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Julkaisu Siltojen ilmastopäästöistä
1. Kuinka suuri osuus väylähankkeen päästöistä aiheutuu
sillanrakentamisesta?
2. Miten Pohjoismaissa arvioidaan
ilmastovaikutuksia tällä hetkellä?

sillanrakentamisen

3. Millä periaatteilla materiaalien ilmastovaikutuksia tulisi
arvioida, kuinka suuria niiden ilmastovaikutukset ovat
ja miten ne kehittyvät tulevaisuudessa?
4. Millainen vaikutus yksiaukkoisen sillan kansimateriaalin
valinnalla on sillan elinkaaripäästöihin?
Ilmastopäästöt (GWP, global warming
potential) on vain yksi useista ENstandardien ympäristömittareista,
eikä sen yksipuolisella tarkastelulla
välttämättä saada kokonaiskuvaa
ympäristövaikutuksista.
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5. Miten luotettavasti yksiaukkoisen sillan rakentamisvaiheessa
syntyvät
päästöt
ennustavat
sillan
elinkaaripäästöjä?
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Infran osuus liikenteen päästöistä
•
•
•
•

Tarkasteltiin liikenteen päästöjä neljässä Pohjoismaassa
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa arviointi vuosittain
 Suomessa viimeksi 2012
Infrastruktuurin osuus luokkaa 7...9 % maaliikenteen
kokonaispäästöistä  siltojen osuus siis alle tämän
Rataliikenteessä infrastruktuurin osuus korostuu
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Siltojen osuus väylähankkeen ilmastopäästöissä
Tarkasteltiin neljän hankkeen päästöarviota 2014-2021
Rajaukset eivät olleet yhtenäisiä
Hankkeet olivat erilaisia  luokittelu
• siltatiheys, siltojen osuus väylän pituudesta
• Tulokset eivät yleistettävissä  kasvatettava n:ää
•
•
•
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Ilmastopäästöjen arviointi
• CEN/TC 350 standardit pohjana

• Standardeissakin paljon valinnan
paikkoja

• Saman standardinkaan mukaan
tehdyt arvioinnit eivät välttämättä
ole vertailukelpoisia

• Tuoteryhmäkohtaiset periaatteet
• Kansalliset tarkentavat ohjeet
eli menetelmät
Ramboll
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Sillanrakennusmateriaalit ilmastolasien läpi - periaatteet
• Standardien mukaisesti vaikutusten vertailu tulisi tehdä vastaavien rakenteiden välillä
 Toiminnalliset vastaavuudet
 Vertaillaan rakenteita, joissa materiaaleja käytetään
• Arvioinnissa käytettävä rajaus: mitkä moduulit ja panokset otetaan mukaan

• A1...A3 Materiaalit
• A4...A5 Rakentaminen
• B-moduulit Käyttövaihe
• C-moduulit Purku
• D-moduulit elinkaaren
ulkopuoliset
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Sillanrakennusmateriaalit ilmastolasien läpi - nykytilanne
Betoni
• Päästöt 150...200 CO2e-kg/t
(A1...A3)

Teräs
• Päästöt 1000...2500 CO2e-kg/t
(A1...A3)

• Merkittävin päästöjen aiheuttaja on •
käytetty sementti (n. 80 %)
•
• Klinkkerin kalsinoinnista aiheutuu
noin 60 % sementin päästöistä
•
• Loput päästöt lähinnä kuljetuksista
ja energiankäytöstä
• Kiviaineksen merkitys noin 2 %
 luonnonvarojen ehtyminen ADP
• Infrabetonien päästöjä on
masuunikuonan käytöllä
mahdollista vähentää nykyään
korkeintaan 30...50 % (v. CEM I)
• Muottien merkitys?
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Malmin louhinta ja kuljetus
Kierrätysteräksen osuudella
merkittävä vaikutus päästöihin
Myös sulatusteknologia vaikuttaa
merkittävästi päästöihin

• Säänkestävän teräksen päästöt
samaa luokkaa
• Ruostumattoman teräksen päästöt
luokkaa 2000...3500 CO2e-kg/t
• Livi-maalausyhdistelmien päästöt
kuulemma selvityksessä

Kyllästetty liimapuu
• Päästöt noin 180 CO2e-kg/t
(A1...A3)
• Päästöjä aiheuttavat mm. puun
käsittely, liimaus ja kyllästys
• Teräsliittimet kannessa ehkä
luokkaa 100...200 CO2e-kg/t
• Kaadetulle puulle ei lasketa
materiaalin päästöjä, kun se ”on
peräisin vastuullisesti hoidetusta
metsästä”
Puumateriaali saadaan ”valtiontukena” metsien hiilitaseiden
kansallisesta laskennasta
• Käytettävät kyllästysaineet
vaikuttavat niin valmistuspäästöihin
kuin elinkaareenkin
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Sillanrakennusmateriaalit ilmastolasien läpi - tulevaisuus
Betoni
• Puretuista rakenteista peräisin
olevan murskeen kiihdytetty
karbonatisoiminen
Kiviaines toimisi hiilivarastona

• ”Hiilivapaa” teräs vetypelkistyksen
avulla, esim. HYBRIT
 Ensimmäiset ”päästöttömät”
palaset tuotettu

• Klinkkeri: sähköistyminen ja CCSU

 Vähäpäästöinen sähköenergia

• Uudet seosaineet

 Sähköverkot

• Geopolymeerikomposiitit?
• Tuskin ensimmäisenä sillanrakennukseen

Kyllästetty liimapuu

Teräs

• Tulevaisuudessa teräs
päästötöntä?

