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ALKUSANAT 
Arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuiden vaikutusten tutkimiselle rakennusten 
ekologisuuden lähtökohtana on tarvetta. Rakennusten energiatehokkuuden 
parantamisessa ja määrittelemisessä on jo kiire, sillä vuonna 2020 kaikkien 
uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja. Tulevaisuuden ennakko-
teemaksi määritelty rakennusten hiilijalanjälki tulisi ottaa mukaan ekologisen 
rakentamisen tarkasteluun jo nyt osana kansallista energiatehokkuuden tar-
kastelua.

Tämän työn tavoitteena on korostaa arkkitehtuurin merkitystä ekologisen ra-
kentamisen perustana ja koota arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja energiate-
hokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen. Työssä on selvitetty ekologisen 
rakentamisen taustaa sekä tutkittu esimerkkiratkaisuiden avulla rakennuksen 
energiatehokkuuteen sekä hiilijalanjälkeen vaikuttavia passiivisia suunnittelu-
keinoja. Työn lopussa esitetään listaus näistä keinoista sekä niiden vaikutuk-
sista toisiinsa niin kutsutun konseptipankin muodossa.

Diplomityö liittyy osaksi Tampereen teknillisen yliopiston johdolla toteutetta-
vaa Tekesin COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista pal-
velurakennusten näkökulmasta. Hankkeen muina osapuolina ovat Aalto-yli-
opisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa 
Tampereen johdolla, Helsingin kaupunki sekä noin 40 yritystä. Työ sisältyy 
Arkkitehtuuri ja tilat -työpakettiin.

Kiitos professori Markku Hedmanille työn ohjauksesta, Malin Moisiolle asian-
tuntevista kommenteista ja keskusteluista sekä Kimmo Lylykankaalle ja Ta-
pio Kaasalaiselle työn lukemisesta ja kommentoinnista. Kiitos myös Jukka 
Lehtiselle antoisista keskusteluista, avusta ja tuesta. Lisäksi kiitän yleises-
ti useita alan ammattilaisia laaja-alaisesta kiinnostuksesta työtäni kohtaan.

 

Marraskuu 2015
Taru Lindberg
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TIIVISTELMÄ

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Arkkitehtuurin koulutusohjelma, Tampere
LINDBERG, TARU: Vihreä asuinkerrostalo - Selvitys ekologisen asuinkerrostalon 
passiivisista suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista
Diplomityö, 297 sivua
Marraskuu 2015
Pääaine: Arkkitehtuuri
Tarkastaja: Professori Markku Hedman
Avainsanat: Arkkitehtuuri, asuntosuunnittelu, ekologia, ympäristöystävällisyys, 
energiatehokkuus, hiilijalanjälki

Diplomityö käsittelee arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja ekologisessa asuin-
rakentamisessa keskittyen asuinkerrostalojen tarkasteluun. Työ rajautuu pas-
siivisiin suunnitteluratkaisuihin jättäen aktiiviset tekniset ratkaisut työn ulko-
puolelle. Ympäristöystävällisyyttä tarkastellaan tässä työssä rakennuksen 
energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista.

Ympäristötietoisuuden myötä ekologinen rakentaminen on ajankohtaista. Ra-
kennukset tuottavat merkittävän määrän maailman kasvihuonekaasupääs-
töistä ja kattavat suuren osan maailman energiankulutuksesta. Lisäksi ra-
kennusten on vastattava uudistuviin lakimääräyksiin. Koska nykyään tekno-
logia mahdollistaa rakennusten ekologisuuden ja laadukkaat sisäolosuhteet, 
on arkkitehtisuunnittelulla vaarana ajautua kestämättömään suuntaan. En-
nen nykyisen kaltaista talotekniikan hyödyntämistä rakennukset heijastelivat 
vallitsevaa ilmastoa ja kulttuuria pyrkien tarjoamaan talotekniset ominaisuu-
det itse arkkitehtuurin keinoin. Kuten historiassa, myös nykyään laadukkaal-
la arkkitehtisuunnittelulla voidaan minimoida tarvittavan tekniikan määrä ra-
kennuksessa.

Ekologista rakentamista esiintyy jo ympäri maailman, siitä löytyy lukuisia esi-
merkkikohteita ja siihen on pyritty esittämään ohjeistuksia eri näkökulmista. 
Diplomityössä on koottu rakennuksen ympäristöystävällisyyteen vaikuttavia 
passiivisia osatekijöitä esitetyistä ympäristöarviojärjestelmistä, tavoitetasoa 
kuvaavista kokonaiskonsepteista ja esimerkkikohteista. Osatekijät on koottu 
niin kutsutuksi konseptipankiksi, joka listaa suunnitteluratkaisut jäsennöidyk-
si kokonaisuudeksi esitellen samalla eri ratkaisuiden välisiä suhteita. Kon-



5

septipankin tarkoituksena ei ole luoda uutta arviointijärjestelmää, vaan koota 
ekologisen arkkitehtuurin keinoja energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkö-
kulmista sekä toimia työkaluna vihreään arkkitehtisuunnitteluun. 

Työ liitetään osaksi keväällä 2015 alkanutta Tampereen teknillisen yliopiston 
vetämää Tekesin COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista 
palvelurakennusten näkökulmasta. Hankkeen muita osapuolia ovat Aalto-yli-
opisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa 
Tampereen johdolla, Helsingin kaupunki sekä noin 40 yritystä. Tämä diplomi-
työ sisältyy Arkkitehtuuri ja tilat -työpakettiin, jonka tavoitteina on tutkia ark-
kitehtuurin vaikutusta palvelurakennusten energiatehokkuuteen sekä kehittää 
arviointimalli energiatehokkuuteen vaikuttavien arkkitehtuurin ominaisuuksien 
arvioimiseen ja vertailuun. Työn sisältö on käytössä ja sovellettavissa hank-
keen puitteissa.

Diplomityö jakautuu viiteen osaan. Johdannossa esitellään diplomityön läh-
tökohtia ja avataan käytettäviä käsitteitä. Konteksti-kappale esittelee aiheen 
taustaa sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Ratkaisumallit-kappale esittelee erilai-
sia olemassa olevia ratkaisumalleja vihreän asuinkerrostalon rakentamiseen. 
Ratkaisumalleista poimittuja suunnittelukeinoja tarkastellaan ja analysoidaan 
Suunnittelututkielma-kappaleessa sekä kehitetään näistä keinoista koostu-
va konseptipankki vihreän arkkitehtisuunnittelun avuksi. Suunnittelututkiel-
ma-kappaletta voidaan tarkastella myös itsenäisenä, muusta työstä irrallise-
na kokonaisuutena. Yhteenveto kokoaa johtopäätökset ja jatkokehitysajatuk-
set.
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ABSTRACT 

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Master’s Degree Programme in Architecture, Tampere
LINDBERG, TARU: Green apartment block - A report of ecological apartment block's 
passive design strategies in energy efficiency and carbon footprint perspectives
Master of Science Thesis, 297 pages
November 2015
Major: Architecture
Examiner: Professor Markku Hedman
Keywords: Architecture, housing design, ecology, sustainability, energy efficiency, carbon 
footprint

This master's thesis explores architectural design strategies in ecological 
residential buildings focusing in apartment blocks. The research delimits 
to passive design strategies and excludes active technical solutions. 
Sustainability is regarded from energy efficiency and carbon footprint points 
of view.

The ecological construction is topical because of grown environmental 
awareness. Buildings are responsible for remarkable amount of the world's 
green house gases and energy consumption. Furthermore, buildings 
must respond with the changing building regulations. Because nowadays 
technology provides the ecology and the high quality indoor conditions 
of buildings, there is a risk that architecture drifts to the unsustainable 
direction. Before the current way to use building services, buildings reflected 
the dominant climate and the culture trying to offer the building services by 
architecture itself. As in history, even today high-quality architectural design 
can minimize the amount of required technology in the buildings.

The ideology of ecological construction exists already all around the world. 
There are a plenty of example cases and efforts to prevent the guidelines 
from different angles. In this thesis, there have been collected sustainable 
components from the presented environmental assessment systems, the 
overall concepts that reveal the building's sustainable targets and the case 
studies. The components have been gathered into so called Concept Bank 
that lists the design strategies in organized ensemble displaying at the same 
time relations between the various strategies. The purpose of the Concept 
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Bank is not to create a new environmental assessment system but to gather 
the ecological architecture design strategies in energy efficiency and carbon 
footprint perspectives and to work as a tool in green architecture planning.

The thesis will be included in COMBI research project that has been 
started in the spring 2015. The Tekes project explores of nearly zero 
energy municipal service buildings and is leaded by Tampere University of 
Technology. The other parties of the project are Aalto University, Tampere 
University of Applied Sciences (TAMK), Tampere city, eight municipalities 
in Pirkanmaa, Helsinki city and approximately 40 companies. This master’s 
thesis is included in the work package of Architecture and Spaces, which 
ambition is to study the effect of architecture in the energy efficiency of 
municipal service buildings and to develop a tool to assess and compare the 
architectural features. The content of this work is available and applicable in 
COMBI project.

The thesis is divided in five parts. Introduction outlines the basis and opens 
the terms used in this work. Context introduces the background of the topic 
and the current phenomena. Solution Models chapter introduces different 
kind of existing solutions of green residential buildings. The design strategies 
picked up from those models are studied and analyzed in Design Study 
chapter, where is also formed the Concept Bank of those design strategies 
to help the designing of green architecture. The Design Study chapter can 
also be regarded as an independent part of the work. Summary gathers the 
conclusions and the ideas for further development.
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“There is a widespread belief that engineers design the heating, cooling, 
and lighting of buildings. The truth is that they only design the systems and 
equipment still needed after the architect designs the building to heat, cool 
and light itself. Thus, the size of mechanical and electrical equipment is an 
indicator of how successfull the architect was. It is most important to realize 
that in designing a building to do most of the heating, cooling, and lighting, the 
architect is also designing the form and other aesthetics of a building.” 

Norbert Lechner
Prof. Emeritus and Architect, Auburn University

”Rakennusalalla vallitsee uskomus, että insinöörit suunnittelevat rakennusten lämmityk-
sen, viilennyksen ja valaistuksen. Totuus on kuitenkin se, että he suunnittelevat vain ne 
järjestelmät ja laitteet, joita edelleen tarvitaan sen jälkeen, kun arkkitehti on suunnitellut 
rakennuksen lämmittämään, viilentämään ja valaisemaan itsensä. Mekaanisten ja sähköis-
ten laitteiden koko toimii siten indikaattorina arkkitehdin onnistumiselle. Kaikista tärkeintä 
on huomata, että suunnitellessaan rakennuksen tuottamaan suurimman osan lämmityk-
sestä, viilennyksestä ja valaistuksesta arkkitehti suunnittelee myös rakennuksen muodon 
ja estetiikan.”

Norbert Lechner
Prof. emeritus ja arkkitehti, Auburnin yliopisto
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1 JOHDANTO



13

Ympäristöystävällisyys leimaa tulevaisuuden arkkitehtuuria kansainvälises-
ti1. Koska rakennusala tuottaa yli kolmasosan kaikista maailman kasvihuo-
nekaasupäästöistä sekä vastaa kolmasosasta maailman energiankulutukses-
ta2, on rakennusten energiatehokkuutta parannettava ja hiilidioksidipäästö-
jen määrää vähennettävä merkittävästi. Euroopan parlamentin ja Euroopan 
unionin neuvoston laatiman Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) 
mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja vuo-
teen 2020 mennessä3.  Vastauksena EU:n direktiiville Suomessa pyritään ke-
hittämään kansallista lähes nollaenergiatalon määritelmää, jonka yhteydessä 
päivitetään nykyiset vuonna 2012 laaditut energiamääritykset4,5. Uudistuvien 
määräysten sekä arkkitehtuurin ekologisten ihanteiden myötä syntyy uuden-
laista, aikaamme heijastavaa arkkitehtuuria.

Kehittyvä teknologia ei yksin ole ratkaisu rakennusten ekologisuuden pa-
rantamiseksi. Koska arkkitehdin suunnitteluratkaisut toimivat perustana ra-
kennuksen muille ratkaisuille6, kokonaisvaltaisella arkkitehtisuunnittelulla voi-
daan vaikuttaa rakennuksen ekologisuuteen ja tekniikan tarpeeseen. Tämän 
diplomityön tutkimuskysymyksenä ja -väitteenä on, että huolellisella arkki-
tehtisuunnittelulla voidaan optimoida tekniikan tarve ja määrä ekologisessa 
asuinkerrostalossa passiivisin suunnitteluratkaisuin. Koska alun perin raken-
nukset heijastelivat vallitsevaa ilmastoa ja kulttuuria pyrkien vastaamaan ra-
kennusten taloteknisiin ominaisuuksiin itse arkkitehtuurin keinoin, toimivia 
nykypäivän tarpeisiin sovellettavia passiivisia ratkaisumalleja on olemassa 
runsaasti7.

Ekologista rakentamista ja moderneja ekologisia kohteita on jo olemassa 
ympäri maailman ennen kaikkea toimistorakennuksina sekä julkisina raken-
nuksina. Asuinrakennusten kohdalla kansalliset ohjeet on suunnattu pääosin 
pientaloille, kun taas vihreitä asuinkerrostaloja on tutkittu huomattavasti vä-
hemmän. Ekologisen asuntosuunnittelun erityispiirteenä ja haasteena ovat 
rakennuksen käyttäjien eli asukkaiden elämäntavat ja tottumukset. Koska 
lähes puolet suomalaisista asuu asuinkerrostaloissa8, on asuinkerrostalojen 
ekologisten ratkaisuiden kehittäminen tärkeää. Ekologisessa rakentamisessa 
monet ratkaisumallit ovat kuitenkin sovellettavissa erilaisten rakennustyyp-
pien välillä.

1 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 2  
2 Sitra 2010: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt, 
 s. 11 & 16
3 The European Parliament & the Council of the European Union 2010: Directive 2010/31/
 EU on the energy performance of buildings, Article 9, 1. (a)
4 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012: D3 Rakennusten energiatehokkuus
5 Reinikainen, Loisa & Tyni 2015: FInZEB-hanke, s. 3
6 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. xv
7 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 3
8 44,1 % suomalaisista asuu asuinkerrostaloissa vuonna 2013
 Tilastokeskus 2014: Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan
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1.1 TYÖN SISÄLTÖ
Työn sisältö -kappale käsittää diplomityöhön ja sen toteuttamiseen liittyviä 
tietoja. Kappale esittelee työn tavoitteet, aiheen rajauksen sekä työn toteu-
tuksen ja prosessin.

1.1.1 TYÖN TAVOITTEET
Työn tavoitteena on osoittaa arkkitehtuurin merkitys ekologisessa rakenta-
misessa sekä perustana rakennuksen kaikille muille ratkaisuille. Tavoittee-
na on kyseenalaistaa ekologisen rakentamisen suunta pääosin tekniikkaan 
perustuen sekä rakennuksiin asennettavan tekniikan tarve ja määrä. Tavoit-
teena ja realiteettina ei kuitenkaan ole poistaa rakennuksissa käytettyä tek-
niikkaa kokonaan. Työ korostaa arkkitehdin vastuuta ekologisessa rakenta-
misessa sekä arkkitehtuurisuunnittelun ottamista vahvemmin osaksi ekolo-
gisen rakentamisen tarkastelua ja kehittämistä. Kuvassa 1 oleva professori 
Norbert Lechnerin lämmityksen, viilennyksen ja valaistuksen näkökulmasta 
esitetty pyramidi havainnollistaa arkkitehtuurin merkitystä: Arkkitehti vastaa 
pyramidin kahdesta ensimmäisestä tasosta, itse rakennuksen suunnittelusta 
ja passiivisista järjestelmistä. Vasta viimeisenä tulevat arkkitehtisuunnittelun 
ulkopuolella olevat mekaaniset laitteet. Suunnitteluvaiheen painoarvoa kuvaa 
tason suuruus.

KUVA 1 Arkkitehtuuri toimii perustana rakennuksen muille ratkaisuille, joten huolellisel-
la suunnittelulla voidaan vaikuttaa pyramidin huipulla olevaan tekniikan tarpeeseen ja 
määrään9. Diplomityö käsittelee kahta ensimmäistä porrasta rakennuksen suunnittelua 
kuvaavassa pyramidissa.

Arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuiden vaikutus rakennusten ekologisuuteen 
on tiedossa. Mitä varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa ekologiset ratkaisut 

9 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 9
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tehdään, sitä enemmän sillä on vaikutusta rakennuksen ekologisuuteen ja 
kustannuksiin (kuva 2)10. Ekologisen arkkitehtuurin ratkaisuja on tutkittu pal-
jon, mutta niistä löytyvä tieto on hajanaista sekä osittain soveltumattomis-
sa Suomeen. Työn tavoitteena on koota ekologisen rakentamisen arkkiteh-
tisuunnitteluun liittyviä keinoja Suomen ilmastossa ja rakentamiskulttuurissa. 
Näin voidaan muodostaa kokonaiskäsitys eri mittakaavan tekijöistä arkkiteh-
din näkökulmasta. Tällaisen ekologisen rakentamisen tiedon tulisi olla yleis-
tietoa jokaiselle vastuulliselle arkkitehdille11. Työn myötä henkilökohtaisena 
tavoitteena on ymmärtää ja hallita tämä kokonaisuus ja saada siten erityiset 
valmiudet ekologisten asuinkerrostalojen suunnitteluun.

KUVA 2 Arkkitehtuuri sijoittuu työvaiheen merkitystä kuvaavan käyrän alkuun, joka 
osoittaa, että arkkitehtuurin vaikutus ja arkkitehdin suunnitteluvastuu ympäristöystävälli-
sessä rakentamisessa on suuri.10

Työn tavoitteena on muodostaa konseptipankki, johon on koottu passiivi-
sia suunnitteluratkaisuja ekologisen asuinkerrostalon suunnitteluun arkki-
tehdin näkökulmasta selkeästi jäsennöityinä ja ryhmiteltyinä. Konseptipank-
ki koostuu ainoastaan passiivisista arkkitehtuurin ja rakentamisen keinoista. 
Passiiviset keinot eivät vanhene iän ja teknologian kehityksen myötä samal-
la tavalla, kuin mekaaniset ratkaisut, ja siten muodostuvan konseptipankin 
voidaan ajatella olevan ajaton, kehitettävissä ja täydennettävissä uusimpien 
tutkimustulosten mukaan. Konseptit kerätään diplomityössä tutkitusta aineis-
tosta, joten on tärkeää huomata, että konseptipankki sisältää vain työn tut-
kielmaosuudessa ilmenneet konseptit. Työn lopputuloksena olevan konsep-
tipankin ei siis ole tarkoitus olla aukoton tietopankki. Sen sijaan konsepti-
pankin on tarkoitus muodostua ikään kuin arkkitehtisuunnittelun työkaluksi, 
jota voidaan hyödyntää aina tapauskohtaisesti Suomen olosuhteissa. Diplo-
mityön ja työn lopussa esitettävän konseptipankin kohderyhmänä ovat siten 
ennen kaikkea arkkitehdit, mutta myös muut suunnittelijat.

Työn omien tavoitteiden lisäksi työn tavoitteena on palvella COMBI-hank-
keen ja Arkkitehtuuri ja tilat -työpaketin tavoitteita12. Diplomityö toimii tausta-
paperina ja lähtötietona COMBI-hankkeen arkkitehtitutkimukselle.

10 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. xv
11 Hedman 18.9.2015
12 ks. COMBI-hankkeen tavoitteet kappaleessa 1.2 COMBI-hanke
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1.1.2 AIHEEN RAJAUS
Ekologisuus on laajempi käsite, jota tarkastellaan tässä työssä energiate-
hokkuuden sekä vähähiilisyyden näkökulmista. Vaikka Suomen rakentamis-
lainsäädäntö tukee tällä hetkellä lähinnä energiatehokkuutta, on rakennusten 
hiilidioksidipäästöillä merkittävä osuus rakennusalan ilmastovaikutuksissa. 
Tässä työssä halutaan käsitellä rakennuksen hiilijalanjäljen merkitystä ener-
giatehokkuuden rinnalla, sillä sen tarkastelu tulee lisääntymään lähitulevai-
suudessa EU:n määräysten myötä13. Rakennusten hyvän energiatehokkuu-
den ja pienen hiilijalanjäljen tavoittelu eivät aina tue toisiaan ja ovat osittain 
ristiriidassa keskenään, joten molempien näkökulmien tarkastelu muodostaa 
ekologisuuden kannalta kokonaisvaltaisen lopputuloksen. 

Arkkitehtuurin diplomityönä rajaukseen sisältyvät vain passiivisten suunnit-
teluratkaisuiden tarkastelu ekologisen rakentamisen keinoina. Työn ulkopuo-
lelle rajautuvat siten mekaaninen talotekniikka, uusiutuvan energian tuotto-
järjestelmät sekä taloautomaatio. Työn rajaukseen kuitenkin sisältyvät pas-
siiviset keinot, jotka mahdollistavat optimoidun lähtötilanteen teknologian 
lisäämiselle. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi talotekniikalle varatut tilat tai 
aurinkopaneeleiden asentamisen mahdollistaminen. Rakenteisiin liittyvät rat-
kaisut sisältyvät työhön. Rajaamalla aktiiviset keinot pois, keskitytään tut-
kimaan nimenomaan arkkitehtuurin keinoja ekologisen rakentamisen pe-
rustana. Työ käsittelee ennen kaikkea rakennustason suunnittelua, joten 
aluesuunnittelu sekä työmaan toimintatavat rajautuvat työn ulkopuolelle. Esi-
merkkiratkaisuiden yhteydessä kaikki keinot ovat kuitenkin esiteltyinä totuu-
denmukaisen kokonaiskuvan antamiseksi. Näistä keinoista vain passiiviset 
ratkaisut ovat tämän työn kannalta oleellisia.

Työ on tarkoitettu avuksi ekologiseen asuntosuunnitteluun Suomessa. Esi-
tetyt ratkaisumallit soveltuvat siten Suomen ilmastoon, rakentamiskulttuu-
riin ja rakentamismääräyksiin. Esimerkkiratkaisuissa ja lähdeaineistoissa on 
myös ulkomaisia esimerkkejä, joiden ratkaisuja on pyritty soveltamaan Suo-
men olosuhteisiin.

Diplomityö tehdään arkkitehtuurin laitoksen asuntosuunnittelun oppituolille, 
joten työn tarkoitus on tutkia ennen kaikkea asuinrakentamista. Koska eri-
laisia ympäristöystävällisiä pientaloja on jo tutkittu ja toteutettu, mutta nii-
den konsepteja ei ole sovellettu niin ikään asuinkerrostalojen suunnitteluun, 
työ keskittyy kehittämään ympäristöystävällisiä konsepteja asuinkerrostaloja 
varten. Asuinkerrostaloihin lukeutuvat tässä työssä myös asuinkerrostalojen 
kaltaiset erityisasumisen muodot, kuten opiskelija-asuntolat ja palvelutalot. 

13 The European Parliament & the Council of the European Union 2010: Directive 2010/31/
 EU on the energy performance of buildings, 5
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1.1.3 TYÖN TOTEUTUS
Ekologinen rakentaminen on ajankohtaista ja siten sen aihepiiriin liittyen löy-
tyy runsaasti monenlaista materiaalia. Suomessa ekologisen rakentamisen 
tutkimiseen ja kehittämiseen on havahduttu uudelleen vasta viime vuosina 
70 - 80-lukujen ekorakentamisen vaiheiden jälkeen, joten erilaisia ajankohtai-
sia tutkimushankkeita ja kansallisia ratkaisumalleja kehitetään edelleen. Täs-
sä selvityksessä tarkastellaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mene-
telmin14 olemassa olevaa kirjallista materiaalia, internet-lähteiden aineistoa, 
Suomen asuntorakentamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jo valmistunei-
den tai käynnissä olevien tutkimusten tuloksia sekä esitettyjä ratkaisumalleja. 
Aineiston selvittäminen osoitti, että aiheeseen liittyvää aineistoa löytyy run-
saasti yksittäisistä osa-alueista, mutta kokonaisuutta kartoittavaa, ristiriida-
tonta aineistoa ei ole.

Työn lähtökohtana ovat edellisessä kappaleessa määritellyt tavoitteet. Asuin-
kerrostaloihin liittyvän aineiston puuttuminen, arkkitehtuurin merkityksen vä-
häinen huomioiminen Suomen nykyisessä rakentamiskulttuurissa, ekologisen 
rakentamisen tietotaidon ja koulutuksen puute sekä teknologian suosiminen 
ovat olleet taustalla vaikuttavia lähtökohtia. Diplomityötä varten läpi käydyn 
aineiston selvitystyö on osoittanut, että työn lähtökohdat pitävät paikkansa 
ja että tällaiselle työlle on tarvetta. Jatkokyselyt ja mielenkiinto ovat osoitta-
neet väitteen todeksi.

Työn prosessi on alkanut aineiston kartoittamisella ja edennyt varsinaisen si-
sällön kokoamiseen. Työ on toteutettu esimerkkeihin perustuvalla metodil-
la, jossa tutkitaan ensin yksittäisiä ratkaisumalleja ja poimitaan niistä löyty-
neitä keinoja. Ratkaisumalleista poimittujen keinojen tarkemman tutkimisen 
perusteella kootaan yleisen tason havaintoja ja ratkaisumalleja työn rajauk-
sen puitteissa. Tässä työssä tutkittaviksi esimerkkiratkaisuiksi valittiin kolme 
Suomessa käytettävää ympäristöarviojärjestelmää, kolme ekologisen raken-
tamisen tavoitetasoa kuvaavaa kokonaiskonseptia sekä kolme mahdollisim-
man erilaista vihreää asuinkerrostaloa. Tutkittavia vaihtoehtoja on kuhunkin 
kohtaan tarjolla runsaasti, mutta työn rajauksen puitteissa on pyritty valit-
semaan toisistaan poikkeavat ja mielenkiintoisimmat ratkaisut. Suomalaisten 
ratkaisumallien lisäksi on aiheellista selvittää myös ulkomaisia malleja kan-
sallisten ratkaisuiden arvioimiseksi sekä laajemman näkökulman hahmotta-
miseksi. Esitettyjen ulkomaisten löydöksien tulee olla sovellettavissa suoma-
laiseen rakentamislainsäädäntöön ja ilmastoon. 

Kirjallisena selvityksenä tehty diplomityö jakautuu karkeasti viiteen osaan: 
johdantoon, kontekstiin, tutkielmaan, suunnittelututkielmaan ja yhteenve-
toon. Johdannon yhteydessä esitellään diplomityön tavoitteet, aiheen ra-
jaus, työn toteutus ja COMBI-hanke sekä selvennetään työssä käytettävät 

14 Salminen 2011: Mikä kirjallisuuskatsaus? s. 9
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käsitteet. Konteksti-kappale taustoittaa ympäristöystävällisen rakentamisen 
tarpeeseen johtaneita tekijöitä ja ilmiöitä sekä pohtii ekologisen rakentami-
sen ratkaisumalleja ja tulevaisuuden suuntia nykypäivänä. Tutkielma-kappa-
le muodostaa diplomityön rungon esitellen edellä mainitut kolme ympäris-
töarviojärjestelmää, kolme standardiratkaisua sekä esimerkkikohteet kustakin 
standardiratkaisusta. Näiden ratkaisumallien pohjalta poimitaan erikseen kä-
siteltäviä konsepteja ja muodostetaan Suunnittelututkielma-kappaleen kon-
septipankki. Konseptipankkiin on koottu taulukkomainen kokoelma passiivi-
sista konsepteista, niiden välisistä suhteista ja hierarkiasta. Suunnittelutut-
kielmaa ja sen sisältämää konseptipankkia voidaan tarkastella myös muusta 
työstä irrallisena, itsenäisenä kokonaisuutena. Johtopäätökset-kappale ko-
koaa työn tärkeimmät huomiot ja tutkielman tulokset sekä esittelee työn ai-
kana kehittyneet jatkokehitysajatukset.

Työ aloitettiin vuoden 2015 alussa itsenäisenä selvityksenä. Aiheen valinta 
perustui henkilökohtaiseen kiinnostukseen ekologisesta rakentamisesta, työ-
kokemuksista nousseeseen kiinnostukseen suunnittelu- ja rakennusproses-
sista sekä ulkomaan opintoihin Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopis-
tossa15 nollaemissiorakentamiseen liittyen. Työtä pyydettiin liitettäväksi osak-
si palvelurakennusten energiatehokkuutta tutkivaa COMBI-hanketta, joka 
käynnistyi toukokuussa 2015. Diplomityön aiheen käsittely jatkuu ja syventyy 
tutkijan työn yhteydessä COMBI-hankkeen puitteissa. Koska työ oli alun pe-
rin itsenäinen diplomityö, sen aiherajaus poikkeaa COMBI-hankkeen rajauk-
sesta. Toisaalta COMBI-hankkeen puitteissa sisältöön on pyritty valitsemaan 
hanketta palvelevia esimerkkiratkaisuja ja aiheita.

15 Norges teknisk-naturvitenskapelige univeristet, NTNU
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1.2 COMBI-HANKE
COMBI-hanke16 on Tampereen talousalueen kärkihanke Tekesin INKA-ohjel-
massa17 rakentamisen osa-alueella. "COMBI-hankkeessa tarkastellaan ko-
konaisvaltaisesti palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lä-
hes nollaenergiatasoon." Palvelurakennuksia ovat koulut, päiväkodit, sairaa-
lat ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköt.18 Hankkeessa on mukana noin 
40 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa Tampereen johdolla, Helsingin 
kaupunki, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Tampereen 
ammattikorkeakoulu (TAMK). Tutkimushanke alkoi toukokuussa 2015 ja sen 
on tarkoitus jatkua ainakin vuoden 2017 loppuun asti.19

Hankkeen taustalla on Suomen tavoite, että vuoden 2019 alusta lähtien 
käyttöönotettavat uudet julkiset rakennukset rakennetaan lähes nollaenergia-
rakennuksina (nZEB). Näiden rakennusten suunnittelu on alkamassa muuta-
man vuoden sisällä ja suurimmissa kohteissa hankesuunnittelu on jo käyn-
nissä. Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä on vielä avoinna, mutta 
pyrkimyksenä on päästä merkittävästi pienempään rakennusten energian-
kulutukseen nykyisen määräystason edellytyksiin verrattuna. Lisäksi jo ole-
massa olevien palvelurakennusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan 
korjausten yhteydessä. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa palvelu-
rakennuksiin pyritään myös integroimaan enemmän uusiutuvan energian tuo-
tantoa.20

COMBI-hankkeen keskeisenä tavoitteena on palvelurakennusten energiate-
hokkuuden parantamisen tarkastelu lähes nollaenergiatasoon mahdollisim-
man kokonaisvaltaisesti. Tällaisessa kokonaisvaltaisessa tarkastelussa ote-
taan huomioon nollaenergiatason vaatimusten vaikutus rakennuksen arkki-
tehtuuriin ja tiloihin, rakenneratkaisuihin ja sisäilmaolosuhteisiin, taloteknisiin 
järjestelmiin ja uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuihin sekä rakentamisen 
prosesseihin ja rakennuksen ylläpitoon. Hankkeen työpaketit ovat siten: 

16 Comprehensive Development of Nearly Zero Energy Municipal Service Buildings
17 INKA eli Innovatiiviset kaupungit -hanke on vuosina 2014 - 2017 toimiva Tekes-
 hanke, jonka tavoitteena on ”synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä 
 yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen”. INKA-
 hankkeessa on viisi teemaa ja kullakin teemalla vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. 
 Tekes 2015: INKA
18 Tampereen teknillinen yliopisto 2015: COMBI-hankkeessa selvitetään energiatehokkaan 
 palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja
19 COMBI-hankkeen aloitusseminaari 12.5.2015
20 Tampereen teknillinen yliopisto 2014: Comprehensive Development of Nearly Zero 
 Energy Municipal Service Buildings, s. 3 
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 WP1 Tutkimuksen organisointi ja tiedotus
 WP2  Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus    
  energiatehokkuuteen
 WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen 
  toiminta ja sisäilman olosuhteet
 WP4  Talotekniikkajärjestelmien ja uusiutuvan energian   
  tuotannon ratkaisut
 WP5  Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten   
  toimivuuden varmistus.21

Hankkeen tavoitteena on parantaa palvelurakennusten energiatehokkuut-
ta siten, että valitut ratkaisut täyttävät myös muut kansalliset vaatimukset 
ja tavoitteet. Tällaisia ovat muun muassa korkealaatuisuus, terveellisyys, ris-
kittömyys, kosteusturvallisuus, taloudellisuus, viihtyisyys, helppokäyttöisyys, 
muunneltavuus, ympäristöystävällisyys, huollettavuus ja pitkäaikaiskestä-
vyys. Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa lähes nollaenergiarakentamisen 
toteutuksesta kaikkien työpakettien aihealueiden osalta sekä selvittää, mi-
ten energiankulutuksen pienentäminen vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin 
koko elinkaaren aikana. Hankkeessa pyritään optimoimaan eri ratkaisuvaih-
toehtoja energiatehokkuuden parantamisen, muiden vaatimusten ja tavoittei-
den sekä taloudellisuuden kannalta. Tutkimuksen tulosten avulla laaditaan 
suosituksia lähes nollaenergiarakennusten energiatehokkuusvaatimuksille 
palvelurakennusten osalta ja selvitetään valitun vaatimustason aiheuttamia 
vaikutuksia rakennusten ja rakenteiden toimintaan Suomen olosuhteissa. Li-
säksi tavoitteena on jakaa tietoa palvelurakennusten energiankulutuksen pie-
nentämisen vaikutuksista sekä valituista ratkaisuista kunnille, ministeriöille ja 
yrityksille. Tutkimuksen tuloksista laaditaan hankkeen lopuksi koulutuspaketti 
kuntien ja yritysten käyttöön.21

21 Tampereen teknillinen yliopisto 2015:  Comprehensive Development of Nearly Zero 
 Energy Municipal Service Buildings, s. 8 - 9
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1.2.1 ARKKITEHTUURI JA TILAT -TYÖPAKETTI
Arkkitehtuuri ja tilat -työpaketti tutkii arkkitehtonisten ratkaisuiden vaikutusta 
energiatehokkuuteen. Työpaketin tavoitteena on tutkimussuunnitelman mu-
kaan "tuottaa tutkimustietoa lähes nollaenergiatasoa olevien palveluraken-
nusten arkkitehtonisista, tilallisista ja toiminnallisista ratkaisumalleista sekä 
kehittää tilankäyttöä tehostavia monikäyttöisiä ja muunneltavia suunnittelu-
ratkaisuja tilasuunnittelun ja teknisten ratkaisujen osalta" 22. Arkkitehtuurin 
työpaketissa tutkimus painottuu tehostetun palveluasumisen sekä koulura-
kennusten tutkimiseen niin, että päiväkoteja tarkastellaan koulurakennus-
ten tarkastelun yhteydessä23. Löydetyt ratkaisut ovat sovellettavissa COMBI-
hankkeen muihin rakennustyyppeihin ja palvelurakentamiseen yleisellä tasol-
la. Työpaketti jakaantuu neljään osatehtävään, jotka ovat: 

 T2.1  Palvelurakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavat  
  arkkitehtoniset perusratkaisut
 T2.2  Tulevaisuuden energiatehokkaat suunnitteluratkaisut
 T2.3  Arkkitehtisuunnittelussa käytettävä 
  energiaoptimoinnin  arviointimalli
 T2.4  Arkkitehtonisia ja tilasuunnitteluun liittyviä ratkaisuja  
  käsittelevä ohjeistus.22

Ensimmäisessä osatehtävässä T2.1 kartoitetaan tutkimussuunnitelman mu-
kaan palvelurakentamisen vakiintuneet tilalliset ja toiminnalliset ratkaisumallit 
ja selvitetään sekä yleisellä tasolla että esimerkkikohteiden avulla energiate-
hokkuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvät lähtökohdat ja perusratkaisut. Osateh-
tävässä T2.2 kartoitetaan palveluasumisen tulevaisuuden haasteet ja muu-
tokset sekä pyritään kehittämään uusia, energiatehokkaampia ratkaisumal-
leja ensimmäisen osan tulosten pohjalta. Samalla pyritään hahmottamaan 
paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden palvelurakennuksille asetettavia ta-
voitteita vastaavia tilallisia ja toiminnallisia malleja sekä luomaan eri ratkaisu-
mallien energiatehokkuutta parantavia ja tapauskohtaisesti sovellettavia ark-
kitehtisuunnittelun perusratkaisuja.24

Osatehtävässä T2.3 pyritään kehittämään nykyisiä energiankulutuksen las-
kentamalleja täydentävä energiaoptimoinnin arviointimalli. Tämän arviointi-
mallin tavoitteena on havainnollistaa energiankulutuksen, rakentamiskustan-
nusten ja arkkitehtuurin laadullisiin ominaisuuksiin liittyvien tekijöiden välis-
tä riippuvuutta. Arviointimallia varten analysoidaan erilaisten arkkitehtonisten 
ratkaisuiden, kuten koon, muodon, suuntauksen, tilaratkaisujen ja materiaa-
lien, vaikutusta palvelurakennusten energiatehokkuuteen laskennallisesti. Li-

22 Tampereen teknillinen yliopisto 2015:  Comprehensive Development of Nearly Zero
 Energy Municipal Service Buildings, s. 8 - 9
23 WP2-tutkimusryhmän kokous 6.8.2015
24 Tampereen teknillinen yliopisto 2015:  Comprehensive Development of Nearly Zero 
 Energy Municipal Service Buildings, s. 21 - 22
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säksi pyritään arvioimaan arkkitehtuurin kriteereitä, jotka eivät ole laskennal-
lisesti määriteltävissä. Osatehtävässä toimitaan yhteistyössä muiden työpa-
kettien kanssa. Osatehtävässä T2.4 kootaan tutkimuksen tulokset ja tehdään 
ohjeistus energiatehokkaaseen arkkitehtisuunnitteluun. Arkkitehtuurin työ-
paketin lopputuotteina ovat siten kokoelma palveluasumisen energiatehok-
kaista ja tulevaisuuden tarpeita vastaavista tilallisista ja toiminnallisista rat-
kaisumalleista, ohjeistus ratkaisumallien perustekijöiden tapauskohtaises-
ta huomioimisesta sekä energiankulutuksen laskentamalleja täydentävä uusi 
energiaoptimoinnin arviointimalli.24

Diplomityö liitetään osaksi COMBI-hankkeen työpakettia WP2 Arkkitehtuu-
ri ja tilat. Diplomityön Konteksti- ja Tutkielma-kappaleiden sisältöä voidaan 
hyödyntää COMBI-hankkeessa taustapaperina ekologiseen rakentamiseen 
johtaneista syistä ja sen tarpeesta sekä olemassa olevista esimerkkiratkai-
suista. Tutkielma-osuuden rakenne vastaa Arkkitehtuuri ja tilat -työpaketin 
menetelmää, jossa ratkaisumalleja poimitaan tutkituista esimerkkikohteista. 
Diplomityön Suunnittelututkielma-kappaleen konseptipankkia voidaan hyö-
dyntää COMBI-hankkeen työpaketin osatehtävissä T2.1 ja T2.2. Konsep-
tipankki, sen esitystavat ja johtopäätökset ovat käytettävissä osatehtävän 
T2.3 arviointimallin kehittämisessä.
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1.2.2 DIPLOMITYÖN JA COMBI-HANKKEEN EROT
Diplomityön rajaus poikkeaa COMBI-hankkeesta lähinnä kolmella tavalla. 
Diplomityö keskittyy käsittelemään asuinkerrostaloja COMBI-hankkeen pal-
velurakennusten sijaan. Diplomityössä asuinkerrostaloihin lasketaan kuiten-
kin erityisasuminen, kuten vanhusten palveluasuminen, joka puolestaan si-
sältyy COMBI-hankkeen rajaukseen. Esimerkkikohteena oleva nollaenergia-
talo Jampankaari sisältyy siten molempiin rajauksiin. Vaikka diplomityö tutkii 
ekologisuutta asuinkerrostalojen näkökulmasta, konseptipankkiin poimittuja 
yleisen tason ratkaisumalleja voidaan soveltaa myös palvelurakentamisessa. 

Toinen eroavaisuus on se, että diplomityössä käsitellään rakennusten ener-
giatehokkuutta sekä hiilidioksidipäästöjä, kun taas COMBI-hanke rajautuu 
käsittelemään ainoastaan energiatehokkuutta. Koska diplomityössä käsitellyt 
hiilijalanjälkeen liittyvät tekijät eivät varsinaisesti sisälly COMBI-hankkeeseen, 
on tämä huomattava myös tulosten tarkastelussa. Joskus nollaenergia- ja 
nollaemissiotavoitteet vastaavat toisiaan, mutta joskus ne vaativat toisistaan 
poikkeavia, vastakkaisia ratkaisuja. 

