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Betonin hiilijalanjälki

• maailman eniten käytetty aine on … vesi (vesi kuuluu oleellisesti isoon osaan eri 
tuotantoprosesseja)

• sen jälkeen tulee kiviaines (maanrakentaminen, betoni)
• ja sitten betoni



Betonin hiilijalanjälki

Tällä hetkellä ei ole nähtävissä betonin korvaajaa ja se on helposti todettavissa betonin käyttömääristä. 
Millä sen voisi korvata?

Eniten maailmassa betonia käyttää Kiina 
Kiina käytti kolmessa vuodessa yhtä paljon betonia kuin USA 100 vuodessa

Kiinan 3 vuoden betonimäärä on  
2,75 km3 = 26 000  
eduskuntatalollista betonia

tai vastaavasti

1 metrin paksuisena laattana 2750 
km2 eli n. 13 x Helsingin pinta-ala  



Betonin hiilijalanjälki. Mistä se muodostuu?

Sementin ja betonin hiilijalanjälki

• betonin valmistus on erittäin energiaintensiivistä ja erityisesti sen tärkeimmän osa-aineen sementin 
valmistus

• sementti valmistetaan kalkkikivestä, alumiinioksidista ja rautaoksidista, jotka saadaan pääosin 
kalkkikivilouhokselta sekä muun teollisuuden sivuvirroista, myös poltettavasta materiaalista

• sementti poltetaan sementtiuunissa, jonka lämpötila nousee 1450 °C:een asti

CaCO3 → CaO + CO2

• puhtaan sementin kokonaispäästö on 700-800 kg CO2-eq/tonni

• sementin poltto ja kalkkikivi aiheuttavat tästä 600 kg ja loput aiheutuvat muista prosesseista 
louhinta, jauhatus, logistiikka jne.  

• kuutioon betonia käytetään 300-400 kg sementtiä, tällöin betonikuution hiilidioksidipäästö on alle 
300 kg CO2-eq/m3. Suurin osa betonin päästöstä tulee sementistä.

• Teräs ilmoittaa päästöksi 2780 kg CO2-eq/tonni. Vastaavasti betonilla se on 145 kg CO2-eq/tonni



Betonin CO2-päästöjen 
vähentäminen
• Geopolymeerit

• raaka-aineiden riittävyys luo haasteita

• tekniset haasteet: raaka-aineen valmistus, lopputuote 

• millaiseksi hintataso muodostuu, kun muut teollisuus alat 

käyttävät samoja resursseja?

• Lentotuhka

• loppuu vähitellen Suomesta, viimeistään 2030  

• rajallinen vaikutus CO2-päästöihin

• jätteenä poistettuja eriä saatetaan vielä alkaa käyttää

• Kalsinoitu savi, suuri kaoliniittipitoisuus ->

valmistetaan metakaoliinia

• toteutettavissa Suomessa mutta kallis raaka-aine

• ei vaadi sementtiteollisuudelta investointeja, sementtiuunit 

käyvät periaatteessa suoraan kalsinointiin

• Masuunikuona

• saatavissa heti

• riittävästi Suomessa laajaankin käyttöön

• Limestone Calcined Clay Cement (LC3)

• yhdistelmä: kalkkikivi, kalsinoitu savi, sementti

Sementin tiekartta: CO2-vähennys 2030/2050 mennessä

5C: klinkkeri, sementti, betoni, rakentaminen ja karbonatisoituminen

Lähde: Cembureau, The European Cement Association. 



2001
CO2-eq. kokonaispäästöt 750 kg/tn
Polttoaineen osuus 300 kg/tn  

2021
CO2-eq. kokonaispäästöt n. 600 
kg/tn
Polttoaineen osuus 200 kg/tn,
josta kierrätyspolttoainetta n. 25 
%.

Polttoaineen kulutus laskenut yli 
30 % vuodesta 2001

Loput päästöt ovat raaka-aineesta. 
Tämän päästön vähentäminen vaatii 
teknologialoikan

Teknologialoikka tarkoittaa CO2:n 
talteenottoa. Täyden skaalan 
kokeilu on käynnistynyt Norjassa

Kun tarkastelemme Euroopan sementtiteollisuuden ja 
vastaavasti Suomen saavuttamaa tasoa, voidaan todeta, että 
Suomen tilanne on hyvä. 

