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TIIVISTELMÄ
Diplomityön aiheena on kolmen muuntojoustavan puurakenteisen pientalon suunnitelma uudelle ekotaloalueelle Kotkan
Räskiin. Jokainen taloista on jaettavissa kolmeksi kaksioksi. Rakennuttajana toimii Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto,
ja rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2015. Muuntojoustolla tarkoitetaan tässä asuntojen jakamista ja laajentamista sekä
tilojen käyttötarkoituksen muuntelua. Työssä on tutkittu viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana asumisen tavoissa tapahtuneita muutoksia ja niiden yhteyttä asumisväljyyden ja asuntojen vajaakäytön lisääntymiselle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut näiden muutosten huomioiminen, ja energiatehokkuuden parantaminen tilankäytön maksimoinnin keinoin.
Tilastollisesti tarkasteltuna omakotiasuminen on asumisen tyypillisin muoto, ja yli puolelle suomalaisista tavoiteasumismuoto. Yleensä omakotitalot suunnitellaan palvelemaan väljyyttä ja ylellisyyttä asumiselta toivovien lapsiperheiden
tarpeita. Huoneita ja aputiloja on paljon, ja ne ovat muihin asumismuotoihin verraten suuria. Uusien omakotitalojen keskipinta-ala on tällä hetkellä 144m². Puitteet ovat otolliset lapsiperheelle, ja usein omakotitaloon muutetaan perhettä perustettaessa, tai lasten ollessa pieniä. Asumisen tavoissa tapahtuneen muutoksen vuoksi käyttäjä on kuitenkin harvoin se,
jonka tarpeita ajatellen omakotitalo on suunniteltu. Omakotitalon rakennuttanut pariskunta ei ota huomioon aikaa lasten
kotoa muuton jälkeen, vaan vallitseva tarve määrittelee suunnitteluratkaisut. Lapsiperheitä, joille lähes kaikki omakotitalot
suunnitellaan, on vain neljännes kaikista ruokakunnista. Näistä kolmasosa asuu kodissa, jonka huoneluku on perheen
henkilömäärää pienempi. Ylellisyyden ja suurten huoneiden lisäksi he kaipaisivat usein myös perinteisestä poikkeavia,
luovia tilankäyttöratkaisuja. Ruokakuntien kokojakaumaa dominoivat yhden- ja kahden hengen taloudet jätetään perinteisessä omakotitalosuunnittelussa hyvin vähälle huomiolle. Asuntosuunnittelun tärkein lähtökohta on suunnitella koteja,
jotka palvelevat käyttäjänsä tarpeita. Omakotitalosuunnittelussa tämä ei tällä hetkellä toteudu, sillä asunnot eivät jousta
perhekoon- ja elämän muutoksissa, vaan palvelevat vain yhtä perhetyyppiä.
Suunnittelutyö esittelee yhden ratkaisun, jonka avulla voidaan reagoida asumisessa tapahtuneisiin muutoksiin, ja vastata asumisen energiankäytön pienentämisen tavoitteisiin. Työ sisältää kuvitteellisen, muuntojoustoa esittelevän sadan
vuoden otannan rakennuksen elinkaaresta. Se osoittaa muuntojouston ja energiatehokkuuden välisen vahvan yhteyden:
huomioimalla asumisen muuttuneet tarpeet voidaan energiankäytön kasvihuonepäästöt puolittaa, keskimääräinen asukasmäärä kaksinkertaistaa, ja asukasta kohti mitattua energiatehokkuutta parantaa merkittävästi. Vastaaviin säästöihin
on hyvin vaikea päästä normaalein keinoin, kuten lisälämmöneristämisellä. Tilankäytön tarkastelu energiatehokkuuden
näkökulmasta on hyvin haastavaa, sillä energiatehokkuusmääräykset eivät ota siihen mitään kantaa, eikä nykyinen laskentatapa tuo esille asumisväljyyden merkitystä energiatehokkuuteen.
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ABSTRACT
The subject of this thesis is the practical design of a set of three adaptable wooden detached houses for the new eco house
neighborhood in Räski, Kotka. The South Kymenlaakso Vocational College will operate as the developer, and construction
will commence in the autumn of 2015. The adaptability of the houses refers to splitting and expanding the houses, as well as
modifying the use of the space to accommodate the inhabitants. Each of the houses can be divided into three separate tworoom apartments. The thesis studies the changes in the ways of living during the past fifty years, and their connection to the
increase in both the living space per person and the vacancy rate of housing. The basis for the design takes into account these
changes and aims to improve the energy efficiency of the houses by maximizing the use of the space.
Statistically, detached single-family housing is the most common form of housing in Finland, and for more than half of Finns
it is the most sought after housing form. In general, detached houses are designed to cater for the needs of families with children, who hope for spacious and luxurious living. They often consist of numerous rooms and auxiliary facilities, and are larger
in relation to other housing forms. At the moment, the average floor area of new single-family detached houses is 144m2. The
framework is favorable for families with children, and it is common for them to move in, when they are either planning to start
a family, or when the children are still young. However, due to the changes in habits of living detached houses are seldom designed with the actual users’ needs in mind. Prevailing needs often define the design solutions of the families building their own
detached houses; seldom taking into account the time after their children move away. Families with children, for whom almost
all single-family detached houses are planned, are only a quarter of all households; and of these, one third live in a home,
which has less rooms than the number of members in the family. In addition to luxury and large rooms, families could also do
with houses that differ from the traditional by incorporating more creative uses of space. In traditional detached single-family
housing design, very little attention is paid to one- and two-person households, which actually dominate the size distribution of
households. The main premise for housing design is to design homes that cater to the needs of the user. However, this does
not currently occur in detached housing designs, which only serve one family type, and do not take into account the growing
families’ needs or life changes, thus, being extremely inflexible.
The design project presents one solution, which will give inhabitants the flexibility to accommodate their housing needs according to their life changes, and help reach the residential energy use reduction targets. The project displays a hypothetical
hundred year life cycle sample of the building presenting the adaptability of the detached houses. This representation demonstrates the strong link between adaptability and energy efficiency. By taking into account the changes in housing needs: the
green gas emissions from the use of energy can be halved, the average number of inhabitants doubled, and the measured
energy efficiency per capita will significantly improve. It is very difficult to reach corresponding energy savings by normal
means, such as additional thermal insulation. Reviewing the use of space in terms of energy efficiency is extremely challenging, as energy efficiency regulations do not take a position on it, and the current method of calculating does not highlight the
importance of living space per person in relation to energy efficiency.
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3. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino
3.1 Energiatehokkuus

3.2 Käyttäjän vaikutus todelliseen energiatehokkuuteen

Rakennusten energiatehokkuus on lämpöhäviöiden ja sähkönkäytön energiankulutuksen minimoimista, sekä sähkön käytöstä aiheutuvan, ja auringosta ja ihmisistä syntyvän lämmön hyödyntämisen maksimointia. Energiatehokas rakennus on
lisäksi mitoitettu vastaamaan käyttäjänsä sen hetkistä tarvetta, sillä vajaakäytössä
tai käyttämättöminä olevat tilat tuhlaavat energiaa suhteessa saatuun hyötyyn.
Teknisesti energiatehokas rakennus ei näin ollen aina kestä tarkastelua käyttäjämäärää kohti mitatulla tehokkuudellaan.
Energiatehokkuus on tärkeä osa-alue ekotoimivuuden kokonaiskuvassa (Mäntylä 2011), ja sen parantaminen on hallinnut suurelta osin rakentamismääräysten
kehitystä (Ympäristöministeriö, VTT, Motiva Oy, Mattila 2009). Energiankulutuksen
pienentämiseen panostaminen rakentamisessa ja asumisessa on merkittävä asia,
sillä rakennusten kokonaisenergiankulutus on 40 % maan koko energiankulutuksesta. Koko elinkaaren energiankulutus jakautuu karkeasti seuraavasti: rakennusja tuotantovaihe 10–20 % ja käyttövaihe 80–90 %. Matala- ja passiivienergiatalojen
rakentamis- ja tuotantovaiheen osuus on jo 20–30 % luokkaa kokonaisenergiankulutuksesta (SAFA, Energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus).
”Elintason nousu johtaa lähes väistämättä jatkossakin asumisväljyyden kohoamiseen, jota monesti pidetään jopa tavoitteena. Tätä vastaan ei kannata eikä
pidäkään taistella, mutta sitä tärkeämmäksi tulee se, että kasvava rakennuskanta
käyttää keskimäärin vähemmän energiaa.”, lausuu asuntoministeri Vapaavuori
2008 pitämässään puheessa. Omakotitalosuunnittelussa ei ole otettu huomioon
asuntokuntien koossa tapahtunutta muutosta. Omakotitalossa asuu vajaat 40 %
suomalaisista, ja tyypillinen omakotitalo vastaa tilaohjelmaltaan lapsiperheiden,
25 % käyttäjäryhmän tarpeita. Asuntojen pinta-ala henkilöä kohden mitattuna on
kasvanut tasaisesti, yli 20m² neljässäkymmenessä vuodessa, mutta hyvin epätasaisesti eri perhekokojen ja asuntotyyppien välillä. (Tilastokeskus, Suomalaisten
asumistoiveet ja mahdollisuudet, 2007). Nämä ovat asioita joihin hyvällä suunnittelulla voidaan reagoida. Asumisväljyyden kasvun syyt ovat paljon monimutkaisemmat kun mitä yleisesti puhutaan, ja ne eivät selity puhtaasti elintason nousulla.
Tätä tosiasiaa ei ole huomioitu energiansäästön tavoitteissa. Energiatehokkuudesta puhuttaessa, on ensisijaisen tärkeää huomioida rakennuksen energiatehokkuuden lisäksi myös asumisväljyyden vaikutus todelliseen energiankulutukseen.
Tällä hetkellä tätä arvoa ei tunnisteta. Energiatehokkuutta tarkasteltaessa rakennuksen energiankulutusta ei tulisi mitata kWh/m², vaan kWh/ asukas.

Asumisväljyyteen ja tilojen käyttöasteeseen on hankala puuttua minkään ulkopuolisen tahon toimesta, sillä jokainen käyttäjä määrittelee itse oman asumisensa rajat. Elintason nousu on nostanut perusvaatimuksia, ja sitä mitä ihmiset
asumiselta toivovat. Asumisväljyyttä ovat kuitenkin nostaneet myös muut tekijät, kuten ruokakuntien koon pieneneminen, perhetyyppien monimuotoistuminen, lisääntynyt vapaa-aika, eliniän pidentyminen, sekä perheen pysyvyyden
heikentyminen (Keurulainen 2014). Huomioimalla nämä tekijät suunnittelussa,
voidaan asumisväljyyteen puuttua järkevästi ja käyttäjälähtöisesti.
Elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa varallisuus on saanut suuren painoarvon. Minimiksi mielletään useimmiten se mihin on varaa, ja asuntoa päivitetään herkästi vastaamaan omaa varallisuuden tasoa. Muuttaminen koetaankin
usein positiivisena asiana (Virtanen 2003). Yleisesti ottaen asunnon koon määrittää huonemäärä, eikä aputilojen määrän, tai asunnon väljyyden suhteen ole
kovinkaan laajaa tarjontaa. Varallisuus ja tilantarve kulkevat ihmisen elinkaaren aikana tyypillisesti samaa tahtia tiettyyn pisteeseen asti. Asuntoa saatetaan
vaihtaa hyvinkin tiheästi ennen kun asetutaan aloilleen. Kotiin ja asuinpaikkaan
juurtumisen jälkeen kynnys asunnon vaihtamiselle nousee, eikä asuntoa enää
herkästi vaihdeta, vaikka elämäntilanne ja tilantarve muuttuisivat. Pienempään
vaihtamista jarruttavat muun muassa muutoshaluttomuus, tunnesyyt ja sosiaalinen paine. Ongelma kulminoituu siinä, etteivät suuret perheasunnot tarjoa
juurikaan mahdollisuutta tilojen sovittamiselle omiin tarpeisiin lasten muutettua pois kotoa. Tilojen aktivointi rajoittuu tyypillisesti siihen, että satunnaisille
harrastuksille varataan omia huoneita, niin kutsuttuja henkireikätiloja. Tilojen
merkitys voi olla asujalle suuri, vaikkakin käyttö lähes olematonta. (Horelli-Kukkonen 1993). Ylläpidetään asuntoa jonka tiloista käytetään pahimmassa tapauksessa vain murto-osaa, eikä sopivuutta välttämättä edes kyseenalaisteta. Asunnon tulisi samanaikaisesti vastata pysyvyyden tarpeeseen, ja kyetä
joustamaan muuttuvissa elämäntilanteissa. Minimin ei tulisi olla pakote, vaan
käyttäjälle helppo ja luonnollinen vaihtoehto, josta tämä hyötyy konkreettisesti.
Perhemuotojen monimuotoistuminen ja asuntokuntien koon voimakas
muutos ovat merkittäviä ja ajankohtaisia asioita, joihin arkkitehtuurissa ei juurikaan ole otettu kantaa. Suomalainen perhe on vuosikymmenten saatossa
muuttunut sukuperheestä ydinperheeksi, johon isovanhemmat eivät kuulu.
Myös keskimääräinen perhekoko on pienentynyt. Yksinasujat ovat selvästi
suurin perhetyyppi, 42% kaikista talouksista maan laajuisesti. Kaksihenkisiä
talouksia on 33%, ja yli kaksihenkisiä ainoastaan 25% kaikista ruokakunnista.
(Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot, 2014.) Yhä useampi perhe ei halua tai
voi saada lapsia, eivätkä kaikki kaipaa puolisoa rinnalleen. Lisäksi avioliiton
merkitys parisuhteen perustana on vähentynyt, ja ensimmäinen parisuhde on
hyvin harvoin avioliitto. Nyky-yhteiskunnassa on varaa kokeilla, tehdä virheitä
ja muuttaa mieltä hyvinkin impulsiivisesti. Perinteisen ydinperheen rinnalla on
useita muita perhemuotoja, kuten yksinhuoltaja- ja uusperheet. Perhe hajoaa
yhä useammin uudelleen. Se voikin olla moninkertainen uusperhe, jolloin sukuverkot ovat hyvin monimutkaisia kudelmia. (Keurulainen 2014.)