Kolmantena eroavaisuutena diplomityö käsittelee passiivisia keinoja ympä-
ristöystävällisessä rakentamisessa sulkien tutkimuksen ulkopuolelle aktiivi-
set, teknologiaan perustuvat ratkaisut, jotka puolestaan ovat keskeinen osa 
nykyisiä energiatehokkuuden saavuttamisen keinoja ja siten merkittävä osa 
myös COMBI-hanketta. Koska arkkitehtuurin keinot ovat ennen kaikkea pas-
siivisia keinoja, ei tämä tuo suurta eroa diplomityön ja COMBI-hankkeen 
Arkkitehtuuri ja tilat -työpaketin sisältöihin. Aktiivisten ratkaisuiden puuttu-
minen diplomityön tarkastelusta tulee kuitenkin huomioida COMBI-hankkeen 
puitteissa.

COMBI-hankkeen tutkimusryhmään siirtyminen diplomityön valmistuttua jat-
kaa luontevasti aihealueeseen syventymistä. Diplomityössä kehitettyjä toimin-
tatapoja voidaan hyödyntää COMBI-hankkeen palvelurakennusten tutkimi-
sessa ja analysoimisessa edellisen kappaleen mukaisesti. COMBI-hankkeen 
yhteydessä löytynee vastauksia työn lopussa esitettäviin jatkokehitysajatuk-
siin ja -tarpeisiin. Lisäksi COMBI-hankkeessa päästään syventymään tässä 
työssä koottuihin konsepteihin yksityiskohtaisemmin, kehittämään konkreet-
tisia arkkitehtonisia suunnitteluratkaisuja ja -detaljeja sekä laskemaan todelli-
sia arvoja energiatehokkuuden ja ekologisuuden arvioimiseksi.
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1.3 KÄSITTEET
Keskeisiä käsitteitä tässä työssä ovat ekologisuuden määrittelemiseen, tek-
nologiaan sekä asuinkerrostaloihin liittyvät määritelmät. Toisinaan määritel-
mät eivät rajaa toisiaan pois lomittuen keskenään ja toisinaan niihin sisältyy 
sävy- tai merkityseroja. Tässä kappaleessa selvitetään diplomityössä käytet-
tyjä yleisimpiä käsitteitä tarkemmin työn selventämiseksi ja rajaamiseksi.

1.3.1 EKOLOGIA
Ekologialla tarkoitetaan tässä työssä kokonaisvaltaista ympäristöystävällistä 
ja ympäristöä kunnioittavaa rakentamista ja arkkitehtisuunnittelua. Tarkalleen 
ekologia tarkoittaa oppia luonnontaloudesta25 eli eliöiden ja ympäristön suh-
detta tutkivaa tiedettä26. Ekologisen arkkitehtuurin selitetään Rakennustiedon 
julkaiseman Kuvitetun rakennussanakirjan määritelmän mukaisesti olevan 
“arkkitehtuuri ja kaupunkirakentaminen, jonka maankäytössä, liikenneratkai-
suissa, materiaaleissa, rakennustavoissa ja teknisissä järjestelmissä otetaan 
huomioon energiansäästö ja ekologiset näkökohdat.” Ekotehokas rakentami-
nen tarkoittaa hanketta, jossa hanke kuormittaa ympäristöä mahdollisimman 
vähän koko sen elinkaaren aikana.26 Arkikielessä käsitteet ovat saaneet mo-
nia löyhiä merkityksiä27 ja niitä käytetään hyväksi esimerkiksi mainonnallises-
sa tai kaupallisessa tarkoituksessa. Myös rakennusalalla termin käytön kans-
sa tulee olla siten kriittinen. 

Ekologisuuden lisäksi tässä työssä käytetään sanaa ympäristöystävällinen, 
joka kuvaa yleisellä tasolla tavaroita, palveluita tai käytäntöjä, joiden haital-
lisia vaikutuksia ympäristölle pidetään vähäisinä. Ympäristöystävällisyyttä 
käytetään ekologisuuden synonyyminä, josta kertoo myös sanan englannin-
kielinen käännös ecological28. Sanaa vihreä käytetään ikään kuin ympäris-
töystävällisyyden lempinimenä tai symbolisena merkityksenä ja sen käyttö 
on yleistynyt ekologisen rakentamisen trendisanana. Ekologisuutta tarkastel-
laan tässä työssä energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista, joten 
jatkossa ekologisuus, ympäristöystävällisyys tai vihreys viittaa pääosin näihin 
kahteen näkökulmaan.

Ekologinen kestävyys on yksi kestävän kehityksen näkökulmista (kuva 3). 
Kestävä kehitys on ”ympäristön ja kehityksen maailmankomission 1987 ra-
porttien mukaan sellainen kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet ja säi-
lyttää tulevien sukupolvien mahdollisuuden omien tarpeidensa tyydyttämi-

25 Gummerus 2003: Tietojätti, s. 169
26 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s.43
27 Ympäristöministeriö & Kierrätyskeskus: Yhteinen käsitys
28 engl. ecological, environmentally friendly, environmental-friendly
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seen.” 29 Ekologisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan taloudellisen kasvun 
sopeuttamista luonnon asettamiin rajoituksiin30. Kestävän kehityksen kolmi-
osaisen määritelmän kaksi muuta näkökulmaa ovat taloudellinen sekä so-
siaalinen ja kulttuurinen kehitys31. Kestävyyden alkuperäisen englanninkieli-
sen termin, sustainability, voidaan ajatella viittaavan myös pitkäikäisyyteen ja 
huollettavuuteen, siihen ettei rakennus mene rikki. Tämän merkityksen vah-
vempi sisältyminen myös suomalaiseen tulkintaan ja rakentamismääräyksiin 
voisi tuoda rakentamiseen, materiaalien käyttöön ja suunnitteluun parempaa 
laatua ja pidempiä elinkaaria.32 Tässä työssä painotutaan ekologisen kestä-
vyyden näkökulmaan.

KUVA 3 Kestävän kehityksen näkökulmia ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaa-
linen ja kulttuurinen kestävyys, joista tässä työssä käsitellään ekologista kestävyyttä.

Kestävän kehityksen ekologisen kestävyyden mittarina toimii ekologinen ja-
lanjälki. Pelkistetysti ekologinen jalanjälki kertoo, kuinka paljon maa-alaa 
sekä hiilidioksidia sitovaa metsäalaa tarvitaan ihmisten arkipäiväisten tava-
roiden ja palveluiden tuottamiseen sekä jätteiden ja päästöjen käsittelyyn.33 
Ekologinen jalanjälki kuvaa siis ihmisten vaikutusta maapalloon. Käsite se-
koittuu helposti hiilijalanjäljen käsitteeseen.

29 Gummerus 2003: Tietojätti, s. 378
30 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 67 
31 Ympäristöministeriö 2015: Mitä on kestävä kehitys? 
32 Mattila 2014: Tulevaisuuden kerrostalo, s. 11
33 Ympäristöhallinto 2013: Elinkaariarviointi, jalanjäljet ja panos-tuotosmalli
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1.3.2 ENERGIATEHOKKUUS

Suomessa ekologisuutta ja ilmastotavoitteita lähestytään lähinnä energiate-
hokkuuden näkökulmasta ja siksi se on myös tässä työssä keskeisenä nä-
kökulmana. Energiatehokkuus34 tarkoittaa  energian tehokasta käyttöä eli 
energiankäytön hyötysuhdetta: "Samat tarpeet pyritään tyydyttämään tavan-
omaista pienemmällä energiamäärällä".  Energialla viitataan energiamuotoon, 
kuten sähköön, polttoaineisiin tai lämpöön, joka luovuttaa sisältämäänsä 
energiaa hyötykäyttöön.35 Rakennuksissa talotekniikka tarvitsee energiaa toi-
miakseen, jolloin taloteknisten järjestelmien optimointi parantaa niiden ener-
giatehokkuutta. Energiatehokkuus on yksi merkittävimmistä keinoista ilmas-
tonmuutoksen estämiseksi. Ympäristön ja ilmaston suojelun lisäksi energiaa 
on tärkeää säästää myös energian saatavuuden turvaamiseksi, tuontienergi-
an tarpeen vähentämiseksi sekä energiankustannusten alentamiseksi36. Ener-
giatehokkaan rakentamisen taustalla vaikuttavat ekologisuuden lisäksi vah-
vasti myös taloudelliset hyödyt käytönaikaisten kustannusten laskiessa ja ra-
kennuksen markkinointikykyisyyden parantuessa. 

Energiatehokas rakennus tarvitsee ja kuluttaa mahdollisimman vähän ener-
giaa, josta mahdollisimman paljon tulee uusiutuvista energialähteistä. Ener-
giatehokkuus perustuu siis ensisijaisesti energiantarpeen vähentämiseen eli 
pieniin häviöihin ja pieneen energiankulutukseen. Käytännössä energiatehok-
kuus johtaa muun muassa hyvin lämmöneristettyyn ja tiiviiseen vaippaan. 
Lopulta optimoituun rakennukseen lisätään uusinta teknologiaa edustavat 
koneet ja laitteet, jotka kuluttavat niin ikään mahdollisimman vähän energiaa. 

Energiatehokkuuden keskeisenä teemana on uusiutuvan energian tuottami-
nen ja hyödyntäminen. Tulevaisuudessa aurinkoenergian ja tuulivoiman mer-
kitykset tulevat korostumaan taserajan määrittelyn mukaisesti uusiutuvan 
energian integroituessa itse rakennukseen tai tontille. Myös talotekniikasta 
ja toiminnoista hyödynnettävä energia pyritään käyttämään uudelleen. Tällai-
sia ratkaisuja ovat esimerkiksi ilmanvaihdon lämmöntalteenotto tai hissin jar-
rutusenergian hyödyntäminen. Energiatehokkuuden kehittämistä sekä uusiu-
tuvan energian käyttöä edistää Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi 
(EED), jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä kaikkien uusien rakennusten 
energiatehokkuutta tulee parantaa 20 %. Käytetystä energiasta uusiutuvan 
energian osuus on tuolloin 20 %.37 Suomessa energiatehokkuutta kehitetään 
pääosin tekniikan ja laskennan kehittämisen keinoin.

34 engl. energy efficiency 
35 Etelä-Suomen Prosessisysteemi Oy: Energiatehokkuus, mitä se on? 
36 Työ- ja elinkeinoministeriö 2015: Energiatehokkuus.
37 Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto 2012: Direktiivi 2012/27/EU, 2 - 3
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1.3.3 HI ILIJALANJÄLKI
Hiilijalanjälki kertoo yleisesti, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä jonkin 
tuotteen, toiminnan tai palvelun tuottaminen aiheuttaa38. Rakennuksen hiili-
jalanjäljellä39 tarkoitetaan rakennuksen koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidi-
päästöjä. Hiilidioksidi (CO2) on hiilipitoisten aineiden palamistuote ja merkit-
tävä kasvihuonekaasu, jota vapautuu ilmakehään ihmisen toiminnan, teol-
lisuuden, liikenteen ja rakentamisen myötä. Kasvihuonekaasut edistävät 
kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä.40 Vaikka hiilidioksidi on mää-
rällisesti merkittävin ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasu, sanaa hiilijalanjäl-
ki käytetään usein harhaanjohtavasti kuvaamaan kaikkien kasvihuonekaasu-
päästöjen määrää. Sanan jalanjälki voidaan ajatella viittaavan kuvainnollisesti 
kasvihuonekaasujen jälkeensä jättämään vahinkoon.

Hiilineutraalista rakennuksesta puhutaan silloin, kun rakennuksen hiilidioksi-
dipäästöt ovat mahdollisimman pienet ja jäljelle jäävät päästöt on kompen-
soitu uusiutuvan energian tuottamisella41. Uusiutuvan energian tuottamisen 
myötä vähähiilisen rakentamisen toteuttaminen kietoutuu vahvasti energiate-
hokkuuden toimintatapoihin. Käytännössä hiilineutraali rakentaminen johtaa 
vähäpäästöisten ja myrkyttömien materiaalien valintaan sekä materiaalite-
hokkuuteen. Hiilineutraaleja rakennuksia kutsutaan nimellä nollaemissiotalo. 
Vaikka emissiot tarkoittavat päästöjä yleisesti42, nollaemissiotalon määritel-
mässä niillä viitataan tavallisesti vain hiilidioksidipäästöihin. Adjektiivia vähä-
hiilinen käytetään kuvaamaan rakennusta, jossa pyritään minimoimaan ra-
kennuksen hiilijalanjälki. 

Sana hiilijalanjälki on noussut muotisanaksi yritysten tai yksittäisten ihmisten 
arkielämän aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä tarkastelevien laskureiden an-
siosta. Rakennusalalla hiilijalanjäljen laskeminen on varsin uutta, mutta jot-
kin rakennusliikkeet pyrkivät jo tarjoamaan hankkeen hiilijalanjälkeen liittyvää 
tietoa sekä kehittämään hiilijalanjäljen seurantaa. Vähähiilisyys on myös en-
nakoitu yhdeksi merkittäväksi tulevaisuuden ilmiöksi43. Kuten energiatehok-
kuus, myös vähähiilisyys tulee yleistymään lähitulevaisuudessa, kun pyritään 
vastaamaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin kohtaan, jossa kasvihuone-
kaasupäästöjä tulee vähentää 20 % vuoteen 2020 mennessä44.

38 Metsähallitus 2015: Ympäristövaikutusten mittarit.
39 engl. carbon footprint
40 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 67
41 Wiberg 4.1.2014
42 engl. emissions
43 Tampereen teknillinen yliopisto & Suomen ympäristökeskus 2013: ALLI-kartasto, s. 145
44 Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto 2012: Direktiivi 2012/27/EU, 11
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1.3.4 PASSIIVINEN JA AKTIIVINEN
Diplomityö rajautuu käsittelemään passiivisia keinoja eli pääosin arkkitehto-
nisia sekä rakenteellisia ratkaisumalleja energiatehokkaassa ja vähähiilises-
sä rakentamisessa. Kun aktiiviset keinot perustuvat teknologian hyödyntä-
miseen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, passiiviset keinot eivät perus-
tu teknologian ratkaisuihin, vaan itse rakennuksen ominaisuuksina toimiviin 
keinoihin. Passiivisissa keinoissa korostuvat siten arkkitehti- ja rakenne-
suunnittelun merkitykset. Esimerkiksi passiivisella aurinkoenergialla tarkoite-
taan rakennuksen sisätiloihin ikkunan kautta tulevaa valo- ja lämpöenergiaa, 
luonnonvaloa ja lämmitystä. Aktiivisina vastaavina keinoina olisivat tuolloin 
keinovalaisimet sekä pattereista tai lattialämmityksestä saatava lämmitys. 
Sana passiivinen kuvaa itsessään asiaa tai toimintaa, joka ei ota toiminnal-
lisesti osaa tilanteeseen vaikuttaen siihen tästä huolimatta45, kun taas sana 
aktiivinen viittaa toimeliaaseen ja tehokkaaseen46.

Lechnerin pyramidin mukaan aktiiviset keinot tulee lisätä rakennukseen vas-
ta passiivisten keinojen hyödyntämisen jälkeen47. Pyramidin ensimmäisellä 
tasolla ovatkin rakennuksen ominaisuudet, jotka estävät tilojen ylikuumene-
misen tai lämmön karkaamisen. Toisella tasolla ovat esimerkiksi edellä mai-
nitut auringon valo- ja lämpöenergia ikkunoiden kautta. Nämä kaksi ensim-
mäistä tasoa sisältyvät tämän työn rajaukseen. Vasta lopuksi lisätään aktiivi-
set talotekniset keinot, joiden tarve on pyritty optimoimaan ja huomioimaan 
jo passiivisten keinojen sekä arkkitehtisuunnittelun yhteydessä. Todellisuu-
dessa passiivisten ja aktiivisten keinojen raja on häilyvä ja niitä on toisinaan 
vaikea erottaa toisistaan. Tässä työssä rajana on se, milloin toiminta vaatii 
esimerkiksi sähköä tai polttoainetta toimiakseen48. Tulevaisuudessa passiivis-
ten ja aktiivisten keinojen kietoutuminen yhteen sekä riippuvuus toisistaan 
kasvaa esimerkiksi erilaisten hybridiratkaisuiden ja taloautomaation myötä.

Passiiviset keinot ovat keinoja, joilla ei ole juurikaan käytön aikaisia kustan-
nuksia, mutta ne kasvattavat usein rakennuksen investointikustannuksia eli 
rakentamisen yhteydessä olevia kustannuksia hankkeen alussa. Investointi-
kustannukset maksavat itsensä takaisin ilmaisena käyttönä, jolloin puhutaan 
takaisinmaksuajasta vuosina. Aktiiviset keinot aiheuttavat kustannuksia tek-
nisten laitteistojen asennuksen ja huollon lisäksi myös käytön aikana kulut-
tamalla jatkuvasti energiaa ja sähköä käytössä ollessaan. Siirtyminen suu-
rempiin investointikustannuksiin ekologisen hankkeen alussa vaatii kuitenkin 
uusien toimintatapojen omaksumista rakennusalalla aiheuttaen mahdollisesti 
taloudellisia haasteita hankkeen osapuolille.

45 Suomisanakirja 2015: Passiivinen
46 Suomisanakirja 2015: Aktiivinen
47 ks. kuva 1, s. 14
48 ks. 1.1.2 Aiheen rajaus s. 16
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Aktiivisten keinojen yhteydessä on hyvä selventää tässä työssä käytettävien 
sanojen teknologia ja tekniikka merkitykset. Sanoja teknologia ja tekniikka 
käytetään toisinaan harhaanjohtavasti toistensa synonyymeinä49. Teknologia 
määritellään tarkalleen ottaen tekniseksi tieteeksi, eli opiksi raaka-aineiden 
jalostuksesta50. Teknologia on siis yleinen nimitys isommasta kokonaisuu-
desta. Teknologia ei suoraan viittaa aktiivisiin keinoihin, vaikka se yleensä 
yhdistetään aktiivisten laitteiden hyödyntämiseen. Tekniikalla puolestaan tar-
koitetaan aineellisten tuotteiden valmistusta luonnontieteitä soveltaen tai val-
mistuksessa käytettävää menetelmää50, eikä se niin ikään viittaa aktiivisiin 
keinoihin. Rakentamisen tekniikkaa on esimerkiksi betonielementtitekniikka. 
Vaikka teknologia ja tekniikka eivät tarkoita suoraan aktiivisten menetelmien 
käyttämistä, ne hyödyntävät usein teknologiaa ja tekniikkaa, laitteita ja jär-
jestelmiä. Talotekniikka on yleisnimitys kiinteistön teknisille järjestelmille ku-
ten sähkö-, data-, viemäri-, ja ilmanvaihtolaitteille51. Sana mekaaninen tar-
koittaa puolestaan koneellista, koneen voimalla toimivaa52,53.

49 engl. technology
50 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 312
51 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 307
52 engl. mechanical
53 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 184
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1.3.5 ASUINKERROSTALO
Kerrostalo on yleisesti ottaen rakennus, jossa on asuntoja päällekkäin. 
Asuinkerrostalon määritelmässä huoneistojen on oltava asuinhuoneistoja. 
Matalia asuinkerrostaloja ovat 1 - 4 kerroksiset, keskikorkeita 5 - 7 kerroksi-
set ja korkeita yli 7 kerrokset asuinkerrostalot54. Asuinkerrostalot voivat olla 
pienkerrostaloja, edellä olevan määritelmän mukaisia kerrostaloja tai suures-
sa mittakaavassa vaikkapa tornitaloja. Pienkerrostaloilla tarkoitetaan kerros-
taloja, joissa ylimmän huoneiston sisäänkäynti on korkeintaan toisessa koko-
naan maan päällä olevassa kerroksessa. Tornitaloille e ole olemassa tarkkaa 
määritelmää, mutta sillä voidaan tarkoittaa rakennuksia, joilla on enemmän 
korkeutta kuin leveyttä.

Talotyypit jaotellaan tavallisesti rakennuksen liikennejärjestelmien sekä asun-
tojen tai rakennusmassojen ryhmittelytavan mukaan eri typologioihin. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston teettämässä Kerrostalojen kehittäminen 
- Talotyyppiselvitys -julkaisussa kerrostalotyypit on jaoteltu karkeasti lamel-
litaloihin, sivukäytävätaloihin, pistetaloihin, keskikäytävätaloihin, terassitaloi-
hin ja niin kutsuttuihin kudelmiin (kuva 4). Neljä ensimmäistä perustuu ker-
rostalon liikenneratkaisuun ja kaksi viimeistä asuntojen sekä rakennusmas-
san ryhmittelytapaan. Lisäksi on olemassa näiden yhdistelmiä sekä lukuisia 
talotyyppejä, joita ei esiinny selvityksen mukaan nykyisessä asuntotuotan-
nossa lainkaan. "Kerrostaloasumista on mahdollista monipuolistaa kaikissa 
eri kerrostalotyypeissä ja niiden yhdistelmissä mittakaavan, ilmiasun, liiken-
netilojen, ulkotilojen sekä monien muiden ominaisuuksien variaatioiden kaut-
ta. Olemassa olevat tehokkaat piste- ja lamellitalot on kuitenkin jo jalostettu 
niin tehokkaiksi, että poikkeavien talotyyppien käyttöönotto vaatii totuttujen 
käytäntöjen kyseenalaistamista esim. porrashuoneiden tehokkuuden, asun-
totyyppijakaumien sekä joidenkin asumista koskevien sääntöjen ja määräys-
ten osalta." 55

KUVA 4 Asuinkerrostalot voidaan jaotella karkeasti lamelli-, sivukäytävä-, piste-, keski-
käytävä- ja terassitaloihin sekä niin kutsuttuihin kudelmiin55.

54 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 28
55 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007: Kerrostalojen kehittäminen, s. 40
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Tässä diplomityössä käsitellään yleisesti asuinkerrostaloja ennen kaikkea 
kaupunkiympäristön kontekstissa. Kuten tässä työssä aikaisemmin todettiin, 
erilaisia asumisen ekologisia ohjeistuksia, ratkaisumalleja ja esimerkkikohtei-
ta on Suomessa olemassa pientalojen osalta, mutta asuinkerrostaloille suun-
nattuja ohjeistuksia tai ratkaisumalleja ei ole olemassa energiatehokkuuden 
ja hiilijalanjäljen näkökulmasta. Energiatehokkaita tai vähähiilisiä asuinker-
rostaloja on toteutettu pilottikohteina vain muutama määritelmästä riippuen. 
Pientalojen käsittely puolestaan rajautuu työn ulkopuolelle. Asuinkerrostalo-
jen typologioiden esittelyn yhteydessä on hyvä huomata, että typologiat ei-
vät rajoita rakennusten ekologisuutta, energiatehokkuutta tai vähähiilisyyttä, 
vaan vihreitä ratkaisumalleja voidaan soveltaa kaikkiin asuinkerrostalotypolo-
gioihin. Typologioita selvennetään kuitenkin tässä kappaleessa diplomityön 
rajauksen täsmentämiseksi. 

Lähes 45 % suomalaisista asuu asuinkerrostaloissa56. Helsinkiläisistä 85 % 
asuu  asuinkerrostaloissa. Kaupungissa asuvien määrä kasvaa edelleen ja 
asuntotuotanto säilyy kerrostalovaltaisena myös tulevaisuudessa.57 Profes-
sori Markku Hedman kirjoittaa Joustavat asuinympäristöt -julkaisussa, että 
"[s]uomalainen asuntorakentaminen perustuu yleisesti ottaen tuotantokeskei-
selle toimintamallille, jonka tuloksena syntyy sekä sisätilojen osalta yhden-
mukaisia asuntoja että talotypologioiltaan monotonisia asumisen ympäristö-
jä. Taustalla vaikuttaa vanhentunut käsitys siitä että valtaosa asukkaista on 
elämäntavoiltaan ja asumistottumuksiltaan samankaltaisia. Tosiasiassa suo-
malaisten asukkaiden elämäntavat ovat moninaistuneet." 58 Asukkaiden mo-
ninaistuneiden tarpeiden sekä unelmien myötä uudenlaisten asumisratkaisui-
den ja typologioiden kehittäminen on tarpeellista.

Ympäristötavoitteiden ja ekologisten ratkaisuiden kietoutuminen osaksi tule-
vaisuuden asuinkerrostaloja on luontevaa. Vihreät asuinkerrostalot soveltuva 
aivan tavallisen näköisiksi asuinkerrostaloiksi, mutta ennen kaikkea ne voivat 
edustaa sekä typologisesti että visuaalisesti täysin uudenlaista suunnittelua 
ja rakentamista.

56 44,1 % suomalaisista asuu asuinkerrostaloissa vuonna 2013
 Tilastokeskus 2014: Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan
57 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007: Kerrostalojen kehittäminen, s. 40
58 Hedman, Kotilainen & Heikkinen 2015: Joustavat asuinympäristöt, s. 6
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2 KONTEKSTI
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2.1 EKOLOGISEN RAKENTAMISEN 
TAUSTAA
Alun perin rakennukset heijastelivat sitä kulttuuria ja ilmastoa, jossa raken-
nus sijaitsi. Eri olosuhteissa rakennuksilla tuli olla erilaisia ominaisuuksia 
suojatakseen ihmistä luonnonolosuhteita vastaan. Kylmässä ilmastossa, ku-
ten Suomessa, rakennusten tärkein tehtävä on lämmön pitäminen ja varas-
toiminen. Yhdysvaltalainen arkkitehti ja professori emeritus Norbert Lechner 
vertaa rakennuksia paikallisiin eläimiin, joilla on yllään lämmin turkki kylmyyt-
tä vastaan sekä nahan pinta-ala suhteessa eläimen kokoon on pieni, jotta se 
haihduttaisi lämpöä mahdollisimman vähän. Kylmässä ilmastossa sijaitsevilla 
rakennuksilla oli historiassa vain vähän pieniä ikkunoita niin, että rakennuk-
sen vaippa oli mahdollisimman yhtenäinen. Matala katto piti lämpimän ilman 
matalalla, kun se pyrkii nousemaan ylöspäin. Tulisija sijaitsi rakennuksen 
keskellä jakaen lämpöä joka puolelle rakennusta. Puu oli yleinen rakennus-
materiaali, sillä se eristää lämpöä paremmin kuin kiviainekset. Rakennuksen 
orientaatio ja sijainti, kasvillisuus ja maastonmuodot suojasivat kylmiltä tuulil-
ta talvisin.59 Kun mekaanisia ratkaisuja ei ollut, itse rakennuksen tuli vastata 
ympäristön asettamiin vaatimuksiin arkkitehtuurin keinoin. Rakennukset oli-
vat peruslähtökohdiltaan ekologisia ja kestäviä.

Suomen pohjoinen sijainti on lähtökohtaisesti haastava aiheuttaen vaatei-
ta rakennuksen ominaisuuksille. Suuri osa Suomea kuuluu lauhkeaan läm-
pövyöhykkeeseen, kun taas Lapissa vallitsee kylmä ilmasto. Lauhkealle ja 
kylmälle ilmastolle ovat ominaisia vuodenajat sekä kylmät, pimeät ja pitkät 
talvet.60 Vaikka ääriolosuhteita pidetään yleisesti suunnittelulle haasteelli-
simpina, Lechnerin mukaan kaikista haastavinta on suunnitella rakennuksia 
vaihtelevaan vyöhykkeeseen: Kun ääri-ilmastot tarvitsevat joko viilennystä tai 
lämmitystä suotuisten sisäolosuhteiden saavuttamiseksi, lauhkean vaihtele-
van ilmaston rakennukset tarvitsevat molempia. Tällöin rakennuksella tulisi 
olla sekä kylmään että lämpimään ilmastoon kuuluvat ominaisuudet samaan 
aikaan niin, että talvella toimisivat kylmän ja kesällä lämpimän ilmaston omi-
naisuudet. Teoriassa kaikista paras rakennus lauhkeassa ilmastossa olisi si-
ten sellainen rakennus, joka mukautuisi arkkitehtuurillaan dynaamisesti vuo-
denaikojen ja sääolosuhteiden mukaan.61

Funktionalismin ja edelleen vallitsevan modernismin myötä arkkitehtuu-
ri perustui ajatukseen ”the form follows function”, muoto seuraa funktio-
ta, ja rakennuksen muoto alkoi syntyä rationalismin ehdoilla59. Käytön ja 
käytännöllisyyden noustessa arkkitehtuurin keskeisimmäksi lähtökohdak-
si, suunnitteluprosessi alkoi ikään kuin rakennuksen sisäpuolelta eikä enää 

59 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 3 - 5
60 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 4
61 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s.14
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sen ulkopuolelta, kuten vallitsevasta kulttuurista, ympäristöstä ja ilmastos-
ta - päinvastoin kuin rakennusten historian alussa. Suomessa Alvar Aallon 
luonnon ja arkkitehtuurin välistä harmoniaa korostava suunittelu62 yhdisti mo-
dernismin ajattelua takaisin arkkitehtuurin historiaan ja ympäristön merkityk-
seen. Parhaiden arkkitehtonisten ratkaisuiden voidaan edelleen ajatella am-
mentavan malleja historian hyväksi todetuista ratkaisuista, jotka perustuivat 
vallitsevaan ilmastoon, kulttuuriin, aikaan ja paikkaan. 

Tässä kappaleessa esitellään ekologiseen rakentamiseen vaikuttavia kes-
keisiä teemoja ja ilmiöitä. Todellisuudessa ekologisen rakentamisen historia 
on laaja ja sen taustalla vaikuttaa lukuisa määrä tapahtumia ja tekijöitä, jot-
ka ovat kytköksissä toisiinsa. Tässä kappaleessa esiteltävät ilmiöt, ilmaston-
muutos, ihmisen käyttäytyminen, tehokkuusajattelu ja arkkitehtuurin ihanteet, 
vaikuttavat nykyiseen tapaan rakentaa vihreää rakentamista. Vaikka diplomi-
työn aihe sijoittuu ennen kaikkea kestävän kehityksen ekologisen ulottuvuu-
den piiriin, tässä kappaleessa esitellyt ilmiöt voivat sijoittua myös taloudel-
liseen tai sosiaaliseen ja kulttuuriseen näkökulmaan, tai useampaan näistä 
yhtäaikaisesti.

62 Arkkitehtuurimuseo 2012: Alvar Aalto 
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2.1.1 ILMASTONMUUTOS
Ilmastonmuutos tarkoittaa ilmiötä, jossa ilmasto lämpenee ihmisille tunte-
mattomalla tavalla. Ilmastonmuutos on seurausta kasvihuoneilmiöstä, jossa 
auringon lyhyt säteily läpäisee maapalloa suojaavan otsonikerroksen, mutta 
pitkä säteily ei enää pääse takaisin avaruuteen otsonikerroksen kohonneen 
hiilidioksidipitoisuuden takia. Pitkäaaltoisen säteilyn pysähdyttyä ilmakehään, 
syntyy kasvihuoneilmiö ja maapallon ilmasto lämpenee.63 Hiilidioksidi on ylei-
sin ihmisen toiminnan aiheuttama kasvihuonekaasu ja sitä syntyy esimerkiksi 
polttamalla fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä ja maakaasua. Fossiili-
sia polttoaineita puolestaan käytetään rakennuksissa esimerkiksi taloteknii-
kassa energianlähteenä lämmitykseen ja viilennykseen.64 Mikäli nykyelämän-
tavat sekä fossiilisten polttoaineiden käyttö säilyvät ennallaan ja päästöt 
kasvavat näiden elämäntapojen mukaisesti, kasvihuoneilmiön voimistuminen 
nostaa maapallon keskilämpötilaa vuosisadan loppuun mennessä kahdesta 
kuuteen astetta. Lisäksi ennennäkemättömät ja ennustamattomat luonnonil-
miöt lisääntyvät sekä meren pinta nousee.65 Ilmastonmuutoksen lisäksi ihmi-
nen kuluttaa luonnonvaroja enemmän kuin mitä maapallo ehtii tuottaa.

Rakennusala tuottaa 48 % kaikista maailman kasvihuonepäästöistä, joista 
40 % kuluu rakennusten käytössä ja 8 % itse rakennusprosessissa66.  Suo-
messa rakennuksissa käytetään 41 % kaikesta Suomessa kulutettavas-
ta energiasta ja ne aiheuttavat 32 % päästöistä (kuva 5)67. Sanomattakin on 
selvää, että rakennusala on yksi suuri ilmastonmuutoksen aiheuttaja ja että 
rakennusalan on siten muututtava tai kehityttävä merkittävästi68. 

KUVA 5 Rakennusala tuottaa lähes 40 % Suomen energiankulutuksesta sekä  yli 30 % 
kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 200767.

63 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 33
64 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 35
65 Intergovernmental Panel on Climate Change 2013: Climate change 2013
66 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 2
67 Sitra 2010: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt, 
 s. 11 & 16
68 Wiberg 4.1.2014
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Vaikka ilmastonmuutos on yleisesti tunnustettu ilmiö, siihen reagoidaan hi-
taasti. Ilmastonmuutos on pitkän aikavälin muutosta, eivätkä sen vaikutukset 
välttämättä ilmene tai konkretisoidu riittävällä tasolla ihmisten tai rakentami-
sen toimintatapojen muuttamiseksi. Toisaalta lisääntyneet luonnonkatastrofit 
ovat olleet merkki ilmaston muuttumisesta ja sen seurauksista. Haastavinta 
on se, ettei ilmastonmuutos ole ennustettavissa. Norbert Lechnerin mukaan 
ilmastonmuutos voi voimistua tasaisesti tai eksponentiaalisesti, romahtaa 
yhtäkkisesti tai voimme kääntää sen kehityssuunnan alaspäin (kuva 6). Sitä, 
mitä eksponentiaalinen nousu tai romahdus maapallolla konkreettisesti mer-
kitsee, ei voi tietää.69 Koska emme tiedä, miten ilmasto muuttuu, on myös 
tulevaisuuden rakennusten suunnittelu vaikeaa. Tärkeintä on estää ilmaston-
muutos muuttamalla toimintatapojamme maapallolla tänään.

KUVA 6 Ilmastonmuutos ei ole ennustettavissa, vaan se voi kehittyä eksponentiaalises-
ti (A), romahtaa yhtäkkisesti (B) tai voimme kääntää sen kehityssuunnan laskuun (C).69

Koska rakennusalalla on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen torjumiseen, tar-
ve kestävämmälle rakentamiselle, asumiselle ja kaupunkirakenteelle on sel-
vää. Sitran on nimennyt ilmastonmuutoksen yhdeksi merkittävimmistä kan-
sainvälisistä megatrendeistä. Megatrendeiksi kutsutaan trendejä ja ilmiöitä, 
jotka kehittyvät globaaleiksi ilmiöiksi. Myös energian saatavuus on nimetty 
yhdeksi megatrendiksi, jolla viitataan esimerkiksi uusiutuvan energian ja uu-
siutuvien luonnonvarojen käyttämiseen fossiilisten polttoaineiden ja uusiutu-
mattomien luonnonvarojen sijaan. Vähähiilisyys on puolestaan valittu yhdeksi 
ennakointiteemaksi eli ilmiöksi, jonka on ennakoitu vaikuttavan tulevaan ke-
hitykseen merkittävästi.70 Vähähiilisyydellä voidaan viitata kasvihuonekaasu-
päästöjen ja ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kaikenlai-
seen ihmisen toimintaan liittyen. Uusiutuvan energian saatavuus ja vähähii-
lisyys ovat keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Rakennusalalla on kansainvälisesti jo tietoa ja taitoa siitä, miten ympäris-
töystävällisiä rakennuksia rakennetaan sekä passiivisin että aktiivisin mene-
telmin. Kun rakennusalan ja arkkitehtuurin uskotaan olevan merkittävä tekijä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, silloin sitä kehittämällä ja markkinoimalla 
voidaan vaikuttaa ilmiöön positiivisella tavalla.69

69 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 32
70 Tampereen teknillinen yliopisto & Suomen ympäristökeskus 2013: ALLI-kartasto, 
 s. 145 - 150
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2.1.2 IHMISEN KÄYTTÄYTYMINEN
"Asuinrakennusten osuus on yksi kolmannes kaikesta Suomessa tällä het-
kellä olevasta rakennetusta kerrosalasta. Asuinrakennusten ja asumiseen liit-
tyvien palvelurakennusten osuus kaikesta Suomessa kulutetusta energias-
ta on tällä hetkellä noin 30 prosenttia. Asumisen osuus kaikesta rakenne-
tun ympäristön aiheuttamasta ekologisesta rasitteesta on siten huomattavan 
suuri," kirjoitetaan Arkkitehtuurin keinot kestävään asuntorakentamiseen -jul-
kaisussa.71 Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 on määritelty 
standardiarvot rakennusten käyttöasteelle, lämpökuormille ja henkilötiheydel-
le72. Todellinen tilanne ei kuitenkaan yleensä vastaa standardiarvoja, vaan ra-
kennusten käyttäjien eli asukkaiden toiminnalla on suuri vaikutus rakennuk-
sen energiatehokkuudelle.

Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen on keskeisessä roolissa erityisesti asun-
toarkkitehtuuria tarkastellessa. Asumisen ajankohtaisiin haasteisiin ja asuk-
kaiden tarpeisiin vastaaminen on arkkitehdin ja asuntosuunnittelun profes-
sorin Markku Hedmanin mukaan asuntoarkkitehtuurin keskeisin tavoite. 
Hedmanin mukaan tällaisia haasteita ovat muun muassa asukkaiden mo-
ninaistuneet elämäntavat, monikulttuurisuus, yksilöllisyys, muuttuneet ikära-
kenteet ja perhekoot sekä asukkaiden tarve vaikuttaa asuntojensa tila- ja si-
sustusratkaisuihin. Asukaslähtöisessä suunnittelussa pyritään huomioimaan 
tarpeiden lisäksi asukkaiden toiveet. "Tämä ei vielä riitä. -- Lisäksi kestä-
vän rakentamisen toteuttaminen asettaa omat ekologiaan ja energian kulu-
tukseen liittyvät vaatimukset. Tehtävä on haastava, mutta samalla sen mo-
nimuotoisuuteen sisältyy mahdollisuuksia. --" 73 Rakennusten ekologisuuden 
tulisi kietoutua kiinteäksi ja luonnolliseksi osaksi asukkaiden toiveita vastaa-
vaa asuntoa. 

Asukkaiden tottumusten ja toiveiden sekä ekologisuuden tavoitteiden saa-
vuttaminen voi olla usein ristiriidassa. Saavutetun elintason myötä suoma-
laisten asunnot ovat suuria suhteessa asukasmäärään. Kerrostaloasumi-
sen sijasta suomalaisen unelmakoti on edelleen yksilöllinen omakotitalo74, 
joka voi johtaa kohtuuttoman suuriin asuntokokoihin henkilöiden lukumää-
rään nähden ja esimerkiksi runsaaseen auton käyttöön tai muihin ympäris-
töä kuormittaviin elintapoihin. Myös muuttuvat perherakenteet voivat johtaa 
suuriin asuntoihin lasten muuttaessa pois kotoa ja vanhempien jäädessä yk-
sin asuntoon. Suomessa yksinasujien ja pienasuntokuntien määrä kasvaa 
koko ajan75. Asuinkerrostalosuunnittelun haasteena on luoda kiinnostavia ja 

71 Hedman, Helamaa & Kiviranta: Arkkitehtuurin keinot kestävään 
 asuntorakentamiseen, s. 5
72 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012: D3 Rakennusten energiatehokkuus, 
 kohta 3.3
73 Hedman et al. 2015: Joustavat asuinympäristöt, s. 6
74 Tilastokeskus 2007: Omistusasunto yhä suomalaisten toiveena
75 Berg 2012: Suomalainen perhe, s. 6
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houkuttelevia, erilaisille käyttäjäryhmille sopivia asuntoja. Asuinkerrostalois-
sa ekologisia vahvuuksia voivat olla eri elämäntilanteita mukailevat muun-
tojoustavat ratkaisut, yhteisöllisyys ja yhteiset laadukkaat harrastetilat, jotka 
tarjoavat mahdollisuuksia myös pienten asuntojen asukkaille. Piha- ja par-
vekeratkaisuja kehittämällä sekä asukkaan vaikutusmahdollisuuksien myötä 
asuinkerrostaloihin voidaan saada omakotitalon tunnelmaa. Oman auton tai 
tavaroiden haalimisen sijaan yhteisomistus tarjoaa ratkaisuja, jotka ovat sekä 
ekologisia, sosiaalisia että taloudellisia. Kulutusyhteiskunnassa ihminen ku-
luttaa palveluiden ja tavaroiden lisäksi energiaa ja luonnonvaroja.

Ekologisen asuntoarkkitehtuurin suurena haasteena ovat ihmisten ajatteluta-
vat ja asenteet. Tilastokeskuksen mukaan joka viides suomalainen pitää il-
mastonmuutosta suurimpana huolenaiheena ympäristössään. Saman verran 
suomalaisista on huolissaan myös veden saastumisesta. Kuitenkin vain 60 
% suomalaisista katsoo, että nykyinen elämäntapamme vahingoittaa luontoa 
ja elinympäristöämme.76 Kärjistetysti ajateltuna tämä tarkoittaa, että 40 % ei 
usko, että heidän oma toimintansa tai valintansa vaikuttaisivat ilmastonmuu-
tokseen tai ei muuten ota asiaan kantaa. Yhtenä ihmisten ajattelutapana pi-
detään teknologiaan perustuvaa lähestymistapaa, jossa ihmisen ei tarvitse 
muuttaa omia elämäntapojaan. Toisena vaihtoehtona ajatellaan olevan ääri-
päänä oleva luontokeskeisyys ja -läheisyys. Omien asuin- ja elintottumusten 
muuttaminen tai luopuminen menevät kuitenkin tavallisesti ekologisten arvo-
jen edelle käytännön arkielämässä. Vaikka arkkitehtuurilla sekä teknologialla 
pyritään yhä ympäristöystävällisempään suuntaan, lopulta ihminen käyttäjä-
nä vaikuttaa asuntorakentamisen ekologisuuteen merkittävästi. Jotta raken-
nusten ekologiset ratkaisuista on hyötyä, on ihmisten asenteissa tapahdutta-
va perustavanlaatuinen muutos. 

