekä käyttö- ja kunnossapitovaiheessa.  

 

 

 

Kuva 3.1 Tie- ja ratasuunnitteluprosessi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.  
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Esiselvityksen tärkeimpiä pohdittavia kysymyksiä ovat hankkeen tarpeellisuus 

ja ajoitus. Tie- tai ratalinjauksen likimääräinen sijainti selvitetään yleissuunnit-

teluvaiheessa. Tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa määritetään tien tai radan 

tarkka sijainti, tien tai radan edellyttämät alueet, risteykset, jalankulku- ja pol-

kupyöräliikenteen ratkaisut, julkinen liikenne ja muut yksityiskohtaiset ratkaisut, 

kuten toimenpiteet, jotka ovat tarpeen liikenteen ja rakentamisen haittavaiku-

tusten ehkäisemiseksi, sekä tien tai rautatien kustannusarvio. Kun suunnittelu 

on valmis, alkaa rakennusvaihe, jossa tehdään tien tai radan rakennussuunnit-

telu. Rakennussuunnittelun, jonka aikana päätetään lopulliset rakennusmate- 

riaalit, työmenetelmät ja työvaiheistus, tekee yleensä urakoitsija.  

3.2 Päätöksenteko väyläsuunnittelu-

prosessissa 

Tie- tai ratahankkeen suunnitteluperusteilla on suuri vaikutus hankkeen mah-

dollisiin vaikutuksiin. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon, että jos on tehty 

periaatepäätös, jonka mukaan tiehen rakennetaan eritasoliittymiä tasoristeys-

ten sijaan, tämä päätös vaikuttaa merkittävästi maa-alueiden käyttöoikeuteen 

ja siltojen tarpeeseen. Suunnitteluperusteet hyväksytään virallisesti yleis- ja 

tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa (ks. kuva 3.1 Hyväksymispäätös (approval de-

cision)). Yleissuunnitelmassa virallisesti hyväksyttyjä suunnitteluperusteita ei 

yleensä enää muuteta tie- ja ratasuunnitteluvaiheessa esitettyjen huomautus-

ten tai valitusten vuoksi.  
 

Esiselvityksen tuloksena saadaan hankkeen tavoitteet, vaihtoehtojen arviointi, 

alustava vaikutusten arviointi ja kustannusarvio. 
  

Yleissuunnittelussa käsitellään/hyväksytään seuraavat periaatteet ja/tai rat-

kaisut: 
 

 Tien tai rautatien likimääräinen sijainti 

 Yleinen liikenne-, tiesuunnittelu- ja maisemasuunnittelu, kuten 

 kaistojen määrä,  

 tieverkon kykentäperiaatteet (tasoliittymä, eritasoliittymä),  

 tien mitoitusnopeus ja  

 paikallis- sekä kävely- ja pyöräilyliikenteen järjestämisen peri-

aatteet 

 Maisemointi- ja viheralueperiaatteet 

 Sillat (pituus, leveys, alikulkukorkeus) 

 Ympäristölle haitallisten vaikutusten ehkäisemisen periaatteet (ks. 

kohta 3.3). 

 Alustava arvio kustannuksista ja niiden jakautuminen (jos saatavilla) 
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Tie- ja ratasuunnittelussa käsitellään/hyväksytään seuraavat periaatteet ja/ 

tai ratkaisut: 

 

 Tarkka tie-/rautatiealue (tien rakentamisoikeus) 

 Yksityiskohtaiset liikenne-, tie-/ratasuunnittelu- ja maisemasuunittelun 

ratkaisut  

 Yksityiskohtainen sijainti, linjaus ja korkeusasema 

 Tyyppipoikkileikkaus (kaistat, pientareet, luiskat) 

 Tekninen poikkileikkaus, tien päällyste 

 Kuivatusratkaisut 

 Tievarusteet ja -laitteet 

 Sillat 

 Tunnelit 

 Ratkaisut haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi (melu- ja 

pohjavedensuojausratkaisut) 

 Arvio kustannuksista ja niiden jakautuminen 
  

Rakentamisen aikana urakoitsija päättää käytettävistä materiaaleista, tuot-

teista, työmenetelmistä ja rakentamisen vaiheistuksesta rakennushankkeen ti-

laajan asettamien vaatimusten mukaisesti. 

  

Käytön ja kunnossapidon aikana urakoitsija päättää käytettävistä materiaa-

leista, tuotteista, työmenetelmistä ja työn etenemisestä rakennushankkeen ti-

laajan asettamien vaatimusten mukaisesti. Kunnossapidon tasosta päättävät 

tien/rautateiden omistajat, ja se määräytyy muun muassa tie-/ratayhteyden ja 

liikenteen tärkeyden mukaan. 
 

 

 

Kuva 3.2  Kustannusten määräytyminen ja toteutuminen infrahankkeessa 

sekä kasvihuonekaasupäästöt. Liikenteen aiheuttamia kustannuk-

sia ja vaikutuksia ei ole esitetty 

 

Kuvan 3.2 tarkoituksena on havainnollistaa, missä vaiheessa tehdään tärkeim-

mät kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat päätökset ja missä vaiheessa kas-

vihuonekaasupäästöt aiheutuvat. Kuvassa ei ole esitetty liikenteen kasvihuone-

kaasupäästöjä. 
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3.3 Elinkaariarvioinnin käyttö tien ja radan 

suunnittelussa 

ESIMERKKI: ELINKAARIARVIOINNIN KÄYTTÖ SUUNNITTELUPROSESSISSA  

 

Yleissuunnittelun aikana elinkaariarviointia käytetään kasvihuonekaasupäästö-

jen laskemiseen ja erilaisten rakentamisvaihtojen ja linjausten vaikutusten ver-

tailuun. Pohjoismaissa käytettävissä elinkaarilaskentatyökaluissa on oletusar-

voja, jotka kuvaavat esimerkiksi betonitunneliin käytetyn materiaalin ja energian 

määrän sekä kyseisen toimenpiteen aiheuttamat keskimääräiset kasvihuone-

kaasupäästöt kilometriä kohden.  Tässä vaiheessa arvioidaan kunkin vaihtoeh-

don siltojen, tunnelien sekä tie- tai rautatierakennustöiden määrät ja määriä 

käytetään elinkaarilaskennassa yhdessä oletusarvojen kanssa. Laskelmien tu-

lokset ovat yksi monista huomioon otettavista tekijöistä jatkosuunnitteluun va-

littavasta vaihtoehdosta päätettäessä. 
  

Kun vaihtoehto on valittu, seuraavassa vaiheessa eli tie- ja ratasuunnitelmavai-

heessa tai rakennussuunnitteluvaiheessa elinkaarilaskentaa käytetään kah-

della tavalla:  
 

 Erilaisten rakennusteknisten ratkaisujen arviointiin 

 Koko hankkeen ja sen käytön päästöjen ja energiankäytön laskemiseen 

(lukuun ottamatta liikennettä) tulosten tarkentuessa 
 

Valitun vaihtoehdonn ensimmäistä laskelmaa pidetään projektin vertailutasona. 

Väyläviranomainen, eli rakennuttaja voi edellyttää, että kasvihuonekaasupääs-

töjä vähennetään tietyn prosenttiosuuden verran vertailutason laskelmaan 

nähden. Kun laskelmat etenevät, oletusarvojen sijasta käyttöön otetaan täsmäl-

lisemmät määrä- ja kokotiedot esisuunnittelun määritysten pohjalta, mutta tuo-

tespesifejä ympäristöselosteita ei vielä käytetä. Siksi laskelma on tarkempi kuin 

edellisessä vaiheessa, mutta se on edelleen varsin yleisluontoinen, koska mate-

riaalien toimittajia ei ole vielä valittu. Hankkeen edetessä elinkaariarviointi 

muuttuu yhä yksityiskohtaisemmaksi. Toteutusvaiheessa (joka sisältää myös 

rakennesuunnitteluvaiheen ja rakennusmateriaalien valinnan) laskelmat nou-

dattavat edellä kuvattua kaavaa. Lopullinen laskelma toimii osaltaan hankinta-

prosessin pohjana. Siinä määritetään urakoitsijalle asetettava kasvihuonekaa-

supäästövaatimuksien vertailutaso, jota urakoitsijan on noudatettava.  
 

Hankinnan jälkeen urakoitsija päivittää elinkaariarvioinnin lopullisilla materiaa-

litiedoilla ja viimeistelee laskelmat. 

 

On syytä mainita, että tietojen rajoitettu saatavuus ja oletukset vaikuttavat edel-

lisen esimerkin tulosten luotettavuuteen. Oletusten sijasta tulee käyttää täs-

mällisiä tietoja, aina kun niitä on saatavilla. 
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Osa 2 – Elinkaariarvioinnin käyttö tie- ja rata-

suunnittelussa 

4 Elinkaariarvioinnin keskeisten muuttujien 

määrittely 

Elinkaariarviointia suunniteltaessa on käytettävä tiettyjä parametreja sekä 

määritettävä tiedot ja niiden laatuvaatimukset. Elinkaariarviointistandardit, ku-

ten ISO 14044 ja EN15804, toimivat lähtökohtina esimerkiksi elinkaariarvioinnin 

tavoitteiden ja laajuuden määrittämiselle sekä datan ja sen laadun varmistami-

selle. Tässä oppaassa mennään pidemmälle ja vähennetään standardien tulkin-

nanvaraa, käsitellään tie- ja rautatieinfrastruktuuriin liittyviä erityiskysymyksiä 

ja otetaan huomioon sekä maantie- että rautatieliikenteeseen kehitetyt tuote-

ryhmäsäännöt (CPC 53210, 53211 ja 53212). 

