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RTS EPD nro 6
AB16 RC50%,
AB16 RC50% BitumenMix 2%,
ABK31 RC50% BitumenMix 2%

Ympäristöselosteen 
kattavuus 
Tässä ympäristöselosteessa on tutkittu 
kolmen Asfalttikallio Oy:n asfalttilaadun 
ympäristövaikutuksia; AB 16 RC 50%, 
AB 16 RC 50% BitumenMix 2% sekä 
ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%. 
Seloste on laadittu standardin EN 
15804:2012+A1:2013 mukaan ja se 
noudattaa RTS PCR:ssä ilmoitettuja 
lisäohjeita. Seloste kattaa elinkaaren 
vaiheet kehdosta tehtaan portille, 
kuljetuksen asiakkaalle sekä tuotteen 
purkamisen, kuljetuksen, käsittelyn 
sekä hyödyntämisen sen elinkaaren 
lopussa.
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Yleistiedot, selosteen tavoite ja todennus (7.1) 

1. Elinkaariarvioinnin ja ympäristöselosteen tilaaja/tilaajat, valmistaja/valmistajat

3. Valmistuspaikka/valmistuspaikat

4. Lisätietoja

5. Tuoteryhmäsäännöt ja elinkaariarvioinnin soveltamisala

6. Elinkaariarvioinnin ja ympäristöselosteen laatija

7. Todennus

8. Ympäristöselosteen antopäivä ja voimassaolo

Yleissääntönä on noudatettu eurooppalaisen standardin EN 15804:2014 A1 vaatimuksia 
(tuoteryhmäsäännöt) 

Kansainvälisen standardin EN ISO 14025:2010 mukainen riippumaton varmentava taho on 

Sisäinen Ulkoinen 
Kolmannen osapuolen varmentamisen on suorittanut: 

-

2. Tuotteen/tuotteiden nimi ja tuotekoodi

Petri Korhonen

petri.korhonen@asfalttikallio.fi

Jaakonkatu 2, 4.krs, 01620 Vantaa, Finland

+358 45 357 0347

Asfalttikallio Oy

www.asfalttikallio.fi

Tytti Bruce-Hyrkäs, Bionova Ltd

Selosteen antopäivä on 7.4.2017. Seloste on voimassa 5 vuotta.

Bionova Engineering, MSc Noora Miilumäki.
Hämeentie 31, 00500 Helsinki, Suomi,
+358 40 820 8552, www.bionova.fi.

AB 16 RC 50%, AB 16 RC 50 % BitumenMix 2% sekä ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%

Kurko 1 Senkkeri, Senkkerin metsätie 150, Tuusula, Finland

Selosteen laadinnassa on käytetty EN 15804:2012+A1:2013 ja ISO 14025:2010 standardeja 
yhdessä RTS PCR:n kanssa (Englanninkielinen versio, 2.6.2016). Selosteen laadinnassa ei ole 
käytetty tuoteryhmäkohtaista standardia. Seloste on laadittu rakentamistason vertailua varten 
noudattaen EN 15804 -standardia, jotta se soveltuu kaikkien kohderyhmien tarpeisiin.

Ympäristöseloste on todennettu standardin EN 15804+A1 ja RTS PCR:n mukaisesti 
puolueettoman tahon toimesta. Todennuksen suoritti Bionova Ltd, MSc Tytti Bruce-
Hyrkäs. Hämeentie 31, 00500 Helsinki, Suomi. +358 500 655 020, www.bionova.fi.

✔



Tuotetiedot 

9. Tuotteen kuvaus

10. Tuotteen ja käytön tekninen kuvaus

11. Tuotestandardi(t)

12. Fysikaaliset ominaisuudet

13. Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste

AB eli asfalttibetonia käytetään mm. ajoradoilla, jalkakäytävillä, kevyen liikenteen väylillä sekä pihoilla. 
ABK eli kantavan kerroksen asfalttibetonia taas hyödynnetään kohteissa, joissa liikennemäärä ja 
kuormitus ovat suuria. Tuotteita markkinoidaan Suomessa.

Saatavilla valmistajalta.