Arkkitehdeilla on joissain määrin mahdollisuus vaikuttaa ihmisten toimintaan 
suunnitteluratkaisuillaan, kuten vetämällä puoleensa kauneuden voimalla tai 
johdattelemalla helppokäyttöisyyden avulla. Huolella suunniteltu arkkitehtuuri 
voi siten johdatella ihmistä käyttäytymään vastuullisemmin. Esimerkiksi sijoit-
tamalla näyttävät portaat näkyvämmälle paikalle kuin teknisen hissin, ihmi-
set voivat valita alitajuntaisesti portaat. Nykyisten elintottumusten perusteella 
teknologiasta ei voida kuitenkaan enää luopua.

Ympäristötavoitteiden ei tulisi olla irrallinen, rakennukseen lisättävä ominai-
suus vain tietylle ympäristöstä kiinnostuneelle käyttäjäryhmälle, vaan sen tu-
lisi olla jokaiseen tulevaisuuden asuinkerrostaloon sisältyvä edellytys. Ekolo-
gisen elämäntavan korostaminen voi kuitenkin luoda asuinkerrostalolle lisä-
arvoa ja identiteettiä. Kuten asuntorakentamisen yleensä, myös ekologisen 
asuinrakentamisen suunnittelun haasteena ovat ennen kaikkea erilaiset käyt-
täjät. Yleispäteviä ratkaisuja on vaikea suunnitella, sillä jokainen ihminen 

76 Tilastokeskus 2012: Ilmastonmuutos suomalaisten suurin ympäristöhuoli
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käyttää ratkaisuja eri tavoin. Siksi asuinrakennusten ekologisuuden tulisi so-
peutua ja joustaa asukkaiden tarpeisiin yhtä lailla kuin itse rakennuksenkin. 
Erilaisia käyttäjästä riippumattomia ja käyttöä optimoivia keinoja on haettu 
aktiivisen automatisoinnin avulla.

Suurena ongelmana ekologisten ja energiatehokkaiden asuntojen toteut-
tamisessa on ikään kuin asuntojen käyttäminen väärin77. Tyypillisiä tällaisia 
tapauksia ovat esimerkiksi ikkunan avaaminen talvella kylmään ulkoilmaan 
asunnon tuulettamiseksi samalla, kun termostaatilla toimiva ikkunan alla ole-
va radiaattori hohkaa yhä enemmän lämmitystä asuntoon kuluttaen turhaan 
energiaa. Vastaavasti asuntoihin asennetaan ilmalämpöpumppuja, joilla vii-
lennetään asuntoa samalla, kun etelään suuntaavien ikkunoiden verhot ovat 
kesällä auki ja tilat ylikuumenevat. Hyvinkin energiatehokkaiksi suunnitel-
lut ratkaisut saattavat osoittautua vääränlaisen käytön myötä hyödyttömik-
si. Ekologisen asuinrakentamisen ominainen, mutta haastava tekijä sekä las-
kennallisesti vaikea osa-alue on ihminen ja ihmisen käyttäytyminen.

77 Lehtinen 7.10.2015
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2.1.3 TEHOKKUUSAJATTELU

"Lähinnä 1960-luvulla tapahtuneesta nopeasta kaupungistumisesta johtu-
en painotukset olivat pitkään rakentamisen määrässä, ei niinkään laadussa," 
kuvaillaan Kerrostalojen kehittäminen -julkaisussa. 1960-lukua leimasi mas-
siivinen asuntotuotanto kaupungistumisen myötä. Tehokkuusajattelu, kitey-
tettynä nopeus ja halpuus, nousivat rakentamisen päätavoitteiksi.78 Nope-
us ja halpuus, taloudellisuus ja tehokkuus ovat edelleen asuntorakentamisen 
keskeisiä toimintatapoja. Nopean ja halvan rakentamisen lopputulokset ei-
vät kuitenkaan välttämättä palvele enää nykypäivän moninaistuneita asumi-
sen tarpeita ja ekologisuuden kriteereitä, vaan huomion keskiöön noussee 
rakentamisen laatu, pitkäikäisyys ja kestävyys, ekologisuus sekä viihtyisyys.

Tehokkuusajattelun voidaan edelleen ajatella kuvastavan rakennusalaa. Rea-
liteettina on, että raha mahdollistaa hankkeiden toteuttamisen ja halpuus 
mahdollisimman monen hankkeen toteuttamisen lyhyessä ajassa. Sekä ra-
kennus- että arkikulttuurissa myös aika on rahaa. Sana tehokkuus tarkoittaa 
itsessään tuottavaa ja aikaansaavaa79. Tutkijatohtori Martti Vihannon mukaan 
yleiskielessä tehokkuus ymmärretään tilaksi, jossa tuotos saadaan aikaan 
mahdollisimman vähillä panoksilla. Toisinpäin ajateltuna tehokkuus vallitsee 
silloin, kun annetuilla panoksilla saadaan aikaan niin suuri tuotos kuin mah-
dollista.80 Viime kädessä raha on ratkaisevana tekijänä päätösten teossa.

Elementtirakentaminen ja monotonisen näköinen asuinrakentamistuotanto 
mielletään kuvastamaan tehokasta rakentamista. Standardisointi ja esival-
mistus tehostaa, mutta myös yksipuolistaa rakentamista edistäen myös kä-
sityötaitojen häviämistä. Standardisoinnilla ja esivalmistamisella on kuiten-
kin tehokkuuden lisäksi positiivista ominaisuuksia, kuten rakentamisen laa-
dun varmistaminen, sekä mahdollisuuksia tulevaisuudessa niin taloudellisesti 
kuin teknisestikin. Kun tehokkuuden ajatellaan vähentävän elämyksellisyyttä 
ja viihtyisyyttä sekä ylimääräistä lisäarvoa, standardisoinnin voidaan ajatel-
la tulevaisuudessa vapauttavat resursseja tällaisen lisäarvon toteuttamiselle.

Kestävän kehityksen määritelmässä yhtenä näkökulmana on taloudellinen 
kestävyys. Taloudellisen kestävyyden ajatellaan olevan tasapainoista kasvua, 
joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen pitkällä aikavä-
lillä. Kestävä talous helpottaa kohtaamaan uusia vastaan tulevia haasteita, 
kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaali- ja terveysmenoja. 
Kestävä talous on myös sosiaalisen kestävyyden perusta.81

78 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2007: Kerrostalojen kehittäminen, s. 12
79 Synonyymit 2015: Tehokas
80 Vihanto 2013: Taloudellisen tehokkuuden käsite s. 2
81 Ympäristöministeriö 2015: Mitä on kestävä kehitys?
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Kuten passiivisuuden käsitteen yhteydessä todettiin, ekologisen rakentami-
sen perustana olevien passiivisten ratkaisuiden sekä elinkaariajattelun myö-
tä hankkeen kustannukset tulevat painottumaan yhä enemmän hankkeen 
alkuun muuttaen rakentamisen talousajattelua. Talousajattelu on kuitenkin 
realismia, eikä sitä voida sivuuttaa. Näin ollen uusien ekologisten ratkaisu-
mallien määritelmissä ja ohjeistuksessa toimii vahvasti taustalla taloudelli-
nen tarkastelu. Vaikka joitakin ratkaisuja voitaisiin ohjeistaa ympäristöystä-
vällisemmiksi, energiatehokkaammiksi tai vähähiilisemmiksi, niitä rajoittavat 
taloudellinen järkevyys. Jotta tulevaisuudessa ympäristötavoitteet nousisivat 
prioriteettijärjestyksen kärkeen, on taloudellisten ja tehokkaiden ajattelutapo-
jen mukauduttava sen aiheuttamiin muutoksiin. Toisaalta tulee ekologisten 
tavoitteiden yhtä lailla sopeutua talouden realiteetteihin. Tarkastellessa sekä 
ekologiaa että ekonomiaa tarpeeksi laaja-alaisesti, voidaan näiden kahden 
ajatella kietoutuvat vahvasti toisiinsa.
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2.1.4 ARKKITEHTUURIN IHANTEET

“Arkkitehtuuria on kuvattu journalismiksi kivessä82, sillä se kuvastaa vallitse-
vaa kulttuuria, ilmastoa ja ajan sekä paikan luonnonvaroja," Norbert Lechner 
kuvailee. "Kestävä arkkitehtuuri saavutetaan käyttämällä ‘parasta vanhaa ja 
parasta uutta’." Uudella arkkitehtuurilla Lechner tarkoittaa modernin tieteen, 
teknologian ja esteettisyysnäkemyksien hyödyntämistä ja vanhalla perinteistä 
ajatusta ihmisten tarpeisiin, paikallisuuteen ja ilmastoon vastaamisesta. Täl-
laista uutta ja vanhaa yhdistävää arkkitehtuuria voidaan  Lechnerin mukaan 
varioida enemmän kuin nykyarkkitehtuuria, joka ei anna vihjeitä siitä, missä 
se sijaitsee. "Nykyarkkitehtuuri näyttää usein samalta New Yorkissa, Pariisis-
sa, New Delhissä tai Tokiossa. Sen seurauksena kansainvälinen arkkitehtuu-
ri on yhtä sopimatonta kaikkialla jossa se sijaitsee, mikäli se ei ole kestävä 
millekään ilmastolle.” 83 

Nykyajan arkkitehtuuria kuvastaa kansainvälistyminen. Kuten arkkitehtuuri, 
myös kulttuurit kansainvälistyvät ja sekoittuvat ihmisten matkustaessa, saa-
dessa tietoa sekä vaikutteita muista kulttuureista ja uusista trendeistä. Kan-
sainväliseksi arkkitehtuuriksi kutsutaan ilmiötä, joka näkyy selkeästi esimer-
kiksi joissakin yritysketjuissa, joiden rakennukset näyttävät samoilta ympäri 
maailman niin, että yrityskuva pysyy yhtenäisenä ja tunnistettavana.  Kan-
sainvälisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan rakennusten samankaltaisuutta il-
mastostaan ja kulttuuristaan riippumatta83, ei niin ikään kansainvälisesti tun-
nettuja kohteita yleisesti. Kansainvälistymisen lisäksi edellisessä kappaleessa 
mainittu esivalmistus vaikuttaa rakennusalaan standardisoimalla ja yhtenäis-
tämällä rakentamista. Kuitenkaan universaalilla kansainvälisellä arkkitehtuuril-
la ei voida vastata kaikkiin erilaisiin kulttuureihin ja ilmastoihin yhdellä yleis-
pätevällä ratkaisulla. 

Professori emeritus Seppo Aura kutsuu modernin arkkitehtuurin ja ympäris-
tön vuorovaikutuksen puuttumista nimellä paikattomuus, joka on ympäris-
töön sitoutumista korostavan regionalismin vastakohta. Koska Auran mukaan 
uusilla rakennuksilla ei ole yhteyttä ympäristönsä kulttuuriin ja ilmastoon, ne 
voisivat oikeastaan sijaita missä tahansa. Tällöin eri paikat menettävät hiljal-
leen oman identiteettinsä ja sen asukkaat unohtavat historiansa ja juuren-
sa.84 Ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna paikattomat rakennukset eivät 
välttämättä ole kestäviä esteettisesti eikä teknisesti. Konkreettisesti raken-
nusten elinikä lyhenee, kun arkkitehtuuri, rakennustavat ja materiaalit eivät 
kestä vallitsevassa ilmastossa. Nykyisen ajattelutavan mukaan kaikenlaiset 
ratkaisut ovat kuitenkin toteutettavissa kehittyvän teknologian avulla.

82 engl. journalism in stone
83 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 2
84 Aura 2009
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Asuntoarkkitehtuuria pidetään yleensä perinteisenä rakentamisena, joka ku-
vastaa alueen identiteettiä85. Tavallisesti kansainvälinen arkkitehtuuri näkyy 
voimakkaimmin julkisissa rakennuksissa. Kuitenkin myös asuntoarkkitehtuu-
ri seuraa vallitsevia tyylisuuntauksia, kuten edelleen vallalla olevaa moder-
nismin tyylisuuntausta. Funktionalismin ihanteet esiintyvät arkkitehtuurissa 
niin, että suunnittelu toteutetaan tarpeen ja käytännöllisyyden mukaan talo-
udellisten lähtökohtien puitteissa. Perusteettomat ornamentit ovat nykyark-
kitehtuurissa ennemminkin hullunkurisia kuin kulttuurisia, alueen historiaan 
ja paikkaan viittaavia symboleita. Paikkaan sopimattomat trendit, ihanteet 
ja tyylisuunnat voivat johdatella arkkitehtuuria kestämättömään suuntaan. 
Ilmastonmuutoksen oleminen yhtenä megatrendeistä nopeasti vaihtuvien 
ihanteiden sijaan, ekologisen, kestävän rakentamisen voidaan ajatella olevan 
niin nykypäivän kuin tulevaisuudenkin suuntaus kansainvälisellä tasolla.

85 Hedman 18.9.2015
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2.2 EKOLOGISEN RAKENTAMISEN 
SUUNTA
Pyrkimys ilmastonmuutoksen torjumiseen määrittelee ekologisen rakentami-
sen suuntaa tänä päivänä. Lisäksi luonnonvarojen loppuminen ja uusien ma-
teriaalien ja energianlähteiden etsiminen on ajankohtaista jo nyt. Vaikka il-
mastonmuutos on maapallon nykytilanteeseen ja ekologisen rakentamisen 
tarpeeseen johtanut tekijä, se määrittelee myös tulevaisuuden arkkitehtuurin 
suuntaa merkittävästi.

Ihmisten käyttäytyminen, elämäntavat ja elintaso ovat osaltaan johtaneet ny-
kyiseen rakentamisen lähtötilanteeseen, jossa rakennusalan ja teknologian 
tulee tarjota edellytykset ekologiselle elämäntavalle muuttamatta ihmisten 
tottumuksia. Teknologia on välttämätöntä rakennuksissa nykyisen elintason 
säilyttämiseksi. Asuinrakennusten perimmäinen tarkoitus on kuitenkin olla ih-
misiä varten, joten ekologisuuden on kietouduttava osaksi asuinrakentami-
sen luonnetta. Asuinrakennusten käyttäjinä tulevaisuuden ihmisten asenteet 
ja ympäristötietoisuus ovat tärkeitä. Uusien ekologisten asuntorakentamisen 
ratkaisumallien sekä ihmisen toimintaan vaikuttaminen arkkitehtuurin keinoin 
tulevaisuudessa on tärkeää. Yhtä lailla ekologian ja ekonomian vuorovaikut-
teisuuden ja toimintatapojen kehittäminen on tulevaisuuden ekologisessa ra-
kentamista välttämätöntä.

Koska tulevaisuuden arkkitehtuuria kuvastaa kansainvälisyys, vihreän ra-
kentamisen nouseminen kansainvälisen tason ihanteeksi voi parhaimmillaan 
tuottaa ekologisesti, elämyksellisesti, ja visuaalisesti uudenlaista kaupun-
kiympäristöä. Lähimenneisyydessä tulevaisuusvisiot heijastelivat teknologian 
kehitystä, koneellistumista ja kaupungistumista Archigramin kävelevän kau-
pungin tapaan (kuva 7). Uudet tulevaisuusvisiot kuvastavat sen sijaan vihre-
ää, ekologista ja luonnonläheistä urbaania maailmaa (kuva 8). 

KUVA 7 Ennen tulevaisuusvisiot heijastelivat teknologian kehitystä Archigramin kävele-
vän kaupungin - the Walking City - tapaan.

KUVA 8 Nykyiset tulevaisuusvisiot kuvaavat vihreää urbaania kaupunkia. Kuvassa on 
MDRDV:n suunnitelma Gwanggyo Power Centre Seouliin Etelä-Koreaan.
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Tässä kappaleessa esitellään keskeisiä ilmiöitä tai tekijöitä, joilla on pyritty 
vastaamaan ilmastonmuutoksen ongelmaan ja jotka ovat seurauksia tai re-
aktioita edellisessä kappaleessa esitettyihin ilmiöihin. Alati uudistuvat kan-
sainväliset ja kansalliset määräykset pyrkivät yhtenäistämään vihreää raken-
tamista ja asettamaan rakennusalalle vähimmäisvaatimuksia. Vapaaehtoiset 
ratkaisumallit, kuten elinkaariajattelu, pyrkivät määrittelemään vihreän raken-
tamisen toimintatapoja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Teknologian ke-
hitys tarjoaa jatkuvasti uusia keinoja rakennusten energiatehokkuuden ja vä-
hähiilisyyden parantamiseksi. Esitetyt ilmiöt kuvastavat nykytilannetta ja luo-
vat siten pohjaa tulevaisuuden ekologiselle rakentamiselle.



46

2.2.1 Uudistuvat määräykset

Globaalilla tasolla tärkeimmistä ilmastopoliittisista linjauksista päätetään 
YK:n ilmastosopimuksessa86, joka astui voimaan vuonna 1994. Sopimuksen 
tavoitteena on saada ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet vaarattomalle 
tasolle.87 194 maata on allekirjoittanut Kioton pöytäkirjan, jossa teollisuus-
maat88 sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjään89. Pöytäkirjan mukaan 
maiden tulee muun muassa laatia kansallisia ohjelmia, selvittää ja raportoida 
kasvihuonekaasujensa määrä, suojella hiilinieluja ja tuettava aiheeseen liitty-
vää tutkimustyötä. Lisäksi teollisuusmaiden tulee järjestää kehitysmaille ra-
hallista tukea ja asiantuntija-apua hillitsemisohjelmia sekä raportointia varten. 
Kioton ensimmäinen velvoitekausi oli vuosina 2008 - 2012 ja toinen vuosi-
na 2013 - 2020. Itse sopimus ei sisällä maakohtaisia kasvihuonekaasujen 
päästörajoituksia eikä siinä esitetä varsinaisia toimia päästöjen vähentämi-
seksi. Kioton pöytäkirja kuitenkin sitoo pöytäkirjan ratifioineita maita laillises-
ti. Suomessa ilmastosopimuksen käytännön koordinoinnista vastaa Ympäris-
töministeriö.87 

Ensimmäisellä Kioton ilmastosopimuksen velvoitekaudella Euroopan unio-
nin velvoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 8 % vuoden 1990 
päästötasosta87. Nykyisen velvoitekauden tavoitteena on niin kutsuttu 
20-20-20-tavoite, jonka mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähen-
tää 20 %, Euroopan unionin energiankulutuksesta 20 % tulisi saada uusiu-
tuvista lähteistä sekä energiatehokkuutta lisätä 20 % vuoteen 2020 mennes-
sä90. 

Rakennusalalle Euroopan parlamentti asetti vuonna 2010 rakennusten ener-
giatehokkuusdirektiivin (EPBD)91, jonka mukaan kaikkien uusien rakennusten 
tulee olla ”lähes nollaenergiataloja” 92 31.12.2020 mennessä. Viranomaisten 
käytössä olevien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia 
jo 31.12.2018. EU jättää kuitenkin lähes nollaenergiarakennuksen määritel-
mään suuren tulkintavaran. Lisäksi EU:n uusiutuvan energian käytön edistä-
misdirektiivi (RES)93 edellyttää, että jäsenvaltioiden on vuoden 2014 loppuun 
mennessä esimerkiksi rakennussäännöksissään määriteltävä ja edellytettävä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäistaso uusissa sekä 
perusteellisesti kunnostettavissa rakennuksissa. Energiatehokkuusdirektiivi 

86 United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC
87 Ympäristöministeriö 2015: Kansainväliset ilmastoneuvottelut
88 Teollisuusmaiksi katsotaan muun muassa Euroopan unionin valtiot, 
 Pohjois-Amerikan valtiot sekä Australia.
89 Suomen YK-liitto 2015: Globalis, YK:n ilmastosopimus
90 Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto 2012: Direktiivi 2012/27/EU, 2 - 3
91 Energy Performance of Buildings Directive, EPBD
92 nearly Zero Energy Building, nZEB
93 Renewable Energy Sources, RES
94 Energy Efficiency Directive, EED
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(EED)94 puolestaan edellyttää yleisemmin muun muassa pitkän aikavälin stra-
tegiaa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen koskien erityisesti 
rakennusten peruskorjausta.95

Suomessa nykyiset energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset tu-
livat voimaan vuonna 2012. Energiatehokkuutta koskevat määräykset ja oh-
jeet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 ja sitä täydentä-
vät osassa D5 esitetyt ohjeet rakennusten energiankulutuksen laskennasta. 
D3:n yhteydessä siirryttiin energiatehokkuuden osalta kokonaisenergiatar-
kasteluun eli niin sanottuun E-lukutarkasteluun. Rakennuksen energialuku- 
eli E-lukulaskelma ja sen tulokset liitetään rakennuslupahakemukseen. Koko-
naisenergiatarkastelussa otetaan huomioon kaikki rakennuksessa tapahtuva 
energiankulutus, kuten lämmitys, ilmanvaihto, lämmin vesi, valaistus ja lai-
tesähkö. E-luku lasketaan standardikäytöllä, joka riippuu rakennustyypistä. 
Tällöin esimerkiksi säätiedot, sisäilmasto-olosuhteet, rakennuksen ja sen jär-
jestelmien käyttö- ja käyntiaikatiedot sekä sisäiset lämpökuormat ovat sa-
man rakennustyypin vakiot, ja tulokset ovat siten vertailukelpoisia. Lisäksi 
vuonna 2012 uutena tulleet energiakertoimet kannustavat  energiantuotanto-
muotoina esimerkiksi kaukolämmön ja uusiutuvan energian käyttöön.87

Rakennusteollisuus RT ry:n, Talotekniikkateollisuus ry:n ja Ympäristöministe-
riön vuosina 2013 - 2015 olleessa FInZEB-hankkeessa on pyritty määrittä-
mään, mitä EU:n asettama ”lähes nollaenergiarakennus" tarkoittaa Suomes-
sa. Työn tarkoituksena on ollut esittää kiinteistö- ja rakennusalan näkemys 
vuonna 2015 alkavaa lakisäädöksen valmistelua varten. "FInZEB-hankkees-
sa selvitettiin laskennallisten tarkastelujen ja selvitysten avulla riittävän haas-
teellisia, mutta teknisesti toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kansal-
lisiin lähes nollaenergiarakennus (nZEB) -vaatimuksiin," kuvaillaan keväällä 
2015 julkaistussa hankkeen loppuraportissa. "Itse teknologiat ja järjestelmät 
jäävät eri toimijoiden kehitettäväksi ja toteutettavaksi." 96 Uusia rakentamis-
määräyksiä valmistellaan Ympäristöministeriössä niin, että säädökset tulevat 
voimaan näillä näkymin vuoden 2017 alussa95,97.

Uudistuvat määräykset asettavat uudenlaisia haasteita suunnittelijoille ja ra-
kennusalan ammattilaisille. Lisäksi uusien ympäristöystävällisten rakennus-
ten suunnittelu ja toteuttaminen korostaa eri osapuolten välisen yhteistyön 
merkitystä koko rakennusprosessin aikana. Vaikka tiukentuvien määräys-
ten voidaan ajatella rajoittavan arkkitehtisuunnittelua, useat arkkitehtikilpailut 
ovat jo osoittaneet, että ympäristötavoitteet ja -määräykset voidaan saavut-
taa hyvinkin erilaisilla kokonaiskonsepteilla ja ratkaisuilla. Esimerkiksi Suo-

95 Rakennusteollisuus RT ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry & Ympäristöministeriö 2014: 
 Lähes nollaenergiarakennus (nZEB), Hankekuvaus lyhyesti, s. 2 - 5
96 Reinikainen, Loisa & Tyni 2015: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja 
 suuntaviivat kansallisella tasolla, s. 8
97 ks. kappale 3.1.2 Lähes nollaenergiatalo.
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98 Senaatti 2010: Viikin Synergiatalosta omaleimainen ja energiatehokas puurakennus

men ympäristökeskukselle suunnitellun Viikin Synergiatalon kilpailun ehdo-
tukset osoittivat, että "tiukentuvat määräykset on mahdollista toteuttaa kus-
tannustehokkaasti, ja nykyisiä rakenteita muuttamalla on mahdollista saada 
energiatehokkuutta lisää." Lautakunnan mukaan kiristyvät normit eivät rajoita 
luovuutta.98

Uudistuvat määräykset osoittavat, ettei ympäristöystävällisyys ole vain het-
kellinen trendi, vaan vihreä rakentaminen vakiintuu sekä kansallisten että 
kansainvälisten määräysten myötä pysyviksi käytännöiksi. Kansainvälisten ja 
kansallisten määräysten avulla pyritään yhtenäistämään ekologisen rakenta-
misen toimintatapoja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tiukentuvat mää-
räykset ja kansalliset tarkennukset ovat keino konkreettisiin toimenpiteisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkin on tärkeä huomata, että 
Suomessa rakentamislainsäädäntö lähestyy rakennusten kasvihuonekaasu-
päästöjen pienentämistä pääosin energiatehokkuuden ja laskennallisten 
käytäntöjen näkökulmasta, vaikka Kioton sopimuksessa sekä EU:n direktii-
veissä painotetaan myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Päästö-
jen vähentäminen viittaa täten myös esimerkiksi materiaalivalintoihin, mate-
riaalien määrälliseen käyttöön ja rakentamisprosessiin. Kansallinen E-lukuun 
perustuva tarkastelu voi siten johtaa yksipuoliseen käsitykseen ekologises-
ta rakentamisesta. Esimerkkinä tästä on mahdollinen tapahtumaketju, jos-
sa rakennuksen energiatehokkuus johtaa kylmässä ilmastossamme paksui-
hin rakennekerroksiin ja tiiviiseen vaippaan, lisääntyvään materiaalimäärään 
ja mahdollisesti uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuviin materiaaliva-
lintoihin sekä edelleen luonnonvarojen kuluttamiseen ja lisääntyneisiin kasvi-
huonekaasupäästöihin. Pelkän E-lukutarkastelun sijaan ympäristöystävällisen 
rakentamisen toteuttaminen vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua ja osatekijöi-
den huomioimista rakennuksen koko elinkaaren ajalta.
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2.2.2 ELINKAARIAJATTELU

Rakennusten ekologisuuden määrittelemiseksi on kehitetty ja kehitetään 
edelleen erilaisia ratkaisumalleja sekä työkaluja, joiden avulla tulevaisuuden 
ekologisessa rakentamisessa pyritään yhä kokonaisvaltaisempaan ja totuu-
denmukaisempaan lopputulokseen. Elinkaariajattelu on yksi tällaisista mal-
leista. Muita ratkaisumalleja ovat lukuisat ympäristöarviojärjestelmät sekä ra-
kennuksille asetettavat tavoitetasot99. Rakennuksen elinkaari tarkoittaa pel-
kistetysti jaksoa rakentamisen suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta 
rakennuksen purkamiseen ja jätteiden käsittelyyn saakka sisältäen itse ra-
kennuksen lisäksi rakentamisprosessin ja rakennuksen käytön (kuva 9). Elin-
kaaren määrittelyyn on kuitenkin erilaisia rajaustapoja riippuen siitä, mitkä 
rakennusprosessin vaiheet tarkastelussa huomioidaan. 

KUVA 9 Rakennuksen elinkaari pelkistetysti kuvattuna.100

Rakennuksen elinkaaren tarkastelu ei ole lakisääteistä eikä sille ole siten 
määritelty yhtenäisiä kriteereitä. Elinkaariajattelulla pyritään kuitenkin koko-
naisvaltaiseen ajatteluun, jossa huomioidaan rajauksesta riippuen kaikki ra-
kennukseen liittyvät työvaiheet sekä niiden hiilijalanjälki ja energiatehokkuus. 
Rakennuksen koko elinkaaren tarkastelun yleistyminen on merkittävä askel 
kohti laaja-alaista ajattelua yksittäisten osa-alueiden optimoinnin sijaan. Elin-
kaarihankkeessa on keskeistä määritellä, mikä on elinkaaren pituus. Erityyp-
pisillä rakennuksilla on hyvin erilainen elinkaari ja kestävyys. Ideaalisessa 
tapauksessa elinkaari sisältää  Rakennusteollisuuden määritelmän mukaan 
"raaka-aineiden oton, rakennustuotteiden valmistamisen raaka-aineista, kul-
jetukset, siirrot, itse rakentamistapahtuman, rakennuksen käytön sisältäen 
ylläpidon, huollon ja korjaukset sekä lopulta rakennuksen poiston käytöstä 
ja tästä purkamisen kautta syntyvien jätteiden uudelleen käytön, kierrätyksen 
tai loppusijoituksen".101 Todellisuudessa elinkaaren tarkastelu rajataan usein 
käsittämään vain osan tekijöistä.

Käytännössä nykyisillä toimintatavoilla tilaaja määrittelee rakennuksen tavoi-
tellun käyttöiän, joka ohjaa valintoja suunnitteluvaiheessa101. Tämä toimin-
tatapa on sikäli kyseenalainen, että rakennusten tulisi aina tavoitella pitkä-

99 ks. kappale 3 Ratkaisumallit
100 Green Building Council Finland 2013: Rakennusten elinkaarimittarit, s. 16
101 Rakennusteollisuus RT ry 2015: Rakennuksen elinkaari kestävän rakentamisen 
 lähtökohtana
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ikäisyyttä. Parempi ratkaisu voisi olla siten selkeästi määritelty toimintatapa, 
jossa tietynlaisille rakennustyypeille olisi määriteltyinä niille sopivat tavoi-
te-eliniät. Sanaa elinkaari käytetään todellisuudessa myös hyvin erilaisis-
sa tapauksissa esimerkiksi kuvaamaan tavallista pidempää ajanjaksoa, jol-
loin rakennusyritys on itse vastuussa rakennuksen ja sen tekniikan huollos-
ta sekä ylläpidosta. Tällöin elinkaari ei kuvaakaan itse rakennuksen ikää tai 
ajanjaksoa materiaalien hankinnasta rakennuksen purkamiseen. 

Tarkasteluajanjaksolla on merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen ja kas-
vihuonekaasupäästöihin. "Jos kiinnitetään huomiota ainoastaan rakennus-
ten käytönaikaiseen [energian]kulutukseen, näyttää siltä, että passiivitalot 
ovat viisain ratkaisu. Mikäli otetaan huomioon myös rakennusvaiheen pääs-
töt, tilanne kääntyykin korjausrakentamisessa toteutettujen energiaremont-
tien eduksi --. Kun otetaan tarkasteluun sekä uudisrakentamisen että uu-
disrakentamisen materiaalein ja ratkaisuin toteutetun korjausrakentamisen 50 
vuoden elinkaari, on tilanne aivan muuta," kirjoittaa Lars-Erik Mattila diplomi-
työssään Tulevaisuuden kerrostalo.102 Rakennusten elinkaaren pidentämisen 
tavoittelun tulisi olla  elinkaariajattelussa ratkaisevassa roolissa.

Mattila esittää, että elinkaariajattelun tulisi huomioida yksittäisen rakennuk-
sen elinkaaren lisäksi niiden jatkumon tarkastelemisen (kuva 10). Pelkkään 
energiankulutuksen ongelmaan keskittyminen saattaa aiheuttaa Mattilan mu-
kaan "tuhoisia sivuvaikutuksia" kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta.102 
Kuvan 10 ensimmäinen kuvaaja esittää yhden elinkaaren aiheuttamia kasvi-
huonekaasupäästöjä ja toinen ennustetta elinkaarten jatkumosta, mikäli elin-
kaariajattelu jatkuu nykyisen kaltaisena. Teoreettiset kuvaajat osoittavat, että 
passiivitason rakentamisen elinkaarten jatkumolla saavutetaan tavanomais-
ta uudisrakentamista pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. Mattilan visioi-
man tulevaisuuden asuinkerrostalon elinkaarten jatkumo ei tuottaisi eneneviä 
kasvihuonekaasupäästöjä uuden rakennuksen yhteydessä, vaan perustuisi 
elinkaarten jatkumoon.  Tällaisen tulevaisuuden rakennuskantaan sitoutunut 
energia ja päästöt olisivat vakiot niin, ettei uusi rakennus tarvitse aina uutta 
energiaa ja tuota uusia päästöjä. Näin sama määrä energiaa ja päästöjä kier-
tää rakennuskannassa kasvavien päästöjen ja energiankulutuksen sijaan.102

102 Mattila 2014: Tulevaisuuden kerrostalo, s. 16 - 17
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'

KUVA 10 Uuden asuinalueen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt ja ennuste elinkaarten 
jatkumosta Lars-Erik Mattilan mukaan. Ylempi kuvaaja on Mattilan muokkaama Säy-
näjoen, Heinosen ja Junnilan tieteellisenä artikkelina julkaistusta A scenario analysis of 
the life cycle greenhouse gas emissions of a new residential area -tutkimuksesta103.102

Elinkaariajattelu korostaa, että rakentaminen on aina sidoksissa ajan kans-
sa. Nykyrakennusten elinkaaria tutkittaessa huomataan, että rakennusten si-
sältämän talotekniikan elinkaari on huomattavasti lyhyempi kuin itse raken-
nuksen, ja tekniikka lasketaankin tavallisesti puolet rakennuksen elinikää 
lyhyemmäksi104. Koska talotekniikka on lyhytikäistä suhteessa itse raken-
nuksen elinkaareen, tulisi elinkaarten pidentämisen perustua rakenteellisiin 
ja arkkitehtonisiin passiivisiin keinoihin. Rakenteiden elinkaarten arvioimista 
vaikeuttaa se, että jokaisen kerroksen materiaalilla on omat ominaisuuten-
sa ja elinikänsä. Tähän päivään säilyneiden vanhojen rakennusten ikä pe-
rustuu ympäristössään selviämisen ja passiivisten keinojen hyödyntämisen li-
säksi usein yksimateriaalisiin tai yksinkertaisiin rakennusosiin, joiden raken-

103 Sä̈ynä̈joki, Heinonen & Junnila 2012: A scenario analysis of the life cycle greenhouse gas 
 emissions of a new residential area
104 Wiberg 4.1.2014
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nuskomponenttien ominaisuudet ja ikä tunnetaan pitkän rakennushistorian 
avulla hyvin. Vanhoihin menetelmiin palaaminen ei sellaisenaan ole realistista 
nykyisten asumistottumusten kriteerien säilyessä. Nykyrakentamisen myötä 
voidaan Mattilan mukaan puhua tietynlaisesta rakennusalan kertakäyttökult-
tuurista, jossa tuotetaan yhä uusia ja uusia lyhytikäisiä ja mukavia asuntoja 
markkinoille ja maksaville asiakkaille102.

Kuten ekologisen rakentamisen yhteydessä on todettu, erityisesti elinkaari-
hankkeiden kohdalla haasteena ovat kustannukset, joita päästöjen ja ener-
gian tavoin myös tulisi tarkastella rakennuksen koko eliniän kannalta. Elin-
kaarikohteella sanotaan olevan suuremmat investointikustannukset, mutta 
pienemmät käytön aikaiset kustannukset tavallisin menetelmin toteutettuun 
rakennukseen verrattuna. Tällöin elinkaarikohteen kokonaiskustannukset voi-
vat jäädä tavallista pienemmiksi.101 Nykyisiä kustannusten tarkastelun mene-
telmiä tulisi siten soveltaa elinkaarihankkeiden kohdalla.

Suomessa Green Building Council Finland (GBC Finland) on pyrkinyt stan-
dardisoimaan elinkaariajattelua ja kehittänyt Sitran rahoittaman hankkeen tu-
loksena kahdeksan elinkaarimittaria rakennusten eko- ja energiatehokkuu-
den arvioimiseksi. Elinkaarimittarit julkaistiin vuonna 2013 ja ne perustuvat 
SFS-EN-standardeihin. Rakennusten elinkaarimittarit ovat tarkoitettu raken-
nusten suunnittelu- ja käyttövaiheisiin, ja niiden tavoitteena on tukea pää-
töstentekoa ilmastovaikutusten, energiankulutuksen, talouden ja käyttäjien 
hyvinvoinnin kannalta.105 Hankevaiheen mittarit ovat E-luku, elinkaaren hii-
lijalanjälki, elinkaarikustannus ja sisäilmaluokka. Käyttövaiheen mittarit ovat 
energiankulutus, käytön hiilijalanjälki, pohjateho ja sisäympäristöön tyytyväi-
set. Pohjateholla tarkoitetaan kiinteistön minimisähkönkulutusta  ja sisäym-
päristöön tyytyväisillä asukkaiden tyytyväisyyttä prosentteina käyttäjistä.106 
Mittareiden avulla on pyritty luomaan yhtenäiset menetelmät mitata ja kerä-
tä tietoa kiinteistö- ja rakennusalan ympäristötehokkuudesta ja tuottaa siten 
vertailukelpoista materiaalia eri rakennuksista.105 Mittareita ei kuitenkaan ole 
omaksuttu erityisen laajaan käyttöön rakennusalalla. 

Elinkaariajattelu korostaa kokonaisvaltaisesti suunnitteluvaiheen valintojen 
merkitystä sekä huomioi rakentamisprosessin toiminnan osana rakennuksen 
ekologisuutta. Elinkaariajattelu asettaa haasteita nykyisille rakennusprosessin 
käytännöille, mutta ajattelumalli on merkittävä askel kohti tulevaisuuden eko-
logista rakentamista. Elinkaarten jatkumon huomioimisella ja elinkaariajatte-
lun periaatteiden käyttöönotolla on paljon tulevaisuuden potentiaalia, jota ei 
vielä nykyään ole käytössä.

105 Green Building Council Finland 2013: Rakennusten elinkaarimittarit, s. 4
106 Green Building Council Finland 2013: Rakennusten elinkaarimittarit, s. 8
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2.2.3 TEKNOLOGIAN KEHITYS
Maailma on muuttunut merkittävästi teknologian kehityksen myötä ja on 
edelleen riippuvainen sen kehityskulusta. Teknologiaa on esiintynyt aina pyr-
kimyksenä tehostaa ihmisen toimintaa. Teknologian kehityksen historia on 
laaja, ja esimerkiksi jo muinaiset egyptiläiset käyttivät teknologiaa hyväk-
seen apuna pyramidien rakentamisessa. “Teknologiaa voidaankin pitää ih-
misen eloonjäämispyrkimysten välittömänä ilmauksena ja sen kehittymiseen 
vaikuttavat yleiset käsitykset maailmankuvasta, ihmisestä ja elämästä." 107 
Jo työkalujen kehittäminen tai liikuteltavan asumismuodon rakennusteknii-
kan kehittäminen luolassa asumisen sijaan on ollut teknologian kehittymis-
tä. Maatalous on puolestaan edistänyt teknologiaa erilaisten maatalousko-
neiden kehittämisen myötä. Teknologian kehitys jatkuu edelleen ja samalla 
myös sen tarve lisääntyy.108

Aktiivinen teknologia ja arkkitehtuuri ovat sinänsä riippumattomia toisistaan. 
Sähköllä toimiva teknologia on kuitenkin tullut osaksi jokaisen ihmisen arki-
päivää kodinkoneiden ja talotekniikan myötä. Suomen ilmaston asuinkerros-
talossa lämmitys on välttämätöntä, ja kaupunkiasumisen yhteydessä esimer-
kiksi huoneiston sähköliesi on ehdoton ruoan valmistukseen. Tulevaisuuden 
teknologiaan perustuvia välttämättömiä tarpeita voidaan vain arvioida. Mitä 
enemmän teknologia on tullut osaksi jokaisen ihmisen elämää ja mitä enem-
män se kehittyy, sitä enemmän kulutetaan ja tuotetaan energiaa. Kasvava 
energiantarve ja tietoisuus luonnonvarojen kulumisesta ovat puolestaan joh-
taneet uusien energiantuotantomuotojen etsimiseen ja kehittämiseen, kuten 
uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Energiaa kuluttava teknologia on ny-
kyihmiselle välttämätöntä, eikä paluuta entisiin toimintatapoihin tai historian 
rakentamiseen sellaisenaan ole. Alun perin teknologian on ollut tarkoitus toi-
mia lisäapuna ihmiselle silloin, kun ihmisen omat voimat, aika tai kyvyt eivät 
riitä. Toisin kuin ennen, nykyään teknologia on ihmiselle elinehto.

