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Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tutkitaan ekologisesti kestävää 
rakentamista pyrkimyksenä löytää keinot suunni-
tella kokonaisvaltaisesti kestävä kaupunkikerrostalo. 
Lisäksi työssä selvitetään, mitä ekologinen kestävyys 
tarkoittaa rakentamisessa, miten ekologisen kestä-
vyyden toteutumista voidaan arvioida rakennus-
teknisiä ratkaisuita valittaessa, ja minkälainen on 
rakennuskokemukseen perustuva kaupunkikerros-
talo, jonka ratkaisut on tehty ekologisen kestävyyden 
ehdoilla. Työ sisältää kirjallisuuskatsauksen, suun-
nittelumetodin kehittämisen ja kaupunkikerrostalon 
rakennussuunnitelman.

Työn ensimmäisessä luvussa tutkitaan ympäristöon-
gelman ja rakentamisen suhdetta sekä tarkastellaan 
määritelmiä kestävälle kehitykselle. Ensimmäisen 
luvun lopuksi todetaan, että ekologisesti kestävässä 
rakentamisessa aineen ja ajan vaatimusten tulee 
toteutua. Ekologisesti kestävään rakentamiseen voi-
daan käyttää ainoastaan kestävistä lähteistä olevia 
aineita, jotka voivat palata käytön jälkeen takaisin 
luonnon kiertokulkuihin. Lisäksi aineiden keruun 
tulee olla niin hidasta, että luonnonympäristöt ehti-
vät palautua rasituksesta. Työn toisessa luvussa 
esitellään aineen ja ajan tarkastelu, tässä työssä 
ekologisen kestävyyden näkökulmasta kehitetty 
suunnittelumetodi, jolla arvioidaan rakenteiden, 
rakennusmateriaalien ja rakennusteknisten ratkai-
suiden ekologista kestävyyttä. Tarkastelu tehdään 
vertailemalla suomalaisessa kerrostalorakentami-

sessa käytettyjen rakennusosien ainesosia ja odo-
tettavissa olevaa teknistä käyttöikää. Työn kolman-
nessa luvussa esitetään aineen ja ajan tarkastelulla 
valituista rakennusosista suunniteltu ekologisesti 
kestävä kaupunkikerrostalo. Rakennussuunnitelma 
keskittyy erityisesti kestäviin rakenteisiin ja talo-
tekniikkaan, mutta rakennukselle osoitetaan myös 
erilaisia käyttötarkoituksia sekä mahdollinen sijoi-
tuspaikka Helsinkiin.

Tämän tutkimuksen perusteella kestävän kehityksen 
käsite on Suomen rakennusalalla täysin määrittele-
mättä ja kestävän rakentamisen ohjaukseen käy-
tetään yksipuolisia ja suppeita keinoja. Kestävälle 
kehitykselle on kuitenkin olemassa myös järjestel-
mätason määritelmä, jonka avulla ekologisen kestä-
vyyden toteutumista voidaan arvioida. Työssä kehi-
tetty suunnittelumetodi, aineen ja ajan tarkastelu, 
on yksinkertainen ja pelkistetty työkalu. Sen avulla 
voidaan saada kuva tarkasteltavan rakennusosan 
kestävyydestä, mutta tarkastelun luotettavuus riip-
puu pitkälti siitä, miten hyvin tarkasteluun valitut 
kohteet vastaavat suunniteltavaa rakennusta. Työssä 
esitetty kaupunkikerrostalosuunnitelma osoittaa, 
että ekologisesti kestävä rakentaminen on mahdol-
lista, mikäli suunnittelutyö tehdään johdonmukai-
sesti ekologisia reunaehtoja noudattaen.
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�is thesis studies ecologically sustainable construc-
tion to �nd ways of designing a comprehensively 
sustainable multi-storey house. Additionally, this 
thesis studies what ecological sustainability means 
in the construction sector, how sustainability can be 
evaluated in the process of choosing structural solu-
tions, and what a multi-storey house would be like if 
all the design decisions were made from an ecologi-
cally sustainable point of view. �e thesis includes a 
literature study, the development of a design method 
and the design of an urban multi-storey house.

�e �rst chapter of the thesis studies the relation of 
construction to environmental problems and reviews 
various de�nitions of sustainable development. �e 
�rst chapter concludes that in ecologically sustai-
nable construction, there are two requirements: one 
concerning materials and the other concerning time. 
First, materials must be collected from sustainable 
sources and they must be able to be returned back 
to the cyclic material �ows after their use. Secondly, 
these materials must be collected so slowly that the 
natural environments have enough time to recover. 
�e second chapter presents the analysis of material 
and time, a design method developed in this thesis. 
�e design method is used for choosing ecologically 
sustainable structural solutions and construction 
materials. �e analysis is made by comparing mate-
rials and the expected service lives of the structural 
components used in a collection of reference buil-

dings, in this case, Finnish multi-storey houses. �e 
third chapter presents an ecologically sustainable 
urban multi-storey house, which is designed using 
structural elements that were chosen utilizing the 
design method presented in the second chapter. �e 
building design focuses especially on sustainable 
structures and building services, but also considers 
potential functions for the building. In addition, an 
exemplar location for the building is presented in 
Helsinki.

Based on this study, the concept of sustainable deve-
lopment is unde�ned in the Finnish construction 
sector, and the methods for managing the construc-
tion sector are one-sided and narrow. However, a sys-
temic de�nition for sustainable development exists 
and it can be used to evaluate ecological sustaina-
bility. �e analysis of material and time, the design 
method developed in this thesis, is a straightforward 
tool for building design. Despite its simplicity, the 
method o�ers a comprehensive view on whether a 
structural component is ecologically sustainable or 
not. To ensure the reliability of the analysis the refe-
rence buildings should be carefully chosen to best 
correspond with the type of the building that is being 
designed. �e design of the urban multi-storey house 
presented in this thesis demonstrates that ecologi-
cally sustainable building design is possible when the 
design process is carried out consistently following 
ecological requirements.
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Diplomityön tausta
Ihminen on rakentanut itselleen turva- ja suojapaik-
koja kymmeniä tuhansia vuosia. Viimeisten vuo-
sikymmenten aikana on kuitenkin alettu rakentaa 
tavalla, joka sekoittaa luonnon omia prosesseja ja 
kiihdyttää ympäristön saastumista ja tuhoutumista 
ennennäkemättömällä tavalla. Tuhansien vuosien 
ajan rakentaminen perustui ympäröivästä luonnosta 
löytyvien materiaalien hyödyntämiseen joko sellai-
senaan tai ainoastaan kevyesti työstettyinä. Raken-
nuksen vanhentuessa se voitiin purkaa ja siirtää tai 
jättää luontoon lahoamaan. Hylätty rakennus toimi 
raaka-aineena uusien materiaalien syntymiselle.

Nyt käsillä olevat ympäristöongelmat, kuten luon-
non monimuotoisuuden häviäminen, ilmaston-
muutos, merten happamoituminen tai maankäy-
tön muutokset, ovat suoria tai välillisiä seurauksia 
luonnon kiertokulkujen häiritsemisestä. Luonnossa 
aine kiertää sykleissä, joissa luonnon omat prosessit 
ylläpitävät aineen laatua (Robèrt, 2002). Nämä pro-
sessit ovat toistettavissa loputtomia kertoja uudel-
leen ja uudelleen. Edellisen prosessin jäte toimii aina 
raaka-aineena seuraavalle. Teknologisen kehityksen 
myötä ihminen on muokannut näitä luonnonproses-
seja ja alkanut käyttää aineita tavalla, jolla ne eivät 
enää kykene palaamaan osaksi luonnon omia kier-

tokulkuja. Vain muutamassa sukupolvessa ihminen 
on alkanut hyödyntää ja kehittää materiaaleja, jotka 
ovat luonnon järjestelmille täysin tuntemattomia ja 
siten niille äärimmäisen tuhoisia. (Mt.: 34–41.)

Tällä hetkellä rakennetaan tavalla, joka tuhoaa maa-
pallon luonnonympäristöjä ja heikentää tulevien 
sukupolvien ja muiden elämänmuotojen edellytyk-
siä elää maapallolla. Rakentamisen vaikutukset ovat 
todella merkittävät, sillä rakentaminen kuluttaa 
maapallon resursseja enemmän kuin mikään muu 
ihmisen toiminta (Krausmann, ym., 2009).  Taloja 
rakennetaan aineista, joita luonnon ekosysteemit 
eivät ole koskaan kohdanneet ja joiden pitkäaikais-
vaikutuksia ei kunnolla tunneta. Nykyiset rakennuk-
set kestävät vain muutaman vuosikymmenen, mutta 
silti ne rakennetaan materiaaleista, joilla kestää 
tuhansia tai satoja tuhansia vuosia hajota luonnossa 
ja jopa miljoonia vuosia uusiutua. 

Nykyään käytössä olevat rakennustekniikat perus-
tuvat lähes kokonaan niin uusiin ratkaisuihin, ettei 
niiden pitkäaikaistoimivuutta ja yhteisvaikutuksia 
ole vielä ehditty käytännössä todentaa. Uudet tek-
niikat ja todella perustavanlaatuiset rakennusta-
van muutokset päätyvät suunnittelupöydän kautta 
rakennuksiin niin nopeasti, ettei suunnittelijoilla ja 
rakentajilla ole aikaa reagoida mahdollisiin virhei-

siin. Tietoa nykyisin käytössä olevien rakenteiden 
pitkäaikaistoimivuudesta ei yksinkertaisesti ole 
olemassa. Uuden rakennustekniikan käyttöönoton 
myötä rakennuksiin on alettu suhtautua lyhytikäi-
sinä kulutushyödykkeinä, joille lyhyen käyttöiän, 
elinkaaren, lopussa koittava perustavanlaatuinen 
korjaus tai purkaminen on itsestään selvä osa raken-
nusprosessia (Kaila, 1997: 17–19).

Teoreettinen viitekehys
Toisin kuin monella muulla teollisuuden alalla, 
rakentamisessa pitkäikäisestä ja kestävästä toimin-
tatavasta on runsaasti kokemusta. Monet satojen 
vuosien ikäiset rakennukset ovat nykyaikaisessa 
käytössä ja kaupunkien arvokkaimpien kiinteistö-
jen joukossa. Useat näistä rakennuksista edustavat 
pitkäaikaiskokemukseen pohjautuvaa rakennusta-
paa, joka on tuottanut nykyistä uudisrakentamista 
kestävämpiä sekä huomattavasti pitkäikäisempiä 
rakennuksia. Lisäksi näiden rakennusten osat ovat 
rakennuksen käyttöiän loppuessa yleensä helposti 
kierrätettävissä, uudelleenkäytettävissä tai palau-
tettavissa luontoon ilman negatiivisia ympäristövai-
kutuksia. 

Tämän diplomityön teoreettisena taustana toimii 
Karl-Henrik Robèrtin (2002) tekemä tutkimustyö 
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�e Natural Step -järjestön kanssa. Järjestön kehit-
tämä �e Natural Step Framework on järjestelmäta-
son määritelmä kestävälle kehitykselle ja nykyisten 
ympäristöongelmien juurisyille. The Natural Step 
Frameworkin määritelmään perustuvaa aineen kier-
tokulkua on käytetty useissa arkkitehtuurin diplomi-
töissä 2010-luvulla. Löfroos (2013) käytti diplomi-
työssään aineen kiertokulkua teoreettisena pohjana 
tutkiessaan vaatimuksia ekologisesti kestävälle 
rakennukselle. Löfroosin jälkeen aineen kiertokul-
kua on sovellettu muun muassa tulevaisuuden puu-
kerrostalosuunnitelmassa (Mattila, 2014) sekä sata 
vuotta vanhan kerrostalon kestävyyden arvioinnissa 
(Landsdor�, 2016).

Aineen kiertokulun tarkastelu on ekovaikuttava 
strategia, eli se pyrkii eliminoimaan ympäristöhai-
tat niiden minimoimisen sijaan. Tyypilliset rakenta-
misessa käytetyt ympäristötoimet, kuten energia- ja 
materiaalitehokkuus sekä hiilijalanjälkilaskenta, 
ovat ekotehokkuustoimenpiteitä ja ne mittaavat vain 
aiheutetun vahingon suuruutta. Oireiden hoitami-
sen sijaan aineen kiertokulun tarkastelulla pyritään 
vaikuttamaan ympäristöongelmien juurisyihin. Tar-
kastelun keskiössä ovat maapallon rajalliset ainere-
surssit ja niiden kestävä käyttö. Kestävän kehityksen 
kannalta on oleellista tunnistaa luonnonprosessien 
kanssa yhteensopivat ja sopimattomat aineet sekä 

luonnollisten ainekiertojen nopeudet. Jotta ihmisen 
toiminta voisi olla pitkällä aikajänteellä kestävää, on 
yhteiskunnan toiminta perustettava vain sellaisten 
aineiden käyttöön, joita luonnonprosessit voivat 
hyödyntää. Ainekiertojen nopeuden tunnistami-
nen on oleellista, jotta emme käytä uusiutuviakaan 
aineita nopeammin kuin luonto ehtii niitä tuottaa. 
Kestävän kehityksen saavuttamiseksi on siis tar-
kasteltava käytettyjä aineita, sekä aikaa jona nämä 
aineet kerätään luonnosta ja palautetaan takaisin 
osaksi luonnon kiertokulkuja.

Aine ja aika ovat keskeisessä asemassa, kun tarkas-
tellaan rakentamisen ympäristövaikutuksia. Tässä 
diplomityössä rakentamisen ekologisuutta arvioi-
daan sen perusteella, minkälaisia aineita rakennuk-
seen päätyy sekä sitä, miten kauan tuleva rakennus 
kestää käytössä. Työssä tehdyn tutkimuksen ja 
rakennussuunnittelun lähtökohdat ovat rakennus-
kokemuksen hyödyntämisessä. Rakennusmateri-
aaleja ja rakenteita voidaan mallintaa, simuloida ja 
koestaa laboratorioissa, mutta vasta valmis raken-
nus osoittaa, miten rakennus toimii käytännössä ja 
miten rakennusmateriaalit ja -tekniikat käyttäytyvät 
vanhetessaan.

Rakennussuunnittelussa rakennuksen tulevaa käyt-
töikää arvioidaan sen perusteella, miten pitkään eri-

laiset rakennukset ja rakenteet ovat todellisuudessa 
kestäneet käytössä. Diplomityön suunnittelume-
todi perustuu oletukseen, että kestävät ja pitkään 
käytössä toimineet rakenteet ovat kestäviä ja pit-
käikäisiä myös tulevaisuudessa. Samaa oletusta on 
käytetty rakennushankkeissa, joissa on tavoiteltu 
poikkeuksellisen pitkää käyttöikää. Tällaisia hank-
keita ovat muun muassa Fiskarsin hotellilaajennus 
(Järnefelt, 2019) sekä Porvoon tuomiokirkon pala-
neiden kattorakenteiden uudelleenrakennus (Hut-
tunen, 2008). Rakennuskokemuksen hyödyntämistä 
on myös esitetty ekologisesti kestävän uudisrakenta-
misen lähtökohtana (Mattila, 2018).
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Työn tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämän diplomityön tavoitteena on löytää keinot 
suunnitella kestävä kaupunkikerrostalo. Työn ensim-
mäisenä osatavoitteena on määritellä kirjallisuuskat-
sauksen perusteella selkeät ja johdonmukaiset ehdot 
kestävälle rakentamiselle. Ensimmäinen tutkimusky-
symys on: 

Mitä tarkoittaa ekologinen kestävyys rakentami-
sessa?

Työn toisena osatavoitteena on kehittää rakennus-
suunnittelumetodi, jossa suunnittelun lähtökohtana 
on rakentamisen ekologinen kestävyys. Suunnit-
telumetodin pohjana ovat kirjallisuuskatsauksessa 
selvitetyt ehdot kestävälle rakentamiselle. Koska 
ympäristöongelmat ovat seurausta aineresurssien 
kestämättömästä käytöstä, kehitetään metodi niin, 
että sen avulla pystytään tunnistamaan aineen ja 
ajan näkökulmasta kestäviä materiaaleja sekä raken-
teita. Tavoitteena on löytää rakennusteknisiä ratkai-
suita, joiden avulla rakennukselle voidaan saavuttaa 
ekologisesti kestävällä tavalla mahdollisimman pitkä 
käyttöikä. Toinen tutkimuskysymys on: 

Miten ekologisen kestävyyden toteutumista voidaan 
arvioida rakennusteknisiä ratkaisuita valittaessa?

Diplomityön kolmantena osatavoitteena on selvit-
tää, minkälainen nykyaikainen kaupunkikerrostalo 
olisi, mikäli sellainen suunniteltaisiin työssä kehi-
tettyä rakennussuunnittelumetodia noudattaen. 
Tavoitteena on suunnitella rakennus, jossa priori-
teettinä on ekologinen kestävyys. Kolmas tutkimus-
kysymys on: 

Minkälainen on rakennuskokemukseen perustuva 
kaupunkikerrostalo, jonka rakennusratkaisut on tehty 
ekologisen kestävyyden ehdoilla?

Työn rajaus
Tässä diplomityössä tarkastellaan rakennussuunnit-
telua ekologisen kestävyyden näkökulmasta; sosiaa-
lista ja taloudellista kestävyyttä ei käsitellä. Ekolo-
ginen kestävyys on valittu tarkastelunäkökulmaksi, 
sillä se on välttämätön edellytys sosiaalisen ja talou-
dellisen kestävyyden saavuttamiseen. 

Diplomityössä tutkitaan ekologisesti kestävää ja 
pitkäikäistä rakentamista rakennuskokemukseen 
nojaten. Työssä tarkastellaan rakenteita, rakennus-
materiaaleja sekä talotekniikkaa yhden rakennuk-
sen tasolla. Käytettyjen rakennusmateriaalien alku-
perä, prosessointi ja käyttö rakennuksen käyttöiän 
lopussa ovat keskeisiä asioita arvioitaessa kestäviä 

rakenneratkaisuita. Sen sijaan esimerkiksi materiaa-
lien kuljetuksen vertailu ei kuulu tarkastelun piiriin. 
Tutkimuksessa ei myöskään arvioida rakennuspro-
sessin nopeutta tai kustannuksia.

Tutkimus rajataan yhden talotyypin, kaupunkiker-
rostalon, tarkasteluun. Työssä esiteltävät aineen ja 
ajan ehdot pätevät universaalisti kaikkeen rakenta-
miseen, mutta tässä työssä esitelty analyysi kestä-
vistä rakenteista on tehty käyttäen esimerkkejä ja 
rakennuskokemusta kerrostalokohteista Suomessa. 
Rajaus suomalaisten kerrostalojen tarkasteluun 
on tehty aineiston saatavuuden, suunniteltavaa 
kohdetta vastaavan talotyypin, paikallisen materi-
aalivalikoiman ja rakennusperinteen sekä suunnit-
telupaikkaa riittävän tarkasti vastaavan ilmaston 
takia. Tarkempaa rajausta esimerkkeinä käytettä-
vien rakennusten sijainnista ei ole tehty. Aineen ja 
ajan tarkastelun tekeminen erilaisessa ympäristössä 
tai jollekin toiselle talotyypille voi johtaa erilaisten 
materiaali- ja rakenneratkaisuiden valitsemiseen. 

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta lähtökohtana 
on, että kestävän rakennuksen käyttämä energia on 
tuotettu aineen kiertokulun vaatimusten mukaisesti. 
Kun aineen ja ajan ehdot täyttyvät myös energian-
tuotannossa, ei rakennuksen käyttämän energian 
määrä ole oleellista tarkasteltaessa rakennuksen 
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ekologista kestävyyttä tai kestämättömyyttä. Koska 
tämä diplomityö keskittyy rakennussuunnitteluun, 
ei rakennuksen käyttämän energian alkuperään 
syvennytä tämän enempää.

Rakennussuunnitelmassa tutkitaan rakennuksen 
tilallista joustavuutta rakennusteknisestä näkökul-
masta. Jotta rakennuksen käyttöikä voisi olla poik-
keuksellisen pitkä, tulee sen vastata tulevaisuuden 
muuttuviin käyttötarpeisiin. Joustavuutta edis-
tetään mitoituksen, rakenteiden ja talotekniikan 
avulla. 

Tutkimusmetodit ja työn rakenne
Tämän diplomityön tutkimusosuus jakautuu kol-
meen lukuun. Diplomityön ensimmäisessä luvussa 
käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla ympäristö-
ongelmaa ja rakentamisen suhdetta siihen. Lisäksi 
luvussa tarkastellaan kestävää kehitystä ja sitä, 
miten se käsitetään suomalaisessa nykyrakentami-
sessa. Tämän jälkeen työn teoreettinen tausta ja 
kestävä kehitys määritellään �e Natural Step Fra-
meworkin järjestelmätason ehtojen (Robèrt, 2002: 
65) ja aineen kiertokulun käsitteen avulla.

Työn toisessa luvussa esitellään aineen ja ajan tar-
kastelu, suunnittelumetodi, joka perustuu ensim-

mäisessä luvussa esitettyihin vaatimuksiin kestävän 
rakentamisen reunaehdoista. Metodissa rakennus-
materiaaleja ja rakennusteknisiä ratkaisuita tarkas-
tellaan olemassa olevien esimerkkien kautta. Tarkas-
teluun käytetään suomalaisia rakennuksia ja niiden 
rakennustekniikkaa, ja käyttöikää tutkitaan kirjal-
listen lähteiden perusteella. Eri rakenteita vertail-
laan keskenään aineen ja ajan testien avulla. Aineen 
testissä rakenteiden kestävyyttä tarkastellaan sen 
perusteella, mitä materiaaleja rakenteissa käytetään 
ja miten ne voivat palata käytön jälkeen takaisin 
luonnon kiertokulkuihin. Ajan testissä rakentei-
den ajallista kestävyyttä tarkastellaan aikajanan 
avulla. Aikajanaa käyttäen voidaan havainnollistaa 
rakennustekniikasta olevan rakennuskokemuksen 
pituutta sekä sitä, kuinka pitkäikäiseksi kyseinen 
tekniikka on käytössä osoittautunut. 

Kolmannessa luvussa esitetään suunnitelma eko-
logisesti kestävästä kaupunkikerrostalosta. Raken-
nussuunnitelma perustuu toisessa luvussa tehtyyn 
analyysiin kestävimmistä ja pitkäikäisimmistä 
rakenteista suomalaisessa kerrostalorakentami-
sessa. Suunnitelmaa tarkennetaan esimerkeillä 
pitkäikäiseksi osoittautuneista rakenteista sekä 
valittua rakennustapaa kuvaavien rakennusoppai-
den ohjeilla. Suunnitelman avulla esitetään näihin 

ohjeisiin perustuvia rakennedetaljeja, joilla pyritään 
takaamaan rakenteelle pisin mahdollinen käyttöikä.

Diplomityön johtopäätöksissä tehdään yhteenveto 
ekologisesti kestävän rakentamisen reunaehdoista. 
Lisäksi luvussa arvioidaan aineen ja ajan tarkastelua 
rakennussuunnittelumetodina. Johtopäätöksissä 
arvioidaan myös sitä, miten työssä esitetty raken-
nussuunnitelma eroaa tavanomaisesta nykyraken-
tamisesta.
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1 Ekologinen kestävyys aineen ja ajan näkökulmasta
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Kaavio 1. Suuren kiihdytyksen kuvaajia Steffenin ja kollegoiden (2015b) mukaan. Esitykseen on valittu kaksi-
toista eniten rakentamista koskevaa kuvaajaa alkuperäisestä kahdestakymmenestäneljästä. Suomennos tekijän.

Ihminen muuttaa maapallon järjestelmiä kiihtyvällä 
vauhdilla. Teollisesta vallankumouksesta 1700-
luvun lopulta alkanut yhä nopeampi ympäristön 
tuhoutuminen, resurssien kulutus ja uusien aine-
pitoisuuksien kasvu ovat saaneet jotkut tutkijat 
vakuuttuneiksi siitä, että ihmiskunta on toimillaan 
käynnistänyt uuden geologisen epookin, antropo-
seenin (Crutzen & Stoermer, 2000).

Antroposeenin on ehdotettu alkaneen 1950-luvulla, 
jolloin sekä ihmisen yhteiskunnassa että luonnossa 
alkoi tapahtua muutoksia kiihtyvällä vauhdilla (Stef-
fen, ym., 2015b). Näitä eksponentiaalisia muutoksia 
on havainnollistettu International Geosphere-Bios-
phere Programme (IGBP) -projektin osana julkais-
tuilla kuvaajilla (Kaavio 1). Kuvaajat esittävät rin-
nakkain ihmiskunnan yhteiskunnallis-taloudellisia 
kehityskulkuja sekä luonnossa tapahtuneita muutok-
sia 1750-luvulta nykypäivään. Kuvaajat vahvistavat 
sen, että 1700-luvun lopulta, teollisesta vallankumo-
uksesta, alkanut väestön ja varallisuuden kasvu on 
rasittanut maapallon järjestelmiä ennennäkemättö-
mällä tavalla. Voimakkain kasvu sekä yhteiskunnal-
lis-taloudellisessa kehityksessä että maapallon jär-
jestelmiä esittävissä kuvaajissa näkyy 1950-luvulta 
alkaen. Tätä muutosta on kutsuttu nimellä Suuri 
kiihdytys (the Great Acceleration). (Mt.)

1.1 Ympäristöongelma

Suuri kiihdytys

Luonnonympäristöjen kehityssuunnatYhteiskunnallis-taloudelliset kehityssuunnat
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Kaavio 2. Planeetan rajat -malli Steffenin ja kolle-
goiden (2015a) mukaan.

Maapalloa ja sen luonnonjärjestelmiä tutkiva ruot-
salainen Stockholm Resilience Centre on kehittänyt 
Planeetan rajat (Planetary Boundaries) -mallin mää-
rittämään turvalliset rajat ihmisen toiminnalle maa-
pallolla (Kaavio 2). Tutkimus julkaistiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 2009 (Rockström, ym., 2009) ja 
päivitetty versio vuonna 2015 (Ste�en, ym., 2015a). 
Tutkijaryhmä on valinnut malliin yhdeksän mittaria, 
joiden avulla maapallon nykytilaa tarkastellaan. He 
ovat tähän mennessä määrittäneet seitsemälle mit-
tarille raja-arvon, joka kuvaa sitä, milloin ihmisen 
toiminta on ylittämässä planeetan luonnonjärjestel-
mien kantokyvyn. Tutkimuksen mukaan maapallon 
kantokyvyn rajat ylitettäessä epävarmuus maapallon 
järjestelmien toiminnasta lisääntyy ja riski odotta-
mattomista seurauksista kasvaa. Planeetan rajat 
-mallin mukaan ihmiskunta on ylittänyt maapal-
lon kantokyvyn neljällä eri mittarilla. (Ste�en, ym., 
2015a.)

Suuren kiihdytyksen kuvaajista nähdään sel-
keästi teollisesta vallankumouksesta alkanut ja 
1950-luvulta eteenpäin voimakkaasti kiihtynyt 
muutos ympäristössä. Planeetan rajat -malli osoit-
taa, kuinka hälyttävän pitkälle maapallon luonnon-
järjestelmiin kohdistunut rasitus on jo edennyt. 
Tutkijoiden keskustelu antroposeenin, uuden geolo-
gisen epookin, alkamisesta alleviivaa sitä moninaista 

ympäristönmuutosta, jonka ihminen on saanut 
aikaan. Vaikka eri tutkimusten käyttämät mittarit 
eroavat hieman toisistaan, osoittavat ne selvästi sen, 
että maapallolla tapahtuvat muutokset ovat huomat-
tavan laajat ja monimutkaiset.

Tutkijat myös korostavat sitä, että ympäristöongel-
mat eivät ole toisistaan riippumattomia – jo yhden 
raja-arvon ylittyminen voi kiihdyttää muita ympäris-
tönmuutoksia odottamattomalla tavalla (Rockström, 
ym., 2009). Ympäristöongelmien vyyhtiä tarkastel-
taessa on siis selvää, että ongelmiin on puututtava 
kokonaisuutena. Vaikutuskeinoja ei siis pidä rajata 
vastaamaan kerrallaan vain yhteen ympäristöongel-
maan, kuten vain ilmastonmuutokseen. On löydet-
tävä tapoja tarkastella yksityiskohtien sijaan koko-
naisuuksia ja kyettävä tekemään ratkaisuita, joilla on 
kokonaispositiiviset vaikutukset.
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1.2 Rakentaminen ympäristöongelmana

Rakentaminen ja rakennusteollisuuden muutokset 
ovat merkittävä osasyy kasvaneeseen ympäristö-
ongelmaan. Rakentaminen kuluttaa tällä hetkellä 
enemmän raaka-aineita kuin mikään muu ihmisen 
toiminta (Kaavio 3). Rakennusmineraalit vastaavat 
yli 40 % kaikista ihmisen kuluttamista raaka-ai-
neista (Krausmann, ym., 2009). Rakennusmineraa-
lien, kuten asfaltti- ja betonituotteiden, käyttö on 
reilussa sadassa vuodessa yli nelikymmenkertaistu-
nut samaan aikaan kun ihmisten määrä on vain noin 
nelinkertaistunut. Suuri kasvu johtuu pääasiassa 
betoni- ja asfalttituotteiden käytön lisääntymisestä. 
Betonituotteita käytettiin maailmassa vuonna 2005 
yhteensä yli 17 miljoonaa tonnia, joka on enemmän 
kuin fossiilisia polttoaineita ja metalleja yhteensä. 
(Mt.)

Rakennusmineraalien kulutuksen kuvaaja noudat-
telee muodoltaan luvussa 1.1 esiteltyjä Suuren kiih-
dytyksen kuvaajia. Niiden tapaan myös rakennusmi-
neraalien käytössä jyrkin kasvu alkaa 1950-luvulta. 
Vaikka raaka-aineiden käytön kasvu on ollut nopeaa, 
ei pelkkä aineen määrä ole välttämättä itsessään vielä 
ympäristöongelma. Ympäristön kannalta kriittistä 
on käytettyjen materiaalien laatu ja niiden keruun, 
työstön, kuljetuksen ja käytöstä poiston aiheuttamat 
suorat ja välilliset vaikutukset.

Kaavio 3. Raaka-aineiden käyttö ja väestönkasvu 
aikavälillä 1900–2011. Reilussa vuosisadassa ihmisten 
käyttämien raaka-aineiden kokonaismäärä lähes kym-
menkertaistui. Suurin muutos on rakennusmineraaleissa, 
joita käytetään 42,5-kertainen määrä viime vuosisadan 
alkuun verrattuna. (Krausmann, ym., 2009, Heleniuksen, 
2016: 18 mukaan.)

Rakentamisen teollistumisen myötä käsittelemättö-
mät tai kevyesti käsitellyt luonnonmateriaalit ovat 
korvautuneet pitkälle prosessoiduilla rakennusai-
neilla (Helenius, 2016: 11). Rakentamisen suurin 
murros osuu 1950–60-luvuille, jolloin yksinker-
taiset luonnonmateriaalit saivat väistyä monimut-
kaisempien synteettisten materiaalien ja teknisten 
ratkaisuiden tieltä (Mattila, 2014: 12). Ennen teol-
lisen rakentamisen yleistymistä rakennukset tehtiin 
pääasiassa luonnosta kerätyistä materiaaleista, joita 
käytettiin joko sellaisenaan tai kevyen prosessoin-
nin jälkeen. Rakennuksen purkamisen yhteydessä 
rakennusosat voitiin käyttää uudelleen, polttaa tur-
vallisesti tai palauttaa takaisin luontoon.