4.1 Elinkaariarvioinnin tarkoitus - tavoitteen ja 

soveltamisalan määrittely 

4.1.1 Tavoitteen määrittäminen 

Elinkaariarviointi voi tukea päätöksentekoa suunnitteluprosessin kaikissa vai-

heissa sekä laadittaessa valmistuneen hankkeen hiilijalanjälkiraporttia. Kunkin 

suunnitteluvaiheen laskennan tavoite määräytyy tekeillä olevien päätösten mu-

kaan. Esiselvitysten ja yleissuunnittelun aikana tavoitteena on tarjota tukea ra-

kennusratkaisujen valintaan, kuten esimerkiksi tietyn käytävän/linjauksen 

osalta. Myöhempien suunnitteluvaiheiden ja rakentamisen aikana tavoitteena 

on tunnistaa ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmät elementti-, komponentti- 

ja materiaaliratkaisut. 
 

On huomattava, että kaikkiin elinkaariarviointeihin liittyy epävarmuuksia, koska 

tehdyt rakennusratkaisut vaikuttavat tulevaan käyttöön, kunnossapitoon ja 

niistä tehtäviin oletuksiin. Siksi ei pidä olettaa, että rakentamisesta aiheutuvat 

päästöt (automaattisesti) kompensoidaan käytön ja kunnossapidon aikana.  

 

Elinkaarilaskentatiedot ovat tärkeitä paitsi päätöksentekijöille, myös suunnitte-

lijoille ja sidosryhmille, kuten viranomaisille. 

4.1.2 Soveltamisalan määrittäminen  

Tuotejärjestelmän määritys 

Tuotejärjestelmät määritellään monimutkaisuuden mukaan seuraavasti: 

1. Liikennejärjestelmä (esim. kuljetusratkaisujen yhdistelmä) 

2. Hanke (esim. maantie-/rautatieyhteys pisteestä A pisteeseen B) 

3. Elementti (esim. tie-, silta- ja tunneliosuus) 

4. Komponentti (esim. kevyen liikenteen väylän pinnoite, ratapölkyt) 

5. Materiaali (esim. asfalttityyppi) 
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Toiminnallinen yksikkö 

Elinkaariarvioinnin toiminnallisen yksikön (functional unit) on noudatettava ISO 

14044 -standardin mukaisesti määriteltyjä periaatteita ja se vaihtelee lasken-

nan tavoitteiden mukaan. Kun tie- ja rautatieinfrastruktuurin kokonaispääs-

töistä raportoidaan kansallisella tasolla, on valittava tarkoituksenmukainen 

toiminnallinen yksikkö, joka voi poiketa jäljempänä esitetyistä. 

Esiselvityksissä ja esisuunnittelussa toiminnallinen yksikkö määritellään 

seuraavasti: 

 Valmis hanke, joka on toiminnassa arviointijakson aikana. Tulos on 

esitettävä hankkeen kokonaisuutena ja jaoteltuna hankkeen elinkaaren 

vaiheisiin.  

Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ja rakentamisen aikana toiminnallinen 

yksikkö määräytyy tie- ja rautatieinfrastruktuurin mukaan, ja määritellään 

seuraavasti: 

 Tieinfrastruktuuri: yksi tiekilometri. Tien kokonaisympäristövaikutukset 

ja ympäristövaikutukset kilometriä kohden on ilmoitettava yhdessä 

vuotuisen keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL (AADT)), nopeus-

rajoituksen, mittojen ja kaistojen määrän  kanssa. Toiminnalliseksi 

yksiköksi voidaan valita myös yksi tieneliömetri, jos tutkimuksen tavoite 

ja tuotejärjestelmän määritys tukevat tätä. 

 Rautatieinfrastruktuuri: yksi ratakilometri (kilometri rautatietä, jolla on 

tietty tehtävä, ja raiteiden lukumäärä). Radan kokonaisympäristö-

vaikutukset ja ympäristövaikutukset kilometriä kohden on raportoitava 

yhdessä ajoneuvotyypin kanssa (esim. suurnopeusjuna, metro). 

(Huomaa, että tuoteryhmäsäännöt määrittelevät toiminnalliseksi yksiköksi 1m2 

tietä, kun tässä oppaassa toiminnallinen yksikkö määritellään tiekilometriksi. 

Tulevassa PCR-tarkistuksessa toiminnallisen yksikön odotetaan muuttuvan tie-

kilometriksi, kuten tässä oppaassa on määritelty.) 

 

On huomattava, että on suuri ero siinä, kulkeeko tie tai rata tunnelin läpi tai 

sillalla, joten kunkin väyläosuuden yksityiskohdat on kuvattava ja esitettävä 

yhdessä toiminnallisen yksikön kanssa. 

Toiminnallisen yksikön määrittämisessä tunnistetaan yleensä tuotejärjestel-

män (product system) tehtävä. Maantie- ja rautatieinfrastruktuurin osalta teh-

tävä on matkustajien tai rahdin kuljettaminen. Määritetyn toiminnallisen yksikön 

olisi hyvä vastata infrastruktuurin todellista tehtävää. Matkustajamäärästä teh-

tävät oletukset vaikuttavat kuitenkin tuloksiin liikaa.  

 

Järjestelmän rajaukset 

Järjestelmän rajausten on perustuttava EN 15804:2019- ja EN 15978:2011 -

standardeihin. Kaikki järjestelmän rajausten muutokset on ilmoitettava elin-

kaariarvioinnista tehtävän raportin tuloksissa. Tässä ohjeistuksessa  toiminnot 

esitetään  suunnitteluvaiheittain.  
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Referenssikäyttöikä (RSL) ja tutkimuksen arviointijakso 

RSL on tie-/rautatieinfrastruktuurin käyttöikä, jota voidaan odottaa tavanomai-

sissa käyttöolosuhteissa. RSL:ksi ehdotetaan 60 vuotta. RSL voidaan kuitenkin 

määritellä pidemmäksi tai lyhyemmäksi tutkimustavoitteen ja tuotejärjestel-

män määritelmän mukaisesti. Elementtien tai komponenttien RSL saattaa usein 

alittaa 60 vuotta. Arvioitaessa ympäristövaikutuksia elementti- tai komponent-

titasolla on suositeltavaa käyttää toimittajan kullekin elementille tai 

komponentille ilmoittamaa arvioitua käyttöikää. 

4.2 Tiedon laatu  

Tässä oppaassa asetetut tietojen laatuvaatimukset määräytyvät elinkaari- 

arvioinnissa sovellettavan suunnitteluprosessin vaiheen mukaan (ks. luvun 5 

kappale Tietojen laatu). Vaatimukset ovat kevyemmät esisuunnittelussa, mutta 

ne tiukentuvat merkittävästi myöhemmissä suunnitteluvaiheissa ja rakentami-

sen aikana. 
 

Tietojen laadun parantamiseen ja tulosten vertailtavuuteen voidaan vaikuttaa 

jatkamalla standardisointia päästökerrointen, systeemin rajausten sekä ele-

menttien ja komponenttien referensikäyttöiän (RSL) osalta. Norjan esimerkin 

mukaista useiden elinkaariarvioitityökalujen yhdenmukaistamista voidaan pi-

täää mahdollisena etenemistapana myös muissa Pohjoismaissa. 

4.3 Elinkaarivaikutusten arviointi 

Tämän oppaan mukaisten elinkaariarvioinnin ympäristövaikutusluokkien on si-

sällettävä ilmastonlämpenemispotentiaali (GWP 100), joka määritellään 

GWPFOSSIL -standardin EN 15804:2019 mukaisesti.  

 

Lisäksi on suositeltavaa, että maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta 

(GWPLULUC) raportoidaan. Biogeenisen hiilen (GWPBIOGENIC) ja GWPTOT -raportointi 

on valinnaista. 
 

 

GWPFOSSIL Pakollinen 

GWPLULUC Suositeltu 

GWPBIOGENIC   Valinnainen 

GWPTOT = GWPFOSSIL + GWPBIOGENIC + GWPLULUC Valinnainen 

 

    

Tarvittaessa GWPFOSSIL-, GWPLULUC-, GWPBIOGENIC- ja GWPTOT -tulokset on ilmoitet-

tava erikseen. 

 

Vaikka tässä oppaassa keskitytään kasvihuonekaasupäästöihin, on suositelta-

vaa, että arvioidut ympäristövaikutusluokat eivät rajoitu GWP:hen, vaan ne  

sisältävät kaikki EN 15804:2019 -standardissa määritellyt keskeiset ympäristö-

vaikutusindikaattorit. Näin saadaan kattava yleiskuva tie-/ratahankkeen ympä-

ristövaikutuksista 
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5 Elinkaariarvioinnin käyttöönotto teiden ja 

ratojen suunnittelussa 

Tässä luvussa kuvataan elinkaariarvioinnin tavoitteet ja laajuus kussakin suun-

nitteluvaiheessa sekä tiedon laatuvaatimukset. Tutkimustavoite linkitetään li-

säksi elinkaariarvioinin käyttöön päätöksenteon tukena. Oppaan tämä luku on 

tarkoitettu käytännön työvälineeksi, kun teille ja rautateille tehdään elinkaari- 

arviointeja eri suunnitteluvaiheissa.  

