
TALO 540
TALO EKOLOGISESTI KESTÄVÄMMÄN ELÄMÄNTAVAN NÄYTTÄMÖNÄ

DIPLOMITYÖ, PEKKA HÄNNINEN
AALTO-YLIOPISTO
TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN KORKEAKOULU
ARKKITEHTUURIN LAITOS
2016

1



2



SISÄLLYS:

Tiivistelmä / Abstracts, s 4

Johdanto, s 6
Tutkimuksen rajaus, s 7
Tutkimuksen rakenne, s 7
Tutkimuskysymykset, s 8
Tutkimusmenetelmät, s 9
Kiitokset, s 10

Kestävä kehitys ja pientaloasuminen
Miten maapallo voi? s 12
Päästöjen määrä ja kohtuullisuus, s 16
Asuttiin sitä ennenkin, s 18
Tyypillinen pientalo Suomessa, s 20
Kestäväviä pientaloja Suomessa, s 22
Monta tietä vähähiiliseen asumiseen 24
Ilmastonmuutoksen jälkeinen maailma, s 30

Kestävän pientalon abc
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, s 34
Rakennuspaikan pienilmasto ja luonnonolot, s 36
Talon koko, muoto ja tilaratkaisut, s 40
Materiaalit ja rakenteet, s 44
Energia, ilmanvaihto, terveys, s 50
Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen, s 52
Sähkönkulutus, s 60
Vedenkulutus, s 62
Lajittelu, kierrättäminen, korjaaminen, s 64
Piha, s 66
Toteutus, käyttö ja purkaminen, s 68
Talo kestävän elämäntavan näyttämönä, s 70

Johtopäätökset, s 78

Liitteet, s 82
Energiantuotantomuotojen hiilijalanjälkilaskelmat, 8 83
Päärakenteiden hiilijalanjälkilaskelmat, s 84

KUVAT tekijän, ellei toisin mainita.
KÄÄNNÖS s 4 Silja Kudelma

TALO 540
TALO EKOLOGISESTI KESTÄVÄMMÄN ELÄMÄNTAVAN NÄYTTÄMÖNÄ

DIPLOMITYÖ, PEKKA HÄNNINEN
AALTO-YLIOPISTO
TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN KORKEAKOULU
ARKKITEHTUURIN LAITOS
2016

3



ABSTRACTS

Climate change is real and its impacts are growing. The human population consumes resour-
ces 1.5 faster than the Earth is able to replace them – for Finland the figure is three times 

faster.  Biodiversity depletion is continuing unchecked. Our way of  life, housing included, is no 
longer on a sustainable basis. The CO2 emissions of  the residential sector should be reduced 
by 80% from the current 2,700 kilograms to 540 kilograms per capita annually. Is it possible to 
build sustainable, low-carbon single- and multi-family homes using current technologies without 
compromising current standards of  amenities? 

My thesis looks at various ways of  achieving greater sustainability in housing. The thesis is a fol-
low-up to my carbon footprint calculator web service (www.rakentajanekolaskuri.fi) and my ear-
lier report Pientaloasumisen ekologinen kestävyys  (Ecological sustainability in single- and multi-
family housing). It focuses on architectural solutions promoting ecological sustainability and how 
a new-built home’s carbon footprint is affected by its chosen materials, ventilation system and 
energy sources. My calculations are based on the TALO 540 model house tool. The chapter on 
planning serves as a practical accompaniment to the theoretical discussion.

Based on my findings, there are many alternative ways to build more sustainable, low-car-
bon housing. Additionally, I found that natural building yields much the same results as techno-
logy-driven zero net energy housing. The key factors contributing to sustainability are energy 
efficiency, utilization of  renewable resources, low CO2 footprint structural solutions, space effi-
ciency and the residents’ lifestyle choices. Three strengths can compensate for one weakness.

The passive house concept is undeniably energy-efficient: natural ventilation results in 
15-25% higher emissions during usage when calculated for the TALO 540 model house. The 
difference can nevertheless be counterbalanced by choosing low-carbon materials and energy 
sources. The carbon peak of  a wood-built TALO 540 model house during construction is 70% 
lower than that of  a stone-built alternative. 

The post-construction carbon emissions of  a model house using renewable energy sour-
ces (i.e. for heating, hot water and electricity) were as much as 80% lower than those of  an elec-
tric-heated alternative. The CO2 emissions of  a naturally ventilated wood-built house harnes-
sing geothermal and solar energy easily met my proposed target of  540 kilograms per resident 
annually. 

This autumn the Finnish government will pass a decision supporting Finland’s transition to 
zero net energy construction. Based on my findings, home builders should continue to have the 
option of  choosing natural building alternatives alongside mechanical ventilation and heat reco-
very systems. Amid restless times in the post-global warming era, natural approaches could in 
fact offer a more sustainable alternative than buildings reliant on complicated technology. Buil-
ding codes should furthermore be based on life cycle planning, with more attention paid to the 
chosen materials and the extracted gains, i.e. the number of  people housed. 

Author: Pekka Hänninen, 43927W
Title of thesis: TALO 540 – konseptitalo ekologisesti kestävämmän elämäntavan näyttämönä 
Date: 23.08.2016
Department: Department of Architecture
Academic Chair: Theory of Architecture
Chair Code: A3001 / A60
Supervisor: professor Mikko Heikkinen and professor Jenni Reuter
Number of pages (report + appendix): 80 + 5
Language: Finnish
Keywords: sustainbility, carbon footprint, housing
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Ilmastonmuutos etenee. Ihmiskunta käyttää luonnonvaroja 1,5 kertaa ja me suomalaiset 3 ker-
taa enemmän kuin mitä maapallo ehtii niitä tuottaa. Luonnon monimuotoisuus hupenee. Elä-

mäntapamme – asuminen mukaan lukien – eivät ole kestävällä pohjalla. Asumisen hiilidioksidi-
päästöjä tulisi tuoreen ilmastolain hengessä vähentää 80 % eli nykyisestä 2700 kilosta 540 kiloon 
vuodessa henkeä kohden 2050 mennessä. Onko kestävä ja vähähiilinen pientaloasuminen mah-
dollista nykyisillä tekniikoilla ja asumisen mukavuuksilla?

Etsin diplomityössäni erilaisia polkuja kestävämpään pientaloasumiseen. Työ on jatkoa aiem-
min tekemilleni www.rakentajanekolaskuri.fi -verkkopalvelulle ja Pientaloasumisen ekologinen 
kestävyys -raportille. Nyt tutkin miten ekologista kestävyyttä voi edistää arkkitehtuurin keinoin 
ja kuinka eri rakennusmateriaalit sekä ilmanvaihto- ja energiantuotantomuodot vaikuttavat pien-
talon elinkaaren hiilijalanjälkeen. TALO 540 toimii laskelmieni työkaluna. Suunnitteluosio on 
kirjallisen osion apuväline.

Aineistoni perusteella ekologisesti kestävämpään ja vähähiiliseen asumiseen on monta 
vaihtoehtoista polkua, ja teknologiaan perustuvan lähes nollaenergiarakentamisen rin-
nalla myös luonnonmukaisempi vaihtoehto vie samaan lopputulokseen (kts s 78). Tär-
keimmät tekijät ovat energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen, pääraken-
teiden hiilijalanjälki sekä tilatehokkuus ja asukkaiden elämäntapavalinnat. Kolmella tekijällä voi 
kompensoida yhden heikomman.

TIIVISTELMÄ

Passiivitalokonsepti on kieltämättä energiatehokas, ja painovoimainen ilmanvaihto lisää 
TALO 540 käytönaikaisia päästöjä 15–25 %. Ero on kuitenkin kurottavissa umpeen materi-
aali- tai energiamuotovalinnoilla. Puurakenteisen TALO 540 rakentamisvaiheen aiheuttama hiili-
piikki on 70 % pienempi kuin vastaavan kivirakenteisen vaihtoehdon (kts s 49). Uusiutuvia ener-
giamuotoja hyödyntävän version käytönaikaiset (lämmitys, lämmin käyttövesi ja sähkö) hiilidi-
oksidipäästöt ovat jopa 80 % pienemmät kuin vastaavan sähkölämmitteisen vaihtoehdon (kts 
s 59). Puurakenteinen maalämpöä sekä aurinkoenergiaa hyödyntävä painovoimaisen ilmanvaih-
don vaihtoehto alitti jo nyt vuoden 2050 ilmastotavoitteen 540 kiloa hiilidioksidipäästöjä asu-
kasta kohden vuodessa. 

Kuluvana syksynä eduskunta tekee päätöksen lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisestä. 
Koneelliseen ilmanvaihtoon ja lämmöntalteenottoon perustuvan tekniikan rinnalla olisi mieles-
täni edellisen perusteella säilytettävä mahdollisuus luonnonmukaisempaan asumiseen. Luonnon-
mukainen talo voi olla lisäksi kestävämpi vaihtoehto ilmastonmuutoksen jälkeisessä levottomassa 
maailmassa kuin runsaaseen tekniikkaan tukeutuva rakennus. Rakentamisen normiohjauksessa 
tulisi siirtyä elinkaaritarkasteluun, jossa huomioidaan myös käytetyt materiaalit sekä talosta saa-
tava hyöty eli asumisen kohdalla asukasmäärä. 

Tekijä: Pekka Hänninen, 43927W
Diplomityön nimi: TALO 540 – konseptitalo ekologisesti kestävämmän elämäntavan näyttämönä
Päiväys: 23.08.2016
Laitos: Arkkitehtuurin laitos
Professuuri: arkkitehtuurin perusteet
Professuurin koodi: A3001 / A60
Työn valvoja: professorit Mikko Heikkinen ja Jenni Reuter
Sivumäärä (selostus + liitteet): 82 + 5
Kieli: Suomi
Avainsanat: ekologinen kestävyys, asuminen, hiilijalanjälki
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TALO 540 – KONSEPTITALO EKOLOGISESTI KESTÄVÄN ELÄMÄN NÄYTTÄMÖNÄ

Ilmastonmuutos etenee. Ihmiskunta käyttää luonnonvaroja 1,5 kertaa ja me suomalaiset 3 kertaa 
enemmän kuin mitä maapallo ehtii niitä tuottaa. Luonnon monimuotoisuus hupenee kiihtyvällä 
tahdilla. Elämäntapamme – asuminen mukaan lukien – eivät ole kestävällä pohjalla.

Tutkin diplomityössäni TALO 540 – konseptipientalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä arkkiteh-
tuurin keinoin kuinka saavuttaa kestävyys pientaloasumisessa – ja onko se edes mahdollista. Miten 
kestävyys vaikuttaa arkkitehtuuriin ja voiko arkkitehtuuri helpottaa asukkaiden kestävämpää elä-
mäntapaa? Hiilidioksidipäästöjä tulisi leikata 80 %, johon tuore ilmastolakikin tähtää. Asukaskoh-
tainen hiilijalanjälki on diplomityöni punainen lanka. Asumisen (asunnon rakentaminen, huolto 
ja käyttö yhteensä) osalta hiilidioksidipäästöjä tulisi siis vähentää nykyisestä  2700:sta kilosta 540 
kiloon CO2-ekv vuodessa – tästä diplomityöni nimi: TALO 540. 

Työ sisältää kirjallisen ja suunnitteluosion. Kirjalliseen osioon olen kerännyt tietoa ekologisesti 
kestävämmästä pientalorakentamisesta käyttäen pohjana aiemmin tekemiäni Rakentajan ekolaskuri 
-verkkopalvelua sekä ympäristöministeriölle tekemääni Pientalo asumisen ekologinen kestävyys -sel-
vitystä. Suunnitteluosiossa tutkin kokeillen ja piirtäen sekä eri laskuohjelmia hyödyntäen kuinka 
saavuttaa diplomityöni tavoitteet ja miten ne vaikuttavat käytännön suunnittelutyöhön. TALO 
540 toimii työkaluna, jonka avulla lasken ja vertaan eri suunnitteluvaihtoehtojen hiilijalanjälkiä.

JOHDANTO
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TUTKIMUKSEN RAJAUS

Rajasin diplomityöni tarkastelemaan pientaloa ja varsinkin sen asukaskohtaisia hiilidioksidipääs-
töjä. Asukaskohtainen hiilijalanjälki on diplomityöni punainen lanka. Rakentamisen ekologinen 
kestävyys on lukuisten eri muuttujien ja osatekijöiden summa ja kokonaisuuden hahmottaminen 
on monimutkaista. Energia- ja hiilijalanjälkilaskelmien tekeminen on työlästä. Pientaloa suurem-
man kohteen hallitseminen olisi ehkä ollut diplomityön puitteissa liian monimutkaista. Tehtyjä 
havaintoja ja työn tuloksia voidaan soveltaa silti laajemmin rakentamiseen.

Asukaskohtainen asumisen hiilijalanjälkitarkastelu on mielestäni oleellisempaa kuin rakennus- 
tai neliömetriperusteinen vertailu. Sinänsä energiatehokkaan, mutta turhan väljästi asutun talon 
neliöperusteiset päästöt voivat jäädä pieniksi, mutta suhteutettuna asukaslukuun ne ovat suuret. 
Asukaskohtainen tarkastelu antaa tarkemman kuvan asumisen hiilijalanjäljestä kuin neliö- tai talo-
kohtainen tarkastelu. Siksi vertaan diplomityössäni energiankulutusta ja päästöjä keskimääräistä 
asukaslukua omakotitaloissa (2,6) kohden.

Tiivistä kerros- ja rivitaloasumista pidetään usein väljää ja yksityisautoiluun tukeutuvaa pientalo-
asumista energiatehokkaampana. Diplomityöni sivujuonne onkin selvittää, onko pientaloasumi-
nen ilmasto- ja muiden ympäristöhaasteiden näkökulmasta kestävää. 

TUTKIMUKSEN RAKENNE

Diplomityöni jakautuu kolmen osaan:

1) Pientaloasuminen ja ympäristömuutos
Tässä osiossa tarkastelen ympäristömuutosta ja pientaloasumisen suhdetta siihen. Pääpaino on 
ilmastonmuutoksessa sekä luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisessa. Teen 
katsauksen pientaloasumiseen Suomessa sekä toteutuneisiin kestävän pientalorakentamisen koh-
teisiin. Pohdin myös ilmastonmuutoksen jälkeisen maailman asettamia haasteita rakentamiselle 
ja asumiselle. Samalla määrittelen raamit suunnitteluosion TALO 540:lle.

2) Kestävän pientaloasumisen ABC
Tässä osiossa etsin ratkaisuja täyttää edellisessä osiossa esittämäni ekologisesti kestävämmän 
asumisen reunaehdot hyödyntäen jo olemassa olevaa tietoa. Käytän tämän osion pohjana teke-
mieni Rakentajan ekolaskurin jaottelua ja sisältöä sekä Pientaloasumisen ekologinen kes-
tävyys -raportin antia. Tarkemmin sisällöstä sekä käytetyistä menetelmistä kohdissa Tutkimusky-
symykset ja Tutkimusmenetelmät.

3) TAlO 540 – konseptipientalo ekologisesti kestävän elämän näyttämönä
Suunnitelmaosio, jonka avulla etsin laskemalla ja arkkitehtuurin keinoin erilaisia polkuja ekologi-
sesti kestävämpään pientaloasumiseen. Suunnitteluosio toimii laskelmien mallintamisen apuväli-
neenä. Piirustukset on sijoitettu kirjallisen osion sekaan. 
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TUTKIMUSKYSYMYKSET

Keskeisin tutkimustavoitteeni on selvittää paljonko energiaa ja luonnonvaroja pientalo saa käyt-
tää ja päästöjä tuottaa asukasta kohden vuodessa ja miten näihin tavoitteisiin päästään. Etsiessäni 
ekologisesti kestävän pientalon konseptia etenen diplomityössäni Rakentajan ekolaskurin (kts. tar-
kemmin kohta tutkimusmenetelmät) teemojen järjestyksessä ja tutkin kuinka teoreettiset ja tek-
niset reunaehdot voidaan ratkaista arkkitehtuurin keinoin. 

Diplomityöni tutkimusteemat ovat:

liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja luonnon ympäristöön. Onko yleispätevää ratkai-
sua kylien ja kaupunkien täydennysrakentamiseen? Miten pienilmastoa voi hyödyntää tai suojau-
tua siltä? Miten rakennuksen voi sovittaa tontille luontoa kunnioittaen.

Talon tilaratkaisut ja energiatehokkuus. Pientalon optimaalisin koko, muoto, aukotus ja suun-
taus energiatehokkuuden näkökulmasta (käyttäen esimerkiksi Energiajuniori laskentaohjelmaa). 
Lämpövyöhykkeet ja toimintojen ryhmittely ilmansuuntien mukaan. Tilojen muunneltavuus ja 
monikäyttöisyys.

Materiaalit ja rakenteet. Mikä vaikutus päärakenteilla on rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäl-
keen? Tutkin tätä vertaamalla eri rakennetyyppejä käyttäen esimerkiksi SYNENERGIA -hiilija-
lanjälkityökalua. Miten rakentaa talo mahdollisimman vähän luonnonvaroja tuhlaten?

Energiantuotanto. Miten eri energiamuodot vaikuttavat pientalon elinkaaren hiilidioksidipääs-
töihin 50 ja 100 vuoden tarkastelussa? Miten uusiutuvat energiamuodot voidaan paremmin sovit-
taa osaksi talon arkkitehtuuria? Voisivatko uusiutuvat energiamuodot olla talon arkkitehtuurin 
lähtökohta?

Sähkönkulutus. Sähkönkulutus pientaloissa on kasvussa, vaikka laitteiden energiatehokkuus 
paranee. Kuinka arkkitehtuurin keinoin, mm. luonnonvaloa hyödyntäen, voidaan vähentää säh-
köntarvetta?

Vedenkulutus. Lämpimän käyttöveden osuus energiankulutuksesta on huomattava. Tilasuun-
nittelun keinoin voidaan esimerkiksi vesipisteet ryhmittää niin, ettei vesi putkissa jäähdy.

Jätteet ja lajittelu. Kierrätyksen merkitys tulee maapallon resurssien vähetessä kasvamaan. 
Kuinka kierrättämistä ja lajittelua voisi helpottaa asumisessa? Tulevaisuuden resurssiviisaassa 
yhteiskunnassa ei jätteitä enää ole.

Pihan käsittely. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonmuutokseen liittyvä 
ja vähintään yhtä vakava ongelma maapallolla. Kuinka pihan käsittely voi edesauttaa luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä? Miten pihasuunnittelussa voi varautua muuttuvaan ilmastoon, 
mm. lisääntyviin rankkasateisiin ja toisaalta kuivuusjaksoihin. Kuinka palstaviljely onnistuu piha-
piirissä?
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Talo kestävän elämän näyttämönä. Voivatko talon tilat ja arkkitehtuuri helpottaa kestävää elä-
mäntapaa tai jopa antaa olemiselle syvemmän merkityksen ja korvata näin materialistista kulut-
tamista? Voisiko suomalaisella perinteisellä asumiskulttuurilla olla annettavaa myös tulevaisuu-
den asumiselle?

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkiessani eri vaihtoehtojen vaikutusta pientalon hiilijalanjälkeen ja ekologiseen kestävyyteen 
olen käyttänyt seuraavia työkaluja: 

Rakentajan ekolaskuri (www.rakentajanekolaskuri.fi) on verkkotyökalu, jolla voidaan arvioida 
pientalon ekologista kestävyyttä monesta näkökulmasta. Laskurin kriteerien valintaan ja pistey-
tykseen osallistui huomattava joukko kotimaisia asiantuntijoita. Osa laskurin kriteereistä on ei-
mitattavia arvoja. Pisteytys edustaa laatijoidensa näkemysten keskiarvoa.

Laskurin ensimmäisen version toteutin 2003–2005 Helsingin kaupungin rakennusvalvontavi-
raston toimeksiantona ja Ympäristöministeriön rahoittamana. 2010–2011 sivut otettiin osaksi 
Rakennustarkastusyhdistys RTY:n Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -projektia, 
joka oli osa Motivan koordinoimaa ja Sitran ja TEM:in rahoittamaa Kuluttajien energianeuvonta 
-hanketta. 2010 päivitettiin laskurin pro -version kysymykset, laajennettiin ja ajanmukaistettiin 
tieto-osiota ja lisättiin linkkilista. 2011 laskuria on täydennetty helppokäyttöisemmällä light -versi-
olla. Kesällä 2016 sivusto päivitettiin jälleen Helsingin rakennusvalvontaviraston toimeksiantona.

Jarek Kurnitskin varhaisen suunnitteluvaiheen E-lukulaskuri on yksinkertainen Excel-poh-
jainen laskuri, jolla voidaan suunnittelun alkuvaiheessa haarukoida vaihtoehtoisia ratkaisuja. Dip-
lomityöni rakennuksen kokoa, muotoa ja eri energiamuotojen hiilidioksidipäästöjä koskevat las-
kelmat on tehty tällä.

D3 tasauslaskin on ympäristöhallinnon laatima Excel -pohjainen työkalu lämpöhäviöiden arvi-
ointiin.

Päärakenteiden hiilijalanjäljet olen laskenut käyttäen pohjana SYNERGIA -hiilijalanjälkityö-
kalua. Käytetyn taulukkolaskentapohjan olen kuitenkin luonut itse. Päädyin SYNERGIA -työ-
kaluun, vaikka sen kertoimet perustuvat jo osin vanhentuneisiin ympäristöselosteisiin, koska työ-
kalu on avoin ja muokattavissa. Muut vastaavat työkalut olivat joko maksullisia tai niiden kertoi-
met eivät olleet käyttäjän nähtävissä.

Olen paikoin täydentänyt SYNERGIA -työkalun kertoimia uudemmilla, jotka on saatu mm. ILTA 
-työkalusta, Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia -raportista ja sen taustaraportista sekä 
vanhasta Rakennusten ympäristöselosteet –raportista (kts. tarkemmin Lähteet). Poikkeava lähde 
on mainittu hiilijalanjälkilaskelmissa. Hiilijalanjälki on ilmoitettu rakennuksen osalta sekä raken-
nusosakohtaisesti kiloina ja prosentteina.

9



KIITOKSET

Diplomityöni pohjautuu osin Rakentajan ekolaskuri -verkkopalveluun ja Pientaloasumisen eko-
loginen kestävyys -raporttiin. Rakentajan ekolaskurin ensimmäisen version ohjausryhmässä ovat 
toimineet yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä sekä arkkitehdit Kristiina Pyykö-
nen, Hannu Pyykönen ja Tapani Koivula Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta sekä 
2010 päivitysversion ohjausryhmässä Harri Hakasteen ohella diplomi-insinöörit Päivi Laitila ja 
Tapio Jalo Motivasta, Pirjo Pekkarinen–Kanerva Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviras-
tosta ja johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti Sitrasta. Lisäksi laskurin pisteytykseen osallistui neli-
senkymmentä kestävän rakentamisen asiantuntijaa. 

Pientaloasumisen ekologinen kestävyys -raportin ohjausryhmään kuuluivat yliarkkitehti Harri 
Hakaste ympäristöministeriöstä, tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä, diplomi-insinööri 
Päivi Suur-Uski Motivasta sekä arkkitehti Kimmo Lylykangas.

Olen tutustunut useisiin kotimaisiin ekologisesti kestäviin pientaloihin, ja saanut niiden asukkailta 
runsaasti tietoa, jota ei  ole muualta saatavissa. Pekka Leppänen, Reetta Knuuttila, Hannu Kos-
kinen, Nikolas Salomaa, Petri Clusius sekä Olli ja Jaana Hallamaa ovat esitellet kotejaan auliisti. 

Diplomityötäni ohjasti aluksi professori Mikko Heikkinen sekä 2016 alusta professori Jenni Reu-
ter. Lisäksi sitä ovat kommentoineet arkkitehti Kimmo Lylykangas, arkkitehti Esa Kangas ja pro-
fessori Aino Niskanen.

Vuosien varrella olen käynyt syvällisiä keskusteluja ekologisesti kestävämmästä rakentamisesta 
Yrjö Suonnon ja Bruno Eratin kanssa. Bruno on myös esitellyt minulle kotiaan ja muita kohtei-
taan useaan kertaan. 

Kaikkien edellä mainittujen ajatukset ovat vaikuttaneet käsityksiini ekologisesti kestävämmästä 
rakentamisesta ja esitän heille parhaimmat kiitokseni – ilman heitä diplomityöni ei olisi sellai-
nen kuin se nyt on.

Lisäksi haluan kiittää perhettäni, Hannaa, Hillaa ja Tildaa sekä Alvar-koiraa, kärsivällisyydestä ja 
pitkämielisyydestä työni suhteen, sekä Äitiä, Isää ja Kikiä avusta ja tuesta. Kiitokset myös Raken-
nustietosäätiölle tuesta.
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KESTÄVÄ KEHITYS JA 
PIENTALOASUMINEN
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Samana päivänä, 26.3.2009, kun nuorin tyt-
täreni syntyi, kirjoitti Ilmatieteen laitoksen 

pääjohtaja Petteri Taalas Helsingin Sanomien 
vieraskynäpalstalla maapallon pystyvän elättä-
mään vain 10 % ihmiskunnasta vuonna 2050 
mikäli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ei 
onnistuta.

Tammikuussa 2015 uutisoitiin kahdesta 
tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa 
todettiin ihmisten tuhoavan maapallon elämää 
ylläpitävää järjestelmää nopeassa tahdissa (1). 
Vakavimmat vauriot tutkimusten mukaan ovat 
maan ja makean veden pilaantuminen, kasvi-
huonekaasupäästöt sekä lannoitteiden käyttö. 
Ilmastonmuutosta kiihdyttävien hiilidioksi-
dipäästöjen ohella turvallisena pidetyt rajat 
ovat ylittäneet typen ja fosforin pitoisuudet 
merissä. Ne ovat maatalouden liikalannoituk-
sen seurausta.

Oxfordin yliopiston ympäristötutkija Nor-
man Myersin mukaan väestönkasvu, ilmaston 
lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen, sademetsien hävittäminen, pin-

tamaannoksen eroosio, vesipula, raaka-ainei-
den liikakulutus ja köyhyys ovat globaalisti 
vakavimmat ympäristöongelmat (2). Vastaa-
via listauksia on muitakin, ja niiden sisältö on 
samankaltainen.

Diplomityöni aiheen kannalta keskeisim-
pinä ympäristöongelmina pidän ilmastonmuu-
tosta (energiankulutus ja -tuotanto sekä muu-
tokseen sopeutuminen), luonnonvarojen käyt-
töä sekä luonnon monimuotoisuuden heikke-
nemistä. Keskityn niihin seuraavassa. 

Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, 
mutta sen vaikutuksia voidaan hillitä ja niihin 
voidaan sopeutua. Ilmastonmuutoksella tar-
koitetaan nykyistä ihmisen toiminnasta joh-
tuvaa maailmanlaajuista ilmaston lämpene-
mistä. Ilmakehän ns. kasvihuonekaasut kuten 
hiilidioksidi ja metaani estävät enenevissä mää-
rin lämpöä pääsemästä avaruuteen ja ilmasto 
lämpenee.

Hiili kiertää luonnossa. Ihmisen lisäys on 
hyvin pieni, mutta herkässä järjestelmässä se 

MITEN MAAPALLO VOI?
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riittää horjuttamaan tasapainon. Kaksi kol-
mannesta ihmiskunnan tuottamista kasvi-
huonekaasupäästöistä on syntynyt fossiilis-
ten polttoaineiden käytöstä ja loppu kolman-
nes metsien tuhoamisesta ja muista maankäy-
tön muutoksista, jotka ovat heikentäneet luon-
non hiilinielujen toimintaa (3). Kasvit sitovat 
ilmasta yhteyttäessään hiilidioksidia ja varas-
toivat sen hiilenä runkoonsa. Siksi metsiä kut-
sutaan hiilinieluiksi.

Maapallon keskilämpötila on jo ilmaston-
muutoksen seurauksena kohonnut asteen. 
Lämpeneminen ei ole tasaista. Arktisilla alu-
eilla kohoaminen on ollut nopeampaa, ja 
muun muassa Suomessa keskilämpötila on 
noussut jo 2 astetta (4). Maapallon keskiläm-
pötilan kohoamista kahdella asteella pidetään 
kriittisenä rajana ekosysteemien toiminnan 
kannalta.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on  
kohonnut 40 % 1750-luvulta nykypäiviin. 
Ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt ovat kolmin-
kertaistuneet 1950 luvulta (5). Esiteollisella kau-

della ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli 280 
ppm eli tilavuuden miljoonasosaa. Pitoisuus 
on kasvanut 2 ppm vuodessa ja ylitti kriittisenä 
pidetyn 400 ppm rajan jo 2012 (6). Hiilidioksi-
dipitoisuus ei ilmakehässä ole ollut yhtä kor-
kea viimeiseen 800 000 vuoteen (7).

Metaani on hiilidioksidia huomattavasti 
voimakkaampi kasvihuonekaasu, ja sen pitoi-
suus ilmakehässä on huolestuttavasti noussut. 
Metaania syntyy mm. kaatopaikoilla orgaa-
nisen jätteen mädätessä hapettomassa tilassa 
sekä riisinviljelyssä. Metaania on varastoitu-
nut suunnattomia määriä ikiroudassa olevaan 
tundraan. Kun ilmasto lämpenee, tundra sulaa 
ja metaani vapautuu ilmakehään ruokkien 
ilmastonmuutosta. Syntyy ketjureaktio, jota 
pidetään ilmastonäkökulmasta ehkä pahim-
pana kauhukuvana.

Ilmaston lämpeneminen näkyy jo maa-
pallolla luonnossa ja taloudessa. Ilmakehän 
lisäksi meret ovat lämmenneet, lumi- ja jää-
peitteet huvenneet. Sään ääri-ilmiöt, kuten 
myrskyt, tulvat, kuivuus ja metsäpalot ovat 

Energiankulutuksemme on kaksinkertaistunut 
ja hiilidioksidipäästöt ovat nelinkertaistuneet 
neljässä vuosikymmenessä. Onnellisuutemme 
ei ole kasvanut. Mitä olemme hyötyneet silmit-
tömästä energian ja luonnonvarojen tuhlaami-
sesta? Kaavion lähde Hirvonen ja Mangeloja, 
tehdaskuva: Jiri Rezac/Greenpeace.
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lisääntyneet. Huomattava osa lisälämmöstä on 
varastoitunut valtameriin. Valtameret tasaavat 
ilman lämpötilan kohoamista. Lämmetessään 
vesi laajenee, ja valtamerten pinta on noussut 
19 cm 1900-luvun alusta. Valtamerten pinta 
nousee kiihtyvällä tahdilla: nyt 3,2 mm vuo-
dessa. Pohjoisen Jäämeren kesäinen jääpeite 
on huvennut puoleen (8). Afrikkaa ja Yhdysval-
toja on piinannut kuivuus. Arabikevään levot-
tomuudet johtuivat osin ilmastonmuutoksen 
aiheuttamasta ruokapulasta (9).

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan sekä 
Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtameren-
tutkimusorganisaation (NOAA) mukaan vuosi 
2014 oli keskilämpötilaltaan lämpimin mitä 
maapallolla on mitattu vuoden 1880 jälkeen. 
Nasan ja NOAA:n tilastojen mukaan 9 lämpi-
mintä vuotta ovat olleet vuoden 2000 jälkeen 
– ja se kymmenes erityisen lämmin vuosi oli 
1998 (10).

Nykyisellä fossiilisten polttoaineiden käy-
tön määrällä lämpötilan ennustetaan kohoavan 
maapallolla 2,6–4,8 °C ja Suomessa 3,8–8,2 °C 
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vuoteen 2100 mennessä (11). Yhtä nopeata ja 
rajua muutosta ei ole tapahtunut ehkä koskaan 
elämän historian aikana, ja näin suuri muutos 
aiheuttaisi huomattavan häiriön elämälle maa-
pallolla (12). Tiukoilla päästörajoituksilla maa-
pallon keskilämpötilan nousu jäisi 0,3–1,7 
asteeseen (13).

IPCC:n arvion mukaan ilmastonmuutok-
sen hillinnästä koituvat kustannukset olisi-
vat nyt  vain 3 % ihmiskunnan bruttokansan-
tuotteesta (14). Vastaaviin tuloksiin ovat tulleet 
monet muutkin tahot. Mitä pidempään vit-
kutellaan, sitä kalliimmaksi ja kohtalokkaam-
maksi ilmastonmuutos ihmiskunnalle tulee.

Ihmiskunta käyttää luonnonvaroja 1,5 kertaa 
ja me suomalaiset 3 kertaa enemmän kuin mitä 
maapallo ehtii niitä tuottaa (15). Suomalainen 
on siis kuluttanut vuoden luonnonvarakiin-
tiönsä jo vappuun mennessä. Lopun vuo-
den elämme käyttäen velaksi tulevien suku-
polvien resursseja. Jos kaikki maapallon ihmi-
set eläisivät kuten me suomalaiset, tarvitsi-

simme kolme maapalloa tyydyttämään ener-
gian, ruoan ja materian tarpeemme (16). Suo-
malaisten luonnonvarojen käyttö on kaksin-
kertaistunut 40 vuodessa (17).

Ekologinen jalanjälki tarkoittaa maa- tai 
vesialaa, joka tarvitaan tuottamaan yksilön 
käyttämät luonnonvarat. WWF:n tuottaman 
Living Planet -raportin mukaan keskiverto-
suomalaisen ekologinen jalanjälki on noin 5,7 
hehtaaria. Malawilaisen vastaava jälki on noin 
0,5, intialaisen 0,9, kiinalaisen 2,1, venäläisen 
3,7 ja yhdysvaltalaisen 8. Maapallon asukkai-
den keskiarvo on 2,7. Maapallon kantokyvyn 
raja on 2,2 (18).

Saksalainen Wuppertal-instituutti on kehit-
tänyt käsitteen ekologinen selkäreppu mittaa-
maan materiaalijälkiä eli paljonko tuotteen tai 
palvelun tuottaminen on kuluttanut luonnon-
varoja. Uusiutumattomien materiaalien kulu-
tusta tulisi vähentää nykyisestä 40 000 kilosta 
8 000 kiloon maapallon ihmisasukasta koh-
den vuodessa. Vähennys on siis samaa suu-
ruusluokkaa kuin mitä meidän tulisi vähentää 

hiilidioksidipäästöjämme. Edessämme on yksi 
suurimmista elämäntavan muutoksista ihmis-
kunnan historiassa (19).

Luonnossa aineet kiertävät. Jätettä ei 
synny (20). Ihmisen käyttämistä materiaaleista 
huomattava osa päätyy kaatopaikoille. Ker-
takulutuksesta tulisi siirtyä suljettuihin kier-
toihin, jossa materiaalit kiertävät (21). Käytän-
nössä tämä tarkoittaa uusiutuvien materiaalien 
kestävää käyttöä ja vain sellaisten uusiutumat-
tomien raaka-aineiden käyttöä, jotka voidaan 
käyttää uudelleen uusien valmisteiden raaka-
aineena. Tuore jätedirektiivi tähtää rakennus- 
ja purkujätteen 70 % kierrättämiseen 2020 
mennessä (22).