Ilmastonmuutos ja pyrkimys sen torjumiseen vaikuttavat arkkitehtuuriin ja 
sen visuaaliseen ilmeeseen monin eri tavoin. Tulevaisuuden rakentaminen 
on siten ennen kaikkea ekologisesti kestävää rakentamista, mutta samalla 
myös teknologian kehittymistä. Rakentaminen perustuu jo nyt suureen mää-
rään erilaista talotekniikkaa, joka mahdollistaa rakennuksen perustoiminnot 
ja -olosuhteet ja jota ilman rakennukset eivät enää toimi. Teknologia vas-
taa myös rakennuksen ekologisuudesta, sillä sen avulla pyritään kompen-
soimaan ihmisten sekä itse rakennusten energiankulutus ja päästöt. Vaikka 
teknologia kehittyy yhä energiatehokkaammaksi, erilaisen teknologian tar-
ve kasvaa yhä paranevan lopputuloksen takaamiseksi. Voidaan siis pohtia, 
onko teknologia yhtä aikaa sekä pelastamassa että tuhoamassa maapallom-
me. Teknologian valjastaminen ekologisiin tarpeisiin niin, että se on ratkaisu-

107 Opetushallitus: Teknologia kehityshistoria
108 ks. teknologian käsitteistä kappaleessa 1.3.4 Passiivinen ja aktiivinen
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na omalle ongelmalleen ja niin että se on enemmän hyödyksi kuin haitaksi 
ympäristölle, on tulevaisuuden tärkeä ja haastava tehtävä. Teknologian kehi-
tyksellä on kuitenkin potentiaalia uusien ratkaisuiden kehittämiseen ja par-
haimmillaan innovaatiot sekä taloautomaation hyödyntäminen voivat tuoda 
aivan uudenlaisia ekologisen rakentamisen muotoja. 

Koska teknologia tarkoittaa oppia raaka-aineiden jalostuksesta109 ja tekniikka 
tuotteiden valmistusta luonnontieteitä soveltaen110, ovat käsitteet itsessään 
sidonnaisia luontoon. Teknologia mielletään kuitenkin usein luonnon arvo-
ja kuluttavaksi kuin soveltavaksi, ja luonnon merkityksen ymmärtäminen on 
heikentynyt arkielämässä. Monet nykyihmiset ajattelevat teknologian mah-
dollistavan omien elintapojen jatkumisen entisen kaltaisena niin, ettei omia 
arvoja, asenteita tai toimintaa tarvitse muuttaa. Markku Hedman kuvailee täl-
laista lähestymistapaa ekologiseksi modernisaatioksi, jossa luonto nähdään 
ihmisen raaka-aineena. Sen vastakohtana on syväekologia, joka korostaa ih-
misen ja luonnon riippuvuutta toisistaan sekä ihmisen vastuuta luonnon mo-
nimuotoisuudesta ja ympäristöongelmista.111 Nämä kaksi näkökulmaa ovat 
oikeastaan nykytilanteeseen johtaneita ajattelutapoja112. Tulevaisuuden lä-
hestymistavaksi Hedman esittää ekohumanismin, joka yhdistää ekologisen 
modernisaation ja syväekologian ajattelun huomioiden "inhimillisen elämän 
erityispiirteet". Ekohumanistinen rakennus-, asunto- ja ympäristösuunnittelu 
huomioi sekä ihmisen, luonnon että niiden välisen vuorovaikutuksen tarpeet 
hyödyntäen uusinta teknologiaa sekä kunnioittaen luonnon arvoja.111

Teknologian kehityksen voidaan ajatella olevan nykytilanteeseen johtanut te-
kijä, yksi ilmastonmuutoksen aiheuttaja, mutta myös yksi sen ratkaisuista. 
Uusiutuvan energian käytön myötä ja vaikkapa jätteen polttamisesta synty-
vän energian hyödyntämisen avulla voidaan kuitenkin pyrkiä kääntämään ih-
misten aiheuttama vahinko ympäristön hyväksi. Riskinä tekniikkaan perustu-
valla ongelmanratkaisutavalla on ihmisten toimiminen yhä vastuuttomammin 
tekniikan kustannuksella. Lisäksi yhden asian tarkastelussa toisen haitta-
vaikutukset saattavat jäädä huomaamatta, kuten jätteen poltosta syntyneet 
kasvihuonekaasupäästöt. Teknologian vastuullisella hyödyntämisellä voidaan 
kuitenkin ajatella olevan rajattomasti mahdollisuuksia tulevaisuudessa, sillä 
sen kehitykseen panostetaan jatkuvasti.

109 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 307
110 Rakennustieto Oy 2012: Kuvitettu rakennussanakirja, s. 312
111 Hedman et al.: Arkkitehtuurin keinot kestävään asuntorakentamiseen, s. 8
112 ks. kappale 2.1.2 Ihmisen käyttäytyminen
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MALLIT
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3.2 YMPÄRISTÖARVIO-
JÄRJESTELMÄT
Ympäristöarviojärjestelmien ja konsultoinnin suosio on kasvanut runsaasti 
ympäristö- ja ilmastotietoisuuden sekä ekologisen ajattelun ajankohtaisuu-
den myötä viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikka kehitys on ollut Poh-
joismaissa hitaampaa kuin muualla, suosion kasvu näkyy myös Suomes-
sa.113 Ympäristöarviojärjestelmien tarkoituksena on tarjota yrityksille ja hank-
keille tietoa sekä apua ympäristöystävällisten rakennusten suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Järjestelmät ovat ensisijaisesti tarkoitettu lopputuloksen ar-
viointiin, mutta toimivat samalla ohjaustyökaluina hankkeissa. Ympäristöar-
viojärjestelmät ovat ekologisen rakentamisen ratkaisumalleja, joiden avulla 
pyritään parantamaan rakennusten ympäristöominaisuuksia sekä tarjoamaan 
objektiivista tietoa rakennusten ekologisuudesta.114 Kuitenkin pisteytykseen 
ja eri kohtien painottamiseen perustuvat järjestelmät ovat enemmän tai vä-
hemmän subjektiivisia ylläpitävän tahon näkökulmasta. Sertifioinnin avulla 
kohteiden ympäristöystävällisyyttä voidaan vertailla keskenään saman järjes-
telmän sisällä114.

Erilaisia ympäristöarviojärjestelmiä on olemassa lukuisia ympäri maailman. 
Ensimmäisiä laajamittaisesti käytettyjä ympäristösertifiointijärjestelmiä ovat 
englantilainen BREEAM ja kanadalainen Green Building Challenge (GBC) eli 
nykyinen GBTool114. Näiden lisäksi menestyksekkäimpiä ovat amerikkalai-
nen LEED ja japanilainen CASBEE, joiden suosio on levinnyt kansainvälises-
ti. Lähes jokaisella maalla on oma ympäristöarviotyökalunsa, joita ovat muun 
muassa saksalainen DGNB115, ranskalainen HQE116 ja australialainen Green 
Star117. Suomen kansallinen ympäristöluokitus on työn alla. Ympäristöserti-
fikaattien lukumäärä osoittaa, ettei yhtä oikeaa arviointitapaa ole olemassa 
ja näkökulmia voi olla monia. Järjestelmien tavoitteet ovat yleisesti samat, 
mutta niiden sisältö ja painotukset voivat poiketa toisistaan merkittävästi118. 

Tässä kappaleessa esitellään Suomessa käytössä olevat kolme ympäristöar-
viojärjestelmää LEED, BREEAM ja kehitteillä oleva Kansallinen ohjaustyöka-
lu rakentamisprosessille. Kunkin ympäristöarviojärjestelmän esittelyn jälkeen 
kappale syventyy asuinkerrostaloja koskevaan luokitteluun ja avaa julkista 
sekä omaa pohdintaa järjestelmästä.

113 Green Building Council Finland 2013: Suomessa Pohjoismaiden eniten LEED ja BREEAM 
 sertifioituja rakennuksia
114 Ympäristöministeriö: Rakennusten ympäristöluokitus promise, s. 383
115 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
116 Haute Qualité Environnementale
117 Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy: Miten vihreyttä mitataan? s. 6 
118 Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy: Miten vihreyttä mitataan? s. 7
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119 The Leadership of Energy and Environmental Design
120 U.S. Green Building Council 2002: Green Building Rating System, s. i
121 Green Building Council Finland 2014: Rakennusten ympäristöluokitukset
122 U.S. Green Building Council 2015: LEED

KUVA 11 Vasemmalla ylhäällä: LEED-ympäristöarviojärjestelmän logo.

KUVA 12 Vasemmalla: LEED Sertifikaatin saanut HUB at Tucson opiskelija-asuntola Yh-
dysvalloissa.

3.2.1 LEED
LEED119 on yhdysvaltalainen vihreän rakentamisen sertifiointijärjestelmä, 
joka on käytössä maailmanlaajuisesti. Järjestelmän on luonut ja sitä ylläpi-
tää U.S. Green Building Council (USGBC). USGBC pyrkii sertifioinnin avul-
la standardisoimaan sen, mitä vihreällä rakentamisella tarkoitetaan. LEED on 
suunnitteluohje ja sertifiointityökalu, mutta sen tavoitteena on myös kehit-
tää käyttäjän hyvinvointia, ympäristön suojelemista, taloudellista tuottavuut-
ta vakiintuneilla sekä innovatiivisilla ratkaisuilla, standardisointia sekä uutta 
teknologiaa. LEED on ollut käytössä jo vuodesta 2000 ja se pyrkii olemaan 
luonteeltaan avoin ja läpinäkyvä järjestelmä.120 Suomessa LEED-sertifiointeja 
myöntää Green Building Council Finland (GBC Finland)121.

LEED perustuu pisteisiin, joita keräämällä saavutetaan kohteelle arvosana. 
LEED v4 -versiossa on viisi erilaisille rakennuksille tarkoitettua luokkaa. Luo-
kat mahdollistavat LEED-sertifioinnin hakemista kaikenlaisille rakennus- ja 
projektityypeille ja järjestelmä pyrkii siten vastaamaan projektien yksilöllisiin 
tarpeisiin hankkeen luonteesta riippuen. Luokat ovat:

 Kiinteistöjen suunnittelu ja rakentaminen 
  (BD+C Building Design & Construction)
 Sisätilojen suunnittelu ja rakentaminen 
  (ID+C Interior Design & Construction)
 Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito 
  (O+M Building Operations & Maintenance)  
 Lähiympäristön kehittäminen (ND Neighborhood Development)
 Kodit (HOMES Homes).122

Kiinteistöjen suunnittelu ja rakentaminen -luokka sisältää uudis- ja korjaus-
rakentamiskohteet, koulut, vähittäiskaupat, sairaalarakennukset, palvelutilat, 
datakeskukset, varastorakennukset, jakelukeskukset ja terveydenhuollon ra-
kennukset. Sisätilojen suunnittelu ja rakentaminen -luokittelu käsittää kau-
palliset sisätilat, myymälät ja hotellit. Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito koskee 
olemassa olevia julkisia rakennuksia, joihin tehdään ylläpitäviä korjaustöitä il-
man huomattavia rakenteellisia muutoksia. Lähiympäristön kehittäminen kos-
kee uusien tai olemassa olevien alueiden aluesuunnitteluprojekteja käsittäen 
sekä aluesuunnittelun että rakentamisen. Kodit-luokittelu sisältää pientalot 
sekä asuinkerrostalot kahdeksankerroksisiin rakennuksiin asti.118
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Kodit-luokittelu

Asuinkerrostalojen kohdalla LEED-luokitteluja tulee soveltaa rakennustyypin 
ja kerroskorkeuden mukaisesti. Kodit-luokittelu sisältää sekä pientalot että 
keskikorkeat asuinkerrostalot. Asuinrakentamisen kohdalla 1 - 3 -kerroksiset 
rakennukset käyttävät aina Kodit-luokittelua (LEED for Homes) ja 5 - 8 -ker-
roksiset Kodit-luokitteluun kuuluvaa keskikokoisten asuinkerrostalojen oh-
jeistusta (LEED Multifamily Midrise). 9 - noin 12 -kerroksiset voivat käyttää 
joko keskikokoisten asuinkerrostalojen tai LEED NC -luokittelua, kun taas yli 
12-kerroksisten asuinkerrostalojen tulee käyttää LEED NC-luokittelua.123 Täs-
sä kappaleessa esitellään asuinkerrostalojen arvioimisessa käytettävää Ko-
dit-luokittelun LEED v4 for Homes and Midrises -listausta, joka sisältää sekä 
pientaloja että keskikorkeita asuinkerrostaloja koskevat kohdat. 

Kun kohteen luokittelu on valittu, pisteitä kerätään luokittelusta riippuen eri 
kategorioista. Kategoriat sisältävät pakollisia vaatimuksia, joista ei saa pistei-
tä, sekä kohtia, joista kerätään pisteitä. Pisteitä saadaan aina kategorian ala-
otsikkojen lukumäärän tai kategoriassa esitettyjen laskentaperiaatteiden mu-
kaisesti. Seuraavassa listassa esitellään pientalojen ja keskikokoisten asuin-
kerrostalojen eri kategoriat. Koska lista käsittelee asuinkerrostalojen lisäksi 
pientaloja, osa kohdista on osoitettu vain pientaloille. Diplomityön rajauksen 
puitteissa tässä työssä esitetyt pisteet ovat asuinkerrostalolle osoitettuja pis-
teitä, jotka samalla kuvastavat kohdan painoarvoa asuinkerrostalon arvioin-
nissa. Mikäli kohta koskee LEED-listauksen mukaan ainoastaan pientaloja, 
esitetyt pisteet ovat osoitettu pientaloille ja kohdan perään on merkitty "vain 
pientalot". Kohdat ovat vapaasti suomennettuja niin, että ne kuvastavat koh-
dan sisältöä mahdollisimman hyvin. Alkuperäiset englanninkieliset nimet lu-
kevat suluissa suomennoksen perässä. 

1 - 2 p   Kokonaisvaltainen rakennushanke 
  (Integrative Process) 1 - 2 p

SIJAINTI JA LIIKENNEYHTEYDET (LT Location and Transportation)
Vaatimus   Tulva-alueille rakentamisen välttäminen 
  (Floodplain Avoidance) 
15 p   LEED-ND Yhdyskuntasuunnittelun kehittäminen 
  (LEED for Neighborhood Development) 
1 - 8 p   Tontin valinta (Site Selection) 
1 - 3 p   Kompakti kaupunki (Compact Development) 
1 - 2 p   Palvelut ja resurssit (Community Resources) 
1 - 2 p   Liikenneyhteydet (Access to Transit) 

123 U.S. Green Building Council: LEED Homes v4 Rating System Review, s.11
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TONTINKÄSITTELY (SS Sustainable Sites) 
Vaatimus   Rakentamisen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen 
  (Construction Activity Pollution Prevention) 
Vaatimus   Ei leviäviä kasveja (No Invasive Plants) 
1 - 2 p   Lämpösaarekeilmiön pienentäminen 
  (Heat Island Reduction) 
1 - 3 p   Hulevesien käsittely (Rainwater Management) 
0,5 - 2 p   Myrkytön tuholaistorjunta (Nontoxic Pest Control) 

VEDENKÄYTÖN TEHOKKUUS (WE Water Efficiency)
Vaatimus   Veden mittaus (Water Metering) 
1 - 12 p   Kokonaisvedenkulutus (Total Water Use) 
1 - 6 p   Veden kulutus sisällä (Indoor Water Use) 
1 - 4 p   Veden kulutus ulkona (Outdoor Water Use) 

ENERGIA JA ILMAKEHÄ (EA Energy and Atmosphere)
Vaatimus   Energian käytön minimoiminen 
  (Minimum Energy Performance) 
Vaatimus   Energian mittaus (Energy Metering) 
Vaatimus   Rakennuksen omistajan, vuokralaisen 
  tai kiinteistönhoitajan koulutus 
  (Education of Homeowner, Tenant, or Building Manager) 
1 - 30 p   Vuosittainen energiankulutus (Annual Energy Use) 
2 - 5 p   Tehokas lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmä 
  (Efficient Hot Water Distribution System) 
1 - 2 p   Edistynyt käytön seuranta (Advanced Utility Tracking) 
1 p   Aktiivisen aurinkoenergian mahdollistava suunnittelu 
  (Active Solar-Ready Design) (vain pientalot)
1 p   LVISA-aloituksen suositteleminen 
  (HVAC Start-Up Credentialing) (vain pientalot)

OHJAILEVA REITTI PIENTALOILLE (Prescriptive Path) (vain pientalot)
Vaatimus + bonus Rakennuksen koko (Home Size)
2 - 5 p   Tehokas lämminvesijakelujärjestelmä 
  (Efficient Hot Water Distribution System) 
1 p   Aurinkoenergian mahdollistava suunnittelu 
  (Solar-Ready Design) 
1 p   LVISA-aloituksen suositteleminen 
  (HVAC Start-Up Credentialing) 
1 - 2 p   Edistynyt käytönseuranta (Advanced Utility Tracking) 
3 p   Rakennuksen orientaatio passiivisen aurinkoenergian 
  hyödyntämiseksi (Building Orientation for Passive Solar) 
1 - 2 p   Ilmanvuotomäärät (Air Infiltration) 
1 - 2 p   Vaipan eristys (Envelope Insulation) 
1,5 - 3 p   Ikkunat (Windows) 
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1 - 4 p   Tilojen lämmitys- ja viilennyslaitteet 
  (Space Heating and Cooling Equipment) 
2 - 3 p   Lämmityksen ja viilennyksen jakelujärjestelmät 
  (Heating and Cooling Distribution Systems) 
1 - 3 p   Tehokkaat lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmät 
  (Efficient Domestic Hot Water Equipment) 
0,5 - 2 p   Valaistus (Lighting) 
0,5 - 2 p   Tehokkaat kodinkoneet (High-Efficiency Appliances) 
1 - 4 p   Uusiutuva energia (Renewable Energy) 

MATERIAALIT JA LUONNONVARAT (MR Materials and Resources)
Vaatimus   Sertifioitu trooppinen puu (Certified Tropical Wood) 
Vaatimus   Käyttöiän hallinta (Durability Management) 
1 p   Käyttöiän hallinnan tarkastus 
  (Durability Management Verification) 
0,5 - 5 p   Ympäristöystävälliset tuotteet 
  (Environmentally Preferable Products) 
0,5 - 3 p   Rakennustyömaan jätteiden käsittely 
  (Construction Waste Management) 
0,5 - 2 p   Materiaalitehokkuus
  (Material-Efficient Framing) (vain pientalot)

SISÄYMPÄRISTÖN LAATU (EQ Indoor Environmental Quality) 
Vaatimus   Ilmanvaihto (Ventilation) 
Vaatimus   Savunpoisto (Combustion Venting) 
Vaatimus   Autotallin saasteilta suojaaminen 
  (Garage Pollutant Protection) 
Vaatimus   Radon-suojaus (Radon-Resistant Construction) 
Vaatimus   Ilman suodatus (Air Filtering) 
Vaatimus   Ympäristön tupakansavu 
  (Environmental Tobacco Smoke) 
Vaatimus   Osastointi (Compartmentalization) 
1 - 3 p   Tehostettu ilmanvaihto (Enhanced Ventilation) 
0,5 - 2 p   Saasteiden kontrollointi (Contaminant Control) 
1 - 3 p   Lämmityksen ja viilennykset tasapainotusjärjestelmä 
  (Balancing of Heating and Cooling Distribution Systems) 
3 p   Tehostettu osastointi (Enhanced Compartmentalization) 
1 - 2 p   Savunpoisto (Combustion Venting) 
1 p   Tehostettu autotallin saasteilta suojaaminen 
  (Enhanced Garage Pollutant Protection) 
0,5 - 3 p   Matalapäästöiset tuotteet (Low-Emitting Products) 
1 p   Ei ympäristön tupakansavua 
  (No Environmental Tobacco Smoke) 
  (vain asuinkerrostalot)
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INNOVATIIVISUUS (IN Innovation) 
Vaatimus   Alustava LEED-luokitus (Preliminary Rating)
1 - 5 p   Innovatiivisuus (Innovation) 
1 p   LEED-järjestelmä kodeille (LEED AP for Homes) 

PAIKALLISUUDEN PRIORISOINTI (RP  Regional Priority) 
1 - 4 p   Paikallisuuden priorisointi (Regional Priority)124

Jokaisen alaotsikon kohdalla on esitetty toimintatapoja vaatimuksen täyttä-
miseksi tai pisteiden keräämiseksi. Joskus kohdat sisältävät myös vaihtoeh-
toisia toimintatapoja. Kohdat ovat laajoja ja paikoin hyvinkin tarkkoja perus-
tuen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin tai muihin LEED-luokitteluihin pisteiden 
ansaitsemiseksi. Pisteitä voidaan kerätä kohtien sisältämien osa-alueiden lu-
kumäärän perusteella tai niitä voidaan antaa liukuvasti eri arvosteluperiaat-
teiden mukaisesti. Ansaittujen pisteiden perusteella kohteelle annetaan arvo-
sana, joka on huonoimmasta parhaimpaan:  

 Sertifioitu (Certified)  40 - 49 pistettä
 Hopea (Silver)   50 - 59 pistettä
 Kulta (Gold)   60 - 79 pistettä
 Platina (Platinum)   80 pistettä tai enemmän.125

Maaliskuussa 2009 LEED-sertifioituja rakennuksia oli yhteensä 2 476 ja nii-
den lukumäärä kasvaa jatkuvasti126. Ensimmäisen LEED Platinan U.S. Green 
Building Council myönsi Philip Merrill -ympäristökeskukselle, jonka sanot-
tiin olevan vihrein Yhdysvaltoihin rakennettu rakennus. Suomessa ensim-
mäisen LEED-sertifikaatin sai Lahden kauppakeskus Trio vuonna 2009. Uu-
sin LEED-platinan saanut rakennus on Espoon Keilaranta 1 -toimistotalo. 

LEED-sertifioituja asuinkerrostaloja ei ole Suomessa lainkaan.

124 U.S. Green Building Council: LEED v4 for Homes Design and Construction, s. 7 - 93
125 U.S. Green Building Council 2015: LEED
126 Green Building Council Finland 2014: Rakennusten ympäristöluokitukset
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127 L-arkkitehdit: LEED ja BREEAM -sertifiointi
128 Grist 2005: LEED green-building program confronts critics and growing pains

Analyysi

LEED-järjestelmää on kehuttu sen kokonaisvaltaisuudesta rakennusproses-
sissa tavoitteiden asettelusta ja kohteen suunnittelusta rakennuksen toteut-
tamiseen sekä toteutuneiden kohteiden seuraamiseen ja käyttöön saakka127. 
Toisaalta LEED-järjestelmää on kritisoitu sen pisteiden epätasaisesta painot-
tumisesta muuten kokonaisvaltaisessa listauksessa. Pisteet painottavat esi-
merkiksi yhdyskuntarakennetta ja teknologian ratkaisuja arkkitehti- ja raken-
nussuunnittelun ansaitessa vähemmän pisteitä. 

Hankkeessa, jolle haetaan sertifiointia, sanotaan kuluvan enemmän aikaa 
kohteen suunnitteluun ja konsultointiin kuin tavallisessa prosessissa, sekä 
sertifioinnin käyttämisen ja hakemisen sanotaan aiheuttavan lisäkustannuksia 
tavalliseen rakennusprosessiin nähden.128 Alun investoinnin kuitenkin olete-
taan laskevan rakennuksen elinkaarikustannuksia sekä rakennuksen käytön 
aikaisia kustannuksia127. Pidentyneen suunnitteluajan voisi kuitenkin ajatella 
tarkoittavan myös erityisen huolellista suunnittelua ja heijastuvan siten lop-
putuloksen laatuun.

LEED on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia ympäristöluokitusjärjestelmiä. 
Myös Suomessa käytetään LEED-palveluita ennen kaikkea julkisten ja toi-
mistorakennusten yhteydessä. Suomessa LEED-järjestelmää on kuitenkin ar-
vosteltu sen kompleksisuudesta ja soveltumattomuudesta kansallisiin raken-
tamiskäytäntöihin. Tunnettuna järjestelmänä LEED tuo rakennuksille ja yri-
tyksille mainetta ja julkisuutta. Vaikka LEED-pistejärjestelmässä vaaditaankin 
innovatiivisuutta ja designia, sertifiointi ei kuitenkaan takaa ekologisen nä-
köisiä rakennuksia eikä rakennus siten itsessään viestitä ympäristöarvojaan 
ja vihreää trendiä julkisesti ohikulkeville ihmisille. LEED näyttäytyy usein ta-
valliselle katsojalle vain mitalina toimiston aulatilan seinällä. Visuaalisen vih-
reyden kriteerien tuominen pistejärjestelmään esimerkiksi bonuspisteinä voisi 
tuottaa kaupunkikuvallisesti mielenkiintoista rakentamista.

Ympäristöarviointijärjestelmien läpinäkyvyyttä ja vihreän rakentamisen tiedon 
sekä ratkaisumallien leviämistä vaikeuttaa järjestelmien kaupallisuus. Ratkai-
sumalleja pääsee kunnolla tarkastelemaan vasta silloin, kun haetaan maksul-
lista sertifikaattia suunnittelukohteelle. Tällöin suunnittelija saavat käyttöönsä 
laajan aineiston sekä asiantuntijoiden opastuksen. Tiedon leviäminen ja läpi-
näkyvyys ovat tulevaisuuden ekologisen rakentamisen ja yhteisten ympäris-
tötavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää.

LEED-luetteloa tarkastellessa huomataan, että se painottaa yhdyskunta-
suunnittelun lisäksi energiaan liittyviä kohtia, sisäilman laatua ja teknologian 
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ratkaisuja. Rakennusten päästöjä ei niinkään ole nostettu kriteereihin, vaan 
kasvihuone- tai hiilidioksidipäästöt liittyvät lähinnä materiaalivalintoihin. Li-
säksi luokittelu osoittaa osan kriteereistä ainoastaan pientaloille, eikä asuin-
kerrostaloille ole sovellettu vastaavia kriteereitä. Tällaisia kriteerejä ovat en-
nen kaikkea arkkitehtoniset keinot rakennuksen energiatehokkuuden paran-
tamiseksi.

Diplomityön rajauksen mukaisia, kiinnostavia tai huomionarvoisia kohtia on 
kerätty seuraavaan listaan. Jokaiselle kohdalle on esitetty symboli, joka pyr-
kii havainnollistamaan kohdan sisältöä. Työn rajauksen mukaan listaukseen 
ei ole poimittu yhdyskuntasuunnitteluun, työmaan toimintaan tai aktiiviseen 
teknologiaan liittyviä kohtia. Kohdat, jotka eivät vaikuta rakennuksen ener-
giatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen on jätetty myös listan ulkopuolelle. Koh-
dat on lueteltu samoilla sanamuodoilla, kuin ne ovat Kodit ja keskikokoiset 
asuinkerrostalot -luettelossa esitetty. Kohdan alle on kirjoitettu kursivoidulla 
tekstillä esimerkkejä kohdan sisältämistä tarkennuksista, ratkaisumalleista tai 
esimerkeistä vapaasti suomennettuina ja tiivistettyinä lähdeaineistoon129 pe-
rustuen. Näin esitellään konkreettisempi taso edellisestä laajasta listauksesta 
poimituille kiinnostaville kohdille. Joitakin kohtia on myös yhdistetty keske-
nään. Listan tarkoituksena on nostaa esille järjestelmän sisältämiä passiivisia 
ekologisen rakentamisen keinoja ja perehtyä niihin tarkemmin. Kohtien poi-
minen osoittaa, että passiiviset keinot ovat sisältyneinä moniin LEED-listauk-
sen kohtiin ja joskus niitä on vaikea erottaa aktiivisista ratkaisuista. Kohtien 
poimimisen haastavuus osoittaa järjestelmän laajuuden ja kompleksisuuden.

129 U.S. Green Building Council: LEED v4 for Homes Design and Construction
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Kokonaisvaltainen rakennushanke
   Monialainen yhteistyötiimi, design charrette -  
   suunnittelutyöpaja, koulutus vihreään rakentamiseen
Tulva-alueille rakentamisen välttäminen

Tontin valinta
   Rakentaminen valmiiseen kaupunkirakenteeseen, arkaluon-
   toisten maiden välttäminen, katuverkosto, pyöräsäilytys

Ei leviäviä kasveja
   Ei haitallisia kasveja

Lämpösaarekeilmiön pienentäminen
   Kovien pintojen varjostus, vaaleat pinnat, viherkatot

Hulevesien käsittely
   Kasvillisuus, viherkatot, suodatus, läpäisevät pinnat

Myrkytön tuholaistorjunta
   Terveellinen, myrkytön sisäilma

Kokonaisvedenkulutus
   Veden kulutus sisällä, vettä säästävät vesikalusteet; 
   veden kulutus ulkona, sadeveden keräys ja käyttö

Energiankulutuksen minimoiminen
   Vaipan lämmöneristys ja ilmatiiveys, energiaa säästävät 
   kalusteet, kosteudenhallinta, energiasimuloinnit

Omistajan, vuokralaisen tai kiinteistönhoitajan koulutus
   Rakennuksen käytön opastus

Vuosittainen energiankulutus
   Vaipan pinta-ala suhteessa lattiapinta-alaan, ikkunapinta-ala, 
   rakennuksen koko makuuhuoneiden lukumäärän mukaan

Rakennuksen koko (vain pientalot)
   Lämmitetyn tilan maksimipinta-ala

Aurinkoenergian mahdollistava suunnittelu
   Aurinkoenergia, veden lämmittäminen auringolla

Rakennuksen orientaatio passiivisen aurinkoenergian 
hyödyntämiseksi (vain pientalot)
   Rakennuksen suuntaus, isot ikkunat etelään, varjostus

Tehokas lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmä 
   Putken maksimipituuden rajoittaminen, putken 
   maksimitilavuuden rajoittaminen, putken eristys

Ilmanvuotomäärät (vain pientalot)
   Tiivis vaippa
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Vaipan eristys (vain pientalot)
   Hyvä lämmöneristys

Ikkunat (vain pientalot)
   Ikkunan merkityksen maksimoiminen; energiatehokkaat 
   ikkunat, ikkunapinta-ala suhteessa lattiapinta-alaan
Sertifioitu trooppinen puu
   Vastuullinen metsänhoito, sertifioitu, kierrätetty tai 
   kierrätettävä puumateriaali, harvinaisten lajien välttäminen
Materiaalin käyttöiän hallinta
   Kestävät materiaalit; sisäilman kosteudenhallinta

Materiaalitehokkuus (vain pientalot)
   Materiaalien määrän minimoiminen; korjauskohteissa 
   olemassa olevia rakennusosia ei huomioida

Innovatiivisuus
   Vihreä design, kustannustehokkuus, rakennustavat, 
   integrointi; LEED:n ulkopuoliset ratkaisut, pilottihankkeet

Paikallisuuden priorisointi
   Sitoutuminen paikalliseen maantieteelliseen ja sosiaaliseen 
   ympäristöön

Ympäristöystävälliset tuotteet
   Paikallisuus, kierrätetyt, hajoavat, sertifioidut materiaalit, 
   ekologinen betoni; vastuulliset tuottajat

Ilmanvaihto
   Yhteys ulkoilmaan jokaisesta asunnosta; savunpoisto; 
   autotallin saasteilta suojaaminen; ilmansuodatus
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3.2.2 BREEAM
BREEAM130 on yksi ensimmäisistä ja laajamittaisimmista ympäristöarviojär-
jestelmistä, joka on perustettu vuonna 1990 Isossa-Britanniassa. BREEAM 
toimii yli 60 valtiossa, ennen kaikkea Euroopassa, ja kehittyy edelleen valtio-
kohtaisesti. BREEAM-järjestelmän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäris-
töstä ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista sekä auttaa käyttäjiä, suunnitte-
lijoita ja operaattoreita toiminaan vastuullisesti. BREEAM ohjaa rakennusten 
suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä.131 BREEAM-järjestelmää pidetään 
Euroopan valtioille paremmin soveltuvana ympäristöarviojärjestelmänä, kuin 
amerikkalaista LEED-järjestelmää.

Kuten LEED-järjestelmässä, myös BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmässä 
valitaan ensin kategoria, jonka mukaan lasketaan kohteen ansaitsemat pis-
teet. BREEAM-kategoriat ovat:

 Uudisrakentaminen (BREEAM New Construction)
 Kestävät kodit (BREEAM Code for Sustainable Homes)
 Käyttö (BREEAM In-Use)
 Kunnostus (BREEAM UK Refurbishment, 
    BREEAM International Refurbishment & Fit-Out)
 Yhteiskunnat (BREEAM Communities).132

Uudisrakentaminen-luokka käsittää kaikki uudet rakennuskohteet, jotka eivät 
ole asuinrakennuksia, kun taas Kestävät kodit -luokka sisältää kaikenlaiset 
asuinrakennukset. Käyttö-luokassa arvioidaan käytössä olevia rakennuksia 
ja Kunnostus-luokassa käsitellään kunnostus- ja peruskorjauskohteita. Kun-
nostus jakaantuu kahteen erilliseen luokkaan, jotka ovat Iso-Britannian kan-
salliset kohteet sekä kansainväliset kohteet. Yhteiskunnat-luokkaan kuuluvat 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelu.132

130 Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology
131 Green Building Council Finland: Rakennusten ympäristöluokitukset
132 BREEAM 2015: How to get an assessment

KUVA 13  Vasemmalla ylhäällä: BREEAM-tunnus. 

KUVA 14 Vasemmalla: Esimerkki BREEAM-kohteesta on erinomaisen arvosanan saanut 
asuin- ja toimistorakennus Alpine House Lontoossa.
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Kestävät kodit -luokittelu

Kestävät kodit -luokittelu käsittää kaikki asuinrakennukset pientaloista asuin-
kerrostaloihin. Kestävät kodit -luokittelun mukaiset kategoriat ovat lueteltuina 
seuraavassa listassa. Kategorioista kuusi sisältää pakollisia kohtia (M), kun 
taas Saasteet-, Projektinjohto- ja Ekologia-kohdat ovat vapaaehtoisia. Lis-
tan kohdalla on hyvä huomata, että kategoriat poikkeavat eri luokkien osal-
la ja esimerkiksi projektinjohtoon, yhdyskuntasuunnitteluun tai liikenteeseen 
viittaavia kohtia ei tarkastella asuinrakentamisen yhteydessä. Kohdat ovat 
vapaasti suomennettuja niin, että ne kuvastavat kohdan sisältöä mahdolli-
simman hyvin. Alkuperäiset englanninkieliset nimet lukevat suluissa suomen-
noksen perässä. Otsikon perässä lukevat myös BREEAM-järjestelmän mu-
kaisesti kohdan maksimipisteet sekä painotuskerroin.

ENERGIA JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT (Energy and CO2 emissions) 
31 p, painotuskerroin 36,40
10 p Asunnon päästötaso (Dwelling emission rate) (M) 
9 p Rakenteiden energiatehokkuus (Fabric energy efficiency) (M) 
2 p Energiannäyttölaitteet (Energy display devices)
1 p Kuivaushuone (Drying space) 
2 p Energiamerkityt suuret kodinkoneet (Energy labelled white goods) 
2 p Ulkovalaistus (External lighting)
2 p Matala- ja nollaemissioteknologiat 
 (Low and zero carbon technologies)
2 p Pyörävarasto (Cycle storage )
1 p Kotitoimisto (Home office)

VESI (Water) 6 p, painotuskerroin 9,00
5 p Asunnon sisäinen vedenkulutus (Indoor water use) (M) 
1 p Veden kulutus ulkona (External water use)

MATERIAALIT (Materials) 24 p, painotuskerroin 17,20
15 p Materiaalien ympäristövaikutukset 
 (Environmental impact of materials) (M)
6 p Materiaalien vastuulliset lähteet – rakennusosat
 (Responsible sourcing of materials – basic building elements)
3 p Materiaalien vastuulliset lähteet – viimeistelytuotteet
 (Responsible sourcing of materials – finishing elements)

PINTAVEDENPOISTO (Surface water run-off) 4 p, painotuskerroin 2,20
2 p Tontin hulevesien hallinta
 (Management of surface water run-off from developments) (M) 
2 p Tulvariski (Flood risk)
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JÄTTEET (Waste) 8 p, painotuskerroin 6,40
4 p Kierrätyskelvottoman jätteen varastointi ja kierrätettävä 
 talousjäte (Storage of non-recyclable waste and 
 recyclable household waste) (M) 
3 p Rakennustyömaan jätteiden käsittely 
 (Construction site waste management)
1 p Kompostointi (Composting)

SAASTEET (Pollutions) 4 p, painotuskerroin 2,80
1 p Eristeiden kasvihuonekaasuvaikutukset 
 (Global warming potential (GWP) of insulants)
3 p Typpimonoksidipäästöt (NOX emissions)133

TERVEYS JA HYVINVOINTI (Health and Wellbeing) 
12 p, painotuskerroin 14,00
3 p Luonnonvalo (Daylighting)
4 p Äänieristys (Sound insulation)
1 p Yksityiset ulkotilat (Private space) 
4 p Elinikäiset kodit (Lifetime homes) (M)

PROJEKTINJOHTO (Management) 9 p, painotuskerroin 10,00
3 p Huoltokirja (Home user guide)
2 p Huomioiva rakennushanke 
 (Considerate Constructors Scheme)
2 p Rakentamisen vaikutukset tonttiin (Construction site impacts )
2 p Turvallisuus (Security)

EKOLOGIA (Ecology) 9 p, painotuskerroin 12,00
1 p Tontin ekologinen arvo (Ecological value of site )
1 p Ekologiset lisäykset (Ecological enhancement)
1 p Ekologisten ominaisuuksien suojeleminen 
 (Protection of ecological features)
4 p Tontin ekologisen arvon muutos
 (Change in ecological value of site)
2 p Rakennuksen maapinta-ala (Building footprint)134

Luokituksen mukainen pistemäärä kerrotaan ekologisella painotuskertoimel-
la, joka perustuu luokkien suhteelliseen merkitykseen. Kohdista voidaan ke-
rätä yhteensä 107 pistettä, jolloin painotuskerroin on 100,00.134 Tämä tarkoit-
taa, että pisteet eivät ole suoraan verrannollisia kohteen arvosanaan, vaan 
ne tulee aina kertoa painotuskertoimen avulla. Saatujen painotettujen koko-
naispisteiden perusteella kohde saa yhdestä kuuteen tähteä huonoimmasta 
parhaimpaan: 

133 NOx on kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa maaperän happamoitumista ja joka 
 saattaa ilmetä happosateina. Sitä syntyy muun muassa teollisuuden ja liikenteen 
 toiminnasta.
134 Communities and Local Government 2010: Code for Sustainable Homes, s. 32 - 265
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 *  36 pistettä
 **  48 pistettä
 ***  57 pistettä
 ****  68 pistettä
 *****  84 pistettä
 ******  90 pistettä.135

Huhtikuussa 2009 Isossa-Britanniassa oli yli 100 000 ja maailmassa yli 250 
000 BREEAM-sertifioitua rakennusta. Lisäksi sertifiointia oli haettu noin 
puoleen miljoonaan kohteeseen maailmassa.136 Myös Suomessa käytetään 
BREEAM-sertifiointia, mutta asuinkerrostalojen kohdalla järjestelmää ei ole 
käytetty.

135 Communities and Local Government 2010: Code for Sustainable Homes, s. 17
136 Green Building Council Finland: Rakennusten ympäristöluokitukset
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137 Green Building Council Finland: Rakennusten ympäristöluokitukset
138 Aspinall, Sertyesilisik, Sourani & Tunstall 2012: How Accurately Does Breeam Measure 
 Sustainability?
139 Communities and Local Government 2010: Code for Sustainable Homes, s. 34
140 Chegut, Eichholtz & Kok 2011: The Value of Green Buildings New Evidence from the 
 United Kingdom, s. i
141 viitattu BREEAM 2015: Best of BREEAM 2015

Analyysi

BREEAM on sertifioitujen rakennusten lukumäärän perusteella suurin käy-
tössä oleva ympäristöarviojärjestelmä137. Vaikka järjestelmä on laajasti käy-
tössä, sen kritiikki on samankaltaista, kuin nuoremman LEED-järjestelmän-
kin. BREEAM-järjestelmän käyttö pidentää suunnittelu- ja rakennusprosessin 
kestoa sekä nostaa hankkeen kustannuksia. Kritiikkinä tai yleisenä huomiona 
on myös havaittu, että mitä aiemmin kohteen BREEAM-luokituksen arvioi-
ja otetaan mukaan hankkeen prosessiin, sitä helpommin ja kustannustehok-
kaammin kohde voi ansaita hyvän arvosanan.138 Kaupallisuus hankaloittaa 
aineiston laajaa käyttöä ja läpinäkyvyyttä ekologisen rakentamisen kannalta.

BREEAM-järjestelmässä tarkastellaan kasvihuonekaasupäästöjä merkittävän 
paljon ja lähdeaineistossa viitataan kasvihuonekaasu-, ja hiilidioksidipäästö-
jä koskevien kohtien päivittämiseen heti, kun nollaemissiotalon käsite määri-
tellään sekä vaaditaan lakisääteiseksi lähitulevaisuudessa139. Arkkitehtuuria ja 
sen passiivisia suunnittelukeinoja, orientaatiota, muotoa tai ikkunoita ei ole 
nostettu esille sertifioinnin Kestävät kodit -luokittelussa lainkaan. Osa koh-
dista vaikuttaa hyvinkin tarkoilta ylimalkaisempiin kohtiin nähden, ja paikoit-
tain kohtien välinen logiikka ei hahmotu selkeästi kokonaisuudesta. Vaikka 
BREEAM-järjestelmän sanotaan parantavan rakennusten vetovoimaisuutta 
vuokra- ja myyntimarkkinoilla140 ei toteutuneiden kohteiden ulkonäkö kuvasta 
erityisen vahvasti ekologisia tavoitteita141. 