1950-luvun jälkeen teollisuuskemikaalien määrä on 
kasvanut nykypäivään tultaessa noin 50-kertaiseksi 
(EEA, 2018). Teollisuuskemikaaleja on valtavassa 
määrässä rakennusaineita. Esimerkiksi Pulkkisen 
(2013) mukaan käytännössä kaikki nykyaikainen 
betoni sisältää lisäaineita. Monet betoniin lisäai-
neiden myötä päätyvät aineet ovat haitallisia sekä 
terveydelle että ympäristölle (Mt.). Betonin lisäksi 
monet maalit, liimat, tasoitteet, eristeet, tiivisteet 
sekä talotekniikka sisältävät ympäristölle haitallisia 
kemikaaleja (Bokalders & Block, 2004: 39). 
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Myrkyllisten lisäaineiden ja kemikaalien lisäksi 
rakentamisessa käytetään runsaasti materiaaleja, 
jotka ovat itsessään ympäristölle haitallisia. Näiden 
aineiden keruu tai louhiminen sekä niiden päätymi-
nen luontoon aiheuttaa haitallisia ympäristövaiku-
tuksia. Löfroosin (2018) mukaan esimerkiksi muovi 
on valmistettu raakaöljystä, joka on jo sellaisenaan 
elämälle haitallista. Rakennuksissa käytetty muovi 
päätyy vääjäämättä ympäristöön joko kierrätyksen 
ohivirtauksena tai polton myötä ilmansaasteina 
(Mt.). Rakennusteollisuus käyttää yli 20 % EU-alueen 
muovista, yli 10 miljoonaa tonnia vuodessa (Plastics 
Europe, 2019). Muovisen rakennusosan valmistus, 
käyttö ja hävittäminen polttamalla vastaa siis ympä-
ristön kannalta raakaöljyn polttamista riippumatta 
muoviosan kierrätyskertojen määrästä (Mattila, 
2014: 11). Myös monet rakentamisessa ja rakennus-
tuotteissa käytetyt metallit, kuten lyijy, kadmium, 
kupari ja elohopea sekä niiden seokset, ovat ympä-
ristöön joutuessaan myrkyllisiä (Bokalders & Block, 
2004: 39).

Vuonna 2016 rakentaminen tuotti Suomessa maa-
massat poisluettuna noin 1,8 miljoonaa tonnia 
jätettä (Tilastokeskus, 2018). Euroopan Unionin 
jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaan jäsenmaiden 
tulee kierrättää rakennusjätteistä 70 painoprosent-
tia vuoteen 2020 mennessä. Kierrätykseksi lasketaan 

direktiivin mukaan myös esimerkiksi purkumateri-
aalin hyödyntäminen maantäyttöaineena, jos se 
korvaa neitseellisiä raaka-aineita (Mt.). Direktiivi 
ei siis vaadi materiaalin kierrättämistä vastaavaksi 
uusiomateriaaliksi. Pulkkisen (2016) mukaan tällä 
hetkellä Suomen rakennusjätteen kierrätyksestä 
pääosa on betonimurskeen käyttämistä maantäyttö-
aineena. EU-parlamentin vihreän ryhmän terveys- ja 
ympäristöpoliittisen neuvonantajan Axel Singhofe-
nin mukaan Suomessa EU:n rakennusmateriaalien 
kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa pelkästään 
maantäytöillä (Mt.).

Vastaavaa ilmiötä kritisoivat myös Braungart ja 
McDonough (2008: 56), joiden mukaan suurin osa 
kierrätyksestämme on todellisuudessa tuotteen 
käyttämistä vähempiarvoiseen tehtävään tai hei-
kompilaatuiseen tuotteeseen (englanniksi downcy-
cling). Vaikka esimerkiksi terästä pidetään helposti 
kierrätettävänä materiaalina, kierrätyksen ongel-
mana ovat teräkseen seostetut muut metallit tai 
pintakäsittelyt, kuten maalaus. Sulatuksessa nämä 
epäpuhtaudet kiertävät osaksi uutta terästä, joka 
on neitseellistä terästä huonolaatuisempaa. Laadun 
ylläpitämiseksi tarvitaan aina uutta raaka-ainetta 
paikkaamaan menetettyjä ominaisuuksia. (Mt.) Täl-
laisessa ”kierrätyksessä” raaka-aineita menetetään 
jokaisella käyttökerralla. 

Rakennusjätteiden käyttö uusiomateriaalina tai 
täyttöaineena on erityisen ongelmallista, koska pur-
kujätteen koostumusta ei välttämättä tiedetä. Esi-
merkiksi rakennusmateriaaleihin lisätyt terveydelle 
ja ympäristölle haitalliset lisäaineet vaikeuttavat 
monessa tapauksessa materiaalien uudelleenkäyt-
töä (Pulkkinen, 2016). Kierrätyksen mukana haital-
liset aineet päätyvät joko takaisin uusiin haitallisiin 
rakennusaineisiin tai kaatopaikan, energiakäytön ja 
maantäytön seurauksena luontoon. Tavoitellun 70 
painoprosentin kierrätysaste tarkoittaisi nykyisellä 
jätemäärällä sitä, että muualle kuin kierrätykseen 
päätyisi Suomessa vuosittain 500 000 tonnia raken-
nusjätettä (Tilastokeskus, 2018). Perustuen tällä 
hetkellä käytettyihin rakennusmateriaaleihin olisi 
suuri osa tästä jätteestä ympäristölle haitallista.

Resurssien kuluminen ja ehtyminen sekä rakentami-
sessa käytettyjen ympäristölle haitallisten aineiden 
päätyminen luontoon tekevät rakentamisesta todella 
merkittävän ympäristöongelman. Raaka-aineiden 
valtava kulutus ja huono kierrätys- sekä uudelleen-
käyttöaste entisestään kiihdyttävät jo käynnissä 
olevia ympäristömuutoksia. Nykyisessä rakentami-
sessa rakennusmateriaalit eivät kierrä uusiomate-
riaaliksi vaan ne kertyvät ympäristöön joko kierrä-
tyksen ohivirtauksen, energiakäytön tai maantäytön 
seurauksena.
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Neljä ekologian lakia 

1. Kaikki riippuu kaikesta  
Kaikki organismit elävät samassa 
ekosfäärissä ja se, mikä vaikuttaa 
yhteen, vaikuttaa lopulta kaikkiin 
muihinkin.

2. Kaiken täytyy mennä jonnekin 
Luonto ei tunne jätteen käsitettä, eikä 
luonnossa voi heittä mitään ”pois”. 

3. Luonto tietää parhaiten 
Jonkun asian puuttuminen luonnosta on 
usein merkki siitä, että asia on yhteen-
sopimaton luonnon kanssa.

4. Ilmaista lounasta ei ole olemassa 
Luonnon turmelemisella on aina hintan-
sa ja hinta on merkittävä.

Kaavio 4. Barry Commonerin (1971) esittelemät neljä 
ekologian lakia.

1.3 Kestävä kehitys

Tässä luvussa tarkastellaan kestävää kehitystä ja sen 
erilaisia määritelmiä ja tulkintoja. Ensimmäisessä 
alaluvussa käsitellään kestävän kehityksen käsitettä 
yleisesti. Toisessa alaluvussa tarkastellaan kestävää 
kehitystä suomalaisessa rakentamisessa. Tämän 
jälkeen tarkastellaan kahta ekologisen kestävyyden 
kokonaisvaltaista määritelmää: �e Natural Step Fra-
meworkia sekä aineen kiertokulkua.

1.3.1 Kestävän kehityksen käsite

Ensimmäisenä termiä ”kestävä kehitys” käytti MIT:n 
ympäristötutkija Donella Meadows vuonna 1972. 
Termin teki myöhemmin tunnetuksi Gro Harlem 
Brundtlandin johtaman ympäristön ja kehityksen 
maailmankomission raportti Our Common Future 
vuonna 1987. Raportissa Brundtlandin komissio 
määritteli kestävän kehityksen “kehitykseksi, joka 
tyydyttää nykyhetken tarpeet heikentämättä tule-
vien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa”. (Wheeler, 2013.)

Tietoisuus maapallon rajallisuudesta oli kuitenkin 
lisääntynyt jo ennen Brundtlandia 1960–70-luvuilla. 
Vuonna 1971 julkaistussa kirjassaan The Closing 
Circle: Nature, Man, and Technology yhdysvaltalainen 
biologi ja poliitikko Barry Commoner esitteli kehit-

tämänsä neljä ekologian lakia (Kaavio 4). Commone-
rin ekologian laeissa on käsitelty luontoa monitahoi-
sena systeeminä, jonka yhden osan vaurioittaminen 
vaikuttaa aina sen muihin osiin. Luonnon toiminta 
perustuu sen kykyyn kierrättää aineita uudelleen. 
Laeissa esitellään myös ajatus siitä, että aineet, 
joita ei löydy luonnosta, ovat usein luonnon kanssa 
yhteensopimattomia. (Commoner, 1971.)

Brundtlandin ja Commonerin jälkeen kestävän 
kehityksen määritelmää on muunneltu ja kehitelty 
monen tahon toimesta. Valtioneuvoston kanslian 
verkkosivut Kestäväkehitys.fi kuvailee kestävän 
kehityksen seuraavasti: ”Kestävä kehitys on maail-
manlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtu-
vaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, 
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 
sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä 
tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous 
otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja 
toiminnassa.” (Valtioneuvoston kanslia, 2015.)

Kestävän kehityksen esittäminen kolmen peruspila-
rin, ympäristön, yhteiskunnan ja talouden, tasaver-
taisena asetelmana on yleisesti käytetty määritelmä, 
mistä osaltaan kertoo sen käyttäminen Valtioneu-
voston kanslian materiaaleissa. Kolmen pilarin 
mallia on arvosteltu siitä, että se kuvaa harhaanjoh-
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Kaavio 5. Kestävän kehityksen kolme peruspilaria. Vasemmalla yleisesti käytetty kolmen peruspilarin 
tasavahva esitystapa. Oikealla muun muassa Grossmanin (2011) ja Rockströmin (2015) ehdottama 
peruspilareiden sisäkkäinen esittämistapa.

Kestävän kehityksen kolme peruspilariatavasti pilareiden välisiä vaikutussuhteita sekä johtaa 
tarkastelun sirpaloitumiseen. Kuvaavampi asetelma 
olisi asettaa kolme käsitettä toistensa sisään niin, 
että uloimpana on ympäristö, sen sisällä ihmisen 
yhteiskunta ja yhteiskunnan sisällä talous. (Gross-
man, 2011; Rockström, 2015.) Sisäkkäisessä versi-
ossa (Kaavio 5, oikealla) korostuu osa-alueiden tär-
keysjärjestys. Yhteiskunta on osa ympäristöä, mikä 
tarkoittaa, että ympäristö voi toimia täysin ihmisten 
yhteiskunnasta irrallisena, mutta yhteiskuntaa ei ole 
olemassa ilman ympäristöä. 

Kestävää kehitystä pyritään usein edistämään eri-
laisten tehokkuustoimenpiteiden avulla. Esimer-
kiksi energia- ja materiaalitehokkuus ovat tyypillisiä 
ekotehokkuustoimia. Ekotehokkuus (eco-e�ciency) 
pyrkii saavuttamaan enemmän vähemmällä ja siten 
keventämään aiheutettua ympäristörasitetta (Brau-
ngart & McDonough, 2008). Ekotehokkuuden kes-
keinen vika on, ettei sillä pyritä korjaamaan ongel-
mia, vaan lähinnä rajoittamaan niiden vaikutuksia. 
Vaihtoehdoksi ekotehokkuudelle Braungart ja McDo-
nough tarjoavat ekovaikuttavuutta (eco-e�ectiveness). 
Ekovaikuttavuudella pyritään tunnistamaan haital-
liset prosessit ja muuttamaan niitä tehostamisen 
sijaan. Ekovaikuttavuudella pyritään ratkaisemaan 
ongelmia eikä rajoittamaan niitä. (Mt.) 

Ympäristö

Ympäristö
Yhteiskunta

Yhteiskunta
Talous

Talous
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1.3.2 Kestävä kehitys suomalaisessa 
rakentamisessa 

Rakentamisen suuriin ympäristövaikutuksiin on 
viime vuosina myös Suomessa alettu kiinnittää huo-
miota. Kestävä kehitys mainitaan yleisenä tavoit-
teena Maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132): 
”Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö 
ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytyk-
set hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekolo-
gisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä.” Rakentamisen suunnittelua 
pyritään lisäksi ohjaamaan kestävämpään suuntaan 
eurooppalaisilla standardeilla (Ruuska, ym., 2013). 
Lain tavoitteesta huolimatta rakentamismääräyksiä 
ja standardeja noudattamalla päädytään kestämättö-
mään lopputulokseen (Mattila, 2018). Vaikka raken-
nusalaa ohjataan lailla kohti kestävää kehitystä, ei 
rakennusalalla ole yhteistä näkemystä siitä, mitä 
kestävä kehitys tarkoittaa.

Kestävän kehityksen selkeän määritelmän puuttumi-
sen huomaa selkeästi Suomen rakentamismääräysko-
koelmasta. Kokoelman tarkoitus on tarkentaa Maan-
käyttö- ja rakennuslakia erilaisten säännösten avulla 
(Ympäristöministeriö, 2019). Määräykset koskevat 
ensisijaisesti uudisrakentamista tai suuria, esimer-

kiksi rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
tapaisia korjaushankkeita. Rakentamismääräysko-
koelmassa ei ole omaa osaa kestävälle kehitykselle, 
vaikka rakentamisen ohjauksen yhtenä tavoitteena 
on ”edistää kestävää kehitystä” (Ympäristöminis-
teriö, 2018b). Sen sijaan kokoelmassa on erillinen 
osa energiatehokkuudelle. Määräysten kuvauksessa 
rakennushankkeeseen ryhtyvä velvoitetaan huoleh-
timaan siitä, että ”energiaa ja luonnonvaroja kuluu 
säästeliäästi” (Ympäristöministeriö, 2019). Kokoel-
man hierarkiasta voi olettaa, että rakentamisen 
ympäristövaikutuksia ja kestävän kehityksen toteu-
tumista tulee säännösten laatijoiden mielestä arvi-
oida nimenomaan energiatehokkuuden keinoin.

Ympäristöministeriön vuonna 2013 laatimassa 
raportissa (Ruuska, ym., 2013: 9) viitataan euroop-
palaiseen EN 15804 -standardiin rakentamisessa 
käytettyjen materiaalien ympäristövaikutuksista. 
EN-standardin mukaan ympäristövaikutuksia arvi-
oidaan seitsemän vaikutusluokan mukaan. Vaiku-
tusluokkia ovat ilmaston lämpeneminen, otsonikato, 
happamoituminen, rehevöityminen, fotokemial-
listen oksidanttien muodostuminen, eloperäisten 
resurssien niukkeneminen sekä fossiilisten ja mine-
raalisten resurssien niukkeneminen. (Mt.) EN-stan-
dardin mukaan ympäristövaikutusten arviointi on 
siis pilkottu erillisiksi palasiksi ja tarkasteluun on 

valittu muutamia standardin tekijöiden tärkeiksi kat-
somia ympäristömittareita. Rakentamismääräysko-
koelman tavoin myös Ympäristöministeriön rapor-
tissa varsinainen rakentamisen ympäristöohjaus on 
typistetty yhden mittarin arviointiin. Rakennusma-
teriaalien ympäristövaikutukset -raportti ei nimestään 
huolimatta paneudu esittelemänsä EN-standardin 
laajuiseen arviointiin, vaan jo sen ensimmäisessä 
luvussa todetaan tarkastelun rajoittuvan kasvihuo-
nekaasupäästöjen arviointiin (Ruuska, ym., 2013: 
7). Hiilidioksidipäästöjen laskenta on myös tulossa 
suomalaisen rakentamisen ohjauksen piiriin. Ympä-
ristöministeriön tavoitteena on tehdä arviointime-
netelmä, joka auttaa suunnittelijoita optimoimaan 
rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen 
(Ympäristöministeriö, 2018a). Ympäristöohjauksen 
näkökulmana hiilijalanjälkilaskenta on äärimmäi-
sen suppea, eikä sillä huomioida monia ympäristön 
kannalta kriittisiä tekijöitä. Tarkastelun ulkopuo-
lelle jäävät esimerkiksi maankäytön muutokset sekä 
luonnon monimuotoisuuden väheneminen, jotka 
ovat luvussa 1.1 esitellyn Planeetan rajat -mallin 
mukaan merkittäviä ympäristöongelmia.

Yhä useammat rakennusyhtiöt ja -materiaalival-
mistajat ovat alkaneet markkinoida palveluitaan ja 
tuotteitaan kestävän kehityksen huomioimisella. 
Käytännössä jokainen rakennusalan toimija voi tällä 
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Kuva 1. Suomessa kestävän kehityksen mukaisena 
rakentamisena pidetään rakennusta, jonka voidaan las-
kennallisesti osoittaa kuluttavan mahdollisimman vähän 
lämmitysenergiaa. Kuva on Tikkurilan rautatieasema-, 
kauppakeskus- ja toimistorakennus Dixin työmaalta 
kesällä 2013. Vuonna 2017 valmistunut Dixi on LEED 
Platinum -ympäristöserti�oitu ensimmäisenä kauppakes-
kuksena Suomessa (GBC Finland, 2019b).

hetkellä määrittää oman tapansa tarkastella kestä-
vää kehitystä ja markkinoida palveluitaan ja tuottei-
taan sen mukaan. Yhteisen näkemyksen puuttuessa 
on jokainen toimija valitsemillaan parametreillä 
kestävän kehityksen mukainen. Tiiltä mainostetaan 
energiaa säästävänä luonnonmateriaalina (Wiener-
berger, 2019). Betonia markkinoidaan pitkäikäisenä 
ja ennustettavana materiaalina, joka kompensoi 
hiilidioksidipäästöjään karbonatisoitumisreaktion 
seurauksena (Betoni, 2019). Liimapuun kehutaan 
olevan tulevaisuuden kestävä, energiatehokas ja 
hiiltä sitova materiaali (Stora Enso, 2013). Muovi-
eristeitä valmistava Finnfoam sai vuonna 2011 jopa 
Valonian Ympäristöteko-palkinnon pitkäjänteisestä 
työstä energiatehokkuuden parantamiseksi (Finn-
foam, 2019).

Ympäristökeskustelu on synnyttänyt myös mitta-
van määrän erilaisia ympäristösertifikaatteja eli 
luokitusjärjestelmiä. Järjestelmien tarkoituksena 
on luoda vertailukelpoinen mittaus- ja todentamis-
tapa ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja niistä 
tunne tuimpia ja Suomessa käytetyimpiä serti�kaat-
teja ovat BREEAM- ja LEED-järjestelmät (GBC Fin-
land, 2019a). Serti�kaatit ovat kiinteistökehityksen 
työkaluja ja esimerkiksi sekä BREEAM että LEED 
painottavat pisteytyksessään erityisesti energian 
säästämistä ja hyvää sisäympäristöä. Markkinoin-

nissa molemmilla ympäristöjärjestelmillä mainitaan 
tärkeinä tekijöinä serti�oidun rakennuksen mah-
dollistamat käytön aikaiset kustannussäästöt sekä 
rakennuksen brändiarvon kasvaminen (BREEAM, 
2019; U.S. Green Building Council, 2019). Molem-
pien järjestelmien parhaat luokitukset (BREEAM 
Outstanding ja LEED Platinum) on mahdollista saa-
vuttaa rakennusmateriaaleista ja rakennuksen suun-
nitellusta käyttöiästä riippumatta (BREEAM, 2016; 
U.S. Green Building Council, 2016). 

Rakentamisen valtavasta ympäristörasituksesta huo-
limatta rakentamista ei ohjata aidosti kestäväksi. 
Rakennusmateriaalien valmistusta ja markkinointia, 
ympäristöserti�ointia sekä rakentamisen ohjausta 
vaivaavat karkeat yleistykset, hierarkian puute ja 
suppeat vaikuttamiskeinot. Kestävän kehityksen 
mukaisena rakentamisena markkinoidut ratkaisut 
pyrkivät vaikuttamaan lähinnä parantamalla raken-
tamisen tehokkuutta ja minimoimalla joitain yksit-
täisiä parametreja, kuten energian käyttöä. Vallalla 
olevat näkökulmat, kuten materiaalitehokkuus ja 
energiatehokkuus, ovat ekotehokkuuden keinoja, eli 
ne eivät tähtää ympäristöongelmien ratkaisuun ja 
haittojen eliminointiin. Kestävällä kehityksellä pyri-
tään rakentamisessa tällä hetkellä ainoastaan yksit-
täisten ympäristöhaittojen rajoittamiseen. 



22

1.3.3 Ekologisen kestävyyden 
kokonaisvaltainen tarkastelu 

Ruotsalainen tohtori ja syöpälääkäri Karl-Henrik 
Robèrt (2018) tunnisti 1980-luvun lopulla haasteet, 
joita kestävän kehityksen yksiselitteisen määritel-
män puuttuminen aiheutti. Hänen mukaansa kes-
tävän kehityksen parissa työskentelevien ihmisten 
oli mahdotonta kommunikoida ja edetä kohti samaa 
tavoitetta, mikäli tuota tavoitetta ei ole johdon-
mukaisesti määritelty. Robèrt perusti �e Natural 
Step -järjestön ja keräsi monialaisen tutkijajoukon 
työstämään määritelmää kestävyydestä. Heidän 
kehittämänsä �e Natural Step Framework on systee-
miajatteluun ja termodynamiikan lakeihin perustuva 
määritelmä kestävästä yhteiskunnasta ja nykyisen 
ympäristökriisin perimmäisistä syistä. Se kuvailee, 
mitä kestävä yhteiskunta tarkoittaa ja millä ehdoilla 
jotain toimintaa voidaan pitää kestävänä. (Mt.) �e 
Natural Step Framework on laajasti tunnustettu ja 
vertaisarvioitu tutkimus (Löfroos, 2013).

�e Natural Step Frameworkin pohjana on määritelmä 
järjestelmän rajoista, eli elämän ehdoista maapal-
lolla. Maapallo on käytännössä aineeltaan suljettu ja 
energialtaan avoin järjestelmä (Robèrt, 2002). Maa-
pallolle saapuu energiaa auringon säteilynä ja tämä 

energia poistuu lämpösäteilynä avaruuteen. Elämälle 
välttämättömät toiminnot syntyvät ohuessa planee-
tan pintaa peittävässä kerroksessa, elonkehässä eli 
biosfäärissä. Biosfäärissä aineet kiertävät sykleissä, 
joissa jonkin prosessin lopputuote on aina seuraa-
van raaka-aine. Kiertokulun moottoreina toimivat 
aurinko ja kasvien tekemä fotosynteesi, joista kaikki 
biologiset prosessit ovat riippuvaisia. Biosfäärin 
ja litosfäärin, kivikehän, välillä tapahtuu hidasta 
aineen vaihtumista sedimentoitumisen ja vulkaanis-
ten reaktioiden seurauksena. (Mt.: 34–40.)

Ensimmäisten solujen syntymisestä alkoi miljardeja 
vuosia kestänyt puhdistus- ja evoluutioprosessi, 
joka tuotti happea ja ravintoa sekä puhdisti merta 
ja maata (Robèrt, 2002). Samalla elämän rakennus-
palikoiksi kelpaamattomat aineet, kuten esimerkiksi 
raskasmetallit, valuivat maan sedimenttikerroksiin 
ja pois biosfääristä. Litosfääriin on vajonnut bios-
fääristä raskasmetallien lisäksi runsaasti elope-
räistä ainetta, jonka seurauksena maankuoressa on 
muodostunut uusia fossiilisia aineita, kuten öljyä ja 
kivihiiltä. Viimeisen sadan vuoden aikana ihminen 
on etsinyt ja louhinut aktiivisesti mineraaleja, fos-
siilisia kerrostumia ja raskasmetalleja, joita biosfää-
rissä ei ole koskaan ollut tai jotka ovat olleet poissa 
sieltä vuosimiljoonia. Lisäksi yhteiskunta on luonut 
aineita, joita luonnon järjestelmät eivät ole koskaan 

ennen kohdanneet. (Mt.: 38–41.) Tällaiset vieraat 
aineet ovat biosfäärin organismeille usein myrkylli-
siä, sillä niille ei ole evoluution myötä voinut kehit-
tyä vastustuskykyä vieraita aineita vastaan (Mt.: 71).

Robèrt (2002) oivalsi, että ennen ihmistä määri-
telmää kestävästä kehityksestä ei tarvittu. Tästä 
syystä määritelmän pohjaksi otettiin ne tavat, joilla 
ihminen häiritsee ja muokkaa luonnon toimintaa. 
Kun luonnonprosesseja tuhoavat mekanismit olisi 
johdonmukaisesti määritelty, riittäisi todellisen kes-
tävyyden saavuttamiseksi näiden tuhoavien toimin-
tatapojen lopettaminen. Näitä kestämättömiä perus-
mekanismeja kuvaamaan Robèrt ryhmineen kehitti 
�e Natural Step Frameworkin järjestelmätason ehdot 
(systemic conditions) (Kaavio 6). (Mt.: 62–64.)

Järjestelmätason ehdot perustuvat systeemiajatte-
luun, mikä tarkoittaa sitä, että ne pyrkivät pureu-
tumaan ongelmien, tässä tapauksessa ympäristöä 
tuhoavien mekanismien, juurisyihin (Robèrt, 2002). 
Robèrtin mukaan niin kauan, kun emme ymmärrä 
näitä juurisyitä ja toimimme niiden vastaisesti, on 
odotettavissa yhä uusia ja yhä monimutkaisempia 
ympäristöongelmia. Järjestelmätason ehtoja on 
neljä ja ne ovat keskenään yhtä tärkeitä ja kaikki tar-
peellisia. Näiden neljän ehdon täyttäminen riittää 
kestävän yhteiskunnan saavuttamiseen, sillä kaikki 
ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat ovat seu-
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The Natural Step Frameworkin järjestelmätason ehdot

Kestävässä yhteiskunnassa...

Kaavio 6. Karl-Henrik Robèrtin ja The Natural Stepin reunaehdot kestävän yhteiskunnan toteutumiselle. 
Jotta yhteiskunta voi olla kestävä, kaikkien neljän ehdon tulee toteutua. Samalla ne ovat kuitenkin kaikki, 
mitä kestävyyden saavuttamiseen tarvitaan. Ehdot Robèrtin (2002: 65) mukaan, suomennos ja kuvitus 
tekijän.

rauksia yksinkertaisten perusasioiden vastaisesta 
toiminnasta. Järjestelmätason ehtojen avulla ei 
pyritä määrittelemään tarkempia keinoja kestävyy-
den saavuttamiseen, ainoastaan ekologisesti kestä-
vän toiminnan rajat. (Mt.: 60–67.)

�e Natural Step Frameworkin mukaan kestävässä 
yhteiskunnassa aineiden kiertokulut ovat tasapai-
nossa tai ne eivät ainakaan ole järjestelmällisesti 
epätasapainossa (Robèrt, 2002). Nämä kiertokulut 
määrittävät rajat, joiden sisällä voidaan toimia kes-
tävästi. Kestävän yhteiskunnan toiminta perustuu 
biosfäärin aineisiin ja ainoastaan pienissä määrin 
maankuoresta louhittuihin, biosfääristä löyty-
mättömiin aineisiin. Kestävä yhteiskunta ei tuota 
ympäristöön biosfäärille tuntemattomia ja bioha-
joamattomia aineita. Kestävässä yhteiskunnassa 
resurssienkäyttö on niin pientä, että voimme elää 
luonnon ”koroilla” sen sijaan, että kuluttaisimme 
luonnon resurssipääomaa. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että riittävän suuria alueita jätetään koskemat-
tomiksi, jotta kasvit ja eläimet voivat elää ympäris-
tössä, jota ihminen ei ole muokannut. Lisäksi kestä-
vässä yhteiskunnassa ei saa olla rakenteellisia esteitä 
ihmisten perustarpeiden täyttymiselle. Neljännen 
ehdon mukaan kestävän yhteiskunnan tavoitteena 
on saavuttaa sosiaalinen kestävyys luonnon asetta-
mien reunaehtojen sisällä. (Mt.: 60–72.)

Ei ole rakenteellisia esteitä ihmisten perustarpeiden, kuten terveyden, 
vaikutusmahdollisuuksien, toimeentulon, tasapuolisuuden tai merkityksellisyyden 

saavuttamiseksi

Ympäristö ei altistu 
järjestelmälliselle 

maankuoresta louhittujen 
ainepitoisuuksien kasvulle

(esim. fossiilisten polttoaineiden, 
raskasmetallien kaivuu)

Ympäristö ei altistu 
järjestelmälliselle 

yhteiskunnan tuottamien 
ainepitoisuuksien kasvulle

 (esim. kemikaalien ja jätteiden 
kertyminen)

Ympäristö ei altistu 
järjestelmälliselle 

luonnonympäristöjen 
fyysisen heikentämisen 

kasvulle
(esim. metsien hävittäminen, 

pohjavesikato)
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Kaavio 7. Aineresurssien jakaminen ainevarantoihin ja 
-varastoihin Bokalders & Blockin (2004) mukaan. Kuvitus 
tekijän.

1.3.4 Aineen kiertokulku

Kuten aiemmin on todettu, luonnossa sekä elolliset 
että elottomat aineet kiertävät jatkuvissa sykleissä. 
Aineen kiertokulkuja tarkastelemalla tavoitteena 
on ymmärtää luonnonprosessien toimintaa koko-
naisuutena. Tarkastelussa keskeisessä asemassa on 
maapallon aineresurssien käyttäminen tavalla, joka 
mahdollistaa aineiden palaamisen osaksi luonnon 
omia kiertokulkuja. Kestävyyden saavuttamiseksi 
yhteiskunnan toiminta on perustettava vain sellais-
ten aineiden käyttöön, joita luonnonprosessit voivat 
hajottaa ja hyödyntää uutena raaka-aineena.

Diplomityössään Vaatimukset ekologisesti kestä-
välle rakennukselle arkkitehti Jonas Löfroos (2013) 
soveltaa aineen kiertokulkua ja �e Natural Stepin 
järjestelmätason ehtoja rakentamiseen. Ekologisten 
vaatimusten pohjana toimivat �e Natural Step Fra-
meworkin kolme ensimmäistä, ympäristöön liittyvää 
järjestelmätason ehtoa.

Vaatimuksissa kestävälle rakennukselle aineet on 
jaettu Bokaldersin & Blockin (2004) mukaan aine-
varantoihin ja -varastoihin (Kaavio 7). Jako varan-
toihin ja varastoihin tehdään sen perusteella, onko 
niiden luonnollinen kiertokulku maapallolla ihmis-
kunnan kannalta riittävän nopeaa (Löfroos, 2013). 

Ainevarannot, kuten kasvit ja eläimet, uusiutuvat 
ihmiskunnan kannalta tarpeeksi nopeasti, jotta 
niitä voidaan pitää uusiutuvina aineina. Sen sijaan 
öljy, metallit ja muut mineraalit kiertävät uusiksi 
aineiksi niin hitaasti, että ihmisen näkökulmasta ne 
ovat käytännössä uusiutumattomia aineita. Näiden 
ainevarastojen käyttö kuluttaa aineita heikentäen 
niiden käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa. Eri-
laisen uusiutumisnopeutensa takia ainevarastoja- ja 
varantoja tulee käsitellä keskenään hyvin eri tavoilla 
(Mt.: 26). 

Löfroos (2013) tiivistää ekologisesti kestävän raken-
nuksen reunaehdot neljään vaatimukseen (Kaavio 
8). Vaatimukset keskittyvät rakennusmateriaalien ja 
rakennuksen käyttämän energian osalta prosessiin 
osallistuviin aineisiin ja niiden alkuperään. 

Aineen kiertokulkua on käytetty ekologisuuden 
käsittelyn pohjana muutamissa Löfroosin jälkeen 
tehdyissä arkkitehtuurin diplomitöissä (esim. Mat-
tila, 2014; Landsdor�, 2016). Aineen kiertokulku 
tai �e Natural Step Framework eivät kumpikaan ole 
kokonaisvaltaisesta määritelmistään huolimatta 
vakiintuneet ekologisen kestävyyden käsittelyssä 
suomalaisessa rakentamisessa tai tutkimuksessa.

Ainevarannot ja -varastot

AINEVARANNOT
Uusiutuva / elollinen aine

Jaksottaisia resursseja, liiallinen käyttö vähentää 
hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Vuosittainen käyttömäärä ei saa ylittää vuosittaista kasvua. 
Aineen palauttaminen keskeistä

(palautusmuoto ja -paikka tärkeä).