Rakennusten
energiankulutus
rakennus- ja
tuotantovaiheessa

Rakennusten
energiankulutus
käyttövaiheessa
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Muu energiankulutus;
mm teollisuus, liikenne,
maatalous ja jätteet
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4. Muutokset asumisessa tilastollisesti
Asuntokunnat koon mukaan 1985-2013

Asuntojen keskikoko on kasvanut Suomessa melko hitaasti, ja maailmanlaajuisesti
tarkastellen, asutaan Suomessa edelleen ahtaasti. Asumisväljyys on kasvanut tasaisesti, mutta selvästi asuntojen keskikokoa nopeammin. Tämä on tapahtunut suurelta
osin asuntokuntien koon pienentymisen vuoksi. Asumisväljyyden tilastollista kasvua
vääristävät siis yksinasujien ja pariskuntien (75 % talouksista) vajaakäytetyt, monimakuuhuoneiset asunnot. 30 % yksinasuvista asuu kolmen, tai yli kolmen huoneen
asunnoissa. Kahden henkilön asuntokunnista suurin osa, lähes 70 %, asuu kolmen
huoneen tai sitä suuremmissa asunnoissa. (Tilastokeskus, Tiihonen, 2011).
Pienimpien asuntokuntien tarpeita ei juurikaan oteta omakotiasumisessa huomioon,
sillä omakotitaloon muutetaan tyypillisesti perhettä perustettaessa, tai sen koon ollessa maksimissaan. Kun eri asumismuotoja tarkastellaan rinnakkain, on keskipinta-ala
asukasta kohti laskien noussut eniten omakotiasumisessa. Uudet omakotitalot ovat
entistä suurempia, keskimäärin 144 m², kun kaikkien omakotitalojen keskipinta-ala on
109 m² (Tilastokeskus, Tiihonen, 2011).
Ongelma on, ettei asukkaiden tekemiin valintoihin voida puuttua. Todelliselle tilantarpeelle ei ole olemassa mittauskeinoja, ja se onko tilat mitoitettu vastaamaan
käyttäjänsä tarvetta jää tämän omalle vastuulle. Ainut mitä suunnittelullisesti voidaan
tehdä, on että tilankäytön sovittamiselle luodaan mahdollisuus.
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Perheet perhetyypin mukaan 1992-2013

Muutokset perhemuodoissa ovat eriyttäneet ihmisten asumisen tarpeita, ja perinteinen
ydinperhe, alkaa olla harvinaisuus. Perhetyyppien jakauman tarkempi seuraaminen on
aloitettu vasta 1990-luvulla. Tätä ennen on tarkasteltu ainoastaan asuntokuntien kokoa.
Perhetyyppijaon tarkastelu paljastaa asujaryhmän, jota ei tule huomioitua asuntokunnan kokoa tarkastellessa. Tämä on yhden vanhemman perheet, joita on 13% kaikista yli
yhdenhengen talouksista. Karkeastiarvioiden voidaan olettaa että lähes yhtä paljon on
talouksia, joissa on säännöllinen tarve vierasmajoitukselle, tyypillisimmin siis ylimääräiselle, vähälle käytölle jäävälle makuuhuoneelle.
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Ahtaasti asuvien osuus talouksista joissa on alaikäisiä lapsia, %

Tilastokeskus, asunnot ja asuinolot
Ahtaasti asuvilla tarkoitetaan tässä asuntokuntia, joissa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohden, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Tilastossa ei ole huomioitu asunnon kokoa.
Ottaen huomioon ruokakuntien kokojakauman, tulisi lapsiperheiden ahtaasti asumiselle etsiä todellisia syitä, ja uusia ratkaisuja. Tilasto paljastaa, että kolmanneksella lapsiperheistä ei ole varaa asua
tarpeitaan vastaavan kokoisissa perheasunnoissa. Saman määrityksen mukaan kaksinasujista ainoastaan 6% asuu ahtaasti (Tilastokeskus, Tiihonen, 2011). Koska makuuhuoneiden määrä korreloi lähes
poikkeuksetta asunnon kokoon, eivät perinteiset monimakuuhuoneiset perheasunnot ole todellisuudessa niiden käyttäjäryhmien käytössä, joille ne on tarkoitettu.
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Omakotitaloa tavoiteasuntonaan pitävät kuntatyypin mukaan, %

Tilastokeskus, Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet
Yli puolet suomalaisista pitävät ihannekotinaan omakotitaloa. Todellisuudessa omakotitalossa asuu
vajaat 40 % asuntokunnista (Tilastokeskus, Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet, 2007).
Suomalaisille tärkeintä asumisessa on kodikkuus ja viihtyisyys. Omakotitalossa kodikkuuteen ja viihtyisyyteen on suuremmat vaikuttamisen mahdollisuudet kun mitä muissa asumisen muodoissa, mikä
vaikuttaa osaltaan ihmisten ihanneasuntotyypin määrittelyyn. Seuraavaksi tärkeintä on asumiskulujen
kohtuullisuus. Asumismenojen kohtuullisuus on tärkeää varakkaillekin, mutta etenkin pienituloisille ja
ikääntyneille (Tilastokeskus, Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet, 2007). Mikäli tilankäytön
sovittamisesta pienemmäksi saa välitöntä taloudellista hyötyä, voidaan tämän perusteella olettaa sen
toteutumisen todennäköisyyden kasvavan.
Asumisen toiseksi tärkein asia, asumismenot, tekee osaltaan omakotiasumisesta huonon vaihtoehdon yksinasujille ja pienille perheille, etenkin pienituloisille, sillä suuri asunto on kallis pitää. Keskikoko
omakotitaloissa on 109 m², jolloin asukasta kohti mitattu pinta-ala kasvaa helposti pienille kotitalouksille
tarpeettoman suureksi. Pienemmän tilantarpeen ja varallisuuden ei tulisi poissulkea asukkaan tavoiteasunnossa asumisen mahdollisuutta.
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5. Suunnitelma
Esittelen suunnittelutyössäni ratkaisumallin energiatehokkuuden ja asumisväljyyden parantamiselle muuntojouston
avulla. Muuntojouston tarkastelun lähtökohtana on ollut asumisen tapojen muuttuminen; vaurastuminen, ruokakuntien
koon pieneneminen, perhetyyppien rikastuminen, lisääntynyt vapaa-aika, sekä eliniän pidentyminen.
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5.1 Suunnitelman lähtökohdat
Esittelen suunnittelutyössäni ratkaisumallin energiatehokkuuden ja asumisväljyyden parantamiselle muuntojouston avulla. Muuntojouston tarkastelun lähtökohtana on ollut asumisen tapojen muuttuminen; vaurastuminen, ruokakuntien
koon pieneneminen, perhetyyppien rikastuminen, lisääntynyt vapaa-aika, sekä
eliniän pidentyminen.
Diplomityöni suunnitelma on puurakenteinen pientaloryhmä uudelle ekotaloalueelle Kotkan Räskiin (kortteli 12, tontit 1-3). Alue sijaitsee meren äärellä,
noin neljän kilometrin päässä Kotkan keskustasta.
Suunnittelutyön tilaajana on Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, joka rakentaa
kohteen oppilastyönä Hanke toteutetaan yhteistyönä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, Aalto-yliopiston, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Insinööristudion kanssa. Suunnittelussa on otettu huomioon kaavamääräykset ja rakennustapaohje, ja suunnitteluratkaisuista ja kaavapoikkeamista on neuvoteltu
kaavoittajan ja lupaviranomaisen kanssa. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2015.
Kohde sijoittuu uuden kaava-alueen keskelle, Nokikanantien ja Rantasipintien
väliin. Tonttien 1 ja 2 maasto on tasaista, ja tontti 3 on loivassa kaakkoisrinteessä. Suunnittelukohteen pohjois- koillis- ja luoteispuolella kasvaa harva mäntymetsä, ja lounaispuolella koivikko. Kaava-alueen ja meren välinen maa-alue on
tiheää sekametsää.Olosuhteet ovat passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen kannalta otolliset. Vallitsevat tuulet tulevat lounaasta.

Tuuliruusu,
Kotka 1981-2010
Asemakaavaote
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1. Näkymä tontin 1 kulmalta pohjoiseen
2. Näkymä tontilta 1 lounaaseen

Säilytettävä mänty
20

Asemapiirros 1:500

21

5.2 Suunnitelman perusratkaisut
Kaikki kolme rakennusta toteutetaan samalla peruspohjaratkaisulla, mutta toisistaan
poikkeavilla energiaratkaisuilla. Käytön aikaista energiankulutusta tullaan mittaamaan ja vertailemaan, ja saatua tietoa käytetään hyväksi tilaajan tulevissa kohteissa.
Rakennukset sijaitsevat tonttien pohjoisosassa, ja ne rajaavat kunkin tontin eteläpuolelle suojaisan sisäpihan. Sijoittelu mahdollistaa rakennusta varjostavaan kasvillisuuteen vaikuttamisen rakennuksen koko elinkaaren aikana. Pohjoispuoli suojataan kylmiltä pohjoistuulilta ja pääkadun liikenteeltä keskikorkealla, ikivihreällä
kasvillisuudella.
Asuntoihin saapuminen tapahtuu pihojen läpi. Tämä lisää asukkaan kontaktia oleskelupihaan, sekä vahvistaa mielikuvaa sisä- ja ulkotilan välisestä yhteydestä. Kynnys
käyttöön ja ylläpitoon madaltuu. Viihtyisällä asuntopihalla on todettu olevan vahva
yhteys asukkaan asumistyytyväisyyteen ja se on suuri kilpailuetu asuntomarkkinoilla
(Kaupunkisuunnitteluvirasto). Avattavien lasiliukuovien kautta sisätiloihin välittömästi
liittyvät ulkotilat on rajattu huonemaisiksi tiloiksi.
Lämpimät rakennusmassat ovat muodoltaan kompakteja. Näin vähennetään asuntojen lämmitykseen tarvittavan energian määrää. Kylmät asumista palvelevat tilat
liittyvät päärakennuksiin katutilaan kurottavina sormina. Muotokielessä on huomioitu
kylmäsiltojen määrän minimoiminen, sekä mahdollisuus asuntojen laajentamiseen.
Rakennusten kattokaltevuus vaihtelee etelän puolen 1:2,5 ja pohjoispuolen 1:4 välillä. Aurinkopaneelit (määrä ja tyyppi vaihtelevat talokohtaisesti) sijaitsevat jyrkimmällä osalla, jolloin niistä saatu hyöty on suurin. Paneelien määrän myöhempi lisääminen on huomioitu. Tälle suotuista kattopinta-alaa on 65 % katon kokonaisalasta.
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Asunnot koostuvat lounaaseen suunnatusta
avoimesta oleskelutilasta, ja sen ympäri kiertyvästä umpinaisesta vyöhykkeestä. Tekninen tila,
sekä makuu- ja aputilat asettuvat rakennuksen
varjoisalle puolelle. Näiden sijoittelua vyöhykkeessä on ohjannut ennen kaikkea asuntojen
jakamisen mahdollistaminen, sekä muuntojouston maksimointi, mutta myös LVIS-vetojen
pituuksien ja kanavakokojen minimointi.
Oleskelutilat avautuvat lämpimään ilmansuuntaan. Suuria ikkunoita suojaa koko pääjulkisivun
pituinen katettu ja lasitettu terassi, joka luo lounaissivulle lämpöhäviöitä pienentävän puskurivyöhykkeen. Tämä toimii myös tuulikaappina.
Kiilamainen muoto luo avoimesta oleskelutilasta mittasuhteiltaan vaihtelevan. Tämä mahdollistaa tilajäsentelyn asukkaan sen hetkisten
mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Näin voidaan vastata paremmin eri tyyppisiin asumisen
tarpeisiin. Kiilamaisuus tekee jaetuista asunnoista hyvin eri luonteiset, ja erilaisiin tarpeisiin
vastaavat. Eri käyttäjien tarpeiden huomiointia
on käsitelty tarkemmin kohdassa 6.1