LEED- ja BREEAM-järjestelmien vertailussa arviointijärjestelmät ovat hyvin 
samankaltaiset rakenteen ja arvosanan hakuprosessin kuin kritiikinkin näkö-
kulmasta. BREEAM-järjestelmässä painotuskertoimien käyttö kuitenkin han-
kaloittaa yksittäisen kohdan vaikutusarvon arvioimista osana kokonaisuut-
ta. Havaittavia eroavaisuuksia LEED- ja BREEAM järjestelmien välille tuovat 
yksittäiset toisistaan poikkeavat kriteerit, joissa kuitenkin toistuvat pääosin 
samat teemat. Kun LEED-järjestelmää on kritisoitu sen pisteiden painot-
tumisesta yhdyskuntasuunnitteluun, BREEAM-järjestelmässä yhdyskunta-
suunnittelu sisältyy sen omaan kategoriaan, ja rakennuksen lähiympäristöä 
käsitellään Kestävät kodit -kategoriassa lähinnä tontin mittakaavatasolla. 
BREEAM-järjestelmässä on kuitenkin yleisen ilmeen perusteella LEED-järjes-
telmää paremmin tasapainossa keskenään kasvihuonekaasupäästöjen, ener-
giatehokkuuden, teknologian hyödyntämisen ja passiivisten keinojen hyö-
dyntämisen kohdat. BREEAM ei erottele pientalon ja asuinkerrostalon kohtia 
rakennustyypin mukaan.
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BREEAM-järjestelmästä voidaan poimia diplomityön rajauksen mukaan pas-
siivisia konsepteja, joille on esitettyinä havainnollistavat symbolit seuraavas-
sa listauksessa. Diplomityön rajauksen mukaisesti esimerkiksi aluesuunnit-
teluun, työmaan toimintaan tai teknisiin ratkaisuihin perustuvia kohtia ei ole 
poimittu listaukseen. Myös kohdat, jotka eivät vaikuta rakennuksen energia-
tehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen, eivät sisälly seuraavaan listaan. Toisaal-
ta joitakin järjestelmän kohtia on voitu yhdistää listassa. Kohtien poimimi-
nen selkeytti yleisen tason otsikoiden sisältöjä ja osoitti, että muun muassa 
päästöihin liittyviä kohtia löytyi runsaasti.



74

Asunnon päästötaso
   Asunnon käytön ja laitteiden CO2-päästöt, 
   typpimonoksidipäästöt
Pyörävarasto
   Tilavat, turvalliset pyörävarastot tai katokset kevyen liikenteen 
   kannustamiseen, tilavaraus makuuhuoneiden määrän mukaan
Kotitoimisto
   Tilat ja mahdollisuudet kotona työskentelyyn matkustamisen 
   välttämiseksi; hyvä sijainti, tilavaraus, luonnonvalo, pistorasiat
Asunnon sisäinen vedenkulutus
   Juomakelpoisen veden säästäminen vettä säästävillä 
   vesikalusteilla; kalusteiden sijainti, koko, lukumäärä
Veden kulutus ulkona
   Juomakelpoisen veden käytön välttäminen ulkona, 
   sadeveden keräys ja käyttö
Materiaalien ympäristövaikutukset
   Sellaisten materiaalien käyttö, joilla on pienet 
   ympäristövaikutukset elinkaarensa aikana
Tontin hulevesien hallinta 
   Vesikourut, altaat, käsittelemätön maaperä, viherkatot

Kierrätyskelvottoman jätteen varastointi ja kierrätettävä 
talousjäte   
   Roskakatokset, lajittelu, roska-astiat, kompostointi
Eristeiden kasvihuonekaasuvaikutukset 
   Vaahdotettujen lämmöneristeiden ja akustisten eristeiden 
   kasvihuonekaasupäästöjen minimoiminen
Luonnonvalo
   Luonnonvalokerroin keittiölle, oleskelu- ja työskentelytiloille; 
   sähkövalaistuksen minimoiminen; horisonttiraja
Yksityiset ulkotilat
   Kokonaan tai osittain yksityiset ulkotilat asunnon tai 
   rakennuksen asukkaille, ulkotilojen saavutettavuus
Elinikäiset kodit
   Rakennus pystyy sopeutumaan ja vastaamaan nykyisten ja 
   tulevaisuuden asukkaiden muuttuviin tarpeisiin

Kodin käyttöopas
   Asukkaiden opastus kodin tehokkaaseen käyttöön,
   kirjallinen opas
Tontin ekologinen arvo
   Ekologisesti arvokkaiden maiden tai alueiden välttäminen, 
   ekologisten ominaisuuksien suojeleminen työmaaprosessissa
Ekologiset lisäykset
   Pihasuunnittelu, paikallisten kasvien istuttaminen, lintulaudat, 
   viherkatot
Rakennuksen maapinta-ala
   Maa-alan ja materiaalien käytön optimointi
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3.2.3 KANSALLINEN OHJAUSTYÖKALU 
RAKENTAMISPROSESSILLE
Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille on Rakennustietosäätiö RT-
S:n, Rakennustieto Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Green Building Council 
Finlandin yhteinen hanke suomalaisen ohjaus- ja luokitusmallin kehittämisek-
si.  Hankkeen tavoitteena on muodostaa Suomeen oma, paikallisiin käytän-
töihin ja menettelytapoihin perustuva työkalu, joka toimii rakennushankkeen 
ohjauksen tukena projektin alusta sertifioinnin myöntämiseen asti.142 Työka-
lun kehityshanke on vielä kesken ja tulokset on tarkoitus julkaista viimeis-
tään helmikuussa 2016143. Tämä kappale esittelee mallia sellaisena, kuin se 
tällä hetkellä on.

Suomeen on kehitetty jo aikaisemmin PromisE-niminen ympäristöluokitus-
malli, jonka kehitystyön aloittivat Rakli ja Rakennusteollisuus RT yhteistyössä 
alan asiantuntijoiden, konsulttien ja yhteistyötahojen kanssa vuodesta 1999 
lähtien144. Hankkeen päätyttyä vuonna 2004 työkalun käyttö ei kuitenkaan 
yleistynyt. Koska mallin tekninen tuki ja ylläpito jäi vähäiseksi, on sen si-
sältämä tieto vanhentunutta tämän päivän tarpeisiin ja näkemyksiin nähden. 
PromisE-mallin sanottiin myös sisältävän ongelmakohtia, jotka hankaloittivat 
työkalun käyttöä ja lopputuloksen arviointia. Uusi kansallinen ohjaustyöka-
lu rakentamisprosessille korvaa vanhan PromisE-työkalun ja pyrkii hyödyn-
tämään sekä entisen työkalun että kansainvälisten ratkaisumallien parhaita 
puolia uuden luokitusmallin luomisessa.142

Kuten kansainvälisillä esimerkkijärjestelmillä, myös kansallisella ohjaustyöka-
lulla pyritään arvioimaan suunnitelman tai valmiin rakennuksen ympäristöys-
tävällisyyttä sekä tukemaan kestävää kehitystä. Kansallinen ohjaustyökalu 
on internetin välityksellä toimiva työkalu, joka on hankkeelle vapaaehtoinen 
ja jonka ylläpidosta vastaa Rakennustieto Oy. Työkalun kehittämisessä kes-
keisenä on pidetty käyttäjälähtöisyyttä niin, että ohjaustyökalu olisi selkeästi 
kansainvälisiä järjestelmiä kevyempi ja yksinkertaisempi. Ohjaustyökalu pe-
rustuu suomalaisiin menettelytapoihin ja on yhteensopiva kansallisten mää-
räysten ja laskentamenetelmien kanssa. Sen tavoitteet ovat kevyen käytettä-
vyyden lisäksi luotettavuus ja ohjaaminen paremman rakentamisen toteutu-
miseen. Vaikka työkalun yhtenä tarkoituksena on rakennushankkeen ohjaus, 
se keskittyy ensisijaisesti lopputuloksen arviointiin prosessin tarkastelun si-
jaan.145 Tarkastelu rajautuu siten tekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa rakennus-
hankkeen ohjauksen avulla.

142 Salo & Rintala 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, s. 1
143 Rakennustieto Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, s. 18
144 Ympäristöministeriö: Rakennusten ympäristöluokitus promise, s. 383
145 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, 
 s. 3 - 5
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Uudessa ohjaustyökalussa rakennukset jaetaan kolmeen ryhmään:

 Toimitilarakennukset
 Palvelurakennukset
 Asuinrakennukset.

Toimitilarakennukset ovat asiakasliikennettä sisältävät ja jäähdytystä tarvit-
sevat rakennukset, kuten toimistot, liiketilat ja terveyskeskukset. Palvelura-
kennusten ominaispiirteenä on yhteiskäyttöisyys, ja ne ovat osittain jäähdy-
tettyjä. Palvelurakennuksia ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, korkeakoulut, 
tutkimusrakennukset, liikuntatilat, teatterit, kirjastot, museot, monitoimira-
kennukset ja kirkot. Asuinrakennukset eivät tarvitse jäähdytystä. Asuinraken-
nuksia ovat esimerkiksi pien-, rivi-, loma- ja kerrostalot, hotellit, palveluasu-
minen, vanhainkodit, hoitolaitokset, vankilat ja kasarmit. Muut rakennukset, 
kuten sairaalat, varastorakennukset, uimahallit, jäähallit ja liikenteen raken-
nukset sovelletaan edellisiin ryhmiin.146 Suomalaisella sertifioinnilla olevia esi-
merkkikohteita ei vielä ole, sillä järjestelmää ei ole julkaistu eikä se ole vielä 
käytössä.

146 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille,  
 s. 12
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Asuinrakennukset
Diplomityössä käsiteltävät asuinkerrostalot lukeutuvat työkalun Asuinraken-
nukset-ryhmään. Ryhmäkohtaisista kriteereistä ei ole vielä esitetty mallia, 
mutta tässä työssä on esitettynä yleinen esimerkinomainen kriteeristö. Kri-
teeristön työstäminen jatkuu edelleen ja kriteeristöt voivat lopullisessa työka-
lussa poiketa toisistaan eri ryhmien kohdalla. Kriteerien ryhmittelyn pohjana 
ovat olleet sovellettuna TC350 Eurooppalaisen standardisoinnin pohjan mu-
kaisesti ympäristösuoritustason arviointi, sosiaalisen suoritustason arviointi 
sekä taloudellisen suoritustason arviointi. Ohjaustyökalussa sosiaalisen, talo-
udellisen ja ekologisen ryhmittelyn lisäksi on esitetty prosessi- ja alueratkai-
su-ryhmittelyt147 Jokaiselle indikaattoriksi kutsutulle tekijälle on annettu pai-
noarvo, joka ilmoitetaan prosentteina. Prosenttiluku voi olla joko 100 % tai 
0 %, mikäli kohtaan voi vastata kyllä tai ei, tai se voi olla jotain siltä väliltä 
kohdan sisältäessä useampia alakohtia tai perustuessa E-luvun tapaiseen li-
neaariseen asteikkoon.148 Seuraavassa on listattuna esimerkinomaisesti työ-
kalun kriteerit jaettuina pääryhmän, kategorian ja indikaattorin otsikkotasoi-
hin. Indikaattorin alla lukee sen sisältämät käytännön mittarit eli eräänlaiset 
esimerkkitoimenpiteet. Kohdat on esitetty niiden alkuperäisessä, lähteen mu-
kaisessa sanamuodossa.

PROSESSI 20 %
 Hankkeenohjaus  6 %
 2 % Hanketavoitteiden ohjaus
  Asettaminen, seuranta ja todennus, suunnitteluvaiheen auditointi
 2 % Takuujakson varmennus
  Käytettävyys, sisäilma- ja energiatavoitteiden toteutuminen, --
 2 % Käyttäjäohjeistus
  Käyttäjäohjeet, huoltokirja, toimintasuunnitelma
 Kosteudenhallinta 11 %
 4 % Kosteusteknisten riskien hallinta
  Riskiluokitus, suunnitelmien sisältö, riskianalyysit
 3 % Työmaan kosteudenhallinta
  Riskikartoitus, kosteudenhallintasuunnitelma, --
 1 % Kosteusmittaukset
  Mittausten suoritus, kattavuus, toteutustasot, jälkiseuranta
 3 % Riskien hallinta
  Sääsuojaus, työmaasuojaus, rakentamisen kuivaketju
 Työmaan vaikutukset 3 %
 1 % Työmaan häiriöt
  Pysäköinti, melu, pöly, visuaalinen häiriö
 2 %  Työmaan jätehallinta
  Tavoitteet, lajittelu työmaalla, kierrätysaste

147 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, s. 22
148 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, s. 15
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ALUERATKAISUT 8 %
 Kevyt liikenne 4 %
 2 %  Pyöräilyä tukevat tilat
  Pyörätelineiden määrä ja laatu, sosiaalitilojen laatu
 2 %  Alueturvallisuus
  Aluevalaistus, kulkureitit, liikenne, tavaraliikenne
 Aluevaikutukset 4%
 2 %  Viherrakentaminen
  Olemassa olevan kasvillisuuden suojelu, viherrakentaminen
 2 % Hulevesien hallinta
  Hulevesien laadun hallinta, imeyttäminen ja hidastaminen

TALOUDELLINEN 12 %
 Elinkaarikustannus 3 %
 3 %  Elinkaarikustannukset
  Kustannuslaskenta, ohjaus, vertailu ja todentaminen 
     käyttöönotossa
 Ylläpidettävyys 9 %
 3 % Kulutuskestävyys
  Ulkoalueiden ja pääkulkureittien kulutuskestävyys, tavaraliikenne
 1 %  Huollettavuus ja varmuus
  Huolto- ja haalausreitit, päälinjat, talvikunnossapito, ulkoalueet
 5 %  Muuntojoustavuus
  Tila-, rakenne- ja rakennustasolla, SUKE malli

YMPÄRISTÖ 30 %
 Hiilijalanjälki 8 %
 1 % Elinkaaren hiilijalanjälki
  Laskennan laajuus ja kattavuus
 4 % Rakentamisen hiilijalanjälki
  Rakennusvaiheen säästö suhteessa vertailurakennukseen
 3 % Vastuullinen materiaalituotanto
  ISO14001 tuotanto & raaka-aineet, kierrätysmateriaalit
 Energia 20 %
 10 % Energiatehokkuus
  E-luku
 4 %  Uusiutuva energia
  RER-luku
 1 % Energiankäytön mittaus
  Mittarit, tehokkuus, automaatio, vuokralaismittaus
 2 % Tavoitekulutuksen laskenta
  Konkreettiset tavoitteet mittareille, seuranta takuujaksolla, --
 1 % Järjestelmien tehokkuus
  E-luvun ulkopuolella (ulkovalaistus, sulatukset, laitteet)
 2 % Talotekninen toiminnanvarmennus
  Ohjaus- ja valvonta ja käyttöönoton laatu
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 Vesi 2%
 1 %  Vedenkulutus
  Vesikalusteiden ominaiskulutus, harmaa/sadevedet
 1% Vedenkäytön seuranta
  Vesimittarit, vuotohälytys, toiminnalliset mittarit

SOSIAALINEN 30 %
 Sisäilman laatu 15 %
 3 % Lämpöolosuhteet
  Kesä, kevät ja talvikauden olosuhteet, simuloinnit
 5 % Sisäilman laatu
  S2, S1 ilmanvaihtomäärät, CO2 ohjaukset
 3 % Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet
  Lämpötilasäätö, valaistussäätö
 2 % Työmaan puhtaudenhallinta
  P1 puhtausluokka
 2 % Materiaalien emissiot
  Sisämateriaalit, liimat ja maalit, kalusteet, vastaanoton mittaukset
 Visuaalinen viihtyvyys 10 %
 5 % Luonnonvalon määrä
  Päivänvalokerroin EN15193
 2 % Näkemät ja avoimuus
  Työtilojen ikkunat ja väliseinät
 3 % Valaistuksen laatu
  EN12464-1, EN 12464-2 laatuvaatimukset, häikäisynesto, 
  valojako
 Akustiikka 5 %
 3 % Tila-akustiikka
  Jälkikaiunta, STI indeksi, avotilojen häiriöiden välttäminen
 2 % Ääneneristävyys
  Äänieristykset ja tila-akustiikka, STI indeksi.149

Jokainen indikaattori koostuu sen osatekijöistä. Indikaattorimalliksi kutsuttu 
lomake tai ohjekortti kuvailee sen sisältämät kohdat ja painoarvot. Indikaat-
torimalli sisältää indikaattorin tunnuksen ja nimen, kuvauksen, painoarvon eri 
rakennustyypeissä, tilanteen hankkeessa, vaatimukset, lisäohjeet, todenta-
misen, tulkinnat ja kysymykset.150 Indikaattorimalleja ei ole kuitenkaan vielä 
julkaistu, vaan ne tulevat löytymään valmiista ohjaustyökalun maksullisesta 
internet-versiosta. Kuvassa 16 on esitetty esimerkkisivu indikaattorimallista. 

149 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, 
 s. 23 - 30
150 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, s. 40
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KUVA 16 Esimerkki indikaattorimallista.151

151 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, s. 40



82

Indikaattorit ovat jaettu vastuualueisiin. Jokaisella rakennusprosessin osa-
puolella on tietyn prosenttiosuuden kokoinen vastuu hankkeessa ja indikaat-
toreiden toteutumisessa. Yksi indikaattori voi toisaalta olla myös useamman 
osapuolen vastuulla. Tiivistetysti rakennuksen omistajan vastuu on 5 %, ra-
kennuttajan 6 %, erilliskonsulttien 10 %, arkkitehdin 36 %, rakennesuunnit-
telijan 25 %, LVI-suunnittelijan 39 %, sähkösuunnittelijan 18 % ja pääura-
koitsijan 17 %. Prosenttiosuudet koostuvat vastuussa olevien indikaattorien 
määrästä ja painoarvosta.152 Arkkitehdin vastuualue on esitetty kuvan 17 tau-
lukossa.

KUVA 17 Indikaattorit, joissa arkkitehti on vastuussa.152

Kohteen arvosana muodostuu yhteenlaskumallin mukaisesti. Arvosteluas-
teikon on tarkoitus olla selkeä ja positiivinen niin, että kaikista hyvistä rat-
kaisuista palkitaan. Arvosteluasteikon kehittäminen on vielä työn alla, mutta 
asteikoksi on ehdotettu niin kutsuttua kymmenportaista asteikkoa prosent-
tiosuuksien mukaisesti. Arvosana olisi tällöin parhaimmasta huonoimpaan: 

 AAA  90 %
 AA  80 %
 A  70 %
 BBB  60 %
 BB  50 %
 B  40 %
 CCC  30 %
 CC  20 %
 C  10 %
 ei luokitusta 0 %.153

152 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, 
 s. 31 - 35
153 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, 
 s. 15 - 18
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Tulokset ilmaisevat suoraan osuuden kokonaisarvosanasta prosenttien avul-
la. Yhtä lailla prosenttien avulla voidaan ilmasta hankkeen alussa esitetty ta-
voitetaso. Tulosten visualisointiin ohjaustyökalussa on esitetty saksalaisessa 
ympäristöarviojärjestelmässä  DGNB:ssä154 käytettävää ympyrän muotoista 
visualisointimallia (kuva 18). Kuvassa kategoriat on ilmaistu eri värein ja sek-
torin suuruus kuvaa kategorian painoarvoa. Palkkien pituudet kuvaajan kes-
keltä ulkoreunoille luettuina kuvaavat kategorioiden saavuttamaa arvosanaa. 
Ympyrän muotoisen kuvaajan lisäksi eri kategorioita ja indikaattoreita voi-
daan tarkastella yksitellen pylväsdiagrammien avulla.155

KUVA 18 Tulosten visualisoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi saksalaisessa DGNB-
järjestelmässä käytettävää ympyrän muotoista visualisointimallia, joka havainnollistaa 
värein eri kategorioita ja pylväiden pituuksin indikaattoreiden toteutumista.154

154 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
155 Green Building Partners Oy 2015: Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille, 
 s. 17 - 19



84

Analyysi

Ohjaustyökalua ei voida arvioida vertailukelpoisesti, sillä työkalun kehittämi-
nen on vielä kesken. Kun työkalu valmistuu ja ensimmäiset pilottihankkeet 
käynnistyvät, voidaan työkalua arvioida kunnolla.  Todellisuudessa varsinai-
nen arviointi voidaan tehdä vasta työkalun ja esimerkkikohteiden käyttöön-
oton jälkeen. Työkalun indikaattorimallit onkin pyritty tekemään niin, että nii-
tä voidaan täydentää esimerkkikohteiden suunnittelu- ja rakennusprosessien 
yhteydessä. Kiinnostavaa on myös nähdä, miten ohjaustyökalun käyttö nä-
kyy valmistuneiden kohteiden lopputuloksessa ja miten sen käyttö koetaan 
osana suunnitteluprosessia. Työkalun tullessa julkisuuteen, kuullaan myös 
julkinen vastaanotto ja mahdollinen kritiikki.

Kansallinen ohjaustyökalu rakentamisprosessille on onnistunut tavoittees-
saan yksinkertaistaa kansainvälisiä ympäristöarviomalleja. Työkalusta on 
helppo ymmärtää, mihin kategoriaan kohde kuuluu, ainakin silloin, kun se 
ei ole yksi kategorioiden soveltamiseen sijoittuvista rakennuksista. Käytän-
nön mittareiden avulla kohdat konkretisoituvat ja liittyvät suomalaisiin toi-
mintatapoihin ja laskentamenetelmiin. Konkretiaa tuovat myös vastuualueet 
hankkeen eri osapuolten kesken, joka on merkittävä lisä esimerkiksi edel-
lä käsiteltyihin LEED- ja BREEAM-järjestelmiin. Arkkitehdin vastuualueeseen 
on lueteltu useita tekijöitä, joita ei tällä hetkellä juuri painoteta suomalaises-
sa rakentamisessa ja laskennassa. Tällaisia kiinnostavia kohtia ovat muun 
muassa viherrakentaminen ja muuntojoustavuus sekä materiaaleihin, luon-
nonvaloon ja näkymiin liittyvät kohdat. Näiden tarkemman sisällön ja toteu-
tusehdotusten tarkastelu olisi kiinnostavaa, kun lopullinen järjestelmä julkais-
taan. Vapaata tarkastelua työkalun julkistettua estänee kuitenkin työkalun 
kaupallisuus muiden kansainvälisten ympäristöarviojärjestelmien tavoin.

Työkalun haasteena on sen markkinointi ja laaja käyttöönotto rakennusalalla 
niin, ettei käy samalla tavalla kuin työkalun edeltäjälle PromisE:lle. Vasta laa-
jan käytön jälkeen työkalun avulla saadaan vertailtavia ja arvioitavia tuloksia. 
Työkalun laajan käytön myötä muodostuu myös sen luotettavuus rakennus-
alalla ja yhtenäinen käsitys ekologisen rakentamisen kriteereistä. Saavutet-
tuaan suosiota, työkalun käyttö voi parantaa kohteen identiteettiä ja kaupal-
lista arvoa. Jotta mallia voidaan hyödyntää, tulee sen kuitenkin olla ajan ta-
salla Suomen uudistuvista määräyksistä ja päivittyä säännöllisesti muutosten 
ja uusimpien tutkimustulosten seurauksena. Tämä vaatii työkalun aktiivista 
ylläpitämistä ja päivittämistä.

Ohjaustyökalussa kiinnostavaa on pyrkimys visualisoida saatuja tuloksia. Täl-
laista ominaisuutta ei esimerkiksi edellä esitetyissä LEED- ja BREEAM-järjes-
telmissä ole, vaan arvosanan ajatellaan heijastelevan hankkeen onnistumis-
ta. Prosenttien tai pisteiden ansiosta eri suureilla mitattavat tai mittaamatto-
mat arvot voidaan rinnastaa keskenään ja muodostaa siten kokonaisuutta 
havainnollistava kuvaaja. Saksan mallin mukainen ympyrän mallinen kuvaa-
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ja visualisoi kokonaistilannetta ja antaa vaikutelman kohteen painoarvoista 
ja onnistumisesta nopealla vilkaisulla. Ohjaustyökalun esittämä visualisointi-
malli on arkkitehdin kannalta kiinnostava, sillä tällaisella menettelyllä voidaan 
soveltaa arkkitehtuurin mittaamattomien arvojen esille tuomista hankkeessa 
sekä vertailla näitä tekijöitä muiden laskettavien arvojen kanssa. 

Kansallisesta ohjaustyökalusta voidaan poimia diplomityön rajauksen mu-
kaan passiivisia konsepteja sillä mittakaavatasolla, jolla ne on lähdeaineis-
tossa esitettyinä. Diplomityön rajauksen mukaisesti esimerkiksi aluetasoon 
tai työmaan toimintaan liittyviä kohtia tai tekijöitä, jotka eivät vaikuta raken-
nuksen energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen ei ole poimittu. Myös ak-
tiiviset keinot on jätetty seuraavan listan ulkopuolelle. Listaan on kuitenkin 
poimittu joitakin kiinnostavia tai huomionarvoisia kohtia, jotka eivät sinänsä 
sisälly työn rajaukseen. Listauksen yhteydessä on hyvä huomata, että esite-
tyssä ohjaustyökalussa rakennuksen energiatehokkuus ja hiilijalanjälki ovat 
yksittäisinä osatekijöinä ekologisessa ratkaisumallissa ja asetettu ikään kuin 
samalle mittakaavatasolle kuin esimerkiksi pyöräilyä tukevat tilat tai näky-
mät. Samalla mittakaavatasolla puolestaan voitaisiin ajatella olevan elinkaa-
ri, sisäilman laatu tai akustiikka, jotka ovat kaikki rakennuksen ominaisuuksia 
tai edellytyksiä, ei yksittäisiä ratkaisutapoja. Seuraavassa on listattuina työn 
rajauksen mukaisesti poimitut konseptit.
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Käyttäjäohjeistus
   Käyttäjäohjeet, huoltokirja, toimintasuunnitelma

Kosteusteknisten riskien hallinta
   Riskiluokitus, suunnitelmien sisältö, riskianalyysit

Pyöräilyä tukevat tilat
   Pyörätelineiden määrä ja laatu, sosiaalitilojen laatu

Viherrakentaminen
   Olemassa olevan kasvillisuuden suojelu, viherrakentaminen

Hulevesien hallinta
   Hulevesien laadun hallinta, imeyttäminen ja hidastaminen

Muuntojoustavuus
   Tila-, rakenne- ja rakennustasolla, SUKE-malli

Elinkaaren hiilijalanjälki
   Laskennan laajuus ja kattavuus

Vastuullinen materiaalituotanto
   ISO14001, tuotanto ja raaka-aineet, kierrätysmateriaalit

Energiatehokkuus
   E-luku

Vedenkulutus
   Vesikalusteiden ominaiskulutus, harmaa- ja sadevedet

Lämpöolosuhteet
   Kesä-, kevät- ja talvikauden olosuhteet, simuloinnit

Sisäilman laatu
   S2- ja S1-sisäilmaluokitukset, ilmanvaihtomäärät, 
   CO2-ohjaukset
Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet
   Lämpötilasäätö, valaistussäätö

Materiaalien emissiot
    Sisämateriaalit, liimat ja maalit, kalusteet, 
    vastaanoton mittaukset

Luonnonvalon määrä
   Päivänvalokerroin EN15193

Näkemät ja avoimuus
   Työtilojen ikkunat ja väliseinät
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3.1 TAVOITETASOT
Tavoitetasoilla tarkoitetaan rakennuksen kokonaisympäristökonseptia tai ra-
kennukselle asetettuja ympäristötavoitteita, jotka määräytyvät tiettyjen sään-
töjen, kriteerien tai määritelmän mukaisesti ja jotka antavat nimen tavoi-
tetason ominaisuudet täyttävälle rakennukselle. Tällaisia tavoitetasoja on 
lukuisia, jotka kukin lähestyvät ympäristöystävällisyyttä eri näkökulmista. Ta-
voitetasojen etuna on tavoitetason nimen tuoma tunnettavuus, mutta toisi-
naan tarkkaa määritelmää ei nimestä huolimatta ole olemassa tai määritel-
mät poikkeavat eri valtioiden välillä.

Tässä kappaleessa esitellään passiivitalon, lähes nollaenergiatalon ja nollae-
missiotalon tavoitetasot. Muita tavoitetasoja ovat esimerkiksi matalaenergia-
talo, jonka energiankulutus on pelkistetysti tavallista rakennusta pienempi,  
plusenergiatalo, joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa, ja nollaener-
giatalo, jonka energiankulutuksen ja -tuoton summa on nolla156.

Tähän diplomityöhön valitut passiivitalo, lähes nollaenergiatalo sekä nollae-
missiotalo edustavat kukin tämän työn kannalta oleellisia tai ajankohtaisia, 
mahdollisimman erilaisia tavoitetasoja, jotka saavutetaan varsin erilaisin kei-
noin. Tavoitetasot on valittu niin, että ne käsittelevät tai ovat sovellettavissa 
asuinrakentamiseen ja ennen kaikkea asuinkerrostaloihin sekä niin, että ne 
käsittelevät aiherajausta sekä energiatehokkuuden että hiilidioksidipäästöjen 
kannalta. Tavoitetason esittelyn jälkeen jokaisesta ratkaisusta on eritelty ark-
kitehtoninen suunnittelukonsepti, energia- tai emissiokonsepti sekä analyysi. 
Suunnittelukonsepti-otsikon alle on pyritty erottelemaan ennen kaikkea ark-
kitehtuurin keinot, energiakonseptiin energiatehokkuuteen vaikuttavat keinot 
ja emissiokonseptiin hiilidioksidipäästöihin liittyvät rakenteelliset ratkaisut. 
Analyysi-otsikon alla nimensä mukaan analysoidaan tavoitetason ratkaisuja 
sekä tuodaan esille julkista keskustelua.

156 Motiva Oy 2015: Matalaenergiatalon määritelmiä
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3.1.1 PASSIIVITALO
Passiivitalon ajatuksen ovat kehittäneet saksalainen Wolfgang Feist ja ruot-
salainen Bo Adamson vuonna 1988. Ensimmäinen passiivitalo valmistui 
Darmstadtiin Saksaan kaksi vuotta ennen Feistin passiivitaloja koskevan väi-
töskirjan valmistumista 1993. Passivhaus Institut perustettiin vuonna 1996 
Feistin johtamana.157 Vuonna 2008 Passivhaus Institutin määrittelemiä passii-
vitaloja arvioitiin olevan yli 10 000 eri puolilla maailmaa158. Suomessa Valtion 
tieteellinen tutkimuslaitos VTT esitteli kansalliset passiivitalon kriteerit vuon-
na 2006 ja ensimmäinen kansainväliset kriteerit täyttävä passiiviomakotita-
lo valmistui Turkuun vuonna 2009157. Eurooppalainen Promotion of European 
Passive Houses (PEP) on Euroopan komission rahoittama hanke, jonka tar-
koituksena on edistää passiivitalojen rakentamista159.

Passiivitalo on käännös saksankielisestä termistä Passivhaus. Passiivitalo on 
vapaaehtoisesti asetettava tavoite rakennuksen energiatehokkuudelle. Wolf-
gang Feist itse on kuvannut passiivitaloa lähestymistavaksi. Koska passiivi-
talon nimeä ei ole rekisteröity, passiivitalolle on oikeastaan olemassa usei-
ta erilaisia määritelmiä. Keski-Euroopassa käytetään yleisesti Saksassa toi-
mivan Passivhaus Institutin vakiinnuttamaa passiivitalon määritelmää, kun 
taas Etelä-Eurooppaan sekä Pohjoismaihin on muodostettu omat passiivita-
lomääritelmänsä Keski-Euroopasta poikkeavien ilmastojen vuoksi. Lisäksi eri 
maissa on kehitetty uusia vastaavia käsitteitä, joista kuitenkin passiivitalo on 
edelleen selkeästi tunnetuin myös kotimaansa ulkopuolella.158

Yleisesti passiivitalo tarkoittaa rakennusta, joka on ”äärimmäisen energia-
tehokas asuinrakennus ja jossa on hyvä ja terveellinen sisäilmasto ympäri 
vuoden” 159. Suomalainen passiivitalo perustuu kolmeen kriteeriin, joita ovat 
rakennuksen lämmitysenergiantarve, kokonaisprimäärienergiantarve sekä il-
manvuotoluku. Merkittävin tekijä passiivitalon saavuttamiseksi on pieni ener-
giantarve, joka saavutetaan tiiviillä ja paksulla ulkovaipalla sekä tehokkaalla 
lämmöntalteenotolla. VTT:n tutkijoiden mukaan energiansäästö saavutetaan 
parhaiten pienentämällä rakennuksen lämpöhäviöitä, hyödyntämällä ilmaise-
nergioita ja hallitsemalla sisäolosuhteet. Mahdollisimman pieneksi muodostu-
nut energiantarve voidaan kattaa pääosin uusiutuvalla energialla. Sana pas-
siivisuus tavoitetason nimessä viittaa siihen, että rakennuksen energiansääs-
tökeinojen pääpaino on passiivisissa ratkaisuissa. Suomessa on käytetty 
kahta erilaista passiivitalon määritelmää, kansainvälistä ja suomalaista pas-
siivitalon määritelmää.158

157 Lylykangas 2009: Viisi myyttiä passiivitalosta, s. 2 - 3
158 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 2 - 5
159 Nieminen, Jahn & Airaksinen: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 2 - 3

KUVA 19 Vasemmalla: Norjan passiivitalostandardin täyttävä Passivhus Storelva 
Tromssassa.
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Kansainvälisen passiivitalon määritelmä perustuu alkuperäiseen Passivhaus 
Insitutin määritelmään. Määritelmä käsittää edellä mainitut kolme kriteeriä, 
joiden arvot ovat esitettyinä kuvan 20 taulukon vihreässä sarakkeessa. Luvut 
perustuvat mitoitukseen, joka mahdollistaa lämmön jakamisen ilmanvaihdon 
välityksellä. Ilmanvaihtolämmitys tarkoittaa järjestelmää, jossa tilojen lämmi-
tysenergia jaetaan koneellisen ilmanvaihdon välityksellä. Tavanomaista läm-
mönjakojärjestelmää, kuten radiaattoreita tai lattialämmitystä, ei välttämättä 
tarvita tällöin lainkaan. Passiivitalossa voidaan kuitenkin käyttää muunlaisia-
kin lämmönjakojärjestelmiä. Kansainvälistä määritelmää käytettäessä tulee 
huomata, että pinta-alana käytetään nettolattiapinta-alaa160 suomalaisista las-
kentaperiaatteista poiketen. Kansainvälinen passiivitalomääritelmä vaatii, että 
sen energiantarpeen laskentaan käytetään nimenomaan PHPP-laskentaoh-
jelmaa161 määritelmän vakiinnuttamisen sekä vertailukelpoisten tulosten saa-
vuttamiseksi. Kriteerit täyttävälle rakennukselle voi hakea sertifikaatin Pas-
sivhaus Institutin kouluttamilta ja autorisoimilta tahoilta ulkomailta käsin.158

KUVA 20 Kansainvälisen ja suomalaisen passiivitalon määritelmät rinnakkain esitettyi-
nä162.

"Kansainvälisen passiivitalon määritelmän kriteerit johtavat Euroopan pohjoi-
simmissa osissa kustannuksiltaan ja mitoituksiltaan kohtuuttomiin rakentei-
siin sekä ikkunapinta-alan rajoituksiin etenkin pienissä rakennuksissa," kir-
joitetaan Kimmo Lylykankaan ja Jyri Niemisen laatimassa Passiivitalon mää-
ritelmä -selvityksessä. Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa on siksi kehitetty 
omat kansalliset passiivitalomääritelmät, jotka pyrkivät huomioimaan pohjoi-

160 ulkoseinien sisäpinnan mukaan laskettava vapaa lattiapinta-ala, johon ei lasketa 
 kiintokalusteita, väliseiniä, tulisijoja tai muita kiinteitä rakenteita
161 Passive House Planning Package
162 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 15
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sen ilmaston haasteet.158 Suomessa VTT on laatinut PEP-hankkeen puitteis-
sa ehdotuksen suomalaisen passiivitalon määritelmästä, joka jakaa Suomen 
vallitsevien ilmasto-olosuhteiden mukaan kolmeen osaan: etelärannikkoon, 
maan keskiosiin ja pohjoisosiin (kuva 21). Suomalaisen passiivitalon kritee-
rit ja saavutettavat arvot määräytyvät siten rakennuksen sijainnin perusteel-
la.163 Suomalaisen passiivitalon kriteerit näkyvät kuvan 20 taulukossa sini-
sessä sarakkeessa.

Passiivitalon määritelmää tarkasteltaessa on hyvä huomata, että määritelmä 
on laadittu ennen kaikkea pientaloja varten, mutta se soveltuu myös rivitaloi-
hin, koulurakennuksiin sekä korjausrakennushankkeisiin. Suomalaisessa pas-
siivitalomääritelmässä käytettävä pinta-ala on lämmitettävä bruttoala, joka 
lasketaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman RT 12-10277 mukaisesti. 
Tämä poikkeaa kansainvälisetä määritelmästä muodostaen merkittävän eron 
tuloksiin, sillä passiivitalossa ulkoseinät ovat usein erityisen paksuja. Toise-
na suurena erona on, että suomalaisessa passiivitalossa laskentatyökalu on 
vapaasti valittavissa. Suomessa rakennuslupavaiheen energiaselvitys on kui-
tenkin tehtävä Rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla uudisrakentamisen 
kohdalla, ja sisäolosuhteiden analysoinnissa tulee käyttää tietomallipohjaisia 
simulointiohjelmia. Suomalaista määritelmää on käytetty ja tutkittu pilottikoh-
teissa, joista ensimmäisiä ovat vuonna 2009 valmistuneet pientalokohteet 
Espoossa, Vantaalla ja Valkeakoskella.163

KUVA 21 Suomalaisen passiivitalomääritelmän osa-alueet.163

Pohjois-Suomi

Keski-Suomi

Etelä-Suomen 
rannikko

163 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 9 - 10



92

Suunnittelukonsepti

Passiivitalo perustuu pohjimmiltaan passiivisiin suunnitteluratkaisuihin, joilla 
minimoidaan rakennuksen energiantarve. Vasta passiivisten keinojen jälkeen 
rakennukseen lisätään nykyaikaista teknologiaa mahdollisimman pienek-
si muodostuneen energiantarpeen kattamiseksi. Jyri Nieminen, Jenni Jahn 
ja Miimu Airaksinen ovat laatineet ohjeet passiivitalon arkkitehtisuunnittelua 
varten. Ohjeen mukaan ensimmäisenä vaikuttavana suunnitteluratkaisuna on 
rakennuspaikan valinta ja rakennuksen sijoittaminen tontille. Alueen yleis- ja 
asemakaavan tarkastelu on tärkeää rakennuksen sijoitusmahdollisuuksien 
kartoittamiseksi. Tontin olosuhteiden ja pienilmaston, maaston muotojen, au-
rinkoisuuden ja tuulisuuden, analysointi mahdollistaa rakennuksen optimoi-
dun sijoittamisen tontille.164

Rakennuksen optimaalinen sijoittuminen tontilla mahdollistaa esimerkiksi au-
ringon energian hyödyntämisen, sillä mekaanisen lämmitystarpeen pienentä-
minen passiivisen aurinkolämmityksen hyödyntämisellä riippuu talon ja ikku-
noiden suuntauksesta sekä ympäristön varjostavista tekijöistä. Ohjeen mu-
kaan passiivinen aurinkolämmitys on tehokkainta silloin, kun rakennuspaikka 
on aurinkoinen tasamaa tai etelärinteellä oleva tontti ja rakennus on suun-
nattu etelään, jolloin aurinkolämmöstä voidaan ottaa suurin mahdollinen hyö-
ty. Laaksoon sijoittuva tontti ei puolestaan ole optimaalinen, sillä laaksoon 
kertyy talvisin kylmää ilmaa. Rakennuksen arkkitehtuuri, tyyli ja kattomuo-
to voivat mahdollistaa aurinkokeräinten käytön. Rakennuksen etäisyys muis-
ta rakennuksista on oltava riittävä estämään varjostuksen, mutta tontilla on 
hyvä olla lehtipuita kesäaikaiseksi aurinkosuojaksi tilojen ylikuumenemista 
vastaan. Esimerkkikohteet osoittavat, että vaikka optimaalinen suuntaus ra-
kennukselle on etelään, passiivitalo toimii myös pohjoiseen suuntaavilla ton-
teilla rakennuspaikan ja maisemien mukaan.164 Esimerkiksi Suomen passii-
vitaloissa ei juurikaan hyödynnetä passiivista aurinkoenergiaa, jolloin raken-
nuksen suuntaaminen kohti etelää ei ole välttämätöntä.