Luonnon monimuotoisuus heikkenee. Luon-
non monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä 
tarkoitetaan elämän koko kirjoa lajien sisäi-
sestä perinnöllisestä muuntelusta lajien run-
sauteen sekä niiden elinympäristöjen moni-
muotoisuuteen. Luonnossa lajit ovat riip-
puvaisia toisistaan. Mitä rikkaampi luonnon 

Me suomalaiset kulutamme luonnonvaroja 3 
kertaa enemmän kuin maapallo ehtii niitä tuottaa. 

Samoin ekologinen jalanjälkemme on 3 kertaa 
suurempi, kuin  maapallon kantokyky.

Kaavio: Marjo Vänskä-Nissilä, ARK 1/2007.
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Luonnon monimuotoisuus eli lajikirjo vähenee 
kiihtyvällä tahdilla. Metsien pirstaloitumisen 
seurauksena metsot ovat vähentyneet noin 
70 % 1960-luvulta 1990-luvulle – tavallisetkin 
lajit hupenevat. Luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi vähintään 10 % metsäalasta 
tulisi jättää ihmistoiminnan ulkopuolelle.

Sademetsäkuva Ardiles Rante / Greenpeace.

lajivalikoima on, sitä vakaampi se on ja sitä 
paremmin se kestää muutoksia (23). 

Eliölajeista kuolee sukupuuttoon pro-
sentti sadassa vuodessa, mikä on 1000 ker-
taa enemmän kuin sukupuuttonopeus ennen 
ihmisen vaikutusta. Lajien sukupuuttovauh-
din arvellaan edelleen nousevan 10 prosent-
tiin vuoteen 2050 mennessä, synkimpien arvi-
oiden mukaan jopa 20–30 prosenttiin, jolloin 
siis jopa kolmannes lajeista häviäisi seuraavan 
sadan vuoden kuluessa (24).

Lajikirjon lisäksi myös yksilömäärät ovat 
romahtaneet. Viimeisen neljän vuosikymme-
nen kuluessa maapallon selkärankaisten eli 
nisäkkäiden, lintujen, matelijoiden, sammak-
koeläinten ja kalojen populaatiokoot ovat pie-
nentyneet 50 prosenttia. Suomessa suoperho-
set ovat vähentyneet seurantatutkimuksissa 60 
% viimeisen 25 vuoden aikana (25). 

WWF:n Livin Planet -raportin mukaan 
luonnon monimuotoisuus on heikentynyt 
maapallolla yhden sukupolven aikana kolman-
neksen, trooppisilla alueilla jopa 60 % (26).

Luonnon monimuotoisuus heikkenee 
ihmistoiminnan paisumisen seurauksena. 
Suurimmat syyt ovat liikakalastus ja -metsäs-
tys, elinympäristöjen muuttuminen ja tuhoutu-
minen sekä enenevässä määrin ilmastonmuu-
tos. Lisääntyvä lihansyönti on globaalisti mer-
kittävä tekijä, sillä rehun tuotantoon tarvitaan 
yhä valtavampia maa-aloja – suomalainenkin 
tuotantoeläin syö usein Etelä-Amerikassa tuo-
tettua soijaa (26). Luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi suomalaisissa metsissä vähin-
tään 10 % – mieluiten 20 % –  metsäalasta 
tulisi säilyttää luonnontilaisena (28).

Globaalisti rakentaminen ja rakennusten 
käyttö kuluttavat 40 % kaikesta ihmiskunnan 
tarvitsemasta energiasta, aiheuttavat 40 % 
kaikista ihmiskunnan kasvihuonepäästöistä, 
kuluttavat 40 % kaikista materiaalivirroista ja 
aiheuttavat 40 % jätteistä (29). Ei ole yhdente-
kevää miten ja missä asumme.
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Keskivertosuomalaisen 13 000 kg:n CO2-päästöjen jakautuminen

Käytämme päivittäin energiaa, josta huo-
mattava osa on tuotettu fossiilisilla polt-

toaineilla – Suomessa 45 % (2014) (30) ja glo-
baalisti 80 % (31). Fossiiliset polttoaineet sisältä-
vät hiiltä (C), joka palaessaan yhtyy hapen (O) 
kanssa ja syntyy hiilidioksidia CO2-ekv. Kilosta 
hiiltä syntyy 3,67 kiloa hiilidioksidia. 

Vuonna 2014 ihmiskunnan hiilidioksidi-
päästöt olivat 32,3 miljoona tonnia. Ihmis-
kunta on parissa vuosisadassa polttanut tai-
vaan tuuliin vuosimiljoonien saatossa maan 
poveen varastoituneen hiilen. 

Päästöt ovat kasvaneet parin prosentin 
vuosivauhdilla, mutta 2014 päästöjen määrän 
kasvu pysähtyi ensimmäistä kertaa 40 vuoteen 
pitkälti Kiinassa ja läntisissä teollisuusmaissa  
tapahtuneiden päästöjen vähentämistoimien 
ansiosta (32). 

Ihmiskunta on täysin riippuvainen fossiili-
sista polttoaineista. Teollisuus, liikenne, maa-
talous ja asuminen toimivat niillä. Fossiilisten 
polttoaineiden taloudellisesti kannattavasti 
hyödynnettävät varannot ehtyvät. Öljyä ja 

maakaasua riittää vajaaksi 50 vuodeksi ja kivi-
hiiltä muutamaksi vuosisadaksi. Uraanivaran-
not riittävät 80 vuodeksi (33).

Hiilidioksidipäästöillä tarkoitetaan tietyn toi-
minnon yhteydessä tai tietyllä alueella syntyviä 
päästöjä. Esimerkiksi rakennuksen lämmittä-
misestä aiheutuvia suoria päästöjä tai jonkin 
valtakunnan rajojen sisäpuolella syntyviä pääs-
töjä. 

Hiilijalanjälki on päästöjä laajempi käsite, 
ja se tarkastelee tuotteen, toiminnan tai pal-
veluiden elinkaaren aikana aiheutuneita pääs-
töjä. Osa hyödykkeistämme on tuotettu ulko-
mailla. Hiilijalanjälkitarkastelussa nämäkin 
päästöt lasketaan mukaan. Hiilidioksidipääs-
töt voi ulkoistaa maan rajojen ulkopuolelle, 
hiilijalanjälkeä ei. 

Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 2013 
yhteensä 60 600 000 tonnia (34)  eli 11 000 kiloa 
asukasta kohden. Päivittäisissä arjen askareis-
samme tuotamme hiilidioksidipäästöjä siis 36 
kiloa. Hiileksi muunnettuna se vastaa 11 kiloa 
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Keskivertosuomalaisen hiilidioksidipäästöt ovat 
12 000 kg vuodessa (viereinen sivu). Asumisen 
osuus (sisältäen lämmityksen, sähkön, rakenta-
misen ja huollon) on 24 % eli 2 730 kg CO2-ekv 

vuodessa. Ravinto muodostaa päästöistä 14 
% sekä liikkuminen ja matkustaminen 12 %. 
Kaavio: Pekka Hänninen: Uusia tuulia, Helsingin 
ympäristökeskus 2011, lähde SYKE.

eli 5,5 grillihiilisäkillistä hiiltä. Keskivertosuo-
malaisen hiilijalanjälki on puolestaan 12 000 kg 
CO2-ekv vuodessa, josta yhteiskunnan pyörittä-
misen osuus on noin 3000 kiloa (35). Suoma-
laisen hiilidioksidipäästöt ja hiilijalanjälki ovat 
melko samansuuruiset toisin kuin monissa 
naapurimaissamme. Tämä johtuu Suomen 
energiaintensiivisestä vientiteollisuudesta. 

Hiilidioksidiekvivalentti (kg CO2-ekv) on 
kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka 
avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuo-
nekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneil-
miön voimistumiseen. Muut kasvihuonekaa-
sut muunnetaan vastaamaan hiilidioksidipääs-
töjä. Ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja 
ovat hiilidioksidin (77 %) lisäksi mm. metaani 
(14 %) ja dityppioksidi (8 %). 

Diplomityössäni tarkoitan hiilidioksidi-
päästöillä ekvivalenttisia hiilidioksidipäästöjä.

Suurimmat hiilidioksidipäästölähteet globaa-
listi ovat sähkön ja lämmön tuotanto (24,6 %), 
maatalous (13,5 %), liikenne (13,5 %) ja maan-

käytön muutokset (18,2 %), jolla tarkoitetaan 
muun muassa hiilidioksidia sitovien metsien 
hävittämistä (36).  

Rakennusten käyttö aiheuttaa Suomessa 
32 %, rakentaminen 6 %, liikenne 19 % ja teol-
lisuus 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakennus-
kantamme hiilidioksidipäästöt jakautuvat seu-
raavasti: asuinkerros- ja rivitalot 31 %, omako-
titalot ja vapaa-ajan rakennukset 31 % ja palve-
lurakennukset 38 % päästöistä (37). Pientalojen 
osuus koko valtakunnan päästöistä on kymm-
nen prosenttia.

Yksilötasolla asumisen osuus (sisältäen 
lämmityksen, sähkön, rakentamisen ja huol-
lon) on 24 % keskivertosuomalaisen kasvi-
huonekaasupäästöistä eli 2 730 kg CO2-ekv 

vuodessa (38). Ravinto muodostaa päästöistä 
14 % sekä liikkuminen ja matkustaminen 12 
%. Loput päästöt muodostuvat kuluttamisen 
muilta osa-alueilta kuten harrastuksista sekä 
opetus- ja sosiaalipalveluista (terveydenhuolto, 
päiväkodit jne.).

Ravinnostamme pahimpia kasvihuone-

kaasupäästöjen kannalta ovat liha, varsinkin 
naudanliha, sekä riisi. Kotimaiset kasvikset ja 
vilja edustavat toista ääripäätä. Lentäminen, 
autoilu sekä laivamatkustaminen aiheuttavat 
paljon päästöjä. Liikenteen päästöjä voi vähen-
tää suosimalla julkista ja varsinkin raideliiken-
nettä sekä täysin päästötöntä kävelyä ja pyö-
räilyä. Tavarankuluttamisen ennustetaan nou-
sevan suurimpaan osaan hiilijalanjäljessämme 
jo lähitulevaisuudessa (39). 

Mutta mitkä olisivat asumisen kohtuulliset 
päästöt? Ihmiskunnan tulisi vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjään globaalisti 40–70 %, 
paljon energiaa kuluttavien länsimaiden kuten 
Suomen 80 % vuoteen 2050 mennessä (40). 
Tähän tuore ilmastolakikin tähtää (41). Asumi-
sen osalta tämä tarkoittaisi siirtymistä nykyi-
sestä 2 730 kilosta 540 kiloon CO2-ekv vuo-
dessa. Tämä on myös diplomityöni keskeinen 
tavoite.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN JAKAUTUMINEN 
SEKTOREITTAIN SUOMESSA SITRAN MUKAAN

RAKENNUSKANNAN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN JAKAUTUMINEN 
RAKENNUSTYYPEITTÄIN SUOMESSA SITRAN MUKAAN

VIITTEET
30)   http://www.stat.fi/til/ehk/2014/04/ehk_2014_04_2015-
        03-23_tie_001_fi.html, katsottu 22.9.2015
31)   http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/ 
        mwp240_1_1.1.pdf, katsottu 22.9.2015
32)   YLE  uutiset 14.3.2015 (http://yle.fi/uutiset/maailman_hiili
        dioksidipaastot_eivat_kasvaneet_2014/7867600)
33)   Tekniikka ja talous 19.12.2008
34)   http://tilastokeskus.fi/til/khki/2013/khki_2013_2014-
        05-22_kat_001_fi.html, katsottu 22.9.2015
35)   SYKE: Suomen ympäristön mittarit 2011, s 9
36)   Baumert et al, Navigating the Numbers - Greenhouse 
        Gas Data and International Climate Policy. World 
        Resources Institute 2005, s 11
37)   Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaa-
        supäästöt, Sitran selvityksiä 39, 2010, s 16 ja 26
38)   SYKE: Suomen ympäristön mittarit 2011, s 9
39)   Aalto yliopiston professori Seppo Junnilan esitys 
        Arkkitehtuurimuseossa 19.9.2012
40)   IPCC:n viides raportti, http://ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-
        ilmastopaneeli, katsottu 22.9.2015
41)   Ympäristöministeriön tiedote 5.6.2014
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Suomalaisten hiilidioksidipäästöt ja luon-
nonvarojen kulutus olivat kohtuuden 

rajoissa vuoteen 1970 saakka (42). Esiteollisen 
ajanjakson päättyessä 1800-luvun lopussa kes-
kivertosuomalaisen hiilidioksidipäästöt olivat 
pari sataa kiloa vuodessa (43). Mitä opittavaa 
suomalaisesta asumiskulttuurista kestävällä 
nykyrakentamisella voisi olla?

Tuli on läpi vuosituhansien ollut asumiskult-
tuurimme keskipiste. Kivikauden asumusten, 
kotien (kota), keskellä oli kivistä kyhätty tuli-
sija, jonka ympärille traaninhajuiset suoma-
laiset kerääntyivät kertoilemaan tarinoitaan. 
Pronssikaudella maatalouden syrjäyttäessä 
metsästyksen ja keräilyn asuminen vakiintui. 
Hirsirakentamiskausi pysyi vallitsevana seu-
raavat 1000 vuotta, aina 1900-luvun puolivä-
liin saakka. (44)   

Tulisija, kiuas, oli savupirtin sydän. Sana 
savu oli talon synonyymi. Savupirteissä elel-
tiin aina 1800-luvun lopulle, paikoin pidem-
päänkin. Savupiippuihin liitetyt uunit syrjäytti-

vät kiukaat suomalaistupien lämmönlähteenä, 
ensin kaupungeissa ja lopulta maaseudulla (45). 
Vastavirtauuni eli ns. kaakeli- tai ”pönttöuuni” 
oli todellinen mullistus lämmityskulttuuris-
samme. Siinä on nerokas idea: savukanavat 
kiertävät uunin poskissa ensin ylös ja sitten 
uunin selkäpuolella taas alas, jolloin savukaa-
sujen lämpö siirtyy ja varastoituu tehokkaasti 
uunin tiiliin. Tiilet luovuttavat hitaasti ja tasai-
sesti lämmön ympärilleen huoneeseen. (46)  

Perinteinen hirsitalo on solakka ja ryhdikäs, 
Karjalassa hieman rönsyilevämpi. Sen ark-
kitehtuuria leimaavat puumateriaalin runsas 
käyttö sekä yksinkertaisuus ja konstailemat-
tomuus. Kattokulma oli melko loiva, jolloin 
lumi pysyy katolla toimien tehokkaana lisäeris-
teenä. Suuri, yleensä neliömäinen tupa oli pää-
tila, ja sen hallitsevana keskiönä seisoi massii-
vinen tulisija.

Taloja saatettiin jatkaa pituussuuntaan tai 
yläkertaan tarpeen vaatiessa. Myös kausiasu-
minen vuodenaikojen mukaan oli tyypillistä: 

ASUTTIIN SITÄ ENNENKIN
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sukupolvi ja palkolliset päälle. Tilat olivat liki 
omavaraisia: ruoka saatiin omasta pellosta, 
polttopuu lähimetsistä. Vaatteet ja tarve-esi-
neet tehtiin ja korjattiin itse.

Rintamamiestalo, 1950-luvun tyyppitalo, on 
noppamaisen muotonsa ja hormiston ja tulisi-
jojen ympärille ryhmittyvän tilaohjelman puo-
lesta energiatehokas – joskaan eristeet eivät 
olleet parasta mahdollista tasoa. Talot olivat 
pitkälti uusiutuvista luonnonmateriaaleista 
(puu) rakennettuja ja helposti asukkaan itse 
toteutettavissa ja korjattavissa. (48)

Usein porrashuone oli sijoitettu siten, että 
yläkerta voitiin erottaa omaksi erilliseksi asun-
nokseen. Yläkerta voitiin myös jättää hengit-
tävien rakenteiden ansiosta aktiivisen lämmit-
tämisen ulkopuolelle. Asumisen joustoa tämä-
kin.

Taloihin liittyi yleensä pieni peruna- ja 
ryytimaa. Kellarin kätköissä tai liiterin perällä 
oli tilaa puuhastella ja korjailla särkyneitä esi-
neitä. Rintamamiestaloalueet ovat visuaalisesti 

kesällä, kun oli lämmintä, asumista laajennet-
tiin aittoihin tai ullakkokerroksen kesähuonei-
siin. Talveksi vetäydyttiin tiiviisti tupiin. Käyt-
tämättömät tilat, kuten juhliin tarkoitettu sali, 
jätettiin lämmittämisen ulkopuolelle. Näin 
säästettiin energiaa.

Hirret veistettiin käsin lähitienoon puista. 
Jokamies rakensi talonsa yleensä itse, ja hirren-
veistotaito periytyi isältä pojalle. Jokainen osasi 
myös huoltaa ja korjata taloansa. Puun lisäksi 
ei ikkunalasien, peruskivien, tulisijojen ja hor-
mien kivien ja tiilien sekä satunnaisten metal-
liosien lisäksi muita raaka-aineita käytetty. 

Kun asuintalo oli palvellut aikansa, käyt-
tökelpoiset hirret kierrätettiin riihen, sau-
nan tai ladon seinässä. Joskus hirsiä saatet-
tiin antaa vanhempien talosta muuttaville lap-
sille mukaan pesämunaksi. Rakennusjätettä ei 
syntynyt – pikemminkin vanhat rakennukset 
ja rakennusten osat olivat resurssi seuraaville 
sukupolville. (47)  

Tyypillinen asumispaikka oli kyläyhteisö, 
jossa taloissa eleli sulassa sovussa useampi 

eheitä kokonaisuuksia. Elämä rintamamiesta-
loalueilla oli varsin omavaraista – ja kestävää.

Rintamamiestalojen kultakaudella hiili-
dioksidipäästömme olivat sillä tasolla, johon 
meidän olisi palattava vuoteen 2050 mennessä. 
80 % päästövähennys ei tässä perspektiivissä 
tunnu mahdottomalta – varsinkin kun meillä 
on nyt käytössämme huomattavasti edisty-
neempi tekniikka.

Rintamamiestalo on ollut monen ekota-
lon innoittaja. Silti rintamamiestalon edulli-
nen, ekologinen, energiatehokas, muunnel-
tava ja helposti korjattava pientalokonsepti on 
vielä saanut odottaa seuraajaansa. Pohjoismai-
sen muotoilun keskeinen idea oli että designin 
tuli olla jokaisen saavutettavissa.
VIITTEET:
42)   SYKE: Suomen ympäristön mittarit 2011, s 9
43)   Ibid
44)   Esko Kahri: Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, 
        Rakennustieto 1994, s 60
45)   Ibid
46)   Bengt von Bonsdorf ym: Suomen taiteen 
        historia, Schildts kustannus 1998, s 100
47)   Esko Kahri: Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, 
        Rakennustieto 1994, s 60
48)   Ibid, s 139 

Rakennukset loivat suojaisan pienilmaston 
pihalle. Kesällä levittäydyttiin asumaan aittoihin 
ja kesähuoneisiin. 

Tarpeen vaatiessa taloja saatettiin jatkaa pituus-
suuntaan tai yläkertaan. Kaavio: Alfred Koleh-
mainen.

Rintamamiestaloissa yläkerta oli helposti 
muunnettavissa erilliseksi asunnuksi. Kuva: 
Arkkitehtuurimuseo.

Vielä 1960-luvun lopussa suomalaisten hiilidi-
oksidipäästöt olivat kohtuuden rajoissa. Oliko 
elämä silloin sietämättömän ankeaa? Nyt meillä 
on apunamme lisäksi huipputeknologia. Kuva: 
Yrjö Suonto.
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TYYPILLINEN PIENTALO SUOMESSA

Pientaloasumisella on Suomessa pitkät 
perinteet, ja puolet kansasta asuu pien-

taloissa. Pientalot on halutuin asumismuoto 
Suomessa: liki 70 % suomalaisista haluaisi 
asua niissä. Uusia pientaloja on 2000-luvulla 
valmistunut vuosittain 8 000–16 000. Talopa-
kettien osuus on ollut kasvussa ja on nyt 75 % 
valmistuneista kohteista (48).

Pientalolla tarkoitetaan Tilastokeskuksen 
mukaan omakotitaloja, paritaloja sekä kaksi-
kerroksisia omakotitaloja, joissa on enintään 
kaksi asuntoa (49). Erillispientalolla tarkoitetaan 
omakotitaloa. Yli 80 % pientaloista on puu-
runkoisia.

Keskimääräinen pientaloasunto on 109,5 
m2 ja siinä asuu 2,59 henkilöä, kun keskimää-
rin kaikissa asunnoissa asuu 2,06 henkilöä (50). 
Pientalojen koko ja asumisväljyys kasvavat, ja 
2012 uuden pientalon kerrosala oli keskimää-
rin 144 m2 ja siinä asui 3,31 henkeä (51). 

Pientalot ja asumisväljyys kasvavat. 
Vuonna 2013 keskimääräinen asumisväljyys 

pientaloissa oli 44 m2 asukasta kohden ja kai-
kissa asunnoissa 40 m2. Vuonna 1970 neliöitä 
oli asukasta kohden 20 (52).

Tyypillinen pientalo Suomessa kuluttaa 
energiaa 20 000–40 000 kWh vuodessa. Pien-
taloista 43 %:ssa on sähkölämmitys, 23 %:ssa 
puu- tai pellettilämmitys, 18,5 %:ssa öljyläm-
mitys, 7 %:ssa alue- tai kaukolämpö ja 7 %:ssa 
maalämpö päälämmitysmuotona (53). Tyypilli-
sen sähkölämmitteisen pientalon käytön (läm-
mitys, vesi ja sähkö) aiheuttamat päästöt ovat 
noin 8 000 kg CO2-ekv vuodessa (54). Öljy- tai 
kaukolämpötalojen päästöt ovat samaa suu-
ruusluokkaa. 

Tyypillisen uudemman (vuonna 2012 tai 
sen jälkeen) valmistuneen pientalon päästöt 
ovat noin 5500 kiloa vuodessa energiatehok-
kuuden paranemisen ja uusiutuvien energia-
muotojen hyödyntämisen lisääntymisen ansi-
osta (55).

Pientaloissa kulutetaan kerros- ja rivita-
loja enemmän energiaa asuntoa, neliötä ja asu-
kasta kohden, mutta pientaloissa on parem-
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mat mahdollisuudet uusiutuvien energiamuo-
tojen hyödyntämiseen (56), ja asumisen hiilidi-
oksidipäästöt jäävät niissä pienemmiksi suh-
teessa kulutetun energian määrään. 

Olemassa olevien pientalojen energianku-
lutusta ja hiilidioksidipäästöjä voidaan vähen-
tää monella tapaa. Enete -tutkimuksen loppu-
raportin mukaan esimerkiksi sähkölämmittei-
sen pientalon sähkönkulutusta voidaan leikata 
jopa 70 % (57). Nykyisten rakennusten ener-
giatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen 
uusiutuvan energian käyttöön ovat tärkeitä 
edellytyksiä valtakunnallisten päästövähen-
nystavoitteiden saavuttamisessa.

Ekologisista tavoitteista tyypillinen suomalai-
nen pientalo on kuitenkin vielä kaukana. Ener-
giatehokkuus on rakentamisen normiohjauk-
sen ansiosta parantunut huomattavastikin ja 
useimmilla talovalmistajilla on tarjolla pas-
siivitalovaihtoehto, mutta energiatehokkuu-
desta saatu hyöty on usein menetetty asunto-
jen pinta-alan kasvaessa (58). 

KAAVIO: 122 m2  passiivitalon, matalaenergia-
talon  ja tyypillisen 1985–2003 valmistuneen 
pientalon energiankulutuksen jakautuminen 
50 vuoden tarkastelussa. Energiatehokkuuden 
parantuessa, sähkön, lämpimän käyttöveden 
ja rakentamisvaiheen suhteelliset osuudet 
kasvavat. Lähde Matalaenergiarakentaminen, RIL 
249-2009 s 93. 

Tyypillinen uusi pientalo on 144 m2, puurun-
koinen ja kuluttaa 20 000 kWh energiaa 

VIITTEET:

48)   http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa_
        pientaloista/, katsottu 28.9.2015
49)   http://www.stat.fi/meta/kas/pientalo.html, 
        katsottu 28.9.2015
50)   Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot 2012
51)   Marja Hermiö/Tilastokeskus, sähköpostiviesti 
        22.1.2014
52)   Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot 2012
53)   Tilastokeskus, ympäristö ja energia 2012
54)   Pekka Hänninen: Pientaloasumisen ekologinen 
        kestävyys, Ympäristöministeriö 2014, s 10
55)   Ibid
56)   Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa, 
        RIL 265-2014, s 41
57)   ENETE-loppuraportti, s 43
58)   VTT:n vanhempi tutkija, Pekka Lahti: esitys 
        14.2.2014 TunnusPAANUN jakotilaisuudessa
59)   Anna Srandell: Asukasbarometrit 2010, Suomen 
        ympäristö 31/2011, s 64

Asuntojen lämmitettävän pinta-alan jous-
taminen perhekoon muutoksiin, aurinkoener-
gian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen 
saati kestävän elämäntavan huomioiminen 
eivät näy pientalojen asuntoarkkitehtuurissa. 
Myöskään materiaalitehokkuus tai rakentei-
den ja asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen 
eivät ole olleet tyypillisten pientalojen suunnit-
telun lähtökohtia. Talopakettien mallit sovel-
tuvat usein suurille tonteille, mutta eivät tiivi-
seen kaupunkiympäristöön.

Tilausta ekologisesti kestävämmälle pien-
taloasumiselle kuitenkin olisi – suomalaisten 
asumismieltymyksiä mittaavan ympäristömi-
nisteriön kyselyn vastaajista 86 % pitäisi asu-
misen ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asun-
non ja asuinalueen valinnassa, jos olisi nyt 
muuttamassa. (59)
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KESTÄVIÄ PIENTALOJA SUOMESSA

Gro Harlem Brundtlandin komitea mää-
ritteli kestävän kehityksen 1987 seuraa-

vasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyy-
dyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa.” Jotta ihmiskunnan toiminta olisi 
kestävää, sen on pysyttävä luonnon kantoky-
vyn rajoissa luonnon monimuotoisuutta tai 
ekosysteemien toimivuutta vaarantamatta (60). 

Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan kes-
tävän kehityksen mukaista rakennustoimintaa. 
Ekologisen kestävyyden lisäksi se sisältää sosi-
aalisen ja taloudellisen ulottuvuuden.

Kestävälle rakentamiselle on laadittu ISO 
21929 -standardi. Se sisältää 14 kohtaa: hai-
talliset päästöt (hiilijalanjälki), uusiutumatto-
mat resurssit, makea vesi, jätteet, maankäyttö, 
palvelujen saavutettavuus, esteettömyys, sisä-
olosuhteet, muuntojousto, kustannukset, yllä-
pidettävyys, turvallisuus, käytettävyys sekä 
esteettinen laatu. Rakennuksen elinkaaren hii-
lidioksidipäästöt ovat ne keskeisimmät (61).

Käsitteet kestävä talo ja kestävä rakenta-

minen ovat korvanneet aikaisemmat käsitteet 
ekotalo ja ekologinen rakentaminen. Kestä-
vän rakentamisen -käsite on saanut osakseen 
myös kritiikkiä. Sana liitetään liikaa rakenteel-
lisen kestävyyden merkitykseen. Ekologisesti 
kestävä rakentaminen on ollut varsin monen-
kirjavaa.

1960-luvun ympäristökatastrofin merkit ja 
toisaalta 1970-luvun alun energiakriisi käyn-
nistivät ensimmäisen ekologisen rakentamisen 
aallon Suomessa (62). Vantaan Variston asunto-
messuille 1977 valmistui Aurinkotalo. Arkki-
tehti Harto Helpisen suunnittelema pientalo 
hyödynsi aurinkoenergiaa passiivisesti ja aktii-
visesti (aurinkolämpö). Tilat olivat ryhmit-
tyneet tulisijojen ja sydänmuurin ympärille. 
Katolle sijoitettu hyötypuutarha oli rakennuk-
sen persoonallinen huipentuma – valitettavasti 
kasvihuone on myöhemmin poistettu.

Kuopion asuntomessuille valmistui 1980 
arkkitehti Bruno Eratin suunnittelema Polar-
sheikki. Se yhdisti tavanomaisen pakettitalon 
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ja ekotalon piirteitä. Ulkoasu oli talopaketin, 
mutta tilat oli ryhmitelty vyöhykkeisiin sydän-
muurin ympärille. Rakennus hyödynsi passii-
visesti aurinkoenergiaa. 1970- ja -80 -lukujen 
taitteessa valmistui lukuisia muitakin energia-
tehokkuuteen ja aurinkoenergian hyödyntämi-
seen tähdänneitä pientaloja varsinkin asunto-
messuille. 

Aikakauden merkittävin toteutunut kohde 
on kuitenkin Bruno Eratin omaksi kodikseen 
suunnittelema ja 1978 valmistunut Villa Sol-
branten. Se on noussut ekotalon ikoniksi ja 
on edelleen ajankohtainen esimerkki kestä-
västä rakentamisesta: talon arkkitehtuurin 
lähtökohtana on aurinkoenergian aktiivinen 
ja passiivinen hyödyntäminen, energiatehok-
kuus ja ylipäänsä ekologinen kestävyys ja elä-
mäntapa (63).

Villa Solbrantenissa tilat on ryhmitelty 
lämpövyöhykkeisiin lämpösydämenä toimi-
vien tulisijojen ja lämmönvaraajan ympärille. 
Tulisijoista ja aurinkokeräimistä saatava lämpö 
varastoidaan 10 000 litran vesivaraajaan. Oles-

kelutilat ovat etelän puolella, keittiö, makuu-
huoneet sekä varasto- ja työtilat puolestaan 
puskurivyöhykkeenä viileämmällä pohjoispuo-
lella. Ikkunat ja aurinkokeräimet kurkottavat 
kohden aurinkoa ja pohjoissivulla talo vetäytyy 
katon lappeen alle suojaan pohjoista vasten, 
talvella lumivaipan avustamana. Viherkatolla 
kasvaa 40 kasvilajia. Näin talo tukee rakennus-
paikan luonnon monimuotoisuutta (64). Katto 
imitoi harvinaistuvia ketoja.

Tilat on suunniteltu siten, että niistä osa 
voidaan jättää aktiivisen lämmittämisen ulko-
puolelle. Osa pohjoispuolen aputiloista sekä 
entiset lasten makuuhuoneet ovat olleet ilman 
aktiivilämmitystä, niiden lämpötila on laskenut 
talvisin 6 asteeseen.

Rakennuksen ostoenergiankulutus on 
nykymittapuunkin mukaan hyvin alhainen. 
Lämmitysenergiankulutus on vain 36 kWh/
m²/v eli lähes passiivitalon luokkaa ja koko-
naisenergiankulutuskin 65 kWh/m²/v (VTT 
1980) (65). Keväällä 2015 rakennukseen lisät-
tiin 40 m2 aurinkosähköpaneelisto, joka las-

Villa Solbranten, vasemmalla, on suoma-
laisen ekotalon ikoni.

Variston asuntomessujen 1977 Aurinkota-
lossa, arkitehti Arto Helpinen, oli hyötypuu-
tarha lasikaton alla. KUVAT: Arto Helpinen

VIITTEET:

60)   eko-boxi.safa.fi, katsottu 23.2.2015
61)   VTT:n vanhempi tutkija Tarja Häkkisen esitys 
        Laiturilla 14.1.2015
62)   Bruno Erat: Ecologigal design and constuction in 
        modern Finland, Transformation, Museum of finnish 
        architecture 2013, s 28
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65)   Bruno Eratin arkisto.
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Rannanpeltotalo Lahnajärvellä luo hyvät puitteet 
ekologisesti kestävämmälle asumiselle: talo on 
energiapihi, ja vähä tarvittava energia tuotetaan 
uusiutuvilla energiamuodoilla. Kompostikäymälä 
ei tuota likavesiä ja suuri kasvimaa ja lähitienoon 
metsät tarjoavat antejaan ruokapöytään. Puura-
kenteet varastoivat hiiltä suurin piirtein saman 
verran kuin talon käyttö aiheuttaa hiilidioksidi-
päästöjä eli asuminen voidaan tulkita hiilineut-
raaliksi.

kennallisesti tuottaa noin 5000 kWh sähköä 
vuodessa. Tavoitteena on päästä nollaenergia-
tasoon (66).

Energiakriisin päätyttyä hyvin käynnisty-
nyt energiatehokas rakentaminen tyrehtyi 20 
vuodeksi.

2000-lukua lähestyttäessä yleinen havah-
tuminen ilmastonmuutokseen herätti kiin-
nostuksen energiatehokkaaseen ja uusiutuvia 
energiamuotoja hyödyntävään rakentamiseen 
uudelleen. Rannanpeltotalo on VTT:n tutkija 
Pekka Leppäsen itselleen 1997 Suomusjär-
velle suunnittelema ja toteuttama puuraken-
teinen matalaenergiatalo. Rakennuspuut kaa-
dettiin ja sahattiin tontilla. Seinissä on 300 mm 
ja katossa 450 mm selluvillaeriste ilman muo-
vista höyrynsulkua. Luonnonmukaisuus oli 
talon tavoitteita. Talo lepää kevyillä leca-hark-
kopilareilla, jolla pyrittiin tietoisesti alhaiseen 
rakennusvaiheen energiankulutukseen ja hiili-
jalanjälkeen. (67)

Solakka rakennus sijaitsee etelään viettä-
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vässä rinteessä hyödyntäen aurinkoenergiaa 
passiivisesti: lähes kaikki talon ikkunat avau-
tuvat etelään. Puu on päälämmitysmuoto, ja 
polttopuu saadaan lähimetsistä. Tulisija ja 
aurinkokeräin (7m2) on yhdistetty lämmön-
varaajaan. Auringolla lämmitetään käyttövesi 
lämmityskauden ulkopuolella. Rakennuksessa 
on koneellinen ilmanvaihto melko tehok-
kaalla lämmön talteenotolla. (68) Talo toimii 
myös ilman sähköä: talvimyrsky katkaisi säh-
köt kymmeneksi vuorokaudeksi talvella 2011, 
jonka ajan lämmitysjärjestelmä toimi ilman 
pumppuja fysiikan lakeja noudatellen (69).