- Kasvit, eläimet, pohjavesi

Uusiutumaton / eloton aine

Ehtyviä resursseja, joiden käyttö vähentää hyödyn-
tämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

 Haitalliset ympäristövaikutukset väistämättömiä – 
tiettyjä aineita ei tule käyttää.

- Mineraalit, metallit, hiili, öljy

AINEVARASTOT



25

Ekologisesti kestävä rakennus

voi sisältää ihmisen tuottamia synteettisiä aineita (1. vaatimus), 
 » jotka ovat biohajoavia (joskin aineen määrä tulee minimoida) 
 » jotka ovat myrkyttömiä* 

voi sisältää ainevarantoja (2. vaatimus), 
 » jotka tulevat ekologisesti kestävästä lähteestä (esimerkiksi kestävällä tavalla hoidetusta metsästä) 
 » jotka voi palauttaa luonnon kiertokulkuun 

voi sisältää ainevaraston aineita (3. vaatimus),
 » vain välttämättömimmissä osissa, joita ei ole mahdollista korvata muilla aineilla** 
 » vain osissa, jotka eivät altistu fyysiselle kulutukselle** 
 » vain jos aine on käytön jälkeen mahdollista palauttaa samanlaatuisena takaisin teolliseen tuotantoon 
 » vain jos yksittäistä ainevaraston ainetta ei sekoita peruuttamattomasti mihinkään muuhun aineeseen 

toimii energialla, joka on tuotettu käyttämällä lähteenä energiavirtoja tai ainevarantoja (4. vaatimus) 

Ekologisesti kestävä rakennus ei sisällä tai käytä mitään luettelossa mainitsematonta ainetta tai energiaa. 

(* = Myrkyllinen aine ei varsinaisesti ole ekologisesti kestämätön, jos se on biohajoava. Luonnossa myrkyllä on kuitenkin aina jokin 
tarkoitus, rakennuksessa myrkystä on vain haittaa.) 

(** = Ei koske runsaita, pitkälti sellaisenaan tai lähes sellaisenaan käytettäviä, helposti kierrätettäviä ja maanpinnan tuntumasta saata-
via aineita, kuten esimerkiksi luonnonkivi, savi ja tavallinen lasi.)

Kaavio 8. Jonas Löfroosin (2013: 49) vaatimukset ekologisesti kestävälle rakennukselle.

Vaatimukset ekologisesti kestävälle rakennukselle
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1.4 Yhteenveto – Aine ja aika

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa 
oleellista on siis ymmärrys maapallon elämää ylläpi-
tävistä prosesseista. Ilmastonmuutos, happamoitu-
minen, vesien saastuminen, otsonikato ja luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen eivät ole itsessään 
ongelman ydin, vaan yksinkertaisten perusongel-
mien monimutkaisia seurauksia (Löfroos, 2013: 72). 
Jotta vältyttäisiin hukkumasta ympäristökeskuste-
lun informaatiotulvaan, täytyy tarkastelunäkökul-
maa muuttaa ja syventää. Silloin kyetään näkemään 
ylävirralla tapahtuvat yksinkertaiset juurisyyt ja 
erottamaan ne alavirralla tapahtuvista monimutkai-
sista seurauksista. (Robèrt, 2002: 67.) 

The Natural Step Frameworkin järjestelmätason 
ehdoissa ja aineen kiertokulussa keskeisessä ase-
massa on aineiden luonnollisten kiertokulkujen 
ymmärtäminen. Lisäksi on oleellista tunnistaa kei-
notekoiset ja maankuoresta louhitut aineet, jotka 
eivät ole yhteensopivia biosfäärin elämää ylläpitä-
vien mekanismien kanssa ja ovat siksi niille haital-
lisia. Kaikki nykyiset ympäristöongelmat ovat seu-
rausta siitä, että sekoitamme luonnon omia aineen 
kiertokulkuja, joko käyttämällä biosfäärille tunte-
mattomia aineita tai käyttämällä uusiutuvia aineita 
liian nopeasti tuhoten samalla luonnonympäristöjä.

Löfroosin (2013: 72) mukaan, mikäli käytämme 
rakennuksissa ”oikeantyyppisiä materiaaleja oikealla 
tavalla” siten, että ne voidaan palauttaa takaisin luon-
non kiertokulkuun, ei käytetyn energian ja aineen 
määrällä ole suurta merkitystä ekologisen kestävyy-
den näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että ekologisen 
kestävyyden kannalta on käytännössä tärkeintä, 
mitä ja miten resursseja käytetään. Löfroosin mainit-
sema ’oikea tapa’ viittaa ajatukseen, jonka mukaan 
on kestämätöntä kuluttaa luontoa nopeammin kuin 
se ehtii palautua, vaikka kaikki käytetyt aineet olisi-
vatkin uusiutuvia. Aineen kiertokulun tarkastelussa 
on siis kyse Braungartin ja McDonough’n (2008) 
esittelemästä ekovaikuttavasta strategiasta, jossa 
pyritään kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen ja ongel-
manratkaisuun. Kun luonnonympäristöjä ei kuluteta 
liikaa tai liian nopeasti, ja kun kaikki rakennusaineet 
voidaan rakennuksen purkamisen jälkeen palauttaa 
turvallisesti takaisin ympäristöön, on rakentaminen 
ekologisesti kestävää. 

Näistä lähtökohdista voidaan sanoa, että todelli-
sen ekologisen kestävyyden saavuttamiseksi tulee 
kaikessa toiminnassa tarkastella kahta seikkaa. 
Ensimmäiseksi tulee tarkastella käytettyjä aineita 
ja sitä miten ne voidaan palauttaa takaisin luonnon 

kiertokulkuun. Toiseksi, kun aineiden haitattomuus 
ympäristölle on varmistettu, tulee tarkastella aikaa, 
jona aine kerätään luonnosta ja palautetaan sinne. 
Ekologisen kestävyyden keskiössä siis ovat kaksi 
ensiarvoisen tärkeää käsitettä: aine ja aika. 

Samat aineen ja ajan lainalaisuudet pätevät riippu-
matta siitä tehdäänkö aineista rakennusta, tuotetta 
vai käytetäänkö niitä energiantuotantoon. Huo-
lehtimalla aineiden kiertokulusta varmistetaan se, 
että luonto pystyy myös tulevaisuudessa jatkamaan 
maapallon elämää ylläpitäviä prosesseja, kuten tuot-
tamaan ruokaa, happea ja puhdasta vettä. 

Kun aineen ja ajan ehdot toteutuvat, saavutetaan 
kestävä prosessi. Tällöin ekotehokkuuden mittaa-
misessa käytetyt käsitteet, kuten energiatehokkuus 
tai materiaalitehokkuus, eivät enää ole relevantteja 
määriteltäessä jonkin prosessin kestävyyttä tai kes-
tämättömyyttä. Ne kuvaavat nimensä mukaisesti 
ainoastaan tarkasteltavan prosessin tehokkuutta. 
Kun aineen ja ajan ehdot toteutuvat, jäävät myös 
monet muut tänä päivänä käytetyt ekologisuuden 
mittarit ja käsitteet, kuten hiilijalanjälki, ekologinen 
jalanjälki tai ekologinen selkäreppu tarpeettomiksi. 
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2 Rakennussuunnittelu aineen ja ajan ehdoilla
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2.1 Aineen ja ajan tarkastelu

Tässä luvussa esitellään aineen ja ajan tarkastelu, 
suunnittelumetodi ekologisesti kestävien rakentei-
den, rakennusmateriaalien ja rakennusteknisten 
ratkaisuiden valintaan. Metodin avulla tunnistetaan 
ekologisesti kestävät ja pitkäikäiset rakenteet kes-
tämättömistä. Tarkastelussa tutkitaan rakenteen 
ainesosia ja odotettavissa olevaa teknistä käyttöikää. 
Työkaluna rakenteiden tarkastelussa toimii aikajana, 
jolla havainnollistetaan rakenteesta olevan raken-
nuskokemuksen pituutta sekä sitä, kuinka kauan 
kyseiset rakenteet ovat kestäneet käytössä. Luvussa 
esitellään kriteerit sekä aineen että ajan testille sekä 
käydään läpi hyviä ja huonoja esimerkkejä aineen ja 
ajan testien näkökulmista. Luvun lopussa tehdään 
yhteenveto aineen ja ajan tarkastelun käyttämisestä 
rakennussuunnittelussa. 

2.1.1 Aineen ja ajan tarkastelu 
suunnittelumenetelmänä

Aineen ja ajan tarkastelu on yksinkertainen ja teho-
kas menetelmä kestävien suunnitteluratkaisuiden 
valintaan. Aineen testissä rakenteita tarkastellaan 
aineen kiertokulun näkökulmasta ja pohjana käyte-
tään Löfroosin (2013: 49) vaatimuksia ekologisesti 
kestävälle rakennukselle. Ajan tarkastelulla pyritään 

pienempi. Pitkään käytössä olleen rakenteen sel-
keät heikkoudet ja viat on jo huomattu. Ajan saa-
tossa rakenteita on myös kehitetty ja paranneltu 
sitä mukaa, kun niistä on saatu lisää kokemusta. 
Esimerkki tällaisesta rakenteesta on Ruotsista kes-
kiajalla tullut konttikattotuoli, joka oli jo Suomeen 
saapuessaan rakenteena hyvin koeteltu ja jolla oli 
takanaan pitkä kehityshistoria (Huttunen, 2016).

Raskaan teollisuuden alkuajoista asti käytössä olleet 
tehokkuuden keinot, kuten tehostaminen, välttämi-
nen, rajoittaminen ja minimointi, ovat olleet keskei-
siä teollisuuden omaksumia ympäristökeskustelun 
käsitteitä (Braungart & McDonough, 2008: 45). 
Braungart ja McDonough (Mt.: 4) kritisoivat vahin-
kojen minimoimiseen keskittyvää lähestymistapaa 
ja huomauttavat, että ”vähemmän paha” ei tarkoita 
saamaa kuin ”hyvä”. Viallisen järjestelmän opti-
mointi ei tee järjestelmästä hyvää, vaikka optimointi 
olisi kuinka tehokasta (Mt.). Aineen ja ajan tarkaste-
lun avulla rakentamista lähestytään kokonaisvaltai-
sesti pyrkien ekovaikuttavaan lopputulokseen. Tämä 
tarkoittaa, että mikäli jokin rakenne ei täytä aineelle 
ja ajalle asetettuja ehtoja, sitä ei tulisi valita suun-
niteltavaan rakennukseen. Ympäristölle haitallisten 
aineiden tehokas tai vähäinen käyttö ei ole ympäris-
tönsuojelua, eikä tällainen tehokkuus siten kuulu 
ekovaikuttavan strategian keinoihin.

saamaan luotettava kuva eri rakenteiden teknisestä 
kestävyydestä. 

Nykyisessä uudisrakentamisessa rakenne- ja mate-
riaalivalinnat perustetaan usein simulointeihin, 
laskelmiin ja laboratoriotesteihin. Testit voivat ajan 
myötä osoittautua oikeiksi, mutta rakenteen todelli-
nen toiminta ja pitkäaikaiskäyttäytyminen nähdään 
vasta kymmenien tai satojen vuosien käytön jälkeen. 
Tästä syystä aineen ja ajan tarkastelussa käytetään 
ainoastaan rakenteita, joiden toiminta on testattu 
käytännössä. Suomalainen rakentaminen on täynnä 
esimerkkejä, joissa laskennallisesti kestävä ja labo-
ratoriotestein koeteltu ratkaisu on osoittautunut 
käytössä täysin kestämättömäksi. Tällaisia esimerk-
kejä ovat 1970-luvulla satoja tai tuhansia vuosia 
kestäväksi materiaaliksi arvioitu ja todellisuudessa 
nopeasti rapautunut teräsbetoni tai laboratoriossa 
erinomaiseksi osoittautunut, mutta todellisuudessa 
vanhat rappaukset nopeasti tuhonnut lateksimaali 
(Kaila, 1997: 189, 648). 

Ajan testissä tarkastellaan myös rakenteesta olevaa 
rakennuskokemusta, eli miten kauan jotakin raken-
nustapaa on Suomessa käytetty. Pitkä rakennusko-
kemus kertoo siitä, että rakenteiden toiminta tun-
netaan pitkältä aikaväliltä. Tällöin riski siitä, että 
rakenne osoittautuu käytössä kestämättömäksi, on 
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Lähtökohtana kokemus kestävistä rakenteista

Aineen ja ajan tarkastelu perustuu oletukseen, että 
käytössä kestäneet rakenteet ovat vastaavalla tavalla 
toteutettuina pitkäikäisiä myös uudisrakennuksessa. 
Samaan oletukseen perustuu myös vuonna 2003 
valmistunut Fiskars Wärdshusin hotellilaajennus 
(Kuva 2). Hankkeen lähtökohtana toimi tilaajan, Fis-
kars-yhtiön, asettama 300 vuoden käyttöikätavoite. 
Arkkitehti Kasper Järnefelt suunnitteli rakennuksen 
käyttäen rakennustekniikkaa ja materiaaleja, joista 
on pitkäaikainen rakennuskokemus ja jotka tiedet-
tiin kestäviksi ja tavanomaisilla menetelmillä hel-
posti huollettaviksi. (Järnefelt, 2019.)

Kaksikerroksisen rakennuksen ulkoseinät ovat 
kahden kiven tiilimuurausta ja rakennus on rapattu 
kalkkilaastilla. Talossa on nykyaikaiset kylpyhuo-
neet, koneellinen ilmanvaihto sekä teräsbetoniset 
perustukset ja välipohjarakenne, mutta muuten 
rakentamisessa pyrittiin välttämään monia nykyra-
kentamisesta tuttuja materiaaleja, kuten akryylimaa-
leja, teippejä ja liimoja. Rakennustekniset valinnat 
perustuivat sekä arkkitehti Järnefeltin omaan koke-
mukseen että Fiskars-yhtiön sen aikaisen kiinteis-
töpäällikön kokemukseen kiinteistöjen ylläpidosta. 
Fiskarsin omien tilikirjojen mukaan kalkkirapattu 
tiilitalo on pitkällä aikavälillä osoittautunut kaikkein 
edullisimmaksi ylläpitää. (Järnefelt, 2019.)

Kuva 2. Fiskarsin Wärdshusin taustalla on ajatus, että rakennuskokemukseen perustuvat pitkäikäisiksi osoittautuneet 
rakenteet kestävät pitkään myös uudisrakennuksessa.
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Porvoon tuomiokirkon vuonna 2006 tapahtuneen 
tulipalon jälkeen kirkon puinen kattorakenne joudut-
tiin rakentamaan kokonaan uudestaan. Myös Por-
voossa käyttöikätavoite asetettiin poikkeuksellisen 
pitkäksi, 250 vuodeksi. Uusi kattorakenne perustui 
keskiaikaisten kattotuolijärjestelmien tutkimiseen 
ja niiden pohjalta rakennettujen mallien koestami-
seen. (Huttunen, 2008.) Fiskarsin tapaan myös Por-
voossa pitkä käyttöikävaatimus ohjasi suunnittelijat 
ja rakentajat käyttämään materiaaleja ja tekniikoita, 
joiden käytöstä on pitkä rakennuskokemus ja jotka 
tiedetään pitkäikäisiksi. Molemmissa pitkäikäisyyttä 
tukevat materiaalit ja tekniikat poikkeavat merkittä-
västi nykyään käytössä olevista.

Tarkastelussa käytettävät rakenteet

Aineen ja ajan tarkastelussa tutkitaan tärkeimpiä 
rakennuksen käyttöikään vaikuttavia rakenteita 
sekä rakenteita, jotka ovat kovimmalla säärasi-
tuksella. Tämän rajauksen perusteella keskitytään 
niihin osiin, jotka pysyvät rakennuksissa muuttu-
mattomina käyttötarkoituksesta riippumatta. Erilli-
set tarkastelut tehdään rakennuksen päärakenteille: 
perustuksille, ulkoseinille, väli- ja yläpohjille sekä 
kovimmalla säärasituksella oleville kattorakenteille 
ja vesikatolle. Rakennusrungon sisäisistä rakenteista 
tarkastellaan ilmanvaihtoa ja lämmönsiirtoa. Muita 

rakennuksen rungon sisäpuolisia rakenteita, kuten 
väliseiniä, ovia ja porrashuoneita, ei tarkastella 
erikseen. Rakennuksen käytön mukaan muuttuvia 
rakennusosia, kuten keittiöitä, kylpyhuoneita tai 
muita käytöstä riippuvia teknisiä tiloja, ei myöskään 
tarkastella aineen ja ajan tarkastelun avulla. 

Jotta rakenteiden toiminnasta ja kestävyydestä 
uudisrakennuksessa saataisiin mahdollisimman 
totuudenmukainen kuva, tulee referenssinä käytet-
tävien rakenteiden vastata riittävällä tarkkuudella 
tutkimuksen kohteen, tässä tapauksessa kaupun-
kikerrostalon, olosuhteita ja vaatimuksia. Aineen 
ja ajan tarkastelun ehdot ovat riippumattomia 
rakennuspaikasta ja rakennustyypistä. Tarkastelun 
läpäisevät rakenteet voivat kuitenkin muuttua sen 
mukaan, minkälaisessa ympäristössä ja mille talo-
tyypille tarkastelu tehdään. 

Tässä työssä aineen ja ajan tarkastelussa esimerkki-
kohteina käytetään suomalaisia rakennuksia. Rajaus 
suomalaisiin rakennuksiin tehdään saatavilla olevan 
aineiston, pohjoisen ilmaston sekä paikallisen mate-
riaalivalikoiman ja rakennusperinteen perusteella. 
Tässä työssä esimerkkirakennusten tarkempaa 
sijaintia ei ole käytetty rajaavana tekijänä niiden 
valinnassa. Erityisesti vaativissa suunnittelupai-
koissa, kuten esimerkiksi meren rannalle suunnitel-

Kuva 3. Porvoon tuomiokirkon uudet kattotuolit raken-
nettiin keskiaikaisten konttikattotuolien mallin mukaan ja 
niiden käyttöikätavoitteeksi asetettiin 250 vuotta. Kuva: 
Huttunen (2008).
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Vertaiskirkkotutkimus
Olemattomien lähtötietojen vuoksi ei kattorakenteita voi-
tu suunnitella suoraviivaisesti vanhan mallin mukaan, 
vaan päädyttiin tutkimaan vastaavia säilyneitä rakentei-
ta. Tutkimuskohteiksi valittiin Sipoon ja Pyhtään keski-
aikaiset sakastit, joiden rakennustöitä on johtanut sama 
Markus Hiekkasen nimeämä “Pernajan mestari”, joka 
on myös Porvoon kirkon rakentaja. Sipoossa ja Pyhtäällä 
keskiaikaiset konttikattotuolit ovat säilyneet. 

Sipoon ja Pyhtään sakastien kattorakenteet ovat kes-
täneet 550 vuotta ilman, että niissä näkyy vaurioita tai 
muodonmuutoksia. Sen sijaan runkohuoneiden kattora-
kenteissa ilmenevät ne viat, jotka pienikokoisten sakas-
tien rakenteissa jäävät piileviksi. Porvoon sakastin suun-
nittelussa hyödynnettiinkin tietoa vertaiskirkkojen run-
kohuoneiden kattorakenteissa ilmenevistä puutteista.

Sipoon vanhan kirkon sakasti rakennettiin samanai-
kaisesti Porvoon sakastin kanssa. Myös kooltaan sakas-
tit ovat lähellä toisiaan. Näistä syistä Sipoon sakastin 
kattotuolityyppi – konttikattotuoli kahdella kitapuulla 
– valittiin lähtökohdaksi Porvoon sakastin kattotuoleja 
suunniteltaessa.

Sipoon ja Pyhtään sakastien kattotuolien tekotapa on 
hyvin samankaltainen: kattotuolit on koottu pinossa aina 
edellistä mallina käyttäen. Tekotavasta aiheutuu katto-
tuolien erikoispiirre: kaikki tapitukset on tehty samalta 
puolelta kuin reikien kairaukset, ja tappien pituus on 
sama kuin kattotuolin vahvuus. Metodi on vaatinut täs-
mällistä kairaamista ja huolellisesti mitoitettuja tappeja: 
kaira ei saa mennä koko vahvuudeltaan läpi, ja tapin on 

pitänyt kiinnittyä lujasti selkäpuuhun ensi yrittämällä, 
sillä kiilaus on tehty vain lyöntipuolelta. Sipoossa joita-
kin tapituksia oli jälkikäteen korjattu kiilaamalla myös 
tapin kärkiosa. Sipoossa ja Pyhtäällä liitokset ovat pysy-
neet tiukkoina yli viisisataa vuotta. 

Sipoon runkohuoneen kattotuolien tapitus on poik-
keuksellinen: liitoksissa on käytetty lähes yksinomaan 
naulamaista, kiilaamatonta tappia, ja vaikka rakenne on 
joustava ja värisee herkästi, ovat tapitukset pysyneet pai-
koillaan. 

Pyhtään runkohuoneen yli 18-metriset selkäpuut 
ovat alhaalta 9-tuumaisia, ylhäältä 5-tuumaisia parruja. 
Puutavara keskiaikaisissa kattotuoleissa kevenee elegan-
tisti ylöspäin samassa suhteessa kuin selkäpuu ohenee: 
vaakapuista käpälät ovat aina tukevimmat ja kitapuut 
kevenevät ylöspäin mentäessä. 

Koska tavoitteena oli laatia nykyaikaisellakin puuta-
varalla toteuttamiskelpoinen suunnitelma, tutkittiin ver-
taiskirkoissa myös puutavaran laatu: puulaji, suoruus, 
tiheys, oksaisuus ja halkeamat. Näin koestukset voitiin 
tehdä vastaavankaltaisella tai huonolaatuisemmalla 
puutavaralla. Yleistäen havaitsimme, että ruodelaudat 
– ilmeisesti lohkomistekniikan johdosta – ja tapit olivat 
tiheäsyistä mäntyä, kun taas kattotuoleihin oli käytetty 
keskinkertaista, nuorta mäntyä ja kuusta. 

Koestusmallit ja laskenta
Koestukset tehtiin TKK:n rakennetekniikan laitoksen 
koehallissa. Di Hannu Hirren ohjaamilta insinööriopis-
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Kuva 4. Hirren käytöstä on Suomessa tuhansien vuosien rakennuskokemus (Kaila, 1997: 393). Hirttä on käytetty 
lähinnä pientaloissa, joten rakenne ei suoraan vastaa kaupunkikerrostalon rakenteellisia olosuhteita ja vaatimuksia.

taessa, esimerkkirakennusten tarkempi valinta voi 
antaa luotettavamman lopputuloksen.

Kohteet valitaan niin, että kulloinkin tarkasteltavan 
rakennusosan fyysinen ja sään aiheuttama kuor-
mitus vastaa mahdollisimman tarkasti saman osan 
tulevaa kuormitusta kerrostalossa. Tämä tarkoittaa, 
että esimerkiksi ulkoseiniä, perustuksia, välipohjia 
ja talotekniikkaa tutkittaessa tarkasteltavat koh-
teet ovat vähintään kolmekerroksisia, lämmitettyjä 
rakennuksia. Vastaavasti kattorakenteissa tutkitta-
vien kohteiden täytyy olla mittakaavaltaan kerros-
talon kokoluokkaa, eikä esimerkiksi omakotitalon 
katosta saatava tieto ole vertailukelpoista suuren 
kerrostalon kattorakenteiden suunnitteluun. 
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2.1.2 Aineen testi: kestävät 
rakennusaineet 

Aineen testissä tarkastellaan rakenteeseen käytettä-
viä aineita aineen kiertokulun näkökulmasta. Tässä 
alaluvussa tarkastellaan rakennusten ja rakenteiden 
ekologiseen kestävyyteen liittyviä ongelmia ja esi-
tellään analyysissa käytettävän aineen testin vaati-
mukset. Lopuksi käsitellään sitä, minkälaiset aineet 
täyttävät aineen testin vaatimukset ja minkälaiset 
aineet rajataan kategorisesti kestävien rakennusai-
neiden listan ulkopuolelle.

Tuntemattomiin ja haitallisiin aineisiin perustuva 
nykyrakentaminen

Aineiden kestämätön käyttö on lähes jokaisen ympä-
ristöongelman keskiössä ympäristön happamoitumi-
sesta merien muoviongelmaan tai ilmastonmuutok-
seen. Ihmisen toiminnan vaikutuksesta ympäristöön 
päätyy yhä enemmän aineita, jotka ovat eläville orga-
nismeille tuntemattomia. Kestävän rakentamisen 
kannalta ympäristöystävälliset rakennusaineet ovat 
ehdottoman tärkeässä asemassa. 

Sekä �e Natural Step Framwork että Löfroosin vaati-
mukset ekologisesti kestävälle rakennukselle jakavat 
aineet kategorioihin niiden alkuperän ja haitallisuu-

den perustella. Robért (2002: 38–41) on rajannut 
aineet biosfääristä löytyviin, maankuoresta kaivet-
taviin sekä synteettisiin aineisiin. Hänen mukaansa 
maankuoreen ovat vuosimiljardien aikana päätyneet 
aineet, jotka eivät ole olleet yhteensopivia elämää 
ylläpitävien kemiallisten ja biologisten prosessien 
kanssa. Samoin ihmisen tuottamat synteettiset 
kemikaalit ovat uhka eläville organismeille, jotka 
eivät ole näitä aineita ennen kohdanneet, eivätkä 
siten kehittäneet luontaista puolustuskeinoa aineita 
vastaan. (Mt.)

Robèrtin  (2002: 67) mukaan ihmisten luomien syn-
teettisten kemikaalien ja maankuoresta louhittujen 
syväaineiden, kuten raskasmetallien, ensisijaiset 
ongelmat eivät liity yksittäisten aineiden suoriin 
haittavaikutuksiin. Ongelmana on se, että näitä 
aineita käytettäessä niiden määrä biosfäärissä lisään-
tyy jatkuvasti ja ennemmin tai myöhemmin haital-
liset kynnysarvot ylittyvät. Silti keskustelu näiden 
aineiden haitallisuudesta ajautuu yhä uudelleen 
kiistelyyn yksittäisten aineiden haittavaikutuksista. 
(Mt.:  68.)

Yksittäisten aineiden, kuten ihmisten tuottamien 
kemikaalien, tutkimus laahaa todella pahasti jäljessä 
ja vain muutamien kemikaalien haittoja on tutkittu 
laajasti (Grandjean, 2017). Sarasteen (2018) mukaan 

aineen haitallisuuden selvittäminen voi olla pitkä ja 
vaikea prosessi. Kun aine tutkimuksissa osoittaa 
merkkejä haitallisuudesta, käyttää teollisuus taval-
lisesti viivytystaktiikkaa vähätellen tuloksia ja vaa-
tien lisätutkimuksia (Grandjean, 2017). Tutkimuk-
sen edetessä ja tiedon määrän lisääntyessä aineet 
osoittautuvat tyypillisesti luultua haitallisemmiksi. 
Esimerkkeinä tästä ovat esimerkiksi lyijylle tehty 
tutkimus tai jatkuvasti laskevat turvallisena pidetyt 
karsinogeenien ohjearvot. (Mt.)

Niin kauan, kuin haitallisia aineita käytetään, tulee 
niitä päätymään ympäristöön. Kuten luvussa 1.2 
todetaan, on rakennusjätteiden kierrätys kaukana 
täydellisestä. Silti parhaatkin kierrätysjärjestelmät 
ovat vajavaisia ja johtavat merkittävään aineen ohi-
virtaukseen, kuten Helenius (2016: 22) osoittaa. 
Kierrätyksellä haitallisten aineiden tietä luontoon 
voidaan hieman hidastaa, mutta ei suinkaan pysäyt-
tää.

Erityisesti ympäristölainsäädännössä sovelletaan 
usein varovaisuusperiaatetta, joka tarkoittaa sitä, 
että epäiltäessä jonkin toimen haitallisuutta, voidaan 
rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtyä jo ennen täyttä 
varmuutta täydellisistä seurauksista. Mitä vaaralli-
sempaa seurausta epäillään, sitä vähäisempää näyt-
töä rajoituksiin tarvitaan. Varovaisuusperiaatteen 
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tunnustaminen on edellytys kestävän kehityksen 
mukaisen toiminnan kannalta. (Ekroos, ym., 2010.)

Euroopan ympäristöjärjestön (European Environment 
Agency) kestävän kehityksen mukaisia kemikaaleja 
käsittelevän seminaarin loppuraportissa varoitetaan 
nykyisten kemikaalien vaikutuksista tulevien suku-
polvien terveyteen. Kemikaalihaittojen ehkäisemi-
seksi suositellaan yksinkertaisempien materiaalien 
käyttöä ja kemikaalien kokonaismäärän vähentä-
mistä. Näillä toimilla tavoitellaan puhtaampia mate-
riaalikiertoja, joissa kierrätykseen päätyvät aineet on 
helpompi tunnistaa. (EEA, 2018: 12.)

Kestävät ja kestämättömät rakennusaineet

Aineen testissä rakennusmateriaaleja ja niihin käy-
tettyjä aineita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisten aineiden koh-
dalla ei pyritä selvittämään kyseisen aineen kaikkia 
yksittäisiä ympäristövaikutuksia. Sen sijaan pyritään 
tunnistamaan eläville organismeille tutut ja turvalli-
set aineet, jotka voivat palata käytön jälkeen takaisin 
luonnon omiin kiertokulkuihin niitä häiritsemättä. 
Robèrtin (2002: 38–41) mukaan tällaisia ympäristön 
kannalta turvallisia aineita ovat biosfääristä löytyvät 
aineet. Syvältä maankuoresta louhitut aineet sekä 
synteettiset kemikaalit ovat luontoon päätyessään 

ympäristöriski (Mt.). Löfroos (2013: 49) kuitenkin 
huomauttaa, että synteettiset aineet eivät välttä-
mättä ole ongelma, jos ne ovat biohajoavia. Tässä 
työssä kestävään rakentamiseen sopivien ja sopimat-
tomien aineiden kategorisointiin käytetään Löfroo-
sin ekologisesti kestävän rakennuksen vaatimuksia.

Kuten luvussa 1 (ks. Kaavio 7) on esitetty, voidaan 
aineresurssit jakaa karkeasti ainevarantoihin ja 
-varastoihin. Ainevarantoihin kuuluvat kaikki uusiu-
tuvat rakennusaineet, kuten puu ja luonnonkuidut. 
Kestävässä rakennuksessa näiden aineiden tulee 
olla peräisin ekologisesti kestävistä lähteistä, kuten 
kestävästi hoidetuista metsistä, ja niiden täytyy 
olla palautettavissa luonnon kiertokulkuihin (Löf-
roos, 2013: 49). Tämä tarkoittaa, että läpäistäkseen 
aineen testin ainevarantojen aineita ei voida käsitellä 
tavalla joka estää niiden hajoamisen luonnossa tai 
levittää aineen hajotessa ympäristöön muita haitalli-
sia aineita. Ainevarantojen aineita voidaan kuitenkin 
sekoittaa vapaasti keskenään. 

Ainevarastojen aineissa on ekologisen kestävyyden 
kannalta oleellista tunnistaa, esiintyykö aineita bios-
fäärissä, vai täytyykö aineita kerätä syvältä maan-
kuoresta. Irtonaisista maa-aineista puhuttaessa 
tarkoitetaan läheltä maanpintaa löytyviä aineita, 
kuten hiekkaa ja savea (Berge, 2000: 117). Irtonai-

set maa-ainekset ja luonnonkivi ovat ainevarasto-
jen aineita, mutta kuitenkin niin runsaina esiinty-
viä, että niitä voidaan käyttää kestävästi (Hakanen, 
1993, Löfroosin 2013: 33 mukaan). Nämä aineet 
ovat luonnollinen osa biosfääriä toisin kuin syvältä 
maankuoresta louhittavat haitalliset aineet. Kes-
tävyyden kannalta on oleellista, että näitä aineita 
voidaan käyttää sellaisenaan tai lähes sellaisenaan. 
Tällainen kevyesti prosessoitu ja runsaista lähteistä 
oleva ainevarastojen aine on esimerkiksi tavallinen 
lasi (Löfroos, 2013: 33).