Seloste on laadittu kolmelle Asfalttikallio Oy:n ilmoittamalle asfalttireseptille: AB 16 RC 50%, AB 16 RC 
50% BitumenMix 2% sekä ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%, missä AB = asfalttibetoni, ABK = kantavan 
kerroksen asfaltibetoni, RC = kierrätysasfalttirouhe. Tuotteet koostuvat kolmesta pääraaka-aineesta: 
kierrätetystä asfaltista, kiviaineksesta sekä bitumista. Kahdessa tuotteessa neitseellistä bitumia on 
korvattu kierrätetystä kattohuoparouheesta valmistetulla bitumilla, BitumenMix:llä.

Tuotteet vastaavat Asfalttinormit 2011-mukaisia tuoteluokkia.

Tuotteen rakenne / koostumus / pääraaka-aineet Määrä p% 

Kierrätysasfalttirouhe, kierrätetty, Suomi

Kiviaines, uusiutumaton, Suomi

Neitseellinen bitumi, uusiutumaton, Suomi

BitumenMix, kierrätetty, Suomi

47

50

3

0

AB 16 RC 50% 

Tuotteen rakenne / koostumus / pääraaka-aineet Määrä p% 

Kierrätysasfalttirouhe, kierrätetty, Suomi

Kiviaines, uusiutumaton, Suomi

Neitseellinen bitumi, uusiutumaton, Suomi

BitumenMix, kierrätetty, Suomi

46

50

2

2

AB 16 RC 50% BitumenMix 2% 



Tuotteen rakenne / koostumus / pääraaka-aineet Määrä p% 

Kierrätysasfalttirouhe, kierrätetty, Suomi

Kiviaines, uusiutumaton, Suomi

Neitseellinen bitumi, uusiutumaton, Suomi

BitumenMix, kierrätetty, Suomi

47

50

1

2

ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%.

14. Lista tuotteen sisältämistä EU:n kemikaaliviraston (ECHA) REACH SVHC aineista

EC CAS Name 
Number Number 

Tuote ei sisällä REACH SVHC aineita.

15. Toiminnallinen / ilmoitettu yksikkö

Ilmoitettu yksikkö on 1 tonni tuotetta. Toiminnallista yksikköä ei ole ilmoitettu, koska tarkastelu ei kata
tuotteiden käyttövaihetta.

16. Järjestelmärajat

Tässä selosteessa tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3
(Valmistus). Rakentamisvaihe sisältää moduulin A4 (Kuljetukset työmaalle). Lisäksi rakennuksen
purkuvaiheesta esitetään moduulien C1 (Purkaminen), C2 (Purkuvaiheen kuljetukset), C3
(Purkujätteen käsittely) ja C4 (Purkujätteen loppusijoitus) tiedot sekä elinkaaren ulkopuolisista
esitetään moduuli D (Kierrätys).

Kierrätysraaka-aineiden osalta on järjestelmänrajauksessa noudatettu EN 15804-standardin mukaista
"polluter pays" eli "saastuttaja maksaa" -periaatetta. Periaatteen mukaan jätteiden käsittelyn päästöt
kuuluvat osaksi sen elinkaaren päästöjä, jonka aikana jätteet syntyvät, kunnes jätteet saavuttavat
End-of-Waste -tilan eli niillä on käyttökohde sekä kaupallista arvoa (kts. Jätelaki 2008/98/EY). Tämän
mukaisesti kierrätysasfaltin on todettu tulevan Asfalttikallion prosessiin nollapäästöisenä (A1), kun
asfaltin poiston sekä murskauksen päästöt kuuluvat osaksi edellisen asfaltin elinkaarta, minkä jälkeen
kierrätettyä asfalttijätettä voidaan sellaisenaan käyttää uuden asfaltin valmistuksessa. BitumenMix on
jätelain kannalta statukseltaan raaka-aine eli niin ikään nollapäästöinen (A1);  Etelä-Suomen
Aluehallintovirasto on päätöksellään todennut tuotteen ohittaneen jätelain tarkoittaman End-of-Waste -
tilan. Täten molemmille kierrätysmateriaaleille on laskennassa huomioitu vain kuljetuksen päästöt
Asfalttikallion laitokselle (A2).