Rannanpeltotalossa kuluu ostosähköä 
3600–4800 kWh ja polttopuita 8–10 pinokuu-
tiota vuodessa. Energiankulutusta on mitattu 
17 vuotta, ja kokonaisenergiankulutus on vaih-
dellut 84–100 kWh/m2 välillä.(70) Merkkejä 
puurungon ravistumisesta ja ilman- ja läm-
mönpitävyyden heikkenemisestä ei ole – sei-
nissä vilistävistä hiiristä huolimatta (71). 

Rakennuksessa on kompostikäymälä ja 
harmaat vedet käsitellään omassa puhdista-

mossa. Tontilla on suuri kasvimaa. Läheiset 
metsät tarjoavat hyvät sieni- ja marja-apajat. 
Polttopuu saadaan tontilta ja lähimetsistä. Talo 
suokin hyvät puitteet kestävään asumiseen 
maaseutuympäristössä. Valitettavasti palve-
lut ovat pikku hiljaa kaikonneet lähikylästä. (72) 

Suomen ensimmäinen passiivitalo val-
mistui Vantaan Tikkurilaan 2009. Nyt, seitse-
män vuotta myöhemmin, niitä on valmistunut 
Suomeen jo satoja. Keski-Euroopassa passii-
vitaloja on yli 10 000, ja muun muassa Frank-
furtin kaupunki toteuttaa kaikki uudis- ja kor-
jausrakennushankkeensa passiivitalokonsep-
tilla näiden pienempien elinkaarikustannusten 
johdosta (73).

Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnitte-
lema ja toteuttama Luukku-talo on ensimmäi-
nen Suomessa toteutettu nollaenergiatalo. Se 
on puurakenteinen vapaa-ajantalo ja valmis-
tui Mäntyharjun loma-asuntomessuille 2009. 
Siinä on hengittävät rakenteet ja koneellinen 
ilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla 

varustettuna. 60 m² aurinkosähköpaneelit ja 5 
m² aurinkokeräin tuottavat vuositasolla yhtä 
paljon energiaa (8700 kWh) kuin mitä raken-
nus kuluttaa. (74)

Luukku-talo on  puurakenteinen ja siirrettävä. 
Se osallistui eurooppalaisten korkeakoulujen 
ekotehokkaan rakentamisen kymmenotteluun, 
Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailuun 
Madridissa. Luukku-talo voitti kilpailussa ark-
kitehtuurin osakilpailun ja sijoittui kokonais-
kilpailussa viidenneksi. Talo toimii Suomen 
olosuhteissa nollaenergiatalona ja Madridissa 
plusenergiatalona. (75)

Aurinkoenergian hyödyntäminen ja toi-
saalta liialta auringon paahteelta suojautumi-
nen näkyvät Luukku-talon arkkitehtuurissa: 
kattomuoto on optimoitu aurinkosähkön 
tuottamiseen Madridissa ja päätyjen puusäl-
eiköt estävät matalalta paistavaa kesäistä ilta-
aurinkoa korventamasta sisätiloja. 

Energiatekniikan lisäksi rakennuksessa 
on kiinnitetty huomiota muihinkin kestävän 

Suomen ensimmäinen passiivitalo Vantaan 
Tikkurilassa. 
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Teknologiaan perustuva passiivitalokonsepti 
on saanut osakseen myös kritiikkiä ja niitä 
on verrattu mm. ”1970-luvun pullotaloihin”. 
Paksujen eristekerrosten kosteustekninen toi-
minta varsinkin leudontuvissa olosuhteissa ja 
passiivitalojen monimutkainen tekniikka haa-
voittuvaisena ovat herättäneet epäilystä. Vasta-
vetona passiivirakentamiselle on mm. luomu-
rakentaminen Ruotsissa noussut uudeksi tren-
diksi, ja maassa on rakennettu lukuisia pieniä 
energiatehokkaita, mutta luonnonmukaiseen 
suunnitteluun perustuvia pientaloja (78).

Uutta luonnonmukaisempaa suuntausta 
Suomessa edustaa arkkitehti Bruno Eratin 
suunnittelemat kaksi pientä ekotaloa Vihtiin 
(valmistuneet 2014). Niiden keskeiset tavoit-
teet ovat vähäinen lämmitysenergian tarve ja 
pieni hiilijalanjälki sekä edullinen hinta. 

Talot ovat kohtuukokoisia (140 m2). Poh-
jaltaan ne ovat  liki neliönmuotoisia ja kak-
sikerroksisia, jolloin ulkovaipan lämpöä haih-
duttava pinta-ala on mahdollisimman pieni 
suhteessa lattiapinta-alaan. Ulkovaipan pinta-

parempi, mutta kaukolämpö oli investointina 
edullisempi. Lanttitalon toteutuneita kulutus-
tietoja en ole saanut käyttööni.

Talon muoto on kompakti, ja se on hyvin 
eristetty. Seinissä on 450 mm ja ylä- ja alapoh-
jissa 510 mm puukuitueriste. Talon ilmanvuo-
toluku on 0,3 l /h, ja vähän sähköä kulutta-
van ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosi-
hyötysuhde 80 %. Ikkunoiden koko ja  suun-
taus on harkittu huolella, niin että luonnonva-
losta saataisiin maksimihyöty, mutta kesäinen 
ylikuumeneminen vältettäisiin.

Sähkönkulutusta on minimoitu valitse-
malla mahdollisimman energiatehokkaat lait-
teet ja koneet ja tuottamalla valaistus pääosin 
LED-valoilla. Kotona/poissa -kytkin las-
kee sähkönkulutuksen minimiin, silloin kun 
talossa ei olla.

Talon kustannukset nousivat vielä huo-
mattavan korkealle. Sarjatuotannossa hinta 
putoaisi. Elinkaaritarkastelussa hintaero tavan-
omaiseen taloon kuroutuu, koska energianku-
lutus on hyvin alhainen.  (77)

rakentamisen kysymyksiin: käytetyt rakenteet 
varastoivat hiiltä, joka on poissa ilmakehää 
lämmittävästä hiilidioksidikuormasta. Sisus-
tuksessa on useita tilatehokkuuteen ja kestä-
vyyteen tähtääviä ratkaisuja. Rakennuksessa 
oli kilpailuvaiheessa oma harmaiden jäteve-
sien käsittely. (76)

Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnit-
telema ja Tampereen Vuoreksen asuntomes-
suille 2012 valmistunut Lantti-talo on perhe-
asunnoksi tarkoitettu versio Luukku-talosta. 

Puurakenteinen Lantti-talo tuottaa tarvit-
semansa sähkön aurinkosähköpaneeleilla, ja 
se lämpiää aurinkolämpökeräimillä ja kauko-
lämmöllä. Talon kokonaisenergiankulutusta 
kuvaava E-luku on -1, eli se tuottaa vuosi-
tasolla vähän enemmän energiaa kuin kulut-
taa. 60 m² aurinkopaneeli tuottaa 7000 kWh 
sähköä ja 8 m² aurinkokeräin 40 % lämpi-
mästä käyttövedestä. Kesällä talo ”lainaa” yli-
määräisen energian verkkoon ja talvella taas 
ottaa sen takaisin. Erotus on nolla. Maaläm-
möllä Lantti-talon E-luku olisi ollut vieläkin 

Aalto yliopiston toteuttamat Luukku ja 
Lantti-talot. Luukkutalon kuva: Asuntomessut.
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alan optimointi säästi myös materiaaleja ja 
kustannuksia. 

Passiivinen aurinkoenergian hyödyntä-
minen on talojen arkkitehtuurin lähtökohta. 
Ikkunat avautuvat etelään, jolloin lämmitys-
kaudella matalalta paistava aurinko lämmit-
tää huonetiloja. Kesällä pitkä terassin kattona 
toimiva räystäs suojaa sisätiloja ylikuumene-
miselta.

Taloissa on passiivitaloa vastaavat eriste-
paksuudet ja ikkunat. Seinärakenteet ovat höy-
rynsulkumuovittomat ja  hengittävät. Passiivi-
talosta poiketen taloissa on luonnollinen eli 
painovoimainen ilmanvaihto. Rakenteissa ja 
pintakäsittelyissä pyrittiin myrkyttömyyteen. 
Talo Koskisessa rakennusjätettä syntyi ennä-
tyksellisen vähän: noin kuutio.

Talojen lämmitysenergiantarve on noin 
neljännes verrattuna olemassa olevaan pien-
talokantaan. Tulisijat ja aurinkokeräimet on 
liitetty  lämmönvaraajaan. Varaajasta lämpöä 
siirretään huoneisiin vesikiertoisen lattialäm-
mityksen välityksellä. Taloista ei ole vielä ver-

tailukelpoista mittaustietoa energiankulutuk-
sesta tai hiilidioksidipäästöistä. (79)

Ehkäpä näissä taloissa on nähtävissä 
paluuta rintamamiestalotyyppiseen maanlähei-
sempään asumiskulttuuriin. Asukkaat toteut-
tivat talot runkovaiheesta eteenpäin. Heidän 
kokemustensa mukaan varsinkin luonnonmu-
kaisempien ja myrkyttömien materiaalien han-
kinta tavallisista rautakaupoista oli vaikeata. 
Heidän mukaansa olisi tarvetta ekologiselle ja 
luonnonmukaiselle talopaketille. (80)
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MONTA TIETÄ VÄHÄHIILISEEN 
ASUMISEEN

Onko vähähiilinen asuminen nykyteknii-
koilla ja -mukavuuksilla mahdollista? 

Miten ekologinen kestävyys on toteutunut 
kotimaisissa hankkeissa? 

Vertasin 13 olemassa olevan pientalon 
asumisen asukaskohtaisia päästöjä ympäristö-
ministeriölle 2014 tekemässäni selvityksessä 
Pientaloasumisen ekologinen kestävyys (81). 
Viidelle kohteelle laskin päärakenteiden hiili-
jalanjäljen. Edellisen luvun kohteista mukana 
olivat Villa Solbranten, Rannanpeltotalo ja Lit-
toisten passiivitalo.

Asuminen pienillä hiilidioksidipäästöillä 
on selvitykseni mukaan jo tietyin ehdoin mah-
dollista nykyisellä tekniikalla ja mukavuuksilla 
ja tähän on vieläpä monta vaihtoehtoista tietä. 
Keskeiset tekijät ovat  energiatehokkuus, 
uusiutuvien energiamuotojen hyödyntä-
minen, tilatehokkuus eli kuinka väljästi tai 
tiiviisti asutaan, käytetyt materiaalit sekä 
asukkaiden elämäntapavalinnat. Aineiston 
mukaan vaikutti jopa siltä, että muilla tekijöillä 

pystyy kompensoimaan yhden heikomman. (82)

Tutkimieni passiivitalojen ostoenergian 
kulutus oli 15–25 % tavanomaisen pientalon 
kulutuksesta. (83) Energiatehokkuuden rinnalla 
uusiutuvien omavaraisenergioiden hyödyntä-
minen vähentää huomattavasti ostoenergian 
tarvetta ja asumisen hiilidioksidipäästöjä. (84)

Puurakenteisissa kohteissa (mm. Rannan-
peltotalo) elinkaaren pieneen hiilijalanjälkeen 
pääsi hieman heikommalla energiatehokkuu-
della kuin kivirakenteisissa (Littoisten passii-
vitalo), joiden rakentaminen aiheuttaa suu-
remman hiilipiikin. Mikäli laskuihin otetaan 
mukaan puurakenteiden sitoma hiili, voivat 
käytön aikaiset päästöt jopa alittaa rakentei-
siin varastoituneen hiilen määrän. (85)

Rannanpeltotalon päärakenteiden hiilija-
lanjälki oli hyvin pieni, vain 13 000 kg CO2. 
Rakenteisiin on varastoitunut hiiltä hiilidiok-
sidiksi muunnettuna 40 000 kg CO2, joten 
päärakenteiden hiilitase on -27 000 kg CO2. 
Rakennus siis varastoi kaksi kertaa enemmän 
hiilidioksidia kuin sen rakentamisesta on syn-
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tynyt päästöjä. Todellisuudessa päästöt ovat 
vieläkin pienemmät, sillä vältyttiinhän raken-
tamisessa puutavaran kuljetuksilta. Kevyt 
lecasorapilariperustus vähensi hiilijalanjälkeä 
maanvaraiseen verrattuna tuntuvasti.

Laskettaessa asumisen päästöjä sähkön-
tuotannon keskipäästöillä (sähkö 273 kg CO2 
/ kWh) ovat Rannanpeltotalon asumisen pääs-
töt taloa kohden 1560 ja asukasta (2 henkilöä) 
kohden 790 kg CO2 / kWh vuodessa. Todel-
lisuudessa Rannanpeltotalossa käytetään vih-
reää sähköä, ja asukkaiden asumisen käytönai-
kaiset laskennalliset päästöt ovat hyvin alhai-
set, 211 kg CO2 vuodessa – näin laskien asuk-
kailta menisi 130 vuotta, ennen kuin heidän 
asumisen päästöt ylittävät talon rakenteisiin 
varautuneen hiilen määrän.(86) Pekka Leppä-
nen katsookin asumisen Rannanpeltotalossa 
olevan hiilineutraalia. (87)  

Villa Solbrantenin käytönaikaiset hiilidi-
oksidipäästöt ovat vuositasolla 2225 kg CO2 
taloa ja 556 kg CO2 asukasta (4 henkeä) koh-
den laskettuna nykyisillä energiantuotan-

rivikansalaisen vastaavista luvuista. Talo on 
maassamme ensimmäinen keskieurooppalai-
sen passiivitalostandardin täyttävä rakennus 
ja hyödyntää aurinkolämpöä sekä saunan kiu-
kaan ja keittiön puulieden hormien savukaasu-
jen hukkalämmön. Talo pysyy lämpöisenä käy-
tännössä löylytellen ja kahveja keitellen. Perhe 
kuluttaa ostosähköä vain huikeat 3000 kilo-
wattituntia vuodessa eli 600 kWh per henki! 
Polttopuu saadaan lähimetsästä. (89)

Selvitykseni yllättäjä oli kuitenkin ver-
rokkikohteena toiminut 1940-luvulla raken-
nettu pientalo, johon on lisätty vain ilma-vesi-
lämpöpumppu. Tilatehokkuuden eli asunnon 
kohtuullisen koon (90 m2) ansiosta siinä asu-
van nelihenkisen perheen ostoenergian kulu-
tus oli tutkimuksen kolmanneksi pienin ja pie-
nempi kuin kahden passiivitalon asukkaiden. 
Energiatehokkuus on suhteellista. (90)

non keskipäästöillä (sähkö). Todellisuudessa 
talossa käytetään vihreätä sähköä ja päästöt 
jäävät pienemmiksi: taloa kohden 330 kg CO2 

ja asukasta kohden 83 kg CO2. Näissä luvuissa 
ei siis ole mukana päärakenteiden hiilijalanjäl-
keä. (88)

Kaarinan Littoisissa sijaitsevasta suuren 
kivirakenteisen pientalon päärakenteiden hii-
lijalanjälki oli selvitykseni mukaan 60 000 kiloa 
eli viisi kertaa suurempi kuin Rannanpeltota-
lon. Viisihenkisen perheen asumisen (raken-
taminen ja käyttö) asukaskohtaiset päästöt jäi-
vät selvityksen pienimmiksi, vain 435 hiilidi-
oksidikiloon vuodessa, äärimmäisen energia-
tehokkuuden, uusiutuvien energiamuotojen 
hyödyntämisen sekä suuren asukasluvun ansi-
osta. Asukaskohtaiset asumisen päästöt alitta-
vat siis diplomityölleni asettamani tavoitteen 
540 CO2  vuodessa. Lasten muuttaessa kotoa 
asukaskohtaiset päästöt kasvavat kuitenkin yli 
tämän rajan. 

Littoisten talon asumisen energiankulu-
tus ja päästöt ovat kymmenisen prosenttia 

Rannanpeltotalossa (vasemmalla) pystytään 
toteuttamaan kestävää elämäntapaa monella 
tavalla, Littoisten passiivitalon (yllä) asukkaiden 
pieni hiilijalanjälki perustuu teknologiaan ja 
1940-luvun pientalon asukaskohtainen energian-
kulutus peittosi tilatehokkuuden ja ilma–vesi-
lämpöpumpun ansiosta parin väljemmin asutun 
passiivitalon asukkaiden vastaavat luvut – 
energiatehokkuus on suhtellista ja kestävään 
lopputulokseen on monta veihtoehtoista tietä.
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ILMASTONMUUTOKSEN JÄLKEINEN 
MAAILMA

Ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää, 
mutta sen vaikutuksia voidaan hillitä ja – 

toisaalta niihin voidaan pyrkiä sopeutumaan.
Suomea ilmastonmuutoksen arvellaan 

kohtelevan verrattain lempeällä kädellä aina-
kin verrattuna muihin maapallon kolkkiin: 
laajat alueet muuttunevat asuinkelvottomiksi 
lähivuosikymmeninä. 

Globaalisti ilmastonmuutos aiheuttaa näl-
kää, kaaosta, energiapulaa, poliittista epäva-
kautta, konflikteja ja taloudellista taantumaa, 
jotka heijastuvat myös meille. YK:n arvion 
mukaan 2050 ihmiskunnalla on asutettavanaan 
250 miljoonaa ilmastopakolaista. 

Siirtymäliikkeessä (myös siirtymäkaupun-
kiliike, engl. Transition Towns tai Transition 
Movement) varaudutaan ilmastonmuutok-
sen ja öljyvarojen loppumisen jälkeiseen epä-
varmuuden ja niukkuuden aikakauteen (91). 
Keskeisiä teemoja selviytymiselle ovat pyrki-
mys paikalliseen omavaraisuuteen energian- 
ja ravinnontuotannossa. Energiantuotanto 

on fossiilivapaata ja viljely perustuu perma-
kulttuurin periaatteisiin. Perinteisten käsityö- 
ja ruoanlaittotaitojen vaaliminen sekä yhtei-
söllisyys ovat myös keskeisiä tavoitteita. Liik-
keeseen on liittynyt lukuisia yhteisöjä ympäri 
maailmaa. Britaniassa liikkeeseen kuuluu myös 
useita kuntia.

Osana ratkaisua vaikeaan kysymykseen 
siirtymäliike ja monet muutkin tahot näke-
vät talouden muuttamisen. Jatkuva kasvu on 
mahdottomuus. Lääke on kohtuullistami-
nen eli aineellisen kulutuksen vähentäminen. 
Rahasta siirryttäisiin hiljalleen vaihtotalouteen: 
paikkaa sinä pyöräni kumi niin minä leikkaan 
hiuksesi. Pienimuotoinen kotitarveviljely saat-
taa olla yllättävä ratkaisu maapallon ravintoti-
lanteeseen. Pieni piha tai edes parveke saattaa 
olla aarre tulevaisuudessa.

Resilienssi on uusi käsite, joka liittyy ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen. Sillä tarkoite-
taan kykyä vastustaa vahingollisia muutoksia; 
joustaa, selviytyä, korjaantua ja toipua ääri-
tilanteista. Resilienssi tuo uusia näkökulmia 
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arkkitehtuuriin niin rakennus- kuin kaupun-
kisuunnittelussa. Ennen rakennusten ja kau-
punkirakenteen elementeille ja osille oli erotel-
lut tehtävät. Tulevaisuudessa ne ovat toisiinsa 
integroitu kudelma, jossa esimerkiksi raken-
nukset ja korttelialueet ovat osana kaupunki-
vihreää, puistot ja aukiot osana tonttien sade-
vesien hallintaa ja katupuut suojaamassa asun-
toja ylikuumenemiselta (92).

Rakennuksetkin joutuvat ilmastonmuutok-
sessa joustamaan. Talvien leudontuminen Suo-
messa vähentää toki lämmitysenergian kulu-
tusta, mutta samalla rakenteet eivät kuivu nol-
lan ympärillä sahaavissa lämpötiloissa. Tämä 
saattaa lisätä rakenteiden kosteusriskiä. Lunta 
saattaa sataa äkillisesti ja paljon, ja lisäksi lumi 
on kosteata ja painavaa. Tämä rasittaa varsin-
kin kattorakenteita. Toisaalta kuumat helteiset 
kesät lisäävät talojen viilennystarvetta. Kesäi-
sin pitkät kuumat ja kuivat jaksot ja rankkasa-
teet vuorottelevat ja lisäävät eroosiota myös 
meillä.

On myös mahdollista, että ilmastonmuu-
tos aiheuttaa Golfvirran heikkenemisen tai 
pysähtymisen, joka kompensoisi meillä läm-
penemisen. Ilmastonmuutos saattaa myös 
muuttaa vallitsevia ilmavirtauksia, jolloin tal-
visin meillä jopa kylmenee (93). 

Olemmekin omituisessa tilanteessa: emme 
tarkkaan tiedä pitäisikö varautua lämpenemi-
seen vai kylmenemiseen. Joka tapauksessa 
ilmastonmuutos lisää sään äärevyyttä ja ääri-
ilmiöitä – luultavimmin rakentamisessa on 
parasta varautua kaikkeen mahdolliseen ja 
mahdottomaankin.

Millainen on sitten tulevaisuuden ekologi-
sesti kestävä pientalo? Edellisten sivu-

jen perusteella voisi päätellä, että se sijaitsee 
olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa tätä 
mahdollisesti täydentäen ja eheyttäen. Raken-
taminen ei nakerra luonnon monimuotoi-
suutta, ehkä pikemminkin jopa lisää ja rikas-
tuttaa sitä ainakin jo rakennetussa ympäris-
tössä.

Tulevaisuuden ekologisesti kestävämpi pien-
talo on luultavimmin melko pieni, käyttötar-
koitukseensa kohtuullisen kokoinen. Sen tilat 
joustavat eri elämän tilanteisiin ja käyttötar-
koituksiin. Se on rakennettu paikallisista luon-
non materiaaleista, joiden valmistamiseen ja 
kuljetuksiin on tarvittu vain vähän energiaa. 
Rakenteet ovat pitkäikäisiä ja asukkaan hel-
posti huollettavissa ja korjattavissa ja – kun 
talo on palvellut aikansa ne voidaan kierrättää 
muussa käytössä tai palauttaa luonnon kierto-
kulkuun. Käytetyt materiaalit eivät myöskään 
aiheuta haittaa sisäilmassa asukkaiden tervey-

delle. Talo kuluttaa vain vähän energiaa, ja 
vähä energia on tuotettu paikallisesti uusiutu-
villa energiamuodoilla. 

Talon arkkitehtuuri ja ratkaisut helpottavat  
ekologisesti kestävämpää elämäntapaa arjessa: 
kierrätystä, vanhan korjaamista, elämän koh-
tuullistamista, yhdessä oloa, aineellisen sijaan 
yhdessäolon nautinnon jakamista. Talo kestää 
sään ääri-ilmiöt ja toimii myös yhteiskunnan 
kriisitilanteissa. 

Seuraavassa osassa lähden tutkimaan, 
kuinka tämän osan haasteet ja reunaehdot 
toteutuvat. Ehkä tulevaisuuden pientalo on 
ripaus hirsirakentamisperinteen viisautta ja 
rintamamistalon konstailematonta käytännöl-
lisyyttä nykyteknologialla höystettynä. Katajai-
sen kansan niukkuudesta revittyä onnea.VIITTEET

91)   http://www.transitionnetwork.org
92)   Arkkitehti Suvi Tyynilä: esitys Laiturilla 28.1.2015
93)   Ibid

 TULEVAISUUDEN PIENTALO?

Ilmastonmuutoksen takia viljelymah-
dollisuudet heikkenevät laajoilla alueilla 
maapallola – Suomenna ne aluksi jopa 
paranevat. Tästä näkökulmasta pelloille 
rakentaminta tulisi välttää myös meillä.
Kuivuuskuva: Sataporn Thongma / 
Geenpeace.
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KESTÄVÄN PIENTALON ABC
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Hajaantuva yhdyskuntarakenne on ympä-
ristön kannalta huono suunta. Liikenne 

aiheuttaa viidenneksen Suomen hiilidioksidi-
päästöistä. Pientaloja rakennetaan usein kas-
vukeskusten ympärille taajamien ulkopuolelle, 
missä maa on edullisinta (94). Samalla liikkumi-
sen tarve ja autoriippuvuus kasvavat. 

Keskimäärin omakotitalouksissa on 1,2 
autoa. Autottomia omakotitalouksista on 
vain muutama prosentti, mutta kaksi tai use-
ampi auto on 60 % ja harvan pientaloasutuk-
sen alueilla peräti 72 % talouksista (95). Kerros-
talotalouksista autottomia on 35 % ja kahden 
tai useamman auton talouksia reilu 10 % (96).

Keskivertoautolla ajetaan 18 800 km vuo-
dessa (97), ja sen keskipäästöt ovat 167 g CO2-

ekv / km (98), joten keskivertoauton päästöt 
ovat 3100 kg CO2-ekv vuodessa. Keskiverto 
omakotitalouden vuosittaiset päästöt ovat siis 
3720 kg CO2-ekv (1,2 X 3100) vuodessa, asu-
kasta kohden 1430 kg CO2-ekv (3720 / 2,6). 
Henkilöauton käyttö voi aiheuttaa jopa pien-
talon lämmitystä suuremmat päästöt. 

Julian kaupunki 2035 -tutkimuksessa arvi-
oitiin pääkaupunkiseudun eri alueilla asuvien 
päivittäisestä alueen sisäisestä liikkumisesta 
aiheutuvia päästöjä. Tutkimuksen mukaan 
Helsingin Kalasataman asukaan liikkuminen 
aiheuttaisi 410, Suurpellon asukaan 720 ja 
Kirkkonummen omakotialueen asukaan peräti 
1480 kilon hiilidioksidipäästöt vuodessa (99).

Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 
voi eheyttää uudis- ja korjausrakentamisella. 
Rakentaminen tulisi kohdistaa – niin kau-
pungeissa kuin maaseudullakin – palveluiden 
äärelle täydentäen ja vahvistaen jo olemassa 
olevaa kaupunki- tai kylärakennetta. Tämä tur-
vaa palveluiden säilymisen alueella, mahdollis-
taa asioinnin päästöttömästi kävellen tai pyö-
rällä ja vähentää autoriippuvuutta. Maaseu-
dun kylissä asuminen ei sinänsä lisää liiken-
nettä vaan palveluiden katoaminen.

Esimerkiksi Bromarvin ekokylän (Bruno 
Erat, 2003–2005) keskeinen tavoite oli tuoda 
uutta verta vanhaan kylämiljööseen ja tur-

LIITTYMINEN 
YHDYSKUNTARAKENTEESEEN 
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Täydennysrakentaminen tuo uusia ihmisiä niin 
kyliin kuin kaupunkeihin ja turvaa samalla palve-
luiden säilymisen. Esimerkki Bromarvin ekoky-
lästä (Bruno Erat, 2003–2005), yllä.

vata samalla palveluiden elinvoimaisuuden 
(100). Samaan on tähdännyt Helsinki-pientalo 
hanke, jonka tarkoitus on osaltaan eheyttää 
löyhiä pientaloalueita. Talomallin on tarkoitus 
istua visuaalisesti vanhaan rakennuskantaan ja 
toisaalta mahtua pienille tonteille.

Vanhaan yhdyskuntarakenteeseen raken-
taminen on ilmastonäkökulmasta sikälikin 
uusia rakennuspaikkoja parempi vaihtoehto, 
että näin voidaan hyödyntää jo olemassa ole-
vaa infrastruktuuria kuten vesijohto-, viemäri-, 
kaukolämpö- ja tieverkostoa. Uusien asuin-
alueiden rakentaminen aiheuttaa huomattavat 
kertaluonteiset hiilidioksidipäästöt, ns. hiilipii-
kin (101). TEKESin mukaan uusien auinaluei-
den rakentaminen on yhteiskunnalle 70 % kal-
liimpaa kuin vanhojen täydentäminen. Lisäksi 
se on kalliimpaa.

Viheralueiden ja harrastusmahdollisuuksien 
läheisyys pienentää palveluiden ja työpaikko-
jen ohella autoilutarvetta. Esimerkiksi Helsin-
gissä harrastusliikenteen osuus on jo ohittanut 

työpaikkaliikenteen osuuden. Vaikka energia-
tehokkuuden nimissä taajamien tiivistäminen 
on tärkeätä, täydennysrakentaminen ei saisi 
nakertaa viheralueita. Eheillä taajamametsillä 
ja viheralueiden verkostoilla on huomattava 
rooli luonnon monimuotoisuuden säilymi-
sen kannalta. Taajamametsät ovat usein jopa 
monimuotoisempia kuin maaseudun talous-
metsät (102).

Pirjo Siipolan mukaan tiivistämisessä tulisi 
ottaa huomioon myös paikallinen kulttuuri-
ympäristö ja rakennusperintö (103). Arkkitehti 
Glenn Murcutt on hakenut hahmoa raken-
nuksiinsa tutkimalla paikallista rakennuskan-
taa (104). Bruno Erat puolestaan luonnosteli 
Bromarvissa vanhojen rakennusten ikkunoita 
etsiessään kylämiljööseen sopivaa ratkaisua. 
”Vaatimaton, rauhallinen, suomalainen talon-
poikaistyyli tai esi-isiltä peritty mökkityyli on 
meille paras, koska siinä kaikessa vaatimatto-
muudessaan on sitä kauneutta, mihin silmä ei 
koskaan väsy”, opastaa Mandelin Rakentajan 
oppaassa vuodelta 1940. 

VIITTEET:
94)    Anna Srandell: Asukasbarometrit 2010,
         Suomen ympäristö 31/2011, s 51
95)    Ibid
96)    Ibid
97)    Tullin tilasto, 2014
98)    VTT:n Lipasto -tietokanta, päivitetty 2012
99)    VTT:n vanhempi tutkija, Tarja Häkkinen, 
         esitys Laiturila 14.1.2015
100)  Bruno Erat ja Outi Palttala: Kestävä kylä pohjoisissa oloissa,
         ympäristöministeriö 2009
101)  Antti Säynäjoki, väitös How Does the Construction of a New
         Residential Area Contribute to Climate Change? 05.12.2015
102)  Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, esitys Laiturilla 28.1.2015
103)  Pirjo Siipola: Kestävän kehityksen mukainen pientaloryhmä  
         Julkaisu A29. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, 2000
104)  Francoise Fromonot: Glenn Murcutt, Thames & 
         Hudson 2005, s 34

TALO 540 on melko pieni ja harjakattoinen. 
Uskon sen soveltuvan kylien ja taajamien täy-
dennysrakentamiseen. Talon on mahduttava 
pienellekin tontille, jolloin talon maksimi-
pituus on noin 12 metriä. Se ei saa olla liian 
korkea, jolloin se ei varjosta naapuria. Lisäksi 
talon on oltava arkkitehtuuriltaan melko neut-
raali ja ajaton, jolloin se istuu kirjavaankin 
rakennuskantaan – yksinkertainen ja konstai-
lematon kuten perinteiset suomalaiset hirsita-
lot ja rintamamiestalot.
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RAKENNUSPAIKAN PIENILMASTO JA 
LUONNONOLOT

Talon huolellisella sijoittamisella voidaan 
säästää energiaa ja luonnon monimuotoi-

suutta. Paikan henkeä kannattaa siis kuunnella.

Rakennuspaikan pienilmasto vaikuttaa raken-
nuksen energiankulutukseen. Aurinkoisessa 
paikassa ja tuulen suojassa sijaitseva pientalo 
tarvitsee jopa 20 % vähemmän lämmitysener-
giaa kuin varjoisella ja tuulisella paikalla sijait-
seva (107). Pienilmaston vaikutus on kuitenkin 
vähäisempi mitä tiiviimpi ja paremmin eris-
tetty rakennus on (108).

Etelään ja lounaaseen viettävät rinteet ovat 
parhaita rakennuspaikkoja energiatehokkuus-
näkökulmasta: aurinko pääsee lämmittämään 
rakennusta ja rinne suojaa kylmiltä pohjois-
tuulilta (109). Kasvillisuuden ja ulkorakennusten 
avulla voidaan kuitenkin parantaa rakennus-
paikan suojaisuutta. Tuulen viilentävä vaikutus 
voi olla jopa 10 % lämmitysenergian kulutuk-
sesta verrattuna suojaisempaan sijaintiin  (110). 
Kaksoisjulkisivu tai kevyt säleikkökin vähen-
tää tuulen viilentävää vaikutusta (111). 

Rakennuksen pääjulkisivut ja oleskelutilat 
sekä katon lappeet kannattaa suunnata etelään, 
jolloin voidaan parhaiten hyödyntää aurinko-
energiaa passiivisesti ja aktiivisesti. Tästä näkö-
kulmasta talo tulisi sijoittaa 75 m päähän yhte-
näisen metsän rajan (h 20 m) pohjoispuolelle, 
jolloin metsä ei varjosta rakennusta. Pihapuina 
talon eteläpuolella kannattaa suosia vain leh-
tipuita (112) – ne varjastavat kesällä, mutta leh-
dettöminä päästävät talviauringon lämmittä-
mään taloa.. Aurinkoenergia hyödyntämisestä 
tarkemmin s 52 alkaen.

Alavat paikat ja laaksojen pohjat ovat usein 
muuta ympäristöä viileämpiä varsinkin öisin ja 
talvisin. Kylmä ilma on lämmintä raskaampaa, 
ja niinpä se valuu ja kerääntyy muuta maastoa 
matalampiin painanteisiin. Näitä kohtia kutsu-
taan kylmän ilman järviksi. Maaston korkeus-
asema vaikuttaa lämpötilaan. Tyynellä säällä, 
jolloin ilma ei liiku, ilman lämpötila kohoaa 
0,1–0,3 astetta metriä kohden. (113)  

Suomessa on perinteisesti rakennettu suo-
jaisiin aurinkoisiin paikkoihin. Itä-Suomen 
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vaarakylät on sijoitettu ympäristöä korkeam-
mille ja lämpimämmille paikoille. Umpipiha 
on muodostanut miellyttävän pienilmaston. 
Talousrakennukset ovat antaneet tuulen suo-
jaa päärakennukselle (114).

Luonnon monimuotoisuuden eli lajikirjon 
hupeneminen on ihmistoiminnan leviämiseen 
ja ilmastonmuutokseen liittyvä vähintään yhtä 
merkittävä ongelma. Rakentaminen naker-
taa vääjäämättä luonnonympäristöjä. Raken-
tamisen haitallisia vaikutuksia voidaan kuiten-
kin vähentää suuntaamalla rakentaminen jo 
ihmistoiminnan piirissä olevalle ja muokkaa-
malle maalle ja kunnioittamalla tontin luon-
nonoloja. Täysikasvuinen puu voi sitoa jopa 
1000 kg ilman epäpuhtauksia vuodessa (115). 
Uuden puun kasvaminen vie vuosikymmeniä.

Arkkitehti Alvar Aalto sovitti Muuratsa-
lon koetalon paikalleen suuria petäjiä väistel-
len (116). Useat australialaisen arkkitehti Glenn 
Murcuttin rakennuksista seisovat keveiden 
pilarien varassa, jolloin niiden jalat vain kos-

kettavat maata – maaperä jää muutoin koske-
mattomaksi (117). 