Märkätila
Märkätilan
laajennusvaraus
Keittiö
Keittiövaraus/
keittiön
laajennusvaraus

Näkymäkuva
Näky
Nä
kym
määku
kuvaa Nokikanantieltä
Nokkik
ikaannaannnttitieellttää
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5.3 Asunnon koon joustaminen kaaviokuvina
16 m²

25 m²

37,5 m²

29 m²

4H + K + S,
124 m² + parvi 41m² (ei kerrosalaa)
kylmä varasto + autotalli

2 - 3H + K + S + PARVI,
94 m² + parvi 16 m² (ei kerrosalaa)
1H + K + PARVI,
29 m² + parvi 25 m² (ei kerrosalaa)
kylmä varasto + autotalli

55,5 m²

2H + K, 55,5 m²
2H + K + S + PARVI, 67,5 m² + parvi 41 m²
kylmä varasto + autotalli

2H + K, 55,5 m²
1H + KT + PARVI, 37,5 m² + parvi 16 m²
1H + K + PARVI, 29 m² + parvi 25 m²
kylmä varasto + autotalli

16 m²

11 m²
Laajennusvaraus, 16 m² / 27 m²
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5.4
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Suunnittelutyön esittely

POHJAKUVA, 1. KERROS
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2
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POHJAKUVA,
TONTTI
POHJ
PO
H A
HJ
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VA,
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O
NTTII 1
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RAK 1 ,JULKISIVU KAAKKOON

RAK 1, JULKISIVU LUOTEESEEN

YHDISTELMÄJULKISIVU KOILLISEEN

30

YHDISTELMÄJULKISIVU KAAKKOON
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LEIKKAUS A-a

LEIKKAUS B-b
Lounaaseen suunnatut, katetut ja lasitetut terassit luovat varsinaisen lämpimän
massan lämpöhäviöitä pienentävän puskurivyöhykkeen. Ne on mitoitettu niin, että
auringonvalon passiivinen hyödyntäminen on maksimoitu. Talvisin tavoitteena on
kerätä talteen lämpöä, ja kesällä suojautua ylikuumenemiselta, sekä edesauttaa
luonnonvalon käyttöä.
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JULKISIVUOTE 1:20
TONTTIKOHTAINEN VÄRITYS JA MATERIAALIT
Väritys:
Tontti 1. Tiilenpunainen, RR 750, RAL 8023
Tontti 2. Punainen, RR 29, RAL 3009
Tontti 3. Kupari, RR 43, RAL 8025

3.

2A.

1A.

1.
1A.
1B.
2A.
2B.
3.
4.

Julkisivulaudoitus, maalattu kuningaspaneeli
pystyyn; 300 mm, 220 mm ja 135 mm leveänä
Ulkoseinä
Katetun terassin seinä
Lasi puukarmeissa, ikkunan karmit
ja pellitykset seinän väriset
Terassilasitus
Konesaumattu peltikatto
Sokkelirappaus

11B.
B.

22B.
B..

4.
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YP1
YP1, U-arvo 0,067 W/m²K
Vesikate, pelti + alusrakennelevy WISA-KATE PLUS
Ristiinkoolaus 22x100 + 22x100 k600
Tuuletusväli
Lämmöneriste SPU Eriste (150mm + 200mm)
Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Ristiinkoolaus 22x100 + 22x100 k600
(alaslaskuvara 190mm palkin alapinnasta)
Vaneri
Sisäverhouslevy

YP1

19mm
44mm
100mm
350mm
44mm
12mm
13mm
yht. 582mm
8

US1

VP1

HVS1

VP2
YR 2100

Lattiapinnoite
Jäykistävä levytys, havuvaneri
Kantava runko RAK suun. mukaan
Ekovilla
Rakennuspaperi
Koolaus 22x100 k300 + 22x100 k400
Sisäverhous

10mm
18mm
300mm
100mm
44mm
13mm

+

VP2 (saunan kohdalla, esitetty tässä)

HUONEKORKEUS ALASLASKETUIN OSIN 2700

-

1400

yht. 385mm

Lattiapinnoite
Jäykistävä levytys, havuvaneri
Kantava runko RAK suun. mukaan
Ekovilla
Rakennuspaperi
Vaneri
Alaslaskuvara palkin alapinnasta
SPU Sauna-satu 30mm
Tuuletusväli, vaakakoolaus 22x50 600k
Kattopanelointi

10mm
18mm
300mm
100mm
15mm
300mm
22mm
15mm
yht. 680mm

+

+
HVS3

700

KANTAVA HUONEISTOJEN VÄLINEN SEINÄ
(tässä teknisentilan ja saunan välinen seinä)

VESIPELTI JATKUU
YHTENÄISENÄ KOKO
JULKISIVUN MITALLA

Sisäverhous 2x kipsilevy
Vaneri
Ekovillalevy 100mm + runko 48x98
Ilmarako
Ekovillalevy 100mm + runko 48x98
Vaneri
Sisäverhous 2x kipsilevy

AP1

+12.85

42mm
22mm
22mm
75mm
13mm

yht. 286mm

MAASTA MIN. 500

Ulkoverhous, kuningaspaneeli, pystyyn
Ilmarako / vaakakoolaus 22x100 k 600
Ilmarako / pystykoolaus 22x100 k 600
Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade,
saumat teipattava,
Kipsilevy GYPROC Glasroc GHU 13 Hydro,
Lämmöneriste ISOVER KL-33 + kantava runko
300mm
Vesihöyryn läpäisevä ilmansulku
Lämmöneriste ISOVER KL-33 + pystykoolaus 50x50 k 600
Vaneri
Kipsilevy
Pintakäsittely

JULKISIVUVERHOUS

US1, U-arvo 0,086 W/m²K

26mm
12 mm
100mm
10mm
100mm
12mm
26mm

50mm
12mm
13mm
yht. 549mm

AP1, U-arvo 0,086 W/m²K
Lattiapinnoite
Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
Lämmöneriste, ThermiSol Platina Lattia (3x100mm)
Salaojituskerros väh 300mm, tiivistetty pesty sepeli
Perusmaa

10mm
80mm

AP1

300mm
300mm
yht. 690mm
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6.

Suunnittelumetodien uudistaminen

Myyntiin ja vuokrattavaksi rakennettavien asuntojen suunnittelu on luonteeltaan minimitason neliömetrimatematiikkaa, jossa taitavat asuntosuunnittelijat ratkaisevat annetun tilaohjelman mahdollisimman tehokkaasti.
Voidaan kuitenkin kysyä, onko uudisrakentamisen tilaohjelmassa reagoitu asumistavoissa tapahtuneeseen muutokseen ja kehityksen suuntaan.
Suunnittelemme asuntoja samalla tilaohjelmalla kun 50 vuotta sitten, jolloin
perhejakauma ja asumistavat olivat hyvin erilaiset. Onko nykyinen, jo 50
vuotta sitten käytetty tilaohjelma perusteltu, ja tukeeko se asumisen radikaalisti muuttuneita tapoja?
Toinen ääripää on yltiöyksilölliset, yhden perheen elintapojen mukaan
suunniteltavat omakotitalot. Näissä suunnittelu tukeutuu tyypillisesti tilaajaperheen sen hetkisiin, asunnon käyttöönottohetkellä mahdollisesti jo vanhentuneisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Tilaajaperhe harvoin ottaa huomioon
omia muuttuvia tarpeitaan, vaan asunto sovitetaan ennakoidulle maksimikäytölle.
Asukkaan näkökulmasta muuntojousto tarkoittaa ennen kaikkea valinnan
vapautta omaa elämäntyyliä koskevissa asumisratkaisuissa. Asukkaan ja
kodin välistä suhdetta ei tulisi ajatella staattisena tilana, sillä ihminen pyrkii
luonnostaan parantamaan tätä yhteensopivuutta. Jos asunnon tarjoaman
minimin ja maksimin välillä ei ole liikkumatilaa, on asunto nopeasti epäsopiva käyttäjälle, kun elämäntilanteet muuttuvat. Asumisessa suunnittelija määrittelee asukkaalle niin minimin kun maksiminkin, joka valitettavan
usein on yksi ja sama. Kun tämä on liikaa tai liian vähän, on asukas tyytymätön.
Hyvä suunnittelu edellyttää eläytymistä, ja eri perhetyyppien ja elämäntilanteiden luomien asumisen tarpeiden ymmärrystä. Tilaohjelmaan tarvitaan numeerisen sisällön lisäksi laadullista syvyyttä, jossa painotetaan
tulevien elämäntilanteiden ennakoimista. Ennakoimisen ei tulisi olla asukkaan, vaan suunnittelijan vastuulla.
Tätä suunnittelumetodia havainnollistamaan on seuraavassa kuvattu
suunniteltavalle rakennukselle kuvitteellinen sadan vuoden elinkaari, joka
havainnollistaa rakennuksen muuntojoustoa erilaisissa käyttö- ja elämäntilanteissa. Tarkastelussa on huomioitu asunnon koon joustavuus sekä
jakamalla että laajentamalla, sekä tilojen käyttötarkoituksen ja kalustettavuuden joustavuus. Näennäisesti saman kokoisten perheiden tilantarve
voi vaihdella huomattavasti muun muassa iän, harrastusten, satunnaisesti
vierailevien yhteishuollettavien lapsien, varallisuuden tai liikuntakyvyn mukaan.

6.1

Muuntojousto kuvitteellisen sadan vuoden elinkaaren avulla
tarkasteltuna

Herra A on juuri valmistunut yliopistosta, ja saanut vakituisen työn
opettajana. Hän on 24-vuotias. Hänen avopuolisonsa, 21-vuotias
neiti A työskentelee myyjänä pienessä sisustusliikkeessä. He ovat
asuneet kaksi vuotta yhdessä, ja miehen päästyä vakituiseen työhön, ovat he alkaneet suunnitella perheen perustamista, ja katsella
omaa asuntoa. Neiti A haaveilee huomattavasti arvokkaammasta
kodista kun mihin heillä on varaa. Pankissa käynnin ja asuntojen
vertailun jälkeen he ovat tulleet tulokseen, että olisi syytä asua
ensin muutama vuosi kaksiossa tai kolmiossa, ja katsella vaikka
viiden vuoden päästä kotia, johon he mahtuisivat suunnittelemiensa kolmen lapsen kanssa.
Samaan aikaan herra A:n veli, 21 vuotias herra B on juuri kosinut
20 vuotiasta tyttöystäväänsä, neiti B:tä. Herra B opiskelee tieto- ja
viestintätekniikan insinööriksi, ja Neiti B on töissä kampaamossa.
He asuvat vuokralla uudehkossa kerrostalokaksiossa, ihan keskustan tuntumassa.
Herra A esittelee avopuolisolleen löytämäänsä asuntoa. Se on
omakotitalo uudella asuinalueella, vain 8 kilometrin päästä keskustasta. Hinta on 30 % yli heidän maksiminsa. Neiti A toteaa, ettei
lainalupaus riitä myyntihintaan, mutta herra A lupailee, että tähän
se saattaisi riittää. He käyvät pankissa neuvottelemassa uudesta
lainasta. Pankki päätyy antamaan heille 30 % alkuperäistä korkeamman lainan, joskin suuremmalla marginaalilla.
Herra A kertoo tyytyväisenä tilanteesta pikkuveljelleen, joka ei voi
uskoa pankin joustaneen summasta niin radikaalisti. Herra A selittää asunnon olevan jaettavissa, ja että he vuokraisivat osaa siitä,
kunnes tarvitsisivat sitä omaan käyttöönsä. Vuokratulot kattaisivat
40 % lainanlyhennyksestä. Herra B epäilee ajatusta. Summa on
vähemmän kun mitä he maksavat vuokraa omastaan.

Tarinan perhekoot on rakennettu vastaamaan tämän hetken perhekokojakaumaa; 1 hengen talouksia 42 %, 2 hengen talouksia
33 %, 3 hengen talouksia 11 % ja 4+ hengen talouksia 14 %.
Elinkaaritarkastelun jälkeen todetaan muuntojouston numeerinen vaikutus
asumisväljyyteen, energiatehokkuuteen, ja kasvihuonekaasupäästöihin
vertaamalla esimerkin tilannetta vastaavaan joustamattomaan pientaloon.
Asunto vastaa keskimääräistä, uutta omakotitaloa (Tilastokeskus, 2013).
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Herra ja neiti B käyvät katsomassa parin A tulevaa kotia.
Seuraavana päivänä herra B soittaa veljelleen, ja kysyy kaipaisivatko he vuokralaisia. Veljekset puolisoineen muuttavat
taloon.
Asunto jaetaan kahdeksi erilliseksi huoneistoksi. Pari B
muuttaa pienempään asuntoon, jossa keittiö ja oleskelu ovat
samassa tilassa. Tilan kruunaa keskeisellä paikalla oleva varaava takka.
Pari A muuttaa asunnon etelän puoleiseen päähän. Asunnossa on sauna, erillinen keittiö, ja suuri makuuparvi.
Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä jakoon.
Neiti A nauttii puutarhan hoidosta, ja herra ja neiti B siitä ettei
heidän tarvitse siihen osallistua.
Herra A:lla on yläkerrassa oma erillinen tila jossa korjata kokeita, ja valmistella seuraavan päivän oppitunnit ilman häiriötekijöitä. Neiti A toivoi tästä suurta vaatehuonetta, mutta on
tyytyväinen kompromissiratkaisuun.
Herra B on paljon pois kotoa. Hän käy koulun lisäksi kuntosalilla, ja pelaa talvisin jääkiekkoa. Neiti B kiittelee siitä
että säilytykselle on riittävät tilat. Suureen vaatehuoneeseen
mahtuu miehen urheiluvälineiden lisäksi myös hänen vaatteensa, toisin kun heidän edellisessä asunnossaan. Neiti
B viihtyy paljon kotona. Ruuanlaitto ei juurikaan kiinnosta,
mutta tyttökavereiden kanssa istutaan usein iltaa rupatellen
ja elokuvia katsellen. Elektroniikalla on kotona suuri rooli, ja
tv:tä katsellaan sekä oleskelu- että makuutilassa.
Pari A alkaa katsoa yläkerrasta paikkaa vauvansängylle.