Lähde: FS Ympäristöraportti 2021

Sementin päästökehitys 2001 – 2021 
Suomessa

Sementtipäästöjen osuus 
Suomen kaikista päästöistä on  
vain 1,8 %. 
Vastaava globaali arvo on 8 %.



Masuunikuona, jauhettu JFE Mineral company LTD
https://www.jfe-mineral.co.jp/e_mineral/business/iron_and_
steel/ground_granulated_blast_furnace_slag.html

Masuunikuona, jauhamaton LKAB Minerals
https://www.lkabminerals.com/en/products/ggbs/

Kalkkikivi, sementtiklinkkeri, jauhettu klinkkeri
Finnsementti.fi

Metakaoliini
https://www.researchgate.net/figure/Metakaolin-image-
36_fig4_259784018

https://www.jfe-mineral.co.jp/e_mineral/business/iron_and_steel/ground_granulated_blast_furnace_slag.html
https://www.jfe-mineral.co.jp/e_mineral/business/iron_and_steel/ground_granulated_blast_furnace_slag.html
https://www.lkabminerals.com/en/products/ggbs/
https://www.researchgate.net/figure/Metakaolin-image-36_fig4_259784018


Vähähiilisyysluokitus, BY  
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• Suomen betoniyhdistys ry (BY) on määritellyt luokituksen
vähähiilisille betoneille

• luokitus, kts. taulukko

• laskentaohjelma betonin valmistajille

• ohjelma verifioitu

• taulukko odottaa YM:n hyväksyntää

• halutaan vältää konservatiivisuuskerroin 1,2

• Ruduksella on käytössä oma laskentaohjelma (GCCA), jolla
voidaan tehdä tarkkoja laskelmia ja myös verifioida betoni
ulkopuolisella todentajalla

• Ruduksella myös laskenta kuormakirjan yhteydessä

• EPD:t tarvitaan, kun BREEAM, LEED.

• Rudus laskee laskurilla “self declaration” -selosteet

*

*GWP.REF = referenssitaso (CO2-eq kg/m3). Jokaisen taulukon 

betonin ref arvo on keskiarvo suomalaisista betoneista. GWP.REF 

on noin 15 % pienempi kuin jos betoni olisi valmistettu CEM I 

sementillä.



• Mitä on vihreä betoni

• ei voi sinänsä määritellä. Valmistajan oma määritelmä, 
viranomaismääritelmä, BY

• Ruduksen koodi, esim. C35/45 GWP.85

• Vihreän betonin käytettävyys rakentamisessa?

• talonrakentamisessa, kaikki rasitusluokat soveltuvat 
vihreälle betonille aina ”Vihreä betoni GWP.60”asti . 
Suuremmilla vähennyksillä ei käy rasitusluokkiin XF2 ja 
XF4.

• Mitkä ovat haasteet suunnittelussa?

• Vihreä betoni ei aiheuta ongelmia rakenteellisessa 
mitoituksessa, mutta normaalia hitaampi lujuudenkehitys 
on otettava huomioon

• tarkempi aikataulusuunnittelu ja työvaiheiden keskinäinen 
riippuvuussuunnittelu rakentamiselle

• kun päästövähennys on suuri, varhaislujuudenkehitys ja 
riittävä jälkihoito vaativat erityistä huomiota

• Mitkä ovat haasteet toteutuksessa?