Harvinaisempia ainevarastojen aineita ovat metallit 
sekä monet mineraalit. Näiden aineiden louhiminen 
ja tuominen biosfääriin on aina peruuttamatonta, 
sillä aineet eivät maadu tai häviä ympäristöstä 
(Berge, 2000: 72). Löfroosin (2013: 36) mukaan aine-
varastojen käyttäminen ei ole koskaan täysin kestä-
vää. Siksi ainevarastojen aineita tulee käyttää vain 
paikoissa, joissa niitä ei voida korvata muilla aineilla. 
Ainevarastoja käyttävät rakenteet tulee suunnitella 
niin, että aineiden kierrättäminen uudeksi saman-
laatuiseksi tuotteeksi on mahdollista. Rakennuk-
sessa aineet tulee suojata kulumiselta ja rasitukselta 
niin, että materiaalia häviää prosessissa mahdolli-
simman vähän. Ainevarastojen aineita ei myöskään 
tule sekoittaa muihin ainevarastojen tai -varantojen 
aineisiin niin, etteivät aineet ole erotettavissa myö-



36

hemmin. (Mt.: 33.) Tästä syystä aineen kannalta 
ongelmallisia rakenteita ovat esimerkiksi teräsbe-
tonin, sinkkipellin tai naulapuun kaltaiset liittora-
kenteet, joissa ainevarastojen aineiden täydellinen 
erottaminen rakenteesta on joko hyvin vaikeaa tai 
mahdotonta. 

Monet metallit, kuten kupari ja sinkki, ovat erityi-
sesti suurina pitoisuuksina ympäristölle haitallisia 
(Bokalders & Block, 2004: 64). Näiden lisäksi nikke-
lin ja kromin käyttöä tulisi välttää aina kuin mah-
dollista niiden myrkyllisyyden takia (Berge, 2000: 
73). Raskasmetallit, kuten elohopea, kadmium, 
lyijy ja arseeni, ovat pieninäkin pitoisuuksina hyvin 
myrkyllisiä (Mt.: 80–81). Monen rakennustuotteen 
raaka-aineena oleva maaöljy on sellaisenaan ympä-
ristölle haitallisia. Lisäksi öljyn jalostaminen esimer-
kiksi muovituotteiksi vapauttaa ympäristöön erittäin 
myrkyllisiä aineita. (Mt.: 142.) Bergen (2000: 73) 
mukaan rauta, alumiini, magnesium ja titaani ovat 
ympäristölle raskasta louhintaprosessia lukuun otta-
matta suhteellisen vaarattomia ja helposti kierrätet-
täviä. Näitäkin ainevarastojen aineita tulee kuitenkin 
käyttää säästeliäästi ja vain paikoissa, joissa niitä ei 
voida korvata millään muulla aineella. Raskasmetal-
leja sekä fossiilisia aineita, kuten öljyä, maakaasua, 
kivihiiltä ja turvetta, ei tule käyttää ollenkaan. 

Synteettisillä aineilla tarkoitetaan ihmiskunnan 
luomia aineita, jotka ovat käyneet läpi kontrolloidun 
kemiallisen käsittelyn (Berge, 2000: xix). Synteettis-
ten aineiden ja teollisuuskemikaalien määrä ja käyttö 
on kasvanut räjähdysmäisesti ja niitä on käytössä 
nyt noin 100 000 erilaista ainetta (EEA, 2018: 10). 
Rakentamisessa käytettyjä tai rakennusaineisiin pää-
tyviä kemikaaleja ovat muun muassa erilaiset muovit 
ja muovijohdannaiset tuotteet, biosidit, freonit, 
dioksiinit, isosyaniitit ja klooripara�init, joita käy-
tetään esimerkiksi teipeissä, kalvoissa, liimoissa, 
maaleissa, vedeneristeissä, ilmanvaihtolaitteissa, tii-
visteissä ja eristeissä (Bokalders & Block, 2004: 39). 

Synteettisiä aineita päätyy nykyään runsaasti myös 
muiden ainekategorioiden aineista valmistettuihin 
rakennustuotteisiin. Esimerkkinä tästä on nykyaikai-
nen betoni, joka koostuu runsaisiin ainevarastoihin 
kuuluvien kalkkikiven ja kivimurskeen sekä veden 
lisäksi myös suuresta määrästä synteettisiä seos- ja 
lisäaineita (Pulkkinen, 2013). Lisäaineilla muute-
taan betonin ominaisuuksia ja nykyään lähes kaikki 
betoni sisältää lisäaineita. Käytettyjä lisäaineita ovat 
esimerkiksi arseeni, 1,4-dioksaani, etyleenioksidi 
ja bisfenoli A. Kaikki nämä aineet ovat suoraan tai 
välillisesti ympäristölle ja ihmiselle haitallisia. (Mt.) 
Myös monia ainevarantojen aineita käsitellään hai-
tallisilla synteettisillä kemikaaleilla tai harvinaisilla 

ainevarastojen aineilla. Mikrobiologi Mirja Salkino-
ja-Salosen ja kollegoiden (2014) tekemässä tutki-
muksessa homesuojatuista puutuotteista, pahvista, 
rakennuspaperista ja sahanpurusta löytyi myrkyllisiä 
boori-, kromi-, kupari- ja arseeniyhdisteitä.

Jotta rakenne on ekologisesti kestävä, myös sen 
käsittely ja työstäminen tulee tehdä aineen ehtojen 
mukaan. Tämä tarkoittaa, että työstämiseen käyte-
tyn energian tulee olla tuotettu kestävistä lähteistä 
peräisin olevilla ainevarantojen aineilla tai käyttä-
mällä energiavirtauksia, kuten esimerkiksi tuuli-, 
vesi- tai aurinkoenergiaa (Löfroos, 2013: 36). Kun 
energian lähde on kestävä ja rakennusosan käyttöikä 
riittävän pitkä, ei käytetyn energian määrällä ole rat-
kaisevaa merkitystä. Tämä tarkoittaa, että jos esi-
merkiksi useita satoja vuosia kestävä tiili poltetaan 
käyttämällä puuta, joka kasvaa kaatoikään sadassa 
vuodessa, on tiilen käyttäminen ekologisesti kestä-
vää. Kestävän rakennusosan valmistusprosessissa ei 
myöskään voida käyttää muita aineen ehtoja rikko-
via aineita, kuten synteettisiä kemikaaleja.

Talotekniikkaa, eli lämmönsiirtoa ja ilmanvaihtoa 
vertaillaan niiden rakentamiseen tarvittavien ainei-
den ja järjestelmien teknisen käyttöiän perusteella. 
Tarkastelun lähtökohtana on, että järjestelmien 
käyttämä energia on tuotettu ekologisesti kestävästi 
aineen ehtojen mukaan.
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Kuva 5. Teräsbetoni on sekarakenne, johon käytettyjen 
ainevarastojen aineiden erottaminen uusiokäyttöön on 
vaikeaa. Nykyaikainen betoni sisältää myös runsaasti 
haitallisia lisä- ja seosaineita.

Aineen testin lähtökohdat ja vaatimukset

Aineen testissä pyritään tunnistamaan rakenteet, 
jotka on tehty ympäristön kannalta kestävistä mate-
riaaleista ja joiden valmistusprosessi on kestävä. 
Haitallisten ja tuntemattomien aineiden päätyminen 
ympäristöön on helpointa estää lopettamalla katego-
risesti niiden käyttäminen.

Rakenteet, jotka on rakennettu kestävistä lähteistä 
peräisin olevien ainevarantojen aineista, läpäise-
vät aineen testin. Myös rakenteet, jotka on tehty 
runsaista ainevarastojen aineista, kuten hiekasta, 
savesta tai luonnonkivestä, läpäisevät aineen testin. 
Näitä aineita voi myös sekoittaa vapaasti keskenään.

Muita ainevarastojen aineita sisältävä rakenne voi 
läpäistä aineen testin, jos näitä aineita ei voida kor-
vata millään muilla aineilla. Käytettäessä harvinai-
sempia ainevarastojen aineita, tulee näiden ainei-
den olla myrkyttömiä ja haitattomia ympäristöön 
päätyessään. Ainevarastojen aineita voidaan käyttää 
vain paikoissa, joissa ne eivät altistu fyysiselle kulu-
miselle, kuten ruostumiselle. Ainevarastojen aineita 
ei myöskään tule sekoittaa muihin aineisiin tavalla, 
jolla ne eivät ole erotettavissa toisistaan myöhem-
min. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimer-
kiksi seosmetallit tai monimutkaiset liittorakenteet 
eivät läpäise aineen testiä.

Aineen testissä rakennusmateriaaleihin suhtaudu-
taan varovaisuusperiaatteen mukaisesti, eli mikäli 
tutkittavat aineet ovat peräisin muualta kuin bios-
fääristä, eikä niiden todellisia vaikutuksia varmuu-
della tunneta, ei materiaali läpäise aineen testiä. 
Fossiiliset aineet tai raskasmetallit aiheuttavat 
ympäristöön päätyessään aina erilaisia ympäristö-
haittoja, joten mikään näitä aineita sisältävä rakenne 
ei läpäise aineen testiä.

Aineen testiä eivät läpäise synteettisistä aineista 
tehdyt rakennusosat tai rakennusosat, jotka on käsi-
telty biohajoamattomilla synteettisillä lisäaineilla. 
Esimerkiksi nykyaikainen betoni, muovit, nykyaikai-
set liimat, öljy- ja muovipohjaiset maalit sekä täyte-
massat eivät läpäise aineen testiä. 
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2.1.3 Ajan testi: rakennuskokemus ja 
pitkäaikaiskäyttäytyminen 

Ajan testissä tarkastellaan rakenteiden käyttöikää 
rakennuskokemukseen nojaten. Suhtautuminen 
rakentamiseen ja rakennusten käyttöikään on muut-
tunut radikaalisti 1900-luvun aikana, mikä on osal-
taan kiihdyttänyt monia ympäristöongelmia. Tässä 
alaluvussa tarkastellaan rakennusten ja rakenteiden 
ajalliseen kestävyyteen liittyviä ongelmia ja esitel-
lään analyysissa käytettävän ajan testin vaatimukset. 
Lopuksi käsitellään sitä, millainen rakenne läpäisee 
ajan testin.

Rakennuskokemukseen perustumaton 
nykyrakentaminen

Teollisen rakentamisen läpilyönti ja uusien rakennus-
tekniikoiden tulo 1900-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla on suurin ja nopein muutos mitä rakentaminen 
on kokenut tuhansien vuosien aikana (Kaila, 1997: 
11). Ennen teollisen rakentamisen alkua rakentami-
nen pohjautui vuosituhansien ajan kokemukseen ja 
perinteeseen. Muutokset rakennustekniikassa olivat 
hitaita ja siinä vaiheessa, kun uusi tekniikka tuli laa-
jempaan käyttöön, oli sen pitkäaikaistoiminta nähty 
ja todennettu käytännössä.

Uusien tekniikoiden ja innovaatioiden kokeilemi-
nen kuuluu rakennustekniikan kehitykseen. Uusien 
tekniikoiden laajamittainen käyttöönotto ennen 
tekniikasta olevaa pitkäaikaiskokemusta on kuiten-
kin valtava riski. Teollisen rakentamisen lyödessä 
läpi 1960- ja 1970-luvuilla tällaisia virheitä tehtiin 
runsaasti, kun koko rakennustekniikka uudistettiin 
täysin vain parissa vuosikymmenessä. Esimerkkeinä 
tästä ovat muun muassa aiemmin mainitut esimerkit 
lateksimaalien tai teräsbetonirakenteiden yleistymi-
sestä uudis- ja korjausrakentamisessa. Huoli testaa-
mattomien rakennustekniikoiden uusimisesta ei ole 
kuitenkaan uusi. Neuvosen ja kollegoiden (2002: 97) 
mukaan jo esimerkiksi 1910-luvun alussa Rakennus-
taito-lehti esitti huolensa testaamattomien beto-
nisten välipohjarakenteiden yleistymisestä: ”Vuo-
liaiskerrokset ovat viime vuosien kuluessa olleet 
alituisen ja yhä muuttuvan kekseliäisyyden uhrina, 
josta lukuisat rakennukset saavat olla varoittavana 
muistona liiallisesta uutuudenviehätyksestä.”

Teollisen rakentamisen myötä myös tapa suhtautua 
rakentamisen aikajänteeseen muuttui ratkaisevasti. 
Rakentamiseen alettiin suhtautua kertakäyttöisesti. 
Syntyi ajatus rakennuksesta kulutustuotteena, 
joka ostetaan, käytetään ja lopuksi heitetään pois, 
jotta voidaan ostaa uusi parempi ja modernimpi 
tilalle (Kaila, 1997: 17–19). Lindhin (2013) mukaan 

nopean uuden lähiörakentamisen aikaan 1960- ja 
1970-luvuilla puhuttiin jopa 35–40 vuoden käyt-
töiästä, jonka jälkeen rakennukset oli tarkoitus 
purkaa tai korjata uudelleen raskaasti. Muutos suh-
tautumisessa rakentamisen pitkäikäisyyteen oli 
valtava ja uusia lyhyitä käyttöikiä olisi pidetty vielä 
muutama vuosikymmen aikaisemmin ennenkuulu-
mattomina. (Mt.) 

Mattila (2014: 9) huomauttaa, ettei tänä päivänä 
käytössä oleva rakennustekniikka kuitenkaan poik-
kea merkittävästi parjatusta 1960–70-lukujen teknii-
kasta. Teollisen rakentamisen alussa tehtyjä virheitä 
on pyritty korjaamaan yhä uusilla innovaatioilla, 
jotka ovat laajamittaisessa käytössä uudisrakentami-
sessa. Rakentamiskokemuksen näkökulmasta nyky-
rakentaminen on koerakentamista, jonka ratkaisui-
den pitkäaikaiskäyttäytymisestä on vain vähän tai ei 
lainkaan tietoa.

Käyttöikäsuunnittelu

Ajatus käyttöiästä, jonka jälkeen rakennus korjataan 
tai puretaan, on jäänyt vallitsevaksi käytännöksi 
rakennusalalla. Nykyään rakennuksille määritel-
lään suunniteltaessa kaksi ikää kansainväliseen ISO 
(International Organization for Standardization) -stan-
dardiin perustuen. ISO 15686 -standardin mukaan 
rakennukselle määritellään suunnittelukäyttöikä 
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(design life) sekä ennakoitu käyttöikä (estimated 
service life). Suunnittelukäyttöikä on rakennuttajan 
rakenteelle tai rakennusosalle asettama käyttöikä-
vaatimus. Ennakoitu käyttöikä tarkoittaa rakennuk-
sen käyttöikäarviota. Suunnittelijan tehtävänä on 
suunnitella rakenteet niin, että ennakoitu käyttöikä 
ylittää suunnittelukäyttöiän. (Häkkinen, ym., 2001: 
13.) 

Viimeisinä vuosikymmeninä tapahtunut rakennus-
tekniikan kehitys, kokemukset pitkäikäisistä ja lyhy-
tikäisistä ratkaisuista sekä nykyään jokaisen hank-
keen yhteydessä tehtävä käyttöikäsuunnitelma eivät 
kuitenkaan ole johtaneet merkittävästi pitkäikäi-
sempiin rakennuksiin. Käyttöikäsuunnittelua teh-
dessä uudet asuinkerrostalot mitoitetaan nykyään 
tyypillisesti eurokoodiin EN 1990:2002 perustuen 
kestämään 50 vuotta ja monumentaaliset rakennuk-
set sekä infrastruktuuri 100 vuotta (European Com-
mittee for Standardization, 2010: 28). 50 vuoden 
käyttöikä on hieman pidempi kuin edellä mainituilla 
60- ja 70-luvuilla, mutta verrattuna jopa puolitoista 
vuosisataa palvelleisiin 1800-luvun kerrostaloihin se 
on hyvin lyhyt.

Robin Landsdorff (2016) tutki diplomityössään 
115-vuotiasta helsinkiläistä Schalinin taloa (Kuva 
6) esimerkkinä kestävästä rakentamisesta. Schalinin 
talo on rakennettu aikana, jolloin käyttöikäsuunnit-

Kuva 6. Schalinin talo Helsingissä (Kapteeninkatu 11) on vuonna 1903 valmistunut, ajalleen tyypillinen massiiviraken-
teinen asuinkerrostalo (Landsdorff, 2016: 5). Talon rakennustekniset ratkaisut ovat käytössä osoittautuneet kestäviksi ja 
pitkäikäisiksi, eikä ole syytä olettaa, etteikö rakennus kestäisi vaivatta seuraavatkin sata vuotta.
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telua ei tehty. Hänen mukaansa lyhyeen käyttöikään 
tähtäävä rakentaminen mahdollistaa lyhytkestois-
ten ratkaisuiden käyttämisen, koska ne ovat talou-
dellisesti kannattavia. (Mt.: 12.) Aiemmin esitellyt 
esimerkit Fiskarin hotellilaajennuksesta ja Porvoon 
tuomiokirkon kattorakenteiden uusimisesta osoit-
tavat, miten erilaisiin rakenneratkaisuihin nykyra-
kentamisessakin voidaan päätyä, kun rakennukselle 
tavoiteltu pitkä käyttöikä ohjaa suunnittelua.

Suomalaisessa käyttöikämitoituksen ohjeistuksessa 
(RIL 216-2013) määritellään eurokoodia tarkemmat 
vaatimukset rakenteiden käyttöiälle. Ohjeen mukaan 
eri rakenneosille suunniteltavat käyttöiät riippu-
vat osan käyttötarkoituksesta, jolloin 50 vuodeksi 
suunnitellussa rakennuksessa osa rakenteista voi-
daan suunnitella lyhyemmälle tai pidemmälle käyt-
töajalle. Kantavat rakenteet suunnitellaan yleensä 
muuta rakennusta pidemmäksi ajaksi. Sen sijaan esi-
merkiksi ulkoseinien uloimmat osat, ikkunat, talo-
tekniikka, seinäpinnoitteet ja kiinteät kalusteet voi-
daan suunnitella vain 25 tai vain 10 vuodeksi. (Sarja, 
2013: 43–47.) Rakennuksen käyttöiästä puhuttaessa 
voi siis olla harhaanjohtavaa puhua talon kestävän 
edes 50 vuotta, koska todellisuudessa tähän käyttö-
jaksoon voi kuulua esimerkiksi ikkunoiden ja talo-
teknisten laitteiden vaihtaminen ja koko julkisivun 
uusiminen.

Talotekniikka on yksi rakennuksen lyhytikäisimpiä 
osia ja esimerkiksi RIL 216-2013 -ohje suosittaa 
LVI- ja sähkölaitteiden suunnitelluksi käyttöiäksi 
tavallisessa 50 vuoden rakennuksessa alimmillaan 
vain 10 tai 15 vuotta (Sarja, 2013: 47). Modernit 
rakennukset tukeutuvat vahvasti teknisiin järjestel-
miin ja taloautomaatioon. Sähkölaitteiden häiriöt-
tömään toimintaan perustuva rakennus on herkkä 
poikkeustiloille, kuten sähkökatkoille tai laitteiden 
rikkoutumiselle. Pitkäikäisyyden ja vikasietoisuuden 
kannalta lyhytikäisten sähkölaitteiden toimintaan 
nojaaminen rakennusta ylläpitävissä osissa on aina 
riski. Häiriötilanteen pitkittyessä riski rakenteelli-
sille vaurioille lisääntyy.

Käytännössä rakennuksen käyttöikään vaikuttaa 
rakenteiden ja rakennusosien teknisen käyttöiän, 
eli osien kulumisen ja rikkoutumisen lisäksi myös 
niiden vanhanaikaistuminen (Sarja, 2013: 48). 
Vanhanaikaistuminen voi tarkoittaa rakennuksen 
käyttöiän loppumiseen johtavaa teknisten järjes-
telmien vanhanaikaistumista, toiminnallista jous-
tamattomuutta tai liian kalliita käyttökustannuksia 
(Mt). Ajan testissä käyttöiällä viitataan rakenteiden 
tekniseen käyttöikään. Toiminnallista joustavuutta 
sivutaan luvussa 3 uudisrakennussuunnitelmaa käsi-
teltäessä.

Rakennusten lyhyet käyttöiät näkyvät purettu-
jen rakennusten tilastoissa. Huuhkan (2016: 130) 
mukaan vuosina 2000–2012 Suomessa purettujen 
asuinrakennusten keski-ikä purkamishetkellä oli 58 
vuotta. Asuinkerrostalot olivat purettaessa keski-
määrin 62-vuotiaita ja toimisto- ja kaupalliset raken-
nukset vain 39-vuotiaita. (Mt.)

Rakenteiden huollettavuus ja ylläpidettävyys

Rakenteen pitkäikäisyyteen vaikuttaa ratkaise-
vasti se, miten sitä voidaan ylläpitää käytön aikana. 
Monet pitkäikäisiksi osoittautuneet rakennukset, 
kuten keskiaikaiset kivikirkot, 1600-luvun tiilikar-
tanot tai 1800-luvun kerrostalot, ovat rakenteiltaan 
moderneihin rakennuksiin verrattuna erittäin yksin-
kertaisia. Yksinkertaisissa rakenteissa vauriot on 
helpompi huomata ja usein myös niiden korjaaminen 
on monimutkaista rakennetta helpompaa. 

Rakenteen ylläpidettävyyden kannalta on tärkeää, 
että rakenteen eri osat ovat tarkastettavissa ja kor-
jattavissa ilman, että koko rakennetta täytyy purkaa. 
Pitkäikäisyyden kannalta yksinkertaiset massiivi-
rakenteet ovat moderneihin suljettuihin moniker-
rosrakenteisiin verrattuna toimintavarmempia. 
Rakenteen monimutkaistuessa myös mahdollisten 
rakennusvirheiden määrä kasvaa.
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Ajan testin lähtökohdat ja vaatimukset

Ajan testissä pyrkimyksenä on tunnistaa rakenteita, 
joista on pitkä rakennuskokemus. Tällöin niiden pit-
käaikaiskäyttäytyminen tunnetaan, eikä rakenteen 
vanhetessa törmätä yhtä helposti odottamattomiin 
yllätyksiin. Ajan testillä tavoitellaan jokaiselle tarkas-
teltavalle rakennusosalle pisintä mahdollista teknistä 
käyttöikää. Läpäistäkseen ajan testin rakenteen on 
oltava osoittautunut kestäväksi ja pitkäikäiseksi, sen 
on oltava edelleen käytössä ja sen on oltava ylläpidet-
tävissä. Nykyrakentamisesta poiketen rakennukselle 
ei aseteta tarkkaa käyttöikätavoitetta.

Ajan testin ensimmäinen ehto on, että rakenteesta 
on pitkä rakennuskokemus ja se on osoittautunut 
käytössä pitkäikäiseksi. Pitkäaikaiskokemuksen 
rajana tässä työssä pidetään teollisen rakentamisen 
alkua, jolloin suuri osa vuosisatoja käytössä olleesta 
ja koetellusta rakennusperinteestä hylättiin. Suoma-
laisessa kerrostalorakentamisessa rakennusteknii-
kan muutos ja teollisen rakentamisen alku tapahtui 
1960-luvun alkupuolella. Tätä uudemmista teknii-
koista ei vielä ole aikaisempaan rakennusperintee-
seen verrattavaa pitkäaikaiskokemusta.

Toinen ehto on, että rakenteen tulee olla edelleen 
käytössä tutkittavassa talotyypissä, eli suomalaisessa 
kerrostalorakentamisessa. Rakenteet, jotka ovat 

edelleen käytössä, tunnetaan, niitä voidaan tutkia 
ja niitä osataan huoltaa. Käytössä olevat rakenteet 
ovat todiste siitä, että ne palvelevat myös nykypäivän 
tarpeita.

Kolmantena ehtona on, että rakenteen tulee olla yllä-
pidettävä, eli sen on oltava huollettavissa ja korjat-
tavissa. Rakenne on pitkäikäinen, kun sitä voidaan 
huoltaa ja kunnostaa. Ajallisen kestävyyden kannalta 
on riski rakentaa tavalla, jossa mahdollinen virhe tai 
vaurio ilmenee vasta koko rakenteen ollessa vaihdon 
tarpeessa. Umpinaiset monikerroksiset rakenteet, 
joiden kuntoa ei käytön aikana voida rakennetta pur-
kamatta varmentaa, eivät läpäise ajan testiä.

Ainevarantojen tai -varastojen käytön näkökulmasta 
rakenteen käyttöiälle ei aseteta ehdotonta vaati-
musta. Kestävän rakentamisen vaatimusten mukaan 
on kuitenkin oleellista, ettei ainevarantojen koko-
naiskäytön määrä ylitä kokonaiskasvua. Esimerkiksi 
puuta käytettäessä on tavoiteltavaa päästä sellaiseen 
käyttöikään, että mahdollisimman monta uutta 
puusukupolvea ehtii kasvaa kaadetun tilalle ennen 
rakennusosan käyttöiän päättymistä. Ainevarasto-
jen aineille on vaikeampi arvioida mitattavaa tavoi-
tekäyttöikää. Erityisesti korkeampaa prosessointia 
vaativien materiaalien tulee kestää rakennuksessa 
selkeästi pidempään kuin vastaava, uusiutuvista 
materiaaleista tehty rakennusosa. 

Kuva 7. Helsingin Senaatintorin laidalla olevassa kivi-
muurissa taustarakenteeseen kuuluva rauta on ruostunut 
tahrien ja rikkoen julkisivun kiviä. Monesta materiaalista 
koottu sekarakenne on yhtä pitkäikäinen kuin sen heikoin 
osa. Umpinaisen rakenteen korjaaminen purkamatta 
koko rakennetta on vaikeaa, jos ei mahdotonta.
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Kerätään esimerkkirakennuksia suunniteltavan 
kohteen mukaan.

Esimerkeiksi valitaan rakennuksia, jotka

 - vastaavat suunniteltavaa kohdetta 
kooltaan ja kerrosluvultaan

 - vastaavat suunniteltavaa kohdetta 
fyysiseltä rasitukseltaan

 - sijaitsevat ilmastoltaan vastaavissa 
olosuhteissa

 - on rakennettu sellaisista materiaaleista ja 
sellaisella tekniikalla, joita on saatavilla tai 
joista on kokemusta rakennusalueella

Valitaan tarkasteltavat rakennusosat suunnitel-
tavan kohteen mukaan.

Tarkasteltaviksi rakennusosiksi valitaan

 - päärakenteet, joihin on sitoutunut suurin 
materiaalimäärä ja joiden vaikutus 
rakentamisen käyttöikään on suurin

 - rakennuksen käyttöikään vaikuttavat 
kulutukselle alttiina olevat rakenteet

 - rakennuksen tekniseen toimintaan 
ja käyttöikään suoraan vaikuttavat 
talotekniset järjestelmät

 - mahdolliset muut osat, kuten kevyet 
rakenteet tai rakennustyypille ominaiset 
erikoisrakenteet

2 Esimerkkien kerääminen1 Tarkasteltavien rakennusosien valinta

2.1.4 Yhteenveto – 
Suunnittelumenetelmä

Yhteenvetona tässä luvussa esitellystä aineen ja 
ajan tarkastelusta oheisessa kaaviossa 9 esitetään 
tarkastelun hyödyntäminen ekologisesti kestävän 
rakennussuunnittelun työvälineenä. Kaavio kuvaa 
suunnittelumetodin työvaiheet. Aineen ja ajan tar-
kastelussa on listattu ehdot aineen ja ajan testien 
läpäisemiseen. Kaavion ohessa havainnollistetaan 
metodin käyttämistä tämän diplomityön aiheena 
olevan kaupunkikerrostalon suunnittelutyökaluna. 

Kestävän kaupunkikerrostalon tarkasteltavat 
rakenteet: Perustukset, ulkoseinät, väli- ja yläpohjat, 
kantavat kattorakenteet, vesikatto, lämmönsiirto ja 
ilmanvaihto.

Kestävän kaupunkikerrostalon tarkasteluun 
käytetään vähintään kolmikerroksisia suomalaisia 
lämmitettyjä rakennuksia. Valitut kohteet on esitetty 
seuraavalla aukeamalla.

Kaavio 9. Aineen ja ajan tarkastelu suunnittelumenetel-
mänä.

Aineen ja ajan tarkastelu suunnittelumenetelmänä
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Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun lähtökoh-
daksi otetaan aineen ja ajan testin läpäisseet 
rakenteet. Ekologisesti kestävän lopputuloksen 
saavuttamiseksi myös muiden suunnitelman 
rakennusosien tulee läpäistä aineen ja ajan 
testin vaatimukset.

Tehdään valituille rakennusosille aineen ja ajan tarkastelu käyttämällä aineen ja ajan testien ehtoja.

3 Aineen ja ajan tarkastelu 4 Rakennussuunnittelu

Aineen testin läpäisee rakenne, joka:

 - sisältää kestävistä lähteistä peräisin 
olevia ainevarantojen tai runsaiden 
ainevarastojen aineita

 - sisältää muita ainevarastojen aineita 
vain, jos niitä ei ole mahdollista korvata 
muilla aineilla, ne eivät altistu fyysiselle 
kulutukselle ja niitä ei ole sekoitettu 
peruuttamattomasti muihin aineisiin

 - ei sisällä fossiilisia aineita tai 
raskasmetalleja

 - ei sisällä synteettisiä aineita

Ajan testin läpäisee rakenne, joka:

 - perustuu pitkäaikaiskokemukseen ja on 
osoittautunut käytössä pitkäikäiseksi*

 - on edelleen käytössä

 - on ylläpidettävä, eli se voidaan korjata ja 
huoltaa

Kestävän kaupunkikerrostalon rakennussuunnitel-
ma on esitetty luvussa 3.

* Kaupunkikerrostalon tarkastelussa pitkäaikaiskokemuksen rajana pidetään teollisen rakentamisen alkua 
1960-luvun alussa.

Kestävän kaupunkikerrostalon rakennusosille tehdyt aineen ja ajan tarkastelut on esitetty sivuilla 46–59. 

Aineen testin ehdot Ajan testin ehdot
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Pernajan kirkko valmistui 1440-luvun alkupuolella 
(Hiekkanen, 2007: 451) ja se on ensimmäinen niistä 
kirkoista Suomessa, joiden alkuperäiset kattorakenteet 
ovat säilyneet (Huttunen & Mattila, 2011: 18). Kuva: 
Loviisan kaupunki (2017).

Akaan sakastin puiset kattorakenteet on rakennettu 
vuonna 1510, eikä kattotuoleja ole tarvinnut korjata 
kertaakaan niiden historian aikana (Huttunen, 2010). 
Kuva: Järvinen (2011).

Louhisaaren kartanolinna Asikaisissa on ensimmäi-
nen tiilestä rakennettu kartanolinna Suomessa ja se on 
valmistunut 1650-luvulla (Kuokkanen, 1981: 76). Kuva: 
Tirilä (2004).

Kasarmirakennus D14 Suomenlinnassa on valmistunut 
1756 ja on tiettävästi Helsingin toiseksi vanhin rakennus 
ja vanhin kolmikerroksinen rakennus (Heikinheimo, ym., 
2008: 4).

2.2 Kaupunkikerrostalon rakenteet aineen ja ajan tarkastelussa

Tässä alaluvussa aineen ja ajan tarkastelua käyte-
tään ekologisesti kestävän kaupunkikerrostalon 
päärakenteiden ja tärkeimpien taloteknisten järjes-
telmien valintaan. Luvun alussa esitellään lyhyesti 
tarkastelussa käytettävät esimerkkirakennukset. 
Tämän jälkeen esitetään aineen ja ajan tarkastelu 
rakenteittain.

2.2.1 Tarkastelussa käytetyt 
esimerkkirakennukset

Aineen ja ajan tarkastelussa käytettävät esimerkki-
rakennukset ovat edustamansa rakennustekniikan 
ensimmäisiä, tai ensimmäisten joukossa rakennet-
tuja tai pisimpään säilyneitä rakennuksia. Tässä esi-
teltyjen kohteiden lisäksi aineen ja ajan tarkastelussa 
käytetään yleisiä esimerkkejä eri aikakausille tyypil-
lisestä rakennustekniikasta.