Rakentaminen voi myös rikastuttaa paikal-
lista luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi 
vesialtaan, viherkaton tai rehevän pihan muo-
dossa. Arkkitehti Bruno Eratin Villa Solbran-
tenin viherkatolla on tavattu 40 kasvilajia (118). 
Lisäksi rakennus tulisi sijoittaa tontille siten, 
että aurinkoista alaa jää oleiluun ja pienimuo-
toiseen viljelyyn. Pihan käsittelystä enemmän 
omassa luvussaan s. 66.

Pelloille rakentamista tulisi kaikissa olo-
suhteissa välttää. Ilmastonmuutoksen seu-
rauksena viljelyolot maapallolla heikkenevät. 
Viljelyyn sopivat alueet tulisi säästää ravinnon-
tuotantoa varten rakentamisen sijaan myös 
meillä Suomessa. 

Tutkin TALO 540 avulla keinoja, joilla voidaan 
parantaa rakennuspaikan pienilmastoa ja toi-
saalta turvata tontin luonnonolot. Varsinkin 
tiiviissä kaupunkiympäristössä rakentaminen 
kahteen kerrokseen säästää maa-alaa pihakas-

villisuudelle ja viljelmille. Talo ei toisaalta saa 
varjostaa naapuria tai tämän viljelmiä. Tuu-
len viilentävää vaikutusta voidaan minimoida 
kasvillisuuden, piharakennusten tai julkisivura-
kenteiden avulla (esimerkiksi kaksoisjulkisivu).

Lindåsin passiivitalot Etelä-Ruotsissa (viereinen 
sivu) hyödyntävät auringon suomaa ilmais-
energiaa monella tapaa: rakennukset kylpevät 
auringossa suojaisessa laaksossa. Pitkät räystäät 
ja parvekkeet estävät kesäisin ylikuumenemisen, 
mutta sallivat talviauringon lämmittää sisätiloja. 

Suomalaisessa perinteessä on pyritty raken-
tamaan pienilmastoltaan edullisiin paikkoihin. 
Talviaurinko lämmittää, mutta sankka metsä 
suojaa taloa kylmiltä pohjoistuulilta. Pienilmaston 
vaikutus voi olla jopa 30 % talon energiankulu-
tukseen. Rintamamiestalo, Saltvik.

Pihan pienilmastoa voi parantaa myös pihara-
kennusten ja kasvillisuuden avulla.  Kuusiaita 
on perinteinen tapa suojata pihoja. Pihapiiri, 
Suutarila.

VIITTEET: 

107)   Kimmo Kuismanen: Ilmaston vaikutus pientalojen 
          suunnitteluun, ECONO -hanke 2005
108)   VTT:n asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, 
          esitys Fiskarssissa 18.5.2009 
109)   Bruno Erat: Talo, ihminen, ympäristö, RAK 1997
110)   Kimmo Kuismanen: Ilmaston vaikutus pientalojen 
          suunnitteluun, ECONO -hanke 2005
111)   Ibid
112)   Kimmo Lylykangas: Passiivisen aurinkoenergian 
          hyödyntäminen Oulussa, suunnittelu ohje 2014, 
          Oulun kaupungin rakennusvalvonta
113)   Kimmo Kuismanen: Ilmaston vaikutus pientalojen 
          suunnitteluun, ECONO -hanke 2005
114)   Ibid
115)   Ibid
116)   Erkki Helamaa ja Jari Jetsonen: Alvar Aalto 
          Summer Homes, Rakennustieto 2007, s 12–13
117)   Francoise Fromonot: Glenn Murcutt, Thames &     
          Hudson 2005, s 218
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SISÄÄNTULON JÄRJESTELYVAIHTOEHTOJA KATTOMUODON VAIKUTUS HEITTOVARJOON KEVÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ

Pieni 
rintamamistalo

TALO 540,
harjakatto

TALO 540,
pulpettikatto

Helsinki-
pientaloTALO 540 LIITTYMINEN YHDYSKUNTARAKENTEESEEN: 

Talo 540 on melko pieni ja harjakattoinen. Talon on mahduttava pienellekin tontille, 
jolloin talon maksimipituus on noin 12 metriä (tontin leveys 20 metriä). Talo ei saa olla 
liian korkea, jolloin se ei varjosta naapuria. Lisäksi talon on oltava arkkitehtuuriltaan 
melko neutraali ja ajaton, jolloin se istuu kirjavaankin rakennuskantaan – yksinkertainen ja 
konstailematon kuten perinteiset suomalaiset hirsitalot ja rintamamiestalot.

Helsinki-pientaloTALO 540Helsinki-pientaloTALO 5401910-luvun hirsitalo Pieni rintamamistalo

Tutkielmia TALO 540 istuttamisesta olemassa olevaan rakennuskantaan. 
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TALO 540 KESKEISET PERIAATTEET:

Pieni (n. 100 m2) ja kompakti muoto (2:3) on energiatehokkain. Puolitoista kerrosta.
Kattokulma 45o yleispätevin aurinkoenergian hyödyntämiseen.
Pieni ullakko yläpohjan tuulettumisen varmistamiseksi ja mahdollisten vesikaton vuotojen havaitsemiseksi.
Hormi harjan pohjoispuolella, jolloin se ei varjosta aurinkopaneeleja. 
Lämpövyöhykkeet ja -sydän. 
Aukotuksesta 60 % etelään, vain 10 % pohjoiseen.
Rossipohja, ryömintä tilan korkeus 1800 mm. Tässä luonnonkivisokkeli.
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Rakennuksen koko, muoto ja tilaratkaisut 
vaikuttavat sen energiankulutukseen. Per-

heen tilantarve tulee arvioida  huolella, sillä 
ylimääräisten neliöiden lämmittäminen tuh-
laa energiaa. Talon joustavuus ja muunnelta-
vuus lisäävät energiatehokkuutta – käyttämät-
tömät tilat voidaan jättää vähemmälle lämmit-
tämiselle tai erottaa vuokrattavaksi sivuasun-
noksi esimerkiksi tilanteessa, jossa lapset ovat 
muuttaneet pois kotoa.

Suuri talo kuluttaa enemmän kuin pieni. Mitä 
suurempi ja väljempi talo on suhteessa käyttö-
tarkoitukseensa, sitä enemmän rakennusmate-
riaaleja ja energiaa se kuluttaa. 

Asumisväljyys on kaksinkertaistunut vuo-
desta 1970, ja nyt asumisväljyys pientaloissa 
on 44 m2 henkeä kohden. Uusi keskivertotalo 
on 144 m2. Pientalojen energiatehokkuudesta 
saatu hyöty menetetään lämmitettävien neliöi-
den määrän kasvaessa (119). 

TALON KOKO, MUOTO JA 
TILARATKAISUT

KAAVIO (vas.): Muodon vaikutus yksikerroksisen 
120 m2 pientalon lämmitysenergian tarpeeseen 
(W/K). Ilmansuuntia ja aukoituksen sijoittumista ei 
ole otettu tässä huomioon
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Talon koko ja tilatehokkuus nousivat myös 
Pientaloasumisen ekologinen kestävyys -selvitykseni 
keskeiseksi tekijäksi, ja tilatehokkuudella pys-
tyi jopa kompensoimaan hieman energiate-
hottomampaa runkoa ja rintamamiestaloon 
kodikkaasti asettuneen nelihenkisen perheen 
energiankulutus oli jopa pienempi kuin väl-
jästi asutun passiivitalon – energiatehokkuus 
on suhtellista ja kestävään lopputulokseen on 
monta veihtoehtoista tietä (kts s 29).

Energiatehokkain muoto pientalolle on kir-
jallisuuden mukaan (120) töpäkkä suorakaide, 
jonka sivujen suhde on 2:3, ja joka on raken-
nettu 1,5 tai 2 kerrokseen. Tällöin lämpöä 
haihduttavaa ulkopintaa on vähän suhteessa 
lattiapinta-alaan, mutta toisaalta pitkän sivun 
ikkunat on tehokkaasti suunnattavissa etelään 
passiivista aurinkoenergiaa hyödyntäen. Yli-
määräiset nurkat lisäävät ulkoseinän pinta-alaa. 

Tutkin rakennuksen muodon vaikutusta 

sen energiankulutukseen käyttäen Jarek Kur-
nitskin varhaisen vaiheen e-lukulaskuria. Ero 
monimuotoisen yksikerroksisen vaihtoehdon 
ja 1,5 kerroksisen suorakaiteen välillä oli 17 
prosenttiyksikköä. Eri pohjavaihtoehtojen vai-
kutusta lämmitysenergian tarpeeseen (W/k) 
kaaviossa (alla).

Kilon ekotalossa (vas.) suuri etelään avautuva 
ikkuna päästää talviauringon lämmittämään 
sisätiloja, mutta kesäisin koivu viilentää varjollaan 
taloa. Sauna on sijoitettu erilleen, jolloin sitä ei 
tarvitse pitää lämpimänä käyttökertojen välillä – 
energiansäästöä tämäkin. (Erat arkkitehdit, 2008)

Villa Solbrantenin (yllä) arkkitehtuuri kumpuaa 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvien energia-
muotojen hyödyntämisestä (Bruno Erat 1978).

KAAVIO  (vas): Muodon ja kerrosluvun vaikutus 
120 m2 pientalon lämmitysenergian tarpeeseen 
(W/K). Ilmansuuntia ja aukoituksen sijoittumista ei 
ole otettu tässä huomioon.

TAULUKKO TILATEHOKKUUDESTA. Huoneistoalan ja todellisen liikennealan suhde 4 huoneen omakotitalossa Oulun rakennusval-
vonnan Parempi pientalo -ohjeen mukaan.

TALO 540 TEHOKAS NORMAALI VÄLJÄ

HUONEISTOALA 100 m2 < 110 m2 110 – 120 m2 120 m2 <

LIIKENNEALA 18 m2 < 23 m2 23 – 27 m2 27 m2 <
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TALO 540 VARIOITAVUUS
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Talon lämpösydän ja tilojen sijoittaminen läm-
pövyöhykkeisiin on Bruno Eratin arkkitehtuu-
rin keskeinen ajatus. Oleskelutilat, joissa läm-
pöä tarvitaan eniten, kannattaa sijoittaa raken-
nuksessa auringon puolelle. Makuuhuoneet, 
varastot ja muut tilat, joissa voi olla viileäm-
pää, voivat sijaita talon varjoisammalla puo-
lella puskurivyöhykkeeksi kylmää vastaan (121).

Suuntaamalla ikkuna-aukot etelään, voidaan 
aurinkoenergiaa hyödyntää passiivisesti. Tal-
vella auringon matalalta tuleva lämpösäteily 
pääsee ikkunoiden kautta sisälle rakennuk-
seen lämmittäen sisätilojen materiaaleja, joi-
hin lämpö varastoituu ja säteilee yöllä huone-
tiloihin. Oulun korkeudella auringon vaikutus 
lämmitysenergian tarpeeseen voi olla jopa 24 
%. Tällöin ikkuna-alasta 60 % on suunnattu 
etelään 15 % itään ja länteen ja 10 % poh-
joiseen (122). Tarkemmin passiivisesta aurinko-
energian hyödyntämisestä s 53.

Räystäät, lipat tai markiisit suojaavat taloa 
ylikuumenemiselta kesällä, jolloin auringon 

paistekulma on jyrkempi. Lehtipuu on hyvä 
suoja: talvella lehdetön puu päästää säteilyn 
lävitseen, mutta kesällä lehdet tarjoavat viilen-
tävän varjon 

Tilatehokkuus ei tarkoita ahtautta, vaan tilan 
järkevää käyttöä ja hukkaneliöiden välttämistä. 
Oulun rakennusvalvonta  on tehnyt ohjekortin 
Hyvin suunniteltu pientalo (123), joka ohjaa tila-
tehokkaaseen ja kohtuukokoiseen pientalora-
kentamiseen. Kokoa tarkastellaan huoneluvun 
mukaan: esimerkiksi neljän huoneen asunto 
on oppaan mukaan tilatehokas kun huoneis-
toalaa on 110 m2 ja todellista liikenne alaa 18 
m2, katso tarkemmin taulukko s. 41.

Kestävän elämäntavan harjoittaminen 
edellyttää toisaalta tilaa puuhasteluun, esinei-
den korjaamiseen, ruoan valmistukseen, ole-
miseen (124). Downsiftaaminen eli elämän koh-
tuullistaminen tai leppoistaminen tarkoittaa 
materiaalisen kuluttamisen korvaamista kyläi-
lyllä, yhdessä olemisella, kotona puuhastelulla 
ja oloilulla (125). Tähänkin tarvitaan tilaa. 

TALO 540 LÄMPÖSYDÄN JA -VYÖHYKKEET TALO 540 AUKOITUKSEN JAKAUTUMINEN ERI ILMANSUUNTIIN

60 %

20 %

10 %

10 %

Tilojen muunneltavuus ja monikäyttö olivat 
keskeinen ominaisuus suomalaiselle hirsiasu-
misperinteelle. Taloja saatettiin jatkaa pituus-
suuntaan tai yläkertaan tarpeen vaatiessa. Hir-
sitalokulttuuriin kuului myös kausiasuminen 
vuodenaikojen mukaan: kesällä, kun oli läm-
mintä, asumista laajennettiin aittoihin tai ullak-
kokerroksen kesähuoneisiin. Talveksi vetäy-
dyttiin tiivisti tupiin. Käyttämättömät tilat, 
kuten juhliin tarkoitettu sali, jätettiin lämmit-
tämättä. 

Tilojen muuntojousto lisää energiatehok-
kuutta. Nykyisten omakotitalojen tilojen jous-
tamattomuus perhekoon muutoksiin on tällä 
hetkellä merkittävä este energiatehokkaalle 
ja vähäpäästöiselle pientaloasumiselle: lasten 
muutettua kotoa vanhemmat jäävät usein asu-
maan taloonsa ja lämmittävät käyttämättömiä 
tyhjiä huoneita. 

Rintamamiestaloissa yläkerta oli usein ero-
tettavissa erilliseksi asunnoksi tai se oli mah-
dollista jättää aktiivisen lämmittämisen ulko-
puolelle. Aktiivisen lämmittämisen ulkopuo-

lelle jättäminen edellyttää höyrynsulutonta 
rakennetta.

Bruno Eratin Villa Solbrantenissa osa 
tiloista on lasten muutettua jätetty lämmittä-
misen ulkopuolelle. Arkkitehti Karin Krokfor-
sin As Oy Kellokkaassa puolestaan asunnot 
on suunniteltu niin, että niistä voidaan erottaa 
osia erilliseksi asunnoksi tai työtilaksi. Tiloi-
hin on jopa varustettu minikeittiö valmiiksi. 

TALO 540 LÄMMITETTÄVÄN 
PINTA-ALAN JOUSTO

Ylä- ja alakerta samaa asuntoa

Ylä- ja alakerta eri asuntoa

Alakerta käytössä, yläkerta kylmillään
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MATERIAALIT JA RAKENTEET

Rakentamisen ja materiaalien osuus talon 
elinkaaren ympäristökuormasta on huo-

mattava, ja sen suhteellinen osuus kasvaa 
energiatehokkuuden parantuessa. Ympäristön 
kannalta merkittävimmät tekijät ovat rakentei-
den hiilijalanjälki, luonnonvarojen riittävyys ja 
kierrätettävyys sekä materiaalien ja rakentei-
den päästöt niin sisäilmaan kuin ympäristöön. 
Keskityn seuraavassa eniten hiilijalanjälkeen.

Maapallon luonnonvarojen riittävyyden 
näkökulmasta uusiutuvat rakennusmateriaa-
lit kuten puu, olki, hamppu ja muut kasvikun-
nan tuotteet ovat ekologisesti kestävämpiä – 
mikäli niitä tuotetaan kestävällä tavalla. Tiilen 
raaka-ainetta savea on maaperässä runsaasti, 
joten se katsotaan usein ”ehtymättömäksi”. 

Eräitä uusiutumattomia materiaaleja, 
kuten metalleja, voidaan kierrättää tehok-
kaasti ja liki loputtomiin. Bruno Erat puhuu-
kin materiaalien suljetuista kierroista. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että materiaaleja käytetään 
uudelleen ja uudelleen ilman että kajotaan 

luonnonvaroihin ja jätettä syntyisi (126). Kierrä-
tysmateriaalien valmistus vie vähemmän ener-
giaa kuin neitseellisistä raaka-aineista tuotta-
minen. Toisaalta materiaalin laatu saattaa hei-
ketä uusiokäytössä.

Tuoreen jätedirektiivin tavoite on hyödyn-
tää 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 
2020 mennessä (127). Rakennusjätteiden hyöty-
käyttö jakaantuu kolmeen virtaan: maantäyt-
töön (mm. betoni ja muut kivituotteet), ener-
giantuotantoon (puu ja useat muovit) sekä var-
sinaiseen kierrättämiseen, joka pitää sisällään 
uudelleenkäytön eli esimerkiksi purettujen 
osien kuten ikkunoiden, ovien, palkkien, ele-
menttien jne. käyttämistä sellaisenaan uudessa 
kohteessa ja uusiokäytön eli esimerkiksi lasi- 
tai betonimurskan käyttämisen uusien materi-
aalien raaka-aineena. Lisäaineiden ja kompo-
siittirakenteiden käyttö hankaloittaa tuotteiden 
kierrättämistä.

Yleisten rakennusmateriaalien ympäristö-
vaikutuksissa on eroja. Puutuotteet mielletään 
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usein ympäristöystävällisiksi. Parhaimmillaan 
puuosien valmistaminen vie vähän energiaa 
ja puu varastoi huomattavasti enemmän hiiltä 
kuin puutuotteiden valmistus aiheuttaa hiili-
dioksidipäästöjä. Puu on helposti kierrätettä-
vissä. Jalostettaessa puutuotteidenkin valmis-
tamisprosessin energiankulutus ja hiilidioksi-
dipäästöt kuitenkin kasvavat ja lisäaineetto-
muus ja myrkyttömyys vähenevät. Esimerkiksi 
CLT-seinän hiilijalanjälki on noin kolminker-
tainen verrattuna hirsiseinään. 

Puu on uusiutuva luonnonvara, mutta 
metsätalous on usein kestämättömällä poh-
jalla, josta sademetsien tai Suomessa vanho-
jen metsien hakkuut ovat tuomittavia esimerk-
kejä. Kestävämpi hakkuuväli Suomessa olisi 
100 vuotta nykyisen vajaan 80 sijaan. Luon-
non monimuotoisuuden turvaamiseksi vähin-
tään 10 % metsäalasta tulisi jättää hakkuiden 
ulkopuolelle (128) – tästä ollaan Suomessa vielä 
kaukana.

Kivi on vanha rakennusmateriaali. Luon-
nonkiveä pidetään melko ekologisena materi-

aalina (129). Vaikka kivi ei uusiudu, on kiveä ja 
savea maankamarassa runsaasti. Louhokset ja 
sorakuopat voivat olla huomattava ympäristö- 
ja maisemahaitta. Jalostettaessa kivituotteiden 
valmistamiseen käytettävän energian kulutus 
ja päästöt kasvavat: tiilen poltto kuluttaa huo-
mattavat määrät energiaa ja sementin valmis-
tuksen osuus ihmiskunnan hiilidioksidipääs-
töistä on 6 % luokkaa – suurempi kuin len-
toliikenteen. 

Luonnonkivi ja tiilet – mikäli ne on muu-
rattu savilaastilla – ovat käytettävissä sellai-
senaan uudelleen. Betonielementtejäkin voi 
uusiokäyttää (130). Suuri osa kiviaineisista raken-
teista päätyy nykyisellään maanparannusai-
neiksi eli muun muassa teiden pohjiksi. Sopii 
kysyä, onko tämä uusiokäyttöä vai jätteiden 
välivarastointia. 

Metallituotteet on valmistettu uusiu-
tumattomista luonnonvaroista, mutta ne ovat 
yleensä kierrätettävissä. Rakennuksissa metal-
liosat ovat usein pitkäikäisiä. Eräät metallit, 
kuten lyijy ja monet jalometallit, ovat ympä-

ristölle ja terveydelle haitallisia. Metallien tuo-
tantoprosessi kuluttaa huomattavat määrät 
energiaa ja aiheuttaa näin suuret hiilidioksidi-
päästöt. Uusiometallien tuottaminen aiheuttaa 
yleensä pienemmän hiilijalanjäljen kuin neit-
seellisistä raaka-aineista valmistaminen. Kier-
rätysalumiinin tuotannon energiankulutus esi-
merkiksi on vain 4 % verrattuna malmista val-
mistettuun (131).

Muovituotteet ovat yleisiä rakentami-
sessa. Muovit valmistetaan yleensä öljystä. 
Osa muoveista on helposti kierrätettävissä 
(kuten PET-muovit), osaa ei voi polttaa edes 
kaikissa jätteenpolttolaitoksissa niistä vapau-
tuvien myrkyllisten kaasujen takia (esimerkiksi 
PVC). Muovituotteiden kierrätystä vaikeuttaa 
niiden tunnistamisen vaikeus. Luontoon pää-
tyvät muovit ovat usein erittäin pitkäikäisiä. 
Niitä kertyy muun muassa valtameriin, jossa 
ne päätyvät eläinten elimistöihin ja – kaloja 
syöviin ihmisiin. Muovien pääsy ympäristöön 
onkin vakava, kasvava ja ratkaisematon ympä-
ristöongelma. Hajoamattomien muovien käyt-

Perinteisessä rakentamisessa hirret ja muut 
rakennuksen osat kierrätettiin – palveltuaan 
asuinrakennusten seinissä ne päätyivät tallin 
tai riihen seinään ja lopulta saunan pesään tai 
– talo maatui niille sijoilleen. Rakennusjätettä 
ei syntynyt.
Olisiko meillä nykyrakentajilla jotain opittavaa 
esivanhemmiltamme?
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töä tulisikin välttää kaikilla ihmistoiminnan 
sektoreilla.

Rakentaminen aiheuttaa hiilijalanjäljen, jolla 
tarkoitetaan koko tuotantoprosessin aiheut-
tamia päästöjä. Eri materiaalien valmistami-
seen tarvittavan energian määrässä ja hiilidi-
oksidipäästöissä on huomattavia eroja. Metal-
lien ja muovien valmistus kuluttaa paljon ener-
giaa, kun taas esimerkiksi puutuotteen valmis-
tukseen sitä kuluu vähemmän. Rakentaminen 
aiheuttaa hiilipiikin, jolla tarkoitetaan raken-
nusvaiheessa materiaalien tuottamisesta ja itse 
rakentamisesta aiheutuvia kertaluontoisia hii-
lidioksidipäästöjä. Ne jäävät ilmakehään vuo-
sikymmeniksi, ellei vuosisadoiksi.

Rakentamisvaiheen osuus oli vielä 2000-
luvun alussa rakennuksen koko elinkaa-
ren hiilidioksidipäästöistä 10–20 % luokkaa. 
Rakennusten energiatehokkuuden parantu-
essa rakentamis- ja tuotantovaiheen suhteel-
linen osuus kasvaa: passiivitalon elinkaaren 
aikana rakentamis- ja tuotantovaiheen ener-

giankulutus on samaa luokkaan kuin lämmi-
tyksen osuus eli neljännes (132). Pientaloasumi-
sen ekologinen kestävyys -selvityksessä kiviraken-
teisen, mutta hyvin energiatehokkaan Littois-
ten passiivitalon rakentamisvaiheen osuus oli 
80 % koko elinkaaren päästöistä (133).

Hiilipiikin vaikutuksesta uuden passiivita-
lon hiilidioksidipäästöt saattavat alittaa ener-
giatehokkuudesta huolimatta vanhemman ja 
energiatehottomamman rakennuksen käytön 
aiheuttamat päästöt vasta vuosikymmenten 
saatossa. 

Korjausrakentamisen aiheuttama hiili-
piikki on paljon pienempi, sillä rakennuksen 
runko on jo olemassa (134). Ilmastonäkökul-
masta nimenomaan kertaluonteista rakenta-
misen hiilipiikkiä tulisi välttää.

Uudisrakentamisen hiilipiikkiä voi pienen-
tää suosimalla materiaaleja, joiden valmistami-
sesta aiheutuu mahdollisimman pienet hiilidi-
oksidipäästöt ja hyödyntämällä uusiomateriaa-
leja tai uudelleen käytettäviä osia.

  
Rakennukset voivat toimia hiilinieluina. Tällä 
tarkoitetaan talon rakenteisiin varastoituvaa 
hiiltä, joka on näin ainakin jonkin aikaa poissa 
maapalloa lämmittävästä hiilikierrosta. Puu-
tuotteet varastoivat enemmän hiiltä kuin mitä 
niiden valmistuksessa syntyy hiilidioksidipääs-
töjä, ja niiden katsotaan toimivan hiilinieluina. 
Pientaloasumisen ekologinen kestävyys selvi-
tyksessä Rannanpeltotaloon oli varastoitunut 
noin kaksi kertaa enemmän hiiltä hiilidioksi-
diksi muunnettuna kuin mitä sen rakentami-
sesta laskennallisesti vapautui. 

Hiilivarasto käsitteestä kiistellään eikä sitä 
lasketa mukaan mm. Greenbuilding Finnlan-
din laatiman Rakennuksen elinkaarimittarien 
(REM) hiilitaseeseen (135).

Tutkin TALO 540 avulla eri rakennetyyppien 
ja materiaalien vaikutusta kokonaisuuden hii-
lijalanjälkeen käyttäen pohjana Suomen ympä-
ristökeskuksen kehittämää SYNERGIA -hii-
lijalanjälkityökalua (Taulukko s . 47). Laskel-
missa käytetyt rakennetyypit olen lainannut 

etupäässä olemassa olevista kohteista, joita 
tutkin jo Pientaloasumisen ekologinen kestä-
vyys raportissa. Niiden u-arvot ovat rintama-
miestaloa lukuun ottamatta lähellä toisiaan. 
Alla on kuvattu eriaineiset rakennukset lyhy-
esti, tarkemmat rakennetyypit liitteessä 2.

RannanPeltotalo. Käytin tässä versi-
ossa jokseenkin suoraan Rannanpeltotalon (s 
22) rakennetyyppejä. Talon suunnittelun läh-
tökohtana on ollut mahdollisimman pieni hii-
lijalanjälki. Rungon kantavana rakenteena on 
käytetty järeätä puutavaraa. Seinissä on 300 
mm ja katossa 450 mm selluvillaeriste ilman 
muovista höyrynsulkua. Sisäverhoilun levytyk-
sissä on käytetty puukuitulevyä. Rakennus on 
perustettu kevyille Leca-harkkojaloille.

tiilitalo. Tässä vaihtoehdossa tutkin 
muuratun tiilisen ulkoseinän vaikutusta pää-
rakenteiden hiilijalanjälkeen. Muuten olen pyr-
kinyt käyttämään mahdollisimman vähähiilisiä 
rakennetyyppejä. Perustukset ja alapohja ovat 
kuten kiviaineisessa passiivitalossa, väli- ja ylä-
pohja puurakenetiset. 

Betonirunkoisen talon rakentamisen hiilipiikki voi 
vastata vuosikymmenten lämmityksen ja sähkön-
kulutuksen päästöjä.
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KiviRaKenteinen Passiivitalo. Käy-
tin tässä Littoisten passiivitalon (s 23) raken-
netyyppejä. Talo on betoniharkkorakentei-
nen, joka on lisäeristetty 20 cm eps-kerrok-
sella, välipohjana on ontelolaatta ja väliseinät 
ovat kiviaineiset. Alapohjana toimii maanva-
rainen betonilaatta. Kattoristikot ja yläpohja 
ovat puurakenteiset.

PuuRaKenteinen Passiivitalo. Tässä 
vaihtoehdossa käytin Oulussa sijaitsevan pui-
sen passiivitalon rakennetyyppejä. Kantava 
runko on toteutettu melko keveillä ristikkora-
kenteilla. Väliseinät sekä väli- ja alapohja ovat 
puurakenteiset. Lattiarakenteissa (ala- ja väli-
pohja) on käytetty betonia jakamaan lattialäm-
mityksen lämpöä, samoin sokkeli on betonia. 
Eristeet selluvillaa. Tämän takia päärakentei-
den hiilijalanjälki on hieman suurempi ja hiili-
varasto puolestaan pienempi kuin Rannanpel-
totalon rakenteilla lasketussa versiossa.

2000-luvun Pientalo. Tyypillinen puu-
rakenteinen 2000-luvun valmispientalo eli 
pakettitalo, jossa on puurunko ja mineraalivil-

laeristeet. Talossa on maanvarainen alapohja. 
Suurin osa rakennuksen päärakenteiden hiilija-
lanjäljestä muodostui juuri alapohjasta.

RintaMaMiestalo. Vertailun vuoksi ja 
mielenkiinnosta laskin Talo 540 hiilijalanjäljen 
käyttäen tyypillisiä rintamamiestalon rakenne-
tyyppejä. Tässä vaihtoehdossa tutkin kellarin 
vaikutusta hiilijalanjälkeen: se aiheutti noin 
puolet päärakenteiden hiilijalanjäljestä. 

Vertaamieni vaihtoehtojen päärakenteiden 
hiilijalanjäljet vaihtelivat noin 13 000 ja 41 000 
kg CO2-ekv välillä. (kts. taulukko s. 47). Ero on 
siis yli kolminkertainen, ja erotus vastaa 35 
vuoden energiankulutuksen päästöjä talossa, 
jossa on maalämpö, aurinkokeräin ja aurinko-
paneeli. Asukaskohtaisessa tarkastelussa jyvi-
tettynä 50 vuoden aikavälille  vastaavat luvut 
vaihtelivat 78 ja 313 kg CO2-ekv välillä. Jotta 
diplomityöni tavoite alittaa 540 asukaskohtai-
set päästöt, saavat kivirakenteisen talon asuk-
kaat tuottaa vajaan 200 kilon hiilidioksidipääs-
töt vuodessa, mutta puutalon asukkaat selviäi-

sivät noin 400 kg CO2-ekv vuosipäästöillä. Pur-
kamisen osuus talon hiilijalanjäljestä on 10 % 
luokkaa rakentamisen päästöistä (136).

Pienin hiilijalanjälki oli vaihtoehdolla, jossa 
käytin Rannanpeltotalon rakennetyyppejä. 
Erityisesti hiilijalanjälkeä pienensi puisen ros-
sipohjan käyttäminen ja perustaminen kevyille 
leca-harkkojaloille. Puurakenteisen passiivita-
lon ja tyypillisen 2000-luvun pientalon raken-
teilla toteutettujen vaihtoehtojen hiilijalanjäl-
keä lisäsi nimenomaan maanvarainen alapohja 
ja perusmuuri anturoineen. Lisäksi puisen pas-
siivitalon hiilijalanjälkeä nosti lattialämmityk-
sen takia tehty 50 mm. betonivalu. 

Laskemani hiilijalanjäljet ovat linjassa 
Ilta-tutkimushankkeen kanssa. Sen aineiston 
mukaan pientalojen päärakenteiden hiilija-
lanjälki tavanomaisessa rakentamisessa vaih-
teli välillä 160–360 CO2-ekv neliötä kohden. 
TALO 540 eri vaihtoehtojen päärakenteiden 
hiilijalanjäljet vaihtelivat välillä 90–360 CO2-ekv 
neliötä kohden.

Suurin päärakenteiden hiilivarasto syntyi 

Rannanpeltotalon rakennetyyppejä käyttäen. 
Hiilivarasto oli hiilidioksidiksi muunnettuna 
22 000 kg CO2-ekv. Se vastaa 6 vuoden ener-
gian käytön päästöjä talossa, jossa on pellet-
tilämmitys ja aurinkokeräin. Kivirakenteisissa 
vaihtoehdoissa hiilivarasto on hyvin pieni, ja 
varasto syntyy lähinnä kattotuolien puuosista.

talo 540 hiilijalanjälKi RaKenteittain:
VesiKatto. Vesikaton osuus koko raken-

nuksen hiilijalanjäljestä on melko olematon. 
Olennaisempaa on kiinnittää huomiota sen 
muihin ympäristövaikutuksiin sekä pitkäikäi-
syyteen ja kierrätettävyyteen. 

YläPohja. Puurakenteisen yläpohjan 
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osuus koko talon hiilijalanjäljestä ja tutkimis-
sani vaihtoehdoissa oli alle 10 %. Ontelolaatan 
käyttö lisäisi hiilijalanjälkeä tuntuvasti. 

UlKoseinät. Ulkoseinien hiilijalanjälki 
vaihteli tutkimissani vaihtoehdoissa 1000 (pui-
nen rankarakenne) ja 17 000 (tiili) kg CO2-ekv 
välillä. Ero pienimmän ja suurimman hiilija-
lanjäljen välillä on siis 17 -kertainen. Ulko-
seinien osuus tutkittujen vaihtoehtojen koko 
rakentamisvaiheen hiilijalanjäljestä vaihteli 
vajaan 10 ja 33 % välillä.

VäliPohja. Välipohjan hiilijalanjälki vaih-
teli tutkimissani vaihtoehdoissa 200 (puu) ja 
6500 (ontelolaatta) kg CO2-ekv välillä. Ero pie-
nimmän ja suurimman hiilijalanjäljen välillä on 
siis 32 -kertainen. Välipohjan osuus tutkittujen 
vaihtoehtojen koko rakentamisvaiheen hiilija-
lanjäljestä vaihteli 6 ja 18 % välillä.

Sisäseinät. Sisäseinien hiilijalanjälki vaih-
teli tutkimissani vaihtoehdoissa 180 (rankara-
kenne) ja 2000 (tiili) kg CO2-ekv välillä. Ero pie-
nimmän ja suurimman hiilijalanjäljen välillä on 
siis 11 -kertainen. Ulkoseinien osuus tutkittu-

jen vaihtoehtojen koko rakentamisvaiheen hii-
lijalanjäljestä vaihteli vajaan 3 ja 7 % välillä.

TeKniiKKa. Tekniikan (IV laitteet, läm-
mönvaraaja) hiilijalanjälki vaihtelee 500–1000 
kg CO2-ekv välillä.

HoRMit. Painovoimaisessa vaihtoehdossa 
tiilihormien hiilijalanjälki on suuri, 2500 kg 
CO2-ekv. Koneellisen ilmanvaihdon hormis-
ton ja laitteiston hiilijalanjälki on huomatta-
vasti pienempi.

AlaPohja. Alapohjan hiilijalanjälki vaihteli 
tutkimissani vaihtoehdoissa 500 (puinen rossi-
pohja) ja 5000 (maanvarainen betonilaatta) kg 
CO2-ekv välillä. Ero pienimmän ja suurimman 
hiilijalanjäljen välillä on siis 10-kertainen. Ala-
pohjan osuus tutkittujen vaihtoehtojen koko 
rakentamisvaiheen hiilijalanjäljestä vaihteli 4 
ja 30 % välillä. 