42
42

43

TE
EKNINEN TILA

h=740-1300mm

ALAKATTO JA
ASENNUSTILA

h=
= 160
1600mm
m

LAS
KI A
AU

0mm
h= 60

500
0

1000
100
000
0

Perheeseen A syntyy vauva, ja koti taipuu ongelmitta uuteen
elämäntilanteeseen, olihan kaikki mietitty jo valmiiksi. Neiti
A jää lapsen kanssa kotiin. Hän innostuu tekemään lapselle ruokia itse, ja kevään tullessa pihalle tehdään suurempi
kasvimaa. Myös neiti B osoittaa kiinnostuksen merkkejä pihan hoitoon, sillä hänen toiveestaan kasvimaalle on istutettu
mansikkaa.
Pari B järjestää illanistujaisia harvakseltaan, ja eteisen yhteyteen tehdään kaksi vaatetankoa, jotka voi nostaa seinältä
alas vieraiden saapuessa.
Kuluu pari vuotta, ja neiti A alkaa odottaa toista lasta. Pikkuhiljaa pari alkaa keskustelemaan asunnon laajentamisen
ajankohtaisuudesta. Asiasta keskustellaan myös seinänaapureiden kanssa.
Esikoiselle tehdään oma leikkinurkka portaikon alle, ja vähäiselle käytölle jäänyt alakerran työpiste muuntautuu askartelutilaksi, jossa lapsen piirtelyitä on helppo valvoa kotitöitä
tehdessä.
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Herra B valmistuu. Pari alkaa keskustelemaan vaihtoehdoistaan; asunnon päivittämisestä, ja omaa kotia varten säästämisestä. Asiaan tarjoutuu uudenlainen ratkaisu, kun asunnon toisessa päässä pari A päätyy muuttamaan erilleen.
Herra A:n pitää saada asumiskuluja alas, ja hänelle riittäisi
hyvin pienempi asunto. Herra A, ja herra ja neiti B vaihtavat
asuntoja päittäin. Vuokra on edelleen verrattain matala, ja
pari on erittäin tyytyväinen järjestelyyn. He alkavat varmuuden vuoksi säästää omaa asuntoa varten, jos vaikka herra A
tulisi katumapäälle.
Pari B huomaa nopeasti ettei saunaa tule juurikaan käytettyä. Lisäsäilytystilalle sen sijaan olisi tarve, ja suurempi
kodinhoitohuone myös houkuttaisi. He muuttavat saunan
vaatehuoneeksi, ja kasvattavat kodinhoitohuoneen koko
pesuhuoneen matkalle. Sisäänkäynnin yhteyteen olisi molempien mielestä mukava saada WC, joten sellainen järjestetään kodinhoitohuonen kulmaan. Varaus tälle on ollut jo
valmiina. Vaatehuoneen oviaukon vuoksi pienentynyt keittiö
riittää heille hyvin, ruuanlaitto kun ei kumpaakaan innosta.
He kokevat että keittiöön tulisi kuitenkin hankkia kunnollinen
ruokapöytä. Sohvapöydällä syömisen aika alkaa olla jo ohi,
vaikkakin se tähän asti on tuntunut hyvältä.
Keittiöön tehdään myös työpiste. TV huutaa usein iltaisin, joten tietokoneen näpyttely keittiön puolella luo työskentelylle
paremman ympäristön. Se ei myöskään ole häiriöksi, jos toinen käy aiemmin nukkumaan. Herra B:lle, joka aiemmin istui
tietokoneensa kanssa sohvan nurkassa tai sängyllä, tämä on
ehdottomasti uuden kodin paras piste.
Herra A:lla on menossa ikäkriisi, ja ero painaa mieltä. Hän
järjestää varastoon tilaa, ja tekee sinne pienen nikkarointipajan tuulettaakseen ajatuksiaan.
Herra A:n lapsi käy säännöllisesti viettämässä viikonloppuja isänsä luona. Lapselle on varattu oma tila, joka palvelee
myös vaatehuoneena, sekä satunnaisesti työhuoneena. Nyt
kun töistä on jo muutaman vuoden kokemus, ovat kotona
tehtävät valmistelevat työt vähentyneet.
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Herra A:n asunnon huonejärjestys on suurelta osin peruja
edellisiltä asukkailta, eikä hän ole sitä varsinaisesti edes
kyseenalaistanut. Se on toiminut hänelle hyvin. Herra A:n
uusi tyttöystävä on asiasta eri mieltä. Hän ei arvosta oleskelutilassa pyöriviä leluja, jotka viikonloppuvieras levittää pitkin
lattiaa. Hän toki ymmärtää että lapsi haluaa leikkiä seurassa.
Huonejärjestystä muutetaan niin että lapselle tarkoitetussa
tilassa mahtuu myös leikkimään, eivätkä lelut enää kulkeudu
koko asuntoon, kun lapsella on näköyhteys muihin oleskelutiloihin.
Toinen lapsi syntyy, ja tämä käy äitinsä kanssa satunnaisilla
päivävierailuilla. Herra A:lle on tärkeää että hän saa suljettua
yksityiset tilat entisen avopuolisonsa vieraillessa.
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Herra A:n suhde päättyy. Hän vaihtaa parivuoteensa kapeampaan, ja hankkii samalla lapsille kerrossängyn. Lapset
vierailevat mielellään isällään, varsinkin kun pihalla on paljon
leikkitilaa. Tämä on iso asia äitinsä kanssa kerrostaloasunnossa asuville lapsille, ja herra A nauttii katsellessaan lastensa menoa. Erityisen onnellinen hän on siitä, että voi tarjota
vanhemmalle lapselle saman tutun ympäristön jossa tämä
kasvoi ensimmäiset vuotensa.
Pari B menee naimisiin, ja alkaa odottaa lasta.
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Herra A:n entinen avovaimo muuttaa kotikaupunkiinsa Jyväskylään. Herra A päättää muuttaa mukana ollakseen lähellä
lapsiaan, ja tarjoaa pari B:lle mahdollisuuden ostaa asunto.
Ajoitus on pari B:n kannalta taloudellisesti pahin mahdollinen
tuoreen perheenlisäyksen vuoksi.
Asiaa harkittuaan, päättää pari B kuitenkin ostaa asunnon
itselleen. He eivät halua uutta vuokralaista, mutta taloudellinen tilanne on tiukka. Rouva B:lle tehdään sisääntulon yhteyteen kampaamo, jossa hän voi työskennellä oman jaksamisensa mukaan lapsenhoidon ohella. Näin hän saa pientä
lisäansiota, ja perhe pystyy kattamaan kaikki kulut. Ulkopuolista toimijaa kampaamoon ei hänen lisäkseen tule.
Lapselle tehdään vanhempien makuutilan viereen oma tila.
Kesän tullen ovet ovat usein auki, ja rouva B hoitaa puutarhaa samalla kun lapsi nukkuu päiväunia. Hän nauttii vauva-arjesta. Herra B:n saadessa suuren palkankorotuksen,
tarjoutuu rouva B:lle mahdollisuus jäädä kotiin pidemmäksi
aikaa.
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Toinen lapsi syntyy kun esikoinen täyttää kaksi.
Herra B kokee vaimonsa hallitsevan alakertaa, ja jää
usein ulkopuoliseksi vähäisen osallistumisensa vuoksi.
Meteli ja meno tuntuvat jossain määrin jopa hyvältä rankan työpäivän jälkeen, mutta välillä tulee tarve vetäytyä
omaan rauhaan. Hän tekee parvelle henkireikätilan, johon
paeta arkea; lukemaan kirjaa tai kuuntelemaan musiikkia.