Aineen ja ajan tarkastelussa rakennustekniikkaa on 
tutkittu kirjallisten lähteiden avulla. Rakenteiden 
tarkastelu perustuu arkistolähteisiin, tutkimuksiin, 
rakennushistoriallisiin selvityksiin sekä rakenne-
piirustuksiin. Esimerkit ovat tarkastelun rajauksen 
mukaisesti pääasiassa kerrostaloja, tai muita yli 
kolmekerroksisia lämmitettyjä rakennuksia. Katto-
rakenteiden tarkastelussa referenssinä on kuitenkin 
käytetty myös kahta keskiaikaista kirkkorakennusta.
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Otavantie 1 Helsingin Lauttaraaressa on vuonna 1958 
valmistunut viisikerroksinen asuinrakennus. Se on Suomen 
ensimmäinen kerrostalo, jonka ulkoseinät on tehty sand-
wich-betonielementeistä. (Mäkiö, ym., 1990: 55.)

Meritullinkatu 3 on Helsingin kantakaupungin ensim-
mäinen nelikerroksinen asuinkerrostalo ja se valmistui 
vuonna 1861 (Neuvonen, ym., 2002: 19).

Noakin arkki (C54) Suomenlinnassa on 1760–80-lu-
vuilla rakennettu nelikerroksinen asuinkerrostalo (Rosén, 
1997: 161).

Kuoppamäentie 32 Tampereen Nekalassa on ensim-
mäisenä valmistunut BES-betonielementtistandardilla 
tehty koetalo ja se valmistui 1971 (Mäkiö, ym., 1994: 
40–41). Kuva: Suomela (2019).

Merihakaan on rakennettu Suomen ensimmäinen 
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (Neuvonen, 2015: 
82). Merihaka on rakennettu vuosina 1973–86 (Grön-
holm, 2013).

KOy Ylöjärven vuokratalot ovat koerakentamishank-
keena toteutetut, Suomen ensimmäiset kolmikerroksiset 
puurunkoiset kerrostalot ja ne ovat valmistuneet 1996 
(Tolppanen, ym., 2013: 16). Kuva: Aalto (1996).
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360 vuotta
1650-luvulla valmistuneessa Louhisaaren 

kartanossa on luonnonkiviperustukset.
(Lounatvuori, 2005: 84.)

2.2.2 Perustukset

Raskaan rakennuksen perustusten tekeminen riip-
puu suureksi osaksi rakennuspaikan ominaisuuk-
sista, kuten maalajista ja peruskallion päällä olevan 
irtonaisen maa-aineskerroksen paksuudesta. Ker-
rostaloja on rakennettu sekä suoraan kalliolle että 
paalujen varaan. (Neuvonen, ym., 2002: 56–58.) Eri-
laisista maalajeista johtuvia perustusten alla olevia 
rakenteita, kuten paalutusta, hirsiarinaa tai kan-
tavan maa-aineksen vaihtamista, ei käsitellä tässä 
tarkastelussa. Kallion tai paalujen päälle rakennetut 
kerrostalojen perustukset olivat 1900-luvun alku-
puolelle pääasiassa luonnonkiveä (Lahti, 1960: 62). 
1900-luvulla betoniset perustukset syrjäyttivät kivi-
perustukset (Mt.). 1950-luvulle saakka betoniperus-
tukset tehtiin pääosin säästöbetonista (Mäkiö, ym., 
1990: 119). Myöhemmät kerrostalojen perustukset 
ovat olleet pääasiassa teräsbetonia (Mäkiö, ym., 
1994: 57–61). Aineen ja ajan tarkasteluun valitaan 
luonnonkiviperustus, raudoittamaton säästöbetoni-
perustus sekä teräsbetoniperustus.

Luonnonkiviperustus Säästöbetoniperustus

AINE Luonnonkiviperustus on tehty suurista lohko-
tuista luonnonkivistä kylmämuurina, eli ilman laas-
tia, tai sementti-kalkkilaastilla muuraamalla (Neu-
vonen, ym., 2002: 60). Tiilirakennuksissa muurin 
sisäpinnassa on tyypillisesti tiilestä muurattu reve-
teerausmuuri. Perustusten ja tiilirakenteiden välinen 
vedeneristys on tehty asfalttipiellä. (Lahti, 1960: 
65–66.) Luonnonkiviperustus koostuu runsaista 
ainevarastojen aineista ja läpäisee aineen testin. 
Myös seinän sisäpinnassa oleva tiilimuuraus läpäisee 
testin, mutta öljypohjainen asfalttipiki ei.

AIKA Luonnonkiviperustuksista on vuosisatojen 
rakennuskokemus ja perustukset ovat kestäneet 
käytössä ainakin 360 vuoden ajan (ks. aikajana yllä). 
Luonnonkiviperustuksia on edelleen käytössä ja ne 
ovat huollettavissa. Kiviperustus läpäisee ajan testin.

AINE Säästöbetoniperustukset on sementin sääs-
tämiseksi tehty betonista, jossa sementtiä on hyvin 
vähän ja jossa betoniin on valettu hiekan lisäksi 
suuria kiviä. Vedeneristeenä on bitumi- tai kivihii-
litervasively. (Neuvonen, ym., 2002: 60.) Säästöbe-
toniset perustukset on tehty käyttäen vain runsaita 
ainevarastojen aineita. Sementti on pitkälle pro-
sessoitu aine, mutta raudoittamattomana, lisä- ja 
seosaineettomana massiivirakenteena se läpäisee 
aineen testin. Vedeneristeet koostuvat haitallisista 
ja prosessoiduista ainevarastojen aineista, joten ne 
eivät läpäise aineen testiä.

AIKA Säästöbetoniperustuksia on rakennettu reilun 
sadan vuoden ajan ja niitä on edelleen käytössä (ks. 
aikajana yllä). Massiivirakenteisen perustuksen 
kunto voidaan tutkia ja rakennetta huoltaa. Sääs-
töbetoniperustus läpäisee ajan testin.
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110 vuotta
Helsingissä perusmuurien valaminen 

säästöbetonista yleistyi ennen 
ensimmäistä maailmansotaa.

(Neuvonen, ym., 2002: 61.)

65 vuotta
Perusmuurit ja anturat tehtiin 
raudoittamattomina pitkälle 1950-luvulle 
saakka, minkä jälkeen betonin raudoitus 
yleistyi betoniperustuksissa.
(Mäkiö, ym., 1990: 119.)

263 vuotta
Suomenlinnassa sijaitseva kasarmirakennus D14 
on rakennettu luonnonkiviperustuksen päälle. 
(Heikinheimo, ym., 2008: 23.)

Teräsbetoniperustus

Luonnonkivi 
Säästöbetoni

Vedeneristeitä lukuun ottamatta sekä luon-
nonkiviperustus että säästöbetoniperustus lä-
päisevät aineen ja ajan testit. Vedeneristeet 
ovat aineen testin osalta kaikkien tutkittujen 
perustustyyppien ongelmallisin osa. Aineen 
kannalta kestävä vedeneristys tulee ratkaista 
muilla tavoin kuin tarkastelluissa rakenteissa. 
Luonnonkiviperustus ei kuitenkaan vaadi pro-
sessoituja ainevarastojen aineita ja siitä on 
huomattavasti pidempi rakennuskokemus kuin 
säästöbetonista.

AINEEN JA AJAN TARKASTELU

AINE AIKA

AINE AIKA

AINE Teräsbetonisessa perustuksessa sokkeli tukeu-
tuu anturan tai peruspilarin yläreunan varaan (Beto-
niteollisuus ry, 2018b). Teräsbetoniperustuksissa on 
betonikuorien välissä käytetty myös lämmöneris-
teitä, kuten mineraalivillaa ja lastuvillasementtile-
vyä (Mäkiö, ym., 1994: 106, 131). Vedeneristys on 
tehty muun muassa bitumisivelyllä, eristyshuovilla 
tai bitumimatoilla (Mäkiö, ym., 1994: 263). Haitalli-
sia lisäaineita sisältävä nykyaikainen betoni ei läpäise 
aineen testiä. Myöskään öljypohjaiset vedeneristeet 
eivät täytä aineen vaatimuksia.

AIKA Teräsbetonisia perustuksia on tehty 
1950-luvulta saakka (ks. aikajana yllä) ja niitä on 
edelleen käytössä. Teräsbetoninen perustus on usein 
monikerrosrakenne, jonka ylläpito on vaikeaa beto-
nin sisään upotettujen eristeiden ja terästen takia. 
Teräsbetoninen perustus ei läpäise ajan testiä.
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360 vuotta
Louhisaaren kartano on Suomen ensimmäinen tiilestä 

rakennettu aatelislinna ja se valmistui 1650-luvulla.  
(Kuokkanen, 1981: 76.)

2.2.3 Ulkoseinärakenne

Kerrostalojen eniten käytetty ulkoseinärakenne toi-
seen maailmansotaan saakka oli massiivitiilimuuri 
(Neuvonen, ym., 2002: 52). Teräsbetoni alkoi yleis-
tyä ulkoseinissä 1950-luvulla ja 1960-luvulta eteen-
päin se oli kerrostalojen yleisin ulkoseinän kantava 
rakenne (Mäkiö, ym., 1990: 31; Mäkiö, ym., 1994: 
52–53). Ensimmäiset kolme- ja neljäkerroksiset 
puurunkoiset kerrostalot rakennettiin 1990-luvulla 
(Tolppanen, ym., 2013: 16). Näiden lisäksi kerros-
taloissa on käytetty pienemmissä määrin muitakin 
ulkoseinämateriaaleja, kuten terästä sekä tiili- ja 
betoniharkkoja. Aineen ja ajan tarkasteluun valitaan 
ulkoseinärakenteista massiivitiili, teräsbetoni ja puu.

Massiivitiili Teräsbetoni

AINE Tiili valmistetaan savesta ja hiekasta poltta-
malla (Kaila, 1997: 81). Tiilirakenne sidotaan yhteen 
kalkki- tai muuraussementtilaastilla. Kalkkilaas-
tin sideaineena on poltettu ja sammutettu kalkki-
kivi. (Mt.: 135–139.) Sementtilaasteissa käytetään 
sementin ohella monia pakkasen kestävyyttä ja työs-
tettävyyttä parantavia lisäaineita (Räsänen, 1998). 
Poltettu tiili ja kalkkilaasti läpäisevät aineen testin, 
mutta sementtilaasti ei.

AIKA Massiivitiiliseiniä on edelleen käytössä kar-
tanolinnoissa sekä useissa Suomen ensimmäisissä 
kerrostaloissa (ks. aikajana yllä). Massiivitiiliseinistä 
on pitkä rakennuskokemus ja ne ovat kestäneet käy-
tössä usean sadan vuoden ajan. Yksiaineisuutensa 
ansiosta massiivitiilimuurin kunto on helppo tar-
kastaa ja sitä voidaan ylläpitää. Massiivitiiliseinä 
läpäisee ajan testin.

AINE Teräsbetoniseinä on haitallisia lisäaineita 
sisältävä liittorakenne, joka tarvitsee kantavan osan 
lisäksi erillisen lämmöneristyksen ja julkisivupin-
nan. Teräsbetoniseinien eristeenä on käytetty muun 
muassa kevytbetonia, mineraalivillaa, lasivillaa sekä 
solumuovieristeitä (Mäkiö, ym., 1990: 255). Julkisi-
vumateriaaleina on käytetty esimerkiksi teräsbeto-
nilevyjä, tiiltä, tiilielementtejä sekä asbestisement-
tilevyjä (Mäkiö, ym., 1990: 255; Neuvonen, 2015: 
41–48). Haitallisten materiaalien takia teräsbetoni-
nen ulkoseinä ei täytä aineen testin vaatimuksia.

AIKA Teräsbetoniset ulkoseinärakenteet tulivat 
käyttöön ja yleistyivät nopeasti teollisen rakentami-
sen alkamisen myötä (ks. aikajana yllä). Teräsbetoni-
seinistä ei siis ole pitkää rakennuskokemusta ennen 
teollista rakentamista. Monikerrosrakenteen tarkas-
taminen ja huoltaminen rakennetta rikkomatta on 
mahdotonta. Teräsbetoniseinä ei läpäise ajan testiä.
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158 vuotta
Ensimmäinen Helsingin kaupunkiin rakennettu 

nelikerroksinen, tiilestä muurattu asuinkerrostalo 
valmistui Meritullinkatu 3:een vuonna 1861.

(Neuvonen, ym., 2002: 19.)

66 vuotta
Teräsbetoniset ulkoseinät alkoivat yleistyä, kun 

betonin liukuvalutekniikka otettiin Suomessa 
käyttöön vuonna 1953.
(Mäkiö, ym., 1990: 44.)

61 vuotta
Helsingin Lauttasaareen rakennettiin vuonna 

1958 Suomen ensimmäinen sandwich-
elementtitalo, jonka ulkoseinät on tehty 

paikallavaletuista teräsbetonielementeistä.
(Mäkiö, ym., 1990: 55.)

57 vuotta
Ensimmäiset betoniset 
täyselementtitalot 
valmistuivat Tampereelle 
ja Helsinkiin 1960-luvun 
alussa.
(Mäkiö, ym., 1994,  
s. 35–36.)

240 vuotta
Noakin arkki Suomenlinnassa 

on 1760–80-luvuilla rakennettu 
nelikerroksinen tiilirakennus, joka 

on edelleen asuinkäytössä.
(Rosén, 1997: 161.)

23 vuotta
Suomen ensimmäinen 
kolmikerroksinen 
puukerrostalo rakennettiin 
Ylöjärvelle 1996.
(Tolppanen, ym., 2013: 16.)

143 vuotta
Vuonna 1756 valmistuneen tiilirakenteisen 

kasarmirakennus D14:n ylin kerros oli puuta 
ensimmäiset 120 vuotta. Rakennus on ollut 

kolmikerroksinen tiilirakennus vuodesta 1876 alkaen. 
(Heikinheimo, ym., 2008: 23.)

Massiivitiili

Aineen ja ajan tarkastelussa molempien tes-
tien vaatimukset läpäisee ainoastaan mas-
siivitiiliseinä. Sen kaikki rakennusaineet ovat 
biosfäärissä runsaina esiintyvien ainevarasto-
jen aineita, joita ei ole käsitelty ympäristölle 
haitallisiksi. Massiivitiilirakenteen pitkäaikais-
käyttäytyminen tunnetaan erinomaisesti ja sillä 
voidaan todistetusti saavuttaa useiden satojen 
vuosien käyttöikä.

Puu

AINE Matalissa puukerrostaloissa voidaan käyttää 
sahatavaraa, mutta korkeammissa rakennuksissa 
puuelementit tehdään liimatusta puusta. Liimojen 
lisäksi nykyaikaisessa puukerrostalon seinässä käyte-
tään yleisesti muovisia höyrynsulkuja sekä palosuo-
jalevyjä. (Tolppanen, ym., 2013: 40, 57.) Vaikka puu 
itsessään on ainevarantoihin kuuluva aine, on liima-
tun puurakenteen osien erottaminen ja sen luontoon 
palauttaminen mahdotonta. Nykyisenlaiset puuker-
rostalojen ulkoseinärakenteet eivät läpäise aineen 
testiä.

AIKA Puusta ulkoseinärakenteena on Suomessa 
tuhansien vuosien rakennuskokemus (Kaila, 1997: 
382). Kerrostaloissa puisista ulkoseinistä on vain 
parin vuosikymmenen kokemus (ks. aikajana yllä). 
Kerrostaloissa käytetyt puiset ulkoseinät ovat moni-
kerroksisia umpinaisia rakenteita, joiden ylläpito on 
vaikeaa. Puinen ulkoseinä ei läpäise ajan testiä. 

AINE AIKA

AINEEN JA AJAN TARKASTELU
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360 vuotta
Louhisaaren kartanon yläpohja on rakennettu 10” 

vahvuisten veistettyjen parrujen varaan ja se on täytetty 
savella ja olki-hiekkasekoituksella.

(De Rossi, ym., 2018: 133.)

360 vuotta
Sekä Louhisaaren kartanon 
kellarin että ensimmäisen 
kerroksen katto on tehty 
tiiliholveilla.
(Lounatvuori, 2005: 84, 88.)

2.2.4 Välipohjat ja yläpohjat

Kerrostalojen väli- ja yläpohjat on Suomessa raken-
nettu pääsääntöisesti puusta tai teräsbetonista. 
Ensimmäisissä kerrostaloissa vaakarakenteet tehtiin 
järeiden puuvasojen varaan. (Neuvonen, ym., 2002: 
88–90.) Kerrostaloissa kellarin katto tehtiin palotur-
vallisuussyistä usein täystiilisenä holvina tai teräs-
kannakkeiden varaan kappaholvina (Mt.: 89). 1900-
luvun alussa yleisimmäksi välipohjarakenteeksi 
vakiintui teräsbetoninen alalaattapalkisto, jonka 
päälle varsinainen lattia rakennettiin (Mt.: 100–
105). 1950-luvulla paikallavaletut laatat muuttuivat 
massiivisiksi ja myöhemmin 1970-luvulla korvau-
tuivat esijännitetyillä U- ja ontelolaattaelementeillä 
(Neuvonen, ym., 2002: 101, 105; Mäkiö, ym., 1994: 
71–74). Näiden rakenteiden lisäksi vaakarakenteita 
on tehty jonkin verran myös rautapalkkikannatuk-
sella tai muilla erilaisilla teräsbetonijärjestelmillä 
(Mt.: 92, 99–100). Vaakarakenteiden tarkasteluun 
valitaan puuvälipohjat, tiiliholvit, alalaattapalkistot 
sekä betonilaatat. 

Puuvälipohja Tiiliholvi

AINE Välipohjat on 1800-luvun kerrostaloissa kan-
natettu puisilla välipohjavasoilla. Välipohjat on lau-
doitettu umpeen ja täytetty esimerkiksi sammaleella, 
oljella, hiekalla tai erilaisilla rakennusjätteillä. (Neu-
vonen, ym., 2002: 88–94, 106.) Puuvasoin kannate-
tut välipohjat läpäisevät aineen testin. Nykyaikaiset 
puuvälipohjat tehdään liimapuurakenteiden, kuten 
LVL:n tai CLT:n varaan, ja niissä käytetään erilaisia 
palosuojalevyjä sekä -mattoja tai betonivalua äänie-
risteinä (Tolppanen, ym., 2013: 62–64). Liimapuuvä-
lipohja ei läpäise aineen testiä.

AIKA Kerrostalojen väli- ja yläpohjat olivat vuosisa-
tojen ajan puurakenteisia. Puiset väli- ja yläpohjat 
ovat osoittautuneet käytössä hyvin pitkäikäisiksi 
(ks. aikajana yllä). Vasoin kannatetut välipohjat ovat 
yksinkertaisia ja ylläpidettäviä rakenteita. Liimapuu-
välipohjista on vasta parin vuosikymmenen käyttö-
kokemus (ks. aikajana yllä). Puuvasoihin tuettu väli-
pohja läpäisee ajan testin, liimapuinen välipohja ei.

AINE Tiiliholveja on tehty pelkkänä tiilirakenteena 
tai teräskannattimien ja tiilen yhdistelmärakenteina. 
Tynnyri- ja ristiholvit on muurattu pelkästä tiilestä, 
mutta matalampi kappaholvi on usein tehty ratakis-
kojen tai muiden teräskannattimien varaan. (Neuvo-
nen, ym., 2002: 88–89.) Molemmat rakenteet koos-
tuvat ainevarastojen aineista, mutta kappaholvissa 
rakenteeseen vaaditaan runsaasti rautaa. Aineen 
testin ehtojen mukaan harvinaisia ainevarastojen 
aineita tulee käyttää vain jos niitä ei voida korvata 
muilla aineilla. Siksi aineen testin läpäisee tiilihol-
veista ainoastaan täystiilinen rakenne.

AIKA Sekä täystiilisiä että raudoin kannatettuja tii-
liholveja on käytetty kerrostaloissa vuosisatoja (ks. 
aikajana yllä), joten ne ovat osoittautuneet pitkäikäi-
siksi rakenteiksi. Holvit ovat yksinkertaisia raken-
teita, joita voidaan ylläpitää, kunhan holvin päälle ei 
ole rakennettu umpinaista lattiaa. Tiiliholvit läpäi-
sevät ajan testin.
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48 vuotta
Ensimmäiset BES-koetalot, joissa käytettiin esijännitettyä 

ontelolaattaa valmistuivat vuonna 1971.
(Mäkiö, ym., 1994: 74.)

60 vuotta
1950-luvun lopulla paikallavalun 

rinnalle nousi erilaisia 
elementtijärjestelmiä, joissa osa 

tai kaikki välipohjarakenteet olivat 
betonielementtilaattoja.
(Mäkiö, ym., 1990: 56.)

23 vuotta
Suomen ensimmäisessä 
puukerrostalossa 
välipohjien kantavana 
rakenteena ovat 
kertopuiset ripalaatat.
(Puuinfo, 2019.)

110 vuotta
Ensimmäiset alalaattapalkistot otettiin käyttöön 

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
ja ne vakiinnuttivat asemansa yleisimpänä 

välipohjarakenteena 1920-luvulla.
(Neuvonen, ym., 2002: 100.)

263 vuotta
Kasarmirakennus D14:n ylä-, ala- ja välipohjista 
suurin osa on edelleen alkuperäisiä puurakenteisia.
(Heikinheimo, ym., 2008: 31.)

263 vuotta
Suomenlinnassa sijaitsevan Kasarmirakennus D14:n 
sydänmuurien välinen yläpohja on tiiliholvattu. 
(Heikinheimo, ym., 2008: 23.)

Puuvälipohja 
Tiiliholvi

Aineen ja ajan tarkastelussa molempien testien 
vaatimukset täyttävät liimattomien puuvasojen 
varaan rakennettu puuvälipohja sekä tiiliholvi, 
jossa ei käytetä rautaa. Sekä tiiliholvaukselle 
että puuvälipohjille voidaan esimerkkeihin no-
jaten odottaa useiden satojen vuosien käyttö- 
ikää niin väli- kuin yläpohjissakin.

Alalaattapalkisto Betonielementtilaatta

AINEEN JA AJAN TARKASTELU

AINE AIKA

AINE AIKA

AINE Alalaattapalkisto on vaakarakenne, joka koos-
tuu betonipalkeista ja niiden alapinnassa olevasta 
teräsbetonilaatasta. Palkkien päällä on varsinainen 
lattiarakenne. Täytteenä on samoja aineita kuin 
1800-luvun puuvälipohjissa (Neuvonen, ym., 2002: 
100–106). Alalaattapalkisto on tehty sekä runsaista 
että harvinaisemmista ainevaraston aineista ja sen 
prosessointiaste on korkea. Lisäksi se on liittora-
kenne, jossa osien erottaminen ja uudelleenkäyttö 
on vaikeaa. Alalaattapalkisto ei läpäise aineen testiä. 

AIKA Alalaattapalkistoista on yli sadan vuoden 
rakennuskokemus (ks. aikajana yllä), joten niiden 
käytöstä on kokemusta jo ennen teollisen rakenta-
misen alkua. Alalaattapalkistoja voidaan ylläpitää, 
kunhan laatan päällä oleva lattia ei ole umpinainen. 
Koska muista päärakenteista poiketen välipohjat 
ovat kokonaan kuivassa rakennuksen sisällä, betoni 
ei rapaudu samoin kuin ulkona. Alalaattapalkisto 
läpäisee ajan testin.

AINE Betonielementtilaatta on teräsbetoninen 
rakenne, jonka yläpintaan lattia rakennetaan (Mäkiö, 
ym., 1990: 128–130). Nykyään käytössä olevat onte-
lolaatat ovat esijännitettyjä (Betoniteollisuus ry, 
2018a). Betonilaatta on alalaattapalkiston tapaan 
liittorakenne, jossa osien uudelleenkäyttäminen on 
vaikeaa. Lisäksi nykyaikainen betonilaatta sisältää 
runsaita määriä haitallisia lisä- ja seosaineita. Beto-
nielementtilaatta ei läpäise aineen testiä.

AIKA Betonielementtilaatat ovat olleet käytössä 
reilun 60 vuoden ajan ja nykyisin käytettävät esi-
jännitetyt elementtilaatat vasta noin 50 vuotta (ks. 
aikajana). Teräsbetoniseinistä ei siis ole juuri lain-
kaan rakennuskokemusta ennen teollista rakenta-
mista. Betonielementtilaatat eivät läpäise ajan testiä.
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500 vuotta
Akaan sakastin konttikattotuolit ovat kestäneet 
korjaamatta yli 500 vuotta.
(Huttunen, 2010.)
Sakasti on arvioiden mukaan peräisin noin 
vuodelta 1510.
(Hiekkanen, 2007: 279.)

580 vuotta
1440-luvulla valmistuneessa 
Pernajan kirkossa on yhä 
keskiaikaiset konttikattotuolit.
(Huttunen & Mattila, 2011: 18.)

Ensimmäisissä kerrostaloissa vesikatto on muusta 
rakennusrungosta irrallinen rakenne (Neuvonen, 
ym., 2002: 109). Tasakattoisiin taloihin siirryt-
täessä vesikattorakenne yhdistyi usein osaksi muuta 
rakennusrunkoa (Mäkiö, ym., 1994). Kerrostalojen 
kattorakenteet ovat Suomessa olleet pääsääntöisesti 
joko puuta tai betonia. Kattotuolit ja kallistukset 
tehtiin pääasiassa puusta aina 1960-luvulle saakka 
(Mäkiö, ym., 1990: 32). 1960-luvulla luovuttiin 
käyttöullakoiden rakentamisesta ja 1970-luvulle 
tultaessa valtaosassa uusista rakennuksista oli tasa-
katot, jotka oli useimmin rakennettu betonilaatan 
varaan (Mäkiö, ym., 1994: 75). Ennen rakenteiden 
laskennallisen mitoituksen aloittamista 1920-luvulla 
yleisin kattotuolityyppi oli ruotsalainen konttikatto-
tuoli. Järeästä puutavarasta tehdyt konttikattotuolit 
korvautuivat myöhemmin jäykällä pystyrakenteisiin 
perustuvalla kattorakenteella, joka voitiin tehdä 
kevyemmästä sahatavarasta. (Neuvonen, ym., 2002: 
109.) Kattorakenteen tarkasteluun valitaan kontti-
kattotuoli, jäykkä puinen rakenne sekä betonilaatta.

AINE Konttikattotuoli, tai ruotsalainen kattotuoli, 
on valmistettu veistetystä, järeästä puutavarasta. 
Kattotuolien liitokset tehdään veistämällä ja kiinni-
tys puutapein. (Huttunen, 2008.) Kattorakenne teh-
dään pääasiassa ainevarantojen aineista ja ainoas-
taan aluslaudoituksen naulaamiseen vaaditaan 
rautaa. Konttikattotuolit läpäisevät ajan testin.

AIKA Suomen pisimpään käytössä olleet konttikat-
torakenteet ovat keskiaikaisissa kirkoissa ja ne ovat 
kestäneet käytössä jopa 500 vuotta (ks. aikajana 
yllä). Ensimmäisissä kerrostaloissa 1800-luvulla 
käytettiin konttikattotuoleja (ks. aikajana yllä). Kat-
totuoleja on edelleen runsaasti käytössä, niistä on 
hyvin pitkä rakennuskokemus ja ne ovat huolletta-
vissa ja korjattavissa. Konttikattotuolit läpäisevät 
ajan testin.

AINE Kun rakenteiden laskennallinen mitoitus alkoi, 
siirryttiin kattotuolien osalta sahatun puutavaran 
käyttöön (Neuvonen, ym., 2002: 109). Sahatavarasta 
tehtyjen kattotuolien liitokset on tehty useimmiten 
naulaamalla (Lahti, 1960: 133).  Nykyisissä kerrosta-
loissa kattotuoleja tehdään myös liima- ja kertopuu-
palkeista (Tolppanen, ym., 2013: 66). Jäykkä katto-
tuoli täyttää aineen testin ehdot, mikäli puutavara ei 
sisällä biohajoamatonta liimaa ja liitoksissa käytetyt 
naulat tai ruuvit eivät ole seosmetallia.

AIKA Jäykistä, naulaliitoksiin perustuvista ja lii-
mattomasta puutavarasta tehdyistä kattotuoleista 
on reilun sadan vuoden rakennuskokemus (ks. aika-
jana yllä). Mikäli vesikaton ja yläpohjan väliä ei ole 
täytetty umpeen, ovat rakenteet huollettavissa ja 
korjattavissa. Jäykkä kattotuoli läpäisee ajan testin.

Jäykkä kattotuoliKonttikattotuoli2.2.5 Kantavat kattorakenteet
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143 vuotta
Kasarmirakennus D14:n kattorakenteet vuodelta 
1876 on tehty konttikattotuoleilla.
(Heikinheimo, ym., 2008: 21, 24.)

160 vuotta
Noakin arkin kattorakenteet uusittiin neljännen 
kerroksen korotuksen yhteydessä 1860-luvulla

(Rosén, 1997: 161.)
Noakin arkin kattotuolit ovat konttikattotuoleja.

(Mäkiö, 2003.)

110 vuotta
Pystytuetut, naulaliitoksiin 

perustuvat kattotuolit yleistyivät 
kerrostaloissa 1920-luvulla.
(Neuvonen, ym., 2002: 109.)

55 vuotta
Ilman erillistä vesikattorakennetta 
tehtyjä ja betonilaatan varaan 
rakennettuja tasakattoja alettiin 
rakentaa kerrostaloihin 1960-luvun 
loppupuolella.
(Mäkiö, ym., 1994: 75, 160–162.)

AINE Paikallavalettu tai elementeistä valmistettu 
betoninen yläpohjalaatta on terästankojen ja betonin 
liittorakenne (Mäkiö, ym., 1994: 160–162). Nykyai-
kaisilla lisä- ja seosaineilla kyllästetty betoni täytä 
aineen testin vaatimuksia.

AIKA Betonilaatan päälle rakennetut tasakatot ovat 
olleet käytössä noin 55 vuoden ajan (ks. aikajana 
yllä). Niiden käyttö on yleistynyt teollisen rakenta-
misen myötä. Rakenteen tarkastaminen ja huolta-
minen on vaikeaa, koska yläpohjan kantava rakenne, 
eriste ja vesikatto ovat kiinni toisissaan. Mahdollisen 
vaurion näkee usein vasta, kun rakenne vuotaa vesi-
katon lisäksi myös betonilaatan läpi. Lyhyen raken-
nuskokemuksen ja heikon ylläpidettävyyden takia 
betonilaatan päälle rakennetut katot eivät läpäise 
ajan testiä.

Betonilaatta

Konttikattotuoli 
Jäykkä kattotuoli

Aineen ja ajan tarkastelun läpäisevät kont-
tikattotuoli ja jäykkä kattotuoli, mikäli sen 
puutavara on liimatonta. Konttikattotuolista 
on runsaasti erinomaisia pitkään kestäneitä 
todistuskappaleita. Jäykästä kattorakenteesta 
on kuitenkin lyhyempi rakennuskokemus kuin 
konttikattotuolista ja se vaatii toimiakseen kont-
tikattotuolia enemmän rautaa. 
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2.2.6 Vesikatto

Kerrostaloissa on käytetty monia eri vesikattora-
kenteita. Kerrostalojen alkuaikana 1800-luvulla 
käytännössä lähes ainoa käytetty katemateriaali oli 
pelti (Neuvonen, ym., 2002: 110). 1900-luvun alun 
jälkeen myös savesta poltettu kattotiili yleistyi ker-
rostalojen vesikattomateriaalina (Neuvonen, ym., 
2002: 111). Tasakattojen yleistyessä huopakatot 
nousivat yleisimmäksi katemateriaaliksi kerrosta-
loissa (Mäkiö, ym., 1994: 75). Viime vuosina muun 
muassa Helsingin kaupunki on ruvennut ajamaan 
viherkattojen rakentamista (Helsingin kaupunki, 
2016). Näiden lisäksi kerrostaloissa vesikattomate-
riaaleina on käytetty myös muun muassa sementti-
kattotiiltä sekä sinkki-, kupari-, liuskekivi-, asbesti-
sementtilevy- ja tervahuopakattoja (Neuvonen, ym., 
2002: 110; Mäkiö, ym., 1990: 132). Nämä ovat olleet 
kuitenkin käytöltään vähäisempiä, joten vesikate-
vaihtoehdoiksi tarkasteluun valitaan käytetyimmät 
kattomateriaalit: kattopelti, poltettu savitiili ja bitu-
mihuopa. Lisäksi tarkasteluun otetaan uudisrakenta-
misessa yleistyvä viherkatto.