PeRustuKset. Perustusten hiilijalanjälki 
vaihteli tutkimissani vaihtoehdoissa 500 (leca-
pilarit) ja 5000 (betoniset perusmuuri ja antu-
rat) kg CO2-ekv välillä. Ero pienimmän ja suu-
rimman hiilijalanjäljen välillä on siis 10-kertai-

nen. Perustusten osuus tutkittujen vaihtoeh-
tojen koko rakentamisvaiheen hiilijalanjäljestä 
vaihteli 8 ja 29 % välillä.

Yhteensä perustusten ja alapohjan päästöt 
vaihtelevat 1500 ja 10 000 kg CO2-ekv välillä. 
Ero pienimmän ja suurimman hiilijalanjäljen 
välillä on siis 7-kertainen. Perustusten osuus 
tutkittujen vaihtoehtojen koko rakentamisvai-
heen hiilijalanjäljestä vaihteli 16–60 % välillä, 
vastaten jopa 9 vuoden talon energiankäytön 
päästöjä talossa, jossa on maalämpö ja aurin-
kokeräin. Kellarin hiilijalanjälki on suuri.

Edellisen perusteella voidaan kiteyttäen 
todeta, että ekologisesti kestävän talon raken-
teet ja osat on valmistettu uusiutuvista ja kier-
rätettävistä materiaaleista mahdollisimman 
lähellä ja mahdollisimman vähällä energialla. 
Rakenteet ovat kestäviä ja helposti korjattavia, 
eikä niistä aiheudu haittaa asukkaiden tervey-
delle tai ympäristölle – edes jätteenä. Käytöstä 
jääneen rakennuksen osien tulisi olla resurssi 
tuleville sukupolville, ei riesa. Puu on Suo-

messa luonteva ekotalon rakennusmateriaali.
Rakenteiden ja rakennusosien kestävyy-

den kannalta on kuitenkin tärkeätä käyttää 
oikeita materiaaleja viisaasti oikeissa paikoissa 
ja suhteuttaa materiaalin ympäristökuorma 
sen odotettavissa olevaan käyttötarkoitukseen 
ja -ikään.

Puurakenteisen talon hiilipiikki on parhaimmillaan 
vain neljännes kivirakenteiseen verrattuna. 
Puurakenteisiin varastoitunut hiili vastaa vajaan 
kymmenen vuoden lämmityksenja ja sähkönkulu-
tuksen päästöjen määrää.
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TAULUKKO PÄÄRAKENTEIDEN VAIKUTUKSISTA TALO 540 HIILIJALANJÄLKEEN. Vertasin TALO 540 päärakenteiden eri vaihtoehtojen (puu, tiili, kivi) hiilidioksidipäästöjä 
käyttäen Suomen ympäristökeskuksen SYNERGIA -työkalua. Tarkastelen päästöjä 50, 64  ja 100 vuodelle jyvitettynä talokohtaisesti ja asukaskohtaisesti. 64 vuotta on keski-
määräisen pientalon käyttöaika Suomessa. Käytin laskelmissa keskimääräistä asukaslukua 2,6. “Leppäsessä” käytetty Rannanpeltotalon rakennetyyppejä. Muutkin rakenne-
tyypit ”lainattu” Pientaloasumisen ekologinen kestävyys -rapotin taloista. Vertailun vuoksi laskin TALO 540 toteutettuna rintamamiestalon rakenteilla. Käyttämäni rakennetyypit 
ovat todellisia, mutta niitä ei ole suunniteltu varta vasten TALO 540:lle. Taulukon luvut ovat siis suuntaa antavia. Tarkemmin käytetytjen versioiden kuvaujset tekstissä (s 46) ja 
laskelmat liitteenä (s 84 alkaen). 

RANNANPELTOTALO TIILITALO KIVIRAK. PASSIIVITALO PUURAK. PASSIIVITALO 2000-LUVUN PIENTALO RINTAMAMIESTALO

CO2 yht CO2 % CO2 / 
as-m2

CO2 yht CO2 % CO2 / 
as-m2

CO2 yht CO2 % CO2 / 
as-m2

CO2 yht CO2 % CO2 / 
as-m2

CO2 yht CO2 % CO2 / 
as-m2

CO2 yht CO2 % O2 / as-
m2

YP 1085 12 10 1426 4 13 1426 4 13 962 6 9 1026 6 9 671 3 6

US 1110 12 10 17241 42 157 11283 35 103 1052 7 10 1675 10 15 1715 8 16

Ikk 1411 15 13 1411 3 13 1411 4 13 1411 9 13 962 6 9 483 2 4

Ovet 252 3 2 252 1 2 252 1 2 252 2 2 252 1 2 126 1 1

VP 216 2 2 6509 16 59 6509 20 59 1941 13 18 216 1 2 454 2 4

VS 855 9 8 2080 5 19 1100 3 10 855 6 8 855 5 8 176 1 2

AP 537 6 5 3312 8 30 3312 10 30 1738 11 16 5335 31 49 4320 21 39

Perustukset/kellari 520 6 5 4930 12 45 4930 15 45 4930 32 45 4930 28 45 8512 41 77

Piiput, tulisijat 2574 28 23 2574 6 23 663 2 6 663 4 6 663 4 6 3500 17 32

Tekniikka yms 377 4 3 377 1 3 1014 3 9 1014 7 9 1014 6 9 104 1 1

Muut 327 3 3 595 1 5 595 2 5 545 4 5 545 3 5 545 3 5

YHTEENSÄ 9264 100 84 40707 100 370 32496 100 295 15363 100 140 17474 100 159 20607 100 187

CO2-varasto 21791 2562 2562 18732 11170 31536

CO2-tase -12528 38145 29934 -3369 6303 -10929

talo asukas as-m2 Talo asukas as-m2 Talo asukas as-m2 Talo asukas as-m2 Talo asukas as-m2 Talo asukas as-m2

50 v tarkastelussa 185 71 1,7 814 313 7,4 650 250 5,9 307 118 2,8 349 134 3,2 421 159 3,7

100 v tarkastelussa 93 36 0,8 407 157 3,7 325 125 3,0 154 59 1,4 175 67 1,6 206 79 1,9

64 v tarkastelussa 145 56 1,3 636 245 5,8 508 195 4,6 240 92 2,2 273 105 2,5 322 124 2,9
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ENERGIA, ILMANVAIHTO, TERVEYS

Energiankulutus, ilmanvaihtomuoto ja 
sisäilman laatu nivoutuvat toisiinsa. Vie-

tämme 90 % ajastamme sisätiloissa. Koneelli-
sella ja painovoimaisella ilmanvaihtomuodoilla 
on kannattajansa ja vastustajansa. 

Koneellinen ilmanvaihto ja siihen liittyvä 
tehokas lämmön talteenotto ovat oleellinen 
osa passiivitalokonseptia. Koneellinen ilman-
vaihto lämmön talteenotolla säästää kieltä-
mättä energiaa, mutta ilman kiertäminen put-
kistoissa ja laitteiston tekninen haavoittu-
vuus nähdään ongelmina, ja laitteiden pitämä 
kohina koetaan joskus epämiellyttäväksi. Pas-
siivitaloja on verrattu 1970-luvun pullotaloi-
hin.

Painovoimaista ilmanvaihtoa pidetään 
usein luonnonmukaisempana ja terveydelle 
vähemmän haitallisena sekä teknisesti kestä-
vämpänä vaihtoehtona. En ole löytänyt tästä 
tutkimustietoa, mutta ainakin henkilökohtai-
sesti viihdyn ja voin paremmin painovoimai-
sen ilmanvaihdon talossa. En osaa selittää 

miksi. Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelma 
on ilmanvaihdon tehottomuus kesällä ja pois-
toilman mukana karkaava lämpö – sen osuus 
on jopa nelisenkymmentä prosenttia lämmi-
tysenergiasta (137).

Laitteiden hiilijalanjälkitarkastelussa pai-
novoimaisen ilmanvaihdon muuratun hor-
miston rakentaminen aiheuttaa huomattavasti 
suuremman hiilipiikin kuin tulopoistoilman-
vaihdon laitteisto, vaikka jälkimmäinen jou-
duttaisiin uusimaan parin vuosikymmenen 
välein (kts. edellisen luvun laskelmat s 49). 

Uudisrakentamisessa siirrytään lähes nol-
laenergiarakentamiseen 2020 loppuun men-
nessä. Samalla uusilla määräyksillä pyritään 
joustavuuteen. Suunnittelulle annetaan enem-
män vapauksia, mutta vastuu ja osaaminen 
korostuvat.(138) Painovoimainen ilmanvaihto 
tultaneen vapauttamaan nykyisestä D3 tasa-
uslaskennasta. Lämmön talteenoton hyötys-
uhteeksi merkitään nolla. Toisaalta edellyte-
tään tuloilman suodattamista, joka hankaloit-

taa huomattavasti painovoimaisen ilmanvaih-
don toimintaa.

Huomattava osa sisäilman epäpuhtauk-
sista tulee ulkoilmasta. Siksi hyvän sisäilmas-
ton luominen alkaa jo tontin valinnasta. Lii-
kenteen ja puun pienpolton aiheuttamiin pien-
hiukkaspäästöihin kuolee vuosittain 1200 suo-
malaista. 

Materiaalien, rakenteiden tiiveyden ja 
ilmanvaihdon toimivuuden lisäksi suunnitte-
lussa ja toteutuksessa keskeinen tekijä on riit-
tävä huolellisuus. Säätö ja oikea käyttö vaikut-
tavat ilmanvaihto järjestelmän toimintaan. Esi-
merkiksi liian voimakas alipaine voi vetää köh-
nät rakenteista sisäilmaan. (139)

Kosteudesta puhutaan usein sisäilmaongel-
mien aiheuttajana. Vuodesta 1995 toimineen 
HYKSin sisäilmapoliklinikan potilaiden 1000 
kodin ja 300 työpaikan sisäilma on tutkittu. 
Ylivoimaisesti suurin ongelma on tutkimuk-
sen mukaan ollut huono ilmanvaihto. Se on 
joko riittämätön tai liian voimakas, se on suun-

niteltu, asennettu, korjattu tai huollettu huo-
nosti. Toiseksi yleisin tekijä on liian korkea 
sisälämpötila. Kolmanneksi suurin tekijä on 
huono siivous ja tavarapaljous. Kosteusvauriot 
olivat todennäköinen syy oireiluun vain 10 % 
tapauksista – mikään merkityksetön tekijä se 
ei silti ole. (140)

Rakenteiden kostuminen ei varsinaisesti ole 
ongelma vaan se, etteivät rakenteet pääse kui-
vumaan. VTT:n mukaan merkittävin vaikut-
taja rakennusprosessin kosteudenhallinnassa 
on rakennusvaiheen aikana rakenteisiin pää-
sevä kosteus. Seuraavaksi merkittävimpiä asi-
oita ovat putkivuodot, mutta tulevaisuudessa 
myös ilmastonmuutoksella on merkitystä (141). 
Kosteutta saattaa joutua rakenteisiin vesikaton 
vuotamisen takia, maasta kapillaarisesti, viis-
tosateen myötä tai märkätiloista. 

Lämpö, joka pyrkii johtumaan ulkosei-
nän läpi, kuljettaa mukanaan kosteutta. Mikäli 
seinärakenteen sisällä aineen tiiveys vaihtuu, 
saattaa kosteus tiivistyä. Tämän takia ker-

TALO 540 viilennys.
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roksellisissa seinärakenteissa käytetään muo-
vista höyrynsulkua. Yksiaineisissa rakenteissa, 
kuten hirsi- tai tiiliseinä, kosteus liikkuu raken-
teen läpi sisältä ulos. Se ei tiivisty tiettyyn paik-
kaan. Rakenne hengittää. Hukkalämpö kuivaa 
rakenteet.

Pyrkimys rakennusten energiatehokkuu-
den parantamiseen kasvattaa eristepaksuuk-
sia. Kosteuden liikkuminen rakenteissa moni-
mutkaistuu. TTY:n selvityksen mukaan kos-
teusriskit lisääntyvät (142). Onko ilmastonmuu-
toksen hillintään tähtäävä passiivitalokonsepti 
sittenkään oikea ratkaisu paksuine eristeker-
roksineen lämpenevässä ilmastossa? 
VTT:n seurannan mukaan ainakin Pietarsaa-
ren asuntomessujen IEA5-talo on ollut käy-
tössä jo parikymmentä vuotta ilman kosteus-
teknisiä ongelmia. Rakennus on puurakentei-
nen (143). Myöskään 1997 valmistuneessa Ran-
nanpeltotalossa ei ole havaittu kosteusongel-
mia (144). Se on puurakenteinen ja höyrynsulu-
ton ja siinä on selluvillaeristeet ja rossipohja.

Ilmaston lämpenemisen ja toisaalta sisätilojen 
mekaanisen viilentämisen takia olemme uuden 
kosteusteknisen ongelman edessä. Nykyiset 
seinärakenteiden kosteussulut ovat seinära-
kenteen sisäpinnassa eli lämpimällä puolella. 
Ratkaisu on toiminut tähän asti, mutta kun 
kesät lämpenevät ja koneellinen ilmastointi 
yleistyy, tilanne muuttuu: Kesällä viilennetyssä 
rakennuksessa ilma ja kosteus pyrkivätkin liik-
kumaan ulkoa sisälle. Kosteus kerääntyy höy-
rysulun kohdatessaan seinärakenteen sisään – 
siis juuri väärään paikkaan. Hengittävät raken-
teet tai esimerkiksi tyhjiöeristeet ovat uudessa 
tilanteessa turvallisempia ratkaisuja (145). 

Koneellisen ilmastoinnin tarvetta tulisi 
välttää varjostavien rakenneosien tai kasvil-
lisuuden avulla. Näin säästyy myös energiaa.

Erilaisten kemikaalien käyttö kodissa ja 
rakenteissa saattaa laukaista ihmisen kan-
nalta haitallisen mikrobien kamppailun. Mik-
robeja, kuten sienirihmastoja ja homeita, on 
kaikkialla. Olemme jopa riippuvaisia niistä: ne 
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ovat mm. osa ruoansulatusjärjestelmäämme. 
Rakenteissa mikrobit pyrkivät hajottamaan 
näitä ja tuottavat samalla keskinäisessä kamp-
pailussaan elintilasta toksiineja. Mitä enem-
män kemikaaleja rakenteissa on, sitä enemmän 
mikrobit äityvät tuottamaan toksiineja. (146) 

Markkinoilla on 55 000 rakennustuotetta, 
joiden  sisällöstä saati niissä piilevien aineiden 
vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön emme 
tiedä juuri mitään. (147) Valmistajat eivät ole vel-
voitettuja kertomaan niistä aineista, joita on 
käytetty tuotteessa hyvin vähän. Onko mie-
lekästä suodattaa tuloilmaa, jos päästölähteet 
väijyvät kodin sisällä? 

On siis viitteitä siitä, että painovoimaisella 
ilmanvaihdolla varustettu luonnonmukaisista 
ja mahdollisimman vähän prosessoiduista 
luonnon materiaaleista rakennettu talo olisi 
asukkaan terveydelle vähemmän haitallinen 
kuin vahvasti tekniikkaan tukeutuva ja pro-
sessoiduista materiaaleista valmistettu vaihto-
ehto. Seuraavassa luvussa tutkin, voiko paino-

voimaisenkin ilmanvaihdon rakennus saavut-
taa diplomityöni tavoiteen: alittaa asumisen 
alle 540 kg CO2-ekv -päästöt. 

Raitsilmasuodatin Helsingin Suutari-
lassa yhden vuoden käytön jälkeen. 
Miltä näyttävätkään paljon ulkona 
päiviään viettävien lasten keuhkot?

TALO 540 painovoimaisen ilman-
vaihdon toiminta, märkätiloissa 
tehostettu poisto, joka käynnistyy 
kun tiloja käytetään.
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UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN 
HYÖDYNTÄMINEN

Eri energiantuotantomuotojen hiilidioksi-
dipäästöissä on valtavia eroja. Fossiilisten 

polttoaineiden päästöt saattavat olla jopa sata-
kertaiset uusiutuviin energiamuotoihin verrat-
tuna.

Uusiutuvien ilmaisenergioiden hyödyntä-
minen tuo usein säästöä asukkaille ja vähentää 
Suomen riippuvaisuutta tuontienergiasta: Suo-
messa kulutettiin 2014 noin 1 340 000 terajou-
lea (TJ) energiaa, josta tuontienergian osuus 
oli 70 %. Kaikesta käytetystä energiasta peräti 
42 % ja öljystä 60 % tuodaan Venäjältä (148). 

Pientalossa uusiutuvien energiamuotojen 
hyödyntäminen on kerrostaloasumista hel-
pompaa: asukas voi tehdä päätöksensä itse-
näisemmin ja energiantuotantoon soveltuvaa 
katto- tai pihapinta-alaa on enemmän suh-
teessa lämmitettäviin neliöihin (149).

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää passii-
visesti ja aktiivisesti. Aktiivisen hyödyntä-
misen muotoja ovat sähkön tuottaminen ja 
käyttöveden lämmittäminen. Suomessa saa-

daan auringonpaistetta neliölle liki yhtä pal-
jon kuin Keski-Euroopassa, mutta silti aurin-
koenergian hyödyntäminen meillä on prosen-
tin luokkaa esimerkiksi Itävallan tuotannosta 
ja 10 % Ruotsin tuotannosta. 25 neliökilomet-
rin aurinkopaneeli riittäisi tuottamaan kaiken 
Suomessa tarvittavan sähkön. Saksassa aurin-
kosähkön osuus on 6 % ja Italiassa 8 % ener-
giantuotannosta. Konservatiivinen IEA arvioi 
2050 auringon osuudeksi 30 % ihmiskunnan 
sähköntuotannosta. (150)

Aurinkosähkö ja -lämpö soveltuvat eri-
tyisen hyvin pientaloihin, koska näissä on 
huomattavasti enemmän vapaata kattopinta-
alaa asuntoneliömetriä kohden kuin esimer-
kiksi kerrostaloissa. Pientaloista onkin melko 
yksinkertaista saada nolla- tai plusenergiataloja 
aurinkoenergian avulla. (151) 

Vaikka aurinkoteknologiaa ei nyt uudisra-
kennukseen viritettäisikään, kannattaa siihen 
varautua tulevaisuutta silmällä pitäen suuntaa-
malla esimerkiksi kattopinnat kohden aurin-
koa. 
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Passiivinen aurinkoenergian hyödyntämi-
nen voi vähentää jopa 24 % lämmitysener-
gian tarpeesta (152). Passiivisella aurinkoener-
gian hyödyntämisellä tarkoitetaan rakennuk-
sen ja sen tilojen suuntaamista aurinkoa koh-
den niin, että aurinko lämmittää niitä ilman 
erillisiä laitteita. 

Auringonsäteet päästetään lämmityskau-
den aikana ikkunoista sisälle rakennukseen, 
jolloin ne lämmittävät sisätilojen rakenteita. 
Lämpö varastoituu rakenteisiin ja säteilee yöllä 
huonetiloihin. 

Useissa Bruno Eratin kohteissa on tiili-
nen sydänmuuri, joka varastoi auringon läm-
pöä. Kiven lisäksi myös massiivipuu varastoi 
lämpöä, joskaan ei ihan yhtä tehokkaasti. Kivi-
rakenteet tasaavat lämpötilaeroja, jota on hyö-
dynnetty mm. Välimeren maiden perinteisissä 
rakennuksissa.

Kesäinen ylikuumeneminen estetään var-
jostavien rakennusosien kuten räystäiden, lip-
pojen ja markiisien avulla. Varjostava ele-
mentti rakennuksen ulkopuolella on tehok-

kain. Lehtipuut ovat hyvä aurinkosuoja: tal-
vella ne päästävät auringon lämmittämään 
rakennusta, mutta varjostavat kesällä leh-
västöllään sitä. Varjostavia elementtejä voi-
daan kutsua passiiviseksi viilentämiseksi. 
Ilmastomme lämmetessä kesäisen viilen-
tämisen tarve kasvaa. Rakennusten viilen-
nys ilmastointilaitteiden avulla lisää energi-
ankulutusta.

Oikealla ikkuna-aukotuksella ja ikku-
noiden suuntauksella voidaan lisätä luon-
nonvalon saantia talvella ja siten vähentää 
valaistuksen tarvetta. Aurinkoenergian pas-
siivisesta hyödyntämistä käsittelin jo koh-
dassa ”Talon aukotus”, s 42.

Aurinkolämpökeräimellä voi Suomen 
oloissa tuottaa jopa 60 % pientalon tarvit-
semasta lämpimästä käyttövedestä: kesällä 
kaikki ja syksyllä ja keväällä puolet. 

Useissa Pientaloasumisen ekologinen 
kestävyys -raportin tutkimuskohteissa oli 
aurinkolämpökeräimiä, ja niiden tuoton 

osuus kaikesta käytetystä energiasta vaihteli 
10–30 % välillä (153).

Nelihenkiselle perheelle riittää noin 7 
neliömetrin keräin. Se tulisi suunnatta eteläi-
siin ilmansuuntiin, ja paras keskimääräinen 
kallistuskulma on 45 astetta. Aurinkolämpö-
keräinjärjestelmä maksaa itsensä takaisin 3–7 
vuodessa. Laitteisto kestää käytössä kymme-
niä vuosia. Sen voi liittää lisälämmönlähteeksi 
minkä tahansa lämmitysjärjestelmän rinnalle 
lämmönvaraajaan.

Aurinkolämpökeräin on toimintaperiaat-
teeltaan yksinkertainen laite: aurinko kuumen-
taa litteää tummaa levyä, jonka sisällä putkissa 
kulkeva neste kuumenee. Kiertoputkien neste 
luovuttaa lämpönsä lämmönsiirtimen välityk-
sellä lämmönvaraajaan. Aurinkolämpökeräi-
miä on kahden tyyppisiä: tyhjiökeräin muo-
dostuu putkista ja tasokeräin on levymäinen. 
Tyhjiökeräimet ovat usein hyötysuhteeltaan 
parempia, joskin uusimmat tasokeräimet ovat 
kirineet eron umpeen.

Aurinkolämmön laskennalliset hiilidioksi-
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Energiantuotanto oli vahvasti läsnä suomalai-
sessa perinteisessä asumiskulttuurissa.

KAAVIO: Auringon säteilyteho (kWh/m2) 45 o:n 
kulmassa olevalle pinnalle eri kuukausina 
Helsingissä. Pitkien kesäpäivien ansiosta 
saamme vuodessa säteilyä yhtä runsaasti 
(n. 1000 kWh/m2) kuin Keski-Euroopassa.

Aurinkokeräin Helsingin Harakassa.
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kutus parantavat aurinkopaneelin tuottoa tal-
vella. Aurinkokenno toimii sitä paremmin, 
mitä viileämpää on. Paneeliston ja vesikaton 
väliin tulisi jättää riittävä tuuletusväli (noin 10 
cm) jäähdytyksen varmistamiseksi.

Tuotettua sähköä ei juuri voi varastoida 
talven varalle. Suomessa ei myöskään ole 
vielä kuluttajien sähköntuotantoa mahdollis-
tavaa kaksoistariffijärjestelmää ja ylimääräi-
sestä verkkoon ”lainatusta” sähköstä kulut-
taja joutuu meillä maksamaan sähkönsiirto-
maksun. Nykyisen käytännön puitteissa lait-
teistot onkin edullisinta alimitoittaa, jolloin 
vältytään ylimääräisen sähkön syöttämiseltä 
verkkoon (157). Useissa Keski-Euroopan maissa 
sähköyhtiöt ostavat kuluttajien tuottaman yli-
määräisen sähkön käypään hintaan.

Kesällä paras kallistuskulma aurinkosäh-
köpaneelille on 30 astetta, mutta talvella lähes 
pysty, 75–90 astetta. Sopiva kompromissi on 
40–45 astetta, joka määrää myös TALO 540 
kattokulman. Paneelit suunnataan eteläisiin 
ilmansuuntiin: rannikolla lounaaseen, koska 

dipäästöt ovat noin 10 g/kWh (154), ja ne synty-
vät lähinnä laitteiden tuotantovaiheessa.

Aurinkopaneeli tuottaa sähköä. Aurinkopa-
neeli muodostuu noin 10 cm kertaa 10 cm 
aurinkokennoista. Yksittäinen aurinkopaneeli 
on tyypillisesti noin neliönkokoinen. Yksit-
täiset aurinkopaneelit puolestaan muodosta-
vat aurinkopaneeliston. Aurinkokenno voi olla 
väriltään mikä hyvänsä.

Karkeasti yhden aurinkopaneelin nimellis-
teho on watti (1 W) ja se tuottaa yhden kilowat-
titunnin sähköä (1 kWh) vuodessa (155). Tyypil-
lisen neliömetrin (1 m2) kokoisen laitteen teho 
on 200 W eli se tuottaa noin 200 kWh sähköä 
vuodessa. 40 m2 eli 8000 W paneelisto riittää 
tyydyttämään nelihenkisen perheen kulutus-
sähkön tarpeen (8000 kWh / vuosi). (156) 

Parhaiten paneelit tuottavat Suomessa säh-
köä huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana, 
sydäntalvella sähköntuotto on vain 10 pro-
sentin luokkaa kesän tuotosta. Pakkanen sekä 
lumipeitteen auringonsäteilyä heijastava vai-
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tekniikka kehittyy jatkuvasti vähemmän ener-
giaintensiiviseen suuntaan. 

Aurinkopaneelien käyttöikä on 30–40 
vuotta, ja ne ovat suhteellisen huoltovapaita 
– pinta kannattaa pitää kuitenkin puhtaana. 
Useat valmistajat antavat laitteilleen 25 vuo-
den takuun. Akun elinikä on noin 10 vuotta. 
Suomessa aurinkopaneelien takaisinmaksuaika 
vaihtelee nykyisellään 7–15 vuoden välillä lait-
teiston tehosta ja muista ominaisuuksista riip-
puen. Paneelien hintojen laskiessa takaisin-
maksuaika lyhenee. Aurinkopaneelien hinta 
on pudonnut 80 % vuodesta 2009 vuoteen 
2012 piin hinnan laskettua (160). Onkin vain 
ajan kysymys milloin aurinkosähkö on hal-
vinta sähköä – myös Suomessa.

Pientuulivoimaloita voidaan sijoittaa pien-
talon pihapiirriin tai vaikkapa katolle. Tuuli-
turbiinien aiheuttama resonointi on huomioi-
tava rakennesuunnittelussa. Katolla akselinsa 
ympäri pyörivä pystymalli voi olla tästä näkö-
kulmasta parempi kuin perinteinen roottori-

malli, joskin sen teho on pienempi. Maailmalla 
on kehitelty myös harjan suuntaisia akselinsa 
ympäri pyöriviä pienvoimaloita.

Suomessa tuulee talvisin enemmän kuin 
kesäisin, joten tuulisähkö täydentää aurinko-
sähköä. Pieni 2,5 kilowatin turbiini voi tuot-
taa 2500–5000 kWh sähköä. Tuulisähkö kan-
nattaa käyttää suoraan kodin laitteissa, jolloin 
vältytään sähkön varastoinnilta tai siirrolta ja 
– siirtomaksuilta. Tuuliturbiini tulisi sijoittaa 
puitten latvojen yläpuolelle. (161)

Tuulisähkön laskennalliset hiilidioksidi-
päästöt ovat noin 10–20 g/kWh (162). Hiilidi-
oksidipäästöt syntyvät lähinnä laitteiden val-
mistusvaiheessa. Isot voimalat ovat puhtaam-
pia kuin pienet. Tuulisähkön tuotanto kaksin-
kertaistui Suomessa 2015 ja tuulisähkön osuus 
on jo liki 3 % sähköntuotannosta (163).

Pientalon sähköntuottajaksi soveltuvat 
mallit ovat vielä melko kalliita. Esimerkiksi 
neljän kW laitteisto asennuksineen ja oheis-
laitteineen maksaa noin 20 000 €. (164)

merituuli puhdistaa taivaan pilvistä iltapäivi-
sin ja sisämaassa lievästi kaakkoon, sillä aamu-
päivisin taivas on keskimäärin pilvettömämpi 
kuin iltapäivisin, jolloin muodostuu kumpu-
pilviä. (158)

Aurinkopaneelien integroiminen osaksi 
rakennuksen arkkitehtuuria on haastavaa. 
Usein laitteet piilotetaan tasakatoille telinei-
siin tai ripustellaan pitkin seiniä. Parhaimmil-
laan ne voivat korvata jonkin muun pintama-
teriaalin ja olla osa rakennuksen ulkoarkkiteh-
tuuria, kuten Luukkutalossa (s. 26) ja arkki-
tehti Rolf  Dichin suunnittelemissa plusener-
giataloissa Saksan Freiburgissa (s. 54). Useilla 
valmistajilla onkin jo vesikattojärjestelmään 
integroituja vaihtoehtoja.  

Aurinkosähkön elinkaaren laskennalliset 
hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 g/kWh  (159), 
ja ne syntyvät lähinnä laitteiden tuotantovai-
heessa. Kennon päämateriaali pii on toiseksi 
yleisin alkuaine maapallolla, mutta piin sahaa-
minen ohuiksi levyiksi kuluttaa huomattavan 
määrän energiaa. Aurinkopaneelien valmistus-

Plusenergiatalo Saksan Freiburgissa (Rolf Disch, 
2000) tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

Pientuulivoimala (4 kW) Helsingin Harakas-
sa tuottaa vuodessa 7000 kWh sähköä.
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taa hieman ilman virtaamista ja näin pumpun 
hyötysuhdetta.

Ilmalämpöpumpun hyötysuhdetta verra-
taan COP-luvulla. Se kertoo paljonko yhdellä 
sähkökilowattitunnilla pystytään tuottamaan 
lämpöä. Suomen oloissa vuosihyötysuhde on 
tyypillisesti 2 eli yksi sähkökilowattitunti tuot-
taa 2 kilowattituntia lämpöä. Parempiin hyö-
tysuhteisiin päästään lämpimämmissä oloissa, 
ja myyjät viittaavat mielellään näihin lukuihin. 
Nykyiset mallit pystyvät tuottamaan lämpöä 
jopa -25 asteen pakkasessa. (165)

Ilmalämpöpumpun laskennalliset hiili-
dioksidipäästöt ovat noin 150–215 g tuotet-
tua lämpökilowattituntia kohden (166). Päästöt 
muodostuvat etupäässä sähkön osuudesta ja 
on laskettu sähköntuotannon keskipäästöjen 
mukaan.

Ilma-vesilämpöpumppu siirtää ilmasta pum-
patun lämmön lämmönvaraajaan, josta läm-
pöä voidaan hyödyntää vesikiertoisessa läm-
mitysjärjestelmässä ja käyttöveden lämmittä-

misessä. Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde 
on parempi kuin ilmalämpöpumpun, ja se 
toimii myös päälämmitysjärjestelmänä, mutta 
tarvitsee rinnalleen esimerkiksi varaavan takan 
kovimpien pakkasten ajaksi. Yleensä lämmön-
varaajassa on sähkövastus.

Ilma-vesilämpöpumppu on varteenotet-
tava vaihtoehto uudisrakentamisessa – varsin-
kin, jos sen rinnalle liitetään samaan lämmön-
varaajaan varaava tulisija ja aurinkokeräin ns. 
hybridijärjestelmäksi. 

Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu myös 
sellaisiin korjauskohteisiin, joissa on vesikier-
toinen lattia- tai patterilämmitys. Ilma-vesi-
lämpöpumppu on investointina edullisempi 
kuin maalämpö: alle 10 000 euroa asennuksi-
neen ilman lämmönjakojärjestelmää.

Ilma-vesilämpöpumpun laskennalliset hii-
lidioksidipäästöt ovat noin 120–185 g tuotet-
tua lämpökilowattituntia kohden (167). Päästöt 
muodostuvat etupäässä sähkön osuudesta ja 
on laskettu sähköntuotannon keskipäästöjen 
mukaan.

Maalämpöpumppu riittää päälämmitysmuo-
doksi tilojen ja lämpimän käyttöveden läm-
mittämiseen. Keruuputkisto, jossa lämmön-
siirtoneste kulkee, voidaan upottaa maahan, 
kallioon porattavaan lämpökaivoon tai vesis-
tön pohjasedimentteihin. Kallio ja vesistö tar-
joavat hieman paremmin lämpöä kuin pinta-
maahan upotettu vaakasuuntainen putkisto. 
Porattu lämpökaivo lienee yleisin tapa.

Maalämpöpumpun COP-luku on noin 
3 eli yhdellä ostetulla sähkökilowattitunnilla 
saadaan siis aikaan kolme lämpökilowattitun-
tia, joista kaksi on ilmaisia – ja päästöttömiä. 
Maalämpöpumppu on kallis investointi, asen-
nuksineen noin 20 000 euroa, verrattuna mui-
hin lämmöntuottojärjestelmiin. Lämmitysku-
lut sitä vastoin jäävät pieniksi, noin kolmas-
osaan verrattuna sähkölämmitteiseen taloon. 
Maalämpöpumppu on huoleton käyttää ja pit-
käikäinen.

Maalämpöpumpun avulla päästään hyvin 
eristetyssä talossa varsin alhaiseen ostoener-
giankulutukseen ja e-lukuun. Mikäli käytetty 

Lämpöpumput keräävät ilmaan, veteen tai 
maaperään varastoitunutta auringon lämpö-
energiaa. Ne tarvitsevat kuitenkin sähköä toi-
miakseen. Yksi käytetty sähkökilowattitunti 
tuottaa noin 2–3 kilowattituntia lämpöä. Paras 
hyötysuhde on maalämpöpumpulla.

Ilmalämpöpumppu on nopeasti yleistynyt lisä-
lämmönlähde pientaloissa. Niitä on jo kym-
meniä tuhansia. Ilmalämpöpumpun avulla 
pystytään leikkaamaan jopa 50 % sähköläm-
mitteisen omakotitalon lämmitysenergian tar-
peesta ja 25 % kaikesta sähkönkulutuksesta. 
Päälämmitysmuodoksi siitä ei kuitenkaan ole. 
Ilmalämpöpumppu onkin nimenomaan korja-
uskohteiden ratkaisu.

Ilmalämpöpumppu maksa asennuksineen 
pari tonnia ja maksaa itsensä takaisin muuta-
massa vuodessa. Asennus tulee teettää val-
tuutetulla tekijällä ja pyytää sille takuu. Vää-
rinasennettu pumppu voi jopa lisätä sähkön-
kulutusta. Talon kaunistus ilmalämpöpumppu 
ei ole. Kotelo peittää ulkoyksikön, mutta hait-

Ilmalämpöpumppu.
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sähkö vielä on tuotettu uusiutuvilla energia-
muodoilla, jäävät lämmityksen hiilidioksidi-
päästöt alhaisiksi. 