5.1 Esiselvitykset  

5.1.1 Tavoite 

Esiselvitysten aikana elinkaariarviointi tarjoaa tukea päätöksentekoon kuljetus-

ratkaisujen valinnassa. Tässä suunnitteluvaiheessa tehdyssä elinkaariarvioin-

nissa arvioidaan kunkin käytettävissä olevan vaihtoehdon ympäristövaikutuk-

sia. Tässä vaiheessa on arvioitava myös infrastruktuurihankkeen toteuttamatta 

jättämisen vaikutukset. Tietoa maaperän laadusta, maastosta ja valittavasta ra-

kennusmenetelmästä on vasta rajoitetusti. 

5.1.2 Soveltamisala  

Tuotejärjestelmän määritys 

Esiselvitysten aikana tuotejärjestelmänä arvioidaan koko liikennejärjestelmä.  

Toiminnallinen yksikkö 

Esiselvityksissä, joissa päätetään kuljetusratkaisusta, toiminnallinen yksikkö 

määritellään seuraavasti: 

 Valmis hanke, joka on toiminnassa arviointijakson aikana. Tulos on 

esitettävä hankkeen kokonaisuutena ja jaoteltuna hankkeen elinkaaren 

vaiheisiin. 

Järjestelmän rajaus 

Seuraavat toiminnot vaativat erityistä huomiota ja ne tulee ottaa huomioon 

tässä oppaassa kuvatulla tavalla, mikä voi poiketa EN 15804:2019- ja EN 

15978:2011 -standardeissa  kuvatusta tavasta: 

Tuotevaihe ja Rakentaminen (A1-A5) 

Tuotevaiheen (A1-A3) ja rakentamisen (A4-A5) ilmastovaikutukset on aina 

ilmoitettava erikseen. 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen:  

 Metsänhakkuu- ja raivaustoimenpiteet. 

 Tie-, rautatie-, tunneli- ja siltarakentamisessa tarvittavien pääasiallis-

ten materiaalien tuotanto (A1-A3), kuten betoni, teräs, päällyste, sora, 

paalut, sepeli, kiskot, ratapölkyt ja vastaavat.  
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 Täyttämisen ja kaivamisen kaltaiset maansiirtotyöt (A4 ja A5) koskien 

sekä maa- että kallioleikkauksia/-louhintaa ja täyttöjä sisältäen 

koneiden käytön sekä räjähteiden tuotannon ja käytön. Kohtien A4 ja A5 

ilmastovaikutus on ilmoitettava erikseen. 

 Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt. 

 Valinnainen: Infrastruktuurin rakentamisessa (A4-A5) käytettävien 

ajoneuvojen ja koneiden valmistus ja huolto. 

Käyttö ja kunnossapito 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 
 

 Kunnossapito, kuten ennakoiva kunnossapito, uudelleen päällystys  

ja/tai talvikunnossapito.  

 Valaistus, ajojohtimen vaatima energia, tunnelien ilmanvaihto, lauttojen 

käyttö ja pumppaus merenalaisissa tunneleissa. 

Infrastruktuurin käytönaikaiset päästöt 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 Liikenne: Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt sekä ajoneuvojen 

liikenteessä kyseisen tutkimusajanjakson aikana kuluttaman poltto-

aineen tuotanto ja kulutus. Käytön aikana aiheutuvien päästöjen laske-

minen perustuu oletukseen vuoden keskimääräisestä vuorokausiliiken-

teestä (KVL (AADT)), raskaan liikenteen osuudesta, mäen korkeudesta ja 

kaltevuudesta sekä sovellettavasta referenssikäyttöiästä (RSL). RSL 

vaikuttaa  teknologian kehityksestä ja ja ajoneuvojen polttoaineen ja 

energiatehokkuuden parantumisesta tehtäviin oletuksiin, joissa on 

kuitenkin suuri epävarmuus. 

Seuraavat seikat voidaan jättää järjestelmän rajausten ulkopuolelle, koska niillä 

oletetaan olevan vähäinen vaikutus väyläinfran kokonaisympäristövaikutuk-

siin: 

 Liikennöivien ajoneuvojen valmistus ja huolto. 

5.1.3 Tiedon laatu  

Materiaalityypin ja määrän sekä rakennustöiden tiedon laatuvaatimusten tulee 

täyttää standardissa EN 15804:2019 kuvatut periaatteet. Poikkeamat standar-

dista on dokumentoitava elinkaariarvioinnista tehtävään raporttiin laskennan ja 

sen tulosten läpinäkyvyyden varmistamiseksi.  

 

Esiselvitysten aikana tietoja on saatavilla vain rajallisesti. Materiaalityyppien ja 

-määrien, rakentamisen aikaisen energian ja polttoaineen kulutuksen sekä  

infrastruktuurin käytön aikaisen kunnossapidon- ja liikenteen elinkaarilasken-

noissa on tässä vaiheessa käytettävä arvioituja/alustavia tietoja. 
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On suositeltavaa käyttää vastaavien aiempien infrastruktuurihankkeiden elin-

kaariarviointien tietoja. Nämä tiedot yhdistetään tutkittavan hankkeen tarkoilla 

parametreillä tehtyjen liikennesimulointien tietoihin. Teknologian kehittymiseen 

ja ajoneuvojen polttoaineiden/energiatehokkuuden parantumiseen liittyvät ole-

tukset on dokumentoitava, koska näillä on merkittävä vaikutus elinkaariarvioin-

nin tuloksiin infrastruktuurin elinkaaren aikana. 

5.2 Yleissuunnittelu 

5.2.1 Tavoite 

Yleissuunnittelun aikana voidaan arvioida vaihtoehtoisten linjausten ympäristö-

vaikutuksia. Suunnitteluprosessin tässä vaiheessa on myös mahdollista arvioida 

infrastruktuuriratkaisun tiettyjä elementtejä, kuten vaihtoehtoja sillalle tai tun-

nelille. Tuloksiin liittyy tässä vaiheessa suuri epävarmuus, mutta tulokset ovat 

suuntaa antavia ja toimivat "parhaana arvauksena". 

5.2.2 Soveltamisala  

Tuotejärjestelmän määritys 

 Hanke (esim. tie pisteestä A pisteeseen B) 

 Elementti (esim. silta tai tunneli) 

Toiminnallinen yksikkö 

Yleissuunnittelua varten toiminnallinen yksikkö määritellään seuraavasti: 

 Valmis hanke, joka on toiminnassa arviointijakson aikana. Elinkaari-

arvioinnin tulos on esitettävä hankkeen kokonaisuutena ja jaoteltuna 

hankkeen elinkaaren vaiheisiin. 

Järjestelmän rajaus 

Seuraavat toiminnot vaativat erityistä huomiota ja ne tulee ottaa huomioon 

tässä oppaassa kuvatulla tavalla, mikä voi poiketa standardeissa EN 

15804:2019- ja EN 15978:2011 - kuvatusta tavasta: 

Tuotevaihe ja rakentaminen 

Tuotevaiheen (A1-A3) ja kuljetuksen/rakentamisen (A4-A5) ilmastovaikutukset 

on aina ilmoitettava erikseen. 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen:  

 Metsänhakkuu- ja raivaustoimenpiteet. 

 Tie-, rautatie-, tunneli- ja siltarakentamisessa tarvittavien pääasiallis-

ten materiaalien tuotanto (A1-A3), kuten betoni, teräs, raudoitukset, 

päällyste, sora, paalut, sepeli, kiskot, ratapölkyt ja vastaavat.  

 Täytön ja kaivun kaltaiset maansiirto-, vahvistus- ja kuljetustyöt (A4 ja 

A5), koskien sekä maa- että kallioleikkauksia/-louhintaa ja täyttöjä 

sisältäen koneiden käytön sekä räjähteiden tuotannon ja käytön. 

Kohtien A4 ja A5 ilmastovaikutus on ilmoitettava erikseen. 
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 Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt. 

 Valinnaista: Infrastruktuurin rakentamisessa (A4-A5) käytettävien 

ajoneuvojen ja koneiden valmistus ja huolto. 

Käyttö ja kunnossapito 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 

 Kunnossapito, kuten ennakoiva kunnossapito, uudelleen päällystys 

ja/tai talvikunnossapito.  

 Käyttö, kuten valaistus, ajojohtimen vaatima energia, tunnelien ilman-

vaihto ja pumppaus merenalaisissa tunneleissa. 

Infrastruktuurin käytönaikaiset päästöt 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 Liikenne: Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt sekä ajoneuvojen 

liikenteessä kyseisen tutkimusajanjakson aikana kuluttaman poltto-

aineen tuotanto ja kulutus. Käytön aikana aiheutuvien päästöjen laske-

minen perustuu oletukseen vuoden keskimääräisestä vuorokausi-

liikenteestä (KVL (AADT), raskaan liikenteen osuudesta, mäen korkeu-

desta ja kaltevuudesta sekä sovellettavasta RSL:stä. RSL vaikuttaa 

teknologian kehittymisestä ja ajoneuvojen polttoaineen ja energia-

tehokkuuden paranemisesta tehtäviin oletuksiin. 

 Liikennöivien ajoneuvojen valmistus ja huolto. 

5.2.3 Tiedon laatu  

Materiaalityypin ja määrän sekä rakennustöiden tiedon laatuvaatimusten tulee 

täyttää standardissa EN 15804:2019 kuvatut periaatteet. Poikkeamat standar-

dista on dokumentoitava elinkaariarvioinnista tehtävään raporttiin laskennan ja 

sen tulosten läpinäkyvyyden varmistamiseksi.  