AINE Ruostesuojauksen takia teräspelti pinnoi-
tetaan usein korroosiota hidastavalla sinkki- tai 
alumiinikerroksella sekä maalataan useita kertoja 
maaleilla, jotka ovat tyypillisesti muovipohjaisia 
PVC-, polyesteri- tai polyvinyylimaaleja (Bokalders & 
Block, 2004: 63). Ennen 1910-lukua käytetiin myös 
galvanoimatonta peltiä, joka suojattiin molemmin 
puolin maalaamalla öljy- ja lyijymaalilla tai kivihii-
litervalla (Neuvonen, ym., 2002: 110). Peltikatto on 
siis useimmiten tehty seosmetalleista ja lähes kaikki 
metallin suojaamiseen käytetyt aineet ovat ympä-
ristölle haitallisia ainevarastojen aineita. Peltikate ei 
läpäise aineen testiä.

AIKA Peltikattoja on käytetty Suomessa kerrosta-
loissa niiden alkuajoista saakka (ks. aikajana yllä), 
joten niiden toiminta tunnetaan pitkältä ajalta. 
Katto voidaan huoltaa muun muassa uudelleenmaa-
laamalla. Peltikatto läpäisee ajan testin.

AINE Kattotiilet valmistetaan savesta polttamalla 
ja ne voidaan pinnoittaa lasittamalla tai rautaoksi-
dipigmentillä (Bokalders & Block, 2004: 68).  Savi, 
hiekka ja rautaoksidi ovat kaikki runsaina biosfää-
rissä esiintyviä ainevaraston aineita. Tiilikaton alla 
on käytettävä aina aluskatetta (Kattoliitto ry, 2013: 
86). Aluskatteena on käytetty muun muassa pelti-, 
bitumihuopa-, uurrelauta- tai pärekattoa (Neuvonen, 
ym., 2002: 111; Puurunen, 2000). Puisella aluska-
tolla rakennettu tiilikatto läpäisee aineen testin.

AIKA Kattotiiliä on käytetty Suomessa ilmeisesti jo 
1300 tai 1200-luvuilla, eli käytännössä yhtä pitkään 
kuin muitakin tiilirakenteita (Seppänen, 2012: 797). 
Hyvin huollettuna tiilikatto voi kestää käytössä jopa 
lähes kaksisataa vuotta (ks. aikajana yllä). Tiilikaton 
huoltamista ja pitkäikäisyyttä parantaa yksittäis-
ten kattotiilien vaihtamisen helppous (Bokalders & 
Block, 2004: 65). Savitiilikate läpäisee ajan testin.

SavitiilikatePeltikate
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190 vuotta
Louhisaaren kaakkoisen 

sivurakennuksen kattotiilet on ladottu 
1820- tai 30-luvulla. Kattotiilet ovat 

edelleen pääosin hyvässä kunnossa.
(Eerikäinen, ym., 2018: 34, 78.)

100 vuotta
Tiilikatot yleistyivät 
kerrostalojen vesikattoina 
1900-luvun alkupuolella.
(Neuvonen, ym., 2002: 
111.)

55 vuotta
Singelillä suojattu 
huopa yleistyi 
kerrostaloissa 
varsinaisena 
vesikattomateriaalina 
1960-luvun 
loppupuolella.
(Mäkiö, ym., 1994: 
75.)

20 vuotta
Ensimmäinen 
viherkatoille tehty 
RT-ohjekortti ilmestyi 
vuonna 1999.
(Rakennustieto, 1999.) 

120 vuotta
Kattohuopateollisuus käynnistyi Suomessa jo 
vuonna 1876, mutta bitumihuopia ruvettiin 

valmistamaan vasta tämän jälkeen. 1900-luvun  
alussa bitumihuopaa käytettiin laajasti. 

(Puurunen, 2000a.)

140 vuotta
Kerrostalojen vesikatot olivat 

1880-luvun loppupuolella lähes 
yksinomaan peltikattoja. 

(Neuvonen, ym., 2002: 110.)

AINE Bitumihuopakatto on tyypillisesti modi�oitua 
bitumikermiä. Modi�ointi tarkoittaa lisäaineiden, 
kuten SBS-kumin tai APP-muovien, käyttöä. (Kat-
toliitto ry, 2013: 27.) Kermiin lisätään myös mine-
raaleja suojaamaan bitumia UV-säteilyltä. Bitumi on 
öljynjalostuksen sivutuote, samoin modi�oinnissa 
käytettävät muovit. (Bokalders & Block, 2004: 68.) 
Haitallisten ainevarastojen aineiden takia bitumi-
huopakatto ei läpäise aineen testiä.

AIKA Bitumihuovan käytöstä on reilun sadan 
vuoden kokemus (ks. aikajana yllä), mutta nykyiset 
muovipohjaiset bitumihuovat ovat olleet käytössä 
selkeästi lyhyemmän ajan (Puurunen, 2000a). Nyky-
aikaisten bitumihuopien lyhyen rakennuskokemuk-
sen ja rakenteen lyhyen käyttöiän takia bitumihuo-
pakatto ei läpäise ajan testiä.

AINE Nykyaikainen viherkatto koostuu kasvualus-
tasta, kasvillisuudesta, vedeneristyksestä sekä 
salaojituksesta tai muusta vedenpoistoratkaisusta. 
Lisäksi monissa tapauksissa katoilla käytetään juu-
risuojia estämään kattorakenteen vaurioituminen. 
Salaojat tehdään esimerkiksi polystyreeni- tai polye-
teeniputkilla. (Veuro, ym., 2012.) Nykyaikainen 
viherkatto ei läpäise aineen testiä.

AIKA Suomessa on rakennettu vuosisatojen ajan 
tuohella eristettyjä turvekattoja, joiden käyttöikä on 
kuitenkin ollut vain pari vuosikymmentä (Merisalo, 
2014: 20-22). Nykyaikaiset viherkatot on kehitetyt 
Saksassa 1970- ja 80-luvuilla (Mt.: 38). Suomessa 
moderneja viherkattoja on tehty arviolta vasta reilun 
kahdenkymmenen vuoden ajan (ks. aikajana yllä). 
Nykyaikaisista viherkatoista ei ole vielä pitkää koke-
musta, joten viherkatto ei läpäise ajan testiä.

Bitumihuopakate Viherkatto

Savitiilikate

Aineen ja ajan tarkastelussa molempien testien 
ehdot täyttää ainoastaan puisella aluskatteella 
tehty savitiilikate. Se on tarkastelluista vaihto-
ehdoista ainoa, joka on valmistettu biosfääris-
sä runsaina esiintyvistä ja ympäristölle haitatto-
mista materiaaleista. Tiilikatto on huollettavissa 
oleva rakenne ja oikein tehtynä ja kunnossapi-
dettynä myös pitkäikäinen.

AINE AIKA

AINEEN JA AJAN TARKASTELU
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360 vuotta
Louhisaaren kartano on lämmitetty takoilla ja 

kaakeliuuneilla, joita on ollut kaikissa asuinhuoneissa. 
(Lounatvuori, 2005: 90–91.)

2.2.7 Lämmönsiirto

Kerrostalojen lämmitykseen käytettiin 1920-luvulle 
saakka pääasiassa huonekohtaista uunilämmitystä 
(Neuvonen, ym., 2002: 125). 1910-luvulla uuniläm-
mityksen rinnalle nousi vesikiertoinen keskusläm-
mitys, joka syrjäytti uunilämmityksen 1920-luvulla. 
Vesikiertoisessa järjestelmässä käyttöön tulivat valu-
rautapatterit. (Mt.: 128.) 1950-luvulla painovoimai-
set vesikeskuslämmitykset korvautuivat pumppu-
kiertoisilla lämmitysjärjestelmillä (Mäkiö, ym., 1990: 
171). Kerrostaloissa on käytetty tämän jälkeen myös 
suoraa sähkölämmitystä ja ilmalämmitystä, mutta 
molemmat ovat olleet melko harvinaisia (Neuvonen, 
2015: 68). Aineen ja ajan tarkastelussa lämmönsiir-
tojärjestelmiä tutkitaan järjestelmän rakentamiseen 
tarvittavien aineiden ja käyttöiän perusteella. Läh-
tökohtana on, että kestävän rakennuksen käyttämä 
energia on tuotettu aineen kiertokulun vaatimusten 
mukaisesti. Energiatehokkuuden mittaaminen ei 
kuulu aineen ja ajan tarkastelun piiriin. Aineen ja 
ajan tarkasteluun valitaan uunilämmitys, painovoi-
mainen vesikeskuslämmitys ja pumppukiertoinen 
vesikeskuslämmitys.

Uunilämmitys Painovoimainen vesikeskuslämmitys

AINE Uunilämmityksessä jokainen huone varustet-
tiin tiilirakenteisella uunilla tai takalla, josta savu 
johdettiin sydänmuurien sisässä kulkeviin kanaviin. 
Uunit olivat useimmiten tavallisesta tiilestä muu-
rattuja ja kaakelein pinnoitettuja kiertoilmauuneja. 
(Neuvonen, ym., 2002: 125-127.) Uunit ja hormit 
voidaan rakentaa pääosin runsaista ainevarastojen 
aineista, eikä esimerkiksi rautaa tarvita kuin vent-
tileihin ja uuninluukkuihin. Uunilämmitys läpäisee 
aineen testin.

AIKA Uuni- ja takkalämmitys on ollut käytössä Suo-
messa vuosisatoja (ks. aikajana yllä). Suomalaisten 
kerrostalojen kaakeliuunit perustuvat 1700-luvun 
lopulla suunniteltuun lämmityslaitteeseen (ks. aika-
jana). Uunilämmitys ei kuitenkaan ole enää käytössä 
kerrostaloissa, joten se ei läpäise ajan testiä.

AINE Painovoimaisessa vesikeskuslämmityksessä 
lämpö kuumasta vedestä huoneilmaan siirretään 
valurautaisten tai peltisten radiaattoreiden avulla. 
Järjestelmässä ei ole pumppuja, vaan vesi liikkuu 
putkissa kylmän ja kuuman veden tiheyseron avulla. 
(Neuvonen, ym., 2002: 129–130.) Järjestelmän 
putket vaativat paljon rautaa, mutta sähkölaitteita 
ei tarvita. Rauta ei ole korvattavissa ainevarantojen 
aineilla, joten painovoimainen vesikeskuslämmitys 
läpäisee aineen testin.

AIKA Painovoimaisista vesikeskuslämmityksistä on 
yli sadan vuoden kokemus (ks. aikajana yllä). Harju 
(2010: 112) arvioi, että painovoimalla toimivia jär-
jestelmiä ei ole enää käytössä. Painovoimaisten 
järjestelmien putkistoja on kyllä edelleen käytössä 
(Jauhiainen, 2017: 8). Painovoimainen vesikeskus-
lämmitys ei läpäise ajan testiä.
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Aineen ja ajan tarkastelussa mikään tarkasteltu 
lämmönsiirtojärjestelmä ei täytä aineen ja ajan 
ehtoja. Uunilämmitys ja painovoimainen vesi-
keskuslämmitys täyttävät aineen ehdot, mutta 
kumpikaan ei ole enää käytössä nykypäivän 
kerrostaloissa. Molemmat ovat toimivia ja pit-
käikäisiä järjestelmiä. Painovoimaisen vesikes-
kuslämmityksen putkistoja on edelleen käytös-
sä ja sen toiminta- ja käyttöperiaate on hyvin 
lähellä nykyisin käytössä olevia lämmönsiirto-
järjestelmiä. Painovoimainen vesikeskuslämmi-
tys ei sisällä haitallisia aineita, joten parem-
man vaihtoehdon puuttuessa se voidaan valita 
ekologisesti kestävän kaupunkikerrostalon läm-
mönsiirtojärjestelmäksi. 
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110 vuotta
Ensimmäiset keskuslämmitykset tehtiin 1800-luvun 

lopulla. Vesikeskuslämmitykset alkoivat yleistyä 
Helsingissä 1910-luvulla.

(Neuvonen, ym., 2002: 128.)

70 vuotta
Pumppukiertoiset vesikeskuslämmitykset 
yleistyivät 1950-luvun lopulla. Samalla 
käsisäätöisistä järjestelmistä siirryttiin 
termostaattien ohjaamiin sähköventtiileihin. 
(Mäkiö, ym., 1990: 171, 177.)

244 vuotta
Vuonna 1775 julkaistussa raportissa esiteltiin 
lämmityslaite, johon 1800-luvun kerrostaloissa 
käytetyt kaakeliuunit teknisesti perustuivat.
(Neuvonen, ym., 2002: 126.)

263 vuotta
Kasarmirakennus D14 lämmitettiin 200 
vuoden ajan uunein. Lähes kaikki uunit purettiin 
1970-luvulla. 
(Heikinheimo, ym., 2008: 18, 28.)

Pumppukiertoinen vesikeskuslämmitys

AINE Pumppukiertoisessa vesikeskusjärjestelmässä 
vesi liikkuu pumpun avulla, mikä mahdollistaa pai-
novoimaista järjestelmää ohuemmat putket (Mäkiö, 
ym., 1990: 171). Vähitellen järjestelmään on tullut 
yhä uusia lisälaitteita ja putkistovarusteita, kuten 
säätökeskus, säätöventtiilit, lämmönsiirtimet, 
säätö-, paisunta- ja varolaitteet sekä niihin liittyviä 
putkistoja, venttiileitä ja mittareita (Mäkiö, ym., 
1990: 177; Neuvonen, 2015: 69). Järjestelmää sää-
tävä elektroniikka sekä pumput sisältävät monia ras-
kasmetalleja sekä esimerkiksi muovia. Järjestelmä ei 
täytä aineen ehtoja.

AIKA Pumppukiertoiset vesikeskuslämmitykset ovat 
olleet käytössä noin 70 vuoden ajan (ks. aikajana 
yllä). Niiden toiminta perustuu suureen määrään 
lyhytikäisiä sähkölaitteita. Järjestelmän ylläpito 
vaatii sähkölaitteiden korjaamista ja korvaamista 
uusilla. Järjestelmä ei läpäise ajan testiä.
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360 vuotta
Louhisaaren kartanossa ei ole erillistä ilmanvaihtoa, mutta 

ilma vaihtuu painovoimaisesti lämmitykseen käytettyjen 
takkojen hormien kautta. Takkoja sekä uuneja on kaikissa 

oleskelu- ja asuinhuoneissa.
(Lounatvuori, 2005: 90–91.)

2.2.8 Ilmanvaihto

Kerrostalojen ilmanvaihto toteutettiin 1950-luvulle 
saakka useimmiten painovoimaisella ilmanvaihdolla. 
Uunilämmitteisissä taloissa ilma poistui uunien hor-
meja pitkin puuta poltettaessa, myöhemmin sisä-
rungossa olevia poistohormeja pitkin. 1800-luvulla 
ikkunatuuletuksen merkitystä ilmanvaihdon osana 
korostettiin ja 1880-luvulla otetiin käyttöön kor-
vausilmakanavat osana ilmanvaihtojärjestelmää. 
(Neuvonen, ym., 2002: 131–132.) Ensimmäiset 
koneelliset poistoilmanvaihtojärjestelmät tulivat 
asuinkerrostaloihin 1940-luvulla. Järjestelmässä 
huoneistojen hormit koottiin yhteishormiin, jonka 
huipulla ollut puhallin poisti ilman rakennuksesta. 
(Mäkiö, ym., 1990: 179.) Koneellisten tulo- ja pois-
toilmanvaihtojärjestelmien rakentaminen alkoi 
1980-luvun lopulla. Ilmanvaihtoa toteutettiin sekä 
huonekohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, että keskite-
tyillä ilmanvaihtokoneilla. (Neuvonen, 2015: 86–87.) 
Aineen ja ajan tarkasteluun valitaan painovoimai-
nen-, koneellinen poisto- sekä koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto.

Painovoimainen ilmanvaihto Koneellinen poistoilmanvaihto

AINE Painovoimainen ilmanvaihto vaatii runsaan 
määrän poistohormeja sekä ulkoilmaventtiilit jokai-
seen huoneeseen (Kuuluvainen, ym., 2018). Tiilira-
kenteisissa taloissa hormit ovat olleet muurattuja, 
mutta niitä on tehty myös massa- tai riksilevyillä, 
sekä betonielementeillä (Neuvonen, ym., 2002: 131; 
Mäkiö, ym., 1990: 182). Ilmanvaihdon venttiilit vaa-
tivat pieniä määriä rautaa. Tiilirakenteinen painovoi-
mainen ilmanvaihto läpäisee aineen testin.

AIKA Uunilämmityksen yhteydessä toimivat paino-
voimaiset ilmanvaihdot ovat olleet käytössä vuosisa-
toja (ks. aikajana yllä). Muihin lämmitysjärjestelmiin 
yhdistetty painovoimainen ilmanvaihto on ollut käy-
tössä 1900-luvun alkupuolelta saakka (ks. aikajana 
yllä). Painovoimainen ilmanvaihto on yhä käytössä, 
siitä on pitkä rakennuskokemus ja se on helppo huol-
taa. Järjestelmä läpäisee ajan testin.

AINE Koneellisessa ilmanvaihdossa ilma poistuu 
puhaltimen avulla. Järjestelmä mahdollistaa huo-
mattavasti painovoimaista ilmanvaihtoa pienem-
män hormimäärän. Järjestelmän hormit on tehty 
yleensä tiilestä, betonista, pellistä tai asbestisemen-
tistä (Mäkiö, ym., 1990: 179–182). Järjestelmä vaatii 
aina toimiakseen elektroniikkaa, joka sisältää monia 
ympäristölle haitallisia aineita. Vaikka hormit tehtäi-
siin kestävistä aineista, ei koneellinen poistoilman-
vaihto läpäise aineen testiä.

AIKA Koneellista poistoilmanvaihtoa on käytetty 
75 vuoden ajan (ks. aikajana yllä). Vaikka ilmanvaih-
dosta on kokemusta ennen teollisen rakentamisen 
alkua, vaatii se toimiakseen lyhytikäisiä sähkölait-
teita. Ympäristöhallinto (2015) arvioi puhaltimen 
moottorin käyttöiäksi vain noin 20 vuotta, minkä 
jälkeen se tarvitsee vaihtaa. Koneellinen poistoil-
manvaihto ei läpäise ajan testiä.
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75 vuotta
Asuinkerrostaloihin tulleet ensimmäiset 

poistopuhaltimella varustetut ilmanvaihtojärjestelmät 
rakennettiin 1940-luvulla. 

(Mäkiö, ym., 1990: 179–182.)

110 vuotta
Keskuslämmityksen korvatessa uunilämmityksen 

rakennettiin ensimmäiset erilliset painovoimaiset 
ilmanvaihtojärjestelmät.

(Neuvonen, ym., 2002: 128, 132.)

45 vuotta
Ensimmäiset 

koneelliset tulo- ja 
poistoilmanvaihdot 

rakennettiin 
Helsingin 

Merihakaan 
1970-luvulla. 

(Neuvonen, 2015: 
82.)

30 vuotta
Ensimmäinen 
huoneistokohtainen 
tulo- ja poistoilmanvaihto 
rakennettiin vuonna 
1988. Täysin koneellisia 
ilmanvaihtojärjestelmiä alettiin 
varsinaisesti rakentamaan 
1980-luvun lopulla.  
(Neuvonen, 2015: 86–87.)

240 vuotta
Noakin arkin ilmanvaihto on 
painovoimainen. Rakennus 
liitettiin kaukolämpöverkkoon 
vuonna 1986, minkä jälkeen 
uunien hormit ovat toimineet 
ilmanvaihtokanavina.
(Rosén, 1997: 162.)

Painovoimainen  
ilmanvaihto

Aineen ja ajan tarkastelussa molempien tes-
tien ehdot läpäisee ainoastaan painovoimai-
nen ilmanvaihto. Järjestelmä on toiminnaltaan 
yksinkertainen, eikä se vaadi toimiakseen 
elektroniikkaa tai rakennusautomaatiota. Pai-
novoimainen ilmanvaihto on helppo huoltaa 
ja tiilirakenteisen järjestelmän odotettavissa 
oleva käyttöikä on satoja vuosia.

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

AINE Huoneistokohtaisessa tulo- ja poistoilman-
vaihtojärjestelmässä jokaisella huoneistolla on oma 
ilmanvaihtokoneensa. Keskitetyssä järjestelmässä 
yksi kone hoitaa esimerkiksi yhden porrashuoneen 
ilmanvaihdon. (Neuvonen, 2015: 86–87.) Koneel-
lisessa ilmanvaihdossa on myös muita järjestelmiä 
enemmän kanavia ja hormeja, ja ne on tehty tyypilli-
simmin sinkitystä pellistä. Järjestelmä perustuu aina 
suurelle määrälle elektronisia laitteita, joten vaikka 
kanavien materiaalin vaihtaisi seostamattomaan 
metalliin, ei järjestelmä täytä aineen ehtoja.

AIKA  Ensimmäisestä koneellisesta ilmanvaihdosta 
on noin 40 vuoden kokemus ja suuremmassa mitta-
kaavassa järjestelmiä on rakennettu vasta 30 vuotta 
(ks. aikajana yllä). Koneellisen poistoilmanvaihdon 
tavoin se vaatii toimiakseen lyhytikäisiä sähkölait-
teita. Järjestelmä ei läpäise ajan testiä.

AINE AIKA
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3 Ekologisesti kestävä kaupunkikerrostalo
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3.1 Suunnittelun lähtökohdat

Tässä luvussa esitellään aineen ja ajan tarkaste-
lun pohjalta tehty kestävän kaupunkikerrostalon 
rakennussuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana 
ovat ekologisesti kestävät rakenneratkaisut. Ensin 
esitellään kestävän kaupunkikerrostalon pääraken-
teet ja keskeinen talotekniikka. Rakenteiden jälkeen 
esitellään julkisivut, rakennuksen toiminnallisia ja 
tilallisia ratkaisuita sekä esimerkki sijoittumisesta 
kasvavaan Helsinkiin. Luvun lopussa rakennussuun-
nitelmaa tarkastellaan aineen ja ajan näkökulmasta.

Diplomityön yhtenä tavoitteena on ollut tutkia sitä, 
minkälainen ekologisista lähtökohdista suunniteltu 
kaupunkikerrostalo voisi olla. Suunnitelmaa tehtä-
essä on pyritty johdonmukaisesti ekovaikuttavaan 
lopputulokseen, mikä tarkoittaa, että rakennuksen 
muut suunnittelutavoitteet ovat alisteisia ekologi-
selle kestävyydelle. Tämä tarkoittaa lisäksi myös sitä, 
että mikäli kestävä ratkaisu on ristiriidassa olemassa 
olevan rakennuslainsäädännön tai rakennusmää-
räysten kanssa, on kestävä ratkaisu valittu suunnitel-
maan määräyksistä huolimatta. Pääasiassa ristiriidat 
rakennusmääräysten kanssa liittyvät rakennuksen 
laskennalliseen energiankulutukseen.

Rakennussuunnitelman lähtökohtana on luvussa 2 
tehty aineen ja ajan tarkastelu. Suunnitelman päära-
kenteiksi on valikoitu rakenteet, jotka ovat läpäisseet 

sekä aineen että ajan testit. Valitut rakenteet on esi-
tetty viereisellä sivulla. Sekundääriset- ja kevyemmät 
rakenteet on esitelty osana rakennussuunnitelmaa. 
Myös näiden rakenteiden suunnittelussa on kiinni-
tetty huomiota rakennusmateriaalien valintaan niin 
aineen kuin ajan ehtojen mukaisesti.

Koska ekologisesti kestävässä kaupunkikerrostalossa 
vältetään ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä, 
myöskään rakennuksen peruskäyttö, kuten sen läm-
mittäminen tai ilman vaihtaminen, ei vaadi kestä-
mättömien resurssien käyttöä. Rakennuskokemusta 
on käytetty hyödyksi teknisiä ratkaisuita valittaessa 
ja kaikkien ratkaisuiden lähtökohtana on ollut ekolo-
gisuuden lisäksi pisin mahdollinen käyttöikä.

Tilasuunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollistaa 
monipuolinen ja muuttuva käyttö kevyin muutoksin. 
Suunniteltaessa rakennusta useaksi sadaksi vuo-
deksi, on rakennuksen tulevaa käyttöä mahdotonta 
arvioida. Tällöin suunnittelussa korostuu rakennus-
rungon joustavuus. Tavoitteena on ollut suunnitella 
pitkäikäinen rakennusrunko ja talotekniikka, joka 
mahdollistaa tilojen jakamisen mahdollisimman 
monipuolisesti.

Kestävän kaupunkikerrostalon suunnittelun lähtö-
kohdat ovat ensisijaisesti rakennustekniset, mutta 
suunnitelman toimivuuden osoittamiseksi raken-

nukselle on luvun lopussa esitetty mahdollinen sijoi-
tuspaikka. Rakennuspaikka on Helsingin Haagassa, 
jossa rakennus liittyisi kaupunkibulevardin varressa 
osaksi Helsingin kasvavaa kantakaupunkia. Raken-
nuspaikka on valittu sen hyvän maaperän sekä Hel-
singin kasvusuunnitelman perusteella, mutta läh-
tökohtana on, että vastaavalla rakennustekniikalla 
tehty rakennus voisi sijoittua mihin tahansa suoma-
laiseen kaupunkiin.
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Rakennustekniset lähtökohdat – kestävät rakenneratkaisut

Rakennusrunko

 Perustukset: Luonnonkiviperustus

 Ulkoseinät: Massiivitiili kalkkilaastilla muurattuna

 Väli- ja yläpohjat: Puuvälipohja ja tiiliholvi

Kattorakenteet

 Kantavat kattorakenteet: Konttikattotuoli

 Vesikatto: Poltettu savitiilikate puisella aluskatteella

Talotekniikka

 Lämmönsiirto: Painovoimainen vesikeskuslämmitys

 Ilmanvaihto: Painovoimainen ilmanvaihto
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3.2 Rakennusrunko

Kestävän kaupunkikerrostalon rakennusrunko on 
mitoitettu ilman rakennesuunnittelijaa ja rungolle 
tehtyjä lujuuslaskelmia. Ennen rakenteiden lasken-
nallisen mitoituksen aloittamista rakenteet suun-
niteltiin vuosisatojen pituiseen kokemukseen ja 
rakennusperinteeseen luottamalla (Neuvonen, ym., 
2002: 20). Rakentajien kokemusta täydennettiin 
paikallisten rakennusjärjestysten avulla (Mt.), jotka 
toimivat aikansa rakennusmääräyksinä. Myös kes-
tävä kaupunkikerrostalo on suunniteltu ja mitoitettu 
kokemusperusteisesti. Rakenteiden minimoimista 
tärkeämmäksi tekijäksi on suunnittelussa nostettu 
esimerkkeinä käytettyjen rakenteiden pitkäksi osoit-
tautunut käyttöikä ja toimintavarmuus. Mitoituksen 
pohjana on käytetty rakennusoppaiden ohjeita sekä 
kuvauksia toteutetuista rakenneratkaisuista. 

Rakennuksessa on kellarin ja vintin lisäksi kuusi 
varsinaista kerrosta. Sen kantavana runkona on 
luonnonkiviperustuksen päälle rakennetut mas-
siivitiilimuurit (Rakenne 1). Massiivitiilirungossa 
ulkoseinät, päätyseinät ja sydänmuuri tai -muurit 
toimivat rakennuksen kantavina pystyrakenteina 
(Neuvonen, ym., 2002: 53). Runko jäykistetään ris-
tikkäisillä tiilimuureilla sekä kantaviin tiilimuureihin 
sidotuilla välipohjilla (Asp, 1904: 38–41; Asp, 1903: 
19). Kestävässä kaupunkikerrostalossa välipohjat 
ovat joko puurakenteisia tai tiiliholvattuja.

Massiivitiiliseinä

Puiset väli- ja yläpohjat & tiiliholvit

Luonnonkiviperustus

Aineet: 
Poltettu savi, hiekka, kalkkikivi, vesi, sahanpuru

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
360 vuotta, mahdollisesti vielä pidempään

Aineet: 
Luonnonkivi, sepeli ja savi  
Sisäpinnan tiilimuuraus: Poltettu savi, hiekka, kalkkikivi, vesi, sahanpuru

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
360 vuotta, mahdollisesti vielä pidempään

Aineet: 
Puuvälipohja: Puu, hiekka, rauta  
Tiiliholvi: Poltettu savi, hiekka, kalkkikivi, vesi, sahanpuru

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
Puuvälipohja: 360 vuotta, mahdollisesti vielä pidempään 
Tiiliholvi: 360 vuotta, mahdollisesti vielä pidempään



65

Rakenne 1. Rakenneaksonometria
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Piirustus 1. Rakennusrunko, peruskerros 1:300

Kestävässä kaupunkikerrostalossa on kahden sydän-
muurin tiilimuurirunko (Piirustus 1). Sydänmuurien 
väliin jäävä rakenne on tehty tiilestä holvaamalla. 
Rakennuksen pituussuuntaan menevien sydänmuu-
rien lisäksi tiiliset kantavat väliseinät jäykistävät 
runkoa. Porrashuone on tehty tiilestä porrassyöksyjä 
ja -tasanteita myöten, mikä tekee porrashuoneesta 
tulipalotilanteessa turvallisen poistumisreitin.

Maantasossa oleva ensimmäinen kerros (Piirustus 2) 
eroaa rakenteellisesti ylemmistä kerroksista. Ensim-
mäisen kerroksen lattia on tiiliholvattu ja porrashuo-
neesta johtavat poistumistiet ovat tiilirakenteisia. 
Ensimmäisessä kerroksessa sydänmuurit on auko-
tettu suurin holvein mahdollistamaan avoimet tilat.

Rakennuksen kellari on lämmittämätöntä tilaa. 
Rakennuksen varsinaisena alapohjana toimii ensim-
mäisen kerroksen lattia. Lämmitettyjä tiloja vasten 
olevat rakenteet voidaan tarkastaa kellarista, eivätkä 
esimerkiksi rakenteissa olevat vauriot ja vuodot jää 
yhtä helposti huomaamatta.

Ylemmät kerrokset ovat rakenteellisesti keskenään 
samanlaisia. Sydänmuurien ja ulkoseinien päällek-
käinen aukotus takaa sen, että kunkin aukon hol-
viin kohdistuu vain yhden kerroksen seinän rasitus.  
Sydänmuurien ja ulkoseinien väliset välipohjat ja 
yläpohjat ovat puurakenteisia.

Peruskerros 395 m²
a. Ilmanvaihdon hormit
b. Tiiliholvin vahvistuskaaret
c. Lämmityksen runkojohto
d. Lämmityksen meno- ja paluulinjajohto
e. Ranskalainen parveke
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Piirustus 3. Leikkaus A–A’ 1:300

Piirustus 2. Rakennusrunko, 1. kerros 1:300

1. kerros 395 m²
a. Tiilirakenteinen poistumistie
b. Tila 174 m²
c. TIla 164 m²
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Perustukset

Kestävässä kaupunkikerrostalossa on luonnon-
kivestä tehdyt perustukset. 1900-luvun alussa luon-
nonkiviset perustukset tehtiin suurista lohkotuista 
kivistä asettelemalla ne huolellisesti päällekkäin ja 
tarpeen tullen kiilaamalla ne pienemmillä kivillä 
(Lahti, 1960: 62–63). Kivijalkoihin on Suomessa 
käytetty pääasiassa graniittia ja gneissiä (Asp, 1904: 
11). Rakennuksen perustuksissa on käytetty suuria 
ja tarkasti muotoon sahattuja graniittikiviä, jotka 
takaavat vankan ja liikkumattoman muurin. Perus-
tus on ladottu kylmämuurina ilman muurauslaastia.