• työmaasuunnittelu

• normaalia hitaampi lujuudenkehitys

• jälkihoito

• kuivuminen

• olosuhteet, kosteus, lämpötila, tuuli

• Rudukselle Vihreä betoni on normaalisti toimitettavaa betonia.

• Mikä on Vihreän betonin ja tavallisen betonin hiilijalanjäljen 
suhde?

CO2 vertailu# (C35/45)

Normaali betoni (CEM I/CEM II) 340 kg/m3 CO2-eq 
Vihreä betoni GWP.75 (BY-GWP.85*) 209 kg/m3 CO2-eq
Vihreä betoni GWP.45 (BY-GWP.55*) 129 kg/m3 CO2-eq

#EPD-laskentaohjelma on esiverifioitu Quantis’n kehittämä ja Global Cement and Concrete
Associationin omistama. Esiverifiointi tarkoittaa sitä, että laskelmissa käytettävät lähtöarvot 
eri materiaaleille on varmennettu etukäteen kolmannen osapuolen toimesta.  CO2-arvot on 
saatu ns. Self Declaration laskelmasta, joka on betonin valmistajan laskema ja ilmoittama 
arvo.
* vähähiilisyysluokituksen arvo

• Vihreä betoni ja lujuudenkehitys?

• seuraava dia

Vihreä betoni = vähähiilinen betoni



Vihreän betonin lujuudenkehitys eri päästövähennyksillä. Luku nimen jäljessä viittaa 
päästövähennyksen määrään verrattuna perinteiseen betoniin. Lujuusluokka n. C35/45 

Vihreä GWP.75Vihreä GWP.90 Vihreä GWP.85



Rudus CEVO-betoni

• Vihreä betoni GWP.40 betonin eli sen

päästöarvo on 70 % matalampi kuin vastaavan CEM I:llä tehdyn betonin
• betoni on kehitetty CRH:ssa Euroopan laajuisesti

• lujuudenkehitys vastaa tavanomaisen betonin lujuudenkehitystä

• SFS-EN 206 betonistandardin mukainen tuote eli CEVO on normaali betoni!

• lujuusluokat C25/30, C30/37 ja C35/45

• käyttökohteet, valmisbetoni, elementit, infra- ja maisematuotteet – nyt jo pihakivet

• betonin rasitusluokat X0 ja XC1

• tällä hetkellä viimeiset kokeet ovat kesken, mutta

• soveltuu esim. maanvaraisiin lattioihin ja kantamattomiin väliseiniin

• https://1drv.ms/u/s!AlBAOpVSagP5koIIZ9828nutqNuFSQ?e=7LHWmh

https://urldefense.com/v3/__https:/1drv.ms/u/s!AlBAOpVSagP5koIIZ9828nutqNuFSQ?e=7LHWmh__;!!LcE3fNvU!CCkum0-gIiAfGEWL_E-JE5n7pPG1FQJvQPNuuNljz8YM9KfvpZv2vPiu5cyqbjNoyHrpuXAQQNW5Lb7V252A1fGjxg$


Koevalu (300x1000x1000 mm) Pihakiven valmistusta CEVOlla

CEVO-betoni



Muita keinoja vähentää 
päästöjä ja tehdä Vihreää 
betoniaB

Kierrätysmateriaalit

• murskattu betoni runkoaineena,

• eej-asetus (1.9.2022)

• purkubetoni, kierrätyskiviaines

• muu murskattu betoni uusiokiviaines (tehtaan sisäinen)

• säästää luonnon kiviaineksia

• ei voi korvata kaikkea runkoainesta

• murskattu kalliokiviaines

• säästää luonnonkiviaineksia -> luontoa

• muun materiaalin kierrätys – tuhkat, kuidut. lasi?

Tarkka optimoitu suunnittelu

• rakenteet, mm. hoikkuus

• betonin lujuus

• varmuuskertoimet?

• vuodenaikojen huomioiminen

Voimalaitosten pohjakuona ja 
murskattu betoni  on kokeilussa 
Rudus betonituotteet: Myllypuron ja 
Nurmijärven tehtailla. Vaatii oman 
lupansa, koska pohjakuona katsotaan 
jätteeksi.