 

Yleissuunnittelun aikana tietojen saatavuus on rajallista. On arvioitava materi-

aalityypit ja -määrät, energian ja polttoaineen kulutus rakentamisen aikana sekä 

arvioitava infrastruktuurin kunnossapitoon ja liikennöiviin ajoneuvoihin liittyvät 

parametrit tutkimusajanjakson aikana. 

 

On suositeltavaa käyttää vastaavien aiempien infrastruktuurihankkeiden elin-

kaariarviointien tietoja. Nämä tiedot yhdistetään tutkittavan hankkeen tarkoilla 

parametreillä tehtyjen liikennesimulointien tietoihin. Teknologian kehittymiseen 

ja ajoneuvojen polttoaineiden/energiatehokkuuden parantumiseen liittyvät ole-

tukset on dokumentoitava, koska näillä on merkittävä vaikutus elinkaariarvioin-

nin tuloksiin infrastruktuurin elinkaaren aikana. 
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5.3 Tie- ja ratasuunnittelu, rakennussuunnittelu 

5.3.1 Tavoite 

Tie- ja ratasuunnittelun sekä rakennussuunnittelun aikana voidaan arvioida ra-

kennusratkaisun vaihtoehtoisten komponenttien, kuten päällysteen, asfaltti-

tyypin tai ratapölkkyjen, ympäristövaikutuksia.  

 

Tietojen tarkentuminen tie- ja ratasuunnittelun sekä rakennussuunnittelun ai-

kana mahdollistaa aiempien suunnitteluvaiheiden aikana tehtyjen elinkaarilas-

kentojen tulosten tarkentamisen projekti- ja elementtitasolla.  

5.3.2 Soveltamisala  

Tuotejärjestelmän määritys 

 Hanke (esim. tie pisteestä A pisteeseen B) 

 Elementti (esim. silta tai tunneli) 

 Komponentti (esim. päällyste) 

 Materiaali (esim. bitumi) 

Toiminnallinen yksikkö 

Tie- ja ratasuunnittelun sekä rakennussuunnittelun aikana tie- ja ratainfran 

toiminnallinen yksikkö määräytyy  erilailla kuin aiemmissa suunnitteluvaiheissa 

ja määritellään seuraavasti: 

 Tieinfrastruktuuri: yksi tiekilometri. Tien kokonaisympäristövaikutukset 

ja ympäristövaikutukset kilometriä kohti on ilmoitettava yhdessä 

vuoden keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL), nopeusrajoituksen, 

tien leveyden ja kaistojen määrän kanssa. Toiminnalliseksi yksiköksi 

voidaan valita myös yksi tieneliömetri, jos tutkimuksen tavoite ja tuote-

järjestelmän määritys tukevat tätä. 

 Rautatieinfrastruktuuri: yksi rautatiekilometri (kilometri rautatietä, jolla 

on tietty tehtävä ja tietty määrä raiteita). Rautatien kokonaisympäristö-

vaikutukset ja ympäristövaikutukset kilometriä kohti on raportoitava 

yhdessä junatyypin kanssa (esim. suurnopeusjuna, metro). 

Järjestelmän rajaus 

Seuraavat toiminnot vaativat erityistä harkintaa/huomiota ja ne tulee ottaa 

huomioon tässä oppaassa kuvatulla tavalla, mikä voi poiketa  standardeissa 

EN 15804:2019- ja EN 15978:2011  kuvatusta tavasta: 

Tuotevaihe ja rakentaminen 

Tuotevaiheen (A1-A3) ja kuljetuksen/rakentamisen (A4-A5) ilmastovaikutukset 

on aina ilmoitettava erikseen. 
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On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen:   

 Metsänhakkuu- ja raivaustoimenpiteet. 

 Tie-, rautatie-, tunneli- ja siltarakentamisessa tarvittavien materiaalien 

tuotanto (A1-A3), kuten betoni, teräs, raudoitukset, päällyste, sora, 

paalut, sepeli, kiskot ja ratapölkyt.  

 Asemien rakentamiseen tarvittavien materiaalien tuotanto (A1-A3), 

kuten maa- ja kallioleikkaukset/-louhinta, täyttö ja kaiken tien/rauta-

tien alusrakenteiden, rakennustyöt (sillat, tunnelit, työ- ja pelastus-

tunnelit, geotekniset vahvistustoimenpiteet, jyrsintä, tiekaiteet, aidat ja 

pylväät perustuksineen). 

 Täytön ja kaivun kaltaiset maansiirto-, vahvistus- ja kuljetustyöt (A4 ja 

A5), koskien sekä maa- että kallioleikkauksia/-louhintaa ja täyttöjä 

sisältäen koneiden käytön sekä räjähteiden tuotannon ja käytön. 

Kohtien A4 ja A5 ilmastovaikutus on ilmoitettava erikseen. 

 Betonin, valujen, teräspalkkien, asfaltin ja kiskojen kaltaisten mate-

riaalien kuljetukset (A4) tuotantolaitokselta rakennustyömaalle.  

 Työkoneiden energiankulutus (A5). 

 Ajoneuvoissa ja koneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt. 

 Valinnaista: Infrastruktuurin rakentamisessa (A4-A5) käytettävien 

ajoneuvojen ja koneiden valmistus ja huolto. 

Käyttö ja kunnossapito 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 

 Kunnossapito, kuten ennakoiva kunnossapito, uudelleen päällystys 

ja/tai talvikunnossapito.  

 Käyttö, kuten valaistus, ajojohtimen vaatima energia, tunnelien ilman-

vaihto, lauttojen käyttö ja pumppaus merenalaisissa tunneleissa. 

 Ajoneuvoissa ja koneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt käytön ja kunnossapidon aikana. 

Infrastruktuurin käytön aikaiset päästöt 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 Liikenne: Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt sekä ajoneuvojen 

liikenteessä kyseisen tutkimusajanjakson aikana kuluttaman poltto-

aineen tuotanto ja kulutus. Käytön aikana aiheutuvien päästöjen laske-

minen perustuu oletukseen vuoden keskimääräisestä vuorokausiliiken-

teestä (KVL (AADT), raskaan liikenteen osuudesta, mäen korkeudesta ja 

kaltevuudesta sekä sovellettavasta RSL:stä. RSL vaikuttaa oletuksiin, 

jotka liittyvät teknologian kehittämiseen ja ajoneuvojen polttoaineen ja 

energiatehokkuuden parantamiseen, joskin epävarmuus on suuri. 
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Seuraavat seikat voidaan jättää järjestelmän rajauksen ulkopuolelle, koska 

niiden merkityksen väyläinfran kokonaisympäristövaikutusten kannalta olete-

taan jäävän vähäisiksi: 

 Liikennöivien ajoneuvojen valmistus ja huolto. 

5.3.3 Tiedon laatu  

Materiaalityypin ja määrän sekä rakennustöiden tiedon laatuvaatimusten tulee 

täyttää standardissa EN 15804:2019 kuvatut periaatteet. Poikkeamat standar-

dista on dokumentoitava elinkaariarvioinnista tehtävään raporttiin laskennan ja 

sen tulosten läpinäkyvyyden varmistamiseksi.  

 

Tie- ja ratasuunnittelun sekä rakennussuunnittelun aikana saadaan tietoon ma-

teriaalityypit ja -määrät, energian ja polttoaineen kulutus rakentamisen aikana 

sekä infrastruktuurin kunnossapito- ja ajoneuvojen liikennekäyttöparametrit. 

Toimittajilta voi olla saatavilla ympäristöselosteita, joten tiedon laatu paranee 

aikaisempiin vaiheisiin verrattuna. 

 

Infrastruktuurin rakentamisessa käytettävien materiaalityyppien ja määrien 

(A1-A3) osalta on käytettävä tarkkoja tietoja ja yhdistettävä ne päästökertoi-

mien yleisiin keskiarvoihin. Jos toimittajalta on saatavana ympäristöseloste, on 

käytettävä siinä julkaistuja tietoja yleisten tietojen sijasta. 
 

Infrastruktuurihankkeen rakentamisen aikaisissa kuljetusetäisyyksissä (A4) ja 

energiankäytössä (A5) käytetään yleisiä keskiarvoja ja päästökertoimien yleisiä 

keskiarvoja, mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla. Tämä koskee myös maan-

siirtotöitä (A4-A5).  

 

Kun arviointijakson aikaista liikennettä arvioidaan, liikenneolosuhteiden simu-

lointien tulee perustua todellisen tutkittavan hankkeen tiettyihin parametreihin. 

Teknologian kehittymiseen ja ajoneuvojen polttoaineiden/energiatehokkuuden 

parantumiseen liittyvät oletukset on dokumentoitava, koska näillä on merkit-

tävä vaikutus elinkaariarvioinnin tuloksiin infrastruktuurin elinkaaren aikana. 

5.4 Rakentaminen 

5.4.1 Tavoitteen määrittäminen 

Rakennusvaiheessa arvioidaan väylärakenteen vaihtoehtoisten materiaalien ja 

tuotteiden, työmenetelmien ja -järjestyksen sekä komponenttien ympäristövai-

kutukset. Arvioitavana voivat olla asfalttityyppi-, ratapölkky- tai päällyste- 

vaihtoehdot. 