54
54

55

TE
EKNINEN TILA

h=740-1300mm

ALAKATTO JA
ASENNUSTILA

h=
= 160
1 0mm
m

LAS
KI A
AU

0mm
h= 60

500

1000
100
000

Rouva B palaa täysipäiväisesti töihin kun nuorempi lapsi on
vuoden vanha. Lasten makuupaikat siirretään kodin toiselle
laidalle, ja vanhempien makuuhuone rauhoittuu. Herra B on
tästä mielissään.
Kesälomalla piipahdetaan yhdessä asuntomessuilla. Rouva
B ihastuu vaaleaan ja moderniin saunaan, ja toivoo samanlaista kotiin. Herra B:n mukaan sille ei ole käyttöä, mutta
rouva B uskoo, että kauniille saunalle on aina käyttöä. Lopputulemana herra B viettää kesälomansa rakentaen vaatehuoneesta saunan.
Kodinhoitohuoneen pieneneminen aiheuttaa vaivaa siinä
määrin, että tilasta päädytään poistamaan WC, jotta kaappitilaa saataisiin enemmän.
Kuluu 4 vuotta, ja yleinen taloudellinen tilanne on huono.
Rouva B:tä uhkaa työttömyys, ja hän harkitsee kotiäidiksi
jäämistä. Lapset ovat kumminkin jo aika vanhoja, nuorempikin menee pian jo esikouluun. Ehkä nyt voisi olla aika kolmannelle lapselle?
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Vanhemmat siirtyvät uuden vauvan kanssa talon toiseen
päätyyn.
Kuusi ja kahdeksan vuotiaat muuttavat parvelle, ja heille
tehdään eteläpäätyyn suuri leikkihuone, sekä läksyjentekonurkka. Järjestely toimii vauva-arjen kannalta loistavasti,
vaikkakin herra B on pahoillaan menetettyään oman henkireikätilansa.
Rouva B on todella tyytyväinen sisääntulon yhteydessä olevaan erilliseen arkieteiseen. Hän ei ole aiemmin tullut juurikaan ajatelleeksi sen potentiaalia. Se on ollut vain eteinen.
Lapsiarjessa sen edut kuitenkin korostuvat. Takki- ja kenkäkaaos pysyy hallitusti piilossa, eikä pursuile oleskelutilaan.
Lisäksi hän saa kuraiset lapset tarvittaessa pihalta suoraan
pesulle. Suihkunurkasta löytyy kurasyöppö, ja tilaa ripustaa
märät haalarit kuivumaan.
Keittiöön hankitaan suurempi pöytä, jonka ääreen mahtuu
koko perhe, ja tarvittaessa isovanhemmatkin.
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Rouva B palaa taas töihin, ja kaksivuotias kuopus siirtyy lastenhuoneeseen. Talouden taantuma jatkuu edelleen, ja herra B jää työttömäksi. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörille
ei ole töitä tarjolla. Työväenopisto järjestää kokkauskurssin,
jolle herraa B osallistuu. Hän innostuu ruuanlaitosta, ja alkaa
panostaa perheen yhteisiin päivällishetkiin. Herra B:lle sillä
on suuri merkitys, että hänen panoksensa arjessa tuo perheen yhteisen pöydän ääreen päivittäin. Keittiö laajennetaan
vastaamaan uutta, muuttunutta tarvetta.
Lähes käyttämättömäksi jäänyt työpiste siirtyy makuuhuoneeseen, ja uusi ruokapöytä saa suuren roolin oleskelutilassa.
Lähes vuoden jatkuneen työttömyyden jälkeen herra B saa
töitä kuntarajan takaa, ja palaa työelämään. Into ruuanlaittoon pysyy.
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Vanhin lapsi lähtee opiskelemaan psykologiaa Helsinkiin, ja
käy satunnaisesti viikonloppuina vanhempien luona. Herra ja
rouva B:lle on tärkeää, että tällä on edelleen oma makuutila
vierailuita varten. Isot lapset siirtyvät alakertaan, ja nuorin
saa parven. Erityisesti kuopus on mielissään uudesta järjestelystä.
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Vanhempien parisuhde on kriisissä, ja lopulta herra B lähtee.
Rouva B jää asumaan taloon kahden nuoremman lapsen
kanssa.
Samaan aikaan perheen vanhin lapsi muuttaa poikaystävänsä kanssa yhteen, ja vierailut vähenevät. Parvelle tehdään
vierashuone entiseen varastoon, ja alakerran makuutilasta
tehdään vaatehuone.
Rouva B tapaa herra C:n. Tämä on kahden lapsen isä, joka
työskentelee maahantuontiyrityksessä toimistopäällikkönä.
Lapset ovat isällään vuoroviikoin.
Vuoden seurustelun jälkeen aletaan puhua yhteen muutosta.
Taloudelliset asiat ovat päätöksenteossa merkittävässä roolissa. Molemmilla on hoidettavana suuri omakotitalo, ja Rouva B:lle lainanlyhennys on tuottanut ongelmia erosta asti.
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Herra C:n 4H + K ei pysty tarjoamaan perheelle riittävästi
yksityisiä tiloja, ja oleskelutilatkin puolittuisivat. Neliöitä asunnoissa on saman verran. Rouva B ei ole valmis tinkimään
oleskelutilan alasta, ja hän mielellään säilyttäisi myös vierashuoneen.
Herra C ja hänen kaksi lastaan muuttavat sisään.
Makuuhuoneen liukuovet, jotka ovat aiemmin olleet suljettuna lähinnä yöaikaan, tuovat herra C:lle hänen kaipaamaansa yksityisyyttä myös päivällä. Hän ei jaksa aamuisin pedata
aina sänkyä, eikä kaipaa tästä päivän mittaan muistutusta.
Rouva B:n keskimmäinen lapsi päätyy lukion jälkeen opiskelemaan parturikampaajaksi äitinsä innoittamana. Hän viettää
paljon aikaa ystävien kanssa ja harrastuksissa, ja käy kotona
lähinnä nukkumassa. Hän ei ole uudesta parisuhdekuviosta
kovin mielissään, ja muuttaakin pois heti seuraavana kesänä. Tämän jälkeen herra C:n lapset saavat kumpikin oman
makuutilan aiemman parvisänkymajoituksen sijaan.
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Rouva B:n nuorimmainen aloittaa opiskelut ammattikoulussa, ja alkaa haikailemaan itsenäistymisen ja oman rauhan
puoleen. Herra C:n mielestä tämä on huvittavaa, onhan pojalla oma valtakunta parvella. Perhe päättä kuitenkin erottaa
pojalle sivuasunnon eteläpäädystä, niin että tämä saa enemmän yksityisyyttä, ja pääsee pikkuhiljaa harjoittelemaan yksin
asumista. Sivuasunnossa käy paljon vieraita. Kenelläkään
muulla kaveripiiristä ei ole vastaavaa omaa tilaa. Alakerrasta
löytyy pingispöytä, jonka äärellä järjestetään turnauksia harvakseltaan. Äidin syli, sekä täysi jääkaappi löytyvät seinän
toiselta puolelta. Poika nauttii tilanteesta.
Rouva B ja herra C siirtyvät parvelle nukkumaan.
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Sivuasunnon asukki, poika D pyytää että sisäyhteys asuntojen välillä suljettaisiin. Hän haluaisi oman keittiön, sillä toisen
asunnon jääkaapilla ravaaminen on alkanut tuntua kiusalliselta. Tämä käy hyvin, ja samalla rouva B ja herra C päättävät pienentää omaa keittiötään jotta saavat makuutilansa
siirrettyä alakertaan. Vanhat kaapit saadaan osittain hyödynnettyä pojan asunnossa. Poika alkaa maksaa asumisestaan
pientä vuokraa. Hän on tyytyväinen järjestelyyn, varsinkin
kun saa silloin tällöin lainata äitinsä autoa.
Rouva B:n vanhimmalla lapsella on huolia miesystävänsä
kanssa, ja hän on alkanut käymään vierailuilla yhä tiheämmin. Asunnon ja varaston väliin tehdään vierasmaja, jotta
tytöllä on paikka johon tulla vaikka keskellä yötä. Vierasmaja
palvelee samalla myös askartelu- ja työtilana, vaikkakin käyttö on melko vähäistä.
Herra C:n lapset ovat alkaneet tapella paljon, ja yhteiset leikkihetket kärjistyvät herkästi ilmiriidaksi. Poika siirtyy entiseen
leikkihuoneeseen, ja tytölle jää molemmat makuualkovit.
Poika käy usein vierailulla velipuolensa asunnossa, ja nauttii
kun pääsee tutustumaan isojen poikien maailmaan.
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Poika D:n asunnossa on uusi asukas, tämän 18 vuotias tyttöystävä neiti D, joka on juuri valmistunut lukiosta. Poika itse
on töissä rakennustyömaalla. Uudella tulokkaalla on eriävä käsitys olohuoneen kalustamisesta. Alakerran pelipöytä
väistyy, ja ylhäältä kannetaan sohvakalusto sen tilalle.Kavereita kestitään edelleen usein, varsinkin kesäaikaan, jolloin
sisäoleskelutilan jatkuminen terassille luo hyvät puitteet juhlien isännöinnille.
Yllättäen herra C ilmoittaa haluavansa eron. Tämä tulee rouva B:lle täytenä yllätyksenä, ja hänen on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että menettää miehen kaksi lasta elämästään.
Tuki löytyy läheltä. Hänen vanhin tyttärensä eroaa samoihin
aikoihin miesystävästään, ja muuttaa takaisin äitinsä luo.
Yhteiselo ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä elämänrytmit
ovat niin erilaiset. Tytär alkaa katsella nopeasti omaa asuntoa, kunnes hänen äitinsä keksii ehdottaa, että nykyinen
asunto jaettaisi kahdeksi. Se on hänelle liian iso asua yksin.
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Asunto jaetaan, ja rouva B:n tytär, neiti E muuttaa keskimmäiseen osaan. Hän ei kaipaa suurta terassia tai ruokatilaa, ja parvelle kipuaminen käy ongelmitta. Keskimmäinen
asunto palvelee luonteeltaan hyvin hänen tarpeitaan. Rouva
B:lle suuri ruokatila on tullut tärkeäksi, sillä hän kutsuu usein
ystäviään kestittäviksi. Herra C:n lapset käyvät silloin tällöin
illallisella. Rouva B:lle yhdessä ruokailu symboloi yhdessäoloa parhaimmillaan. Se muistuttaa ajasta jolloin koko perhe kokoontui yhdessä pöydän ääreen nauttimaan herra B:n
kokkaamaa päivällistä.
Pihajärjestelyjä korjataan niin että keskimmäiseen asuntoon
pääsee kulkematta naapureiden terassien kautta. Asunnosta poistetaan sauna, ja kodinhoitohuoneesta tehdään kylpyhuone.
Vierasmaja on jäänyt niin vähälle käytölle, että siitä päätetään luopua. Tilalle tehdään saunaosasto, josta kaikki asukkaat hyötyvät.
Neiti D pääsee Rovaniemelle opiskelemaan, ja käy kotona
vain viikonloppuisin. Neiti E lähentyy pikkuveljensä kanssa,
joka lapsuudessa jäi vähän etäiseksi suuren ikäeron vuoksi.
Hän on kiitollinen siitä että perhe on lähellä, ja samanaikaisesti hallitun etäällä.
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Pari D menee naimisiin, ja adoptoi rouva D:n 6-vuotiaan siskonpojan. Heillä ei ole tarjota pojalle omaa huonetta, ja asunto alkaa tuntua pieneltä. Rouva B:stä tulee tärkeä osa heidän
arkeaan. Tämä on juuri jäänyt eläkkeelle, ja nauttii siitä kun
saa viettää aikaa uuden lapsenlapsensa kanssa. Pari D harkitsee muuttamista, mutta heillä ei ole varaa menettää rouva
B:ltä saamaansa aikaa ja tukea.
Neiti E:n huoneistossa alkaa vierailemaan muuan herrasmies. Lopulta suhde syvenee niin pitkälle, että keskimmäisessä asunnossa on toinen asukas. Itsenäisen, kerrostalossa ikänsä asuneen, ja uraan keskittyneen miehen on vaikea
tottua asumisjärjestelyyn, ja vain puolen vuoden yhteiselon
jälkeen keskimmäinen asunto vapautuu.
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Pari D saa lapselle tämän kaipaamaa omaa tilaa, ja mummolta saatava tuki säilyy lähellä. Mummo on pojalle leikkikaveri, jonka kanssa seikkaillaan metsissä, ja käydään harrastamassa koulupäivän jälkeen.
Pikkuhiljaa Rouva B alkaa menemään huonompaan kuntoon.
Hän on kiitollinen siitä että lähellä on joku tuttu ja turvallinen
jonka puoleen kääntyä tarvittaessa. Mieluisinta ajanvietettä
on katsoa kun pari D:n poika juoksee ulkona kavereineen.
Poika käy usein mummonsa luona vierailuilla. Molemmat
nauttivat.
Pari D auttaa Rouva B:tä tarpeen mukaan kodin hoidossa.
Lisäksi rakennuksen ylläpito alkaa kallistua heidän hvastuulleen.
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Asuntoa remontoidaan sopivammaksi vaikeasti liikkuvalle rouva B:lle. Arkieteinen muutetaan suureksi kylpyhuoneeksi, ja eteisnaulakko siirretään ulko-ovea vastapäätä.
Herra ja rouva D käyvät tarkistamassa tämän vointia lähes
päivittäin, ja vievät tarvittaessa ostoksille tai asioille keskustaan.
Nuori herra käy armeijan, ja pääsee Helsinkiin opiskelemaan
lakia. Vanhemmat näkevät häntä kotona yhä harvemmin, ja
pikkuhiljaa pojan huoneesta alkaa muodostua varasto.
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Talon viimeinen alkuperäisasukas, rouva B, menehtyy 87
vuoden iässä. Hän ehti asua talossa 67 vuotta.
Pari D siirtyy rouva B:n entiseen asuntoon, sillä se palvelee
mitoitukseltaan paremmin heidän nykyisiä tarpeitaan. Heidän poikansa asuu vain viiden kilometrin päässä. Tämä käy
vaimonsa ja oman poikansa kanssa usein vierailuilla.
Rouva D on pitkään unelmoinut takasta, ja pitää sitä uuden
asunnon parhaana osana.
Heidän entiseen asuntoonsa muuttaa neiti F ja tämän 8 vuotias tytär. Lähihoitajana työskentelevä neiti F on yksinhuoltaja. Äidin vuorotyön vuoksi tytär on paljon yksin kotona. Tyttö
ystävystyy naapureihinsa äitiään nopeammin, ja on mielissään kun pääsee auttamaan pari D:tä pihatöissä.
Kuuden vuoden jälkeen neiti F ilmoittaa heidän muuttavan
toiselle paikkakunnalle. Asunto on jälleen vapaana.
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Vapaana olleeseen asuntoon muuttaa pariskunta G kolmen
tyttärensä kanssa. Perhe on kotoisin Unkarista, ja asunut Suomessa vasta muutaman vuoden. Pihalla kohdatessa puhutaan
suomea. Aluksi uudet asukkaat varovat ulkotilojen käyttöä,
eivätkä uskalla poimia marjoja pensaista, tai omenia puista.
He pysyttelevät visusti omalla terassillaan. Rouva D käy pyytämässä Rouva G:n ja tämän tytöt mukaan pihan hoitoon, ja
näyttää heille mitä kaikkea syötävää pihasta voi kerätä. Hän
kertoo että piha on terasseja lukuunottamatta yhteinen, ja
että perhe voisi käyttää sitä vapaasti. He jakavat kasvimaan
puoliksi, niin että molemmille talouksille tulee saman verran
viljeltävää.
Pari G on antanut parven lastensa käyttöön, ja he nukkuvat
itse alakerrassa.
Huonoon kuntoon mennyttä saunaosastoa laajennetaan, ja
sen yhteyteen tehdään lämmin varasto, johon on mahdollista
järjestää väliaikainen lisämajoituspaikka tarpeen tullen.
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Perhe G:n vanhemmat lapset lähtevät opiskelemaan. He
käyvät edelleen viikonloppuisin vierailuilla, vaikkakin harvenevassa määrin. Vanhemmat siirtyvät parvelle nukkumaan,
ja olohuoneen vuodesohva palvelee tarpeen mukaan vieraspetinä. Nuorin on mielissään kun saa siskojen vanhan huoneen itselleen.
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Pari D:n pojanpoika käy isovanhemmillaan harvakseltaan.
Hän ei viihdy kotona, ja on alkanut puhua kotoa muuttamisesta. Samaan aikaan seinän toisella puolella pari G:n tilantarve muuttuu, kun nuorin tytär aloittaa opiskelut Jyväskylässä. Herra D ehdottaa vuokralaisille asunnon pienentämistä,
eikä näillä ole mitään tätä vastaan, varsinkin kun vuokra pienenee samassa suhteessa. Parvelle mahtuu edelleen pieni
vierashuone.
Poika H, pari D:n pojanpoika, muuttaa keskimmäiseen asuntoon. Tuki ja turva on lähellä, joten myös pojan vanhemmat
ovat järjestelystä mielissään.
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Rouva D on huonossa kunnossa sairauden vuoksi, ja liikkuminen alkaa olla vaikeaa. Asuntoa muokataan hänelle sopivammaksi.
Pari G:n nuorin tytär käy vanhemmillaan joka viikonloppu.
Hän viihtyy hyvin myös uuden, keskimmäisen talon asukkaan seurassa.
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Rouva D menehtyy. Herra D jää asumaan yhteistä kotia sellaisenaan. Hän ei halua tehdä sille muutoksia.
Vain vuotta myöhemmin herra G kuolee työtapaturmassa.
Myös rouva G jää asuntoon yksin. Hän jää varhaiseläkkeelle, ja päättää ottaa lisääntyneestä vapaa-ajasta kaiken irti,
muuttamalla asunnon alakerran taideateljeeksi. Kuopus on
muuttanut valmistuttuaan pysyvästi pois kotoa, vaikka vieraileekin edelleen usein.
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Herra D on hiljalleen alkanut muovaamaan asuntoa vastaamaan paremmin nykyistä tarvettaan.
Rouva G;n nuorin tytär on alkanut vierailemaan keskimmäisessä asunnossa enemmän kun mitä äitinsä luona. Hänen
aloitteestaan keskimmäisessä asunnossa tehdään remonttia. Kylpyhuone uusitaan, ja samalla seinälinjaa siirretään,
jotta vaatehuoneesta saataisi suurempi.
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Keskimmäisen asunnon pari muuttaa yhteen. Naapurit ovat
mitä loistavimmat, ja näkymä ikkunasta ihana. Töihin lähtiessä voi napata luumupuusta matkaevästä. Muuta asumismuotoa ei tarvinnut edes harkita. Pikkuhiljaa aletaan puhua
lapsista, ja neiti I alkaa mittailemaan josko suuresta vaatehuoneeseesta saisikin vauvalle oman huoneen.
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Asuntokunnan keskikoko 2013