17. Rajauskriteerit (cut-off)

A1 raaka-aineiden hankinta, A2 kuljetus, A3 valmistus. Kaikki käytetyt raaka-aineet, energia, 
pakkausprosessit ja kuljetustiedot end-of waste tilaan saakka on ilmoitettu. A4 kuljetusetäisyytenä on 
käytetty oletusta 30 km, paluukuorman on oletettu olevan tyhjä. Moduulin B tietoja ei ole esitetty eikä 
niiden tietoja ole otettu LCA-laskennassa huomioon. Moduulin C tiedoista on käsitelty kaikki osat C1-
C4. C1 sisältää asfaltin jyrsinnän päästöt (0.2 l dieseliä/tonni asfaltti, Pokkinen 2012) ja C2 poistetun 
asfaltin kuljetuksen takaisin Asfalttikalliolle käsittelyyn (30 km). C3 sisältää asfaltin murskauksen 
päästöt kierrätykseen menevälle osalle (95%) ja C4 loppusijoituksen jäljelle jäävälle osalle (5%), jota 
ei saada kiertoon. Moduuli D huomioi kierrätyksen hyödyt, kun asfalttimurske korvaa murskattua 
kiveä. Vain neitseellisen raaka-aineen osuus tuotteesta (48/50%) on huomioitu. Laskenta kattaa 
asfalttiaseman, työkoneiden sekä kuljetuskaluston valmistuksen, jotka on mallinnettu ecoinvent 3.3 -
tietokannan pohjalta.

18. Valmistusprosessin kuvaus

Murske ja kierrätysasfaltti syötetään pyöräkuormaajalla asfalttiaseman syöttösiiloihin, joista se 
annostellaan kuljetushihnoja pitkin kuivausrumpuun. Kuivausrummussa kiviaines ja kierrätysasfaltti 
kuumennetaan öljypolttimella. Rummusta massa kuljetetaan seulakoneelle, jossa se seulo taan eri 
fraktioihin ja punnitaan sekoittimeen. Sekoittimeen annostellaan myös bitumi. Ainekset sekoitetaan 
valmiiksi asfalttimassaksi. Valmis ja kuuma asfalttimassa varastoidaan varastosiiloihin, joista se 
annostellaan kuorma-autojen lavoille. Prosessia koskevat määrätiedot (raaka-ainereseptit, energia, 
vesi, jätteet sekä tuotantovolyymi) kuvaavat vuotta 2015 lukuunottamatta BitumenMix:iä sisältäviä 
reseptejä, jotka ovat suunniteltuja. Energia-, vesi- ja jätevirrat on allokoitu koko tehtaan virroista 
tuotantovolyymin mukaan, kun valmistusprosessien on todettu olevan yhteneväiset kaikkien 
tuotteiden kesken. Näin kyseiset virrat on saatu laskettua per 1 tonni tuotetta.



Elinkaariarvioinnin soveltamisala (7.2.1-2) 

Merkitse kaikkiin niihin moduuleihin rasti, joiden tiedot on esitetty tässä selosteessa. Pakolliset ilmoitettavat 
kohdat on taulukossa merkitty sinisellä. Selostetyyppi on ”kehdosta tehtaan portille optioin”. Täytetään 
kaikkiin merkityksellisiin kohtiin ”R” (relevant) ja kohtiin, jotka eivät ole merkityksellisiä ”NR”. 

Ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen käyttöä kuvaavat 
indikaattorit (7.2.3-7.2.4) 

19. Ympäristövaikutukset

This verified Environmental Product Declaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle 
assessment, life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland, www.oneclicklca.com. 
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Pakolliset moduulit 
Pakollisia RTS EPD- menetelmäohjeen kohdan 6.2.1 sääntöjen ja ehtojen mukaisesti 
Skenaarioihin perustuvat valinnaiset moduulit 

Ympäristövaikutukset on ilmoitettu alla erikseen kullekin tuotteelle. Koska tuotteen valmistusvaihe
(energiankulutus, vedenkulutus sekä jätteiden muodostuminen) sekä elinkaaren loppu (C1-C4) on
esitetty per tonnia asfalttia kohden, ovat tulokset kaikille tuotteille yhtä suuret näiden moduulien osalta.

x x x x MND MND MND MND MND MND MND MND x x x x MNR MNR   x

Ympäristövaikutukset  (AB 16 RC 50%)