 

Tässä vaiheessa elinkaariarvioinnin tietoja voidaan käyttää ympäristösertifioin-

nin taustatietona  
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5.4.2 Soveltamisalan määrittäminen  

Tuotejärjestelmän määritys 

 Hanke (esim. tie pisteestä A pisteeseen B) 

 Elementti (esim. silta tai tunneli) 

 Komponentti (esim. päällyste) 

 Materiaali (esim. bitumi) 

Toiminnallinen yksikkö 

Rakentamisen aikana toiminnallinen yksikkö määräytyy tie- ja rautatieinfra-

struktuurin mukaan, ja se määritellään seuraavasti: 

 Tieinfrastruktuuri: yksi tiekilometri. Tien kokonaisympäristövaikutukset 

ja ympäristövaikutukset kilometriä kohti on ilmoitettava yhdessä KVL:n 

(AADT), nopeusrajoituksen, tien leveyden ja kaistojen määrän kanssa. 

Toiminnalliseksi yksiköksi voidaan valita myös yksi tieneliömetri, jos 

tutkimuksen tavoite ja tuotejärjestelmän määritys tukevat tätä. 

 Rautatieinfrastruktuuri: yksi ratakilometri (kilometri rautatietä, jolla on 

tietty tehtävä, ja raiteiden lukumäärä). Radan/ratahankkeen kokonais-

ympäristövaikutukset ja ympäristövaikutukset kilometriä kohti on 

raportoitava yhdessä junatyypin kanssa (esim. suurnopeusjuna, metro). 

Järjestelmän rajaus 

Seuraavat toiminnot vaativat erityistä harkintaa/huomiota ja ne tulee ottaa 

huomioon tässä oppaassa kuvatulla tavalla, mikä voi poiketa  standardeissa EN 

15804:2019- ja EN 15978:2011  kuvatusta tavasta: 

Tuotevaihe ja rakentaminen  

Tuotevaiheen (A1-A3) ja kuljetuksen/rakentamisen (A4-A5) ilmastovaikutukset 

on aina ilmoitettava erikseen. 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen:   

 Metsänhakkuu- ja raivaustoimenpiteet. 

 Tie-, rautatie-, tunneli- ja siltarakentamisessa tarvittavien materiaalien 

tuotanto (A1-A3), kuten betoni, teräs, raudoitukset, kevyen liikenteen 

väylien päällyste 

 Asemien rakentamiseen tarvittavien materiaalien tuotanto (A1-A3), 

kuten maa- ja kallioleikkaukset/-louhinta, täyttö ja kaiken tien/rauta-

tien alusrakenteiden, rakennustyöt (sillat, tunnelit, työ- ja pelastus-

tunnelit, geotekniset vahvistustoimenpiteet, jyrsintä, tiekaiteet, aidat ja 

pylväät perustuksineen). 

 Täytön ja kaivun kaltaiset maansiirto-, vahvistus- ja kuljetustyöt (A4 ja 

A5), koskien sekä maa- että kallioleikkauksia/-louhintaa ja täyttöjä 

sisältäen koneiden käytön sekä räjähteiden tuotannon ja käytön. 

Kohtien A4 ja A5 ilmastovaikutus on ilmoitettava erikseen. 
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 Betonin, valujen, teräspalkkien, asfaltin, ja kiskojen kaltaisten 

materiaalien kuljetukset (A4) tuotantolaitokselta rakennustyömaalle.  

 Työkoneiden energiankulutus (A5). 

 Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt. 

 Valinnainen: Infrastruktuurin rakentamisessa (A4-A5) käytettävien 

ajoneuvojen ja koneiden valmistus ja huolto. 

Käyttö ja kunnossapito 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 

 Kunnossapito, kuten ennaltaehkäisevä huolto, uudelleen päällystys 

ja/tai talvikunnossapito.  

 Käyttö, kuten valaistus, ajojohtimen vaatima energia, tunnelien 

ilmanvaihto, lauttojen käyttö ja pumppaus merenalaisissa tunneleissa. 

 Ajoneuvoissa ja koneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt käytön ja kunnossapidon aikana. 

Infrastruktuurin käytönaikaiset päästöt 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 Liikenne: Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt sekä ajoneuvojen 

liikenteessä kyseisen tutkimusajanjakson aikana kuluttaman poltto-

aineen tuotanto ja kulutus. Käytön aikana aiheutuvien päästöjen laske-

minen perustuu oletukseen vuoden keskimääräisestä vuorokausiliiken-

teestä (KVL (AADT), raskaan liikenteen osuudesta, mäen korkeudesta ja 

kaltevuudesta sekä sovellettavasta RSL:stä. RSL vaikuttaa oletuksiin, 

jotka liittyvät teknologian kehittämiseen ja ajoneuvojen polttoaineen ja 

energiatehokkuuden parantamiseen, joskin epävarmuus on suuri. 

Seuraavat seikat voidaan jättää järjestelmän rajauksen ulkopuolelle, koska 

niiden merkityksen väyläinfran kokonaisympäristövaikutusten kannalta olete-

taan jäävän vähäisiksi: 

 Liikennöivien ajoneuvojen valmistus ja huolto. 

5.4.3 Tiedon laatu  

Materiaalityypin ja määrän sekä rakennustöiden tiedon laatuvaatimusten tulee 

täyttää standardissa EN 15804:2019 kuvatut periaatteet. Poikkeamat standar-

dista on dokumentoitava elinkaariarvioinnista tehtävään raporttiin laskennan ja 

sen tulosten läpinäkyvyyden varmistamiseksi. 

 

Rakennusvaiheessa saadaan tietoon materiaalityypit ja -määrät, energian ja 

polttoaineen kulutus rakentamisen aikana sekä infrastruktuurin kunnossapito- 

ja ajoneuvojen liikennekäyttöparametrit. Mikäli toimittajilta on saatavilla ympä-

ristöselosteita, on ne sisällytettävä arviointiin, koska ne parantavat tiedon laa-

tua. 
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Infrarakentamisessa käytettävien materiaalityyppien ja määrien (A1-A3) osalta 

on käytettävä tarkkoja tietoja ja yhdistettävä ne päästökertoimien keskiarvoihin. 

Jos toimittajalta on saatavana ympäristöseloste, on käytettävä siinä julkaistuja 

tietoja keskiarvojen sijasta. 

 

Infrahankkeen rakentamisen aikaisten kuljetusetäisyyksien (A4) ja energiankäy-

tön (A5) arvoina on käytettävä todellisia kuljetusmatkoja ja päästökertoimien 

keskiarvoja. Tämä koskee myös maansiirtotöitä (A4-A5).  

 

Kun infrahankkeen aikaista liikennettä arvioidaan referenssikäyttöiän (RSL) tai 

muun arviointijakson aikana, liikenneolosuhteiden simulointien tulee perustua 

tutkittavan hankkeen todellisiin parametreihin. Teknologian kehittymiseen- ja 

ajoneuvojen polttoaineiden/energiatehokkuuden parantumiseen liittyvät ole-

tukset on dokumentoitava, koska niillä on merkittävä vaikutus elinkaariarvioin-

nin tuloksiin infrastruktuurin elinkaaren aikana. 

5.5 Käyttö ja kunnossapito 

5.5.1 Tavoitteen määrittäminen 

Käytön ja kunnossapidon aikana elinkaariarviointia käytetään aiemmissa suun-

nitteluvaiheissa kehitettyjen elinkaariarviointimallien sertifiointiin ja validoin-

tiin. Lisäksi elinkaariarvioinneissa voidaan arvioida kunnossapitovaihtoehtoja, 

kuten uudelleenpäällystystä ja rautatien ratapölkkyjen vaihtamista. 

5.5.2 Soveltamisala  

Tuotejärjestelmän määritys 

 Hanke (esim. tie pisteestä A pisteeseen B) 

 Elementti (esim. silta tai tunneli) 

 Komponentti (esim. päällyste) 

 Materiaali (esim. bitumi) 

Toiminnallinen yksikkö 

Käytön ja kunnossapidon aikana toiminnallinen yksikkö määräytyy tie- ja rauta-

tieinfrastruktuurin mukaan, ja se määritellään seuraavasti: 

 Tieinfrastruktuuri: yksi tiekilometri. Tien kokonaisympäristövaikutukset 

ja ympäristövaikutukset kilometriä kohti on ilmoitettava yhdessä KVL:n 

(AADT), nopeusrajoituksen, tien leveyden ja kaistojen määrän kanssa. 

Toiminnalliseksi yksiköksi voidaan valita myös yksi tieneliömetri, jos 

tutkimuksen tavoite ja tuotejärjestelmän määritys tukevat tätä. 

 Rautatieinfrastruktuuri: yksi ratakilometri (kilometri rautatietä, jolla on 

tietty tehtävä, ja raiteiden lukumäärä). Radan/ratahankkeen kokonais-

ympäristövaikutukset ja ympäristövaikutukset kilometriä kohti on 

raportoitava yhdessä junatyypin kanssa (esim. suurnopeusjuna, metro). 
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Järjestelmän rajaus 

Seuraavat toiminnot vaativat erityistä harkintaa/huomiota ja ne tulee ottaa 

huomioon tässä oppaassa kuvatulla tavalla, mikä voi poiketa  standardeissa EN 

15804:2019- ja EN 15978:2011  kuvatusta tavasta: 

Tuotevaihe ja rakentaminen  

Tuotevaiheen (A1-A3) ja kuljetuksen/rakentamisen (A4-A5) ympäristövaikutuk-

set on aina esitettävä erikseen. 