Rakennuksen seinien alla on suuret, kantavaan 
maaperään tukeutuvat kivet. Kivinen perusmuuri 
(Rakenne 2) levenee alaspäin mentäessä, mikä lisää 
muurin kykyä vastustaa ympäröivää maanpainetta 
sekä kasvattaa kantavaan maaperään tukeutuvaa 
pinta-alaa. Perusmuurin alaosa on 1800-luvun lopun 
esimerkin mukaisesti noin kaksi kertaa yllä olevan 
seinän paksuinen (Neuvonen, ym., 2002: 57).

Ulkoseinissä perusmuuri ulottuu lähes katutasoon 
saakka ja perusmuurin päällä on sokkelikivi, joka 
jää näkyviin ensimmäisen kerroksen julkisivun 
alareunaan. Perusmuurin sisäpuolella on tiilestä 
rakennettu reveteerausmuuri, joka levenee ylöspäin 
samalla, kun kivinen perusmuuri kapenee. Myös 

rakennuksen keskellä olevien kantavien tiiliseinien 
alla on luonnonkivestä tehty kivijalka.

Perustuksissa ei ole erillistä lämpö- tai vedeneris-
tystä. Ympäröivän maan kosteutta pienennetään 
johtamalla vesi pois rakennuksen luota ja täyttämällä 
maa sepelillä, jossa vesi ei pysty nousemaan kapil-
laarisesti. Sekä pihan että kadun puolella pintamaan 
alla on kalteva tiivistetty savikerros, joka ohjaa pin-
tavedet poispäin rakennuksesta. Rakennuksen alla 
oleva kantava peruskallio on muotoiltu niin, että vesi 
valuu kalliota pitkin poispäin rakennuksesta. Mikäli 
perustukset on tehty paalujen päälle, johdetaan vesi 
pois käyttämällä sepeliä ja tiivistettyä savikerrosta 
myös rakennuksen alla. 

Kylmämuurina ladottu kivijalka siirtää pieniä määriä 
kosteutta tiiliseinälle, jossa se nousee kapillaarisesti 
seinää ylös. Maaperästä tiiliseinään noussut vähäi-
nen kosteus pääsee kuivumaan kellariin ja ylemmissä 
kerroksissa ulko- ja huonetilaan rappauksen läpi. 
Kellari on viileä ja kostea tila, jota ei ole tarkoitettu 
asuin- tai oleskelukäyttöön. Sillä on kuitenkin tärkeä 
rakennusfysikaalinen tehtävä puskurivyöhykkeenä 
lämpimien tilojen ja maaperän välissä. Kellarilla on 
omat raitisilmakanavat ja poistoilmahormit, joten 
kellariin päätynyt kosteus pääsee myös poistumaan 
rakennuksesta.

Rakenne 2. Perusmuurissa muotoon leikatut kivet 
ladotaan ylöspäin keveneväksi rakenteeksi. Pintavedet 
ohjataan pois rakennuksen luota tiivistetyn savikerroksen 
avulla. 
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Piirustus 4. Leikkaus B–B’ 1:300 Piirustus 5. Leikkaus C–C’ 1:300

a. Ilmanvaihdon hormien sivuttaissiirtymät
b. Tiilirakenteinen poistumistie
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Ulkoseinät ja sydänmuurit

Suomessa tiilisten ulkoseinien mitoitus on pohjau-
tunut enemmän niiden lämmöneristyskykyyn kuin 
kantokykyyn (Neuvonen, ym., 2002: 64). Helsingissä 
rakennusjärjestysten vaatimukset vaihtelivat 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteessa kahden kiven molemmin 
puolin (Mt.). Aspin (1904: 39–40) mukaan Suomen 
oloihin riittävä lämmöneristys saadaan paksulla, 
kahden kiven massiivitiilimuurilla. Korkeissa tii-
likerrostaloissa seinät ovat leventyneet alaspäin 
(Neuvonen, ym., 2002: 64). Kestävässä kaupunki-
kerrostalossa ulkoseinät ovat ikkunoiden kohdalta 
kahden ja ikkunapilareissa kahden ja puolen kiven 
paksuiset). Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat 
kauttaaltaan kahden ja puolen kiven paksuiset. 
Muiden kerrosten seinäpaksuudet ovat keskenään 
samat. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa 
sydänmuuriin on holvattu suuret aukot, joilla tiloista 
saadaan avarampia.

Massiivirakenteen yksiaineisuus varmistaa, että 
rakenteen sisään ei muodostu riskialttiita rajapintoja 
eri materiaalikerrosten välille. Tiiliseinän pakkasen-
kestävyys varmistetaan muuraamalla seinän ulko-
pinta kovilla, tummaksi poltetuilla tiilillä (Asp, 1904: 
23). Sen sijaan sisäpinnassa käytetään pehmeämpiä, 

vähemmän palaneita tiiliä, joiden lämmöneristävyys 
on lasisiksi poltettuja tiiliä parempi (Mt.).

Harvinaisten ainevarastojen aineiden, kuten metallien, 
käytön minimoimiseksi muuraus on suunni-
teltu ilman rautatuentoja. Ovi- ja ikkuna-auko-
tukset tehdään siksi holvaamalla joko kaarevalla 
(Rakenne 4) tai pienissä aukoissa suoralla tiiliholvilla 
(Rakenne 5).

Muurauslaastina kestävässä kaupunkikerrostalossa 
käytetään märkäsammutettua kalkkilaastia. Kalk-
kilaasti valmistetaan hiekasta ja kalkkikivestä, joka 
ensin poltetaan ja sen jälkeen sammutetaan ennen 
käyttöä. Kailan (1997: 139–141) mukaan VTT:n 
1980-luvulla suorittamissa tutkimuksissa ominai-
suuksiltaan ylivoimaisesti parhaaksi laastiksi on 
osoittautunut kalkkipohjainen laasti, jossa on jou-
kossa vanhan ajan sementtiä. Vanhanajan sementillä 
tarkoitetaan hydraulisia lisäaineita, kuten tiilijauhoa 
ja poltettua savea (Mt.). Kalkkilaasti on nykyaikaista 
kalkkisementti- tai sementtilaastia pehmeämpää ja 
joustavampaa (Kaila, 1997: 132–138). Kalkkilaas-
tilla muuratussa seinässä tiilillä on sementtilaastia 
paremmin tilaa lämpölaajentua, mikä ehkäisee tiil-
ten rikkoutumista (Mt.: 111–113). Kestävässä kau-
punkikerrostalossa ei käytetä nykyaikaisille tiilisei-
nille tyypillisiä liikuntasaumoja. Liikuntasaumojen 

pois jättämisellä myös vältetään lyhytikäisten ja hai-
tallisten elastaanimassojen käyttö. 

Julkisivun suoriin osiin, sekä ikkunoiden alapuolelle 
tiiliseinän muurataan luonnonkiviset listat (Raken-
teet 6 ja 7). Kerroslistojen tehtävänä on keventää 
korkeaan seinään aiheutuvaa kosteusrasitusta ja 
ohjata vesi pois julkisivusta. Kerroslistat on sijoitettu 
kerroksen välein.

Ulkoseinille tehdyissä aineen ja ajan tarkasteluissa 
käytettyjen esimerkkien mukaisesti kestävän kau-
punkitalon julkisivu rapataan kalkkirappauksella 
(Rakenne 8). Tummaksi poltettu tiili kestää Suomen 
oloissa pakkasta ja se voitaisiin jättää myös julki-
sivuun näkyviin (Asp, 1904: 23). Rappaus suojaa 
seinän varsinaista rakennetta (Kaila, 1997: 124). 
Huokoinen rappaus kestää hyvin jäätymistä ja Suo-
messa hyvät kalkkirappaukset ovat kestäneet puo-
litoista vuosisataa (Mt.: 110, 141). Kohdissa, joissa 
rappaus maalataan, tehdään maalaus kalkkimaalilla, 
joka on Kailan (1997: 649) mukaan ainoa kalkkirap-
pauksen pinnassa kestävä maalaustapa. Kalkkimaali 
sekoitetaan uloimman laastin sekaan, jotta rappaus-
laasti ei tule julkisivussa näkyviin, mikäli maalipinta 
vaurioituu (Mt.: 148).
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Rakenne 3. Rakennuksen ulkoseinä on muurattu ikkunoi-
den kohdalta kahden- ja ikkunapilarien kohdalta kahden 
ja puolen kiven seinänä. Muuraus on tehty kryssi- eli risti-
limityksenä, jonka on katsottu takaavan muurille parhaan 
mahdollisen lujuuden (Neuvonen, ym., 2002: 68). Kuva 
tekijän, Lahtisen (1960: 74–75) mukaan.

Rakenne 4. Suurissa aukoissa käytetään tiilikaarta. 
Kestävässä kaupunkikerrostalossa tiilikaarella on muurattu 
ensimmäisen kerroksen sydänmuurien sekä kellarin 
seinien aukot.

Rakenne 5. Suorassa, toiselta nimeltään venäläisessä 
tiiliholvissa aukon yläreunan tiilet asetetaan viuhkaan. 
Suoran tiiliholvin maksimileveys on noin 1200 millimetriä 
(Neuvonen, ym., 2002: 72). Kuva tekijän.

Rakenne 6. Ikkunoiden alareunassa käytetään luonnon-
kivistä listaa. Käyttämällä luonnonkiveä tai muuraamalla 
ikkunan alareuna tummaksi poltetuilla tiilillä vältetään 
ikkunapellin käyttö (Järnefelt, 2019). Kuva tekijän.

Rakenne 7. Kestävässä kaupunkikerrostalossa on luon-
nonkiviset kerroslistat. Kerroslistojen tehtävänä on ohjata 
julkisivua pitkin valuva vesi pois seinältä sekä suojata 
ikkunoita (Järnefelt, 2019). Kuva tekijän, Aspin (1904: 
kuvaliite, kuva 281) mukaan.

Rakenne 8. Rappaus tehdään kahdessa kerroksessa. 
Ensimmäinen, karkeasta laastista tehty kerros tarttuu 
tiilimuuraukseen ja toinen, hienojakoisempi laasti tasoi-
tetaan valmiiksi seinäpinnaksi (Asp, 1904: 77–78). 
Kohdissa, joissa rappaus maalataan, tehdään se Kailan 
(1997: 148) ohjeen mukaan sekoittamalla kalkkimaali 
pintarappauksen sekaan. Kuva tekijän.
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Väli- ja yläpohjat

Sydänmuurien välissä, ensimmäisen kerroksen lat-
tiassa, porrashuoneissa ja jokaisessa kerroksessa 
olevassa porrashuoneen viereisessä apuhuoneessa 
välipohjarakenne on tehty tiiliholvilla. Muualla 
välipohjat on tehty puurakenteisina. Yläpohja on 
samaan tapaan porrashuoneissa ja sydänmuurien 
välissä tiiliholvattu ja muualla puurakenteinen.

Rakennuksen puiset väli- ja yläpohjat on tehty lii-
mattomien puuelementtien varaan. 1800-luvun 
lopulla puuvälipohjat kannatettiin jykevillä puun 
rungosta veistetyillä palkeilla, puuvasoilla (Neuvo-
nen, ym., 2002: 88). Kestävässä kaupunkikerrosta-
lossa välipohjien puuelementti koostuu yhteen kiin-
nitetyistä pitkistä mäntylankuista, jotka puuvasojen 
tapaan ulotetaan yhtenäisinä ulkoseinältä sydän-
muurille saakka. Rakenteen ainoana erona puuva-
soin tehtyyn välipohjaan on se, että kantavat puiset 
rakenteet ovat kiinni toisissaan sen sijaan, että ne 
olisi ladottu rakenteeseen puolen metrin välein. 
Tiiviin puuelementin etuna on puuvasoin kanna-
tettua välipohjaa pienempi palopinta-ala. Yhtenäi-
nen puurakenne myös tekee välipohjan rakenteesta 
yksinkertaisemman. Puuelementtien päällä on ääntä 
vaimentava hiekkakerros, jonka päälle on rakennettu 
lautalattia. Välipohjan rakenne (Rakenne 9) on mate-

riaaleiltaan ja toimintaperiaatteiltaan sama, kuin 
satoja vuosia kestäneissä puuvasoin kannatetuissa 
välipohjissa. Myös yläpohja (Rakenne 10) on tehty 
puuelementin varaan, mutta hiekan sijaan elementin 
päällä on eristeenä savella kyllästettyä puukuituvil-
laa. Puukuituvillan kyllästäminen savella parantaa 
eristeen paloturvallisuutta. Eristeen päällä on tiili-
nen palopermanto.

Puuvälipohjat kannatetaan sydänmuurista ja ulko-
seinistä ulottamalla tiiliseinää huoneeseen päin 
noin puolikkaan kiven verran (Rakenne 11). Tiili-
seinää ulottamalla puu ei jää kokonaan muurauk-
sen sisään, mikä mahdollistaa ilman paremman 
kiertämisen. Ulottamalla tehty välipohjan kannatus 
ei Aspin (1903: 19) mukaan vaadi puuosien suojaa-
mista kosteudelta. Rakennuksen jäykistämiseksi 
välipohjat ankkuroidaan kantaviin tiiliseiniin väli-
pohja-ankkureilla jokaisen ikkunapilarin kohdalta 
(Mt.). Kestävässä kaupunkikerrostalossa ankkurit on 
tehty raudasta ja kiinnitetty puuelementtien kylkiin. 
Rakenteessa välipojat toimivat vetosauvoina. Jotta 
jäykistys ulottuu ulkoseinästä toiseen, kiinnitetään 
puiset välipohjat toisiinsa sydänmuurien tiiliholviin 
tehdyssä urassa kulkevilla rautaisilla vetotangoilla. 

Kestävässä kaupunkikerrostalossa tiiliholvausta on 
käytetty paikoissa, joissa vaakarakenteiden tulee 

kestää erityisen hyvin mahdollista tulipaloa tai kos-
teusrasitusta. Tästä syystä sekä porrashuoneiden että 
sydänmuurien välinen välipohja on tehty tiiliholvilla. 
Täystiilisissä holveissa rakenne tehdään niin, että tii-
liin ja niiden saumoihin kohdistuu ainoastaan puris-
tusta. Sydänmuurien välinen välipohja rakennetaan 
kestävässä kaupunkikerrostalossa tynnyrikappahol-
veina (Rakenne 12). Tynnyrikappaholvi on tavallista 
tynnyriholvia selkeästi matalampi, korkeudeltaan 
noin 1/10 holvin jännemitasta (Asp, 1904: 52). Kes-
kellä rakennusta, jossa sydänmuurien välisen holvin 
jännemitta on yli kolme ja puoli metriä, varustetaan 
holvi vahvistuskaarilla Aspin ohjeiden mukaisesti 
(Mt.). 

Kellarin katto rakennetaan tynnyrikappaholveilla 
(Rakenne 13), samoin ensimmäisessä kerroksessa 
rakennuksen läpi kulkeva poistumistie. Välipohjina 
toimivat tiiliholvit muurataan niin, että holvin ylä-
pinta on 100 mm varsinaista lattiapintaa alempana. 
Holvin päälle voidaan näin rakentaa erillinen lattia 
tilan käyttötarkoituksesta riippuen.

Porrashuoneen välitasanteet, porrassyöksyt sekä 
porrashuoneen katto on tehty tiiliholveilla (Rakenne 
14). Porrashuoneen keskellä kulkeva tiilirakentei-
nen hissikuilu tekee porrassyöksyjen jänneväleistä 
lyhyitä, mikä mahdollistaa matalat holvit.
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Rakenne 9. Kestävässä kaupunkikerrostalossa on puis-
ten elementtien varaan rakennetut välipohjat. Elementit 
koostuvat koko elementin pituisista järeistä lankuista, 
jotka on kiinnitetty toisiinsa ohuin rautaisin vetotangoin. 
250 mm paksun puuelementin päällä on hiekkaa ääntä 
vaimentavana kerroksena sekä lautalattia. 

Rakenne 10. Yläpohja on ainoa rakenne, jossa on käy-
tetty erillistä lämmöneristettä. Lämmöneristeenä on 200 
mm savella käsiteltyä puukuituvillaa ja eristeen päälle on 
ladottu lappeellaan olevista tiilistä puolen kiven paksui-
nen palopermanto.

Rakenne 11. Väli- ja yläpohjat kannatetaan ulottamalla 
tiiliseinää huoneeseen noin puolen kiven verran. Välipoh-
jat kiinnitetään tiiliseinään rauta-ankkurein. Kuva tekijän, 
Aspin (1903: kuvaliite, kuva 118) mukaan.

Rakenne 12. Sydänmuurien välinen välipohja tehdään 
vahvalla, yhden kiven tynnyrikappaholvilla. Tynnyrikappa 
muurataan Aspin (1904: 53) ohjeen mukaan siteeseen 
takamuurauksen kanssa. Rakennuksen keskiosassa käy-
tetään holvin alapuolelle muurattuja vahvistuskaaria noin 
2,5 metrin välein holvin suuren jännemitan takia. Kuva 
tekijä, Aspin (1904: kuvaliite, kuva 169) mukaan.

Rakenne 14. Porrassyöksyt ja -tasanteet on holvattu 
tynnyrikappaholveilla. Jokainen holvi kannattelee kahta 
askelmaa. Askellankut ja porrastasanteen pinta ovat 
luonnonkiveä.

Rakenne 13. Ensimmäisen kerroksen katto rakennetaan 
vierekkäisillä tynnyrikappaholveilla. Tiilirakenteinen väli-
pohja suojaa rakennuksen lämmintä osaa muun muassa 
kylmyydeltä, melulta ja tulelta (Neuvonen, ym., 2002: 
89). Kellari on jaettu kapeisiin huoneisiin, minkä joh-
dosta yksittäisten holvien jännemitat eivät kasva suuriksi.
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3.3 Kattorakenteet

Kestävän kaupunkikerrostalon kattona on kont-
tikattotuolien päälle rakennettu tiilikatto. Raken-
nuksessa on yläpohjasta irrallinen vesikattorakenne 
ja tuuletettu vintti. Vintti mahdollistaa vesikaton 
tarkastamisen sekä vuotojen ja muiden vaurioiden 
havaitsemisen ja korjaamisen. Pienet vuodot myös 
kuivuvat vintin suuren ilmatilavuuden vuoksi vauri-
oittamatta muita rakenteita.

Kestävässä kaupunkikerrostalossa on yksinkertai-
nen harjakatto, jossa on jyrkkä 40° kattokulma. Kal-
tevalla katolla sadevesi ohjataan pois rakennuksen 

Tiilikate puisella aluskatteella

Konttikattotuolit

Aineet: 
Poltettu savi, hiekka, puu, sahanpuru

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
Hyvin huollettuna jopa 190 vuotta

Aineet: 
Puu, rauta

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
Yli 580 vuotta, mahdollisesti pidempään

päältä. Kattoliiton (2013: 86–87) mukaan savitiili-
katon tulee olla riittävän jyrkkä ja sille pitää rakentaa 
aluskate, sillä tiilikatto ei ole koskaan täysin vedenpi-
tävä. Jyrkkä katto vähentää aluskattoon kohdistuvaa 
kosteusrasitusta. Aluskate on tehty mäntylankusta 
kaksikerroksisena uurrelautakattona. Näin vältetään 
muovi- tai bitumipohjaisten kermien sekä peltien 
käyttö.

Aluskatteen päällä on tuuletusrimat ja ruoteet, joihin 
kattotiilet kiinnittyvät (Rakenne 15). Kestävässä 
kaupunkikerrostalossa kattotiilet ovat valssitiiliä 

(Rakenne 16). Vesikattoon kohdistuu suuri säärasi-
tus, joten katon käyttöiän kannalta on tärkeää, että 
kattoa on helppo korjata ja esimerkiksi rikkoutuneita 
tiiliä päästään vaivattomasti vaihtamaan. Säänkestä-
vyyttä ja routimista on kestävässä kaupunkikerros-
talossa ehkäisty käyttämällä tummaa, kovaksi pol-
tettua ja lasitettua tiiltä. Katon läpivientien kohdalla 
piipun alareunan muotoilu suojaa katossa olevaa 
aukkoa suoralta sateelta ja ohjaa piippua pitkin valu-
van veden katolle (Rakenne 17).

Konttikattotuolit (Rakenne 18) rakennetaan veiste-
tyistä mäntypiiruista ja lovetut liitokset kiinnitetään 
puutapein. Kattotuoli kiinnittyy muuhun rakennuk-
seen seinän yläreunassa olevien jalasparrujen avulla. 
(Huttunen, 2016). Kattotuolin nurkka lepää seinä-
pinnasta ulospäin ulottuvan yläreunan päällä niin, 
että katolta valuva vesi ohjataan vesikouruun ja pois 
julkisivusta (Rakenne 19). 

Kattotuolit kiinnitetään toisiinsa jykevällä aluslau-
doituksella, mikä tasaa voimia kattotuolien välillä 
(Huttunen, 2016). Rakenne on erittäin kestävä, 
koska katto toimii kokonaisuutena, jossa rakenne 
joustaa ja taipuu. Jouston ansiosta kuormat siirty-
vät katolta seinille aina ehjiä kattotuoleja pitkin, eikä 
yksittäisen osan rikkoutuminen romahduta kokonai-
suutta. (Mt.)
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Rakenne 15. Vesikaton rakenne. Aluskatelaudoitukseen 
kiinnitetään tuuletusrimat, jotta aluskatetta pitkin valuva 
vesi pääsee poistumaan rakenteesta. Tuuletusrimojen 
päälle tehdään ruodelaudoitus, johon kattotiilet kiinnitty-
vät.

Rakenne 18. Kestävässä kaupunkikerrostalossa käytetyn konttikattotuolin rakenne. Rakenteeseen kohdistuvat pysty-
kuormat, kuten lumikuormat, ja rakenteen oma paino aiheuttavat liitoksiin pelkästään puristusta, jota puutappiliitokset 
kestävät erinomaisesti (Huttunen, 2016). Väli- ja yläpohjilla ankkuroidut seinät estävät kattotuoleja leviämästä. Raken-
teet kapenevat ja kevenevät selkäpuiden tavoin rakenteen yläosaa kohti, missä kattotuoleihin kohdistuvat voimat ovat 
pienempiä (Huttunen, 2008). Kuva tekijän, Aspin (1903: kuvaliite, kuva 220) mukaan.

Rakenne 19. Räystäs. Kattotuoli kiinnittyy seinän 
yläreunassa olevaan jalasparruun. Tiiliseinän yläreunaa 
ulotetaan räystäällä muuta seinäpintaa ulommas, mikä 
suojaa julkisivua katolta valuvalta vedeltä. Räystäslaudat 
ovat puuta.

Rakenne 17. Katon läpivienneissä piipun reunan muo-
toilu suojaa läpivientiä suoralta sateelta ja ohjaa valuvan 
veden vesikatolle tai aluskatteelle. Vintin suuren ilmati-
lavuuden ansiosta pienet vuodot pääsevät kuivumaan, 
eivätkä näin vahingoita yläpohjan rakennetta.

Rakenne 16. Ura- eli valssitiilissä on sekä sivu- että ylä-
reunaan tehty harjanne, joka tekee tiilikatosta perinteistä 
kankitiilikattoa tiiviimmän (Puurunen, 2000b: 2). Kuva 
tekijän, Puurusen (2000b: 2) mukaan.
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3.4 Talotekniikka

Rakennuksen toiminnan kannalta tärkeimmät talo-
tekniset järjestelmät, lämmönsiirto ja ilmanvaihto, 
ovat kestävässä kaupunkikerrostalossa passiivisia 
(Rakenne 20). Tämä tarkoittaa, että järjestelmät 
kykenevät pitämään rakennuksen toiminnassa myös 
riippumatta ulkopuolisten teknisten järjestelmien, 
kuten kaukolämpö- tai sähköverkon toiminnasta. 

Rakennuksen lämmönsiirtojärjestelmänä on paino-
voimainen vesikeskuslämmitys, jonka käyttövoima 
syntyy lämpimän ja haalean veden tiheyserosta. Pai-
novoimaisessa ilmanvaihdossa käyttövoima tulee 
ulko- ja sisäilman lämpötilaerosta. Molemmat ratkai-
sut ovat erittäin yksinkertaisia ja helppoja ylläpitää.

Painovoimaisessa vesikeskuslämmityksessä vesi 
kuumennetaan kellarissa olevassa lämpökeskuk-
sessa, josta se jaetaan rakennukseen kuuman veden 
ja ikkunoiden alle sijoitettujen radiaattoreiden avulla 
(Rakenne 20). Painovoimaisessa vesikeskuslämmi-
tyksessä veden kiertovoimaa kasvattavat meno- ja 
tulojohdon lämpötilaero sekä lämmityskattilan ja 
radiaattorien välinen korkeusero (Harju, 2010: 112). 
Vesikeskuslämmitys voidaan kytkeä osaksi kauko-
lämpöverkkoa, mikäli saatavilla oleva kaukolämpö 
on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Mikäli 
kaukolämpöä ei ole saatavilla tai se on kestämättö-
mästi tuotettua, voidaan rakennusta lämmittää polt-
tamalla puupellettejä lämpökeskuksessa sijaitsevassa 
lämmityskattilassa.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa (Rakenne 21) 
kevyempi lämmin ilma johdetaan poistoilmahormeja 
(Rakenne 22) pitkin ulos samalla kun tuloilma johde-
taan sisään raitisilmakanavien (Rakenne 23) kautta. 
Poistohormien määrä on mitoitettu niin, että raken-
nuksen kunkin kerroksen käyttötarkoitusta ja tila-
jakoa on mahdollista muuttaa joustavasti niin, ettei 
ilmanvaihtoa tarvitse samalla muuttaa. Julkisessa 
käytössä tai toimistokäytössä hormien määrä riittää 
noin 50 hengelle kussakin kerroksessa. Mikäli ilmaa 
täytyy poikkeuksellisesti vaihtaa vieläkin enemmän, 
käytetään ikkunatuuletusta.

Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen vesikeskuslämmitys

Aineet: 
Poltettu savi, hiekka, kalkkikivi, vesi, sahanpuru, rauta

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
Ainakin 360 vuotta, sama kuin massiivitiilirungolla

Aineet: 
Rauta

Odotettavissa oleva käyttöikä: 
Järjestelmän huollosta riippuen jopa sata vuotta
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Rakenne 20. Painovoimaisen vesikeskuslämmityksen 
periaatekaavio. Järjestelmän alimpana kohtana on läm-
mityskattila ja ylimpänä avoin paisunta-astia. Kuuma vesi 
kulkee nousujohtoa rakennuksen vintille, mistä se jaetaan 
radiaattoreille. Lämmitysputket kulkevat niille tehdyissä 
kanavissa tai pinta-asennuksina niin, että mahdolliset 
vuodot on helppo havaita ja korjata, eikä rakenteita 
tarvitse rikkoa järjestelmän osia vaihdettaessa.

Rakenne 23. Raitisilmakanavat sijaitsevat huoneen 
yläosassa ikkunoiden päällä, jolloin sisään johdettu 
viileä ilma sekoittuu parhaiten lämpimään huoneilmaan. 
Seinän sisäpinnassa on raitisilmaventtiili, jonka kautta 
käyttäjä säätää sisään tulevan ilman määrää.

Rakenne 21. Painovoimaisen ilmanvaihdon periaate-
kaavio. Jokaisella huoneella on oma raitisilmakanava ja 
poistohormi, joka nousee erillisenä kanavana vesikaton 
yläpuolelle asti. Vesikaton läpivientien yksinkertaista-
miseksi hormit kootaan rakennuksen harjalla kulkeviin 
piippuihin. Kuuluvaisen ja kollegoiden (2018) mukaan 
hormien sivuttaissiirtymien tulee kaikissa tapauksissa olla 
alle 10 % hormin korkeudesta.

Rakenne 22. Sydänmuureissa kulkevat ilmanvaihdon 
poistohormit ovat puolen kiven hormeja, kooltaan tilasta 
riippuen 150 x 150 mm tai 225 x 150 mm. Hyvän 
virtauksen takaamiseksi kanavat on slammattu laastilla. 
Ilmanvaihtoa voidaan säätää helposti poistohormeissa 
olevien venttiilien avulla.
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3.5 Julkivisut

Kestävän kaupunkikerrostalon julkisivut ovat kalk-
kirapattuja. Ensimmäisessä kerroksessa kalkkirap-
paus on maalattu harmaaksi. Kerroksen alareunassa 
on noin puolen metrin korkuinen luonnonkivinen 
sokkeli. Ylemmissä kerroksissa rappauksen puner-
tava väri johtuu rappauksen sekaan sekoitetusta 
tiilimurskasta. Julkisivussa näkyvät myös luonnon-
kiviset listat ikkunoiden alareunassa sekä ikkuna-
pilareissa. Rakennuksen katolla olevat piiput on 
rapattu samalla rappauksella kuin muu seinäpinta. 
Kattotiilet ovat lasitettua tummaksi poltettua tiiltä.

Porrashuoneen matalia ja ensimmäisen kerroksen 
korkeita ikkunoita lukuun ottamatta rakennuk-
sen ikkunat ovat keskenään samankokoisia. Kaikki 
ikkunat ovat kolmilasisia puuikkunoita. Pesemi-
sen helpottamiseksi kaikki ikkunat ovat sisäänpäin 
aukeavia. Ikkunatuuletusta varten jokaisen ikkunan 
yläreunassa on erillinen tuuletusikkuna (Rakenne 
24). Terveysikkunan nimellä kulkenut ikkuna mah-
dollistaa tehokkaan ikkunatuuletuksen ja ohjaa 
sisään tulevan ilman huonetilan yläosaan (Neuvo-
nen, ym., 2002: 85). 

Jokaisessa sydänmuurien rajaamassa rakennus-
lohkossa on lisäksi vähintään yksi ranskalainen 
parveke. Parvekkeen ovessa on ohuet puukarmit 
ja suuri ikkuna. Myös ensimmäisen kerroksen ovet 
ovat ikkunallisia kapeakarmisia puuovia.

Piirustus 6. Julkisivu kadulle 1: 300

1. Tummaksi poltettu lasitettu kattotiili
2. Kalkkirappaus, punainen väri rappauksen seassa olevasta tiilimurskasta
3. Kalkkirappaus, harmaa
4. Luonnonkivisokkeli, harmaa graniitti

4,1 m

23,2 m

31,0 m

1.

2.

2.

3.

4.

1.

2.

2.

3.

4.

30,2 m 30,4 m



79

Rakenne 24. Ikkunan yläreunassa on avautuva tuuletus- 
ikkuna. Tuuletusikkuna avautuu sisäpuolelta ala- ja 
ulkopuolelta yläreunastaan. Molemmat ikkunanpuitteet 
avautuvat samalla avausmekanismilla.

Piirustus 7. Julkisivu pihalle 1: 300

4,1 m

23,2 m

31,0 m

1.

2.

2.

3.

4.

1.

2.

2.

3.

4.

30,2 m 30,4 m
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3.6 Tilat ja toiminnallisuus

Kestävän kaupunkikerrostalon kuudessa kerroksessa 
on huoneistoalaa yhteensä noin 2 325 m². Koko 
rakennuksen bruttoala on noin 3 700 m². Huoneisto- 
ja bruttoalan suurehkoa eroa selittävät paksut mas-
siivirakenteet sekä huoneistoalaan kuulumaton kel-
lari. Rakennuksessa ei ole omaa väestönsuojaa, vaan 
väestönsuojatilat on keskitetty korttelikohtaisesti.