Ympäristövaikutusluokka Yksikkö A1-A3 A4 C3 C4 D 

Ilmaston lämpeneminen kg CO2 ekv 

Otsonikato kg CFC 11 ekv 

Valokemiallisen otsonin 
muodostuminen kg eteeni ekv 

Happamoituminen kg SO2 ekv 

Rehevöityminen kg (PO4)3- ekv 

Uusiutumattomien 
mineraalivarojen ehtyminen kg Sb ekv 

Uusiutumattomien 
energiavarojen ehtyminen MJ 

C1 C2 

-1,33E11,26E14,06E11,12E28,55E01,12E23,87E2

-1,83E-77E-74,16E-75E-61,1E-75E-61,89E-5

-3,76E-42E-29,25E-44,27E-31,98E-44,27E-31,48E-2

-1,89E-33,83E-34,52E-31,94E-29,57E-41,94E-22,17E-1

-1,65E-42,29E-44,65E-45,42E-49,82E-55,42E-49,47E-3

-1,9E-71,36E-75,2E-78,5E-71,09E-78,5E-74,91E-6

-1,04E08E-13,08E04,12E06,49E-14,12E03,95E1



Ympäristövaikutukset (AB 16 RC 50% BitumenMix 2%) 

Ympäristövaikutusluokka Yksikkö A1-A3 A4 C3 C4 D 

Ilmaston lämpeneminen kg CO2 ekv 

Otsonikato kg CFC 11 ekv 

Valokemiallisen otsonin 
muodostuminen kg eteeni ekv 

Happamoituminen kg SO2 ekv 

Rehevöityminen kg (PO4)3- ekv 

Uusiutumattomien 
mineraalivarojen ehtyminen kg Sb ekv 

Uusiutumattomien 
energiavarojen ehtyminen MJ 

C1 C2 

-1,27E11,26E14,06E11,12E28,55E01,12E23,88E2

-1,76E-77E-74,16E-75E-61,1E-75E-61,77E-5

-3,61E-42E-29,25E-44,27E-31,98E-44,27E-31,39E-2

-1,81E-33,83E-34,52E-31,94E-29,57E-41,94E-22,05E-1

-1,59E-42,29E-44,65E-45,42E-49,82E-55,42E-48,9E-3

-1,82E-71,36E-75,2E-78,5E-71,09E-78,5E-74,94E-6

-9,99E-18E-13,08E04,12E06,49E-14,12E03,55E1

Ympäristövaikutukset (ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%) 

Ympäristövaikutusluokka Yksikkö A1-A3 A4 C3 C4 D 

Ilmaston lämpeneminen kg CO2 ekv 

Otsonikato kg CFC 11 ekv 

Valokemiallisen otsonin 
muodostuminen kg eteeni ekv 

Happamoituminen kg SO2 ekv 

Rehevöityminen kg (PO4)3- ekv 

Uusiutumattomien 
mineraalivarojen ehtyminen kg Sb ekv 

Uusiutumattomien 
energiavarojen ehtyminen MJ 

C1 C2 

-1,27E11,26E14,06E11,12E28,55E01,12E23,81E2

-1,76E-77E-74,16E-75E-61,1E-75E-61,57E-5

-3,61E-42E-29,25E-44,27E-31,98E-44,27E-31,25E-2

-1,81E-33,83E-34,52E-31,94E-29,57E-41,94E-21,87E-1

-1,59E-42,29E-44,65E-45,42E-49,82E-55,42E-48,14E-3

-1,82E-71,36E-75,2E-78,5E-71,09E-78,5E-74,91E-6

-9,99E-18E-13,08E04,12E06,49E-14,12E02,99E1



20. Luonnonvarojen käyttöä kuvaavat indikaattorit

Luonnonvarojen käyttö (AB 16 RC 50%) 

Luonnonvarojen käyttö Yksikkö A1-A3 A4 

Prosessienergiana käytetty 
uusiutuva primäärienergia 
poissulkien raaka-aineena käytetty 
uusiutuva primäärienergia 

MJ 

Raaka-aineena käytetty uusiutuva 
primäärienergia MJ 

Uusiutuvan primäärienergian 
kokonaiskäyttö MJ 

Prosessienergiana käytetty 
uusiutumaton primäärienergia 
poissulkien raaka-aineena käytetty 
uusiutumaton primäärienergia 