On suositeltavaa, että seuraavat tiedot otetaan mukaan järjestelmän rajauk-

seen:   

 Metsänhakkuu- ja raivaustoimenpiteet 

 Käytön ja kunnossapidon aikana tarvittavien materiaalien valmistus 

(A1-A3) 

 Kuljetukset (A4) tuotantolaitokselta rakennustyömaalle.  

 Työkoneiden energiankulutus (A5). 

 Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt. 

 Valinnainen: Infrarakentamisessa (A4-A5) käytettävien ajoneuvojen ja 

koneiden valmistus ja huolto. 

Käyttö ja kunnossapito 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 

 Kunnossapito, kuten ennakoiva kunnossapito, päällystys ja/tai talvi-

huolto.  

 Käyttö, kuten valaistus, ajojohtimen vaatima energia, tunnelien ilman-

vaihto, lauttojen käyttö ja pumppaus merenalaisissa tunneleissa. 

 Ajoneuvoissa ja työkoneissa käytettävän polttoaineen tuotannosta ja 

kulutuksesta aiheutuvat päästöt käytön ja kunnossapidon aikana. 

Infrastruktuurin käytönaikaiset päästöt 

On suositeltavaa, että seuraavat otetaan mukaan järjestelmän rajaukseen: 

 Liikenne: Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt sekä ajoneuvojen 

liikenteessä kyseisen tutkimusajanjakson aikana kuluttaman poltto-

aineen tuotanto ja kulutus. Käytön aikana aiheutuvien päästöjen 

laskenta perustuu oletukseen vuoden keskimääräisestä vuorokausi-

liikenteestä (KVL, AADT), raskaan liikenteen osuudesta, mäen korkeu-

desta ja kaltevuudesta sekä sovellettavasta referenssikäyttöiästä 

(RSL). RSL vaikuttaa oletuksiin, jotka liittyvät teknologian kehittämiseen 

ja ajoneuvojen polttoaineen ja energiatehokkuuden parantamiseen, 

joskin epävarmuus on suuri. 
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Käytön ja kunnossapidon aikana tehtyihin elinkaariarviointeihin voi sisältyä sel-

laisten vaihtoehtoisten tuotteiden arviointi, jotka voivat vaikuttaa tai eivät vai-

kuta ajoneuvoliikenteestä aiheutuviin päästöihin. Esimerkkinä mainittakoon va-

linta erilaisen vierintävastuksen omaavien asfalttityyppien kesken. Molemmat 

mahdollisen elinkaariarvioinnin skenaariot vaikuttaisivat ajoneuvoliikenteestä 

peräisin oleviin päästöihin mahdollisesti merkittävästi. Tämän vuoksi käytön ja 

kunnossapidon suunnitteluvaiheen elinkaariarviointia tehtäessä on suositelta-

vaa sisällyttää liikenne järjestelmän rajauksiin. 

 

Seuraavat seikat voidaan jättää järjestelmän rajauksen ulkopuolelle, koska 

niiden merkityksen väyläinfran kokonaisympäristövaikutusten kannalta olete-

taan jäävän vähäiseksi: 

 Liikennöivien ajoneuvojen valmistus ja huolto. 

5.5.3 Tiedon laatu  

Materiaalityypin ja -määrän sekä valmistustietojen laatuvaatimusten tulee 

täyttää standardissa EN 15804:2019 kuvatut periaatteet. Poikkeamat on doku-

mentoitava tietojen läpinäkyvyyden varmistamiseksi. 

 

Käyttö- ja kunnossapitovaiheessa on käytettävissä tarkat tiedot materiaalityy- 

peistä ja -määristä, energian ja polttoaineen kulutuksesta rakentamisen aikana 

sekä infrastruktuurin kunnossapidosta- ja käytönaikaisesta liikenteestä. Toimit-

tajien ympäristöselosteet parantavat tietojen laatua, joten arvioinnissa käyte-

tään niiden tietoja, jos ne ovat saatavilla. Huomaa, että käytettävissä olevia ym-

päristöselosteita on saatettu päivittää aiempien suunnitteluvaiheiden jälkeen. 

Arvioinnissa tulisi aina käyttää uusinta versiota. 

 

Käytettävien materiaalityyppien ja määrien (A1-A3) osalta on käytettävä tark-

koja tietoja ja yhdistettävä ne päästökertoimien keskiarvoihin. Jos toimittajalta 

on saatavana ympäristöseloste, on käytettävä siinä julkaistuja uusimpia tietoja 

keskiarvotietojen sijasta. 

 

Infrahankkeen rakentamisen aikaisten kuljetusetäisyyksien (A4) ja energiankäy-

tön (A5) arvoina on käytettävä todellisia kuljetusmatkoja ja päästökertoimien 

keskiarvoja.  

 

Infrahankkeen aikaisen liikenteen arvioinnissa referenssikäyttöiän (RSL) tai 

muun arviointijakson aikana on käytettävä todellisiin liikenneolosuhteisiin  

perustuvia tietoja. Teknologian kehittymiseen ja ajoneuvojen polttoaineiden/  

energiatehokkuuden parantumiseen liittyvät oletukset on dokumentoitava, 

koska niillä on merkittävä vaikutus elinkaariarvioinnin tuloksiin infrastrukstuu-

rin käyttöiän aikana. 
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6 Tulosten esittäminen ja viestintä  

Päätöksenteon tukeminen edellyttää, että elinkaariarvioinnin tuloksista viesti-

tään. Seuraavassa luvussa annetaan yleiskatsaus siitä, mitä on otettava huo- 

mioon, kun elinkaariarvioinnin tuloksia esitetään. Elinkaariarvioinnin tulosten 

esittämisessä ja viestinnässä on usein suositeltavaa noudattaa ISO 

14044 -standardin vaatimuksia, mikä ei kuitenkaan välttämättä ole käytännöl-

listä, jos arvioinnin tavoitteena on tukea eri suunnitteluprosessin vaiheita. Seu-

raavissa osissa esitetään infrastruktuurihanketta tukevan elinkaariarvioinnin 

(tulosten) esittämisen sisältö.  

6.1 Elinkaariarvioinnin tekijä ja kohderyhmä 

Elinkaariarvioinnin tekijän ja kohderyhmän ilmoittaminen auttaa määritettäessä 

tulosten esittämistä ja viestintää. 

6.2 Elinkaariarvioinnin laskentatyökalu ja 

tietokanta 

Elinkaariarviointimenetelmillä ja niihin liittyvillä tietokannoilla on merkittävä 

vaikutus elinkaariarvioinnin tuloksiin. Tämä pätee myös silloin, kun noudatetaan 

samoja standardeja ja ohjeita, koska tulokset voivat vaihdella elinkaariarviointi-

työkalun sisältämistä menetelmävalinnoista johtuen, kuten mitkä elinkaaren 

vaiheet on otettu mukaan tarkasteluun. On myös kehitetty yleisiä elinkaariarvi-

ointitietoaineistoja, joissa tehdyt oletukset voivat vaihdella tietokantakohtai-

sesti. 

6.3 Suunnitteluprosessin vaihe 

Menetelmävalinnat on helpompi ymmärtää, kun elinkaariarvioinnin tuloksia esi-

tettäessä ilmoitetaan arvioinnissa/tutkimuksessa käytetty suunnitteluproses-

sin vaihe. 

 

6.4 Tavoite ja laajuus 

 

Elinkaariarvioinnin tuloksia esitettäessä on suositeltavaa ilmoittaa sen tavoite 

ja laajuus: tämän tulee sisältää toiminnallinen yksikkö, tuotejärjestelmätaso ja 

valittu arviointijakso. 

6.5 Suositus  

Tulosten esittäminen ja tehtyyn elinkaariarviointiin perustuvan suosituksen an-

taminen edellyttävät elinkaariarviointilaskelmien hallintaa. Jotta elinkaari- 

arvioinnin tuloksista on hyötyä päätöksenteolle, on suositeltavaa, että tulosten 

esittämistä seuraa näihin perustuva suositus. Elinkaariarvioinnin asiantuntija 
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voi tulkita tuloksia, arvioida vaikutusluokkia ja antaa selkeän suosituksen siitä, 

mitkä vaihtoehdot ovat parhaita ympäristön kannalta. Elinkaariarvioinnin tulos-

ten tulkitseminen edellyttää asiantuntijuutta. Siksi suositusten antaminen on 

syytä jättää elinkaariarvioinnin tekijälle tai projektipäällikölle. Näin varmiste-

taan päättäjille tarjottavan tiedon laatu.  
 

On suositeltavaa esittää tulokset selkeässä ja tiiviissä raportissa, jonka ensim-

mäinen laskentataulukko kattaa kohdat 6.1–6.4. Seuraavissa laskentataulu-

koissa voidaan esittää tulokset kaavio- ja taulukkomuodossa ja lopuksi antaa 

laskelmiin perustuva suositus. Kohderyhmästä riippuen laajemman ja jopa ISO 

14044 -yhteensopivan raportin laatiminen voi olla parempi ratkaisu. Tulosten 

muodosta ja toimittamisesta on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. 
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7 Kansallisten ohjeiden kehittäminen 

Tämä opas toimii perustana pohjoismaiden tie- ja väylähallintojen elinkaari- 

arviointiohjeistuksen laatimiselle. Kansallisten elinkaariarviointiohjeiden kehit-

tämisen tavoitteena on määritellä elinkaariarviointiohjeistus, joka huomioi inf-

rastruktuurin suunnitteluprosessin vaiheet, käytettävät elinkaariarviointityö- 

kalut/-menetelmät ja kansallisen lainsäädännön. Lisäksi ohjeistuksessa voi-

daan ottaa huomioon tietojen laatuun liittyviä ohjeita/vaatimuksia, kuten ympä-

ristöselosteille asetettavat vaatimukset. On suositeltavaa, että kansallisia inf-

rarakentamisen elinkaarilaskentaohjeita käytetään menetelmien yhdenmukais-

tamiseen pohjoismaissa, jotta päästökertoimista, järjestelmän rajauksista ja 

jopa referenssikäyttöiän (RSL) määritelmästä päästään yhteisymmärrykseen. 