Talon rakennusrunko mahdollistaa rakennuksen 
käyttämisen esimerkiksi asuntoina, toimistoina, 
julkisena tilana tai näitä toimintoja sekoittaen. 
Tilojen uudelleenjakaminen ja käyttötarkoituksen 
muuttaminen onnistuu ilman rakennusrungolle tai 
talotekniikalle tehtäviä muutoksia. Rakennusrungon 
joustavuutta havainnollistetaan esittämällä erilainen 
pohjaratkaisu rakennuksen jokaiseen kerrokseen. 

Ensimmäisessä kerroksessa tiilirakenteiset välisei-
nät on aukotettu leveillä kaariholveilla. Aukotus 
tekee tiloista avarampia, mikä mahdollistaa parem-
min erilaiset liike- ja toimitilat. Aukot voidaan myös 
sulkea osastoivilla väliseinillä, mikäli tiloja halutaan 
jakaa pienemmiksi. Ylemmissä kerroksissa tiilimuu-
rien aukotus on kerrosten välillä identtinen, mutta 
tilojen erilaista yhdistelyä varten aukkoihin voidaan 
rakentaa osastoivia tai kevyitä väliovia sekä puisia 
tai lasisia väliseiniä. Väliovet ja asuntojen ovet ovat 
puurakenteisia. Porrashuoneen ovet ovat metallisia.

Ylemmissä kerroksissa kevyet väliseinät ovat puu-
rakenteisia. Asuntojen väliset seinät ovat osastoivia 
elementtiseiniä, joissa kahden puuelementin välissä 
on hiekkaa ääntä eristävänä kerroksena. Asuntojen 
sisäiset väliseinät ovat yksinkertaisia puuelementti-
seiniä. Elementtinä käytetään liimatonta massiivi-
puuelementtiä. Puiset väliseinät tuetaan välipohjiin 
ja kantaviin seiniin, joten niiden sijainti ei ole riippu-
vainen muiden kerrosten väliseinistä. 

Rakennuksen keskirungossa olevat sydänmuurit 
on mitoitettu niin, että kylpyhuoneet ja muut suu-
remman kosteusrasituksen aiheuttavat tilat voidaan 
sijoittaa niiden väliin. Kylpyhuoneet eivät ole varsi-
naisia märkätiloja ja märkätilojen tehtävän hoitavat 
suihkukaapit. Kylpyhuoneiden seinät on päällystetty 
savirappauksella ja lattia polttamattomasta savesta 
tehdyillä laatoilla. Sydänmuurien välissä välipohja 
on tiilirakenteinen, mikä vähentää kosteusvaurion 
riskiä. Mikäli kylpyhuoneista valuu vettä rakentei-
siin, kuivuu yksiaineinen massiivitiilirakenne ilman, 
että vesi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita. 

Porrashuoneen vieressä olevaa tiiliholveilla katettua 
huonetta voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen 
kerroksen muista tiloista riippuen. Tiilirakenteen 
ansiosta tila kestää hyvin kosteutta, joten se sopii 
esimerkiksi talopesulaksi tai talosaunaksi. Huone 

on myös oma palo-osastonsa, joten se sopii hyvin 
esimerkiksi varastoksi tai takkahuoneeksi.

Palotilanteessa rakennuksesta poistuminen tapah-
tuu omana palo-osastona toimivaa porrashuonetta 
pitkin. Porrashuoneesta on suora uloskäynti raken-
nuksen pihalle ja tiiliholvein katettu poistumistie 
kadun puolelle. Ranskalaiset parvekkeet toimivat 
varapoistumisteinä.

Sisätiloissa tiiliseinät on pääosin savirapattu vaa-
leiksi. Sydänmuurit ovat paikoin rappaamattomia, 
mikä korostaa rakennuksen massiivitiilirunkoa. 
Välipohjien alapinta ja puiset väliseinät on päällys-
tetty vaaleilla savilevyillä. Vaaleat savipinnat tuovat 
tiloihin valoisuutta. Lisäksi savipinnat parantavat 
sisäilman laatua tasaamalla kosteus- ja lämpötila-
vaihteluita (Järnefelt, 2019). Ensimmäisen kerrok-
sen lattia on päällystetty luonnonkivilaatoilla. Ylem-
missä kerroksissa puisen välipohjan tai tiiliholvin 
päälle rakennetaan koivupuiset lautalattiat, jotka on 
käsitelty pellavaöljypohjaisella lattiavahalla.
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Kuva 8. Peruskerros asuntona.
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Kuva 9. Peruskerros toimistona.
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Kuva 10. Ensimmäisen kerroksen liiketila ravintolana.
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1. kerros – katutaso

Maantasokerroksen liiketilat aukeavat kadulle. Lii-
ketiloja voidaan yhdistellä tai erottaa puisten väli-
seinien paikkaa vaihtamalla. Kerroksen läpi kulkee 
tiilirakenteinen poistumisreitti. Ensimmäiseen ker-
rokseen on esitetty kivijalkaliikkeitä, mutta tiloja 
voidaan myös käyttää asuntojen varastoina ja yhteis-
tiloina.

a. Ravintola + keittiö 158 m²
b. Toimitila + varasto 74 m²
c. Liiketila + varasto 101 m²
d. Ulkoiluvälinevarasto

Piirustus 8. Pohjapiirros, kellari (–3,4 m) 1:300

Piirustus 9. Pohjapiirros, 1. kerros (+0,0 m) 1:300

Kellari

Kestävän kaupunkikerrostalon kellari on pääosin 
maalattiainen, eristämätön tila. Alhaisen lämpötilan 
ja suuren ilmankosteuden takia kellariin on osoitettu 
ainoastaan huolto- ja teknisiä tiloja. Kellarissa sijait-
see rakennuksen lämpökeskus ja puupellettivarasto. 
Kellarin osuus porrashuoneesta on erotettu muusta 
porrashuoneesta metalliovella.

a. Lämpökeskus
b. Puupellettivarasto

ab

b

ac

d
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Piirustus 10. Pohjapiirros, 2. kerros (+4,5 m) 1:300

Piirustus 11. Pohjapiirros, 3 kerros (+8,0 m) 1:300

3. kerros – toimisto

Kolmanteen kerrokseen on esitetty toimisto. Toimis-
tossa on työpiste 50 työntekijälle, aula, neuvottelu- 
ja taukotilat, varastoja sekä wc- ja peseytymistilat. 
Nuorisotilan tavoin toimiston aulaan saadaan luon-
nonvaloa sydänmuurissa olevan aukotuksen avulla.

Toimisto 395 m²
a. Aula
b. Taukotila
c. Neuvotteluhuone
d. Suihkut
e. Varasto

2. kerros – julkinen palvelu: nuorisotila

Toisessa kerroksessa peruskerrokseen on esitetty 
nuorisotila. Keskirungossa olevaan aulaan saadaan 
luonnonvaloa sydänmuurissa olevan aukotuksen ja 
lasiseinien kautta. Nuorisotoiminnan lisäksi tilat 
soveltuvat esimerkiksi kurssi- ja opetuskäyttöön.

Nuorisotila 395 m²
a. Aula
b. Kahvio
c. Pelihuone
d. Käsityötila / verstas

e. Keittiö / opetuskeittiö
f. Saunatilat
g. Ohjaajien taukotila
h. Bänditila

a

eb

f

g

chd

ea

c

c b

ed
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4. kerros – yhteisöasuminen

Neljännessä kerroksessa runkoon on mitoitettu 
kolme yhteisöasuntoa. Suuremmat asunnot sopivat 
3-8 henkilölle ja pienempi toimii parhaiten kave-
riasuntona. Lisäksi kerrokseen on osoitettu kaik-
kien asuntojen yhteisenä olohuoneena toimiva tak-
kahuone.

a. Yhteisöasunto 160 m², 4–5 asuinhuonetta
b. Yhteisöasunto 130 m², 3–4 asuinhuonetta
c. Kaveriasunto 60 m²
d. Takkahuone

5. kerros – pieniä asuntoja

Viidenteen kerrokseen on esitetty asuntoja. Kerrok-
sessa on kaksi kolmiota, kaksi kaksiota sekä kolme 
yksiötä. Lisäksi kerrokseen on esitetty talopesula 
kuivaushuoneineen.

a. Asunto 67 m², 3H + KT + VH
b. Asunto 54 m², 2H + KT
c. Asunto 35 m², 1H + KT
d. Asunto 30 m², 1H + KT
e. Talopesula ja kuivaushuone

Piirustus 12. Pohjapiirros, 4. kerros (+10,5 m) 1:300

Piirustus 13. Pohjapiirros, 5. kerros (+ 14,0 m) 1:300

c

d

b a

a

b
d c d

b

ae
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6. kerros – suuria asuntoja

Kuudennessa kerroksessa on suuria asuntoja. Kah-
dessa läpitalon asunnossa on molemmissa neljä huo-
netta ja keittiö, erillisvessat sekä vaatehuone. Kes-
kirungossa on kaksi kaksiota. Kerrokseen on myös 
esitetty talosauna.

a. Asunto 122 m², 4H + KT + WC
b. Asunto 45 m², 2H + KT
c. Talosauna

Vintti

Rakennuksen vintti on kylmää tilaa. Kellarin tavoin 
sillä on tärkeä rakennustekninen tehtävä. Vintillä on 
lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö. Vinttiä voidaan 
myös käyttää tarpeen vaatiessa kylmänä varastoti-
lana. 

a. Lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö
b. Ilmanvaihdon hormien sivuttaissiirtymät

Piirustus 14. Pohjapiirros, 6. kerros (+17,5 m) 1:300

Piirustus 15. Pohjapiirros, vintti (+21,1 m) 1:300

a

b

c

b

a

a

b
b b

b

bb
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3.7 Sijoitus kaupunkiympäristöön

Kestävä kaupunkitalo on ekologinen ja pitkäikäinen 
tyyppitalo, jonka rakennusperiaatteisiin perustuva 
kerrostalo voitaisiin rakentaa mihin tahansa suo-
malaiseen kaupunkiin. Esimerkin vuoksi tässä ala-
luvussa rakennus on sijoitettu osaksi tulevaisuuden 
Helsinkiä.

Rakennuspaikka sijaitsee Haagassa, kaavoitusvai-
heessa olevan Vihdintien kaupunkibulevardin var-
rella. Helsingin uudessa, vuonna 2018 voimaan 
tulleessa yleiskaavassa kaupungin laajentamista 
tavoitellaan muun muassa uusien kaupunkibulevar-
dien avulla (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
2018b: 22). Yleiskaavaselostuksessa kaupunkibule-
vardien varrelle on kaavailtu urbaaneja kaupungin- 
osia, jotka jatkavat kantakaupungin tiivistä kortte-
lirakennetta (Mt.). Vihdintien kaupunkibulevardin 
ympäristö on uudessa kaavassa merkitty laajalti toi-
mitila-alueeksi. Samalla alueelle halutaan myös mah-
dollisuus uudelle asuntorakentamiselle. (Mt.: 45.) 

Sekä toimitilaksi- että asunnoiksi muuntuvana 
rakennuksena kestävä kaupunkitalo vastaa hyvin 
Vihdintien kaupunkibulevardin rakennustarpeeseen. 
Rakennus voidaan aluksi rakentaa kokonaan toimi-
tilaksi ja tulevaisuuden käyttötarpeiden muuttuessa 
osa toimitilasta voidaan muuttaa asunnoiksi.

Huopalahden rautatieaseman sekä rakenteilla olevan 
raidejokerin läheisyys ja kaupunkibulevardille tuleva 
pikaraitiotie takaavat kestävälle kaupunkitalolle 
erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet. Tontin ohi 
kulkee myös yleiskaavaan merkitty nopean pyörälii-
kenteen runkoverkon, baanan reitti (Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto, 2018a). Rakennusalueen 
takana kulkee myös virkistysalueiden välinen viher- 
yhteys (Mt.). Hyvistä ja kestävistä kulkuyhteyksistä 
johtuen rakennuksen tontille ei ole osoitettu omaa 
pysäköintiä.

Kestävä kaupunkitalo sijoittuu bulevardin varteen 
osaksi muuta korttelirakennetta. Ensimmäisen ker-
roksen liiketilat avautuvat suoraan kadulle. Raken-
nuksen itäpuolelle jää suojaisempi ja vehreä piha, 
josta on yhteys korttelin takaa avautuvaan Riista-
vuoren puistoon. Pysäköinnin puuttumisen takia 
tontille ei rakenneta kansipihaa monesta uudisra-
kennuskorttelista poiketen. Käynti pihalle tapahtuu 
rakennuksen porrashuoneen kautta tai korttelin 
takaosasta. Huolto- ja pelastusajo onnistuu tarvit-
taessa rakennuksen kummaltakin puolelta.

Kestävän kaupunkitalon rakennuspaikka tulevan 
kaupunkibulevardin itäpuolella on Geologian tutki-
muskeskuksen kartta-aineiston mukaan kalliomaata 
(GTK, 2019). Kalliomaan ansiosta rakennuksen 

Piirustus 16. Kestävän kaupunkitalon sijoittuminen kau-
punkirakenteeseen 1:20 000. Kuvassa on esitetty tule-
van kaupunkibulevardin linja, suunnitteilla ja rakenteilla 
olevat pikaraitiotiet (ohut katkoviiva), junarata (paksu 
katkoviiva) sekä tulevat uudisrakennukset (harmaa). Bule-
vardi ja uudisrakennukset on esitetty kaupunkisuunnittelu-
viraston tekemien havainnekuvien perusteella. Kartta-ai-
neisto: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2019.
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Pitäjänmäki
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Piirustus 17. Asemapiirros 1:1000. Kartta-aineisto: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2019.
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perustaminen tehdään tasoittamalla kallio raken-
nuksen alta niin, että tontin vedet valuvat poispäin 
rakennuksesta. Kalliomaalle rakennettaessa kivijalka 
voidaan latoa suoraan tasoitetun kallion päälle ilman 
raskaita pohjatöitä.

Rakennuspaikalle ei vielä tätä diplomityötä tehdessä 
ole asemakaavaa, mutta yleiskaavan selostuksessa 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2018a) esi-

tetyssä havainnemateriaalissa kaupunkibulevardien 
varsiin on esitetty 6–7 -kerroksisia rakennuksia. 
Tavanomaista suuremman kerroskorkeutensa joh-
dosta kuusikerroksinen kestävä kaupunkitalo vastaa 
noin seitsemänkerroksista rakennusta. Vintille nou-
sevan ulkoseinän korkeutta säätämällä rakennuk-
sen räystäslinja sovitetaan yhteen korttelin muiden 
rakennusten kanssa. Aukottamattomat päätyseinät 

toimivat rakennusten välisinä palomuureina. Raken-
nuksen kadun puoleinen ulkoseinä muodostaa naa-
purirakennusten kanssa yhtenäisen julkisivupinnan. 
Leveä pyöräkaista ja jalkakäytävä sekä kaupunkibule-
vardin puut luovat rakennuksen eteen miellyttävän 
kävely-ympäristön.

Piirustus 18. Aluejulkisivu D–D’ länteen, Vihdintielle 1:500

41,0 m
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Kuva 11. Näkymä kaupunkibulevardin varrelta.
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Kuva 12. Kestävän kaupunkikerrostalon ensimmäinen kerros kivijalkaliikkeiden käytössä.
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Kuva 13. Näkymä rakennuksen pihalta.
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Kalkkilaastia
hiekkaa, kalkkikiveä, 
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savea, hiekkaa, vettä, 
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50,2 % 23,5 %
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3.8 Kestävä kaupunkitalo – aine ja aika

Kestävä kaupunkikerrostalo on tehty johdonmu-
kaisesti aineen ja ajan ehtojen mukaan. Rakennus 
on tehty kestävistä ja yksinkertaisista aineista, se 
on helppo ylläpitää ja sille voidaan odottaa satojen 
vuosien käyttöikää. Tässä alaluvussa käsitellään sitä, 
minkälaiset käytönaikaiset tekijät ja miten käyttäjien 
toiminta vaikuttavat kestävän kaupunkikerrostalon 
materiaaleihin ja odotettavissa olevaan käyttöikään.

Yksinkertaiset ja kierrätettävät aineet

Kestävän kaupunkikerrostalon runko on rakennettu 
yksinkertaisista ja prosessoimattomista tai kevyesti 
prosessoiduista materiaaleista (Kaavio 10). Raken-
nuksen päärakenteissa on käytetty nykyaikaiseen 
uudisrakennukseen verrattuna huomattavan pientä 
materiaalipalettia. Rakennuksen painosta noin 
puolet on poltettua savea ja lähes 40 % luonnon-

kiveä ja hiekkaa. Harvinaisia ainevarastojen aineita, 
lähinnä rautaa, on käytössä lämmönsiirtojärjestel-
män putkistoissa ja radiaattoreissa sekä pienissä 
yksityiskohdissa, kuten saranoissa, heloissa ja ruu-
veissa, joissa sen korvaaminen muilla aineilla ei ole 
mahdollista.

Materiaaleista kovimmalla kulutuksella ovat vesi-
katto- ja räystäsrakenteet sekä lämmönsiirtojärjes-

Kaavio 10. Kestävän kaupunkikerrostalon päärakenteiden rakennusmateriaalit. Osuudet ovat painoprosentteja.

Päärakenteiden rakennusmateriaalit
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telmä. On tärkeää, että kuluvat osat, kuten puiset 
räystäslaudat ja savesta tehdyt kattotiilet, kuuluvat 
ainevarantojen tai runsaiden ainevarastojen ainei-
siin. Tällä tavoin harvinaisia materiaaleja ei haaskata 
ja osat vaihdettaessa käytetyt materiaalit voidaan 
palauttaa turvallisesti luontoon. Lämmönsiirron 
vaatima suuri rautamäärä on tärkeää saada käytön 
jälkeen kokonaisuudessaan kierrätykseen, jotta 
arvokkaita materiaaleja ei menetetä. Kierrättämisen 
kannalta on myös tärkeää, että rautaan ei ole seos-
tettu muita metalleja, jotka heikentävät uusioraudan 
laatua.

Kestävän kaupunkikerrostalon käyttöiän päättyessä 
rakennus on nykyrakentamiseen verrattuna erittäin 
helppo purkaa osiin. Rappauksessa ja muurauksessa 
käytetty pehmeä kalkkilaasti mahdollistaa tiilisei-
nien purkamisen tiiliä rikkomatta. Kattotuolit ja 
välipohjat voidaan purkaa poistamalla tapitus ja ruu-
vaamalla osat irti. Kylmämuurina tehdyssä perustuk-
sessa ei ole laastia, joten kivet ovat helposti irrotetta-
vissa ja uudelleenkäytettävissä. Kaikki rakennuksen 
osat voidaan kierrättää, käyttää uudelleen tai palaut-
taa turvallisesti takaisin luontoon. Rakennuksen 
rakenteet sekä lämmönsiirto- ja ilmanvaihtojärjes-
telmät eivät sisällä mitään ympäristölle haitallisia 
aineita, joten talon hylkääminen tai sen palaminen 
eivät aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia.

Aineen kannalta ongelmalliset rakenteet

Monet rakennuksissa nykyään välttämättömyyksinä 
pidetyt asiat, kuten sähkölaitteet, vedeneristeet ja 
taloautomaatio sähkölukoista automaattisiin ilmas-
tointilaitteisiin, ovat mahdottomia tehdä rikkomatta 
aineen ja ajan ehtoja. Nykyaikainen elektroniikka 
vaatii toimiakseen muovia ja monia haitallisia metal-
leja. Modernit vedeneristeet ja esimerkiksi asuintilo-
jen sijoittaminen maan alle vaativat muovipohjaisten 
vedeneristeiden käyttöä. Lisäksi suunnitelmassa esi-
tetty hissi järjestelmineen sisältää haitallisia aineita. 
Monet näistä ratkaisuista, kuten nykyaikainen elekt-
roniikka, ovat kestävän kaupunkikerrostalon mitta-
kaavassa erittäin lyhytikäisiä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että mitkään näistä 
lyhytikäisistä ja haitallisia aineita sisältävistä lait-
teista eivät ole rakennuksen toiminnan kannalta 
välttämättömiä. Rakennus pystyy suoriutumaan 
perustehtävästään lämmön ja suojan antajana ilman 
haitallisten aineiden käyttöä. Ympäristötuhojen jat-
kuvasti kasvaessa onkin tarpeen esittää kysymys 
siitä, ovatko kaikki modernin teknologian tuomat 
mukavuudet välttämättömiä, mikäli vaakakupissa 
on yhä paheneva ympäristön saastuminen ja elävän 
luonnon tuhoutuminen. 

Kaupunkikerrostalo tuleviksi vuosisadoiksi

Kestävän kaupunkikerrostalon rakennusrungon 
iäksi on tässä työssä arvioitu vähintään 360 vuotta. 
Arvio perustuu Louhisaaren kartanon kantavien 
rakenteiden ikään. Louhisaaren kartanossa käytetyt 
rakenteet eivät kuitenkaan ole elinikänsä päässä ja 
niille voidaan odottaa tulevaisuudessa vielä satojen 
vuosien käyttöikää. Kestävän kaupunkikerrostalon 
odotettavissa oleva käyttöikä on moninkertainen 
tavanomaisen uudisrakentamisen 50 tai 100 vuoden 
käyttöikätavoitteeseen verrattuna. Rakennuk-
sen lyhytikäisimmätkin päärakenteet voivat hyvin 
huollettuina kestää huomattavasti pidempään kuin 
tämän hetken tavanomainen uudisrakennus.

Kestävän kaupunkikerrostalon käyttöikää lisää myös 
rungon kyky kestää käytön ja ympäristön olosuh-
teiden muutoksia. Esimerkkinä käytetyn Louhisaa-
ren kartanon rakentamisen aikaan rakennuksia ei 
yleensä lämmitetty kokonaan, vaan tulta poltettiin 
vain niiden tilojen takoissa, joissa kulloinkin oles-
keltiin. Louhisaaren linna on aikansa kivirakentei-
den tapaan ollut myös pitkiä aikoja täysin lämmittä-
mättä. Rakenteiden kestäminen lämmittämättöminä 
kasvattaa kestävän kaupunkikerrostalon kykyä 
sopeutua muutoksiin, mikä voi osaltaan kasvattaa 
rakennuksen käyttöikää.
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Tässä diplomityössä on tutkittu ekologisesti kestävää 
rakentamista kirjallisuuskatsauksen ja rakennus-
suunnittelun avulla. Diplomityössä on etsitty vaih-
toehtoja rakentamiselle, joka käyttää ekologisesti 
kestämättömiä aineita sekä tuottaa vain muutamia 
vuosikymmeniä kestäviä rakennuksia. Tavoitteena 
on ollut ekovaikuttavan lopputuloksen saavuttami-
nen.

Diplomityön ensimmäisenä osatavoitteena oli sel-
vittää, mitä kestävä kehitys tarkoittaa rakentami-
sessa. Ensimmäisessä luvussa tehdyn kirjallisuus-
katsauksen perusteella kestävän kehityksen käsite 
on Suomen rakennusalalla täysin määrittelemättä. 
Rakennuslainsäädäntö keskittyy pääasiassa ener-
giatehokkuuden parantamiseen ottamatta juurikaan 
kantaa rakentamisen pitkäikäisyyteen, ylläpidet-
tävyyteen tai siihen, minkälaisista aineista raken-
nukset tehdään. Kestävälle kehitykselle on kuiten-
kin tehty myös järjestelmätason määritelmä, jonka 
avulla ekologisen kestävyyden toteutumista voidaan 
arvioida. Ekologisen kestävyyden kannalta on oleel-
lista, minkälaisia aineita rakentamiseen käytetään, 
sekä miten ja missä ajassa nämä aineet palaavat 
takaisin luonnon omiin kiertokulkuihin. 

Työn toisena osatavoitteena oli tutkia, miten kes-
tävää kehitystä voidaan arvioida rakennusteknisiä 
valintoja tehtäessä. Tutkimuskysymykseen vastaa-

miseksi kehitettiin aineen ja ajan tarkastelu. Se on 
yksinkertainen suunnittelumetodi ekologisesti kes-
tävien rakennusosien valintaan. Tarkastelulla raken-
teita arvioidaan kestävän rakentamisen kannalta 
oleellisten ehtojen avulla. Toisessa luvussa tutkit-
tiin suunniteltavan kohteen, kaupunkikerrostalon, 
potentiaalisia rakenteita aineen ja ajan tarkastelun 
avulla. Aineen ja ajan tarkastelussa vertailtiin raken-
teita sen perusteella, mistä aineista ne on tehty ja 
kuinka pitkään nämä rakenteet ovat kestäneet käy-
tössä.

Työn kolmantena osatavoitteena oli suunnittelun 
keinoin tutkia, minkälainen olisi rakennuskokemuk-
seen perustuva kaupunkikerrostalo, mikäli se tehtäi-
siin ekologisen kestävyyden ehdoilla. Työn kolman-
nessa luvussa on esitetty aineen kiertokulkuun ja 
aineen ja ajan tarkasteluun perustuva rakennussuun-
nitelma ekologisesti kestävästä kaupunkikerrosta-
losta. Rakennus on tehty vain ympäristölle haitatto-
mista aineista ja sen kaikissa suunnitteluratkaisuissa 
on korostettu rakenteiden ylläpidettävyyttä ja pitkä-
ikäisyyttä. Rakennustekniset ratkaisut perustuvat 
esimerkkeihin rakenteista, jotka ovat osoittautuneet 
poikkeuksellisen kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Kestä-
vien rakenteiden lisäksi rakennuksen tilasuunnit-
telussa ja sijoittamisessa kaupunkiympäristöön on 
korostettu pitkäikäisyyttä ja ekologisia ratkaisuita.

Ekologisesti kestävään rakentamiseen pyrittäessä 
nykyiset tavoitteet ovat riittämättömiä ja raken-
nusalalla vallitsevat määritelmät kestävyydelle ris-
tiriitaisia. Ilman yhteistä ymmärrystä maapallon 
ekologisista reunaehdoista keskustelu kestävästä 
kehityksestä jää tasolle, jossa jokainen toimija voi 
määritellä oman näkökulmansa aiheeseen. 

Ympäristöongelmat ovat konkreettisia, vahvasti 
aineresursseihin kytköksissä olevia ongelmia. 
Aineita kerätään liian suuria määriä, niitä käytetään 
kestämättömällä tavalla ja aineita kerääntyy paikkoi-
hin, joissa ne sekoittavat luonnon omia kiertokul-
kuja. Ilmastonmuutos, merten happamoituminen 
ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat 
kaikki yksinkertaisten tuhoavien perusmekanismien 
monimutkaisia seurauksia. Ympäristöongelmien rat-
kaisu vaatii puuttumista näihin perusmekanismeihin 
monimutkaisten oireiden hoitamisen sijaan. Myös 
rakentamisen aiheuttamat ympäristöongelmat ovat 
konkreettisia ja kytköksissä aineresursseihin. Raken-
tamisen ratkaisuiden on siis lähdettävä niistä konk-
reettisista mekanismeista, jotka ongelmia aiheutta-
vat. 

Kun ympäristön nykyistä tilaa ja rakentamisen roolia 
ympäristökriisin osana tarkastelee, näyttää ilmisel-
vältä, että radikaalia ja nopeaa muutosta tarvitaan. 
Todellisen muutoksen aikaansaaminen vaatii tar-
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kastelutavan muutosta. Nykyisten haitallisten pro-
sessien ja toimintamallien tehostaminen ei ratkaise 
ongelmaa. Se ei tee haitallisista prosesseista haitat-
tomia. Ympäristölle aiheutettujen vahinkojen mini-
moimisen sijaan on ymmärrettävä vahingollisten 
mekanismien juurisyyt ja eliminoitava ne. Ihmisen 
ja kaiken muun elollisen toiminta on riippuvaista 
luonnon elämää ylläpitävistä prosesseista. Kaikki 
ihmisen toiminta on sovitettava näihin raameihin. 

Riippumatta tulevaisuuden trendeistä tai ihmisen 
kehittämistä teknologioista pysyvät luonnonlait 
muuttumattomina. Se, minkälainen rakentaminen 
on ekologisesti kestävää tai kestämätöntä ei ole 
riippuvaista rakennushetkestä. Uusien tekniikoi-
den suunnittelu ja kehittäminen ovat oleellinen osa 
rakentamista. Muutokset rakennustekniikassa tulisi 
kuitenkin tehdä huolella ja niin hitaasti, että niiden 
todellinen vaikutus pystytään arvioimaan ennen 
niiden laajamittaista käyttöä.

Diplomityön toisessa luvussa esitelty aineen ja ajan 
tarkastelu on yksinkertainen ja pelkistetty tapa 
arvioida rakenteiden ekologista kestävyyttä. Tässä 
työssä aineen ja ajan tarkastelua käytettiin suoma-
laisten kaupunkikerrostalojen tutkimiseen, mutta 
menetelmä sopii yhtä hyvin mikä tahansa raken-
nuksen suunnitteluun. Suunniteltavasta kohteesta 
riippuen tarkastelu voi tuottaa erilaisen lopputu-

loksen. Suunniteltavasta talotyypistä ja rakennus-
paikasta riippumatta aineen ja ajan ehdot pätevät 
kuitenkin aina ekologisesti kestävää rakennusta 
suunniteltaessa. Diplomityössä esitetyn tarkas-
telun suurin anti ei olekaan sen lopputulos, vaan 
tarkastelun tarjoama näkökulma uudisrakenta-
miseen. Jos nykyrakentamista tarkastellaan tässä 
työssä esitettyjen aineen ja ajan ehtojen valossa, 
huomataan vallalla olevan rakennustavan suosivan 
ekologisesti kestämättömiä materiaaleja sekä lyhyt- 
ikäisiä ratkaisuita.

Työssä tehtyä rakennussuunnitelmaa tarkasteltaessa 
huomataan, että vaikka suunnitelma mahdollistaa 
rakennuksen käyttämisen ekologisesti kestävästi, 
monet nykyisin välttämättömyyksinä pidetyt muka-
vuudet johtavat ekologisesti kestämättömiin ratkai-
suihin. Ennemmin tai myöhemmin näitä nyt vält-
tämättömyyksinä pidettyjä asioita on tarkasteltava 
kriittisesti, mikäli ympäristön jatkuva tuhoaminen 
aiotaan saada pysähtymään. 

Kun rakennussuunnitelmalla on saavutettu ekovai-
kuttava lopputulos, on suunnitelman tehostaminen  
jälleen mielekästä. Seuraavana tutkimuskohteena 
voisi olla rakennussuunnitelman jatkotyöstäminen 
yhdessä rakennesuunnittelijan, lvi-suunnittelijan 
ja modernien työkalujen kanssa rakennuksen eko-
tehokkuuden parantamiseksi. Ekotehokkuudella 

voitaisiin pienentää esimerkiksi rakennukseen tar-
vittavien rakennusmateriaalien tai rakennuksen 
kuluttaman lämmitysenergian määrää. Ekotehok-
kuus on kuitenkin alisteista ekovaikuttavuudelle, 
eikä tehokkuuden parantaminen saa rikkoa aineen 
ja ajan ehtoja käyttämällä haitallisia aineita tai vaa-
rantamalla rakenteiden pitkää käyttöikää.

Nykyisillä rakentamisen standardeilla tarkasteltuna 
kestävä kaupunkikerrostalo häviää uusille taloille 
monella tehokkuuden mittarilla. Se on fyysiseltä 
kooltaan ja rakennusmateriaalimäärältään suuri ja 
paksujen rakenteiden sekä kylmien ullakko- ja kel-
laritilojen takia kokoonsa nähden ”tehoton” kerros-
talo. Nykypäivän ”tehokkaisiin” kerrostaloihin ver-
rattuna se kuitenkin loistaa niillä mittareilla, joilla 
menestyminen on tämän työn perusteella välttämä-
töntä ympäristön saastumisen ja luonnon tuhoami-
sen pysäyttämiseksi. Rakennus osoittaa, että ekolo-
gisesti kestävä rakentaminen on mahdollista, mikäli 
suunnittelutyö tehdään johdonmukaisesti ekologi-
sia reunaehtoja noudattaen. Sen lisäksi, että se on 
ympäristölleen haitaton, kestävä kaupunkikerrostalo 
tarjoaa käyttäjilleen joustavan ja monipuolisen työ- 
ja asuinympäristön sadoiksi vuosiksi.
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