MJ 

Raaka-aineena käytetty uusiutumaton 
primäärienergia MJ 

Uusiutumattoman primäärienergian 
kokonaiskäyttö MJ 

Käytetyt kierrätysmateriaalit kg 

Käytetyt uusiutuvat 
kierrätyspolttoaineet MJ 

Käytetyt uusiutumattomat 
kierrätyspolttoaineet MJ 

Veden kokonaiskäyttö m3

C3 C4 D C1 C2 

-1,46E-31,35E-31,9E-32,37E-34,54E-42,37E-32E-2

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E05E2

-1,81E11,37E14,39E11,17E29,25E01,17E24,45E2

0E00E00E00E00E00E09,58E0

-1,81E11,37E14,39E11,17E29,25E01,17E24,35E2

-2,81E03,96E-13,09E06,88E-16,51E-16,88E-11,84E1

0E00E00E00E00E00E02,12E-2

-2,81E03,96E-13,09E06,88E-16,51E-16,88E-11,84E1

Luonnonvarojen käyttö (AB 16 RC 50% BitumenMix 2%) 

Luonnonvarojen käyttö Yksikkö A1-A3 A4 

Prosessienergiana käytetty 
uusiutuva primäärienergia 
poissulkien raaka-aineena käytetty 
uusiutuva primäärienergia 

MJ 

Raaka-aineena käytetty uusiutuva 
primäärienergia MJ 

Uusiutuvan primäärienergian 
kokonaiskäyttö MJ 

Prosessienergiana käytetty 
uusiutumaton primäärienergia 
poissulkien raaka-aineena käytetty 
uusiutumaton primäärienergia 

MJ 

Raaka-aineena käytetty uusiutumaton 
primäärienergia MJ 

Uusiutumattoman primäärienergian 
kokonaiskäyttö MJ 

Käytetyt kierrätysmateriaalit kg 

Käytetyt uusiutuvat 
kierrätyspolttoaineet MJ 

Käytetyt uusiutumattomat 
kierrätyspolttoaineet MJ 

Veden kokonaiskäyttö m3

C3 C4 D C1 C2 

-1,4E-31,35E-31,9E-32,37E-34,54E-42,37E-31,97E-2

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E05,2E2

-1,73E11,37E14,39E11,17E29,25E01,17E24,44E2

0E00E00E00E00E00E06,49E0

-1,73E11,37E14,39E11,17E29,25E01,17E24,38E2

-2,69E03,96E-13,09E06,88E-16,51E-16,88E-11,82E1

0E00E00E00E00E00E01,44E-2

-2,69E03,96E-13,09E06,88E-16,51E-16,88E-11,82E1



21. Jätekategoriat

Luonnonvarojen käyttö (ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%) 

Luonnonvarojen käyttö Yksikkö A1-A3 A4 

Prosessienergiana käytetty 
uusiutuva primäärienergia 
poissulkien raaka-aineena käytetty 
uusiutuva primäärienergia 

MJ 

Raaka-aineena käytetty uusiutuva 
primäärienergia MJ 

Uusiutuvan primäärienergian 
kokonaiskäyttö MJ 

Prosessienergiana käytetty 
uusiutumaton primäärienergia 
poissulkien raaka-aineena käytetty 
uusiutumaton primäärienergia 

MJ 

Raaka-aineena käytetty uusiutumaton 
primäärienergia MJ 

Uusiutumattoman primäärienergian 
kokonaiskäyttö MJ 

Käytetyt kierrätysmateriaalit kg 

Käytetyt uusiutuvat 
kierrätyspolttoaineet MJ 

Käytetyt uusiutumattomat 
kierrätyspolttoaineet MJ 

Veden kokonaiskäyttö m3

C3 C4 D C1 C2 

-1,4E-31,35E-31,9E-32,37E-34,54E-42,37E-31,91E-2

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E05,2E2

-1,73E11,37E14,39E11,17E29,25E01,17E24,35E2

0E00E00E00E00E00E02,47E0

-1,73E11,37E14,39E11,17E29,25E01,17E24,33E2

-2,69E03,96E-13,09E06,88E-16,51E-16,88E-11,8E1

0E00E00E00E00E00E05,47E-3

-2,69E03,96E-13,09E06,88E-16,51E-16,88E-11,8E1

Jätekategoriat (AB 16 RC 50%) 