Vaikka passiivitalo suunnitellaan ympäristön ja ilmaston ehdoilla, asuinraken-
nukset suunnitellaan ennen kaikkea vastaamaan asukkaiden tarpeita. Pas-
siivitalon konseptin käyttäminen ei ohjeen mukaan rajoita sen käyttäjäprofii-
lia tai arkkitehtuuria. Passiivitalon menetelmällä voidaan rakentaa niin tavan-
omaisia kuin ulkonäöllisesti tai tilallisesti erikoisempiakin rakennuksia. Tilojen 
kalustettavuutta ja monipuolista käyttöä asukkaiden kannalta parantaa se, 
ettei ikkunoiden alla olevia pattereita tarvita lainkaan. Tämä perustuu passii-
vitalon hyvään energiatehokkuuteen, pieneen energiantarpeen ja hyvin eris-
täviin sekä tiiviisiin matalaenergiaikkunoihin. Ikkunoiden alla olevan tilan va-
pautuminen tuo rakennuksen käyttöön joustavuutta.165 

164 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 6 - 7
165 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 3 - 5
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Ikkunoiden suunnittelu, sijoittuminen ja suuntaus ovat passiivitalossa kes-
keistä. Ikkunan tehtävä on energiatehokkuuden kannalta ennen kaikkea 
luonnonvalon sekä auringon lämpöenergian tuominen sisätiloihin. Passiivita-
lossa käytetään hyvin eristäviä ja ilmatiiviitä matalaenergiaikkunoita ja -ovia. 
Pääperiaatteena on, että pohjoisessa ilmastossa suurin osa ikkunoista tulisi 
suunnata aurinkoiseen etelään. Suuret ikkunat ja niistä avautuvat näkymät 
parantavat myös asumisviihtyisyyttä. Suurten eteläikkunoiden ongelmaksi 
voi kuitenkin tulla kesäajan jäähdytystarve auringon lämmittäessä sisätiloja 
liikaa ja siksi sisäilman lämpötilan hallitseminen on suunniteltava huolellisesti 
jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa.166

Tilojen ylikuumenemista estää passiivisista keinoista parhaiten ikkunoiden 
varjostus. Tehokkaita varjostuskeinoja kesän korkealla paistavalle kuumalle 
auringolle ovat esimerkiksi yläpuoliset parvekkeet, leveät räystäät, katokset 
ja talon ulkopuolella olevat varjostimet. Ikkunoiden ulkopuolinen varjostami-
nen pienentää auringon säteilytehoa Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu -oh-
jeen mukaan parhaimmillaan jopa 60 %. Lisäksi varjostus vähentää toisinaan 
ikkunoiden ulkopinnassa tapahtuvaa kosteuden tiivistymistä, joka johtuu ik-
kunan pinnan jäähtymisestä. Tiivistyminen ulkopinnassa on myös merkki ik-
kunan hyvistä lämpöteknisistä ominaisuuksista. Vaikka ikkunat ovatkin opti-
maalisesti suunnattuja matalaenergiaikkunoita, ne eivät kuitenkaan saa olla 
liian korkeita vedon tunteen välttämiseksi. Kylmässä ilmastossa ikkunan ei 
myöskään suositella olevan kiinni lattiatasossa lämpöviihtyvyyden ja raken-
nedetaljien ilmanpitävyyden varmistamiseksi.166

Ikkunoista tuleva auringon lämpöenergia, ihmisten ja laitteiden lämpökuor-
mat sekä muut sisäiset lämmönlähteet lämmittävät rakennusta passiivisesti. 
Saunan, keittiölaitteiden tai muiden lämmönlähteiden sijainti talon keskiosas-
sa on arkkitehtisuunnitteluun perustuva lämmityskeino166. Vedon tunne väl-
tetään sisäilman ja sisäpintojen tasaisella lämpöasteella. Lisäksi asumisviih-
tyvyyteen vaikuttaa hyvän energiatehokkuuden, rakenteiden hyvien ominai-
suuksien sekä korkean suunnittelun ja rakentamisen laadun mahdollistama 
terveellinen sisäilmasto.165

Passiivitalon rakennetekniset perustat ovat matalaenergiaikkunoiden ja -ovi-
en lisäksi hyvä lämmöneristäminen ja ulkovaipan ilmanpitävyys. Passiivitalon 
rakentaminen ei ole sidottu mihinkään tiettyyn materiaaliin sikäli kuin raken-
teiden lämmöneristävyys on riittävä ja kosteudenhallinta kunnossa.165 Passii-
vitalolle on ominaista tavallista paksummat rakenteet, jotka on hyvä huomi-
oida jo arkkitehtisuunnittelun yhteydessä sekä rakennuksen visuaalisessa il-
meessä167. Kylmässä ilmastossa passiivitalon rakenteiden U-arvot vaihtelevat 
Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu -ohjeen mukaan seuraavasti:

166 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 8 - 10
167 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 18
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 Ulkoseinä  0,07 – 0,09 W/m2K
 Alapohja   0,08 – 0,1 W/m2K
 Yläpohja   0,06 – 0,09 W/m2K
 Ikkuna   0,7 – 0,9 W/m2K
 Kiinteä ikkuna  0,6 – 0,8 W/m2K
 Ulko-ovi   0,4 – 0,7 W/m2K.168

Kokonaisuudessaan rakenteiden lämmöneristyksen taso on erityisen hyvä, 
lämmöneristys on huolella suunniteltu ja se on toteutettu ilman kylmäsilto-
ja159. Rakennuksen kompaktilla muodolla voidaan pienentää lämpöhäviöitä ja 
samalla energiantarvetta sekä helpottaa yhtenäisen vaipan ja sen liitoskoh-
tien suunnittelua.168

Lämmöneristävyyden lisäksi ulkovaipan toinen merkittävä tehtävä on ilman-
pitävyys. Määritelmän mukainen ulkovaipan ilmavuotoluku eli n50-arvo on 
korkeintaan 0,6 1/h. Ilmanpitävyys vaikuttaa rakennuksen energiantarpee-
seen, lämpöviihtyvyyteen sekä rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. 
Ilmatiiviissä passiivitalossa käytettävät hyvin eristetyt rakenteet voivat olla 
herkempiä kostumiselle kuin tavanomaiset rakenteet, jolloin suunnittelun 
sekä rakentamisen laadun merkitykset kasvavat. Jo arkkitehtisuunnittelus-
sa määriteltävät monimutkainen muoto, rakennedetaljien määrä, taloteknii-
kan läpiviennit ja vaikeat rakennusosien liitokset lisäävät ilmavuotojen mah-
dollisuutta. Toistettavat ratkaisut ovat siten suositeltavia .168 Läpivientikohtien 
lisäksi talotekniikan tilavarausten suunnittelu on tärkeä osa arkkitehtisuunnit-
telua niin, että reititykset voivat kulkea esimerkiksi alas lasketuissa katoissa, 
vaatehuoneissa, kylpyhuoneissa tai kaapistojen yläpuolella.166

Passiivitalossa hyödynnetään termistä massaa eli rakennusosaa tai ilmiötä, 
jossa rakennuksen massaan varastoituu lämpöenergiaa, jota se luovuttaa ra-
kennukseen kylmällä ilmalla. Toisaalta se toimii myös päinvastoin viilentäen 
tilaa massan ollessa sisäilmaa viileämpi. Rakennuksen terminen massa riip-
puu muun muassa rakennuksen massan määrästä, pinta-alasta, pintamate-
riaaleista ja lämmönsiirtokertoimista massan pinnalla, mitä voidaan optimoi-
da passiivitalon arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa. Se voi hyödyntää asuk-
kaista ja laitteista syntyvää lämpöenergiaa sekä auringon lämpöenergiaa. 
Termisen massan hyödyntäminen on Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu -oh-
jeen mukaan tehokkainta, kun se sijaitsee lämmöneristyksen sisäpuolella. 
Tarvittava termisen massan määrä ei passiivitalossa ole kuitenkaan suuri ja 
esimerkiksi kevytrakenteisen talon massiivinen lattia voi olla riittävä. Termistä 
massaa saadaan hyödynnettyä parhaiten, kun mekaaninen lämmitys on sää-
detty liukuvaksi, jolloin rakenteet voivat sitoa sekä luovuttaa lämpöä lämpöti-
laerojen mukaisesti. Terminen massa on passiivinen keino sisäilman lämpöti-
lan tasaamiseksi ja hallitsemiseksi kesällä passiivisen jäähdytyksen ja ilman-
vaihdon tehostamisen lisäksi.166

168 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 11 - 13
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Energiakonsepti

Passiivitalon energiakonsepti perustuu kolmeen, keskenään päällekkäiseen 
kriteeriin: ulkovaipan hyvään ilmanpitävyyteen, pieneen lämmitysenergian-
tarpeeseen ja kokonaisprimäärienergiantarpeeseen. Ulkovaipan hyvä ilman-
pitävyys on edellytys pienelle lämmitysenergiantarpeelle, kun taas lämmitys-
energiantarve pienentää koko rakennuksen kokonaisprimäärienergiantarvet-
ta. Passiivitalon määritelmän mukaisesti jokaisella kolmella kriteerillä on oma 
tärkeä merkityksensä. "Määritelmän ydin on tilojen lämmitysenergiantarvet-
ta koskeva kriteeri, joka ohjaa energiansäästön painopisteen ulkovaipan rat-
kaisuihin. Ilmavuotolukuvaatimus varmistaa toteutuksen laadun ja ehkäisee 
osaltaan rakennusvirheitten riskiä. Kokonaisprimäärienergiantarvetta koskeva 
kriteeri varmistaa sen, ettei esimerkiksi laitesähkön tai valaistuksen energian-
tarvekaan muodostu kohtuuttoman suureksi – ja toisaalta ohjaa tarkastele-
maan myös käytettävän energian laatua.” 169

Tilojen lämmitysenergiantarve tarkoittaa sitä, kuinka paljon energiaa raken-
nuksen sisätilat tarvitsevat lämmitykseen neliömetriä kohden vuodessa. Kos-
ka rakennuksen käyttäjä eli asukas vaikuttaa rakennuksen energiankulutuk-
seen merkittävästi ja käytön määrää on vaikea arvioida totuudenmukaises-
ti, passiivitalossa tarkastellaan lämmitysenergiantarvetta, ei sen todellista 
kulutusta. Käyttäjä ei siten vaikuta passiivitalon lämmitystarpeeseen. Läm-
mitysjärjestelmien vaikutusta ei myöskään huomioida tarkastelussa tai sen 
käyttämää energiaa lasketa lämmitysenergiaa kasvattaviksi tekijöiksi. Tilojen 
lämmitysenergiantarvetta pienentäviä keinoja ovat tiivis ja hyvin eristävä ul-
kovaippa, tehokas lämmöntalteenotto sekä ilmaisenergialähteiden hyödyn-
täminen. Koska lämmitysenergiantarvetta tarkastellaan neliömetriä kohden, 
käyttäjämäärä tai rakennuksen koko eivät suoraan vaikuta passiivitalon kri-
teereiden saavuttamiseen. Pienessä rakennuksessa lämpöhäviöitä aiheutta-
vaa ulkovaippaa on kuitenkin suhteessa lämmitettävään tilavuuteen enem-
män kuin isossa rakennuksessa, ja siksi pienen rakennuksen on yleisesti ot-
taen vaikeampi saavuttaa passiivitalotaso suureen rakennukseen verrattuna. 
Tämä aiheuttaa haasteita ennen kaikkea pientalojen kohdalla.169

Kokonaisprimäärienergiantarve tarkoittaa lukua, johon lasketaan kaikki ra-
kennuksen tarvitsema energia painotettuna energiamuodoittain määritellyllä 
primäärienergiakertoimella, joka kirjattiin Suomen rakentamismääräyskoko-
elmaan vuonna 2012 D3-osan uudistumisen yhteydessä. Primäärienergia-
kerroin eli energiamuodon kerroin riippuu energialähteen tuotantoprosessin 
kokonaistehokkuudesta. Esimerkiksi uusiutuvalla energialla on pieni kerroin, 
kun taas fossiilisten polttoaineiden kerroin on kaikista kertoimista suurin. 
Valtioneuvoston asetuksella määriteltyjen kansallisten energiamuotojen ker-
toimien voidaan ajatella olevan ennen kaikkea energiapoliittinen päätös.169

169 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 11 - 12
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Kolmatta kriteeriä, ilmanvuotolukua ollaan käsitelty Suunnittelukonsepti-kap-
paleessa ulkovaipan ominaisuuksien ja ilmatiiviyden yhteydessä, jossa to-
dettiin, että kansallisessa passiivitalossa ilmanvuotoluvun n50 tulee olla kor-
keintaan 0,6 1/h. Rakennuksen ilmanpitävyys ja ilmavuotoluku mitataan työ-
maalla painekokeen avulla, jossa sisä- ja ulkotilojen välille synnytetään 50 
Pascalin paine-ero.169 Todellisuudessa passiivitalon energia- ja suunnittelu-
konsepti kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka tekijöitä on usein vai-
kea erotella toisistaan.

Passiivitalon energiakonseptissa rakennuksen mahdollisimman pieniksi muo-
dostuneet lämpöhäviöt katetaan mahdollisimman yksinkertaisin taloteknisin 
ratkaisuin. Koska passiivitalon talotekniikka on yksinkertaista, sen käyttämi-
nen ei ohjeiden mukaan vaadi erityisosaamista. Taloa on kuitenkin huollet-
tava tarpeen mukaan.170 Talotekniikan ominaisimmat järjestelmät ovat läm-
möntalteenotto ilmanvaihdon poistoilmasta sekä ilmanvaihtolämmitys. Il-
manvaihtolämmityksen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Etenkin 
kansainvälisen järjestelmän suosima ilmanvaihtolämmitys on kustannusteho-
kas ja riittävä lämmitysratkaisu passiivitaloon, kun laitteisto ja koneen koko 
valitaan rakennukseen sopivaksi171. Tässä on hyvä huomata, että passiivita-
lon ohjeistus on osoitettu pääosin pientaloille, jolloin järjestelmää tulee ar-
vioida tai soveltaa asuinkerrostalojen kohdalla. Ilmanvaihtolämmityksen ko-
konaisvaltainen hyödyntäminen voi integroituna yksikkönä palvella ilman-
vaihtoa, tilojen lämmitystä, lämpimän veden lämmitystä sekä kesäaikaista 
jäähdytystä.171 Ilmanvaihtokanavien lyhyt reititys on osa energiatehokkuutta 
ja tärkeä osa arkkitehtisuunnittelua tilavarausten ja -vyöhykkeiden myötä.172

Lämpimän veden lämmityksessä voidaan käyttää aurinkolämpöä kevääs-
tä syksyyn. Aurinkolämpö riittää kattamaan noin puolet pientalon lämpimän 
käyttöveden lämmitystarpeesta. Lisälämmönlähteinä voivat pientalossa olla 
sähkövastus, pellettikattila tai ilmanvaihtokoneen jäteilmasta lämpöä kerää-
vä poistoilmalämpöpumppu. Taloryhmälle voi olla kannattavaa hankkia yhtei-
nen uusiutuvaan energiaan perustuva maalämpöpumppu ilmanvaihtolämmi-
tykseen sekä käyttöveden lämmitykseen.171 Tällainen ratkaisu voisi soveltua 
myös asuinkerrostalolle. 

Vaikka passiivitalon lämmitystarve on hyvin pieni, passiivitalo tarvitsee läm-
mitysjärjestelmän173. Passiivisen auringon lämpöenergian ja sisäisten lämpö-
kuormien jäljelle jäävä lämmityksen tarve voidaan kattaa uusiutuvilla energi-
anlähteillä170. Hyvä arkkitehtisuunnittelu ja rakennuksen orientaatio takaavat 
esimerkiksi aurinkopaneeleiden sijoittamisen rakennuksen katolle.174

170 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 3 - 4
171 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 14 - 15
172 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 8
173 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 2
174 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 18
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Analyysi

Passiivitalon käsittely diplomityön yhteydessä on oleellista, sillä passiivita-
lo perustuu ennen kaikkea työn rajauksen mukaisiin passiivisiin ratkaisuihin 
ja on suunnattu asuinrakentamiselle. Vaikka määritelmä on alun perin suun-
niteltu ja mitoitettu pientaloasumiseen, etenkin Saksasta löytyy runsaasti to-
teutettuja passiiviasuinkerrostaloja. Passiivitalon käsite alkaa vakiintua myös 
Suomessa ja kansainväliset kriteerit täyttäviä pientaloja on Suomessa kaksi 
kansalliset kriteerit täyttävien pientalokohteiden lisäksi. Oulussa ja Heinolas-
sa on lisäksi kansalliset kriteerit täyttäviä passiiviasuinkerrostaloja, ja määri-
telmän jatkokehittäminen asuinkerrostalojen kohdalla on kiinnostavaa.

Vaikka passiivitalon määritelmä on hyvinkin tarkka, sitä on arvosteltu mää-
ritelmän epätarkkuudesta kansainvälisesti. Tämä johtuu siitä, että kansalli-
set sovellukset ovat aiheuttaneet sekaannuksia termin käytöstä. Monet asi-
antuntijat ovatkin ehdottaneet, ettei kansallisia määritelmiä saisi tehdä lain-
kaan, vaan kaikkialla tulisi käyttää alkuperäistä saksalaista määritelmää. 
Tällöin haasteeksi nousisi ennen kaikkea ilmaston huomioiminen, joka on 
ympäristöystävällisen rakentamisen tärkeä lähtökohta. Kylmään ilmastoon 
ei ole käytännössä järkevää rakentaa samoilla kriteereillä kuin esimerkik-
si Etelä-Eurooppaan. Toisaalta on ehdotettu, että kansallisille sovelluksille 
kehitettäisiin uudet nimet niin, ettei passiivitalo-sana menetä merkitystän-
sä. ”Kansallisen passiivitalomääritelmän muodostamisen on kuitenkin tehnyt 
välttämättömäksi se, että passiivitaloa on esitetty uudisrakentamisen ener-
giatehokkuusvaatimukseksi koko Euroopassa jo lähitulevaisuudessa. Ilman 
määritelmän lokalisointia tämänkaltainen vaatimus olisi kohtuuton esimerkik-
si Pohjois-Suomessa. Toisaalta myös kokonaan uuden käsitteen luominen, 
lanseeraaminen ja riittävän tunnettuuden saavuttaminen edellyttäisivät erit-
täin suuria ponnistuksia.” 175

Suomen pilottipientalokohteet osoittavat, että suomalaisen passiivitalon kri-
teerit ovat haastava tavoite. Niemisen ja Lylykankaan mukaan suomalainen 
passiivitalo on kuitenkin järkevää ja mahdollista toteuttaa. Lisäksi se jättää 
riittävästi vapauksia rakennuksen arkkitehtisuunnittelulle. Heidän mukaansa 
kriteerit vaativat huolellista suunnittelua ja rakentamista, mutta ovat toteutet-
tavissa riskittömästi kaikissa kolmessa vyöhykkeessä, joihin Suomi on mää-
ritelmässä jaettu. Sekä kansainvälisen että suomalaisen passiivitalon on to-
dettu johtavan merkittävään energiansäästöön sekä alhaisempiin lämmitys-
kustannuksiin tavallisin menetelmin rakennettuihin rakennuksiin verrattuna. 
Passiivitalona toteutetun omakotitalon lämmitystarve on vain viidesosa tyy-
pillisen suomalaisen omakotitalon lämmitystarpeeseen verrattuna.176

175 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 15 - 16
176 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 9 
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Kansainvälisesti suomalaisen passiivitalon määritelmää on kritisoitu liian hel-
poksi. Mikäli kansainväliset määritelmät lokalisoitaisiin Suomen ilmasto-olo-
suhteisiin, tuloksena olisivat Niemisen ja Lylykankaan mukaan huomattavasti 
helpommin saavutettavat luvut. Lisäksi suomalaista määritelmää on arvostel-
tu siitä, että asetetut kriteerit eivät enää tukeudu passiivitalon alkuperäiseen 
ajatukseen ilmanvaihtolämmityksen mahdollistavasta mitoituksesta. Käytän-
nössä passiivitalo kuitenkin toimii Euroopassa pelkästään ilmanvaihtolämmi-
tyksen varassa vain harvoin. Määritelmien analysoinnin yhteydessä on lopul-
ta hyvä ajatella, että passiivitalo-nimike ei ole itseisarvo, vaan tavoitteena on 
ympäristöystävällisen rakennuksen ja käytäntöjen toteuttaminen.175

Passiivitalon kilpailevina energiansäästöön pyrkivinä tavoitetasoina voidaan 
pitää matalaenergiataloa, nollaenergiataloa ja plusenergiataloa. Passiivitalon 
määritelmä -selostuksen mukaan muut ratkaisumallit käytännössä edellyttä-
vät ensin energiantarpeen pienentämistä passiivitalotasoiseksi. Passiivitalos-
sa painoarvo on huomattavasti enemmän passiivisissa suunnitteluratkaisuis-
sa muiden tavoitetasojen menetelmiin verrattuna.175 Kuitenkin myös passii-
vitaloon liitetään nykyaikaiset tekniset järjestelmät täydentämään passiivisia 
keinoja. Tällainen, passiivisiin keinoihin perustuva, mutta teknologiaa hyö-
dyntävä lähestymistapa on kiinnostava tulevaisuuden tavoitetasojen mää-
rittelyssä ja kehittelyssä. Passiivitalon passiivisten keinojen kehittäminen jo 
itsestään selviltä vaikuttavien rakennuksen suuntauksen ja koon lisäksi oli-
si merkittävää kaikenlaisille rakennustypologioille sovellettuna. Passiivitalon 
arkkitehtiohjeistus lähestyy kuitenkin passiivisia keinoja hyvin teknisesti, ra-
kennusteknisiin ratkaisuihin painottuen.

Ilmatiiviyden yhteydessä on hyvä huomata, että passiivitalon ilmavuotolu-
ku n50 perustuu jo vanhaan laskentaperiaatteeseen, ja nykyään laskettava 
arvo on q50. Kun n50-luku kertoi, kuinka monta kertaa ilma vaihtuu tunnissa 
vuotokohtien kautta tilavuuteen nähden sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron 
ollessa 50 Pascalia, nykyinen q50-luku suhteuttaa ilman vaihtuvuuden vai-
pan pinta-alaan nähden. Näitä lukuja on pidetty jotakuinkin samana asiana, 
vaikka todellisuudessa niillä on kuitenkin eroja. Passiivitalon kohdalla määri-
telmää tulisi päivittää esimerkiksi tämän ilmavuotoluvun ja E-lukulaskennan 
kohdalla nykymenetelmiin sopivaksi, ja ylläpitää määritelmää muuttuvien pe-
riaatteiden mukaisesti.

Passiivitalon suunnitteluprosessissa suunnittelijoiden välinen yhteistyö koros-
tuu, sillä esimerkiksi arkkitehdin tulee toimia tiiviissä yhteistyössä rakenne-
suunnittelijan ja talotekniikkasuunnittelijan kanssa. Rakenteissa tulee huomi-
oida muun muassa paksun vaipan ja ulkoseinärakenteen ominaisuudet. Ark-
kitehdin tulee myös vastata rakennuksen passiivisesta talotekniikasta sekä 
mahdollistaa mekaanisten laitteiden ja uusiutuvan energiantuoton optimaali-
suus tilavarauksin ja kattomuodoin. Arkkitehtuurin ja rakennuksen ulkomuo-
don sekä tilaohjelman rooli näyttää ohjeistuksen perusteella jäävän kuitenkin 
vähäiseksi suhteessa rakennustekniikan ohjeistukseen. Arkkitehtisuunnittelun 
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niukan ohjeistuksen perusteella voidaan ajatella, että sisäilmastoa optimoi-
dessaan arkkitehti pyrkii löytämään parhaan arkkitehtonisen ratkaisun ja ti-
laohjelman aina tapauskohtaisesti, eikä yleispäteviä ohjeita haluta tai voida 
esittää. Arkkitehtuurin tarkemman ohjeistuksen puuttumisen vaarana kuiten-
kin on, että passiivitaloa lähestytään pääosin rakenne- ja taloteknisesti esi-
merkiksi vaipparakenteita paksuntamalla ja talotekniikkaa lisäämällä.

Passiivitalon rakennetekniset ratkaisut ovat aiheuttaneet julkista keskustelua. 
Etenkin pohjoisessa ilmastossa on käyty keskustelua siitä, voidaanko vaip-
parakenteita enää paksuntaa yhä paremman lämmöneristävyyden takaami-
seksi. Seinäpaksuuksien kasvattaminen ei kuitenkaan paranna seinän läm-
möneristävyyttä loputtomasti177. Lisäksi paksu ja tiivis vaippa aiheuttavat 
kosteusriskejä, ja osa tutkijoista arvelee tällaisissa rakennuksissa olevan ho-
meongelmia jo kymmenen vuoden kuluttua178. Tiiviiseen vaippaan perustuva 
vedoton ja terveellinen sisäilma toimii periaatteena ainakin ennen mahdollisia 
homeongelmia. 

Kritiikkiä ovat aiheuttaneet myös talotekniikka ja rakennuksen huoltaminen, 
vaikka passiivitalossa käytettävää talotekniikkaa on kuvailtu yksinkertaisek-
si. Jotta passiivitalon ostaminen tai rakentaminen olisi järkevää, tulisi raken-
nuksen ominaisuuksia ja talotekniikkaa hyödyntää oikein. Lisäksi sekä ra-
kennushankkeen osapuolille että asukkaille näyttäytyvät kustannukset ovat 
tavallista suuremmat hankkeen alun investoinnin yhteydessä, mutta ne ta-
saantuvat selvästi pienemmillä elinkaaren aikaisilla kustannuksilla179. Koko-
naisprimäärienergiantarpeen tarkastelun ansiosta myös huoneistokohtaiset 
valinnat, kuten kodinkoneiden valinta ja niiden käyttäminen vaikuttavat pas-
siivitalon kriteereiden täyttymiseen niiden arvioidun tarpeen ja käytön tasolla. 
Tulevaisuudessa asukkaan elintapojen ja todellisen energiankäytön tarkastelu 
laskennassa voi tuoda tuloksiin tarkkuutta asuinrakentamisen kohdalla, mut-
ta toistaiseksi tällaisia keinoja ei vielä ole käytössä.

Seuraavaan listaan on koottu passiivitalon määritelmässä esitetyt passiiviset 
suunnitteluratkaisut vapaassa tekstissä ilmenneessä järjestyksessä. Lista ei 
sisällä määritelmän aktiivisia ratkaisuja. Jokaiselle kohdalle on osoitettu niitä 
kuvaava symboli. Lista osoittaa, että passiivisia keinoja löytyy ohjeistukses-
ta runsaasti.

177 Lylykangas & Nieminen: Passiivitalon talotekniikka, rakenteet ja detaljisuunnittelu
178 Taloussanomat 2011: Home uhkaa jo uusiakin taloja 
179 Nieminen & Lylykangas: Passiivitalon määritelmä, s. 3
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Maaston muodot
   Etelärinteen tontti, ei laaksoon tai huipulle

Tontin pienilmaston huomioiminen suunnittelussa
   Aurinkoinen sijainti, suojassa tuulelta

Lehtipuiden varjostus kesällä

Rakennuksen arkkitehtuuri, tyyli ja kattomuoto 
mahdollistavat aurinkokeräinten käytön

Passiivitalo ei rajoita arkkitehtuuria
   Arkkitehtuuri ei rajoita käyttäjäprofiilia; joustavuus

Etäisyys muista rakennuksista riittävä varjostuksen estämiseksi

Rakennuksen suuntaus etelään

Auringon lämmitysenergia

Kalustettavuus, monikäyttöisyys ja joustavuus
   Ei pattereita ikkunan alla

Ilmaislämmönlähteet
   Ihmisistä, valaistuksesta, laitteista ja kodinkoneista

Sauna ja keittiölaitteet talon keskiosassa

Ei vedon tunnetta
   Sisäilman ja sisäpintojen lämpötilat ovat tasaiset ja lämpimät

Maksimaalinen luonnonvalo

Asema- ja yleiskaavallinen tarkastelu
   Rakennuksen sijoittuminen tontille

Tiivis vaippa

Hyvä lämmöneristys
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Ikkunoiden muoto
   Liian korkeiden ja lattiatasossa kiinni olevien ikkunoiden 
   välttäminen

Ikkunat suunnattu etelään

Ikkunoiden varjostus
   Parvekkeet, leveät räystäät, katokset ja talon ulkopuoliset
   varjostimet

Matalaenergiaikkunat

Matalaenergiaovet

Ei kylmäsiltoja

Yksinkertainen geometria ja pieni vaippa

Muotokerroin - suurten rakennusten suosiminen

Korkeatasoinen suunnittelu ja rakentaminen

Rakenteiden hyvät ominaisuudet
   Hyvät kosteustekniset ominaisuudet

Monimutkaisten rakennedetaljien ja liitosten minimointi 
sekä toistettavat ratkaisut

Terminen massa 
   Lämmöneristyksen sisäpuolella

Talotekniikkajärjestelmille on suunniteltu tilavaraukset
   Alakatot, vaatehuoneet, kaapistojen yläosat

Kanavien lyhyt reititys

Läpivientien minimointi

Veden lämmitys aurinkolämmöllä
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3.1.2 LÄHES NOLLAENERGIATALO
Nollaenergiatalo tarkoittaa pelkistetysti rakennusta, jonka energian kokonais-
kulutus vuodessa on nolla180 eli joka tuottaa vuodessa yhtä paljon energiaa 
kuin se kuluttaa. Nollaenergiatalolle ei ole yhtä määritelmää, vaan erilaisia 
vertailuperiaatteita on useita näkökulmasta riippuen. Sekä VTT:n että Moti-
van mukaan nollaenergiatalon määritelmä on se, että rakennus tuottaa uu-
siutuvaa energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta 
energiaa181. Uusiutuva energia on nollaenergiatalossa siten erityisen keskei-
sessä roolissa.

Suomen ensimmäiset nollaenergiatalot ovat Aalto-yliopiston opiskelijoiden 
suunnittelema vapaa-ajan asunto Luukku182 Mäntyharjun vapaa-ajan mes-
suille ja siitä jalostettu pientalo Lantti Tampereen Vuoreksen asuntomessuil-
le183. Järvenpään Mestariasunnot Oy on puolestaan suunnitellut Suomen en-
simmäiset nollaenergia-asuinkerrostalot, jotka ovat Järvenpäässä sijaitseva 
palvelutalo184 sekä Kuopiossa sijaitseva opiskelija-asuntola185. Vaikka koh-
teita kutsutaan nollaenergiataloiksi, termin tarkan määritelmän puuttumisen 
vuoksi niissä saattaa olla toisistaan poikkeavat kriteerit. 

Nollaenergiatalon käsite tulee vakiintumaan ja yleistymään ennen kaikkea 
EU:n energiatehokkuusdirektiivin myötä, kun kaikkien uusien rakennusten tu-
lee olla lähes nollaenergiataloja vuoden 2020 loppuun mennessä186. EU on 
jättänyt lähes nollaenergiatalon määritelmälle tulkinnanvaran, joka mahdollis-
taa kansallisia vapauksia mutta joka estää käsitteen yhtenäisen määritelmän 
kansainvälisellä tasolla. Suomessa vuonna 2015 päättyneessä FInZEB-hank-
keessa pyritään määrittelemään ja vakiinnuttamaan, mitä lähes nollaenergia-
rakennus tarkoittaa Suomessa, ja ehdotuksen pohjalta pyritään luomaan uu-
det kansalliset lakisäädökset187. On kuitenkin tärkeää erottaa yleinen nollae-
nergiatalon käsite ja EU:n vaatima lähes nollaenergiatalo toisistaan. Vaikka 
sanamuodon perusteella lähes nollaenergiatalon voisi tulkita eräänlaiseksi 
matalaenergiataloksi, lähes nollaenergiatalolla tarkoitetaan EU:n omaksi kä-
sitteekseen vakiintunutta termiä. Tässä kappaleessa esitetään FInZEB-hank-
keen ehdottama määritelmä kansallisesta lähes nollaenergiatalon määritel-
mästä.

180 Green Building Council Finland 2011: Vihreä rakentaminen 
181 Motiva Oy 2015: Matalaenergiatalon määritelmiä
182 Eko-Boxi -2013: Luukku-talo
183 Eko-Boxi 2013: Lantti-talo
184 Nollaenergia: Järvenpään talo
185 Nollaenergia: Kuopion talo
186 ks. kappale 2.2.1 Uudistuvat määräykset
187 Reinikainen, Loisa & Tyni 2015: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja 
 suuntaviivat kansallisella tasolla, s. 8

KUVA 22 Vasemmalla: Suomalainen nollaenergiapientalo Lantti Tampereen Vuoreksen 
asuntomessuilla.
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FInZEB-hanke ehdottaa kansallisen lähes nollaenergiatalon kriteereiksi ra-
kennuksen ominaisuuksia, jotka täyttävät seuraavat vaiheet:

 Vaihe 1. Rakennuksen lämpöhäviötarkastelu
 Vaihe 2. Rakennuksen sähkön huipputeho
 Vaihe 3. Kokonaisenergiankulutus ja nZEB-E-luku
 Vaihe 4. Muut vaatimukset.188

Rakennuksen lämpöhäviötarkastelu takaa pienet lämpöhäviöt, rakennuksen 
sähkön huipputeho pienen sähkölaitteiden sähkönkulutuksen, kokonaisener-
giankulutus ja nZEB-E-luku pienen energiankulutuksen ja muut vaatimukset 
muun muassa tasaiset ja hyvät sisäolosuhteet ja uusiutuvan energian käyt-
tämisen.188 Näitä kohtia käsitellään tarkemmin energiakonseptin yhteydessä.

188 Reinikainen et al.: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
 kansallisella tasolla, s. 28
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Suunnittelukonsepti

FInZEB-hankkeessa hyödynnettiin kansallisen lähes nollaenergiatalon ehdo-
tuksen kehittämisessä hankkeen konsultin Granlund Oy:n lähivuosina toteut-
tamia hankkeita esimerkkikohteina arkkitehtonisista perusratkaisuista. Koh-
teet edustivat FInZEB-loppuraportin mukaan "arkkitehtuuriltaan ja kooltaan 
tyypillistä nykyaikaista suomalaista rakentamista". Hankkeessa tutkittiin eri 
rakennustyyppejä, jotka olivat pientalo, asuinkerrostalo, toimistorakennus, 
koulu, päiväkoti, liikuntahalli, liikerakennus, majoitusliikerakennus ja sairaa-
la. Kustakin rakennustyypistä valittiin useampia esimerkkikohteita tarkaste-
luja varten. Loppuraportissa esitetään arkkitehtuurin vaikuttavan "tuloksiin 
joissain määrin - energiankäytön näkökulmasta merkittävimmät tekijät ovat 
muotokerroin (vaipan alan ja tilavuuden suhde), aukotus ja tilojen sijoittelu 
sekä tilatyyppien keskinäisen määrän suhde (eräänlainen tilatehokkuus)".189 
Lähes nollaenergiatalon määritelmä ei velvoita arkkitehtisuunnittelulta nykyi-
sistä poikkeavia ratkaisuja tai ohjeista arkkitehtisuunnittelua vaikuttamaan 
energiatehokkuuteen passiivisesti.

Uusi lähes nollaenergiatalon määritelmä perustuu Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osan D3 laskentaperiaatteisiin. Uudet FInZEB-ehdotuksen 
laskentakriteerit eivät loppuraportin mukaan tulisi muuttamaan arkkitehti-
suunnitteluun liittyviä kriteereitä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes nollaener-
giatalo olisi sovellettavissa kaikenlaiseen nykyrakentamiseen arkkitehtuurin 
puitteissa niin, että muutokset kohdistuvat teknisiin sekä rakennesuunnitte-
lun ratkaisuihin. Taulukossa vihreissä laatikoissa esitetään loppuraportin mu-
kaan laskennan kiinteitä sääntöjä, jotka mahdollistavat laskentatulosten ver-
tailun rakennustyypeittäin. Sinisissä laatikoissa ovat muuttuvat tekijät, jotka 
riippuvat suunnitteluratkaisuista nykyisten D3:n laskentaperiaatteiden mu-
kaisesti. Punaisella tekstillä korostettuina ovat ne kohdat, joita on varioitu 
FInZEB-hankkeessa energiaa säästävinä toimenpiteinä. Harmaaseen laatik-
koon on kerätty E-luku laskennassa huomiotta olevat kohdat. Vihreällä ke-
hyksellä on merkattuna arkkitehtisuunnitteluun liittyvät osa-alueet.189

189 Reinikainen et al.: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
 kansallisella tasolla, s. 14 - 16
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KUVA 23 E-lukulaskennan sääntöjä.190

190 Reinikainen et al.: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
 kansallisella tasolla, s. 16
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Energiakonsepti

FInZEB-hankkeen ehdotuksen mukaan lähes nollaenergiatalon tulee täyt-
tää sille asetetut ominaisuudet neljän vaiheen mukaisesti. Ehdotuksen mu-
kaan osa ominaisuuksista tulee todentaa rakennuslupaa haettaessa ja loput 
käyttöönottotarkastukseen mennessä. Ensimmäisen vaiheen rakennuksen 
lämpöhäviötarkastelulla eli tasauslaskennalla varmistetaan, että "vaippara-
kenteet, tiiviys ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ovat tarkoituksenmukai-
set ja täyttävät vertailuarvot". Vertailuarvoilla tarkoitetaan Rakentamismää-
räysten mukaisia taulukkoarvoja. Nykyisiä arvoja voidaan FInZEB-hankkeen 
näkemyksen mukaisesti tiukentaa. Esimerkiksi ikkunoista on jo markkinoilla 
U-arvoltaan parempia ikkunatyyppejä, jolloin koko vaipan lämmöneristävyyt-
tä saadaan parannettua. Lisäksi ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet tule-
vat kehittymään ja niiden hyötysuhde parantumaan.191

Toisen vaiheen kriteerinä on rakennuksen sähköteho, joka esitettiin uutena 
kriteerinä energiatehokkuuden vaatimuksiin ja jonka tarkoituksena on kiinnit-
tää enemmän huomiota rakennuksen sähköä kuluttavien järjestelmien suun-
nitteluun ja käyttöön. Rakennuksen sähköteholla tarkoitetaan pelkistetysti 
rakennuksen teknisten järjestelmien kuluttamaa sähköä. Sähkön huippute-
ho puolestaan tarkoittaa kaikkien teknisten laitteiden ja järjestelmien yhteen-
laskettua sähkötehoa yhdenaikaisessa käytössä. Nykyisissä määräyksissä ei 
oteta kantaa sähkön huipputehoihin lainkaan. FInZEB-hanke ehdottaa myös 
siirtymistä yksittäisten rakennusten tarkastelusta alueelliseen tarkasteluun 
sähköverkkojen käytön tasaamiseksi rakennusten välillä. FInZEB-hankkeen 
ehdotuksessa laskelmat liitetään rakennuslupahakemukseen ja todennetaan 
käyttöönottovaiheessa.191 Tällä pyritään pienentämään rakennuksen sähkön-
kultusta ja sähköpiikkejä.

Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan rakennuksen kokonaisenergiankulu-
tusta (nZEB-E-luku), joka esitetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. 
Kokonaisenergiankulutuksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti koko raken-
nuksen energiankulutusta hankkeen yhteydessä päivitetyillä E-luvun lasken-
tatavoilla sekä nykyisillä tai tulevilla energiamuotokertoimilla painotettuina. 
Rakentamismääräykset esittäisivät määritelmän yhteydessä uudet E-luku-
raja-arvot eri rakennustyypeille. Uuden nZEB-E-luvun lisäksi rakennusluvan 
hakemisen yhteydessä tulisi kuitenkin esittää myös nykyisin periaattein las-
kettu E-luku. Uuden nZEB-E-luvun tarkoituksena on osoittaa saavutettu uusi 
tavoitetaso. Hankkeessa esitettiin myös erilaisia toimenpidepaketteja eri ra-
kennustyypeille, sillä eri tyyppisten rakennusten energiansäästötoimenpitei-
den kannattavuudet poikkeavat toisistaan.  Kannattavimpina pidettiin kuiten-
kin lämmön talteenottoon, ilmanvaihtoon, valaistukseen ja niiden tarpeenmu-

191 Reinikainen et al.: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
 kansallisella tasolla, s. 29
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kaiseen ohjaukseen liittyviä toimenpiteitä sekä ikkunoihin ja vaipan tiiviyteen 
liittyviä parannuksia.191 Kuvan 24 taulukossa on koottuna ehdotetut nZEB-
E-luvut eri rakennustyypeille. Asuinkerrostalojen kohdalla parannukset ovat 
pieniä.192 Esitetyt nZEB-E-luvut eivät edellytä rakenteiden U-arvojen paranta-
mista, joten niitä ei ole hankkeessa tarkasteltu193. 

KUVA 24 Nykyiset E-luvut, ehdotetut nZEB-E-luvut sekä niiden välinen muutos prosent-
teina eri rakennustyyppien kohdalla194.