Maalämpöpumpun laskennalliset hiilidiok-
sidipäästöt ovat noin 90 g tuotettua lämpökilo-
wattituntia kohden (168). Päästöt muodostuvat 
etupäässä sähkön osuudesta ja on laskettu säh-
köntuotannon keskipäästöjen mukaan.

Biopolttoaineet ovat jatkuvasti uusiutuvia elo-
peräisiä energianlähteitä. Turve ja öljykin ovat 
eloperäistä materiaalia, mutta niitä ei enää juu-
rikaan muodostu lisää. Biopolttoaineita saa-
daan mm. kasveista, levistä, lannasta ja kotita-
lousjätteistä. Suomessa puupohjaiset biopolt-
toaineet, kuten halot, hake ja pelletit, ovat ylei-
simpiä.

Biopolttoaineet soveltuvat niin talokoh-
taisiin järjestelmiin kuin aluevoimaloihin. 
Biopolttoaineet ovat melko edullisia käyttää, 
mutta ne vaativat runsaasti varastotilaa. Pel-
lettilämmitys on yleistynyt pientaloissa. Pellet-
tilämmitys liitetään vesikiertoiseen lämmitys-

järjestelmään. Puun pienpoltto tuottaa pien-
hiukkasia ympäristöönsä, jotka altistavat hen-
gityselinsairauksille. Uusimmat laitteet poltta-
vat puun paremmin, ja pienhiukkasia syntyy 
vähemmän. Kuiva puu aiheuttaa vähemmän 
hiukkaspäästöjä kuin kosteiden polttaminen.

Biopolttoaineiden polttoa väitetään usein 
hiilivapaaksi, koska poltettujen kasvien tilalle 
kasvavat uudet kasvit sitovat ilmakehästä edel-
listen kasvisukupolvien poltossa vapautuneen 
hiilidioksidin. Uusimpien tutkimusten valossa 
biopolttoaineden tupruttelu ei kuitenkaan ole 
niin haitatonta, ja esimerkiksi puun todelliset 
hiilidioksidipäästöt saattavat parhaimmillaan-
kin jäädä vain puoleen kivihiilen päästöistä. 
Lisäksi biopolttoaineiden käyttö saattaa haitata 
luonnon monimuotoisuutta, ravinnontuotan-
toa ja ekosysteemien toimintaa.

Pelletin ja puun laskennalliset, tuotantovai-
heen huomioivat hiilidioksidipäästöt ovat noin 
30–100 g/kWh riippuen hakatun metsän iästä 
ja muista ominaisuuksista sekä kuljetusmatko-
jen pituudesta (169).

Paikallisten kaukolämpöyhtiöiden lämmön-
tuotannon hiilidioksidipäästöt vaihtelevat pal-
jon. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat 
Suomessa keskimäärin 180 g CO2-ekv/kWh (170). 
TEMin arvion mukaan ne pienenevät melko 
verkkaisesti ollen 2050 144 kg (taulukko s 56).

Vertailunvuoksi mainittakoon, että öljy-
lämmityksen keskipäästöt ovat 267 g CO2-ekv/
kWh ja suoran sähkölämmityksen 300 g CO2-

ekv/kWh. Sähkön tuotannon keskipäästöt ovat 
210 g CO2-ekv/kWh (171). Talvella sähköntuo-
tannon huippuja tasataan käynnistämällä hiiltä 
polttoaineenaan käyttävät varavoimalat, jolloin 
sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt voivat 
nousta jopa 900 g/kWh. Tästä syystä sähkö-
lämmityksen päästöt ovat keskimääräistä säh-
köntuotantoa korkeammat. 

Sähkön tuotannon päästöt vaihtelevat vuosit-
tain vesitilanteen, talven kylmyyden ja talous-
suhdanteiden mukaan. Viime vuosina sähkön-
tuotannon keskipäästöt ovat laskeneet. Ener-
giatehokkuuden paranemisen ja raskaan teol-
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lisuuden vähenemisen seurauksena hiilisähköä 
on voitu tuottaa vähemmän. 2010 sähköntuo-
tannon keskipäästöt olivat 273 (172).

Vanhat metsät varastoivat hiiltä parhaiten. 
Metsien käsittelyä tulisikin tarkastella tästä 

näkökulmasta.
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VERTASIN ERI energiantuotantomuotojen vai-
kutusta TALO 540 asumisen hiilijalanjälkeen 
painovoimaisella sekä lämmön talteenotolla 
(hyötysuhde 85 %) varustetun koneellisen 
ilmanvaihdon versioilla nyt ja vuonna 2050. 
Käytin laskemiseen Jarek Kurnitskin varhaisen 
suunnitteluvaiheen E-lukulaskuria, jonka anta-
mat energiankulutustiedot kerroin eri energia-
muotojen päästökertoimilla sekä sähkön- ja 
kaukolämmöntuotannon nykyisillä ja TEM:in 
vuoden 2050 tavoitteellisilla päästökertoimilla 
(P2) (kts. taulukko yllä).

Painovoimaisten vaihtoehtojen kokonais-
energiankulutus ja käytön aikaiset hiilidiok-
sidipäästöt olivat 15–20 % suuremmat kuin 
koneellisella ilmanvaihdolla ja lämmön talteen-
otolla (85%) varustetuissa. Versiossa, jossa on 
pellettilämmitys, ero on suurempi, jopa 40 %.

Nykyisillä energiatuotannon (verkkosähkö) 
keskipäästöillä laskettuna painovoimaisen 
ilmanvaihdon suunnitteluratkaisussa maa-
lämpö aiheutti pienimmät asumisen käytönai-

kaiset hiilidioksidipäästöt. Jos lisälämmönläh-
teenä käytetään aurinkolämpöä ja taloon liite-
tään 25 m2 aurinkokeräin, käytön aikaiset pääs-
töt jäävät 450 kg CO2-ekv asukasta kohden vuo-
dessa. Jos tähän lisätään päärakenteiden pie-
nin hiilipiikki (”Leppänen”), alitetaan täpärästi 
diplomityöni tavoite, 540 kg CO2-ekv asukas-
kohtaiset asumisen päästöt vuodessa.

Lämmön talteenotolla varustetun koneel-
lisen tulopoistoilmanvaihdon talossa puoles-
taan pellettilämmitys tuotti nykyisillä sähkön-
tuotannon päästökertoimilla laskettuna pie-
nimmät päästöt. Myös maalämpövaihtoehto 
aurinkokeräimellä ja -paneelistolla (25 m2) 
höystettynä alitti tavoiterajani – ilman aurin-
koenergiaa rajaa ei vielä pysty alittamaan mil-
lään päälämmitysmuodolla nykyisillä energian-
tuotannon keskipäästöillä. 

Aurinkolämpökeräin pienensi päästöjä 
keskimäärin noin 20 %. Aurinkosähkön tuot-
taminen pienentää edelleen asumisen pääs-
töjä huomattavasti: 25 m2 paneelisto vähentää 
nykyisillä sähkönpäästön kertoimilla lasket-

tuna asumisen hiilijalanjälkeä 500 kg CO2-ekv 
vuodessa. Aurinkoenergian hyödyntämiseen 
tulisikin ohjata rakentajia ja korjaajia enem-
män.

Tulevaisuudessa, kun sähköntuotannon kes-
kipäästöt laskevat, maalämmön päästöt pie-
nenevät edelleen suhteessa muihin vaihtoeh-
toihin. Puun poltossa syntyvien hiilidioksidi-
päästöjen määrästä kiistellään, pienimmillään 
ne ovat 30 gramman tietämillä tuetettua kilo-
wattituntia kohden. 2050 päästään käytönai-
kaisissa päästöissä alle 400 kg CO2-ekv kaikilla 
laskemillani energiamuodoilla suoraa sähkö-
lämmitystä ja kaukolämpöä lukuun ottamatta.

Kaukolämmön päästöt ovat huomattavan 
suuret käytetyillä kertoimilla laskettuna. Kau-
kolämmön suosiminen joutuukin kyseenalai-
seen valoon aineistoni perusteella. 

Puun poltossa syntyvien hiilidioksidipääs-
töjen määrästä kiistellään. Olen käyttänyt las-
kelmissani kerrointa 30 g CO2-ekv kilovattia 
kohden, mutta puun päästöt voivat olla jopa 

100 gramman tietämillä. Kriittisimmät arviot 
vertaavat puun päästöjä jopa hiilen päästöihin.

Oleellista talon energiatehokkuudessa on 
kulutetun energian määrä, millä se on tuo-
tettu ja mitä siitä hyödytään. Energiatehok-
kuudesta saatu hyöty menetetään, jos talo on 
liian suuri käyttötarkoitukseen tai käyttäjien 
määrään nähden. Viime kädessä ratkaisevaa 
on – tai pitäisi olla – syntyvien hiilidioksidi-
päästöjen mahdollisimman pieni määrä asu-
kasta kohden. 

TALO 540 on mahdollista valita monipuoli-
sesti uusiutuvaa energiaa. Hormiston muo-
dostama lämpösydän mahdollistaa puuläm-
mityksen ja aurinkoenergian passiivisen hyö-
dyntämisen. Kattokulma on optimoitu aurin-
kosähkön ja -lämmön tuottamiseen. Tekninen 
tila on melko suuri, ja sinne saa mahdutettua 
lämmönvaraajan lisäksi akkuja ym. energiatek-
niikkaa. Lisäksi talo on melko pieni ja jous-
taa asukkaiden tilatarpeen mukaan – käyttä-
mätöntä tilaa ei tarvitse lämmittää.

TAULUKKO: Laskelmissani käyttämäni eri energiamuotojen CO2-ekv -päästökertoimet tuotettua kilovatti-
tuntia kohden nyt ja 2050. Lähteet: 2050 sähkön ja kaukolämmön päästökertoimet TEM (julkaistu mm. 
Sitran raportteja 39 s 51), nykyiset sähkön ja kaukolämmön päästökertoimet Motiva (kts. viite 170) sekä 
uusiutuvien energiamuotojen (puu, aurinko ja tuuli) Motiva sekä Energy Policy 36 (2008) s. 11. Uusiu-
tuvien energiamuotojen päästöt syntyvät mm. laitteiden valmistamisprosessissa. 
* Puun ja pelletin osalta hiilidioksidipäästöistä kiistellään: 30 g/kWh on varsin alhainen luku, kriittisempi 
luku voisi olla esimerkiksi 100 g/kWh. Puun päästöjä on verrattu jopa hiilen päästöihin. 
** Uusiutuvien osalta käytin 2050 nykyisiä päästäkertoimia, koska tulevaisuuden kertoimia ei ollut saata-
villa. Kun energiantuotannon keskipäästöt vähenevät, pienenee laitteidenkin valmistamisenkin päästöt, 
ja näin käyttämäni kertoimet  ovat uusiutuville turhan suuret.

Esimerkkejä eri ergiamuotojen CO2-ekv -päästöistä nyt ja 2050
Energiamuoto nyt keskimäärin 2050 keskimäärin (P2)

Sähköenergiantuotannon keskipäästöt 209 g/kWh 87 g/kWh

Kaukolämpö energiantuotannon keskipäästöt 183 g/kWh 144 g/kWh

Puu/pelletti 30 g/kWh * 30 g/kWh *

Aurinkolämpö 20 g/kWh 20 g/kWh**

Aurinkosähkö 40 g/kWh 40 g/kWh**

Tuuli 20 g/kWh 20 g/kWh**
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TAULUKKO ERI ILMANVAIHTO- JA ENERGIANTUOTANTOMUOTOJEN VAIKUTUKSESTA TALO 540 HIILIJALANJÄLKEEN NYT JA 2050. 
Vertasin TALO 540 käytön (lämmitys, lämminkäyttövesi ja sähkö) hiilidioksidipäästöjä eri energiamuotoja käyttäen. Vertailut on tehty nykyisillä ja vuoden 
2050 energiantuotannon päästökertoimilla sek’ laskettu erikseen veriolle, jossa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (hyötysuhde 85 %) 
sekä painovoimaiselle vaihtoehdolle. Laskelmissa olen käyttänyt pohjana Jarek Kurnitskin pientalojen e-luvun laskentaan ja ostoenergian määrän 
arviontiin suunnittelussa tarkoitetua laskuria.Tarkemmat laskelmat liitteenä s 83. Sähkön ja kaukolämmön osalta on käytetty nykyisiä sekä TEM vuoden 
2050 tavoitteellisia kertoimia. Vihreällä ne yhdiselmät, jotka mahdollistavat diplomityöni tavoitteen 540 kilon asumisen hiilidioksidipäästöjen alittamisen 
– mikäli päärakenteiden päästöt ovat kyllin pienet. 

Esimerkkejä eri ilmanvaihto ja ergiamuotojen vaikutiksista TALO 540:n energiankäytön CO2-ekv -päästöihin nyt ja 2050
NYKYISILLÄ KESKIPÄÄSTÖILLÄ 2050 (P2) KESKIPÄÄSTÖILLÄ

LTO 85 % PAINOVOIMAINEN LTO 85 % PAINOVOIMAINEN

CO2-ekv kg / talo CO2-ekv kg / as CO2-ekv kg / talo CO2-ekv kg / as CO2-ekv kg / talo CO2-ekv kg / as CO2-ekv kg / talo CO2-ekv kg / as

Suora sähkölämmitys 3144 1209 4266 1641 1309 503 1776 683

 + aurinkokeräin 8m2 2559 984 3723 1432 1065 410 1550 596

 + aurinkopaneeli 25 m2 2052 789 3216 1237 924 355 1409 542

Ilma-vesi-lämpöpumppu 1967 756 2483 955 819 315 1034 398

+ aurinkokeräin 8m2 1616 621 2151 827 673 259 895 344

+ aurinkopaneeli 25 m2 1109 426 1644 632 532 204 754 290

Maalämpö 1575 606 1915 737 656 252 797 307

 + aurinkokeräin 8m2 1321 508 1674 644 550 211 697 268

+ aurinkopaneeli 25 m2 814 313 1167 449 409 157 556 214

Pelletti 1334 513 2829 1088 818 315 1441 554

+ aurinkokeräin 8m2 1222 470 2054 790 706 272 1337 514

+ aurinkopaneeli 25 m2 715 275 1547 595 565 217 1196 460

Kaukolämpö 3051 1174 4060 1562 2082 801 2579 992

 + aurinkokeräin 8m2 2506 964 3463 1332 1654 636 2181 839

 + aurinkopaneeli 25 m2 1999 769 2956 1137 1513 582 2040 785
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SÄHKÖNKULUTUS

Pientalossa sähkönkulutus muodostaa ener-
giankulutuksesta kolmanneksen. Lämmi-

tyssähkö ei ole tässä mukana. Varustetasoltaan 
tavallisen neljän henkilön asuttaman pienta-
lon sähkönkulutus jakautuu Kotitalouksien säh-
kön käyttö -raportin (173) mukaan seuraavasti: 
valaistus 24 %, auton lämmitys 4 %, kiuas 14 
%, LVI-laitteet 21 %, viihde-elektroniikka 11 
%, pyykinpesu 8 %, ruoanvalmistus 9 % ja 
kylmälaitteet 9 %. Yhteensä tällä keskiverto-
perheellä kuluu sähköä 10 000 kWh vuodessa. 

Valaistuksen tarvetta voidaan pienentää 
lisäksi suunnittelemalla talo niin, että huonei-
siin saadaan riittävästi luonnonvaloa myös tal-
vella. Ikkunoiden kautta karkaa kuitenkin huo-
mattavasti enemmän lämpöenergiaa kuin sei-
nien läpi johtumalla. 

Ledlamppu kuluttaa sähköä 90 % vähem-
män kuin vastaava hehkulamppu ja vähem-
män  kuin energiasäätölampukin. (174)

Sähkölaitteet haukkaavat kotitalouden 
energiankulutuksesta kolmanneksen. Säh-

köä kulutetaan kodeissa enemmän ja enem-
män, vaikka uudet laitteet ovat yhä energia-
tehokkaampia – laitteiden määrä vaan kasvaa 
nopeammin kuin mitä niiden energiatehok-
kuus paranee. Kodin laitteet kannattaa valita 
parhaasta energialuokasta. Käytössä olevaa 
toimivaa laitetta ei kuitenkaan kannata vaih-
taa uuteen energialuokaltaan parempaan, sillä 
uuden laitteen valmistaminen on luultavimmin 
vienyt enemmän energiaa kuin mitä se sääs-
täisi sähköä (175).

Virransäästötilassa olevat laitteet aiheut-
tavat 5–10 % kotitalouksien sähkölaskusta. 
ENETE loppuraportin (176) mukaan 100–120 
m² pientaloissa stand-by tilassa olevat laitteet 
kuluttavat keskimäärin noin 400 kWh vuo-
dessa. Mainittakoon, että koko EU-alueen 
stand-by sähkönkulutus vastaa Tanskan säh-
könkulutusta (177). 

Katkaisimella varustettu jatkojohto sam-
muttaa virran yhdellä kertaa niin näytöstä ja 
tietokoneesta kuin TV:stä ja DVD:stä. Sähkön 

60



käyttöä ohjaava automatiikka kuten hämärä-, 
liike- ja aikakytkimet samoin kuin koko asun-
non tarpeettomat virrat katkaiseva “poissa 
kotoa” -kytkin säästävät sähköä (178).

 
Reaaliaikaisen sähkönkulutuksen mittarin 
on todettu vähentävän sähkönkulutusta 5-12 
%. Laitteen lukemat muuttuvat punaisiksi 
kun kulutus kasvaa. Näin se ohjaa vähentä-
mään tarpeetonta sähkönkultusta. Mallista ja 
valmistajasta riippuen laitteen voi asettaa ker-
tomaan kulutuksen myös suoraan euroina tai 
hiilidioksidipäästöinä (180). Monet sähköyhtiöt 
tarjoavat kulutuksen seurantaa myös verkossa. 
Palvelu kertoo, milloin energiaa kuluu enem-
män, milloin vähemmän.

Sähkön hiilijälki on helppo nollata vaihta-
malla vihreään sähköön. Vihreätäkään sähköä 
emme voi tuottaa rajattomasti. Siksi energian-
säästö on tärkeää. Säästetty energia on puh-
tainta energiaa – sähkönkulutuksessa asukkaan 
osuus on merkittävä.

TALO 540:ssa valaisimet, laitteet jne. ovat 
parasta energialuokkaa. Kapea runko mah-
dollistaa päivänvalon saannin sisälle asuntoon 
myös talvella.

VIITTEET

173)   Kotitalouksien sähkönkäyttö -tutkimusraportti, Adato 2008
174)   MOTIVA: www.lampputieto.fi, katsottu 16.6.2016
175)   Työtehoseuran tutkija, arkkitehti Heli Mäntylä 
          suullinen, 7.10.2009
176)   http://www.ece.hut.fi/enete/ENETE_Loppuraportti.pdf, 
          katsottu 16.6.2016
177)   Ibid
178)   Ibid
180)   Raila Heiskanen ja Petri Sallinen: Asumisen energiatehok-
          kuuden monitorointi, STOK raportti 9/2012, tiivistelmä

HEHKULAMPPU 25 h HIUSTENKUIVAAJA 30 min

ENERGIANSÄÄSTÖLAMMPPU 111 h PÖLYNIMURI 1 h

LED-LAMPPU 143 h SÄHKÖHAMMASHARJA 20 h

SÄHKÖLIESI 40 min PÖYTÄTIETOKONE 6 h 40 min

MIKROAALTOUUNI 50 min X-BOXILLA PELAAMINEN 6 h 40 min

KAHVINKEITIN 1 h 40 min TV 10 h

LEIVÄNPAAHDIN 1 h 40 min KANNETTAVA TIETOKONE 33 h

PAKASTIN 37 h PUHELIMEN LATAUS 200 h

JÄÄKAAPPI 40 h SUIHKU 2 min

SÄHKÖKIUAS 8 min OK-TALON LÄMMITYS 55 min

KPH:n LATTIALÄMMITYS 2 h HENKILÖAUTO 1,5 km

LÄHDE: WWF energiakortit, koulujen opetusmateriaalia 2016.

Mihin yksi kilowattitunti riittää?
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VEDENKULUTUS

Talojen rakennusrungon ja muun energiate-
hokkuuden parantuessa lämpimän veden 

osuus energiankulutuksessa korostuu. Lämpi-
män veden kulutus ei ole vähentynyt lähes-
kään samassa suhteessa kuin lämmitysener-
gian ja sähkön. Passiivitaloissa lämpimän käyt-
töveden osuus saattaa olla jopa suurempi kuin 
talon rakentaminen, tilojen lämmittämisen ja 
sähkönkäytön osuudet (kts s 21). (182)

Keskivertosuomalainen kuluttaa 155 lit-
raa vettä päivässä. Vaihteluväli on kuitenkin 
suuri, noin 90 litrasta 270 litraan vuorokau-
dessa (183). Puolet käytetystä vedestä on läm-
mintä. Veden lämmittämiseen ja siirtämiseen 
putkistoissa paikasta toiseen kuluu energiaa: 
viidennes nykyisten pientalojen lämmitysener-
giasta kuluu veden lämmittämiseen.

Kotitalouksissa kuluu vettä peseytymiseen 
40 %, wc:n huuhteluun 25 %, keittiössä 20 
% ja pyykinpesuun 13 % käytetystä vedestä. 
Yhteensä nelihenkisen kotitalouden veden-
käyttö aiheuttaa nykyisellään vuodessa hiilellä 

tuotetun kaukolämmön alueella reilun tuhan-
nen kilon hiilidioksidipäästöt. Yhden suihku-
kerran hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 
puoli kiloa – suihkussa vietetystä ajasta riip-
puen. Vettä lorisee viemäriin yli 200 000 litraa. 
Myös jäteveden käsittely vie energiaa ja kuor-
mittaa ympäristöä.

Vedenkulutusta ja sen aiheuttamia hii-
lidioksidipäästöjä voi vähentää monin kei-
noin. Vettä säästävät vesikalusteet ja -laitteet 
leikkaavat kulutusta. Suihkusekoittimeen ja 
vesihanoihin liitettävät virtauksenrajoittimet 
vähentävät vedenkulutusta jopa 50 %. Vakio-
paineventtiilin säätö vähentää vedenkulusta 
tehokkaasti kertaheitolla. 

Aurinkolämpökeräimellä pystytään Suo-
messa tuottamaan puolet vuotuisesta lämpi-
mästä käyttövedestä – ilman ostoenergiaa ja 
päästöttömästi (kts s 53).

Arkkitehtuurisuunnittelun näkökulmasta 
veden, varsinkin lämpimän, kulutusta voi pie-
nentää sijoittamalla vesipisteet mahdollisim-
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man lähelle toisiaan ja lämminvesivaraajaa/
lämmönvaihdinta, jolloin lämpimän veden 
putkissa kulkema matka jää lyhyemmäksi ja 
lämpöä karkaa vähemmän. Lämminvesiput-
kien hyvä eristäminen vähentää myös lämpö-
häviötä. 

Kuivakäymälä vähentää ratkaisevasti 
vedenkulutusta. Samalla jätevesien käsittely 
kevenee. Kuivakäymälän tilantarve on hieman 
suurempi kuin vesivessan. Sadeveden keräämi-
nen huuhtelu- ja kasteluvedeksi säästää puh-
dasta raakavettä. Itse asiassa tuntuu irvok-
kaalta käyttää puhdasta juomavettä wc huuh-
teluun

TALO 540:ssa vesipisteet ovat verrattain 
lähellä toisiaan ja teknistä tilaa, jossa lämmön-
varaaja tai -vaihdin sijaitsee. Vesikalusteet ovat 
säästäviä. Sekä ylä- että alakerran kylpyhuo-
neet on mitoitettu niin, että vedetön kom-
postikäymälä on mahdollinen sijoittaa nii-
hin. Tehokkain tapa säästää vettä on kuiten-
kin veden säästeliäs käyttö – tähän on vaikea 

Omat toimet vaikuttavat oleellisesti vedenkulutukseen. Vettä on helppo säästää monilla pienillä kei-
noilla, joista kasvaa iso puro. Alla HSY:n vinkkejä veden säästämiseen.

Korjauta vuotavat hanat ja viallinen vessanpöntön huuhtelusäiliö heti. 
Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. 
Käytä pesukoneissa säästö- ja vajaatäyttöohjelmia. Näin säästät myös sähköä. 
Käytä tulppaa altaassa, jos peset astiat käsin. Vältä astioiden huuhtelua juoksevan veden alla. 
Sulje suihkun hana saippuoinnin ajaksi. 
Vältä veden juoksutusta hampaiden harjauksen aikana – käytä mukia. 
Hyödynnä sadevesi kasvimaan ja nurmikon kastelussa.  
Kun uusit kylpyhuonekalusteita, suosi wc-istuinta, jossa huuhteluveden määrää voidaan säätää.
Lisätietoa vähän vettä kuluttavista vesikalusteista saat lvi-alan erikoisliikkeistä ja rautakaupoista. 

Lähde: www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodinvesiasiat/kaytavettajarkevasti/Sivut/default.aspx

KUVAT: Vettä voi säästää monin keinoin: 
paineenalennusventtiilin avulla saa kodin veden-
kulutuksen kertaheitolla kuriin, samoin vettä-
säästävillä vesikalusteilla. Kuivakäymälä ei kuluta 
vettä. Sadevettä kannattaa kerätä kasteluun, 
kuten Bruno Eratin suunnittelemassa Tapanilan 
ekotalossa tehdään. Eniten vedenkulutkseen 
vaikuttavat kuitenkin asukkaat: tiimalasin avulla 
teinikin oppii käymään suihkussa ripeämmin.

VIITTEET:

182)   RIL 249-2009, Matalaenergiarakentaminen, 
          RIL 2009, s 93 
183)   http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/mihin_energiaa_
          kuluu/vedenkulutus, katsottu 16.6.2016
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LAJITTELU, KIERRÄTTÄMINEN, 
KORJAAMINEN

Kierrättäminen ja vanhan korjaaminen ovat 
kestävän elämäntavan keskeisiä element-

tejä. Tulevaisuuden resurssiviisaassa yhteis-
kunnassa jätteitä ei enää tunneta ja materiaalit 
kiertävät. Kierrättämisen on oltava helppoa, 
jotta se toimisi. 

Suomalaisissa kotitalouksissa syntyi 2011 
keskimäärin 510 kiloa jätettä vuodessa, josta 
40 % päätyi lajittelemattomana kaatopaikalle 
(186). Kymmenen vuotta aikaisemmin kaatopai-
kalle päätyvän jätteen osuus oli 60 %. Kier-
rättämisen avulla pidennetään jo kerran luon-
nosta tai alkutuotannosta otetun materiaalin 
käyttöikää (187). 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoit-
teena on, että vuonna 2016 kaatopaikalle jou-
tuisi enintään viidennes yhdyskuntajätteestä. 
Puolet yhdyskuntajätteestä on tarkoitus kier-
rättää uusiomateriaaleiksi ja kolmannes hyö-
dyntää energiana (188). Jotta lajittelu sujuisi, sen 
tulisi olla helppoa ja asunnoissa on oltava riit-
tävästi tilaa lajiteltaville materiaaleille (189).

Keittiössä, missä jätettä syntyy eniten, on 
oltava riittävän tilavat ja helppokäyttöiset jäte-
astiat. Nykysuositusten mukaan keittiössä 
tulisi löytyä astia vähintään 9 jätejakeelle: seka-
jätteen lisäksi ainakin biojätteelle, lasille, metal-
lipurkeille ja muille pienmetalleille sekä pah-
ville ja kartongille. Ongelmajätteille on syytä 
olla oma lukittava paikkansa (190). Jätevaunun 
lisäksi olisi hyvä varata kaappitilaa keittiöön, 
eteiseen tai piharakennukseen lasin, paperin, 
ym. kierrätykseen matkaavien materiaalien 
välivarastointia varten (191). 

Erityinen kierrätyskaappi helpottaa arkea 
varsinkin lapsiperheissä, joissa esimerkiksi 
lasisia purkkeja ja purnukoita käytetään run-
saasti. Työtehoseuran kehittämässä mallissa 
on tilaa kahdeksalle jätejakeelle: keräyskarton-
gille ja -pahville, pantillisille pulloille, pienme-
talleille, lasille, vaarallisille jätteille, energiaja-
keelle, keräyspaperille ja muulle kierrätettävälle 
jätteelle, kuten esimerkiksi värikaseteille. Työ-
tehoseura neuvoo keräämään biojätteen erik-
seen lähimpänä sen syntypaikkaa, parhaana 

64



paikkana biojätteen keräykselle on oma laati-
kosto heti keittiön keskeisimmän työtason ala-
puolella (191). 

Omien havaintojeni mukaan tavaroiden, 
varsinkin lasten vaatteiden, kierrätys edellyttää 
tilaa: pieneksi käyneet vaatteet odottavat pie-
nemmän sisaren kasvua tai matkaa kirpparille, 
vielä turhan isot lasten kasvamista odottavat 
kirpparilöydöt tarvitsevat myös tilaa. Kaappi-
tilaa tarvitaan enemmän kuin normimitoituk-
sessa. Mutta toisaalta, lisääkö tila turhan tava-
ran haalimista?

Kompostointi on pientalossa järkevä tapa 
ottaa orgaanisten jätteiden ravinteet talteen ja 
samalla pienentää jätelaskua. Työtehoseuran 
mukaan kotitalouksien jätteestä noin kolmas-
osa on biojätettä (193). Kompostimullalla saa-
daan parannettua istutusalueiden ja viljelyalu-
eiden kasvualustoja, mikä vähentää lannoitta-
misen tarvetta ja parantaa maan humuspitoi-
suutta. Kun biojäte kerätään, käsitellään ja lop-
putuote hyödynnetään syntypaikalla, jätettä ei 

tarvitse kuljettaa eikä käsitellä muualla.
Tehokkain tapa jätteiden vähentämiseen 

on kuitenkin jätteiden syntymisen estäminen. 
Kuluttaja voi vähentää kulutusta, ostaa käytet-
tyjä tai suosia kestäviä ja korjattavia tuotteita 
ja pyrkiä korjaamaan rikkimenneet esineet. 
Esineiden korjaaminen on ollut osa suoma-
laista asumiskulttuuria: tuvassa valmistettiin 
ja korjattiin erilaisia tarve-esineittä talvi-ilto-
jen puhteeksi ja rintamamiestaloissa on usein 
kellarissa erityinen askarteluhuone tai pihalla 
liiteri sitä varten.

TALO 540:ssa olen pykinyt varaamaan tilaa 
tavaroiden lajitteluun ja välivarastointiin tila-
tehokkuudesta huolimatta. Keittiössä on eri-
tyinen kierrätyskaappi, joka aukeaa sekä keit-
tiöön että tuulikaappiin – näin lajitellut tava-
rat on helpompi viedä kiertoon. Ovien päällä 
on yläkaappeja, joihin voi välivarastoida esi-
merkiksi lasten vaatteita odottamaan kiertoa. 
Saunatupa piharakennuksessa voi toimia myös 
korjausverstaana.

Jätetyyppi Keskivertokuluttaja tuottaa vuodes-
sa (kg)

Jätteen hiilidioksidipäästöt, jos se pää-
tyisi kaatopaikalle (kg CO2-ekv)

Biojäte 84 109
Tekstiilit 10 30
Paperi ja pahvi 90 270
Pienmetallit 12 56

Lähteet: HSY sekä Katja Antila, Pysäytä ilmastonmuutos, Edita 2008. 

186)   Suomen ympäristökeskus SYKE: Ympäristöntila Suomessa 2013, s 13
187)   Ibid
188)   Ibid
189)   http://www.tts.fi/index.php/laehdistoelle/lehdistoetiedotteet/1880-
          kierratyskaappi, katsottu 7.2.2015
190)   Ibid
191)   www.rakentajanekolaskuri.fi, katsottu 16.2.2015
192)   http://www.tts.fi/index.php/laehdistoelle/lehdistoetiedotteet/1880-
          kierratyskaappi, katsottu 7.2.2015
193)   Minna Kuusela, Ekotoimiva piha -esitys, Fiskars 14.5.2011

Esimerkkejä jätteiden lajittelun ilmastovaikutuksista.
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PIHA

Rakentaminen hävittää vääjäämättä luon-
nonympäristöjä. Pihan käsittelyllä voi kui-

tenkin lisätä paikallista luonnon monimuotoi-
suutta. Mitä monimuotoisempi eliöyhteisö on 
sitä vakaampi se on ja sitä paremmin se kestää 
muutosta ympärillään.

Hallitusti rehottava piha tarjoaa elinympäris-
tön runsaammalle eliöjoukolle kuin kynitty 
nurmikko ja lisää luonnon monimuotoisuutta. 
Luonnonmukaisella pihalla suositaan kerrok-
sellista, monilajista kasvillisuutta. Esimerkiksi 
eräällä itähelsinkiläiseltä 1500 neliön pihalta 
tavattiin 340 kasvi ja hyönteislajia, joista 2 lajia 
on silmälläpidettäviä (194).

Ilkka Hanskin ja Tari Haahtelan tutkimus-
ten mukaan lapset, joiden pihoissa on eniten 
luonnonkasveja, pysyvät terveempinä kuin 
lapset asvaltoiduilla hoitonurmikkopihoilla. 
Elinympäristön vehreyden on todettu korre-
loivan allergioiden ja autoimmuunien saira-
uksien kanssa. Mitä vähemmän vehreyttä sitä 
suurempi riski sairastua. (195)

Suomessa on miljoona omakotitaloa ja nii-
den pihojen pinta-ala on yhteensä 1500 km2. 
Pallas–Yllästuntrin kansallispuiston pinta-ala 
on 1020 km2. Pihan omistajissa on valtava 
potentiaali luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta. (195)

Tulokaslajit uhkaavat luonnon monimuo-
toisuutta (196). Vierasperäiset lajit voivat villiin-
tyä pihasta ja syrjäyttää alkuperäisiä kotimai-
sia luonnonvaraisia kasveja. Tästä ovat esi-
merkkeinä komealupiini ja jättipalsami. Siksi 
puutarhassa tulisi suosia kotoperäisiä maati-
aislajela. Hedelmäpuut ja muut kasvit kannat-
taa pyytää naapurista pistokkaina, sillä paikal-
liset lajit ja lajikkeet menestyvät todennäköi-
sesti parhaiten. 

Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien luon-
nonmukaisessa käsittelyssä ne pyritään käsit-
telemään imeyttäen ja viivyttäen niitä niiden 
syntysijoilla. Vettäläpäisevät pintamateriaa-
lit mahdollistavat vesien imeytymisen maape-
rään. Suodattamalla vesi maakerrosten  läpi 
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se puhdistuu. Sadevesiviemäreistä hulevedet 
johdetaan usein puhdistamattomina suoraan 
vesistöihin, mikä on heikentänyt varsinkin taa-
jamien virtavesien tilaa. Lisäksi viemärikapasi-
teettiä ei pystytä enää kaupungeissa lisäämään, 
jolloin hulevesien luonnonmukainen käsittely 
on parempi vaihtoehto.