Jätekategoriat Yksikkö A1-A3 A4 

Vaarallinen jäte kg 

Kaatopaikkajäte kg 

Radioaktiivinen jäte kg 

C3 C4 D C1 C2 

-1,34E-47,75E-52,92E-44,91E-46,14E-54,91E-43E-3

-1,26E-25E11,79E-23,65E04,02E-33,65E01,26E0

-4,34E-61,01E-51,09E-52,54E-52,36E-62,54E-51,31E-3

Jätekategoriat (AB 16 RC 50% BitumenMix 2%) 

Jätekategoriat Yksikkö A1-A3 A4 

Vaarallinen jäte kg 

Kaatopaikkajäte kg 

Radioaktiivinen jäte kg 

C3 C4 D C1 C2 

-1,29E-47,75E-52,92E-44,91E-46,14E-54,91E-43,01E-3

-1,21E-25E11,79E-23,65E04,02E-33,65E01,28E0

-4,16E-61,01E-51,09E-52,54E-52,36E-62,54E-59,3E-4



22. Muut ympäristöindikaattorit

Jätekategoriat (ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%) 

Jätekategoriat Yksikkö A1-A3 A4 

Vaarallinen jäte kg 

Kaatopaikkajäte kg 

Radioaktiivinen jäte kg 

C3 C4 D C1 C2 

-1,29E-47,75E-52,92E-44,91E-46,14E-54,91E-43E-3

-1,21E-25E11,79E-23,65E04,02E-33,65E01,02E0

-4,16E-61,01E-51,09E-52,54E-52,36E-62,54E-54,33E-4

Muut ympäristöindikaattorit (AB 16 RC 50 %) 

Muut ympäristöindikaattorit Yksikkö A1-A3 A4 

Komponentit uudelleenkäyttöön kg 

Jäte materiaali-kierrätykseen kg 

Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg 

Viety energia MJ 

C3 C4 D C1 C2 

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E01,72E-3

0E00E09,5E20E00E00E09,47E-2

0E00E00E00E00E00E00E0

Muut ympäristöindikaattorit (AB 16 RC 50% BitumenMix 2%) 

Muut ympäristöindikaattorit Yksikkö A1-A3 A4 

Komponentit uudelleenkäyttöön kg 

Jäte materiaali-kierrätykseen kg 

Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg 

Viety energia MJ 

C3 C4 D C1 C2 

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E01,17E-3

0E00E09,5E20E00E00E09,41E-2

0E00E00E00E00E00E00E0

Muut ympäristöindikaattorit (ABK 31 RC 50% BitumenMix 2%) 

Muut ympäristöindikaattorit Yksikkö A1-A3 A4 

Komponentit uudelleenkäyttöön kg 

Jäte materiaali-kierrätykseen kg 

Jäte energiasisällön hyödyntämiseen kg 

Viety energia MJ 

C3 C4 D C1 C2 

0E00E00E00E00E00E00E0

0E00E00E00E00E00E04,45E-4

0E00E09,5E20E00E00E09,34E-2

0E00E00E00E00E00E00E0



Skenaariot ja tekniset lisätiedot (7.3) 

23. Tekniset lisätiedot, sähkön käyttö valmistuksesa (7.3. A3)

A3 Sähkön tiedon laatu ja CO2 päästö kg CO2 

ekv. /kWh 0.157 

Suomen sähkön päästöt perustuvat Tilastokeskuksen
(2016) ja Energiateollisuuden (2016) aineistoon koskien

Suomen sähköntuotannon polttoaineiden kulutusta 
tarkasteluvuonna 2015. Laskennassa on käytetty 

hyödynjakomenetelmää. Polttoaineiden päästöt pohjautuvat 
ecoinvent 3.3 -tietokantaan.