• Puun korjuun ja käsittelyn
sähköistyminen yhdistettynä
sähkön päästökertoimen
pienentymiseen
• Käytettävien kemikaalien
tuotannon kehitys?
• Kansallisten hiilitaseiden laskenta?

• Kuitenkin lupaavia ominaisuuksia
• Pakkasvalut
• Saavutettavat lujuudet
• Säilyvyys aggressiivisissa
kemiallisissa ympäristöissä
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Karlsson et al. (2020)

Case-tutkimus: Siltojen elinkaaripäästöjen vertailu
• Elinkaarilaskennassa eri tuotteista saadaan vertailukelpoisia
ilmoittamalla ne toiminnallisessa yksikössä
• Toiminnallinen yksikkö määrittää tarkasteltavan tuotteen tai palvelun
tarkoituksen
Voi olla esimerkiksi yksi kilo tuotetta tai yksi neliömetri vedeneristettä
• Tutkimuksessa toiminnallinen yksikkö = silta, jota pitkin
kaksikaistainen tie ylittää vähintään 20 metrisen esteen (vesistön) 100
vuoden ajan
Jännemitan ja ominaisuuksien valinta on tehty siten, että kaikki
kolme päärakennusmateriaalia (puu, betoni, teräs) ovat aidosti
vaihtoehtoja ko. siltapaikalle

Valittujen siltojen
ominaisuudet:
• Tiesiltoja
• Vesistösiltoja
• Hyödyllinen leveys 6,0-9,0
metriä
• Jänne noin 20-25 metriä
• Mitoituskuorma LM1, LM3

• Tutkimus toteutettiin Rambollin ZeroInfra-sovelluksella ja siinä
testattiin infran päästötietokantaa tyypillisillä
sillanrakennusmateriaaleilla

Ramboll
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Vertailuun valitut sillat

• Liimapuinen palkkisilta

• Liimapuinen laattasilta

• KaS-1286

• T-48

• Haapajoen silta

• Kylä-Peron silta

• Jm = 17,5 m
(tarkastelussa 20 m)

• Jm = 24 m

• HL=7,5 m

• Kokonaispinta-ala 150
m2

• Kokonaispinta-ala 144
m2

Ramboll

• HL = 6 m

• Teräksinen
liittorakenteinen
palkkisilta

• Teräsbetoninen
laattasilta
• KeS-317

• L-2276

• Pistesalmen silta

• Äijäjoen silta

• Jm = 20 m

• Jm = 21 m

• HL =9,25 m

• HL = 8,5 m

• Kokonaispinta-ala 185
m2

• Kokonaispinta-ala
178,5 m2
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Sillan oletettu
elinkaari 100 vuoden
ajalla

Uudelleenpäällystäminen 10-15 vuotta
Kansilankutuksen uusiminen (palkkisilta), vedeneristeen uusiminen ja
uudelleenpäällystäminen 25 vuotta
Uudelleenpäällystäminen, 35-40 vuotta
Siltakannen uusiminen, laakerien vaihto, vedeneristeen uusiminen ja
uudelleenpäällystäminen 50 vuotta

• Liimapuinen palkkisilta sekä
liimapuinen laattasilta

Uudelleenpäällystäminen, 60-65 vuotta
Kansilankutuksen uusiminen (palkkisilta), vedeneristeen uusiminen ja
uudelleenpäällystäminen 75 vuotta
Uudelleenpäällystäminen, 85-90 vuotta
Purku, 100 vuotta
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Sillan oletettu
elinkaari 100 vuoden
ajalla

Uudelleenpäällystäminen 10-15 vuotta
Uudelleenpäällystäminen 20-25 vuotta
Peruskorjaus: Reunapalkin uusiminen ja kaiteiden uusiminen, vedeneristeen
ja pintarakenteiden uusiminen, teräsrakenteiden uusintamaalaus 35-40 vuotta
Uudelleenpäällystäminen ja saumaukset 50-55 vuotta

• Betoninen laattasilta ja
liittorakenteinen teräspalkkisilta

Uudelleenpäällystäminen, 60-65 vuotta
Peruskorjaus: Reunapalkin uusiminen ja kaiteiden uusiminen, laakerien
vaihto, pintarakenteiden uusiminen, teräsrakenteiden uusintamaalaus 70-75
vuotta
Uudelleenpäällystäminen, 85-90 vuotta
Purku, 100 vuotta
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Siltojen rakentamisen päästöt vs elinkaaripäästöt
PÄÄSTÖT KANSI-M2 KOHTI

KOKO SILLAN PÄÄSTÖT
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388

Rakentaminen

Elinkaari ref

Liimapuinen laattasilta
Betoninen laattasilta

Liimapuinen
laattasilta

Teräksinen
palkkisilta

Betoninen
laattasilta

Elinkaari

Siltatyyppi

Elink./rakent.

Liimapuinen palkkisilta

1,97

Liimapuinen laattasilta

1,65

Teräksinen palkkisilta

1,28

Teräsbetoninen laattasilta

1,28

14

Siltojen elinkaaripäästöt eri tarkasteluyksiköittäin
PÄÄRAKENNEOSITTAIN

PÄÄSTÖT MODUULEITTAIN
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Liimapuinen
laattasilta

Päällysrakenne

Teräksinen
palkkisilta
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Sillat vs vähäpäästöinen betoni (GWP.70 betoni)
SILTOJEN ELINKAARIPÄÄSTÖT, KGCO2-EKV
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Liimapuinen laattasilta

Teräksinen palkkisilta

Betoninen laattasilta
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