6.2. Muuntojouston hyöty numeerisesti
Asukkaiden lukumäärän vaihtelu 100 vuoden aikana
Asuntokuntien kokojakauma vastaa molemmissa kuvaajissa vuoden 2013 asuntokunnan keskikokoa.
Elinkaaritarkastelun mukainen, muuntojoustava ratkaisu
7
6
5
4
3
2
1
1
Ruokakunta 2

Ruokakunta 3

Asuntomäärän suhteen joustamaton, tavanomainen omakotitalo
5
4
3
2
1
1

33 %

11 %

1 henk.

2 henk.

3 henk.

14 %
4+ henk.

Tässä on Suomen tämänhetkinen asuntokuntien kokojakauma Tilastokeskuksen mukaan. Yksin- ja kasinasujat
muodostavat selvän enemmistön ruokakunnista, ja monilapsiset perheet kuuluvat vähemmistöön. Edellä esitetyssä
elinkaaritarkastelussa on käytetty kyseistä kokojakaumaa.
Siinä ei ole otettu kantaa kehityksen suuntaan, vaan luvut
vastaavat nykytilannetta. Kehityskaari ei ole osoittanut merkkejä muutoksesta, joten yksin- ja kaksinasujien suuri määrä
säilyy hyvin todennäköisesti vähintään nykyisellä tasolla.
Esimerkkitarinan himmeällä kuvattuja asukkaita ei ole laskettu mukaan asuntokunnan kokoon.

100
Ruokakunta 1

42 %

100

Asuntokunnan keskikoko 1960

Ruokakunta 1

15 %

20 %

1 henk. 2 henk.

19 %
3 henk.

44 %
4+ henk.

Tilastokeskuksen ilmoittama, vastaava asuntokuntien kokojakauma 53 vuotta aiemmin (1960).
Kuvaparin vertailu osoittaa, että omakotitalosuunnittelun
periaatteiden ja lähtökohtien uudistamiselle on tarvetta.
Asuntokuntien keskikoko- ja sen kehityksen suunta tulisi
ottaa huomioon myös erillispientalojen suunnittelussa. Tällä
hetkellä omakotitalosuunnittelu palvelee 50 vuotta vanhaa
asuntokuntien kokojakaumaa.
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E-luku (tässä tontti 1; kaukolämpö, 9 m² aurinkosähköpaneeleita, 3m² aurinkokeräimiä)
E-luvun vaatimus tällä hetkellä

106
160

Vuoden 2020 jälkeen uudisrakentamisessa tullaan siirtymään lähes nollaenergiatalojen rakentamiseen. Tätä
varten FInZEB-hanke on luonut ehdotukset uusiksi Suomessa käytettäviksi E-luvuiksi rakennustyypeittäin. Ne
on luovutettu ympäristöministeriölle pohjatiedoksi tulevalle lähes lähes nollaenergiarakennuksia käsittelevälle
säädösvalmistelulle (Koivu, Virkkunen, 2015). Suunnitelman rakennukset täyttävät vuodeksi 2020 suunnitellut, tiukennetut vaatimukset. Niiden E-luvun raja-arvo FinZeb-hankkeen laskentatavalla on 128, joten niitä
voidaan sanoa lähes nollaenergiataloiksi.
Muuntojouston hyödyn määrittelemiseksi verrataan esimerkkitilannetta vastaavaan tavanomaiseen omakotitaloon, jossa ei ole mahdollisuutta asunnon jakamiselle.
Muuntojoustava ratkaisu:
keskipinta-ala / asuntokunta
keskipinta-ala / henkilö
Keskimääräinen asukasmäärä
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt / asukas

90,0 m²
41,0 m²
4,1
2576 kgCO2e
625 kgCO2e

Vastaava tavanomainen erillispientalo:
keskipinta-ala / asuntokunta
keskipinta-ala / henkilö
Keskimääräinen asukasmäärä
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt / asukas

159,0 m²
104,5 m²
2,1
2412 kgCO2e
1143 kgCO2e

Pinta-ala / asuntokunta suunnittelukohteen alueella
Pinta-ala / henkilö suunnittelukohteen alueella
Erillispientalojen keskikoko, koko Siuomi
Uusien erillispientalojen keskikoko, koko Suomi

81,8 m² (koko Suomi 81,6 m²)
41,9 m² (koko Suomi 39,8 m²)
109,9 m²
144 m²

Tarkastelu on teoreettinen, sillä siinä on käytetty tämän hetkistä asuntokunnan keskikokoa. Jaettavassa asunnossa muuntojouston hyödyntäminen jää asukkaan oman harkinnan varaan, eikä sen toteutamista voida
varmaksi ennakoida. Tulokset osoittavat, että muuntojouston hyöty asukasta kohti mitattuun energiatehokkuuteen ja energiankäytön kasvihuonepäästöihin on merkittävä.
Päästöjen laskennassa on noudattettu yksinkertaistettua RakMK D3:n mukaista energialaskentaa (liitteet 1-3).
Laskennassa on huomioitu sähkönkulutuksen muutos asuntoa jaettaessa. Koska pienille omakotitalohuoneistoille ei ole olemassa laskentaohjetta, on 2-3h+k asunnoissa sovellettu kerrostalo-ohjeen arvoja. Pienten
asuntojen ”kuluttajalaitteiden” sähkönkulutukseksi on esitetty 4 W/m2 ja suurten asuntojen 3 W/m2.
Tilastotiedot vuodelta 2013, Tilastokeskus
Suunnittelukohteen alueella tarkoitetaan tässä Kymeenlaaksoa.
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7. Johtopäätökset - muuntojoustavan suunnittelun vaikutus energiatehokkuuteen
Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta (Energia- ja ilmastotiekartta
2050, 2014, 13). Nyt suunniteltavat omakotitalot ovat osa suomalaista rakennuskantaa vielä
vuonna 2050. Rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin (2010/31/EU) mukaan
kaikkien vuonna 2021 ja sen jälkeen rakennettujen uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiatasoa. Tähän pääsemiseksi, on ratkaisumalleissa kiinnitetty huomiota pääasiassa teknisiin parannuksiin, kuten ilmatiiveyteen, rakenteiden lämmönjohtavuuteen, sekä uusiutuvien
energiamuotojen hyödyntämiseen. Nämä ovat asioita joiden saavuttamiseksi pystytään helposti luomaan painetta lainsäädännöllä, kaavoituksella ja kannusteilla.
Kun suurien asuntojen suunnittelussa otetaan huomioon muuntojousto ja asuntojen jakamisen mahdollistaminen, saadaan teknisesti energiatehokkaista omakotitaloista energiatehokkaita myös pidemmällä ajanjaksolla asukasta kohti tarkasteltaessa. Nykyisellä tilaohjelmalla, suunnittelutavalla, ja oletetulla käyttäjäprofiililla ne eivät välttämättä sitä ole. Toimiva muuntojousto
antaa asukkaalle vastuun ja mahdollisuuden sovittaa asunto omaan käyttöön ja elämäntilanteeseen sopivaksi. Näin saadaan pidettyä asumisväljyys tarkoituksenmukaisena, ja päästään
asumisen ja rakentamisen energiankulutuksen pienentämisen tavoitteisiin. Asuinneliömetrejä
kohden lasketun energiatehokkuuden parantamista tärkeämpää on saada pienennettyä kokonaisenergiankulutusta, eli saada asukasta kohti mitattu energiatehokkuus paremmaksi. Tämä
onnistuu uudistamalla omakotitalosuunnittelun periaatteita.
Suomen rakentamismääräyskokoelma ohjeistaa käyttämään tilojen lämmitysenergiantarpeen
laskennassa henkilötiheyttä 1/43 hlö/m² erillispientaloille sekä rivi- ja ketjutaloille. Asuinkerrostaloille ohjeistetaan käyttämään arvoa 1/28 hlö/m². (SRakMK D3 2012, taulukko 4). Laskennallinen vertailu muuntojoustavan ja vastaavan joustamattoman omakotitalon välillä osoittaa,
että sadan vuoden elinkaaren aikana henkilötiheyden keskiarvo voi muodostua olennaisesti
tätä heikommaksi muunneltavuudeltaan joustamattomassa omakotitalossa. Todellinen tilojen
lämmitysenergiankulutus (kWh/m²a) muodostuu silloin laskennallista energiankulutusta suuremmaksi, koska asunnon sisäiset lämpökuormat ovatkin oletusarvoa pienemmät. Muuntojoustavassa ratkaisussa omakotitalon henkilötiheys pysyy Suomen rakentamismääräyskokoelman
olettamalla tasolla, ja vastaa Tilastokeskuksen ilmoittamaa, asukasta kohti mitattua keskimääräistä asuinpinta-alaa (kts kuvaaja sivulla 103).
Asemakaavoituksessa käytetään henkilötiheydestä puhuttaessa termiä asumisväljyys. Uuden
asuinalueen infastruktuuri mitoitetaan asumisväljyyttä koskevan oletuksen perusteella (esim. 1
as/50 k-m²). Tässä työssä esitetty laskennallinen esimerkki kuitenkin osoittaa, että muuntojoustamattomasti suunnitelluissa omakotitaloissa asumisväljyys voi rakennuksen elinkaaren aikana
muodostua olennaisesti suuremmaksi, sillä maksimitarpeeseen suunnitellulla omakotitalolla ei
ole kykyä muuntua pienentyneeseen tilantarpeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien omakotitaloalueiden infrastruktuuri on elinkaarensa aikana ylimitoitettu ja tehottomassa käytössä.
Myyntiin ja vuokrattavaksi tehtävien asuntojen suunnittelua ohjaa hyvin hallitsevasti rakennuttajalähtöinen minimiin pyrkiminen, jonka motiivina on kustannus- ei energiatehokkuus . Tilanne
on hyvin erilainen, kun rakennuttaja on asukas itse. Suunnittelun suuntaa ohjaa asukkaan sen
hetkiseen, tai kuviteltuun tulevaan asumisen tarpeiden maksimiin pyrkiminen. Kumpaankaan
ääripäähän pyrkiminen ei ole aikaa kestävää.
Omakotitalosuunnittelun tulisi reagoida asumisen tavoissa, perhetyypeissä, sekä ruokakuntien kokojakaumassa tapahtuneisiin muutoksiin. Sen tulisi mahdollistaa asunnon koon, ja tilojen
käyttötarkoituksen sovittaminen asukkaan tarpeiden mukaiseksi kaikissa eri elämäntilanteissa.
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Keskimääräinen asuinpinta-ala henkilöä kohden asuntokunnan koon mukaan