Ilmastonmuutoksen seurauksena kesät 
ovat tulevaisuudessa kuumia ja kuivia, mutta 
välillä saadaan hyvin rankkoja sateita. Eroo-
sio voimistuu meilläkin (198). Rehevä piha, jossa 
hulevedet imeytetään maahan, kestää vaihte-
levia sääoloja parhaiten. Sadevesiä kannattaa 
kerätä lisäksi säiliöihin kuivuusjaksojen kaste-
lun varalle.

Kasvillisuus suojaa taloa tuulelta ja aurin-
golta. Tuulen viilentävä vaikutus voi lisätä läm-
mitystarvetta jopa 10 prosentilla. Kesien läm-
peneminen lisää viilennystarvetta. Energiate-
hokkainta on varjostaa rakennusta rakenneo-
sien tai kasvillisuuden avulla. Puut viilentävät 
kesällä ja hillitsevät tuulia talvella. Suuri puu 

voi sitoa jopa 1000 kg ilman epäpuhtauksia 
vuodessa (197). Kasvillisuuden avulla voidaan 
parantaa myös pihan pienilmastoa ja viihtyi-
syyttä – naapuria toki varjostamatta.

Puutarhanhoito on mukavaa ja rentout-
tavaa. Se lisää omavaraisuutta, viihtyisyyttä ja 
luultavasti onnellisuuttakin. Ilmastonmuutok-
sen ja pienenevän viljelyalan takia ravinnon 
riittävyys on kasvava ongelma maapallolla. 
Viljelypalsta ei välttämättä pienennä kulut-
tajan hiilijalanjälkeä merkittävästi, mutta se 
on väline ruoan tuotantoprosessin ja kytkös-
ten ymmärtämiseen (199). Jakelun kuljetuskilo-
metrejä oleellisempia asioita ovat ruokavalion 
koostumus sekä alkuperä ja elinkaari – ja millä 
kauppaan mennään (200).

Permakulttuuri on viljelyperiaate, joka lähtee 
luonnontarkkailusta ja paikan lähtökohdista 
(201). Toimitaan luonnon mukaan, ei sitä vas-
taan. Tavoitteena on kehittää sellaisia viljely-
menetelmiä, jotka eivät vuosikymmenienkään 
mittaan kuluta maaperää viljelykelvottomaksi 

esimerkiksi ravinteiden riiston, tiivistymisen 
tai eroosion kautta. Puutarhajätteiden kom-
postointi ja ravinteiden kierrättäminen ovat 
osa permakulttuuria. Viljelytapaa on esitetty 
ratkaisuksi globaaliin ravintopulaan nimen-
omaan kaupungeissa.

Miellyttävän lähiympäristön voisi kuvi-
tella vähentävän painetta matkailuun tai kak-
kosasuntoon – ja säästää näin energiaa. Tästä 
ei kuitenkaan ole tieteellistä näyttöä. Maakel-
lari on ekologinen vaihtoehto omien viljely-
tuotteiden säilyttämiseen. Se ei kuluta sähköä.

TALO 540 ideana on säästää alaa viljelyyn pie-
nilläkin tonteilla verrattuna 1 kerroksiseen 
vaihtoehtoon. Kattomuoto on valittu niin, 
että heittovarjo jää vähäiseksi. Yläkertaan on 
mahdollista rakentaa viherhuone. Keittiö on 
mitoitettu niin, että tilaa on riittävästi puutar-
han antimien käsittelyyn. Maakellari säästää 
energiaa.

 VIITTEET:

193)   Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, esitys Laiturilla 28.1.2015
194)   Ibid. 
195)   Ibid.
196)   Suomen ympäristökeskus SYKE: Ympäristöntila 
          Suomessa 2013, s 7
197)   Kimmo Kuismanen: Ilmaston vaikutus pientalojen 
          suunnitteluun, ECONO -hanke 2005
198)   Heikki Nevalinna (päätoim.): Muutamme ilmastoa - 
          Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden katsaus ilmastonmuutokseen, 
          Karttakeskus 2008, s 136
199)   Outi Kuittinen, Jaakko Lehtonen ja Pinja Sipari kirjassa 
          Ympäristötietoisuus. Rakennustieto 2011, s 103
200)   Kati Berninger: Hiilineutraali Suomi, Ga103udeamus 2012
201)   Arkkitehti Olli Riipinen: Permakulttuurin pientaloelämän 
          aakkoset, EKO-SAFA 1997, s 19

Voiko luonnonläheisyys vähentää tarvetta kakkos-
asunnolle maaseudulla? Kullön ekokylä, Ruotsi.
Kotoperäiset lajikkeet eivät ole uhka paikalliselle 
ekosysteemille, kuvassa malva.
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TOTEUTUS, KÄYTTÖ JA 
PURKAMINEN

H yvin suunniteltu ja huolella toteutettu 
ekotalo helpottaa ekologisesti kestäväm-

män elämän elämäntavan noudattamista – ja 
asuminen voi lisäksi olla vieläpä edullista, ter-
veellistä ja mukavaa. 

Rakentamisen laatu varmistaa energiatehok-
kuuden. Vasta huolellinen toteutus takaa talon 
energiatehokkuuden. Hutiloiden toteutettu 
talo ei välttämättä ole tiivis ja kestävä. Esimer-
kiksi Bromarvin ekokylässä eräiden asuntojen 
energiankulutus oli huomattavasti suunnitel-
tua suurempi ja syyksi paljastui puutteet keit-
tiön eristeissä (202). 
Passiivitalo ei toimi, jollei se ole ilmatiivis, ja 
tämän mahdollistaa vain huolellinen toteutus. 
Hyvä suunnittelu ja asianmukainen toteutus 
laadukkaista materiaaleista on ekotalon toi-
minnan a ja o.

Jätteiden syntyä työmaalla on syytä välttää. 
Uusi jätedirektiivi (2016) ohjaa tehokkaam-
paan jätteiden hyötykäyttöön. Tavoite on hyö-

dyntää 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuo-
teen 2020 mennessä (203). Nykyisellään hyöty-
käyttö rakennusalalla on vielä vähäistä.

Rakennus- ja purkujätteellä tarkoitetaan 
uudis- ja korjausrakentamisessa sekä purka-
misessa syntyvää jätettä. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava, että jätelain 
mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudel-
leen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että 
toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja 
mahdollisimman haitatonta rakennus- ja pur-
kujätettä.

Rakennus- ja purkujätteelle on järjestettävä 
erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri 
osa jätteestä voidaan toimittaa uudelleenkäyt-
töön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. 
Vähintään seuraaville jätelajeille on järjestet-
tävä erilliskeräys: 1) betoni-, tiili-, kivennäis-
laatta- ja keramiikkajätteet, 2) kipsipohjai-
set jätteet, 3) kyllästämättömät puujätteet, 4) 
metallijätteet, 5) lasijätteet, 6) muovijätteet, 7) 
paperi- ja kartonkijätteet sekä 8) maa- ja kiviai-
nesjätteet. Lisäksi tuottajan velvollisuus on jär-
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jestää käytöstä poistettujen pakkausten erillis-
keräys ja kierrätys. (204)

Talon energiankulutus riippuu myös asuk-
kaista. Talot eivät toimi yksin. Tyypillisesti ero 
samanlaisissa asunnoissa elävien perheiden 
välillä energiankulutuksissa on 30 prosenttia, 
jopa 50 % . Lämpimän veden kulutuksessa ero 
voi olla jopa viisinkertainen. (205)

Energiaa voi säästää melko yksinkertai-
silla tempuilla. Jo lämmitysverkon perussää-
döllä saavutetaan 10–15 prosentin lämmitys-
energian säästö. Sisälämpötilan laskeminen 
asteella pienentää lämmitysenergiankulutusta 
5 %. Terveyden ja viihtyvyyden kannalta paras 
sisälämpötila olisi 21o. 

Bruno Eratin eteisessä vierasta odottavat 
mukavat karvatossut – kodin lämpö syntyykin 
muualla kuin täysillä holottavissa pattereissa.

Talon kunnossapito ja purkaminen on osa 
sen elinkaarta. Tästä syntyy päästöjä ja jätettä. 
Green Building Counsil Finlandin laatimien 

Huolellinen toteutus ja harkitut detaljit 
pidentävät talon käyttöikää, yksityis-
kohdat arkkitehti Miina Vuorinen as oy 
Haapatieltä.

Kuljetukset lisäävät rakentamisen hiili-
piikkiä.

Bruno Eratin suunnitteleman Vihdin 
ekotalon työmaalla rakennusjätettä 
syntyi noin kuutio hyvän suunnittelun 
ja työmaakäytäntöjen sekä runsaan 
puunkäytön ansiosta – vähä hukkapuu 
hyödynnettiin tulisijassa.

Brunon tossut.
VIITTEET:

202)   Bruno Erat suul., 25.5.2015
203)   Valtioneuvoston asetus jätteistä, https://www.finlex.fi/fi/laki/
          ajantasa/2012/20120179, katsottu 26.08.2015
204)   Ibd
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          elinkaarimittarit 2013, s 36
206)   Sitran selvityksia 63, s 17  

rakentamisen elinkaarimittarien mukaan talon 
kunnossapidon päästöt ovat 2 kg CO2-ekv ja 
purkuvaihe 20 kg CO2-ekv neliötä kohden(206). 
Luvuissa ei ilmeisesti ole otettu huomioon 
eri materiaalien purkamisesta syntyviä erilai-
sia päästöjä. Lisäksi purkuosien ja materiaa-
lien kierrättäminen ja hyödyntäminen vähentä-
vät päästöjä. Sitran selvitysten mukaan puura-
kenteisen asuinkerrostalon purkaminen aihe-
uttaa noin puolet pienemmät päästöt kuin vas-
taavan betonirakenteisen rakennuksen purka-
minen (206). 

Aihetta ei ilmeisesti ole vielä riittävästi tut-
kittu – eittämättä purkuvaiheella on merkitystä 
tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnassa.
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Edellisissä luvuissa olen käsitellyt kestä-
vyyttä teknisessä mielessä, mutta voiko 

talo tukea asukkaiden kestävämpää elämän-
tapaa ja koti tarjota vaihtoehdon aineelliselle 
kuluttamiselle? Entä millaista on kestävä ark-
kitehtuuri?

Kestävä elämäntapa on lavea käsite ja 
melko väljästi määriteltävissä. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskus esimerkiksi on lis-
tannut kestäviä elämäntapoja seuraavasti (207): 
kodin energiatehokkuus sisältäen lämmityk-
sen, sähkön ja lämpimän veden kulutuksen, 
sekä energiamuoto- ja liikkumistapavalinnat 
muodostavat keskeisen osan kestävistä valin-
noista. Energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämistä olen tarkas-
tellut muissa luvuissa.

Lisäksi elintarvikkeiden ja tavaroiden 
kuluttaminen ja käyttö vaikuttavat ympäristö-
kuormaamme merkittävästi, ja ne myös nivou-
tuvat oleellisesti asumiseen. Tarkastelen niitä 
seuraavassa tarkemmin. 

Elintarvikkeet aiheuttavat kolmanneksen 
kodin ilmastovaikutuksista (208). Kasvisten 
ilmastovaikutukset ovat tuntuvasti pienem-
mät kuin eläinkunnan tuotteiden. Lähellä tuo-
tettu sesonkiruoka on kestävämpi valinta kuin 
kaukaa tuotu. Kasvisruoan valmistus ei edel-
lytä keittiöltä mitään erityistä sekaruoan val-
mistukseen verrattuna – tilaa raaka-aineiden 
huuhtomiseen, pilkkomiseen ja muuhun käsit-
telyyn kuitenkin. Oman kokemukseni mukaan 
riittävä määrä laskutilaa helpottaa kasvisruo-
kien valmistusta.

Ryytimaa sekä maakellari pihan antien säi-
löntään vähentävät osaltaan ruoan ympäristö-
kuormaa. Kompostointi palauttaa ravinteet 
kiertoon. Oleellisinta ruoan hiilijalanjäljen 
muodostumisessa on kuitenkin se millä kaup-
paan mennään: autolla vai lihasvoimin (209).

Tavaroiden kuluttamisen osuus hiilijalanjäl-
jestämme ja muusta ympäristökuormasta kas-
vaa. Olemme ulkoistaneet tavaroiden tuotta-
misen päästöt pitkälti Kaukoitään, josta val-

TALO KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN  
NÄYTTÄMÖNÄ
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Tavaroiden korjaaminen vaatii tilaa. Vertstas, 
Villa Oivala, Oiva Vähäkallion 1924. 
Puuliesi tuo lämpöä kotiin, Villa Solbranten, 
Bruno Erat 1978.

tavat rahtilaivat tuovat meille konttikaupalla 
elektroniikkaa, urheilutarvikkeita, vaatteita ja 
leluja. Onko elämämme liian helppoa ja sen 
tähden sisällötöntä, jotta se on täytettävä krää-
sällä? Kulutusjuhlistamme ei jää muistoksi 
muuta kuin meressä lilluvat valtioiden kokoi-
set muovilautat.

Tavaran suhteen oleellista on hankkia 
vain tarpeellisia, pitkäikäisiä ja korjattavia tai 
uudelleen hyödynnettäviä tuotteita. Tavaroi-
den korjaaminen edellyttää tilaa. Tulevaisuu-
den kiertoyhteiskunnassa jätettä ei synny, vaan 
kaikki materiaali hyödynnetään tavalla tai toi-
sella uudelleen. Toimiakseen kierrättämisen on 
oltava helppoa ja vaivatonta. Tämä edellyttää 
puolestaan tilaa ja sopivia tavaroiden ja mate-
riaalien säilytys- ja varastointipaikkoja (katso 
tarkemmin luku Jätteet, s 64).

Arkkitehtuurin sisältöön kestävyys ei juuri-
kaan ole heijastunut – paksuuntuneita seiniä 
ja katoille siroteltuja aurinkopaneeleita lukuun 
ottamatta. Arkkitehti Kimmo Kuisma suun-

nitteli Helsingin kaupungin ympäristökeskuk-
sen portaikon siten, että se houkuttaisi työn-
tekijöitä ja vieraita hilpaisemaan portaat ylem-
piin kerroksiin hissin käyttämisen sijaan. Voi-
siko kodissa rauhallinen lukunurkkaus vie-
tellä kirjan ääreen aineellisen kuluttamisen 
sijaan tai viihtyisä ruokailutila yhdessä pelai-
luun ja kotoiluun kauppakeskuksessa tavaroi-
den hypistelyn sijaan?

Toinen kysymys on arkkitehtuurin kes-
tävyys. Rakennus, jonka ulkoasua ei tarvitse 
päivittää muotivirtausten mukaan, on kes-
tävä. Arkkitehtuurin kestävyys ja miellyttä-
vyys ovat tietenkin makuasia, mutta ainakin 
omasta mielestäni tietty yksinkertaisuuden, 
konstailemattomuuden ja tarkoituksenmu-
kaisuuden ohjaama arkkitehtuuri ja muotoilu, 
kuten usein perinteinen kansanrakentaminen 
tai 1950-luvun design, ovat myös esteettisesti 
kestäviä. 1950-luvun muotoilun keskeinen 
tavoite oli arjen estetiikan ja käytettävyyden 
lisäksi tuotteiden edullinen hinta: ne oli suun-
nattu eliittin sijaan jokamiehelle ja -naiselle.

Tilakokemus on henkilökohtainen. Itse olen 
kokenut rauhaa ja mielihyvää tietyissä tiloissa, 
ja olen tietoisesti lainannut näiden mittasuh-
teita TALO 540 huoneisiin. Tilallisia esiku-
viani ovat useat perinteiset talonpoikaistalot, 
Puu-Käpylän asunnot ja Oiva Kallion Villa 
Oivala sekä mm. Alvar Aallon, Aulis Blom-
stedtin ja Hilding Ekelundin asuntosuunnitel-
mat. Ehkä yhteistä näille on tilojen yksinker-
taisuus, tietty napakkuus ja harmoniset mitta-
suhteet sekä – puumateriaalina. Toivon kodin 
rauhan tuovan vastapainoa aineellisen kulutta-
misen vimmalle, ehkä onnellisuuttakin.

Seuraavassa tutkin kolmen esimerkkitapauk-
sen kautta kuinka TALO 540 toimii kestävän 
elämäntavan näyttämönä eri tilanteissa. Esi-
merkkiruokakunnat ovat hyvin erilaisia – ydin-
perhe alkaa olla jo harvinaisuus asujakuntana.

VIITTEET:
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ESIMERKKI 1: NUORI PARI

Tässä versiossa tutkin TALO 540 ja pienen saunarakennuksen sekä ryytimaan sovittamista pie-
nelle tontilla. Tontin koko on 580 m2 (24 x 24 metriä). Liian pienellä tontilla omatarveviljely 

ei ole mahdollista. TALO 540 keskeinen ajatus on pitkän sivun suuntaaminen aurinkoon. Tämä 
edellyttää noin 18 metriä tilaa itä–länsisuunnassa (talon pituus + 2 x 4 m). TALO 540 ja pihara-
kennus muodostavat suojaisan alueen pihalle.

Tässä esimerkissä on toteutettu vain alakerta: yläkerta on jätetty pois ja märkätilojen, eteisen 
ym aputilojen muodostaman ”kontin” katto toimii parvena. Asunnossa asuu nuoripari, jonka 
intohimona on saunominen ja puutarhan hoito. Yläkerta voidaan rakentaa ja ottaa asuinkäyttöön 
myöhemmin – mikäli tarvetta ilmenee.
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ESIMERKKI 2:  TALO 540 PERHEASUNTONA

Tässä versiossa tutkin TALO 540 taipumista perheasunnoksi: talossa asuu kaksi aikuista, kaksi 
lasta, koira ja kolme seeprapeippoa. Talo ja sen tilat ovat uusiin omakotitaloihin verrattuna 

pienet, mutta eivät kuitenkaan ahtaat: turha on karsittu pois. Silti taloon mahtuu pientä yleelli-
syyttä: yläkerrassa on viherhuone, jonka lasilattian läpi valo siivilöityy ruokailutilaan.

Kestävän asumisen teemoja ovat ympärivuotinen pyöräily ja vaatteiden kierrättäminen. Talvi-
pyöräily edellyttää tilaa pyörän sulattamiseen, pesemiseen ja huoltamiseen. Kylpyhuoneeseen on 
varattu nurkkaus pyörän talvihuoltoon. Tilaa voi käyttää myös pyykin kuivaamiseen sekä kurais-
ten lasten ja koirien pesemiseen. Kylpyhuone on pieni, mutta siinä on tilat ja paikat kaikelle mitä 
normaalissa kodin hoidossa tarvitsee. Kylpyhuoneessa on kompostikäymälä.

Lasten vaatteiden kierrättäminen vaatii hieman ylimääräistä tilaa kirpparilöytöjen ja kiertoon 
matkaavien vaatteiden varastointiin. Erilaiset yläkomerot palvelevat tässä tarkoituksessa hyvin.
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Yläkerta 1/100
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Tutkielma alakerran kylpyhuoneen 
toimivuudesta 1 / 75
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ESMERKKI 3: KAHDEN KERROKSEN VÄKEÄ

Tässä versiossa tutkin TALO 540 joustamista ihmisen elämänkaaren mukaan. Rouva S. on asu-
nut talossa jo vuodesta 2018. Lasten muutettua kotoa ja miehen kuoltua hän jäi yksin taloon. 

Nyt yläkerrassa asuu Bob, jamaikalainen musikantti, perheineen kunnes he löytävät paremman 
asunnon. He ovat ilmastopakolaisia. Aikaisemmin yläkerrassa asui kaksi opiskelijatyttöä.

Ruova S. on aina ollut innokas puutarhaviljelijä. Keittiö ei ole suuren suuri, mutta soveltuu 
hyvin pihan antimien käsittelyyn ja säilöntään. Nyt, kun paikkoja jo vähän kolottaa, asuminen 
tapahtuu yhdessä tasossa, ja makuhuoneesta on suorayhteys saniteettitiloihin.

TAlo 540 julkisivuesimerkkejä. Auokotusta voi varioida paikan ja tilojen mukaan, ja talon 
rakentaa vaikka peilikuvaversion. 1/200

läNTeeN eTelääN ITääN
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PoHJoISeeN, AUkoTUS NIUkINTA
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JOHTOPÄÄTÖKSET: MONTA TIETÄ 
VÄHÄHIILISEEN ASUMISEEN

Diplomityöni aineisto osoittaa, että ekolo-
gisesti kestävämpään ja vähähiiliseen asu-

miseen on monta vaihtoehtoista polkua. Tätä 
ounastelin jo Pientaloasumisen ekologinen kestävyys 
-raportissa. Vertasin siinä 13 olemassa olevan, 
mutta hyvin erikokoisen ja erilaisen pientalon 
päästöjä. Nyt tutkin diplomityössäni TALO 
540 avulla kuinka materiaali- sekä ilmanvaihto- 
ja energiamuotovalinnat vaikuttavat samanlai-
sen talon elinkaaren hiilijalanjälkeen. 

Diplomityöni aineisto vahvisti jo rapor-
tissa tekemääni havaintoa, että ekologisesti 
kestävämmän asumisen tärkeimmät tekijät 
ovat energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuoto-
jen hyödyntäminen, päärakenteiden hiilijalanjälki 
sekä tilatehokkuus ja asukkaiden elämäntapavalin-
nat. Kolmella tekijällä voi kompensoida yhden 
heikomman.

Energiatehokkuus on kieltämättä tärkeä omi-
naisuus vähähiilisessä ja ekologisesti kestäväm-
mässä asumisessa. Pientaloasumisen ekologinen 
kestävyys -raportissa tutkimani kolmen passii-

vitalon ostoenergiankulutus oli vain 15–25 % 
tavanomaisen nykymääräykset täyttävän pien-
talon kulutuksesta. Passiivi- ja lähes nollaener-
giatalot perustuvat tehokkaaseen ilmanvaih-
don lämmöntalteenottoon. Vertasin TALO 
540:n avulla painovoimaista ja lämmöntal-
teenotolla varustettua koneellisen ilmanvaih-
don taloja toisiinsa. Painovoimainen ilman-
vaihto lisää TALO 540 kokonaiskulutuksen 
(lämmitys, lämmin käyttövesi ja sähkö) pääs-
töjä 15–25 %, pellettilämmitysvaihtoehdossa 
jopa enemmän (s 59). Silti ero on kurottavissa 
umpeen mm. materiaali- tai energiamuotova-
linnoilla.

 
Uusiutuvien lähienergioiden hyödyntäminen 
vähentää tuntuvasti ostoenergiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi TALO 540:n 
version, jossa on pellettilämmitys sekä aurin-
kokeräin ja -paneelisto, käytönaikaiset (lämmi-
tys, lämmin käyttövesi ja sähkö) päästöt voivat 
olla jopa  80 % pienemmät kuin vastaavan säh-
kölämmitteisen (verkkosähkö) version. Tule-
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vaisuudessa, kun verkkosähkön keskipäästöt 
pienenevät, maalämpö on aineistoni mukaan 
vähäpäästöisin päälämmitysmuoto. Aurinko-
lämpö leikkasi TALO 540 päästöjä 6–19 % 
päälämmitysmuodosta riippuen. Pientaloasu-
misen ekologinen kestävyys -raportissa aurin-
kolämpökeräimiä oli useissa tutkimuskoh-
teissa, ja niiden tuottaman lämmön osuus 
vaihteli kohteissa 10–30 % kaikesta käytetystä 
energiasta. 25 m2 aurinkosähköpaneeli vähen-
tää TALO 540 hiilidioksidipäästöjä 500 kg 
vuodessa.

Päärakenteiden hiilijalanjälki tuottaa kerta-
luontoisen hiilipiikin rakentamisen yhteydessä. 
Puurakenteisen TALO 540 rakentamisvaiheen 
aiheuttama hiilipiikki on 70 % pienempi kuin 
kivirakenteisen vaihtoehdon (s 49). Perustuk-
set ja maanvarainen alapohjalaatta voivat aihe-
uttaa yli puolet puurunkoisen pientalon pääs-
töistä, ja ne vastaavat jopa 14 vuoden käytön 
(lämmitys, lämminkäyttövesi ja sähkö) pääs-
töjä. Purkuvaiheen aiheuttamat päästöt ovat 

10 % luokkaa rakentamisvaiheen päästöistä. 
Jo rakentamisvaiheessa tulisi ehkäistä purku-
jätteen synty käyttämällä uudelleen hyödynnet-
täviä materiaaleja. Maapallon luonnonvarojen 
ehtymiseen ei liioin olla kiinnitetty huomiota 
rakennusalalla. 

Tilatehokkuus ja tilojen jousto asukkai-
den elämäntilanteen mukaan lisäävät energia-
tehokkuutta – varsinkin asukaskohtaisessa tar-
kastelussa. Tyhjilleen jääneiden lastenhuonei-
den lämmittäminen aiheuttaa turhaa energian-
kulutusta ja päästöjä.

Tutkin työssäni eri vaihtoehtoja saavuttaa 
asumisen alhainen hiilijalanjälki.  Myös paino-
voimaisen ilmanvaihdon talo osoittautui vähä-
hiiliseksi, kun se on puurakenteinen maaläm-
pöä sekä aurinkolämpöä ja -sähköä hyödyn-
tävä. Tämä TALO 540 versio alitti jo nykyi-
sillä energiantuotannon keskipäästöillä asu-
misen hiilidioksiditavoitteet 540 kg CO2-ekv. 
Vaikka käyttämäni menetelmät eivät olisi tar-
kimmat mahdolliset suuruusluokka ja suunta 
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RAkeNTAMINeN

TAlo 540, PUURUNko,
PAINoVoIMAINeN IlMANVAIHTo,
MAAläMPö + AURINkokeRäIN JA -PANeelIT

TAlo 540, kIVIAINeINeN RUNko,
koNeellINeN IlMANVAIHTo + lTo 85 %
MAAläMPö + AURINkokeRäIN JA -PANeelIT

käYTTö

PURkAMINeN

0 100 200 300 400 500 540 kg Co2-ekv / asukas / vuosi

KAAVIO YLLä kiteyttää koko diplomityöni keskeisen viestin: vähähiiliseen asumiseen on monta 
vaihtoehtoista tietä. Olen verrannut taulukossa kahden TALO 540 elinkaaren (64 vuotta) hiilijalanjälkeä 
asukasta kohden (2,6) kohden laskettuna. 

Molemmissa taloissa on maalämpö sekä aurinkolämpökeräin ja 25 m2 aurinkopaneelisto. Ylempi talo 
on puurakenteinen ja siinä on painovoimainen ilmanvaihto. Alempi puolestaan on kivirakenteinen ja 
siinä on koneellinen tulopoistoilmanvaihto lämmön talteenotolla. Vaikka painovoimaisen talon käytön-
aikainen kulutus (lämmitys, lämmin käyttövesi ja sähkö) on suurempi kuin lämmön talteenotolla 
varustetussa talossa, sen elinkaaren päästöt jäävän jopa hieman pienemmiksi rakentamisvaiheen 
pienemmän hiilipiikin johdosta. Molemmat talot alittavat diplomityöni tavoitteen: 540 kiloa hiilidioksidi-
päästöjä asukasta kohden vuodessa.

Mielestäni rakentamisen normiohjauksen tulisi olla palikkapelin kaltainen: kukin voisi vapaasti koota 
talonsa mieleisistään osatekijöistä, kunhan tietty hiilijalanjälkiraja alittuu. Näitä hiilijalanjäljen ”palikoita” 
olisivat esimerkiksi päärakenteet, ilmanvaihtomuoto, energiantuotantomuoto, talon koko jne. Tämä 
toisi pelivaraa ja vaihtoehtoja rakentajille. Nyt rakentamista ohjataan yhä teknisempään suuntaan.
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ovat selvät. Lisäksi eri hiilijalanjälkilaskenta-
menetelmissä on vielä ristiriitaisuuksia. Tutki-
musta siis tarvitaan.

En ottanut korjausrakentamista mukaan työ-
höni. Korjaamisen hiilipiikki on huomatta-
vasti pienempi kuin uudisrakentamisen. Seu-
raavan sivun (s 80) kaavioon otin vertailun-
vuoksi mukaan rintamamiestalon, jolle ei ole 
tehty mitään muita toimenpiteitä hiilijalanjäl-
jen pienentämiseksi kuin lisätty maalämpö-
pumppu ja 25 m2 aurinkosähköpaneelisto. Jos 
verrataan sen asumisen hiilijalanjälkeä uudis-
rakentamiseen tästä hetkestä eteenpäin, kes-
tää jopa vuosikymmeniä ennen kuin sinänsä 
energiatehokas uudisrakennus kuroo eron 
umpeen. Vanhojen talojen rakentamisvaiheen 
päästöt eivä enää lisää ilmakehän hiilidioksi-
dipitoisuutta toisin kuin uudisrakentaminen. 
Edellisestä voi päätellä, että vanhan rakennus-
kannan korjaamisella ja muuttamisella uusiu-
tuvia lähienergioita hyödyntäväksi on huomat-
tava ilmastovaikutus.
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Eduskunta päättänee lähes nollaenergiara-
kentamiseen siirtymisestä kuluvana syksynä. 
Asuminen ja ylipäänsä rakentaminen ovat 
kovaa kyytiä muuttumassa yhä teknisemmäksi. 
Lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen 
ilmanvaihto on lähinnä jo standardi. Mutta 
onko tekniikkaan ripustuva matalaenergiara-
kentaminen ympäristön ja ihmisten terveyden 
kannalta paras vaihtoehto? Miksi rinnalla ei 
voitaisi sallia mahdollisuutta luonnonmukai-
sempaan rakentamiseen? 

Rakentamisen normiohjauksessa tulisi 
mielestäni siirtyä elinkaaritarkasteluun, jossa 
huomioidaan myös käytetyt materiaalit sekä 
talosta saatava hyöty, joka on asumisen koh-
dalla asukasmäärä. Normiohjauksen tavoit-
teen tulisi olla alhainen asukaskohtainen hiili-
jalanjälki – keinot tämän saavuttamiseksi voi-
sivat olla melko vapaat. Lähes nollaenergiara-
kentamisen rinnalla tulisi mahdollistaa myös 
luonnonmukaisempi vaihtoehto painovoimai-
sella ilmanvaihdolla – kuten TALO 540. 
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RINTAMAMIeSTAlo, JoHoN lISäTTY VAIN MAAläMPö

PUURAkeNTeINeN TAlo 540, JoSSA PAINoVoIMAINeN IV JA MAAläMPö JA AURINkoeNeRGIAA

kIVIRAkeNTeINeN TAlo 540, JoSSA lTo JA MAAläMPö

kIVIRAkeNTeINeN TAlo 540, JoSSA lTo JA kAUkoläMPö

KAAVIO YLLä kuvaa neljän talon elinkaaren (rakentaminen + käyttö) hiilijalanjäljen kerty-
mistä tästä hetkestä eteenpäin. Kivirakenteisten vaihtoehtojen käyrä alkaa ylempää koska 
niiden rakentamisvaihe aiheuttaa suuremman hiilipiikin. Käyrät osoittavat kuinka suuri 
vaikutus rakentamisvaiheen hiilipiikillä ja varsinkin energiamuotovalinnoilla on.

Puurakenteisen painovoimaisen ilmanvaihdon talon hiilijalanjälki jää pienimmäksi, koska 
se hyödyntää eniten uusiutuvia energiamuotoja. Mielenkiintoinen on myös mukaan 
vertailun vuoksi ottamani rintamamiestalo, johon on lisätty ainoastaan maalämpö ja 25 
m2 aurinkopaneeli. Koska sen rakentamisvaiheen hiilipiikki on jäänyt jo historiaan, tästä 
hetkestä tulevaisuuteen sen asumisen hiilijalanjälkeä voi pitää kohtuullisena, ja kivira-
kenteiselta uudistalolta kuluu pari vuosikymmentä kiriä sen hiilijalanjälki umpeen jälkim-
mäisen energiatehokkuudesta huolimatta. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat ainakin 
TEM skenaarioiden mukaan tulevaisuudessakin varsin korkeat. Ainakin näillä kertoimilla 
laskettuna vaikuttaa siltä, ettei sinänsä energiatehokas kivirakenteinen kaukolämmöllä 
lämpiävä talo saavuta vuosikymmeniin maalämmöllä lämpiävän rintamamiestalon tasoa. 

Uusiutuvia lähienergioita olisi siis syytä suosia niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa.
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TALO A

Betoniharkkorunko + eps-eristeet, 
päärakenteiden CO2-päästöt 34 500 kg 
(64 vuodessa 500 kg CO2-ekv vuodessa)

Koneellinen IV, LTO 85 %

Kaukolämpö

Ostoenergiaa 14 700 kWh ja käytön päästöt 3050 CO2-ekv vuodessa

Asumisen päästöt yhteensä 3550 CO2-ekv / a (64 v tarkastelussa), 
asukasta (2,6) kohden 1365 kg CO2-ekv / a

Päärakenteiden CO2 -varasto: 2560 kg (vastaa 2 vuoden käyttöä)

e-luku: 124 (vaatimus 204)

D3 -tasauslaskenta: TäyTTää vAATimukseT

TALO B

Puurunko + selluvilla, rossipohja, 
päärakenteiden CO2-ekv -päästöt 9 300 kg 
(64 vuodessa 145 kg CO2-ekv vuodessa)

Painovoimainen IV

Maalämpö + aurinkokeräin (+ aurinkosähkö 25 m2)

Ostoenergiaa 7370 kWh ja käytön päästöt 1670 CO2 / a
(aurinkopaneelin kanssa 1170 CO2 / a)

Asumisen päästöt yhteensä 1800 CO2 / a (64 v tarkastelussa),
asukasta (2,6) kohden 700 kg CO2 / a
(aurinkopaneelilla taloa kohden 1300 ja asukasta kohden 500, eli alittaa 
diplomityön tavoitteen 540)

Päärakenteiden CO2 -varasto: 21 800 kg (vastaa 13 vuoden käyttö)

e-luku: 113 (vaatimus 204)

D3 -tasauslaskenta: ei TäyTä vAATimuksiA

kAksi TALOA JA D3 TAsAusLAskeNNAN RisTiRiiTA

Vertasin kahta eri materiaaleista valmistettua ja eri energiamuotoja hyödyntävää TALO 540:aa. Talon B asumisen päästöt ovat kolmannes talon A päästöistä, ja ne alittavat diplomityöni tavoitteen 540 kg CO2-ekv 
asukasta kohden vuodessa. Silti talo B ei saa nykyisillä määräyksillä rakennuslupaa, sillä se ei täytä D3 tasauslaskennan vaatimuksia. Eikö rakentamisen normiohjauksen tavoite ollutkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen?
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LIITTEET

LIITE 1: Energia- ja ilmavaihtomuotojen vaikutus Talo 540 käytön (lämmi-

tys, lämmin käyttövesi ja sähkö) hiilijalanjälkeen, tausta laskelmat, jotka 

on kerrottu eri energimuotojen nykyisillä ja 2050 päästökertoimilla.