Tämä voisi olla ensimmäinen askel kohti yhteensopivia menetelmiä ja toteu-

tusta kaikissa Pohjoismaissa. Kansallisten ohjeasiakirjojen sisältöä ei ole määri-

telty yksityiskohtaisesti tässä oppaassa, koska ne todennäköisesti vaihtelevat 

maittain. Muoto voisi olla sähköinen käsikirja, joka parantaa käytettävyyttä ja 

helpottaa päivittämistä. 

7.1 Suunnitteluvaiheet ja päätöksenteon tuki 

Tässä oppaassa kuvatut suunnitteluprosessin vaiheet edustavat pohjoismaiden 

tie- ja väylähallintojen infrahankkeiden yleistä työnkulkua, mutta ne voivat erota 

yksityiskohdiltaan maakohtaisesti.  

 

Kansallisten ohjeiden kehittämisen tavoitteena on mm. infrahankkeiden suun-

nitteluprosessin vaiheiden määrittäminen maakohtaisesti. Lisäksi voidaan mää-

ritellä päätöksenteon kannalta kriittiset kohdat sekä elinkaariarvioinnin tulos-

ten esitysmuoto. 

7.2 Tavoitteen ja soveltamisalan 

määrittäminen 

Kansallisten ohjeistusten/ohjeiden laatimisen avulla tutkimuksen tavoitetta ja 

soveltamisalaa voidaan tarkentaa tässä oppaassa esitettyyn lähtökohtaan ver-

rattuna, jotta varmistetaan soveltuminen maakohtaisiin prosesseihin. Tavoite ja 

soveltamisala voidaan määrittää myös erikseen tie- ja ratainfrastruktuureille, 

koska niiden välillä on eroja. 
 

Vaikka tässä esitettyjä tuotejärjestelmän tasoja ja toiminnallisten yksiköiden 

määrittelyjä voidaan pitää riittävinä, on suositeltavaa käyttää kansallisia ohjeita 

järjestelmän rajausten määrittämisen täsmentämiseksi. Järjestelmän rajaukset 

voidaan määritellä yksityiskohtaisemmin maakohtaisten rakennus-, käyttö- ja 

kunnossapito-olosuhteiden sekä infrastruktuurin käytön ja liikenteellisten nä-

kökohtien hallinnan huomioon ottamiseksi. 
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7.3 Elinkaariarviointityökalut 

Tämän asiakirjan tavoitteena on tarkentaa ISO- ja EN-standardeissa esitettyä 

elinkaarilaskennan metodologiaa. Koska maakohtaisissa elinkaarilaskenta- 

menetelmissä käytettävät sisäiset metodologiat vaihtelevat, on suositeltavaa, 

että kansallisia ohjeita laadittaessa käsitellään tätä kysymystä. Lisäksi tässä 

oppaassa määriteltyjen elinkaariarviointimenetelmien ja toteutuskäytäntöjen 

sekä maakohtaisten elinkaariarviointityökalujen välillä on ilmeisiä eroja. Kansal-

listen ohjeiden tarkoituksena on edistää elinkaariarviointityökalujen ja toteutus-

prosessien jatkokehittämistä. Lopullisena tavoitteena on tie- ja ratainfrastruk-

tuuriin Pohjoismaissa sovellettavat yhdenmukaiset ja läpinäkyvät elinkaari- 

arviointikäytännöt. Harmonisoimista kansallisella tasolla on seurattava vas-

taava pohjoismainen prosessi, joka parantaa tietojen laatua, vertailtavuutta ja 

avoimuutta/läpinäkyvyyttä. 
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8 Ympäristöystävälliset hankinnat tie- ja 

ratahankkeissa 

Elinkaariarviointi voi tukea vihreämpiä hankintoja ja auttaa asettamaan vaati-

muksia tie- sekä rautatieinfrahankkeille. Ympäristövaatimuksia voidaan aset-

taa, kun elinkaariarvioinnin avulla voidaan tuoda esille tuotteen ympäristö- 

tehokkuus ja arvioida hankkeen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 

Esimerkiksi tuotteen ympäristövaikutukset voidaan todistaa elinkaariarviointi-

tietojen avulla ja lisäksi näitä tietoja voidaan käyttää hanketason elinkaari- 

arvioinnissa. Elinkaariarviointi voi myös helpottaa ympäristötavoitteiden aset-

tamista tuottamalla mitattavissa ja todennettavissa olevan prosessin ympäris-

tövaikutusten integroimiseksi hankintoihin. 

8.1 Ympäristöselosteet ympäristöystävällisissä 

hankinnoissa 

ISO 14025 -standardin mukaiset ympäristöselosteet perustuvat elinkaari- 

arvioinnin tuloksiin. Ympäristöselosteita voidaan tuottaa erilaisilla tuotejärjes-

telmätasoilla, ja ne tarjoavat todennettavissa olevaa tietoa infrahankkeissa käy-

tettävien materiaalien ympäristövaikutuksista. 

 

Vaatimalla hankinnoissa ISO 14025 -standardin mukaiset ympäristöselosteet, 

voidaan arvioida hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Ympäristö-

selosteiden avulla voidaan arvioida toimittajien ympäristöllistä suorituskykyä. 

Näin voidaan valita toimittajat, joiden ympäristövaikutukset jäävät muita vähäi-

semmiksi. 

 

On suositeltavaa pyytää ympäristöselosteet tarjotuista materiaaleista, elemen-

teistä ja komponenteista. Lisäksi ympäristöseloste voi vahvistaa tavarantoimit-

tajien ympäristötietoisuutta ja edesauttaa toimitusketjujen ympäristövaikutus-

ten pienentämistä sen lisäksi, että se tarjoaa tietoutta ympäristötehokkuudesta 

ja tukee päätöksentekoprosesseja. 

8.2 Ympäristötavoitteiden ja mittareiden 

määrittäminen 

Elinkaariarviointiin perustuvat tiedot ympäristövaikutuksista voivat auttaa 

asettamaan päästö- ja vaikuttavuustavoitteita. Ympäristövaikutusten alusta-

van arvioinnin jälkeen voidaan asettaa perustaso, jonka avulla määritellään inf-

rastruktuurihankkeen arvioidut ympäristövaikutukset sen elinkaaren aikana.  

Alkuperäinen elinkaariarviointi voidaan uudistaa optimoidulla, ympäristövaiku-

tuksiltaan pienemmällä skenaariolla, jota voidaan käyttää hankkeen ympäristö-

vaikutusten numeeristen tavoitteiden määrittämiseen.  

 

On suositeltavaa hyödyntää näitä tietoja hankinnoissa ja integroida ympäristö-

tavoitteet tarjousasiakirjoihin ja tarjouspyyntöihin. Tavoitteita voidaan ottaa 

käyttöön niin hanketasolla kuin komponenttien ja materiaalien tuotejärjes- 

telmätasoillakin. 
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9 Elinkaariarviointipalvelujen hankinta 

Elinkaariarviointipalveluiden ulkoistaminen on toteuttamiskelpoinen vaihto-

ehto, jos tarvittavaa osaamista ei ole saatavilla organisaatiossa tai jos sisäisten 

resurssien ylläpitokustannuksia ja elinkaariarviointiohjelmistojen lisenssimak-

suja ei voida perustella työmäärällä. Elinkaariarviointipalveluja hankittaessa on 

suositeltavaa ottaa huomioon palveluntarjoajan tietoisuus ISO 14040/14044- ja 

EN 15804 -standardeista ja tämän asiakirjan sisällöstä sekä esitettyjen vaati-

musten täyttäminen. Lisäksi on suositeltavaa varmistaa, että tarjotussa palve-

lussa käytetään elinkaariarviointityökaluja ja -tietokantoja, jotka täyttävät ISO 

14040/14044- ja EN 15804 -standardeissa määritellyt menetelmille ja tiedoille 

asetetut laatuvaatimukset. 

9.1 Metodologiset näkökohdat 

ISO 14040/14044- ja EN 15804 -standardien tunteminen ja niiden käyttöönotto 

luovat perustan elinkaariarviointipalvelujen toimittamiselta vaadittavalle laatu-

tasolle. Standardeissa ja tässä oppaassa määriteltyjen metodologisten periaat-

teiden noudattaminen varmistaa yhdenmukaiset elinkaariarvoinnin määrittely- 

ja mallintamisperiaatteet sekä minimoi näiden virhemarginaalit. 

 

Lisäksi on suositeltavaa, että elinkaariarviointipalveluiden tarjoajat varmistavat, 

että tämän oppaan sisältöä ja asiakirjan kansallisia täydennyksiä/lisäohjeita 

noudatetaan elinkaariarvioinneissa. Tämä on tärkeää, koska menetelmiin ja to-

teutukseen liittyvillä kysymyksillä on suuri vaikutus arvioinnin laatuun ja joh-

donmukaisuuteen. 