Asuinkerrostalojen simuloinnit osoittivat, että ulkopuolisilla aurinkosuojauksil-
la, kuten aurinkolipoilla, voidaan estää tilojen ylilämpeneminen nykyisen sekä 
Ilmatieteenlaitoksen vuoden 2050 skenaarion säädatalla simuloitaessa. Si-
muloinneissa todettiin, ettei viilennystä tarvita asuinkerrostaloissa myöskään 
tulevaisuudessa.194

Viimeiseen vaiheeseen on koottu muut vaatimukset eli kaikki muut mahdol-
liset laskentatulokset ja tarkastelut. Tähän kohtaan voitaisiin hankkeen lop-
puraportin mukaan vaatia useita eri tuloksia, joista FInZEB-hankkeessa on 
valittu rakennusluvan hakemisen yhteydessä esitettäväksi kesäajan sisäläm-
pötilojen ja ylilämpenemisen estämisen tarkastelun tulokset asuinkerrostalo-

192 Rakennusteollisuus RT et al. 2015: FInZEB-hankkeen yhteenveto, s. 1
193 Rakennusteollisuus RT et al. 2015: FInZEB-hankkeen yhteenveto, s. 4
194 Reinikainen et al.: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
 kansallisella tasolla, s. 26
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195 Reinikainen et al.: Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
 kansallisella tasolla, s. 30
196 Rakennusteollisuus RT et al. 2015: FInZEB-hankkeen yhteenveto, s. 3

jen osalta, ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehokkuuden tarkastelut, RER-luvun 
laskennan tulokset, joissa huomioidaan uusiutuvan energian osuus ostoener-
giasta ja mahdollinen paikalla tuotettu uusiutuva energia, sekä alustava ener-
giatodistus. Käyttöönottovaiheessa puolestaan esitetään rakennuksen tiiviys-
mittauksen tulokset muissa kuin pientaloissa, kohteen erityisominaisuudet 
huomioiva laskennallinen tavoite-energiankulutus, rakentamisvaiheen tiedoin 
päivitetty energiatodistus, käytön ja ylläpidon tarpeisiin laaditut energiate-
hokkuuden ohjeet sekä dokumentit siitä, että energiaa käyttävien järjestelmi-
en suunnitelmanmukaisuus ja toimivuus on varmistettu.195

FInZEB-hankkeessa pohdittiin vaatimusten lisäksi valinnaisten tekijöiden li-
säämistä lähes nollaenergiatalon ominaisuuksiin, joista tulisi täyttää esimer-
kiksi viisi valinnaista kohtaa. Menetelmä toimisi samalla tavalla, kuin ra-
kennusten ympäristöluokitusjärjestelmissä. Valinnaisia kohtia voisivat olla 
esimerkiksi ulkovaipan lämpökamerakuvaus, perustasoa parempi energia-
mittarointi, kuormien ohjausmahdollisuus, valaistustarkastelu, energiavirto-
jen kierrätyksen huomioiminen, tuotetun uusiutuvan energian vieminen verk-
koon, käyttäjien ohjeistus ja opastus sekä käyttöönoton energiakatselmus.195

FInZEB pyrki myös ottamaan kantaa uusiutuvan energian käyttöön EU:n 
vaatimusten mukaisesti sekä määrittelemään, mitä tarkoitetaan energiate-
hokkuusdirektiivissä vaaditulla ”lähellä tuotetulla uusiutuvalla energialla”. 
Hankkeessa päätettiin esittää kohteessa tuotetun uusiutuvan energian ulos-
myynnin huomioimista, mikä ei nykyisin ole mahdollista. Ehdotuksessa esi-
tettyjen taserajojen mukaan kytkemällä uusiutuva energia energiamittarin si-
säpuolelle, lähituotanto ei kulje yleisen energiaverkon kautta ja siten raken-
nuksen ostoenergian määrä vähenee. Lisäksi ulosmyydyn energian esitetään 
vaikuttavan rakennuksen E-lukuun positiivisesti niin, että määritelmä kannus-
taisi lähienergiantuotantoa.196
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Analyysi

FInZEB-hankkeen tavoitteita on kritisoitu tiukoiksi. Muun muassa Raklin toi-
mitusjohtaja Jyrki Laurikainen ei kannata talotekniikan rajua lisäämistä ra-
kennuksiin FInZEB-hankkeen ehdotuksen mukaisesti. "Jos taloihin tuodaan 
paljon uutta, kokeilematonta talotekniikkaa, pitää ainakin takuuaikojen olla 
huomattavasti nykyistä pidemmät," hän sanoo Rakennuslehden artikkelis-
sa.197 FInZEB-hankkeen ehdotus perustuu merkittävästi teknisten ratkaisui-
den kehittämiseen ja lisäämiseen. Tekniikka on kuitenkin se rakennuksen 
osa, joka elinkaarta tarkastellessa on lyhytikäisin. Tekniset järjestelmät vaati-
vat huoltoa, kuluttavat energiaa käytön aikana ja vanhenevat teknologian ke-
hityksen myötä.

EU:n asettamia vaatimuksia on aiheellista arvioida pohjoisen ilmaston näkö-
kulmasta, sillä samat vaatimukset koskevat kaikkia EU:n valtioita ilmastosta 
riippumatta. Koska direktiivit jättävät tulkinnanvaraa, on direktiivien puitteis-
sa pyrittävä kehittämään Suomen ilmastoon sopivat ratkaisumallit. Ilmasto 
asettaa kuitenkin tietyt raja-arvot rakentamiselle niin, ettei esimerkiksi eris-
tepaksuuksien lisääminen enää paranna energiatehokkuutta. FInZEB-hanke 
pyrkii parantamaan arvoja tekniikan avulla. Toisaalta joidenkin arvioiden mu-
kaan talotekniikka tulee yksinkertaistumaan ja sen määrä vähenemään tule-
vaisuuden ekologisessa rakentamisessa. Uusi FInZEB-hankkeen määritelmä 
ei tue tätä väitettä.

FInZEB-hankkeen voidaan katsoa ohittavan suunnittelun perustana olevan 
arkkitehtisuunnittelun ja sen passiiviset ratkaisut, vaikka on yleisesti tiedos-
sa, että arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja kehittämällä voidaan vaikuttaa 
laskennan tuloksiin merkittävästi. Jos lähes nollaenergiarakennuksessa jät-
tää huomioimatta uusiutuvan omavaraisenergian ja käytettävän energiamuo-
don, niin jäljelle jää oikeastaan samat passiiviset keinot kuin passiivitalossa-
kin. FInZEB-hankkeen lähes nollaenergiatalon määritelmässä ei kuitenkaan 
olla lähellä tällaista nettonollatasoa energiatehokkuudessa tai hiilidioksidi-
päästöissä. Kuvan 23 taulukon mukaan arkkitehtisuunnittelun keinot on mer-
kitty muuttuviin tekijöihin, jotka vaikuttavat tuloksiin tapauskohtaisesti. Tässä 
kohdassa suunnitteluratkaisut ovat tiivistettyinä muotoon ja suuntaukseen, 
tilojen sijoitteluun, aukotukseen ja aurinkosuojaukseen. Näiden lähempi tar-
kastelu on kuitenkin jätetty huomioimatta kehityshankkeessa. Lisäksi kaik-
ki muut passiiviset suunnitteluratkaisut on jätetty listaamatta taulukon har-
maaseen laatikkoon. Tämä kuvastaa sitä, ettei energiatehokkuuden perus-
tana olevien arkkitehtisuunnittelun ratkaisuiden merkitystä nykytarkasteluissa 
ehkä huomata tai ne ovat ikään kuin jääneet tekniikan kehityksen varjoon. 
Kärjistetysti FInZEB-hankkeen perusteella arkkitehtuurilla ei ole merkittävää 
vaikutusta rakennusten energiatehokkuuteen, se ei ole erityisen kiinnostavaa 

197 Rakennuslehti 2015: Rakli varoittaa ylimitoitetuista nollaenergiatavoitteista
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tai sitten koetaan, ettei arkkitehtien suunnitteluun voida vaikuttaa. Voidaan 
siis ajatella, että arkkitehdit voivat jatkaa suunnitteluaan vapaasti, kuten tä-
hän saakka.

Lisääntyvän tekniikan painottamisen lisäksi FInZEB-hankkeen lähes nollae-
nergiatalon määritelmä perustuu laskennallisiin tuloksiin ja laskentatapojen 
muuttamiseen. Pelkät laskut eivät kuitenkaan lopulta määrittele todellista 
lopputulosta, vaikka kohteen suunnittelussa painotetaan eri tekijöitä eri ta-
valla. Laskentatapoja ei voida kuitenkaan loputtomasti kiristää, sillä jo nyt eri 
laskentaohjelmien ja -menetelmien välillä syntyy epätarkkuutta tuloksissa198. 
Lisäksi laskettujen tarkkojen tulosten tulee siirtyä laadukkaaseen toteutuk-
seen työmaalla. Jo nyt rakentamisen laatu ei vastaa suunnittelun tuloksia, 
eikä toteutunutta lopputulosta tarkasteta suunnitelmien tarkkuudelle199. Siten 
yhä kiristyvien laskujen ja suunnitelmien toteutuksesta ja todentamisesta ei 
voida tulla varmuuteen. Vertailun tehostaminen suunnitelmien ja toteutuneen 
lopputuloksen välillä olisi siten oleellista.

Uusien FInZEB-E-lukulaskelmien myötä laskelmien määrä lisääntyy ja raken-
nustyyppikohtaiset tarkastelut täsmentyvät. Nykyisiin E-lukuihin verrattuna 
esimerkiksi kouluilla ja päiväkodeilla on toisistaan poikkeavat FInZEB-E-lu-
vut, vaikka niiden nykyiset E-luvut ovat samat ja toiminnot vastaavat pitkälti 
toisiaan. Aineiston yhteydessä olisi kiinnostavaa nähdä, millä perusteilla uu-
det luvut on kohteille annettu. Tarkentuvien E-lukujen vaarana on rakennus-
ten käyttötarkoituksen muutoksen ja joustavuuden rajoittaminen. Käyttötar-
koituksen muuttaminen, joustavuus ja rakennusten käyttöasteen parantami-
nen vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaisesti erilaisten toimintojen myötä 
ovat puolestaan kestäviä, ekologisia keinoja tulevaisuudessa.

Lähes nollaenergiatalon itsestään selvänä suuntana voidaan pitää sanan "lä-
hes" poistamista käsitteen nimestä ja siirtyä kokonaan nollaenergiatalojen 
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tällöin on tärkeää, että jo lähes nollaener-
giataloa määriteltäessä suunta on oikea ja että sen pohjalta voidaan muo-
dostaa nollaenergiatalon kansallinen yksiselitteinen määritelmä. Ratkaisu-
mallien kehittämisen taustalla tulisi kulkea energiatehokkuuden kehittämisen 
laajempi konteksti ja tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tällöin ko-
konaisvaltainen tarkastelu on luonteva lähestymistapa yksittäisten osa-aluei-
den, kuten energiaa, laskuja ja teknologiaa painottavan tarkastelun sijaan.

Ympäristöministeriö jatkaa työskentelyä FInZEB-hankkeen esittämän ehdo-
tuksen parissa niin, että Ympäristöministeriön esittämät säädökset pyritään 
saamaan lausuntovaiheeseen vuoden 2016 alussa. Säädösten on tarkoitus 
astua käytäntöön vuoden 2018 alusta lähtien.200

198 Moisio 21.9.2015
199 Nieminen 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus -seminaari 8.9.2015
200 Rakennusteollisuus RT et al. 2015: FInZEB-hankkeen yhteenveto, s. 4
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Seuraavalle sivulle on koottu FInZEB-hankkeen määritelmästä poimitut lähes 
nollaenergiatalon passiiviset konseptit, jotka vaikuttavat lähes nollaenergia-
talon kriteereihin ja laskentaan. Listaan ei ole lueteltu määritelmän aktiivisia 
konsepteja, vaikka ne ovatkin keskeisessä roolissa FInZEB-hankkeessa. Ak-
tiivisten keinojen poislukemisen jälkeen listauksesta ilmenee passiivisten kei-
nojen vähäisyys ja otsikkotasoinen käsittely ilman täydentäviä selityksiä.
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Aurinkosuojaus
   Aurinkolippa

Muotokerroin 

Aukotus 

Tilat
   Tilojen sijoittelu; tilatehokkuus eli tilatyyppien keskinäisen 
   määrän suhde; ei erikoistiloja

Ilmatiiveys

Lähes nollaenergiatalon määritelmä ei rajoita arkkitehtuuria

Ikkunoiden U-arvo
   Uudet energiatehokkaat ikkunat

Sää
   Vallitseva ilmasto, vuoden 2050 skenaario

Muoto

Suuntaus 

Lämmöneristys
   Rakenteiden U-arvot; kylmäsiltojen minimointi

Henkilöiden aiheuttama lämpökuorma

Rakennuksen käyttöajat
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3.1.3 NOLLAEMISSIOTALO
ZEB on lyhenne sekä sanoista Zero Energy Building eli nollaenergiatalo että 
Zero Emission Building eli nollaemissiotalo. Nollaemissiotalolle ei ole ole-
massa tarkkaa määritelmää201. Teoriassa se tarkoittaa kuitenkin rakennusta, 
jonka koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat nolla. Neutraa-
liin lukemaan päästään kompensoimalla mahdollisimman pieniksi muodostu-
neet päästöt uusiutuvan energian avulla.202

Rakennusten hiilijalanjäljen seuranta on Suomessa kehityksen alla, eikä se 
ole siten vielä vakiintunut rakennusalan toimijoiden suunnittelu- ja toimin-
taperiaatteisiin. Hiilijalanjälki on kuitenkin noussut merkittäväksi osatekijäk-
si Suomessa yleistymässä olevassa elinkaariajattelussa. Ennakointiteemana 
vähähiilisyyden ja hiilijalanjäljen tarkastelun arvioidaan olevan tulevaisuuden 
merkittävä suuntaus.203 Hiilineutraalin rakennuksen tavoitetasoa tai konsep-
tia ei Suomessa vielä ole, mutta kutsuttakoon hiilineutraalia rakennusta tässä 
työssä termillä nollaemissiotalo. Norjan kasvihuonekaasupäästöihin painot-
tuvaa nZEB-määritelmää voidaan siten kutsua tässä työssä nollaemissiota-
loksi, joka on esitelty vaihtoehtoisena tulkintatapana Suomen lähes nollae-
nergiatalon tulkinnalle. Tarkalleen ottaen EU:n nZEB-määritelmän yhteydessä 
voitaisiin käyttää termiä lähes nollaemissiotalo.

Norjassa perustettiin The Research Centre of Zero Emission Buildings (ZEB) 
kehittämään ja tutkimaan nollaemissiorakentamista korjaus- ja uudisraken-
tamisessa, asuinrakentamisessa sekä kaupallisissa rakennuksissa204. Vuosi-
na 2009 - 2016 toimivan tutkimuskeskuksen on perustanut The Research 
Council of Norway (RCN) yhdessä 22 yhteistyökumppanin kanssa ja sitä 
vetävät Norjan teknisluonnontieteellinen yliopisto NTNU sekä Skandinavian 
suurin tutkimusjärjestö SINTEF204,205. The Research Centre of Zero Emission 
Buildings on yksi kahdeksasta  ympäristöystävällisen energiantuotannon 
keskuksista187, jonka visiona on tulla Norjan kansalliseksi tutkimuskeskuk-
seksi ja tehdä Norjasta tutkimuksen, innovatiivisuuden ja toteutuksen tule-
vaisuuden edelläkävijän nollaemissiorakentamisessa ja matalaenergiaraken-
tamisessa.206

201 Hestnes 2014: Zero Emission Buildings and Architecture, s. 7 - 8
202 The Research Centre of Zero Emission Buildings 2015: ZEB Definitions
203 Tampereen teknillinen yliopisto & Suomen ympäristökeskus 2013: ALLI-kartasto, 
 s. 145 - 150
204 Dokka, Sartori, Thyholt, Lien & Lindberg 2013: A Norwegian Zero Emission Building 
 Definition, s.189
205 Stiftelsen for industriell og teknisk forskning
206 Environment-friendly Energy Research, Forsknings-senter for Miljøvennlig Energi, FME

KUVA 25 Vasemmalla: Arkkitehtitoimisto Snøhettan suunnittelema ZEB Pilote House 
Larvikissa Norjassa. 
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The Research Centre of Zero Emission Building on määritellyt Norjan nollae-
missiotalon määrittelemän, joka esitellään tässä kappaleessa. Koska Norja 
pyrkii Suomen tavoin luomaan kansallisen tulkinnan EU:n nZEB-vaatimuk-
sista ja koska Norjan ilmasto vastaa joissain määrin Suomen olosuhteita, on 
norjalaisen määritelmän tarkastelu tässä työssä mielekästä ja kiinnostavaa. 
Nollaemissiotalon määritelmä koostuu yhdeksästä kohdasta, jotka ovat esi-
tettyinä seuraavassa listassa. Suomenkielisen kohdan perässä lukee englan-
ninkielinen käännös lähdeaineistoon perustuen.

 1. Tavoitetaso (Ambition level)
 2. Laskusäännöt (Rules for calculations)
 3. Järjestelmien rajat (System boundaries)
 4. CO2-kertoimet (CO2-factors)
 5. Energian laatu (Energy quality)
 6. Tuotannon ja tarpeen epätasapaino 
    (Mismatch production and demand)
 7. Mahdollisimman pieni vaadittu energiatehokkuus 
    (Minimum requirement energy efficiency)
 8. Sisäilman laatu (Requirement indoor climate)
 9. Toteuma (Verification in use).207

207 Dokka et al. 2013: A Norwegian Zero Emission Building Definition, s.188
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Suunnittelukonsepti

Nollaemissiotalon konseptissa kiinnitetään huomiota arkkitehtuurin laatuun 
osana ympäristöystävällistä rakentamista. The Research Centre of Zero 
Emission Building -tutkimuslaitoksen johtaja Anne Grete Hestnes painottaa, 
että suunnitteluprosessi alkaa aina tilauksen ja tarpeiden hahmottamisesta, 
ei kiinnostavista ja potentiaalisista teknologioista208. Pahimmillaan teknolo-
gia- ja innovatiivisuuskeskeinen rakennusprosessi tai nollaemissio- ja nollae-
nergiakonseptin tavoitteisiin tähtäävä suunnittelu voi johtaa kaupunkikuval-
lisesti huonoon lopputulokseen. Nollaemissiotalossa on tärkeää huomioida 
rakennuksen ulkonäkö209. ZEB Research Centren yhteistyötiimissä onkin mu-
kana muun muassa kansainvälisesti tunnettu norjalainen arkkitehtitoimis-
to Snøhetta, joka vastaa siitä, että nollaemissiotalo voi edustaa uudenlaista 
kiinnostavaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin voi nähdä siten työkaluna ilmas-
tonmuutoksen torjumiseen208.

Ensimmäinen askel nollaemissiotalon suunnittelukonseptissa on minimoi-
da rakennuksen vaatima energiantarve rakenteellisin keinoin201. Käytännössä 
nollaemissiotalo suunnitellaan aluksi esimerkiksi matalaenergia- tai passiivi-
talotasolle. Suunnitteluratkaisuiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa ra-
kennuksen vaipan tiiveyttä ja lämmönpitävyyttä sekä hyödyntää ikkunoiden 
tuottamaa lämpö- ja valoenergiaa. Suunnittelun avulla minimoidaan myös 
uusiutuvan energian tuottamiseen vaadittavan laitteiston määrä.

Arkkitehtisuunnittelun tärkeä tehtävä on valita kohteeseen vähäpäästöisiä 
materiaaleja ja minimoida materiaalimäärän tarve. Esimerkiksi monikäyttöisil-
lä tilaratkaisuilla voidaan pienentää rakennuksen kokoa ja siten materiaalien 
määrää. Suuripäästöisten materiaalien käyttöä voidaan vähentää hyödyntä-
mällä niitä ainoastaan tarpeen vaatiessa, esimerkiksi rakennuksen jäykistä-
vinä rakenteina. Nollaemissiotalon konsepti ei kuitenkaan rajoita tai poista 
tiettyjen materiaalien käyttöä, sillä kompensoimiseen perustuvassa määri-
telmässä päästöt ja energia voidaan korvata uusiutuvalla energialla. Mate-
riaalien tuntemisen, arkkitehdin tietotaidon sekä yhteistyön merkitykset ko-
rostuvat nollaemissiotalon suunnittelussa. Norjalaisessa nollaemissiotalossa 
korostuu myös se, ettei ympäristöystävällisyyttä voida lisätä rakennukseen 
jälkeenpäin, vaan sen on oltava osana hankkeen tavoitteita jo suunnittelu-
prosessin alusta lähtien. 

Passiivisten keinojen hyödyntämisen jälkeen suunnittelukonseptissa hyödyn-
netään uusiutuvaa energiaa210, joka on tärkeä osa paitsi energia- ja emis-
siokonseptia, myös suunnittelukonseptia. Kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan 
samalla tontilla rakennuksen kanssa tai itse rakennuksessa, on se merkittä-

208 Hestnes 2014: Zero Emission Buildings and Architecture, s. 29
209 Hestnes 2014: Zero Emission Buildings and Architecture, s. 19
210 Hestnes 2014: Zero Emission Buildings and Architecture, s. 14 - 16
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vänä tekijänä rakennuksen arkkitehtisuunnittelussa. ZEB Research Centren 
tavoitteena onkin integroida uusiutuvan energian tuottaminen osaksi raken-
nuksen designia. Aurinkopaneeleiden ei tarvitse olla vain katolle lisättyjä, te-
lineissä seisovia kappaleita, vaan ne voivat olla osana kattorakennetta tai 
eteläjulkisivua ja toimia samalla uudenlaisena pintamateriaalina. Esimerkiksi 
kuvan 26 esittämässä Norjan Trondheimiin suunnitellussa Powerhouse Brat-
tørkaiassa.  Arkkitehtuurin suunnitteleminen niin, että siihen on integroituna 
tai siihen on helppo yhdistää uusiutuvaa energiaa tuottavia järjestelmiä myös 
jälkeenpäin, on oleellinen osa suunnittelukonseptia.

KUVA 26 Arkkitehtitoimisto Snøhettan suunnittelema ja ZEB Research Centren kans-
sa yhteistyössä toteutettava toimistotalo Powerhouse Brattørkaia Norjan Trondheimiin. 
Rakennuksen kattoon ja eteläjulkisivuihin integroidut aurinkopaneelit ovat olleet osana 
suunnittelukonseptia projektin alusta alkaen.
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Emissio- ja energiakonsepti

Koska Norjan mallin mukainen nollaemissiotalo kompensoi elinkaarensa ai-
kana tuottamat kasvihuonekaasupäästöt tontilla tuotetulla uusiutuvalla ener-
gialla, on konseptin emissio- ja energiakonsepti vahvasti kytköksissä toisiin-
sa. Nollaemissiotalo, kuten edellisessä kappaleessa esitelty nollaenergiatalo, 
vaatii uusinta teknologiaa sekä innovatiivisia ratkaisuja toteutuakseen. 

Emissiokonsepti perustuu aikaisemmin mainittuihin yhdeksään kriteeriin. En-
simmäisenä kriteerinä on asettaa kohteelle tavoitepäästötaso, joka johdat-
telee suunnitteluvalintoja ja muita ratkaisuja rakennuksessa. ZEB Research 
Centre on asettanut tavoitteekseen, että lyhenne ZEB tarkoittaisi rakennusta, 
"jonka alkutuotannon, käytön ja purkamisen hiilidioksidipäästöt ovat nolla". 
Tämä tavoite ilmaistaan lyhenteellä ZEB-COM, jossa C tarkoittaa rakennus-
prosessia211, O käyttöä212 ja M materiaaleihin sitoutuneita päästöjä rakennuk-
sen purkaminen mukaan lukien213. Tämä tavoite osoittautui ZEB Research 
Centren mukaan kunnianhimoiseksi nykytekniikalla rakennetuille rakennuksil-
le, joten oli aiheellista määritellä myös muita löyhempiä ZEB-tasoja. Haas-
tavimmaksi tekijäksi määritelmässä  osoittautui käytön aikainen nollaemis-
siotaso, joten matalin määrittelytaso jättää käytön laskennan ulkopuolelle 
niin, etteivät esimerkiksi kodinkoneet ja laitteet lukeudu nollaemissiokritee-
riin. Tämä on esitetty lyhenteellä ZEB-O-EQ, jossa EQ tarkoittaa kodinkonei-
ta ja laitteita214. Väliin jäävät tasot ovat ZEB-O, joka ottaa myös kodinkoneet 
ja laitteet huomioon sekä ZEB-OM, joka huomioi käytön ja materiaalit, mut-
ta jättää rakennusprosessin määritelmän ulkopuolelle. Kuvan 27 kuvaaja ha-
vainnollistaa ZEB-tavoitetasoja.215

KUVA 27 Nollaemissiotalon tavoitetasot215.

211 engl. construction
212 engl. operation
213 enlg. materials
214 engl. equipment
215 Dokka et al. 2013: A Norwegian Zero Emission Building Definition, s.190 - 191
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Toisena määritelmän kohtana ovat yhtenäiset laskusäännöt, jotka takaavat 
vertailukelpoiset ja luotettavat tulokset. Laskuissa noudatetaan kansallisten 
säädösten antamia lukuja ja määräyksiä, ja niissä suositellaan käytettäväksi 
simulointiohjelmia. Laskuissa huomioidaan kaikki valitun rajauksen mukaiset 
osatekijät, kuten rakennuksen käyttötunnit, ihmisistä aiheutuvat lämpökuor-
mat, järjestelmiin asetetut oletuslämpötilat, lämpimän käyttöveden kuluttama 
energia ja ilmanvaihdon ilmavirtaluvut. Mikäli kansallisista laskusäännöistä 
joudutaan poikkeamaan, tulee poikkeamat dokumentoida selkeästi. Uusien 
innovatiivisten teknologioiden kohdalla pyritään käyttämään standardisoitu-
ja tai yleisesti tunnettuja laskumetodeja. Lisäksi laskuissa tulee aina käyttää 
paikallisen ilmaston dataa. Laskujen periodi on yksi vuosi.216

Järjestelmien rajat kuvaavat rajoja, joiden perusteella määritellään tuotetun 
energian sijainti suhteessa rakennukseen tai rakennusryhmään. Raja-arvo-
jen määritteleminen on ehdottoman tärkeää nollaemissiotalon määrittelylle, 
sillä esimerkiksi mikäli uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa tontin ulkopuo-
lella, on nollaemissiotalo huomattavasti helpompi saavuttaa kuin silloin, jos 
energia tulee tuottaa itse tontilla. Kuva 28 esittää mahdollisia järjestelmien 
raja-arvoja. ZEB Centre pyrkii käyttämään raja-arvoa III, jossa energian tuo-
tanto tapahtuu tontilla, mutta myös ulkopuolisten energianlähteiden tuonti 
tontille on sallittua. Lämpöenergian kohdalla raja-arvoksi valittiin poikkeuk-
sellisesti kohta IV, jossa ulkopuolinen energiantuotanto, kuten tuuli- tai ve-
sivoima, on sallittua. Tämä johtuu siitä, että ulkopuoliset energiantuottojär-
jestelmät ovat usein paikallisia järjestelmiä tehokkaampia. Lisäksi energian-
lähteen valinnan järkevyys ja päästöt on arvioitava aina tapauskohtaisesti.216

KUVA 28 Nollaemissiotalon raja-arvot energiantuottojärjestelmän sijainnin perusteella.216

216 Dokka et al. 2013: A Norwegian Zero Emission Building Definition, s.191 - 193
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Neljäntenä kriteerinä ovat energialähteiden CO2-kertoimet, jotka kuvastavat 
aina kyseisen energian hiilidioksidipitoisuutta ja puhtautta. Tutkimuskeskus 
SINTEF:n tutkimuksessa osoitettiin täysin mahdolliseksi, että Euroopan säh-
köntuotannon hiilidioksidipäästöt voitaisiin pienentää jopa 90 %:lla vuoteen 
2050 mennessä. Samassa tutkimuksessa tehdyn ennusteen mukaan Euroo-
pan sähköntuottojärjestelmä olisi kokonaan hiilineutraali vuoteen 2055 men-
nessä. Sähkön päästökertoimet perustuvat Euroopan keskiarvolukuihin, mut-
ta joillekin energiantuotantomenetelmille ei voida määritellä yksiselitteises-
ti kerrointa. Esimerkkinä voi olla tilanne, jossa kansalliset ja kansainväliset 
mahdollisuudet eivät vastaa toisiaan. Esimerkiksi Norjassa laaja vesivoiman 
käyttö tekisi sähkön päästökertoimesta Euroopan keskiarvoa pienemmän. 
Toisenlaisena esimerkkinä biomassa lasketaan uusiutuvaksi energiaksi, mut-
ta sen tuottamiseen tarvitaan fossiilisia polttoaineita. Myös jätteiden poltta-
misesta syntyvä energia on kyseenalaisesti määriteltävä päästökerroin. Ra-
kennusten elinkaari lasketaan Norjassa standardiarvona 60 vuoden pituisek-
si.217

Viidentenä kohtana on energian laatu. Tontilla tuotettua uusiutuvaa energiaa 
voidaan Norjassa siirtää verkkoon ja tällöin verkkoon syötetty energia laske-
taan negatiivisena lukuna. Negatiivinen arvo pienentää verkosta saadun os-
toenergian, materiaaleihin sitoutuneiden päästöjen ja rakentamisprosessin 
kasvattamaa lukua niin, että tulokseksi saadaan nollaemissiotalon mukainen 
nolla. Myös tontilla tuotettua lämpöenergiaa voidaan siirtää kaukolämpöverk-
koon tai läheisiin rakennuksiin. Esimerkiksi maalämpöpumpulla tuotetun läm-
pöenergian huonon lämmönsiirron hyötysuhteen takia sen käyttö on kuiten-
kin rajallista.217

Kuudentena kohtana on tuotannon ja tarpeen epätasapainon tarkastelu niin, 
että laskuissa käytetään aina samoja yksiköitä eri kohteiden välillä. Riippu-
en siitä, lasketaanko tontilla tuotetun energian määrää tunneittain, päivittäin, 
viikoittain tai vuosittain, tulokset voivat vaihdella ja painottua hyvinkin eri ta-
voin. Vertailukelpoisten tulosten takaamiseksi ja virheiden välttämiseksi las-
kuissa käytetään niin kutsuttua jatkuvaa arvoa, joka ei perustu tunteihin, päi-
viin, viikkoihin tai vuosiin. On myös tärkeää käyttää samaa lukua tuotavalle 
ja vietävälle energialle epätasapainon välttämiseksi.217

Mahdollisimman hyvän energiatehokkuuden varmistamiseksi nollaemissiotalo 
vaatii sekä passiivisia että aktiivisia keinoja. Yleisesti ottaen passiiviset kei-
not ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä kuin aktiiviset keinot, joten ne ai-
heuttavat myös vähemmän päästöjä elinkaarensa aikana ja ovat siten en-
sisijaisia rakennuksen energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Hyvä energia-
tehokkuus on puolestaan yhtenä tekijänä nollaemissiotalon määritelmässä. 
Passiivisten keinojen hyödyntämisen takaamiseksi nollaemissiotalossa suo-

217 Dokka et al. 2013: A Norwegian Zero Emission Building Definition, s. 193 - 194



122

sitellaan käytettävän kansallisen passiivi- tai matalaenergiatalon ohjeita niin, 
että kohde täyttää myös näiden tavoitetasojen kriteerit. Perustavanlaisia oh-
jeita ovat muun muassa matalaenergiaikkunoiden käyttö, hyvä lämmöne-
ristys tai termisen massan hyödyntäminen.218 Norjan rakentamismääräykset 
asettavat tiukat vaatimukset myös sisäilman laadulle219. Nämä vaatimukset 
tulee luonnollisesti täyttyä myös nollaemissiotalon kohdalla. 

Viimeisenä kohtana on käytön ajan tarkastelu ja toteutuneen kohteen onnis-
tumisen arviointi. Koska nollaemissiotaloissa kokeillaan usein uusia ratkaisu-
ja kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi, on myös tärkeää todentaa 
ja mitata toteutunut tilanne valmistuneessa kohteessa. Helpoin keino on mi-
tata tuotettua ja siirrettyä energiaa eri laitteista ja järjestelmistä mittareiden 
avulla. Tärkeää on mittaroida, mihin käyttöön sekä kuinka paljon uusiutu-
vaa energiaa kuluu. Energiaa kuluttavia tekijöitä ovat muun muassa lämmi-
tys, lämmin käyttövesi, puhaltimet ja pumput, sähkövalaistus, koneet ja lait-
teet sekä viilennys. Uusiutuvan energian tuottojärjestelmiä ovat puolestaan 
esimerkiksi aurinkopaneelit ja maalämpöpumppu. lämpöpumppu, aurinkopa-
neelit. Todellisia arvoja verrataan lopulta laskennallisiin arvoihin. Myös sisäil-
man laatua mitataan toteutuneessa rakennuksessa.218

218 Dokka et al. 2013: A Norwegian Zero Emission Building Definition, s. 197
219 TEK10-nimisen määräyksen mukaan sisälämpötila huoneessa ei saa ylittää 
 26° useammin kuin 50 kertaa normaalissa vuodessa ja hiilidioksiditaso ei saa ylittää 
 1000 ppm asuinrakennuksissa.
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Analyysi

Norjan vastaus EU:n vaatimaan nZEB-määritelmään kietoo rakennuksen 
päästöt kiinteäksi osaksi lähes nollaenergiatalon konseptia. Norjan nollae-
missiotalon vahvuus on kokonaisvaltainen tarkastelu, joka pyrkii käsittele-
mään rakennuksen ympäristöystävällisyyttä mahdollisimman laaja-alaises-
ti. Sen lisäksi, että Norjan nZEB-määritelmä käsittää energiatehokkuuden ja 
vähähiilisyyden, se tarkastelee rakennuksen koko elinkaarta. Lisäksi se pai-
nottaa passiivisten keinojen merkitystä rakennuksen sisäolosuhteiden perus-
tana, jonka jälkeen lisätään tarvittava määrä aktiivista uusiutuvaa energiaa 
arkkitehtuuriin integroituen. Arkkitehdin näkökulmasta kiinnostavaa on arkki-
tehtuurin painottaminen niin sisäolosuhteiden kuin visuaalisesti kiinnostavan 
rakennuksen luomisessa. 

Norjan nollaemissiotalon konseptissa kiinnostavaa on se, miten päästöjä ja 
energiaa käsitellään ikään kuin toisiinsa verrattavina tekijöinä. Tässä yhtey-
dessä voidaan pohtia, ovatko nämä kaksi verrattavissa. Uusiutuvalla ener-
gialla voidaan loogisesti ajatella kompensoitavan kulutettua energiaa, mutta 
Norjan mallissa energialla kompensoidaan myös hiilidioksidipäästöjä. 

Ekologisessa rakentamisessa korostetaan monialaisen yhteistyötiimin merki-
tystä. Parhaat lopputulokset saadaan eri alojen ammattilaisten osaamisella 
ja mahdollisimman kiinteällä yhteistyöllä. ZEB Research Centren yhteistyö-
kumppaneina on lukuisia tahoja, joiden työpanos näkyy sekä itse määritel-
mässä että pilottikohteissa. Pilottikohteita ovat esimerkiksi korjausrakentami-
sena toteutettu toimistotalo Powerhouse Kjørbo Oslossa, Trondheimiin suun-
nitteilla oleva toimistotalo Powerhouse Brattørkaia, pientalo ZEB Pilote 
House Larvikissa sekä Bergeniin suunniteltu asuinalue Zero Village Bergen, 
jotka kaikki ovat kiinnostavia niin arkkitehtuurin, rakennusteknisten ratkaisui-
den, talotekniikan kuin uusiutuvan energian tarkastelunkin puitteissa. Kaik-
kien näiden arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Snøhetta. Nol-
laemissiotalona toteutettua asuinkerrostaloa ei ole vielä olemassa.

Norjan nollaemissiotalon soveltaminen Suomeen omaksi tavoitetasokseen tai 
osaksi kansallista nZEB-määritelmää olisi suuri askel vähähiiliselle rakenta-
miselle sekä elinkaariajattelulle Suomessa. Norjan määritelmät ovat helposti 
sovellettavissa Suomen ilmastoon kansalliset rakentamislainsäädännöt huo-
mioiden. Suomen energiatehokkuuteen perustuva määritelmä voidaan näh-
dä suppeana ja se voi tarvita pian huomattavia uudistuksia, kun rakennuk-
sen emissioiden oletetaan tulevan vaatimukseksi lähitulevaisuudessa. Kun 
kansallinen lähes nollaenergiatalon määritelmä saadaan ensin vakiinnutettua 
Suomeen, voidaan kehittää myös kansallinen lähes nollaemissiotalon määri-
telmä.
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Seuraavassa listassa on poimittuina Norjan nZEB-määritelmässä esitetty-
jä passiivisia konsepteja niin, että aktiiviset keinot on jätetty listauksen ul-
kopuolelle. Listauksen kohdalla on hyvä huomioida, että kohdat perustuvat 
käytetyn aineiston sisältöön ja kohtia voi siis löytyä yksityiskohtaisemman 
tarkastelun myötä lisää. Listaus osoittaa, että poimitut konseptit edusta-
vat tasaisesti päästöihin, energiaan, elinkaareen ja arkkitehtuuriin liittyviä ai-
healueita. Poimitut kohdat ovat kuitenkin lähinnä otsikkotason huomioita, 
joille tulee löytää toimivia ratkaisumalleja tapauskohtaisesti.
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Nollamissiotalo edustaa innovatiivista arkkitehtuuria sekä 
symbolisoi ekologisuutta

Uusiutuvan energian integroiminen osaksi arkkitehtuuria
   Uusiutuvien energiantuottojärjestelmien mahdollinen     
   lisääminen myös jälkeenpäin

Hyvä vaipan lämmöneristys ja tiivis vaippa
   Passiivi- tai matalaenergiatalotaso

Suoran aurinkoenergian hyödyntäminen
   Luonnonvalo ja lämpö ikkunoiden kautta

Vähäpäästöisten materiaalien suosiminen
   Suuripäästöisten materiaalien käyttäminen vain tarvittaessa

Tilojen monikäyttöisyys

Materiaalimäärän minimoiminen
   Massan minimoiminen

Monialainen yhteistyötiimi ja laadukas suunnittelu hankkeen 
alusta lähtien

Päästöjen minimoiminen
   Alkutuotanto, käyttö, purkaminen, rakennusprosessi, 
   materiaaleihin sitoutuneet päästöt, kodinkoneet, laitteet

Rakennuksen käyttöaste

Lämpökuormat ihmisistä

Paikallisen ilmaston huomioiminen

Materiaalin ja rakennuksen pitkäikäisyys 
   Elinkaari

Matalaenergiaikkunat

Terminen massa

Rakentamisen laatu 
   Toteutuneen tilanteen arviointi
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3.3 ESIMERKKIKOHTEET
Ekologisiin tavoitteisiin pyrkiviä kohteita on jo ympäri maailman ja uusia rat-
kaisumalleja kehitetään jatkuvasti. Ympäristösertifioidut kohteet yleistyvät ja 
tuovat rakennuksille kansainvälistä tai kansallista lisäarvoa. Myös erilaisia ta-
voitetasoja kehitetään jatkuvasti lisää, ja tällaisten rakennusten määrä sekä 
suosio kasvaa. Sekä ympäristöarviojärjestelmien kasvanut suosio että pyrki-
mys tavoitetasojen kehittämiseen heijastelee tarvetta määritellä ekologisuut-
ta. Etuna sekä ympäristöarviojärjestelmillä että tavoitetasoilla on niiden tun-
nistettavuus, sillä käyttäjä tunnistaa rakennuksen ekologiseksi järjestelmän 
nimen perusteella tietäen siten millä tavalla rakennus vastaa ympäristötavoit-
teisiin. Kuten aikaisemmin on jo todettu, asumiseen liittyvät esimerkkikohteet 
ovat usein pientalokohteita, joista voidaan poimia konsepteja sovellettavaksi 
ja kehitettäväksi asuinkerrostalosuunnitteluun, mutta myös vihreiden  asuin-
kerrostalojen määrä on kasvamassa.

Passiivitalosta on olemassa runsaasti esimerkkikohteita ennen kaikkea kon-
septin kotimaassa Saksassa sekä pientaloina että asuinkerrostaloina. Esi-
merkkinä passiiviasuinkerrostalosta on maan sisäisiä palkintoja voittanut 
kohde Münchenissä Saksassa (kuva 29) sekä monimuotoinen U31 Wienissä 
Itävallassa (kuva 30). Jopa Kiinan Changxingissa sijaitsee Passivhaus Insti-
tutin sertifioima Bruck-niminen passiiviasuinkerrostalo (kuva 31). Norjan Sto-
relvassa Tromssassa sijaitseva kolmikerroksinen asuinrivitalokompleksi osoit-
taa, että passiivitalokonsepti toimii myös Napapiirin yläpuolella. Storelvasta 
on esitetty kuva sivulla 88 (kuva 19). Suomen VTT:n passiivitalomääritelmän 
on täyttänyt pilotti- ja pientalokohteiden lisäksi puurakenteinen passiiviasuin-
kerrostalo Puumera Vierumäellä (kuva 32)220. Tässä kappaleessa esiteltävät 
passiiviasuinkerrostalot ovat Saksan Hampurissa sijaitsevat Woodcube sekä 
BIQ.