(Tilastokeskus. Asumisväljyys lisääntyy hitaasti.)
Tästä syystä asunnon minimi ja maksimi eivät voi olla yksi ja sama, vaan tilankäytön ja tilaohjelman pitää tarjota enemmän mahdollisuuksia, jotta omakotitaloasumisessa saavutetaan
tilojen parempi käyttöaste esimerkiksi silloin kun lapset muuttavat pois kotoa. Valtaosa nykyisistä pientaloista sanelee huoneluvun ja asumisen tavat hyvin tiukasti. Tilaratkaisuissa ei ole
huomioitu asumisen tapojen monipuolistumista, eikä eri perhetyyppien eriäviä tarpeita, vaan
tilaohjelma suunnitellaan hyvin kapealle käyttäjäryhmälle. Tällä epäkohdalla on vahva yhteys
jatkuvasti kasvavaan asumisväljyyteen.
Asumisväljyyden kasvaminen ei ole tapahtunut tasaisesti, vaan väljyys on lisääntynyt merkittävimmin omakotitaloasumisessa, ja yhden- ja kahden hengen talouksissa (Tilastokeskus,
Tiihonen, 2011). Tämän huomioimatta jättäminen tekee energiatehokkuuden parantamiselle
asetettuihin tavoitteisiin pääsemisen hyvin haastavaksi. Toisaalta tietoisella suunnitteluperiaatteiden uudistamisella tavoitteiden saavuttamista voidaan edesauttaa. Asumisväljyyden merkitys energiatehokkuudelle ei tule lainkaan esille, kun käytetään nykyisiä, pinta-alaperusteisia
energiatehokkuuden mittayksikköjä. Tarkoituksenmukaisempi mittayksikkö energiankulutuksen
ja kasvihuonekaasupäästöjen esittämiseksi olisi kWh/ asukas, ei kWh/m². Tämä korostaisi tilankäytön ja muuntojouston yhteyttä asumisväljyyteen. Elinkaaritarkasteluun pohjautuvat esimerkkilaskelmat osoittavat, että omakotitalon elinkaaren aikana muuntojoustavuus voi yli kaksinkertaistaa keskimääräisen vuosittaisen asukasmäärän, ja puolittaa asukasta kohti lasketut
energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt. Tästä syystä meidän tulee omaksua asuntosuunnittelulle uudenlaiset tavoitteet, mikäli haluamme tulevaisuuden omakotitalojen olevan energiatehokkaita.
Muuntojouston toteutuminen, ja tilankäytön asettaminen vallitsevan tarpeen mukaiseksi jää
asukkaan vastuulle. Se ei välttämättä aina toteudu, mutta sen mahdollistaminen on jo erittäin
hyvä lähtökohta henkeä kohti mitatun energiankulutuksen pienentämiselle. Muuntojoustavuuden toteutumista voidaan arvioida seuraamalla keskimääräisen asumisväljyyden kehitystä.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa muunneltavan asunnon pinta-ala henkeä kohti pysyy tasaisempana ja korkeampana kun mitä perinteisessä, maksimikäyttöä varten suunnitellussa asunnossa.
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Tilastokeskus. Asumisväljyys lisääntyy hitaasti. Luettavissa: http://www.stat.fi/tup/vl2010/art_2011-10-18_001.html
Tilastokeskus, Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet. Omistusasunto yhä suomalaisten toiveena.
Luettavissa: http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_014_2007-05-16.html
Tilastokeskus. Väestölaskenta. Luettavissa: http://www.stat.fi/tup/vl2010/index.html
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Yhteensä

80
1,5

LTO lämpötilasuhde,%
ominaissähköteho

E-luku

98

12,7

7,0

5,3

35,0

6,1

32,0

kWh/(m a)

2

Nettotarve

91

54

12,7

7,0

5,3

14,8

1,9

12,1

kWh/(m a)

2

113

67

12,7

7,0

5,3

20,5

2,8

18,4

kWh/(m a)

2

100

134

12,7

7,0

7,8

45,5

8,2

53,3

kWh/(m a)

2

Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia

Pelletti

2

3

1230

9

1063

Käyttöveden lämmitys

1757

kaikki yhteensä kgCO2e/as, a

Kotkan Energia

kaukolämpö
pelletti

0,400

lämmitykseen
verkkosähkö

0,040

0,104

0,223

keskimäärin
verkkosähkö

kgCO2e/kWh

(as/a)

keskimääräinen asukasmäärä 100 vuoden ajalla
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12,7

7,0

7,8

36,3

6,5

42,5

kWh/(m2 a)

lähde

753

2,1

1589

-274

508

279

310

326

59

382

kgCO2e/a

Pelletti

Kotkan Energia, Vuosikertomus 2013

1143

2412

-274

508

279

310

676

121

792

kgCO2e/a

Kaukolämpö

Motiva 2014 / Tilastokeskus, tilastovuosi 2012

1320

3708

2786

-274

508

kaikki yhteensä, kgCO2e/a

508

Kuluttajalaitteet

279

-274

279

Valaistus

210

1466

202

1316

Aurinkosähkö omaan käyttöön

210

Puhaltimet ja pumput

Energiamuotojen ominaispäästökertoimet

tuotto, kWh/a

Aurinkopaneeli, m²

133

Ilmanvaihdon lämmitys

Sähkö

867

Tilojen lämmitys

Lämmitys

kgCO2e/a

Energiankäytön CO2e-päästöt

kgCO2e/a

Maalämpö Ulkoilma-vesi

Lämmitystapa

Sähkö

6,7

0,0056

479,9

2

1,0

W/K

H vuotoilma

1 (2)

3065

6468

-274

508

279

210

2444

439

2862

kgCO2e/a

Sähkö

2 (2)

179

105

12,7

7,0

5,3

34,1

6,1

40,0

kWh/(m2 a)

Ostoenergia Ostoenergia

Kaukolämpö

H vuotoilma , W/K

qvuotoilma, m /s

Avaippa, m2

kerrosten lkm

q 50, m /(h·m )

3

23.4.2015 lisäys, Kimmo Lylykangas: ostoenergian kasvihuonekaasupäästöjen ja aurinkosähkön tuotto-odotuksen laskenta (alla)

LIITE 1B: energiankulutuksen arviointi ja energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt, TAVANOMAINEN RATKAISU

23.4.2015 muokkaus Kimmo Lylykangas: solu E23: kuluttajalaitteiden nettotarve, huomioitu jakaminen pienemmiksi asunnoiksi

E-vaatimus

Kuluttajalaitteet

Ilmanvaihto

160

Valaistus

0,8

hyötysuhde, -

Käyttöveden lämmitys

Ilmanvaihdon lämmitys

Puhaltimet ja pumput

5,9

3

Lämmönjaon ja -luovutuksen

tuotto, kWh/(m a)

2

Aurinkokeräin, m

5

häviöt, kWh/(m2 a)
2

35

nettotarve, kWh/(m a)
Tilojen lämmitys

Energialaskenta

Lämmin käyttövesi
2

Lämmitystapa

0,47

W/(K m2)

Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö H vaippa /A netto
Talotekniset järjestelmät

179

11,9

2,1

5,5

0,9

2,9

0,6

A netto , m2
Maalämpö Ulkoilma-vesi

H kylmäsillat, W/K

0,04

0,10

0,05

0,05

0,04

Lämmitetty nettoala

IKK&OVI-US

AP-US

VP-US

YP-US

US-US

/

83,6

65,0

3,3

26,6

11,4

9,7

13,9

H

W/K

H vaippa = H joht + H kylmäsillat + H vuotoilma

H joht, W/K

0,067

YP

Yhteensä

0,086

US

¦

LIITE 1B: energiankulutuksen arviointi ja energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt, TAVANOMAINEN RATKAISU
Pientalon E-luvun ja ostoenergian kulutuksen arviointi suunnittelun alkuvaiheessa - syötä omat tiedot keltaisiin kenttiin
30.3.2012 Jarek Kurnitski
Suojauksen salasana: sitra
Ui
Ai
H joht
lk
H kylmäsillat
<k
Rakennusosa
Kylmäsillat
Vuotoilma
W/K
W/(m·K)
m
W/K
W/(m2·K)
m2

LIITE 2: aurinkosähköjärjestelmän tuotto-odotus
RakMK D5, yksinkertaistettu laskentatapa
lähtötietona auringon säteily sijainnin mukaan:
Kotka, säävyöhyke II
Gaur, hor

975

kWh/m² a

säävyöhyke I ja II

975

kWh/m² a

säävyöhyke III

890

kWh/m² a

säävyöhyke IV

791

kWh/m² a

suuntauksen ja kallistuksen vaikutuksen huomioiminen kertoimen avulla:
F1
suuntaus
1
etelä/kaakko/lounas

F2

1

itä/länsi

0,8

pohjoinen/koillinen/luode

0,6

kallistus

1,2

< 30°

1

30° - 70°

1,2

> 70°

Fasento
Gaur

F1 · F2
Gaur, hor · Fasento

1

1,2
1068

kWh/m² a

käytettävän aurinkopaneelityypin vaikutus (valitaan D5 taulukosta):
Kmaks
piipohjainen yksikiteinen kenno
0,16
kW/m²
piipohjaiset yksikiteiset kennot

0,12 - 0,18 pakkaustiheys > 80 %

piipohjaiset monikiteiset kennot

0,10 - 0,16 pakkaustiheys > 80 %

ohutkalvo kiteetön pii kennot

0,04 - 0,08

muut ohutkalvotekniikalla toteutetut kennot

0,035

ohutkalvotekniikalla tot. CuInGaSe2 kenno

0,105

ohutkalvotekniikalla tot. CdTe kenno

Akenno
Pmaks

aurinkokennon pinta-ala ilman kehystä
Kmaks · Akenno

asennustavan huomioiminen kertoimen avulla:
Fkäyttö

m²
kW

0,8

tuulettamaton moduuli

0,7

hieman tuuletettu moduuli

0,75

voimakkaasti tuulettuva tai koneellisesti tuuletettu

0,8

laskentamallissa käytettävä vakio:
Iref
lopputulos; 1 m² aurinkopaneelin tuotto Kotkassa:
Wpv
(Gaur · Pmaks · Fkäyttö) / Iref

114

0,095

1
0,16

1
137

kW/m²
kWh/(paneeli-m², a)
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LIITE 3B: asukkaiden ja erillisten asuntojen oletettu lukumäärän vaihtelu 100 vuoden elinkaaren aikana
kuluttajasähkön vaihtelu esitettynä lattianeliömetriä ja asukasta kohti, TAVANOMAINEN RATKAISU
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kuluttajasähkö asukasta kohti
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9

kuluttajasähkö nettolattia-alaa (m2) kohti

asuntojen lukumäärä (kpl)
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LIITE 3A: asukkaiden ja erillisten asuntojen oletettu lukumäärän vaihtelu 100 vuoden elinkaaren aikana
kuluttajasähkön vaihtelu esitettynä lattianeliömetriä ja asukasta kohti , MUUNTOJOUSTAVA RATKAISU
10

kuluttajasähkö asukasta kohti

kuluttajasähkö nettolattia-alaa (m2) kohti
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LIITE 4: Asemakaavakartta-,
merkinnät- ja määräykset

1188
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LIITE 5: Planssipienennökset

Sijaintikuva ja tuuliruusu

Asemapiirros 1:500
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MINIMIN
MAKSIMOINTI
muuntojousto energiatehokkaan suunnittelun avaintekijänä

Diplomityö, 12.5.2015
Tekijä : Mira Köymäri

Valvoja : Hannu Huttunen
Ohjaaja : Kimmo Lylykangas

Esittelen suunnittelutyössäni ratkaisumallin energiatehokkuuden ja asumisväljyyden parantamiselle muuntojouston avulla. Muuntojouston
tarkastelun lähtökohtana on ollut asumisen tapojen muuttuminen; vaurastuminen, ruokakuntien koon pieneneminen, perhetyyppien rikastuminen, lisääntynyt vapaa-aika, sekä eliniän pidentyminen. Tarkastelussa on huomioitu asunnon koon joustavuus sekä jakamalla että
laajentamalla, sekä tilojen käyttötarkoituksen ja kalustettavuuden joustavuus.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Vuoden 2020 jälkeen uudisrakentamisessa tullaan siirtymään lähes
nollaenergiatalojen rakentamiseen. Suunnitelman rakennukset täyttävät vuodeksi 2020 suunnitellut, tiukennetut vaatimukset, joten niitä
voidaan sanoa lähes nollaenergiataloiksi.