9.2 Käytettävät elinkaariarviointityökalut 

ja -tietokannat 

Elinkaariarviointipalveluiden tarjoajat käyttävät markkinoilla saatavilla olevia 

elinkaariarviointityökaluja ja -tietokantoja. Esimerkkejä tällaisista työkaluista 

ovat Klimatkalkyl, VegLCA, One Click LCA ja FORE.  Kokemusta ja asiantuntemusta 

työkalun käyttämisen suositellaan, jotta hankkeen toimituksen laatu ja tehok-

kuus varmistetaan. 
 

Lisäksi on suositeltavaa, että elinkaariarviointipalvelujen tarjoajat työkalun 

käyttäjinä ja jopa kehittäjinä osoittavat, että käytetyt ohjelmistot ja tietokannat 

täyttävät tässä oppaassa ja kansallisissa ohjeissa esitetyt standardointi- ja tie-

don laatuvaatimukset. Näin varmistetaan, että tässä oppaassa määriteltyjä me-

todologisia periaatteita voidaan noudattaa. 
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Rakennustietojen mallintamisen/hallinnan 

(BIM) integrointi 

Yksi suurimmista haasteista elinkaariarvioinneissa on tietojen saatavuus ja tar-

vittavien tietojen, kuten materiaalityyppien ja määrien, tehokas siirtyminen inf-

raprojektien suunnittelijoilta elinkaariarviointien laatijoille.  

 

Rakennustietojen mallintaminen/hallinta (BIM) on prosessi, joka alkaa älykkään 

3D-mallin luomisesta ja mahdollistaa asiakirjojen hallinnan, koordinoinnin ja si-

muloinnin koko hankkeen elinkaaren ajan. Infraprojektien suunnittelijoiden esi-

merkiksi tietokoneavusteisen suunnitteluohjelmiston (CAD) avulla kehittämät 

BIM 3D -mallit sisältävät usein riittävästi tietoja elinkaariarviointeja varten. BIM- 

ja elinkaarianalysointiohjelmistoratkaisujen välinen saumaton integrointi vä-

hentäisi elinkaarianalysointiin kuluvaa aikaa ja sen aiheuttamia kustannuksia 

koko infrastruktuurin suunnitteluprosessissa. Vaikka tämä ei ole vielä mahdol-

lista, tällainen integrointi voidaan toteuttaa. 

JOHDANTO BIM-MALLINTAMISEEN 

BIM-mallinnus perustuu malleihin, jotka sisältävät monipuolisia tietoja raken-

nuksesta, mikä luo perustan päätöksenteolle koko elinkaaren ajan (National Ins-

titute of Building Science 2015). BIM Alliance -liittouman mukaan (2017) BIM-ter-

min käyttäminen edellyttää neljän vaatimuksen täyttymistä: 
 

1. Tietojenhallinta perustuu vähintään yhteen oliopohjaiseen malliin. 

2. Malleissa objekteihin liitetään ominaisuuksia. 

3. Mallien objektit liittyvät toisiinsa. 

4. Tietoja voidaan tarkastella eri tavoin yhdestä mallista käsin. 
 

BIM-mallinnuksen avulla kaikki tarvittavat tiedot on integroitu yhteen tiedos-

toon tai malliin, joka antaa kaikille hankkeen osapuolille tarvittavia tietoja. BIM-

mallit voivat sisältää useita tasoja sisällytettävien tietojen tyypin mukaan. Esi-

merkkejä ovat 2D, 3D ja 4D (sisältää ajan), 5D (sisältää kustannukset) ja jopa 6D 

(Bouška 2016). Kuudes ulottuvuus voi sisältää ympäristöön ja sosiaaliseen kes-

tävyyteen liittyviä näkökohtia. 

BIM-KOORDINOINTIVAATIMUSTEN ASETTAMINEN 

Jotta hankkeen aikana kehitettyjä BIM-malleja voidaan käyttää onnistuneesti 

elinkaarianalysoinnissa, niiden tulee sisältää tiettyjä tietoja. Niitä ovat esimer-

kiksi ympäristöselosteen tiedot, joita tulee käsitellä samalla tavalla kuin muita 

tietolajeja. Kunkin hankkeen BIM-koordinaattori voi määritellä, mitkä parametrit 

on sisällytettävä ja miten tiedot syötetään BIM-mallinnukseen. Tämä helpottaa 

elinkaariarviointityötä. Tilaaja määrittää miten BIM-koordinointityö toteute-

taan, kuten, mitä tietoja mallien täytyy sisältää ja missä muodossa. BIM-mallien 

tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

 

 Materiaalin tyyppi – esimerkiksi teräs, alumiini tai HDPE. 

 Materiaalin määrä määritellyssä yksikössä – esimerkiksi kg tai m3. 
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Kun edellä mainitut parametrit sisältyvät BIM-malliin, elinkaariarvioinnin teki-

jällä on käytettävissään jo olemassa oleviin tietoihin, jotka syötetään manuaali-

sesti elinkaariarviointiohjelmistoon. Näihin tietoihin lisätään kuljetuksesta ja ra-

kennusprosesseista sekä käytöstä ja kunnossapidosta saatavat tiedot. 

INTEGROINTI ELINKAARIANALYSOINTIOHJELMISTOON 

Kun tiedot siirretään BIM-malleista elinkaarianalysointiohjelmistoon, tarvitaan 

paljon manuaalista työtä. Useimmiten BIM-mallin tiedot ovat puutteellisia ja/tai 

ne on syötetty käyttämällä epäjohdonmukaista nimikkeistöä. Elinkaariarvioinnin 

laatijan on korjattava nämä puutteet syöttäessään tiedot elinkaariarviointimal-

liin.  

 

Elinkaariarviointiohjelmiston saumattoman integroinnin varmistamiseksi BIM-

mallien elinkaariarviointiparametrit on standardoitava, jotta varmistetaan muo-

don, nimikkeistön ja yksikköjärjestelmän yhtenäisyys. Elinkaariarviointiohjel-

mistotoimittajien on otettava tämä huomioon elinkaariarviointityökalujen kehit-

tämisessä ja tarjottava tarvittavat lisäosaominaisuudet, jotta integrointi onnis-

tuu. Monet elinkaariarviointityökalujen kehittäjät etenevät jo tähän suuntaan ja 

tiettyjä BIM-datantuontiominaisuuksia sisältyy jo esimerkiksi One Click LCA -oh-

jelmistoon. Koska elinkaarianalysoinnin parametrien standardointi ja sisältymi-

nen BIM-malleihin on puutteellista, datan syöttäminen elinkaariarviointiohjel-

mistoihin edellyttää runsaasti manuaalista työtä. 

STANDARDOINTI  

Elinkaariarviointi- ja BIM-ohjelmistojen saumaton integrointi vaatii toistaiseksi 

lisätyötä, mutta integrointi on mahdollista. Rakennusala on tehnyt työtä stan-

dardoinnin kehittämiseksi. Esimerkkinä työstä tiedostomuotojen standar-

doimiseksi ja tiedonvaihdon helpottamiseksi mainittakoon ISO 10303 -standardi 

tuotemallinnustietojen vaihtamiseksi (Standard for the Exchange of Product mo-

del data, STEP). Se soveltuu useille teknisille aloille, kuten arkkitehtuuri, elektro-

niikka ja laivojen suunnitteleminen (Pratt et.al. 2005).  
 

Muita toimenpiteitä tietojen siirron helpottamiseksi CAD-, BIM- ja muiden ohjel-

mistojen välillä koordinoi buildingSMART-organisaatio, jota ohjaa National Ins-

titute of Building Science (NIBS). buildingSMART-organisaatio on kehittänyt 

avoimen ja neutraalin tiedostomuodon Industry Foundation Classes (IFC), joka 

sallii tiedon ja mallien siirtämisen eri ohjelmistojen välillä (Smith ja Tardif 2008). 

Tavoitteena on, että tietoja voidaan vaihtaa kaikkien osapuolten välillä hankkeen 

elinkaaren aikana riippumatta käytettävästä ohjelmistosta. IFC-muoto perustuu 

kansainväliseen ISO 16739 -standardiin (buildingSMART 2018).  

 

Uusi rakennusalan CoClass-luokitusjärjestelmä on mukautettu digitaaliseen 

mallintamiseen. CoClass pyrkii lisäämään BIM-mallinnuksen koko potentiaalin 

käyttöä. Oikein laadittu malli sisältää tietoja esimerkiksi ulkonäöstä, rakennuk-

sen osista ja niiden suhteesta toisiinsa, materiaalisisällöstä, ympäristövaikutuk-

sista, energiankäytöstä ja kunnossapidosta. Kohteiden, ominaisuuksien ja toi-

mintojen yksityiskohtaisen CoClass-kuvauksen ansiosta teknisten alueiden vä-

linen viestintä tehostuu hankkeen elinkaaren aikana.  
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CoClass perustuu 81346-standardisarjaan ja seuraaviin kansainvälisiin standar-

deihin:  
 

 EN ISO 12006-2: 2015 Building construction - Organization of information 

about construction works - Part 2: Framework for classification 

 EN IEC 81346-1: 2009 Industrial systems, installations and equipment and 

industrial products - Structuring principles and reference designations - 

Part 1: Basic rules  

 EN IEC 81346-2: 2019 Industrial systems, installations and equipment and 

industrial products - Structuring principles and reference designations - 

Part 2: Classification of objects and codes for classes 

 ISO 81346-12: 2018 Industrial systems, installations and equipment and 

industrial products - Structuring principles and reference designations - 

Part 12: Construction works and building services 
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