24. Tekniset lisätiedot, kuljetukset työmaalle (7.3.2 A4)

Muuttuja Määrä Tiedon laatu 

Polttoaineen tyyppi ja kulutus litraa/100km 56.7 
Maansiirtoauto, diesel (täysi kuorma) 

(lähde: LIPASTO)

Kuljetusmatka km 
30 

Keskimääräinen kuljetusmatka 
pääkaupunkiseudun työmaille 

(Asfalttikallion arvio) 

Kuljetuskapasiteetin käyttöaste % 
100 

Oletuksena täysi lasti työmaalle ja 
paluu tyhjänä

Kuljetettujen tuotteiden tilavuuspaino kg/m3
 

2457 Asfalttikallion tuotetieto

Tilavuuskapasiteetin käyttöaste (käyttöaste=1 tai <1 tai ≥1 

kokoonpuristetuille tai sisäkkäin  pakatuille tuotteille) 
1 Oletus

25. Rakennuksen purkuvaiheen prosessikuvaus (7.3.4)

Prosessikuvaus Yksikkö (ilmoitettuna komponenttien, tuotteiden tai 

materiaalien toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä tai 

materiaalityyppiä kohti) 

Arvo kg/kg 

Tiedon laatu 

Purkuprosessi tuotteen osalta ja 
siitä syntyvän rakennusjätteen 
määrä. eriteltynä seuraavasti 

kg kerätään lajiteltuna 1*

kg kerätään sekalaisena rakennusjätteenä 0 

Rakennusjätteen 
hyödyntämisprosessi ja 
syntyneet rakennusjätteet 
eriteltyinä seuraavasti 

kg komponentit uudelleenkäyttöön (sama käyttötarkoitus) 0 

kg materiaalikierrätykseen 0.95**

kg energiasisällön hyödyntämiseen 0 

Rakennusjätteen 
loppusijoitusprosessi ja 
loppusijoitettavan jätteen määrä 

kg tuotetta tai materiaalia loppusijoitukseen 
0.05**

Skenaarion laadintaan tarkoitetut 
oletukset, esim. kuljetuksista 

Purkujätteen kuljetusetäisyys käsittelyyn km 
30**

*Arvio siitä, että jyrsitty asfaltti kerätään kokonaisuudessaan asfalttijätteenä.
**Valmistajan tämänhetkinen arvio tuotteen hyödyntämisestä ja loppusijoituksesta.



26. Muut tekniset lisätiedot

27. Tuoteseloste

Saatavilla valmistajalta.

-

28. Lisätietoja (7.4)

29. Yleisen tiedon lähteet

Standardit ja PCR:

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations 
Principles and procedures.

ISO 14040:2006 Environmental management. Life cycle assessment. Principles and frameworks.

ISO 14044:2006 Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines.

EN 15804:2012+A1 Sustainability in construction works – Environmental product declarations – Core 
rules for the product category of construction products.

RTS PCR 2.6.2016 RTS PCR protocol: EPDs published by the Building Information Foundation RTS 
sr. PT 18 RT EPD Committee. (English version).

Muut:

Energiateollisuus (2016) Sähkönkäyttö ja tuotantotiedot – Sähkötase [XLSX-tiedosto]. Saatavilla: 
http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/sahkonkaytto_ja_tuotantotiedot. 
html#material-view [Viitattu 29.3.2017].

Miilumäki N (2017) Asfalttikallio EPD background report - According to EN 15804:2011 and ISO 
14025:2010. Bionova Ltd, 7.4.2017.

Pokkinen M (2012) Uraremix-menetelmä katupäällysteiden kunnossapidossa. Opinnäytetyö, 
Rakennustekniikan koulutusohjelma, Infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehto, Tampereen 
ammattikorkeakoulu [pdf-dokumentti]. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/50755/Pokkinen_Matti.pdf?sequence=1 [Viitattu 4.4.2017].

Suomen Virallinen Tilasto (2016) Sähkön ja lämmön tuotanto [e-dokumentti].
ISSN=1798-5072. 2015, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja 
polttoaineittain vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla: http://www.stat.fi/til/salatuo/2015/
salatuo_2015_2016-11-02_tau_001_fi.html [Viitattu: 29.3.2017].

Wernet, G., Bauer, C., Steubing, B., Reinhard, J., Moreno-Ruiz, E., and Weidema, B. (2016) The 
ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology. The International Journal of Life 
Cycle Assessment, [e-dokumentti] 21(9), pp.1218–1230. http://link.springer.com/10.1007/
s11367-016-1087-8 [Viitattu 29.3.2017].

Käyttövaiheen aikaisia päästöjä ilmaan, maaperään tai veteen ei ole tutkittu.

This verified Environmental Product Declaration was created with One Click LCA - the world leading life-cycle 
assessment, life-cycle costing and sustainability metrics tool designed by Bionova Ltd, Finland, www.oneclicklca.com. 
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