LIITE 2: Päärakenteiden hiilijanjäljet, laskelmat.
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Pientalon E-luvun ja ostoenergian kulutuksen arviointi suunnittelun alkuvaiheessa - syötä omat tiedot keltaisiin kenttiin
30.3.2012 Jarek Kurnitski Suojauksen salasana: sitra

Ui Ai Hjoht Ψk lk Hkylmäsillat Hvuotoilma

W/(m2·K) m2 W/K W/(m·K) m W/K W/K

US 0,17 102,0 17,3 US-US 0,04 13,6 0,5 q50, m3/(h·m2) 1,0

YP 0,09 74,0 6,7 YP-US 0,05 34,8 1,7 kerrosten lkm 2

AP 0,16 60,0 9,6 VP-US 0,05 32,0 1,6

IKK 1,0 21,4 21,4 AP-US 0,10 32,0 3,2 Avaippa, m2 261,6

OVI 1,0 4,2 4,2 IKK&OVI-US 0,04 15,0 0,6 qvuotoilma, m3/s 0,0030

Yhteensä 59,2 7,7 Hvuotoilma, W/K 3,6

W/K

Anetto, m2

Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö Hvaippa/Anetto W/(K m2)
Talotekniset järjestelmät Lämmitystapa Maalämpö Ulkoilma-vesi Pelletti Kaukolämpö Sähkö

Lämmin käyttövesi Energialaskenta Nettotarve Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia

nettotarve, kWh/(m2 a) 35 kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a)

häviöt, kWh/(m2 a) 5 Tilojen lämmitys 43,1 16,3 24,8 71,8 57,2 53,8

Aurinkokeräin, m2 0 Ilmanvaihdon lämmitys 3,5 1,1 1,6 4,7 3,7 3,5

tuotto, kWh/(m2 a) 0,0 Käyttöveden lämmitys 35,0 17,4 24,0 53,3 42,6 40,0

Lämmönjaon ja -luovutuksen Puhaltimet ja pumput 5,3 5,3 5,3 7,8 7,8 5,3

hyötysuhde, - 0,8 Valaistus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Ilmanvaihto Kuluttajalaitteet 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

LTO lämpötilasuhde,% 85 Yhteensä 110 63 78 160 134 125

, 1,5 E-vaatimus 204 E-luku 107 133 117 124 213

Lämmitetty nettoala 120

0,59

Rakennusosa Kylmäsillat Vuotoilma

Hjoht, W/K Hkylmäsillat, W/K

Hvaippa = Hjoht + Hkylmäsillat + Hvuotoilma 70,5

Pientalon E-luvun ja ostoenergian kulutuksen arviointi suunnittelun alkuvaiheessa - syötä omat tiedot keltaisiin kenttiin
30.3.2012 Jarek Kurnitski Suojauksen salasana: sitra

Ui Ai Hjoht Ψk lk Hkylmäsillat Hvuotoilma

W/(m2·K) m2 W/K W/(m·K) m W/K W/K

US 0,17 102,0 17,3 US-US 0,04 13,6 0,5 q50, m3/(h·m2) 1,0

YP 0,09 74,0 6,7 YP-US 0,05 34,8 1,7 kerrosten lkm 2
AP 0,16 60,0 9,6 VP-US 0,05 32,0 1,6
IKK 1,0 21,4 21,4 AP-US 0,10 32,0 3,2 Avaippa, m2 261,6

OVI 1,0 4,2 4,2 IKK&OVI-US 0,04 15,0 0,6 qvuotoilma, m3/s 0,0030

Yhteensä 59,2 7,7 Hvuotoilma, W/K 3,6
W/K

Anetto, m2

Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö Hvaippa/Anetto W/(K m2)
Talotekniset järjestelmät Lämmitystapa Maalämpö Ulkoilma-vesi Pelletti Kaukolämpö Sähkö
Lämmin käyttövesi Energialaskenta Nettotarve Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia
nettotarve, kWh/(m2 a)35 kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a)
häviöt, kWh/(m2 a) 5 Tilojen lämmitys 43,1 16,3 24,8 71,8 57,2 53,8
Aurinkokeräin, m2 0 Ilmanvaihdon lämmitys 48,2 14,6 22,2 64,3 51,3 48,2
tuotto, kWh/(m2 a) 0,0 Käyttöveden lämmitys 35,0 17,4 24,0 53,3 42,6 40,0
Lämmönjaon ja -luovutuksenPuhaltimet ja pumput 5,3 5,3 5,3 7,8 7,8 5,3
hyötysuhde, - 0,8 Valaistus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ilmanvaihto Kuluttajalaitteet 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
LTO lämpötilasuhde,%0 Yhteensä 154 76 99 220 182 170
, 1,5 E-vaatimus 204 E-luku 130 168 147 158 289

Lämmitetty nettoala 120
0,59

Rakennusosa Kylmäsillat Vuotoilma

Hjoht, W/K Hkylmäsillat, W/K
Hvaippa = Hjoht + Hkylmäsillat + Hvuotoilma 70,5

Pientalon E-luvun ja ostoenergian kulutuksen arviointi suunnittelun alkuvaiheessa - syötä omat tiedot keltaisiin kenttiin
30.3.2012 Jarek Kurnitski Suojauksen salasana: sitra

Ui Ai Hjoht Ψk lk Hkylmäsillat Hvuotoilma

W/(m2·K) m2 W/K W/(m·K) m W/K W/K

US 0,17 102,0 17,3 US-US 0,04 12,4 0,5 q50, m3/(h·m2) 1,0

YP 0,09 74,0 6,7 YP-US 0,05 37,8 1,9 kerrosten lkm 2
AP 0,16 60,0 9,6 VP-US 0,05 34,8 1,7
IKK 1,0 21,4 21,4 AP-US 0,10 34,8 3,5 Avaippa, m2 261,6

OVI 1,0 4,2 4,2 IKK&OVI-US 0,04 45,6 1,8 qvuotoilma, m3/s 0,0030

Yhteensä 59,2 9,4 Hvuotoilma, W/K 3,6
W/K

Anetto, m2

Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö Hvaippa/Anetto W/(K m2)
Talotekniset järjestelmät Lämmitystapa Maalämpö Ulkoilma-vesi Pelletti Kaukolämpö Sähkö
Lämmin käyttövesi Energialaskenta Nettotarve Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia
nettotarve, kWh/(m2 a)35 kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a)
häviöt, kWh/(m2 a) 5 Tilojen lämmitys 44,4 16,8 25,5 74,0 59,0 55,5
Aurinkokeräin, m2 8 Ilmanvaihdon lämmitys 48,2 14,6 22,2 64,3 51,3 48,2
tuotto, kWh/(m2 a) 23,3 Käyttöveden lämmitys 35,0 7,2 10,0 22,2 17,7 16,7
Lämmönjaon ja -luovutuksenPuhaltimet ja pumput 5,3 5,3 5,3 7,8 7,8 5,3
hyötysuhde, - 0,8 Valaistus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ilmanvaihto Kuluttajalaitteet 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
LTO lämpötilasuhde,%0 Yhteensä 156 67 86 191 159 148
ominaissähköteho 1,5 E-vaatimus 204 E-luku 113 146 132 142 252

Lämmitetty nettoala 120
0,60

Rakennusosa Kylmäsillat Vuotoilma

Hjoht, W/K Hkylmäsillat, W/K
Hvaippa = Hjoht + Hkylmäsillat + Hvuotoilma 72,2

Pientalon E-luvun ja ostoenergian kulutuksen arviointi suunnittelun alkuvaiheessa - syötä omat tiedot keltaisiin kenttiin
30.3.2012 Jarek Kurnitski Suojauksen salasana: sitra

Ui Ai Hjoht Ψk lk Hkylmäsillat Hvuotoilma

W/(m2·K) m2 W/K W/(m·K) m W/K W/K

US 0,17 102,0 17,3 US-US 0,04 13,6 0,5 q50, m3/(h·m2) 1,0

YP 0,09 74,0 6,7 YP-US 0,05 34,8 1,7 kerrosten lkm 2

AP 0,16 60,0 9,6 VP-US 0,05 32,0 1,6

IKK 1,0 21,4 21,4 AP-US 0,10 32,0 3,2 Avaippa, m2 261,6

OVI 1,0 4,2 4,2 IKK&OVI-US 0,04 15,0 0,6 qvuotoilma, m3/s 0,0030

Yhteensä 59,2 7,7 Hvuotoilma, W/K 3,6

W/K

Anetto, m2

Rakennusvaipan ominaislämpöhäviö Hvaippa/Anetto W/(K m2)
Talotekniset järjestelmät Lämmitystapa Maalämpö Ulkoilma-vesi Pelletti Kaukolämpö Sähkö

Lämmin käyttövesi Energialaskenta Nettotarve Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia Ostoenergia

nettotarve, kWh/(m2 a) 35 kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a)

häviöt, kWh/(m2 a) 5 Tilojen lämmitys 43,1 16,3 24,8 71,8 57,2 53,8

Aurinkokeräin, m2 8 Ilmanvaihdon lämmitys 3,5 1,1 1,6 4,7 3,7 3,5

tuotto, kWh/(m2 a) 23,3 Käyttöveden lämmitys 35,0 7,2 10,0 22,2 17,7 16,7

Lämmönjaon ja -luovutuksen Puhaltimet ja pumput 5,3 5,3 5,3 7,8 7,8 5,3

hyötysuhde, - 0,8 Valaistus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Ilmanvaihto Kuluttajalaitteet 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

LTO lämpötilasuhde,% 85 Yhteensä 110 53 64 129 109 102

ominaissähköteho 1,5 E-vaatimus 204 E-luku 90 110 101 107 173

Lämmitetty nettoala 120

0,59

Rakennusosa Kylmäsillat Vuotoilma

Hjoht, W/K Hkylmäsillat, W/K

Hvaippa = Hjoht + Hkylmäsillat + Hvuotoilma 70,5

LIITE 1

koneellinen ilmanvaihto, lTo 85 %, ei aurinkokeräintä.

Painovoimainen ilmanvaihto, ei aurinkokeräintä.

koneellinen ilmanvaihto, lTo 85 %, aurinkokeräin.

Painovoimainen ilmanvaihto, aurinkokeräin.
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LIITE 2, päärakenteiden 
hiilijalanjäljet

”leppänen”, puurakeneteinen matalaenergiatalo.

Tilavuus-paino 
kg/m3

CO2 päästöt 
g/kg

CO2 varasto 
g/kg

Tilavuus dm3/m2 Paino kg/m2 Kerrat Päästöt CO2 
kg / m2

Varasto CO2 
kg / m2

Pinta-ala m2 
tai jm

Päästöt Varasto CO2 tase Lähde ellei 
SYNERGIA

YP1 60
Kattohuopa 1214 1,214 73 73
Visa vaneri 450 600 1600 15,00 6,750 1 4,050 10,800 243 648 -405
Kannatin 50 X 150, k 900 480 70 1600 8,33 4,000 1 0,280 6,400 17 384 -367
Runkoleijona 300 420 1600 25,00 7,500 1 3,150 12,000 189 720 -531
Kannatin 2 X 50 X 200, k 900 480 70 1600 22,22 10,667 1 0,747 17,067 45 1024 -979
Selluvilla 47 180 800 427,78 20,106 1 3,619 16,084 217 965 -748
Rimoitus 50X50, k 400 480 70 1600 6,25 3,000 1 0,210 4,800 13 288 -275
Runkoleijona 300 420 1600 25,00 7,500 1 3,150 12,000 189 720 -531
Rimoitus 50 X 22, k 400 480 70 1600 2,75 1,320 1 0,092 2,112 6 127 -121
Sisäverhouslauta 22 X 125 480 70 1600 22,00 10,560 1 0,739 16,896 44 1014 -969
 hrjapalkki 2 kpl 100 X 400 480 70 1800 80,00 38,400 1 2,688 69,120 11 30 760 -731
Yhteensä 546,00 67,402 23,971 91,759 1085 7168 -6083

US1 110
Ulkoverhouslauta 22 X 125 ja 22 X 50 480 70 1600 22,00 10,560 1 0,739 16,896 81 1859 -1777
Vaakalaudat 22 X 125, k 1000 480 70 1600 2,75 1,320 1 0,092 2,112 10 232 -222
Runkoleijona 300 420 1600 25,00 7,500 1 3,150 12,000 347 1320 -974
Runkotolppa 50 X 200, k 1200 480 70 1600 8,33 4,000 1 0,280 6,400 31 704 -673
Selluvilla 47 180 800 291,67 13,708 1 2,468 10,967 271 1206 -935
Rimoitus 50X50, k 400 480 70 1600 6,25 3,000 1 0,210 4,800 23 528 -505
Raitabitumilaminaattipaperi
Runkoleijona 300 420 1600 25,00 7,500 1 3,150 12,000 347 1320 -974
Yhteensä 381,00 47,588 10,089 65,175 1110 7169 -6059

IKKUNAT 21,38
Ikkunalasi 2500 660 0,04 0,1 1 66,000 15 1411 320,7 1090  

OVET 60 20 4,20 252 84 168 rak.ymp.sel.

VS Kertopuutolpat 45 X 67 k 600 500 230 1600 5,025 2,5125 1 0,578 4,02 100,00 57,788 402 -344,213
Kipsilevy 2 X 13 730 420 26 18,98 1 7,972 797,16 797,16
Yhtensä 8,549 854,95 402 452,9475

VP 60,00
selluvilla 47 180 800 200 9,400 1 1,692 7,520 102 451 -350
kannatimet 200 X 50, k 60 480 70 1600 16,67 8,000 1 0,560 12,800 34 768 -734
lauta 22 mm 480 70 1600 22 10,560 1 0,739 16,896 44 1014 -969
Paneeli 18 480 70 1600 18 8,640 1 0,605 13,824 36 829 -793
Yhteensä 3,596 216 2294 -2079

AP1 60,00
Lattialaudat 35 X 135 480 70 1600 35,00 16,800 1 1,176 26,880 71 1613 -1542
Alumiinipaperi 0,00 0,000 1 0,000 0,000 0 0 0
Kantavarakenne 50 X 200, k 600 480 70 1600 16,67 8,000 1 0,560 12,800 34 0 34
Kantavarakenne 50 X 200, k 400 480 70 1600 2,50 1,200 1 0,084 1,920 5 115 -110
Selluvilla 47 180 800 380,83 17,899 1 3,222 14,319 193 859 -666
Runkoleijona 300 420 1600 25,00 7,500 1 3,150 12,000 189 720 -531
Rimoitus 22 X 125, k 400 480 70 1600 0,07 0,033 1 0,002 0,053 0 0 0
Tukit 3 kpl 150 X 275 480 70 1600 123,75 59,400 1 4,158 95,040 46 1045 -1000
yhteensä 460,07 110,832 12,352 67,972 537 4353 -3815

NAULAT YM
Nauloja käytetty 150 kg 1090 150 164 0 164
Raudoitus 150 kg 1090 150 164 0 164

PERUSTUKSET
Lecaharkko tolpat 4,5 m3 700 330 1 0,000 2,25 520 0 520

UUNI ja HORMIT
Tiili 9 m3 1300 220 0 1000,00 1300 1 286,000 9 2574 0 2574

TEKNIIKKA
LVI 50 50 Arvio
Lämmönvaraaja, 300 kg, terästä 1090 300 327 0 327

377 377

Päärakenteiden hiilijalanjälki yhteensä 9264 21791 -12528

84



Tiilirakeneteinen matalaenergiatalo.

T I I L I T A L O  
Tilavuus-paino 

kg/m3
CO2 päästöt 

g/kg
CO2 varasto 

g/kg
Tilavuus 
dm3/m2

Paino kg/m2 Kerrat Päästöt CO2 kg 
/ m2

Varasto CO2 kg 
/ m2

Pinta-ala 
m2 tai jm

Päästöt Varasto CO2 tase HUOMATUKSIA

YP1 74,00
Kattohuopa 1214 1,214 90 90
Ruodeudotus 480 70 1600 15 7,20 1 0,504 11,520 37 852 -815
korotusrimat 25 X 25, k 600 480 70 1600 1,0 0,50 1 0,035 0,800 3 59 -57
Kattotuoli 3 X 47 X 100, k 900 480 70 1600 16 7,52 1 0,526 12,032 39 890 -851
Puhallusvilla 20 800 800 16,00 1 12,800 0,000 947 0 947
Rimoitus 50X50, k 400 480 70 1600 6 3,00 1 0,210 4,800 16 355 -340
Kipsilevy 13 730 420 13 9,49 1 3,986 0,000 295 0 295
Yhteensä 851 43,71 19,275 29,152 1426 2157 -731

US1 102,02

kennotiili 650 1300 0 200 130,00 1 169,000 0,000 17241 0 17241

Yhteensä 200 130,00 169,000 0,000 17241 0 17241

IKKUNAT 21,38

Ikkunalasi 4 mm 0,00 1 66,000 15 1411 320,7 1090 LASK RPT MUKAAN

OVET 60 20 4,20 252 84 168 RT ymp sel

VP 60,00

Ontelolaatta 2400 170 200 480,00 1 81,600 0,000 4896 0 4896

betoni 2400 140 80 192,00 1 26,880 0,000 1613 0 1613 K35

yht 108,480 6509 6509

AP1 60,00

polystyreeni 15 3600 400 6,00 1 21,600

Betonilaatta 2400 140 100 240,00 1 33,600 K35

yhteensä 55,200 0,000 3312 0 3312

Naulat ym
Nauloja käytetty 20 kg 1090 20 22 0 22 Arvio

Raudoitus 75 kg 440 75 33 0 33 Arvio

Porras 540 540 Rak ymp selost

VS Poltettu tiili 32 65 2080 2080 Rak ymp selost

PERUSTUKSET 32,00
antura + perusmuuri 154,000 4930 0 4930 RTS YM.SELOST

TEKNIIKKA
IV 50 50 Arvio
Lämmönvaraaja, 300 kg, terästä 1090 300 327 0 327

377 377

UUNI ja HORMIT
Tiili 9 m3 1300 220 0 1000,00 1300 1 286,000 9 2574 0 2574

Päärakenteiden hiilijalanjälki yhteensä 40707 2562 37768
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kivirakeneteinen matalaenergiatalo.

HIILIJALANJÄL
KI kivirak passiivi  

Tilavuus-paino 
kg/m3

CO2 päästöt 
g/kg

CO2 varasto 
g/kg

Tilavuus dm3/m2 Paino kg/m2Kerrat Päästöt CO2 
kg / m2

Varasto CO2 
kg / m2

Pinta-ala m2 
tai jm

Päästöt Varasto CO2 tase HUOMATUKSIA

YP1 74,00
Kattohuopa 1214 1,214 90 90
Ruodeudotus 480 70 1600 15 7,20 1 0,504 11,520 37 852 -815
korotusrimat 25 X 25, k 600 480 70 1600 1,0 0,50 1 0,035 0,800 3 59 -57
Kattotuoli 3 X 47 X 100, k 900 480 70 1600 16 7,52 1 0,526 12,032 39 890 -851
Puhallusvilla 20 800 800 16,00 1 12,800 0,000 947 0 947
Rimoitus 50X50, k 400 480 70 1600 6 3,00 1 0,210 4,800 16 355 -340
Kipsilevy 13 730 420 13 9,49 1 3,986 0,000 295 0 295
Yhteensä 851 43,71 19,275 29,152 1426 2157 -731

US1 102,02
Polystyreeni 15 3600 0 200 3,00 1 10,800 0,000 1102 0 1102
Betoniharkko 0,00 1 89,000 0,000 9080 0 9080 Käytetty RT ymps.
ThermoSol Platina (polystyreeni) 15 3600 0 200 3,00 1 10,800 0,000 1102 0 1102
Yhteensä 400 6,00 110,600 0,000 11283 0 11283

IKKUNAT 21,38
Ikkunalasi 4 mm 0,00 1 66,000 15 1411 320,7 1090 LASK RPT MUKAAN

OVET 60 20 4,20 252 84 168 RT ymsel 50 > 60

VP 60,00
Ontelolaatta 2400 170 200 480,00 1 81,600 0,000 4896 0 4896
betoni 2400 140 80 192,00 1 26,880 0,000 1613 0 1613 K35
Yhteensä 108,480 6509 6509

AP1 60,00
polystyreeni 15 3600 400 6,00 1 21,600
Betonilaatta 2400 140 100 240,00 1 33,600 K35
Yhteensä 55,200 0,000 3312 0 3312

Naulat ym
Nauloja käytetty 20 kg 1090 20 22 0 22 Arvio
Raudoitus 75 kg 440 75 33 0 33 Arvio

Porras 540 540 LÄHDE: Rak ymp selost

VS Lammi väliseinäharkko 11 100,00 1100 1100

PERUSTUKSET 32,00
Antura + perusmuuri 154,000 4930 0 4930 RTS YM.SELOST

TEKNIIKKA
LVI 10,144 100 1014 ILTA tavanomainen / brm2
yht 108 1014 0 1014

TULISIJA Takka 220 0 1000 2500 1 220,000 2,5 550 0 550 2500 kg
Hormi, teräs 1090 104 113360 113 113,36 8 m X 13 kg
yht 663 663

Päärakenteiden hiilijalanjälki yhteensä 30496 2562 29271
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Puurakenteinen matalaenergiatalo.

Tilavuus-paino 
kg/m3

CO2 päästöt 
g/kg

CO2 varasto 
g/kg Tilavuus dm3/m2 Paino kg/m2 Kerrat

Päästöt 
CO2 kg / 

m2

Varasto 
CO2 kg 

/ m2
Pinta-ala 
m2 tai jm Päästöt Varasto CO2 tase

HUOMAUTUKSI
A

YP1 74,00
Konesaumattupelti 7850 1090 0,5 3,925 1 4,278 317 317 Tersäputki ym arvolla
Ponttilauta 28 X 95 450 70 1600 28 12,600 1 0,882 20,160 65 1492 -1427
Kattotuoli 3 X 47 X 100, k 1200 480 70 1600 11,75 5,640 1 0,395 9,024 29 668 -639
Puukuitueriste 600 mm 46 220 800 600 27,600 1 6,072 22,080 449 1634 -1185 SYNENERGIA ka
Höyrynsulku muovi 0,2 mm 940 2100 0 0,2 0,188 1 0,395 0,000 29 0 29 käyt. polyeteeni LD
Rmoitus 100 X 28, k 400 480 70 1600 7 3,360 1 0,235 5,376 17 398 -380
Sisäverhouslauta 22 X 125 480 70 1600 22 10,560 1 0,739 16,896 55 1250 -1196
Yhteensä 669,45 63,873 12,996 73,536 962 5442 -4480

US1 102,02
Ulkoverhouslauta 28 X 125 480 70 1600 28 13,440 1 0,941 21,504 96 2194 -2098
Tyvek tuulensuoja kangas 940 2100 0,2 0,188 1 0,395 0,000 40 0 40 käyt. polyeteeni LD
Runko 42 X 98 + 42 X 98, k 1200 480 70 1600 6,44 3,091 1 0,216 4,946 22 505 -483
Puukuitueriste 388 mm 47 180 800 381,56 17,933 1 3,228 14,347 329 1464 -1134
Rimoitus 50X50, k 400 480 70 1600 6,25 3,000 1 0,210 4,800 21 490 -468
Vaakakoolaus 28 X 97 k 400 480 70 1600 28 13,440 1 0,941 21,504 96 2194 -2098
Höyrynsulku muovi 0,2 mm 940 2100 0 0,2 0,188 1 0,395 0,000 40 0 40 käyt. polyeteeni LD
Kipsilevy EK 13 730 420 13 9,490 1 3,986 0,000 407 0 407
Yhteensä 463,65 47,331 10,311 67,101 1052 6846 -5794

IKKUNAT 21,38
Ikkunalat 66,000 1411 1411 Laskettu RPT muk

OVET Ovet 60 4,20 252 RT ymsel 50 > 60

VP 60,00
Lattialaudat 35 X 135 480 70 1600 35 16,800 1 1,176 26,880 71 1613 -1542
Teräsbetonilaatta 60 mm 2400 140 60 144,000 1 20,160 0,000 1210 0 1210
Lattialastulevy 32 mm 670 390 1600 32 21,440 1 8,362 34,304 502 0 502
Kertopuupalkki 39X200, 1200 500 260 1600 6,5 3,250 1 0,845 5,200 51 312 -261
Puukuitueriste 100 mm 47 180 800 100 4,700 1 0,846 3,760 51 226 -175
Ilmansulkupaperi
Koolaus 28 X 97, k 400 480 70 1600 6,79 3,259 1 0,228 5,215 14 313 -299
Sisäverhouslauta 22 X 125 480 70 1600 22 10,560 1 0,739 16,896 44 1014 -969 ilman betonii:
Yhteensä 32,356 92,255 1941 3477 -1536 731,75664

VS 100,00
Tolpat 45 X 67 k 600 500 230 1600 5,025 2,5125 1 0,57788 4,02 58 402
Kipsilevy 2 X 13 730 420 26 18,98 1 7,9716 797
Yhteensä 855 402 453

AP1 60,00
Lattialaudat 35 X 135 480 70 1600 35 16,800 1 1,176 26,880 71 1613 -1542
Teräsbetonilaatta 60 mm 2400 140 60 144,000 1 20,160 0,000 1210 0 1210
Lattialastulevy 32 mm 670 390 1600 32 21,440 1 8,362 34,304 225 0 225
Ristukkopalkki 42 X 400, k 1200 480 70 1600 2,8 1,344 1 0,094 2,150 6 129 -123
Puukuitieriste 400 mm 47 180 800 365 17,164 1 3,090 13,732 185 824 -639
Tyvek tuulensuoja kangas 940 2100 0,2 0,188 1 0,395 0,000 24 0 24 käyt. polyeteeni LD
Koolaus 28 X 95, k 300 480 70 1600 8,9 4,256 1 0,298 6,810 18 0 18
Yhteensä 504,1 205,192 33,574 83,876 1738 2566 -828

NAULAT YM
Naulojayms  käytetty 500 kg 1090 500 545 0 545 Arvio

PERUSTUKSET 32,00
Antura + perusmuuri 154,000 4930 0 4930 RTS YM.SELOST

UUNI ja HORMIT
Takka 220 0 1000 2500 1 220,000 2,5 550 0 550 2500 kg
Hormi, teräs 1090 104 113360 113 113,36 8 m X 13 kg
yht 663 663

TEKNIIKKA
LIV 10,144 100 1014 ILTA tavanomainen / brm2
yht 108 1014 0 1014

Päärakenteiden hiilijalanjälki yhteensä 15363 18732 5488
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Tyypillinen 2000-luvun pientalo.

Tilavuus-
paino 
kg/m3 CO2 päästöt g/kg

CO2 
varasto 

g/kg Tilavuus dm3/m2
Paino 
kg/m2

Kerra
t

Päästöt 
CO2 kg 

/ m2

Varasto 
CO2 kg 

/ m2

Pinta-
ala 
m2

Päästö
t

Varas
to

CO2 
tase HUOMAUTUKSIA

YP1 74,00
Kattotiili 140 44 6,160 180 180
Ruodelaudoitus 48 X 48, k 360 480 70 1600 4 1,843 1 0,129 2,949 10 218 -209
Tuuletusrimat 22 X 50 mm, k 600 480 70 1600 2 0,880 1 0,062 1,408 5 104 -100
Aluskate 940 2100 0 0,188 1 0,395 0,000 29 0 29 käyt. polyeteeni LD
Kannatin 480 70 1600 23 11,215 1 0,785 17,945 58 1328 -1270
Mineraalivilla 450 20 800 450 9,000 1 7,200 0,000 533 0 533
Mineraalivilla levy, 100 20 800 100 2,000 1 1,600 0,000 118 0 118
Höyrynsulku muovi 0,2 mm 940 2100 0 0 0,188 1 0,395 0,000 29 0 29 käyt. polyeteeni LD
Koolaus 48 X 48, k 600 480 70 1600 4 1,843 1 0,129 2,949 10 218 -209
Kipsilevy 13 480 70 1600 22 10,560 1 0,739 16,896 55 1250 -1196
Yhteensä 605 37,718 17,594 42,147 1026 3119 -2093

US1 102
Ulkoverhouslauta 22 480 70 1600 22 10,560 1 0,739 16,896 75 1724 -1648
Vaakalaudat 32 X 125, k 1000 480 70 1600 4 1,920 1 0,134 3,072 14 313 -300
Runkoleijona 300 420 1600 25 7,500 1 3,150 12,000 321 1224 -903
Runkotolppa 50 X 200, k 900 480 70 1600 11 5,333 1 0,373 8,533 38 871 -832
Mineraalivilla 200 20 800 200 4,000 1 3,200 0,000 326 0 326
Rimoitus 50X50, k 400 480 70 1600 6 3,000 1 0,210 4,800 21 490 -468
Höyrynsulku muovi 0,2 mm 940 2100 0 0 0,188 1 0,395 0,000 40 0 40 käyt. polyeteeni LD
Kipsilevy 13 730 420 13 9,490 1 3,986 0,000 407 0 407
Lisäeristys, SPU 40 mm 4230 4,230 432 432
Yhteensä 282 41,803 16,418 45,301 1675 4622 -2947

IKKUNAT 21,38
Ikkuna 0 1 45,000 962 962 RTS ym sel

OVET 60 4,20 252 252 RTS rak.ymp.sel

VS VS1 100
Tolpat 45 X 67 k 600 500 230 1600 5 2,5125 1 0,5779 4,02 58 402
Kipsilevy 2 X 13 730 420 26 18,98 1 7,9716 797
Yht 855 402 453

VP 60,00
selluvilla 47 180 800 200 9,400 1 1,692 7,520 102 451 -350
kannatimet 200 X 50, k 60 480 70 1600 6 2,880 1 0,202 4,608 12 276 -264
lauta 22 mm 480 70 1600 22 10,560 1 0,739 16,896 44 1014 -969
Paneeli 18 480 70 1600 18 8,640 1 0,605 13,824 36 829 -793
Yhteensä 215 2294 -2079

AP1 60,00
Parketti 480 70 1600 35 16,800 1 1,176 26,880 71 1613 -1542
Lastulevy 22 mm 670 130 1600 22 14,740 1 1,916 23,584 115 1415 -1300
Uretaanieriste 200 40 4230 200 8,000 1 4,230 0,000 254 0 254
Kantava betonilaatta 2400 170 200 480,000 1 81,600 0,000 4896 0 4896
Yhteensä 5335 3028 2307

NAULAT YM
Naulojayms  käytetty 500 kg 1090 500 545 0 545 Arvio

PERUSTUKSET 32,00
Antura + perusmuuri 154 4930 0 4930 RTS YM.SELOST

UNIT, HORMIT Takka 220 0 1000 2500 1 220,000 2,5 550 0 550 2500 kg
Hormi, teräs 1090 104 113360 113 113,4 8 m X 13 kg
yht 663 663

TEKNIIKKA
LVI ym 10,144 100 1014  ILTA tavanomainen / brm2
Yht 1014 1014

Päärakenteiden hiilijalanjälki yhteensä 17473 11170 6201
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Rintamamiestalo.

Tilavuus-paino 
kg/m3

CO2 päästöt 
g/kg

CO2 varasto 
g/kg Tilavuus dm3/m2 Paino kg/m2 Kerrat

Päästöt CO2 
kg / m2

Varasto CO2 
kg / m2 Pinta-ala m2 Päästöt Varasto CO2 tase

HUOMAUTUKSI
A

YP 74,00
Konesaumattupelti 7850 1090 0,5 3,9 1 4,278 317 317
Laudoitus 22 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 55 1250 -1196
Tuuletusrimat 40 X 40 mm, k 600 480 70 1600 2,7 1,3 1 0,090 2,048 7 152 -145
Kannatin 480 70 1600 23,4 11,2 1 0,785 17,945 58 1328 -1270
sahanpuru 200 mm 160 70 1600 200,0 32,0 1 2,240 51,200 166 3789 -3623
kattokannatimet 200 X 50, k 60 480 70 1600 6,0 2,9 1 0,202 4,608 15 341 -326
lauta 22 mm 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 55 1250 -1196
Yhteensä 276,0 72,4 9,073 109,593 671 8110 -7438

US1 + US2 102,02

Ulkoverhouslauta 22 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 75 1724 -1648

Vinolaudoitus 22 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 75 1724 -1648

Tervapaperi 1 mm 0,0 1 0,000 0,000 0 0 0

Runkotolppa 50 X 100, k 600 480 70 1600 8,3 4,0 1 0,280 6,400 29 653 -624

Sahan puru 160 800 1600 100,0 16,0 1 12,800 25,600 1306 2612 -1306

Ala- ja yläpaarre 480 70 1600 0,0 1 0,000 0,000 0 0 0

Tervapaperi 1 mm 0 0,0 1 0,000 0,000 0 0 0

Laudoitus 22 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 75 1724 -1648

Huokoinen puukuitulevy 12 300 420 1600 12,0 3,6 1,512 5,760 154 588

Yhteensä 186,3 55,3 16,810 88,448 1715 9023 -6875

VS 100,00

Laudoitus 22 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 74 1690 -1616

Tolpat 5 X 100, k 600 480 70 1600 8,3 4,0 1 0,280 6,400 28 640 -612

Laudoitus 22 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 74 1690 -1616

Yhteensä 176 4019 -3843

IKKUNAT 21,38

Ikkuna 0,0 1 45,000 483 483 RTS ym sel

OVET Ovi 30 4,20 126 126 RTS rak.ymp.sel

VP 1 JA 2 60,00 120

sahanpuru 200 mm 160 70 1600 200,0 32,0 1 2,240 51,200 269 6144 -5875

kannatimet 200 X 50, k 60 480 70 1600 6,0 2,9 1 0,202 4,608 24 553 -529

lauta 22 mm 480 70 1600 22,0 10,6 1 0,739 16,896 89 2028 -1939

Paneeli 18 480 70 1600 18,0 8,6 1 0,605 13,824 73 1659 -1586

Yhteensä 454 10383 -9929
120,00 0

AP Kantava betonilaatta 2400 150 100,0 240,0 1 36,000 0,000 4320 0 4320

NAULAT YM
Naulojayms  käytetty 500 kg 1090 500 545 0 545 Arvio

KELLARI Kelarin seinä, betoni 200, h 3 m 2400 150 200,0 480 1 72 96 6912 6912 RTS ymp. Sel
Antura 50,0 32 1600

Yhteensä 8512 0 8512

UUNI ja HORMIT
Pönttöuuni X 2 3500 0 3500 arvio

Hormi

TEKNIIKKA
LVI ym 10,144 104 104 Lähde: ILTA tavanomainen / brm2

Päärakenteiden hiilijalanjälki yhteensä 20607 31536 -10600
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