Suunnittelutyön aiheena on puurakenteinen, muuntojoustava pientaloryhmä uudelle ekotaloalueelle Kotkan Räskiin (kortteli 12, tontit 1-3).
Alue sijaitsee meren äärellä, noin neljän kilometrin päässä Kotkan keskustasta. Rakennukset tullaan toteuttamaan niin kun ne tässä on
esitetty. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2015.
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MINIMIN
MAKSIMOINTI
muuntojousto energiatehokkaan suunnittelun avaintekijänä

Diplomityö, 12.5.2015
Tekijä : Mira Köymäri

Valvoja : Hannu Huttunen
Ohjaaja : Kimmo Lylykangas

Näkymä Nokikanantieltä

1124
12
2244
125

Laajennusvaraus, 16 m² / 27 m²

2H + K, 55,5 m²
1H + KT + PARVI, 37,5 m² + parvi 16 m²
1H + K + PARVI, 29 m² + parvi 25 m²
kylmä varasto + autotalli

2H + K, 55,5 m²
2H + K + S + PARVI, 67,5 m² + parvi 41 m²
kylmä varasto + autotalli

2 - 3H + K + S + PARVI,
94 m² + parvi 16 m² (ei kerrosalaa)
1H + K + PARVI,
29 m² + parvi 25 m² (ei kerrosalaa)
kylmä varasto + autotalli

4H + K + S,
124 m² + parvi 41m² (ei kerrosalaa)
kylmä varasto + autotalli

Asukkaan näkökulmasta muuntojousto tarkoittaa ennen kaikkea valinnan vapautta omaa elämäntyyliä
koskevissa asumisratkaisuissa. Asukkaan ja kodin välistä suhdetta ei tulisi ajatella staattisena tilana,
sillä ihminen pyrkii luonnostaan parantamaan tätä yhteensopivuutta. Jos asunnon tarjoaman tilankäytön
minimin ja maksimin välillä ei ole liikkumatilaa, on asunto nopeasti käyttäjälle epäsopiva muuttuvissa
elämäntilanteissa. Asumisessa suunnittelija määrittelee asukkaalle tilankäytöllisesti niin minimin kun
maksiminkin, joka valitettavan usein on yksi ja sama. Hyvä suunnittelu edellyttää eläytymistä, ja eri perhetyyppien ja elämäntilanteiden luomien asumisen tarpeiden ymmärrystä. Tilaohjelmaan tarvitaan numeerisen sisällön lisäksi laadullista syvyyttä, jossa painotetaan tulevien elämäntilanteiden ennakoimista,
sekä erilaisten käyttäjien eri asumisen tapojen mallistamista. Ennakoimisen ei tulisi olla asukkaan, vaan
suunnittelijan vastuulla. Tämän suunnittelutyön tarkastelussa on huomioitu asunnon koon joustavuus
sekä jakamalla että laajentamalla, tilojen käyttötarkoituksen ja kalustettavuuden joustavuus, sekä näennäisesti saman kokoisten perheiden vaihteleva tilantarve. Tarpeen vaihteluun voivat olla syynä muun
muassa ikä, harrastukset, satunnaisesti vierailevat yhteishuollettavat lapset, varallisuus tai liikuntakyky.

11 m²

16 m²

55,5 m²

37,5 m²

16 m²

29 m²

25 m²

ASUNTOJEN JAKAMINEN JA LAAJENTAMINEN

Kiilamainen muoto luo avoimesta oleskelutilasta mittasuhteiltaan vaihtelevan. Näin voidaan vastata paremmin eri tyyppisiin asumisen tarpeisiin. Kiilamaisuus tekee jaetuista asunnoista hyvin eri
luonteiset, ja erilaisiin tarpeisiin vastaavat.

Asunnot koostuvat lounaaseen suunnatusta avoimesta oleskelutilasta, ja sen ympäri kiertyvästä
umpinaisesta vyöhykkeestä. Tekninen tila, sekä makuu- ja aputilat asettuvat rakennuksen varjoisalle puolelle. Näiden sijoittelua vyöhykkeessä on ohjannut ennen kaikkea asuntojen jakamisen
mahdollistaminen, sekä muunneltavuuden maksimointi, mutta myös LVIS-vetojen pituuksien ja
kanavakokojen minimointi.
Oleskelutilat avautuvat lämpimään ilmansuuntaan. Suuria ikkunoita suojaa koko pääjulkisivun
pituinen katettu ja lasitettu terassi, joka luo lounaissivulle lämpöhäviöitä pienentävän puskurivyöhykkeen. Tämä toimii myös tuulikaappina.

Keittiövaraus/
keittiön
laajennusvaraus

Keittiö

Märkätilan
laajennusvaraus

Märkätila

TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN JOUSTAMINEN

5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

19 %
3 henk.

44 %
4+ henk.

33 %
2 henk.

11 %
3 henk.

14 %
4+ henk.

Ruokakunta 1

Ruokakunta 2

Ruokakunta 3

Elinkaaritarkasteluun pohjautuvat esimerkkilaskelmat osoittavat, että omakotitalon
elinkaaren aikana muuntojoustavuus voi pienentää huomattavasti todellista energiankulutusta, yli kaksinkertaistaa keskimääräisen vuosittaisen asukasmäärän, ja puolittaa
asukasta kohti lasketut energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt. Teknisillä ratkaisuilla
vastaavaan säästöön pääseminen on hyvin haastavaa.

159,0 m²
104,5 m²
2,1
2412 kgCO2e
1143 kgCO2e

Vastaava tavanomainen erillispientalo:
keskipinta-ala / asuntokunta
keskipinta-ala / henkilö
Keskimääräinen asukasmäärä
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt / asukas

100

90,0 m²
41,0 m²
4,1
2576 kgCO2e
625 kgCO2e

Ruokakunta 1

100

Muuntojoustava ratkaisu:
keskipinta-ala / asuntokunta
keskipinta-ala / henkilö
Keskimääräinen asukasmäärä
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt
Koko energiankäytön kasvihuonekaasupäästöt / asukas

1

Asukkaiden lukumäärän oletettu vaihtelu tavanomaisessa omakotitalossa
100 vuoden elinkaaren aikana perustuen perhekoon keskiarvoon

1

Asukkaiden ja asuntojen lukumäärän oletettu vaihtelu muuntojoustavassa omakotitalossa100 vuoden elinkaaren aikana perustuen perhekoon keskiarvoon

MUUNTOJOUSTON VAIKUTUS ASUMISVÄLJYYTEEN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN

42 %
1 henk.

ASUNTOKUNNAN KESKIKOKO 2013

15 % 20 %
1 henk. 2 henk.

ASUNTOKUNNAN KESKIKOKO 1960

A
A

KOTITOIMISTO
O O S O

YDINPERHE
124 m² + parvi 41m²

127

MINIMIN
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muuntojousto energiatehokkaan suunnittelun avaintekijänä

Diplomityö, 12.5.2015
Tekijä : Mira Köymäri

Valvoja : Hannu Huttunen
Ohjaaja : Kimmo Lylykangas

TONTTI 3

TONTTI 1

TONTTI 1, JULKISIVU KAAKKOON 1:150

MAKUUHUONE, TYÖ- / VAATE- / LASTENHUONE, OLOHUONE, KEITTIÖ, KYLPYHUONE, ARKIETEINEN

VIIKONLOPPUISÄ
55,5 m²

MAKUUHUONE, KAKSI VAATENHUONETTA,
OLOHUONE, KEITTIÖ / TYÖHUONE, KYLPYHUONE, KODINHOITO- / KYLPYHUONE

NUORI PARISKUNTA
67,5 m² + parvi 41 m²

TONTTI 2

TONTTI 2

O S
OPISKELIJA
29 m² + parvi 25 m²

MAKUUHUONE, VAATENHUONE, OLOHUONE, KEITTIÖ PELIHUONE, KYLPYHUONE,
ETEINEN

UUSIOPERHE
SO
94 m² + parvi 16 m²
Vierasmaja 16 m²

MAKUUHUONE, KAKSI MAKUUTILAA, LASTEN LEIKKIHUONE, OLOHUONE, KEITTIÖ, KYLPYHUONE,
KODINHOITOHUONE, SAUNA, WC,
ARKIETEINEN, VARASTO, VIERASMAJA

SATUNNAINEN
S
YÖPYJÄ

KESKI-IKÄINEN
ELÄKELÄINEN
PARISKUSTA
29 m² + parvi 25 m²
37,5 m² + parvi 16 m²

TONTTI 1
YHDISTELMÄJULKISIVU KAAKKOON 1:150

TONTTI 3
YHDISTELMÄJULKISIVU KOILLISEEN 1:150

TONTTI 1, JULKISIVU LUOTEESEEN 1:150

MAKUUHUONE, KEITTIÖ,
RUOKAILUTILA, OLOHUONE, KYLPY-/ KODINHOITOHUONE, ETEINEN

MAKUU-/ TYÖ-/ VAATEHUONE, OLOHUONE,
KEITTOTILA,
KYLPYHUONE, VAATEHUONE,
ETEINEN

MAKUUHUONE, VAATEHUONE, OLOHUONE,
KEITTIÖ, ATELJEE, KYLPYHUONE, ETEINEN

Yhteiskäytössä saunaosasto + lämmin varasto 27 m²

ELÄKELÄINEN
55,5 m²

ASUNTOJEN JAKAMINEN JA LAAJENTAMINEN, SEKÄ TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN JA KALUSTETTAVUUDEN JOUSTAMINEN ERI TILANTARPEITA OMAAVIEN KÄYTTÄJIEN VÄLILLÄ

JAETTAVA MAKUUHUONE, KAKSI OLOHUONETTA, KEITTIÖ, KYLPYHUONE, KODINHOITO- /
KYLPYHUONE, WC, ARKIETEINEN, KAKSI VAATEHUONETTA, VARASTO JA KOTITOIMISTO

126

Lämmitysmuotona on kaukolämpö, ja taloon tulee vesikiertoinen lattialämmitys sekä varaava takka. Tuloilma esilämmitetään aurinkokeräinten avulla, joita on
katon lounaaseen suunnatulla lappeella 3 m². Ilmanvaihdon lämpöhäviöt on minimoitu, ja lämmöntalteenlämmöntalteen
oton hyötysuhde on 80 %. Poisto- ja korvausilmaventtiilien sijoittelussa ja määrässä on huomioitu asunnon
jakaminen erillisiksi huoneistoiksi. Ilmanvaihtojärjestelmä on jaettaessa yhteinen.
Rakennukseen tehdään yksi keittiö. Kaksi muuta
keittiötä toteutetaan varauksina, eli LVIS-vedot tehdään valmiiksi jo rakennusvaiheessa
rakennusvaiheessa. Varauksena
toteutetaan myös keskimmäisen asunnon wc-pönttö. Jokaiseen jaettuun asuntoon on järjestettävissä
liikuntaesteismitoitettu kylpyhuone.
Kantava runko toteutetaan kaksoisrunkojärjestelmänä, jossa runkotolpat on asetettu keskenään eri
kohtiin. Huoneistojen väliset seinät ovat osastoivia,
ja täyttävät jaetulle asunnolle asetetut palo- ja ääneneristysvaatimukset. IV-kanavissa on huoneistojen välisten seinien kohdalla palopellit
palopellit.
Laajentamisen mahdollistamisessa on huomioitu se
ettei vesikattoa tarvitse purkaa tai jatkaa, ja että laajennus on toteutettavissa ilman suuria rakenteellisia
tai rakennuksen muotokieleen ja ulkonäköön vaikuttavia toimenpiteitä.
Sähköjärjestelmä toteutetaan yhden asunnon mukaisesti, ja huoneistoja jaettaessa asennetaan tekniseen
tilaan huoneistokohtaiset kWh-mittarit. Ulkoseiniin ei
tule sähköasennuksia
sähköasennuksia, vaan kaikki sähköasennukset
tulevat joko väliseiniin tai lattiaan. Lounaislappeella
on aurinkokeräinten lisäksi 9 m² sähköä tuottavia aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelijärjestelmä kytketään
sähköverkkoon ja yli oman tarpeen tuotettu sähkö ohjataan yleiseen sähköverkkoon.
Veden kokonaiskulutuksen pienentämiseksi hulevedet kerätään
kerätään, ja niitä hyödynnetään pihan ja kasvimaan kastelussa. Tonteilla 2 ja 3 huleveden käytön
mahdollistamista asunnon sisällä tutkitaan edelleen.
Toimiva järjestelmä joka puhdistaa veden muun
muassa pyykinpesuun käytettäväksi
ksi on jo olemassa
(mm Aquatum 300),
(mm.
300) mutta sen käytölle on useita käytännön esteitä.

Rakennukset toteutetaan toisistaan poikkeavin energiaratkaisuin. Ne tehdään yhtenä asuntona, ja myydään valmiina. Tässä on esitelty tontin 1 ratkaisut:
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Rakennusten väritys perustuu rakennustapaohjeen
velvoitteeseen käyttää kirkkaita ja meheviä värejä,
sekä punaista kattoa. Julkisivuverhous toteutetaan
kuningaspaneelilla, kolmella eri leveydellä. Pystylinjaisuus toistaa rakennusten pohjoispuolelle
jäävän mäntymetsän runkojen luomaa rytmiä.
Jokainen rakennuksista edustaa punaisen eri
sävyä, ja sävy toistuu rakennuksen kaikilla ulkopinnoilla tehden niistä kaukaa katsottuna yksiaineisen olloisia, toisiinsa nähden yksilöllisiä ja samalla
sukulaaisia. Talokohtaiset sävyt huomioidaan myös
sisäpinntojen värimaailmassa. Sisätilaa hallitsevat
käsitteelemättömästä puusta tehdyt avointa tilaa kehystävvät seinäelementit, sekä termisenä massana
toimivaa suuri laattalattia.
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Julkisivulaudoitus, maalattu kuningaspaneeli
pystyyn; 300 mm, 220 mm ja 135 mm leveänä
Ulkoseinä
Katetun terassin seinä
Lasi puukarmeissa, ikkunan karmit
ja pellitykset seinän väriset
Terassilasitus
Konesaumattu peltikatto
Sokkelirappaus

Värityys:
Tonttii 1. Tiilenpunainen, RR 750, RAL 8023
Tonttii 2. Punainen, RR 29, RAL 3009
Tonttii 3. Kupari, RR 43, RAL 8025
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