• Ympäristöseloste kuvaa tuotteen tai tuoteryhmän aiheuttamaa 

ympäristökuormitusta tuotteen elinkaaren eri vaiheissa

• kuormitus voidaan kuvata pelkällä CO2-päästöllä tai 

kokonaisvaltaisemmalla ympäristötuoteselosteella (environmental

product declaration EPD)

• luotettava EPD, esimerkiksi ns. Self Declaration EPD vaatii pätevän 
ohjelmiston

• esimerkiksi laskentaohjelma, joka on esiverifioitu: lähtötiedot on 
tarkistettu kolmannen osapuolen toimesta etukäteen

• Ruduksella on käytössään Quantis/GCCA

• soveltuu sekä valmisbetonin että betonituotteiden laskentaan

• Hiilidioksidi ekvivalentti ei ole ainoa ympäristöindikaattori

• EPD:ssä huomioidaan

• rehevöityminen

• happamoituminen

• otsoni

• vesistöjen käyttö

• energia

• jätteet 

• myrkyllisyys (vesi/ihminen/muu ympäsitö)

• raaka-aineiden käyttö

Ympäristöseloste
- eli EPD

Kuvakaapaus Rudus Oy:n Vihreä betoni C30/37 – ympäristötuoteselosteesta 
(Self Declaration). Vain esimerkkikäyttöön.



Mitä on huomioitava, kun 
betonoidaan Vihreällä 
Betonilla 
Lujuus ja lujuuden kehitys

•  C30/37 -> Vihreä betoni toimii paremmin korkeammissa 
lujuusluokissa

• loppulujuus on yleensä korkeampi kuin vastaavalla tavallisella 
betonilla

• Voitaisiin hyvin koestaa vasta 91 vrk:n ikäisenä, jolloin 
betonista tulisi vielä vihreämpää (aikataulu?)

• hidas alkulujuuden kehitys

• tämä on otettava huomioon GWP.85 toimii kuten normaali 
betoni, mutta tästä vihreämmillä betoneilla on otettava 
huomioon 

• Ulkoiset olosuhteet 

• kesällä Vihreä betoni GWP.70 toimii hyvin, kun huomioi 
alun hitaan lujuudenkehityksen

• talvella olosuhteet on huomioitava ja varauduttava 
rakenteen lämmitykseen

• talviolosuhteisiin voidaan varautua tilaamalla lämmitetty 
betoni. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että betonia ei 
tarvitse lämmittää. Kyllä pitää!

• mikäli vihreän betonin lämpötilan annetaan laskea 
selvästi alle 10 °C, hidastuu lujuuden kehitys 
merkittävästi ja loppulujuuden saavuttaminen kestää 
normaalia kauemmin

• pidempi jälkihoito

• pinnoille pääsy kestää pidempään, joten myös jälkihoito 
on aloitettava välittömästi VÄLIJÄLKIHOITO, JÄLKIHOITO 
ja KASTELU

• eli myös kovettumisen aikainen jälkihoito kestää 
pidempään

• Vihreä betoni GWP.55 voi olla haastava pumpattava –

• valukokonaisuus on syytä käytävä läpi betonin toimittajan 
kanssa etukäteen - BETONITYÖSUUNNITELMA

• Vihreä betoni GWP.55:llä  todella pitkä varhaislujuudenkehitys, 
ei talviolosuhteisiin, ellei kovettumistila ole lämmin

• Suunnitellaan yhdessä niin onnistuu!



CEM I – 42,5 R nopea

Oiva CEM II/B-M(S_LL) 42,5 N - normaali

Kolmossementti CEM III/A 52,5 L

Uusi CEM III/B (massiiviset valut)

Sementit
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etunimi.sukunimi@rudus.fi

www.rudus.fi