KUVA 29 GEOFAG- ja ASW-arkkitehtitoimistojen suunnittelema ja vuonna 2013 valmis-
tunut asuinkerrostalo Münchenissä Saksassa.

KUVA 30 Arkkitehtitoimisto Querkraftin suunnittelema ja vuonna 2010 valmistunut 
asuinkerrostalo U31 Wienissä Itävallassa.

220 Projektiuutiset 2011: Heinolan passiivitasoinen puukerrostalo
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KUVA 31 Peter Ruge Architekten suunnittelema ja vuonna 2013 valmistunut asuinker-
rostalo Birck Changxingissa Kiinassa.

KUVA 32 Vuorelma Arkkitehdit Oy:n vuonna 2011 valmistunut passiivitason puukerros-
talo Asunto Oy Heinolan Puumera Vierumäellä.

Nollaenergiatalojen määrä lisääntyy EU:n strategian myötä lähivuosina sekä 
Suomessa että Euroopassa. Suomen yhtenä ensimmäisistä nollaenergiata-
loista mainittakoon Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema puurakentei-
nen vapaa-ajantalo Mäntyharjun loma-asuntomessuille (kuva 33). Luukku-ta-
loksi kutsuttu nollaenergiatalo voitti arkkitehtuurin osakilpailun ja sijoittui ko-
konaiskilpailussa viidenneksi eurooppalaisten korkeakoulujen ekotehokkaan 
rakentamisen kymmenottelussa Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailussa221. 
Luukku-talon pohjalta suunniteltiin Tampereen Vuoreksen asuntomessuille 
2012 Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo Lantti222, josta on esitetty 
kuva sivulla 102 (kuva 22). Tässä kappaleessa esitellään tarkemmin Järven-
päässä sijaitseva Suomen ensimmäinen nollaenergia-asuinkerrostalo Jam-
pankaari. Samalta rakennuttajalta on myös 2011 valmistunut Kuopion nollae-
nergiaopiskelija-asuntola Puuseppä (kuva 34), joka on huomattavan saman-
kaltainen Jampankaaren ratkaisuihin verrattuna. Tässä kappaleessa esitelty 
BIQ täyttää Saksan nollaenergiatalon kriteerit.

KUVA 33 Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema ja vuonna 2009 toteutettu Luuk-
ku-talo Mäntyharjulla.

KUVA 34 Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n sekä Järvenpään Mestariasunnot 
Oy:n suunnittelema, vuonna 2011 valmistunut opiskelija-asuntola Puuseppä Kuopiossa.

221 Eko-Boxi 2013: Luukku-talo
222 Eko-Boxi 2013: Lantti-talo



128

Nollaemissiotalo on Suomessa vielä vieras käsite, eikä varsinaisia esimerk-
kikohteita siten löydy Suomesta. Maailmalla ehkäpä tunnetuin nollaemissio-
kohteiden yhteydessä mainittu esimerkki on Lontoon Hackbridgessa Iso-Bri-
tanniassa sijaitseva BedZED-hanke (kuva 35), joka on ensimmäinen isom-
man mittakaavan nollaemissio- sekä nollaenergiahanke. Vuosina 2000 - 2002 
rakennettu, vain uusiutuvalla energialla toimiva sekakäyttöinen alue kattaa 
82 asuntoa sekä työtiloja rivitalo- tai townhouse-tyyppisissä, pääosin kolmi-
kerroksisissa rakennuksissa. Norjassa ZEB Research Centren ja arkkitehti-
toimisto Snøhettan yhteistyöhankkeina toteutettuja pilottikohteita ovat nol-
laenergiapientalo Larvikiin, Etelä-Norjaan (kuva 36) sekä suunnitteilla oleva 
nollaemissio- ja nollaenergia-asuinalue Zero Village Bergen Bergeniin. Vah-
van emissiokonseptinsa ansiosta mainittakoon myös saksalaisen arkkitehti-
toimisto Baumchlager Eberlen suunnittelema toimistotalo 2226, joka valmis-
tui Itävallan Lustenauhun vuonna 2013 ja  jossa ei ole lainkaan mekaanista 
lämmitystä, viilennystä eikä ilmanvaihtoa. Tässä kappaleessa esitellään Woo-
dcube sekä passiivi- ja nollaenergiatasot täyttävä BIQ, jotka täyttävät nollae-
missiotalon lisäksi myös passiivitalon kriteerit.

KUVA 35 Bill Dunster Architects -toimiston suunnittelema ja vuonna 2002 valmistunut 
alue BedZED Beddington Zero Energy Development Lontoossa Englannissa.

KUVA 36 Arkkitehtitoimisto Snøhettan suunnittelema ja vuonna 2014 valmistunut ZEB 
Pilot House Larvikissa Norjassa.

Vaikka tässä työssä keskitytään ympäristösertifioituihin ja tavoitetasot täyt-
täviin kohteisiin, on myös olemassa lukuisia kiinnostavia yksittäisiä kohteita, 
jotka eivät lukeudu mihinkään kategoriaan mutta jotka pyrkivät ympäristöys-
tävälliseen rakentamiseen. Esimerkkinä tällaisesta kohteesta on Suomes-
sa townhouse-tyyppinen Karin Krokforsin suunnittelema Kellokas Helsingin 
Vanhassa Kaupungissa. Kellokas perustuu joustavaan asuntosuunnitteluun, 
yksimateriaaliseen tiilirunkoon sekä aurinkoenergiaan. Sitä voidaan pitää 
myös matalaenergiatalona.223

Tässä kappaleessa esitellään tarkemmin kolme erilaista asuinkerrostaloa, 
jotka edustavat kukin yhtä edellisessä kappaleessa esiteltyä tavoitetasoa: 

223 Eko-Boxi 2013: Kellokas
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passiivitaloa, nollaenergiataloa tai nollaemissiotaloa. Kohteet on valittu niin, 
että ne sijaitsevat olosuhteissa, jonka ratkaisut ovat sovellettavissa Suomen  
ilmastoon ja kulttuuriin. Tässä tekstissä mainittujen ja seuraavien esimerk-
kikohteiden kohdalla tulee huomata, että kohde täyttää aina kunkin maan 
kansallisten rakentamismääräysten ja kansallisen tavoitetason kriteerit, jotka 
saattavat poiketa suomalaisista määräyksistä ja määritelmistä. Lisäksi koh-
teiksi on pyritty valitsemaan arkkitehtonisesti kiinnostavia ja mahdollisimman 
erilaisia esimerkkejä. Yksi esimerkkikohde on Suomesta osoittamaan, mis-
sä suomalaisen ympäristöystävällisen rakentamisen kehitys etenee ja kaksi 
muuta ovat ulkomailta antaakseen mallia ja ideoita Suomeen. Nämä kaksi 
kohdetta ovat Saksasta, jota pidetään yhtenä ekologisen rakentamisen kär-
kimaana.

Esimerkkien avulla pyritään osoittamaan, miten sääntöjä tai tavoitetasoja on 
todellisuudessa toteutettu ja millaista arkkitehtuuria niiden ehdoilla on luotu. 
Esimerkkikohteiden valitseminen osoitti, ettei asuinkerrostaloihin liittyviä koh-
teita löydy vielä runsaasti ja että niistä saatava tarkempi tieto on usein osit-
tain rajoitettua. Passiivitalon, lähes nollaenergiatalon sekä nollaemissiotalon 
tavoitetasojen asuinkerrostalot ovat pääosin suorakaiteen muotoisia, yksin-
kertaisia objektimaisia rakennuksia, kuten jokainen tämän työn kolmesta esi-
merkkikohteestakin. Kohteista kertovat kappaleet sisältävät esittelyn lisäksi 
Suunnittelukonsepti-, Energia- tai Emissiokonsepti- sekä Analyysi-kappaleet. 
Esittely-kappale sisältää kohteen perustiedot ja lähtökohdat. Suunnittelukon-
septi erittelee arkkitehtuurin perusratkaisut ja pyrkii nostamaan esille ark-
kitehtuurin ja rakentamisen keinoja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Energiakonsepti- tai Emissiokonsepti-kappaleet sisältävät teknologian ja las-
kennan ratkaisut rakennuksen konseptin saavuttamiseksi. Usein suunnittelu-, 
energia- ja emissiokonseptikappaleiden sisältöä on vaikea erotella toisistaan, 
sillä ne ovat vahvasti kietoutuneita toisiinsa muodostaen rakennukselle ko-
konaisvaltaisen ympäristökonseptin. Analyysi sisältää julkista sekä kirjoitta-
jan analyysia, huomioita ja kritiikkiä kohteesta ennen kaikkea työn näkökul-
man puitteissa.
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3.3.1 WOODCUBE

Arkkitehdit: Architekturagentur (Stuttgart, Saksa)
Sijainti: Am Inselpark, 21109 Hampuri, Saksa
Rakentamisen syy: IBA Hamburg 2013 asuntomessut224

Tyyppi: Asuinkerrostalo
Kerrosala: 4130 m2

Valmistumisvuosi: 2013225

Woodcube on viisikerroksinen asuinkerrostalo, joka on rakennettu Saksan 
Hampuriin IBA Hamburg 2013 -asuntomessuille226. Rakennuksen on suun-
nitellut saksalainen arkkitehtitoimisto Architekturagentur. Kuution muotois-
ta asuinkerrostaloa kuvaillaan ainutlaatuiseksi, sillä sen esivalmistetut seinä- 
ja laattaelementit on tehty kokonaan puusta. Yhtenäisiä, päällystämättömiä 
puulevyjä on ladottu ristiin ja ne on yhdistetty perinteisellä tekniikalla puu-
tappien avulla.225 Kerrosalaltaan noin 1500 neliömetrin kokoisessa yksittäi-
sessä pistetalossa on yhteensä kahdeksan asuntoa224.

Woodcuben keskeisimmät teemat ovat ympäristöystävällisyys ja asukkaiden 
terveys. Koska rakennuselementeissä ei ole käytetty lainkaan liimaa, pinnoit-
teita tai haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja, sisäilman laatu on tavallisella 
rakennustekniikalla toteutettuja rakennuksia parempi. Ympäristöystävällisyy-
den puolestaan takaa se, että rakennuksen hiilijalanjälki on täysin neutraa-
li rakennusmateriaaliensa sekä uusiutuvan energian käyttämisen ansiosta. 
Rakennuksessa on keskitytty myös siihen, että kaikki materiaalit ja raken-
nusosat ovat täysin kierrätettäviä niin, että materiaalit maatuvat käytön jäl-
keen.225 Jopa rakennusprosessia ja työmaan toimintatapoja ovat määritelleet 
ympäristöystävälliset toimintatavat224. 

Woodcube on valittu tähän diplomityöhön esimerkkinä kohteesta, jossa on 
keskitytty sen päästöihin sekä kokonaisvaltaiseen ympäristöystävälliseen tar-
kasteluun. Woodcube edustaa yhdenlaista esimerkkiä nollaemissiotalon sekä 
passiivitalon tavoitetasoista täyttäen Saksan passiivitalostandardin kriteerit 
sekä yleisellä tasolla tulkittavan nollaemissiotalon periaatteet.

224 IBA Hamburg: Woodcube
225 ArchDaily: Woodcube / architekturagentur
226 International Architecture Exhibition
227 IBA Hamburg 2014: Smart Material House Woodcube, s. 23

KUVA 37 Vasemmalla: Nollaemissiotalo sekä Saksan standardin mukainen passiivitalo 
Woodcube Hampurissa227.
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Suunnittelukonsepti

Woodcube sijaitsee Wilhelmsburgin alueella, Hampurissa, Saksassa228. Vaik-
ka Hampuri sijaitsee sisämaassa, siellä vallitsee meri-ilmasto sateineen ja 
tuulineen. Kesä on lämmin, mutta sateinen, ja lämpötila kohoaa yli 20 läm-
pöasteeseen. Talvella lämpötila laskee pakkasen puolelle vain muutamal-
la asteella ja alueella voi sataa hieman lunta.229 Koska asuntomessualue si-
jaitsee Saksan toiseksi suurimman kaupungin Hampurin keskustan läheisyy-
dessä, alue voi hyödyntää Hampurin palveluita, julkista liikenneverkkoa ja 
infrastruktuuria. Tämä mahdollistaa asukkaiden ekologisen elämäntavan jul-
kisen liikenteen käytön ja lyhyiden etäisyyksien avulla. Asuntomessualueella 
Woodcube sijoittuu muiden pistetalojen joukkoon (kuva 38), joista lähes jo-
kainen rakennus on eri arkkitehtien suunnittelema. Alueen rakennukset ovat 
asuinrakennuksia ja kuuluvat messujen Smart Material Houses ryhmään.228 
Huolimatta siitä, että Woodcube näyttää joihinkin naapuritaloihinsa nähden 
hillityltä, sillä on vahva ekologinen konsepti suunnitelman perustana.229

KUVA 38 Woodcube sijaitsee asuntomessualueella muiden asuinkerrostalojen keskellä. 
Woodcube on kuvassa keskimmäinen, kuution muotoinen puukerrostalo vaaleine uloke-
parvekkeineen230.

Ulkomuodoltaan Woodcube on yksinkertainen kuution muotoinen rakennus, 
jonka ulos työntyvät parvekkeet luovat rakennukselle persoonallisen 
ilmeen. Vapaasti sommitellut erikokoiset neliön muotoiset ikkunat sekä 
ulokeparvekkeet muodostavat leikkisän ulkoasun ja herättävät kuution eloon. 
Pääsisäänkäynti on koverrettu syvennykseksi rakennusmassan ensimmäiseen 
kerrokseen. Rakennuksen identiteetin sekä nimen luovat puiset rakenteet ja 

228 IBA Hamburg: Woodcube
229 WorldTravels 2015: Hamburg Climate & Weather
230 IBA Hamburg 2014: Smart Material House Woodcube, s. 17
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julkisivut, jotka ovat materiaaliltaan päällystämätöntä, luonnollisesti ikääntyvää 
puuta.228 Koska puun suosio rakennusmateriaalina on lisääntynyt viime vuosina 
ympäristötietoisuuden ansiosta ja materiaali symbolisoi itsessään ekologisuutta, 
Woodcuben puujulkisivut viestittävät rakennuksen ympäristöarvoja ulospäin.

Rakennuksen sisätilat kuvastavat puukonseptia yhtä vahvasti kuin 
ulkopuolikin ja tarjoavat tavallisesta asuinkerrostalotuotannosta poikkeavaa 
viihtyisää sisäympäristöä (kuva 39). Puun ansiosta sisätiloihin muodostuu 
lämminhenkinen ja kotoisa tunnelma. Seinät, alakatot ja lattiat ovat kokonaan 
puuta. Vain rakennuksen keskellä oleva jäykistävä porrashuone sekä 
kellarikerros ovat materiaaleiltaan raakabetonia. Asuinkerrostalossa on viisi 
asuinkerrosta ja yhteensä kahdeksan asuntoa. Pohjapiirros on 12 x 12 metrin 
kokoinen neliö ja yhdessä kerroksessa on yleensä kaksi 90 - 190 m²:n kokoista 
asuntoa.228 Arkkitehtuurin perusratkaisuja, jotka vaikuttavat myös rakennuksen 
energiatehokkuuteen, ovat esimerkiksi aurinkoiseen suuntaan osoittavat 
olohuoneet ja oleskelutilat sekä pohjoiseen osoittavat makuuhuoneet. 
Porrashuone ja hissikuilu ovat rakennusrungon keskellä, luonnonvalolta 
pimeällä vyöhykkeellä. Tilaratkaisultaan asunnot ovat melko perinteisiä 
sisältäen tupakeittiön, kylpyhuoneen, isomman makuuhuoneen vanhemmille 
ja pienemmät lapsille. Suuret huonetilat mahdollistavat tilojen monipuolisen ja 
joustavan käytön asukkaiden mieltymysten ja harrastusten mukaisesti.

KUVA 39 Kokonaisvaltainen puukonsepti näkyy sisätiloissa tarjoten tavallisesta 
asuinkerrostalotuotannosta poikkeavaa sisäympäristöä.231

231 IBA Hamburg 2014: Smart Material House Woodcube, s. 24
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Emissiokonsepti

Woodcuben ominaisimmat tekijät ovat sen puiset rakennusosat (kuva 40), 
joiden pienien päästöjen ansiosta asuinkerrostalolla on neutraali hiilijalanjälki 
sekä yksimateriaalisuutensa ansiosta erilaisilta kemikaaleilta puhdas ja ter-
veellinen sisäilma. Seinärakenteet ovat vahva osa rakennuksen suunnittelu-
konseptia, mutta niitä käsitellään tässä kappaleessa perustana rakennuksen 
emissiokonseptille. Ulkoseinät sekä sisäkattoelementit perustuvat pysty-, 
vaaka- ja vinosuunnassa ladottuihin puulevyihin, jotka ovat kiinnitetty pyök-
kitapeilla perinteisiin menetelmiin perustuen. Esivalmisteisissa puuelemen-
teissä ei ole käytetty lainkaan liimaa, eikä niitä ole käsitelty tai päällystet-
ty. Rakennusbiologien tekemien tutkimusten perusteella tällä tekniikalla väl-
tetään sisäilmaan erittyvät kemikaalit, joita on liima ja päällysteet sisältävät. 
Ulkoseinäelementteihin on lisätty 4 cm paksu kerros puukuitulevyä, joka yh-
dessä levyjen väliin jäävien pienten ilma-aukkojen kanssa parantaa kokonai-
suudessaan 32 cm paksun seinäelementin lämmöneristävyyttä.232

Woodcube täyttää Saksan passiivitalostandardin. Ulkoseinät ovat kantavia 
rakennusosia, joiden yksiaineinen rakenne toimii eristekerroksen lisäksi myös 
palokatkona. Woodcube täytti ensimmäisenä palavamateriaalisena raken-
nuksena Saksan palomääräykset ilman erillistä palokatkokerrosta. Raken-
nuksessa ei ole sprinklausjärjestelmää, ja sen vertikaalinen palon leviäminen 
on estetty vaakasuuntaisilla puukatkoilla seinän ja verhouksen rakenteissa. 
Seinärakenteen kehittämisen ja suunnittelun yhteydessä on tehty useita si-
mulointeja, sen käyttäytymistä on tutkittu testien ja tutkimusten avulla.233 Li-
säksi rakenteiden kosteustekniset ominaisuudet on kehitetty niin, etteivät ne 
homehdu.234 Puutapeilla kiinnitetyillä, mutta esivalmisteisilla seinäelementeil-
lä Woodcube yhdistää vanhaa rakennustekniikkaa uuteen rakentamiseen.232

KUVA 40 Seinäelementit koostuvat ristiin ladotuista puutapeilla kiinnitetyistä puulevyis-
tä.

232 ArchDaily: Woodcube / architekturagentur
233 IBA Hamburg: Woodcube
234 Deutchland Land der ideer 2015: Woodcube Hamburg
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Seinäelementtirakenne kietoutuu vahvasti kohteen arkkitehtoniseen suun-
nittelukonseptiin sekä energia- ja emissiokonsepteihin. Vaikka Woodcu-
ben kellari ja porrashuone ovat materiaaliltaan esijännitettyä betonia, riip-
pumattoman elinkaariarvioinnin sekä hiilijalanjälkilaskelmien mukaan koh-
de on ensimmäinen toteutettu hiilijalanjäljeltään neutraali asuinkerrostalo202. 
Woodcuben yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin, ettei se tuota lainkaan 
kasvihuonekaasuja koko elinkaarensa aikana233. Toisin sanoen kaikki pääs-
töt olisi tuolloin kompensoitu uusiutuvalla energialla. Puumateriaalin vähähii-
lisyys on rakenteiden etu, jolloin lähtökohtaiset päästöt saadaan mahdolli-
simman pieniksi232. Päästökonseptinsa ansiosta Woodcube edustaa koko-
naisvaltaista kestävää ajattelua kansallisten minimivaatimusten täyttämisen 
sijaan. Lisäksi se osoittaa puurakentamisen potentiaalin tulevaisuuden ym-
päristöystävällisessä hiilineutraalissa rakentamisessa.233

Neutraalin hiilijalanjäljen lisäksi rakenteiden toinen keskeinen ominaisuus on 
biokierrätettävyys.233 Kierrätettävyyden ja biokierrätettävyyden ero on se, 
että biokierrätettävät materiaalit ovat tavallisen kierrätettävyyden lisäksi elin-
kaarensa lopuksi biologisesti hajoavia, eivätkä ne siten jätä hajoamattomia 
jätteitä tulevaisuuden sukupolville. Kaikki Woodcuben keskeiset materiaa-
lit ovat tutkitusti biokierrätettäviä.232 Woodcuben käsittelemättömät puuosat 
säästävät noin 8500 tonnia hiilidioksidia.235 Lisäksi puuelementit ovat valmis-
tettu paikallisesta puuaineksesta, puut on leikattu puiden hoidon kannalta 
oikeaan aikaan vuodesta sekä puuaines on kuivattu huolella rakennusmate-
riaaliksi. Kohteen vain viisi kuukautta kestänyt rakennusprosessi oli ohjattu 
tarkoilla rakennusbiologian säännöillä.232

Yksiaineisuutensa sekä luonnonmukaisen rakennustapansa ansiosta Wood-
cuben energiankulutus on verrattavissa Saksan passiivitalon lukuihin. Tarkas-
tellessa rakennuksen koko elinkaarta sen materiaalit mahdollistavat arvoja, 
jotka ovat jopa paremmat kuin tavallisin menetelmin rakennetun passiivita-
lon. Uusiutuvan energian tuottamiseksi rakennuksen katolle on sijoitettu au-
rinkopaneeleita, joilla kompensoidaan energian lisäksi rakennuksen elinkaa-
ren aikaiset hiilidioksidipäästöt. Aurinkopaneeleilla tuotettu energia kattaa ra-
kennuksen talotekniikkajärjestelmät.236 Talotekniikka on puolestaan varustettu 
käyttöä optimoivilla automaattisilla järjestelmillä. Asuintilojen automaattisesti 
toimiva ilmanvaihto on varustettu lämmöntalteenotolla233 ja rakennuksen his-
si jarrutusenergian talteenottojärjestelmällä pienentäen hissin energiankulu-
tusta noin 60 %. Energianseurantajärjestelmä optimoi energiankulutuksen 
tunnistamalla lämmitystarpeen, ilmanvaihdon tarpeen sekä valaistustarpeen. 
Asukkaat voivat tarkastaa, seurata ja kontrolloida omaa energiankulutustaan 
etäyhteyden tai keskitetyn moduulin avulla missä ja milloin vain.237

235 Inhabitat 2013: Woodcube
236 Gizmag 2013: Carbon-neutral Woodcube apartment block made almost entirely 
 from wood
237 German-architects: Woodcube
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Analyysi

Vaikka Woodcube on sisäänpäin sulkeutuneempi ja pidättyväisempi raken-
nus kuin kirkkaanvihreät naapurirakennuksensa, se viestittää puujulkisivu-
jensa avulla vihreitä arvojaan ympäristöönsä. Woodcuben kokonaisvaltainen 
ympäristöajattelu herättää kiinnostusta ja tekee tärkeän tutkimustehtävän il-
maston ja puurakentamisen hyväksi. Yksittäisenä rakennuksena Woodcu-
be toimii ikään kuin suunnannäyttäjänä ja pilottikohteena, jota korostaa ra-
kennuksen kokeileva luonne. Esivalmistusmahdollisuuden myötä Woodcube 
haastaa yksimateriaalisten rakenteiden hyödyntämisen sekä työmaaproses-
sin tehostamisen muissakin projekteissa. Esivalmistus sisäolosuhteissa mah-
dollistaa myös puurakenteiden tehostetun kosteudenhallinnan. 

Rakennus on kiinnostava erityisen vahvan puukonseptinsa ansiosta. Ym-
päristötietoisuuden myötä puun käyttö rakennusmateriaalina tunnetaan hii-
lineutraalina, ja sen käytön arvellaan yleistyvän tulevaisuudessa kasvihuo-
nekaasupäästöjen tarkastelun lisääntyessä rakennusalalla. Puun hyviä omi-
naisuuksia ovat, että se on uusiutuva ja hajoava luonnonmateriaali, se 
mahdollistaa käsittelemättömänä puhtaan ja terveellisen sisäilman ja lisäksi 
se luo kodikasta tunnelmaa ja viihtyisyyttä. Puun riskitekijöitä ovat puoles-
taan paloherkkyys, tiivis huollettavuus ja kosteusongelmat, kuten home ja la-
hoaminen238. Vaikka puu pystytään käsittelemään näitä ilmiöitä vastaan, sen 
hyvät ominaisuudet, kuten kierrätettävyys ja hajoavuus katoavat. Vaikka puu 
vaatii huolellista toteutusta ja säännöllistä huoltoa, se kestää ja vanhenee 
kauniisti238. Puu ja betoni asetetaan usein vastakkain ekologisen rakentami-
sen yhteydessä ja betoni puolustaa ekologisuuttaan esimerkiksi kestävyyden 
ja koko elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen avulla239. Woodcuben hiili-
neutraali elinkaari on tarkkaan suunniteltu, mutta itse elinkaaren pituutta ei 
ole esitelty. 

Puu on Suomessa sekä perinteinen että kotimainen raaka-aine runsaiden 
metsiemme ansiosta, joten puun käyttäminen, käytön tehostaminen sekä 
kehittäminen on luontevaa. Koska Pohjois-Saksan ilmasto on melko lähellä 
etenkin Etelä-Suomen ilmastoa, on Woodcuben soveltaminen Suomen olo-
suhteisiin mahdollista. Woodcuben sijoittamista Suomeen voivat hankaloittaa 
muun muassa kansallisesti poikkeavat rakentamismääräykset ja määritelmät. 
Passiivitalon ja tulevan lähes nollaenergiatalon määritelmät poikkeavat Sak-
san ja Suomen välillä, eikä nollaemissiotaloa ole Suomessa määritelty. 

Käytännön ratkaisuista Suomessa Woodcuben avonaiset ulokeparvekkeet 
täyttyisivät talvella lumesta. Kattamalla ja lasittamalla Woodcuben ulokepar-
vekkeet parantaisivat energiatehokkuutta sekä estäisivät lumen kerääntymi-

238 Rakentaja 2006: Puurakentaminen
239 Kivekäs 2012: Miten betonirakentajat vastaavat ympäristöhaasteisiin?, s. 2
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sen oleskelulle tarkoitettuihin asuntokohtaisiin ulkoiloihin. Kohteen arkkiteh-
toninen ilme muuttuisi tällöin merkittävästi. Lisäksi verrattain pienten ikkunoi-
den vapaa sommittelu ja koko näyttävät palvelevan paremmin arkkitehtuuria 
kuin ilmansuunnat huomioivaa energiatehokkuutta. Rakennuksen leikkisä, 
arkkitehtoninen ilme voitaisiin kuitenkin säilyttää suurentamalla tai lisäämällä 
ikkunoita ja mahdollistamalla auringon säteilyenergian pääsy sisätiloihin pi-
meään talviaikaan. Parvekelaatat toimivat suurten ikkunoiden varjostuksena 
kesäaikaan.

Arkkitehtonisena teemana rakennuksen kuution muodon saavuttaminen rajaa 
kerroslukua tiettyyn pisteeseen asti, sillä asuinkerrostalon runkoa ei voida 
kasvattaa rajattomasti. Mikäli kerroslukua kasvatettaisiin tai suhteita muutet-
taisiin, rakennuksen kuutiomaisuus katoaisi. Hissin avulla Woodcuben raken-
netekniikka on kuitenkin sovellettavissa korkeampiinkin rakennuksiin. Puu-
konseptin kokonaisvaltaisuuden rikkoo ainoastaan jäykistävänä rakenteena 
toimiva betoninen porrashuone. Porrashuone ja hissikuilu voitaisiin kuitenkin 
toteuttaa nykytekniikalla kokonaan puusta. 

Woodcuben arkkitehtuurissa pohjapiirustukset ja asuntojen koot kiinnittävät 
huomiota. Vaikka asunnot ovat perheasuntoja, ne ovat kooltaan suuria tai 
erittäin suuria. Ympäristöystävällisyys ei kuitenkaan tarkoita rakennusalal-
la vain uusia innovaatioita, vaan myös muutosta asumistottumuksiin. Tilojen 
suuren koon lisäksi asuntopohjat eivät ole juuri lainkaan muuntojoustavia. Ti-
lojen monikäyttöisyydellä tai mahdollisuudella jakaa asuntoja rakennukses-
sa niin, että porrashuoneista voisi päästä useampiin asuntoihin, voitaisiin 
mahdollistaa asuntokokojen muunneltavuus ja siten huomioida perheasun-
tojen muuttuvat elämäntilanteet ja harrastukset.  Selkeät huonejaot ja perin-
teiset tilojen koot lukitsevat tilojen käyttötarkoitukset jo arkkitehtisuunnittelu-
vaiheessa.

Rakennus on valmistunut vuonna 2013 ja rakennuksessa on asuttu jo kak-
si vuotta. Käyttäjien kokemuksien kuuleminen rakennuksessa asumisesta, 
sen käyttämisestä, sisäilman laadusta ja puun tuomista rakennuksen ominai-
suuksista olisi kiinnostavaa. Rakennuksen valmistuttua Woodcuben arkkiteh-
ti Matthias Korff muutti rakennukseen itse perheensä kanssa. 

Seuraavaan listaan on koottuina Woodcuben aineistosta poimitut ja tulkitut 
passiiviset emissio- ja energiakonsepteihin vaikuttavat ratkaisut. Kohtees-
sa käytetyt aktiiviset konseptit, kuten katolla olevat aurinkopaneelit tai il-
manvaihdon lämmöntalteenotto, eivät sisälly listaukseen. Lista osoittaa, että 
Woodcuben ekologiset keinot perustuvat pääosin sen rakenteellisiin ratkai-
suihin ja puumateriaalin käyttöön, kun taas arkkitehtuuriin ja tilasuunnitteluun 
liittyviä keinoja ei olla hyödynnetty. Kuvissa 41 ja 42 on esitetty Woodcu-
ben pohjapiirros ja leikkauskuva, joihin on merkitty rakennuksessa käytettyjä 
emissiokonsepteja havainnollistamaan niitä listan kohtia, joita voidaan merki-
tä pohja- ja leikkauskuviin.
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1 Yksinkertainen geometria ja pieni vaippa

2 Aputilat sijoitettu rakennusmassan pimeisiin osiin

3 Oleskelutilat sijoitettu etelään ja makuuhuoneet pohjoiseen

Yksimateriaalisuus

4 Seinät, ylä- ja välipohjat sekä rakennusosat puuta      
   Ei käsittelyä tai päällysteitä

Neutraali hiilijalanjälki

Ei materiaaleihin sitoutunutta energiaa

Ei myrkyllisiä ainesosia

Hengittävä vaippa

Paikallinen puumateriaali

Kasvit on leikattu ja hoidettu oikein

Rakennuksen ja rakennusosien elinkaari on suunniteltu huolella

Materiaalit ovat biokierrätettäviä

5 Ympäristöystävällinen prosessi työmaalla
   Ei kemiallisia jätteitä
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KUVA 41 Woodcuben energiakonsepti tyypillisen asuinkerroksen pohjapiirroksessa.

KUVA 42 Woodcuben energiakonsepti leikkauskuvassa.
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3.3.2 JAMPANKAARI

Rakennuttaja: Järvenpään Mestariasunnot Oy
Arkkitehdit: Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen, Tampere
Sijainti: Jampankaari 4E, Jyväskylä, Suomi
Rakentamisen syy: VTT:n ja Mestariasunnot Oy:n pilottihanke
Tyyppi: Palvelutalo heikkokuntoisille ja dementoituneille
Kerrosala: 5763 m2

Valmistumisvuosi: 2010

Jampankaari 4E on Suomen ensimmäinen nollaenergiatalo, joka valmistui  
Järvenpäähän vuonna 2010. VTT:n ja Mestariasunnot Oy:n yhteisen nollae-
nergiahankkeen rahoittajina toimivat asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA, Sitra ja Tekes.240 Nollaenergiatalon määritelmä perustuu tässä hank-
keessa VTT:n määritelmään, jossa nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa ener-
giaa siirrettäväksi verkostoihin yhtä paljon kuin se kuluttaa uusiutumatonta 
energiaa vuositasolla. Jampankaari 4E on osa Jampankiven Palvelupihaa, 
joka sisältää kaksi peruskorjattua taloa sekä yhden uudisrakennuksen.241 
Tässä kappaleessa esitellään vanhusasunnoiksi suunniteltu nollaenergiauu-
disrakennus. Palvelutalo pyrittiin rakentamaan vuonna 2020 voimaan tulevia 
määräyksiä ennakoiden241. Samassa yhteydessä työryhmä rakennutti myös 
samankaltaisen opiskelija-asuntolan Kuopioon.

Jampankaari 4E:ssä on 44 asuntoa sisältäen pieniä kaksioita, ryhmäko-
tiasuntoja sekä yhden tukiasunnon. Pohjakerroksessa sijaitsevat muun 
muassa yhteistilat sekä hyvinvointikeskus.240 VTT:n rakentamisen asiantun-
tijan Jyri Niemisen mukaan VTT:n kehitystyössä tähdättiin ratkaisuihin, joil-
la "saavutetaan hyvä energiatehokkuus ja sisäolosuhteet – arkkitehtuurista 
ja toiminnallisuudesta tinkimättä". Lisäksi hankkeessa pyrittiin selvittämään, 
"miten pitkälle energiatehokkuudessa voidaan päästä Suomen ilmastossa 
kustannustehokkaasti".241 Nollaenergiatalo on ollut perusteena neljälle Jär-
venpään Mestariasuntojen saamalle palkinnolle, kuten vuonna 2013 myön-
netylle Helsingin seudun ilmastopalkinnolle242.

Jampankaari valittiin tähän diplomityöhön osoittamaan, millainen tilanne 
Suomessa on pian pakolliseksi astuvassa lähes nollaenergiarakentamises-
sa asuinkerrostalojen kohdalla. Lisäksi kohde toimii esimerkkinä erityisasu-
misesta sekä edustaa tyypillistä suomalaista rakentamista.

240 Järvenpään Mestariasunnot Oy: Suomen ensimmäinen nollaenergiatalo nousi  
 Järvenpäähän
241 Tekes: Nollaenergiarakentaminen onnistuu myös Pohjolassa 
242 Green Building Council Finland: Nollaenergiatalo, Jampankaari 4E, Järvenpää

KUVA 43 Vasemmalla: Nollaenergiatalo Jampankaari Järvenpäässä.
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Suunnittelukonsepti

Jampankaari sijaitsee Jampan kaupunginosassa Järvenpäässä243. Järven-
päässä vallitsee Etelä-Suomen lauhkea ilmasto. Jamppa sijaitsee vain parin 
kilometrin päässä kaupungin keskustasta, ja lähiö on kerros- ja vuokratalo-
valtainen. Järvenpään keskustan palvelut sijaitsevat lähellä, mutta Jampan-
kaaren vieressä olevassa pienessä ostoskeskuksessa toimivat myös pe-
ruspalvelut, kuten päivittäistavarakauppa, posti ja terveyspalvelut. Rautatie 
kulkee alueen länsireunalla ja asemalle on noin kilometrin matka, joten esi-
merkiksi Helsinkiin on hyvät julkiset yhteydet. Järvenpään kaupunki käyn-
nisti Jampan alueella vuonna 1993 ARA:n rahoittamana perusparannusoh-
jelman, Jamppa-projektin, jossa talojen peruskorjauksen lisäksi sitouduttiin 
alueen kehittämiseen.243 Jampankaari on yksi kolmesta rakennuksesta Jam-
pankiven palvelupihassa, jossa kaksi muuta rakennusta on peruskorjattu eri-
tyisasumiskäyttöön (kuva 44)244.

KUVA 44 Ilmakuva Jampan alueelta, jossa Jampankaari 4E on oikean puoleinen kolmen 
rakennuksen ryhmänä olevista rakennuksista. Nollaenergiatalon tunnistaa katolla olevista 
aurinkokeräimistä ja -paneeleista.

Jampankaari 4E:n kohdalla oli vuonna 1983 valmistunut, jo huonoon kun-
toon mennyt nelikerroksinen elementtiasuinkerrostalo, jossa oli 20 asuntoa. 
Rakennuksesta laadittiin perusparannus- ja muutossuunnitelma palveluasu-
miskäyttöön, mutta urakkakilpailun myötä kokonaiskustannukset muodostui-
vat liian korkeiksi ja korjaushanke hylättiin. Tilalle rakennettiin uusi energiate-
hokas palvelutalo, joka valmistui kesällä 2011244. Ulkoapäin Jampankaari on 
yksinkertainen, tavallista suomalaista rakentamista edustava 5-kerroksinen 
rakennus. Muuten tavallisen näköisen valkoiseksi rapatun betonisandwich-

243 Järvenpään kaupunki 2015: Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen 
 vuosina 1995 - 1999, s. 3
244 Järvenpään Mestariasunnot Oy: Suomen ensimmäinen nollaenergiatalo nousi  
 Järvenpäähän
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elementtisen kerrostalon yleisilmettä vallitsevat ikkunoiden yläpuolella nau-
hamaisesti kulkevat aurinkosuojaukset sekä katolle asetetut aurinkokeräimet 
ja -paneelit. 

Pohjapiirrokseltaan Jampankaari on energiatehokas 18 x 24 metrin kokoinen 
suorakaide245. Asunnot edustavat pohjapiirrokseltaan sekä sisätiloiltaan tyy-
pillistä suomalaista asuntorakentamista (kuva 45). Asunnot avautuvat pää-
osin itään ja länteen, ja porrashuone on rakennusrungon keskellä luonnon-
valolta pimeällä vyöhykkeellä. Palvelutalo sisältää 44 asuntoa dementiaa sai-
rastaville sekä huonokuntoisille vanhuksille. Neljässä ylimmässä kerroksessa 
sijaitsevat 32 asuntoa sisältävät makuuhuoneen ja tupakeittiön, ja kahdes-
sa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat 11 asuntoa ovat ryhmäkotiasun-
toja246. Toisessa kerroksessa on myös yksi tukiasunto. Jokaisessa kerrok-
sessa on yhteisparveke, joka yhdistyy neljässä ylimmässä kerroksessa ker-
roskohtaiseen yhteistilaan. Asunnoissa ei ole henkilökohtaisia parvekkeita. 
Kellarissa sijaitsevat muun muassa saunatilat sekä tekniset tilat. Suurin osa 
yhteistiloista, hyvinvointikeskus ja ruokala sijaitsevat pohjakerroksessa. Ryh-
mäkotiasunnoissa on tilat myös palveluntuottajalle. Hoivapalvelu järjestetään 
yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa, ja palveluita tuotetaan myös 
muihin samassa pihassa oleviin rakennuksiin. Jampankiven palvelupihan yh-
teinen piha-alue suunniteltiin ja rakennettiin valmiiksi kesällä 2011. Pihalla on 
myös pihapiirin yhteinen puulämmitteinen pihasauna.244

KUVA 45 Jampankaaren sisätilat edustavat tyypillistä suomalaista rakentamista. Kuvassa 
on asuntokohtainen tupakeittiö rakennusvaiheessa.

245 Thinglink 2015: Järvenpään Mestariasuntojen nollaenergiatalo
246 Tekes: Nollaenergiarakentaminen onnistuu myös Pohjolassa



144

Energiakonsepti

Jampankaaren energiakonseptia ohjaa VTT:n nollaenergiatalon määritelmä, 
jossa nollaenergiarakennus tuottaa uusiutuvaa energiaa siirrettäväksi verkos-
toihin yhtä paljon kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa vuodessa. Vält-
tämätöntä tarkastelussa ei siis sinänsä ole se, kuinka paljon energiaa kulu-
tetaan vaan se, että määrä saadaan kompensoitua uusiutuvan energian tuo-
tannolla. Vaikka rakennus rakennettiin jo vuonna 2011, se pyrkii vastaamaan 
ennakolta vuonna 2020 voimaan tuleviin lähes nollaenergiatalon määräyk-
siin247. Vuoden 2020 määritelmään vastaaminen voidaan arvioida vasta lähes 
nollaenergiatalon määritelmän valmistuttua Ympäristöministeriön toimesta. 
Palvelutalon toteuttamisessa nollaenergiatason saavuttaminen on ollut pro-
sessin tärkein päämäärä sekä teema koko hankkeen läpi.

Rakenteiltaan nollaenergiatalo vaatii tiiviin ja hyvin lämmöneristetyn ulkovai-
pan lämmön pitämiseksi247.  Jampankaaren ulkoseinä on perinteinen sand-
wich-elementti, jonka eristeenä on 300 mm polyuretaania. Seinäraken-
teen U-arvo on 0,08 W/(m2K), yläpohjan 0,07 W/(m2K) ja alapohjan 0,10 W/
(m2K)248. Rakennuksesta on tehty mahdollisimman ilmatiivis niin, että mitatut 
n50 ilmatiiviysluvut vaihtelevat välillä 0,18...0,35 1/h248. Lisäksi kohteessa on 
energiatehokkaat ovet ja ikkunat247. Ikkunat ovat nelilasisia ikkunoita, joiden 
U-arvo on 0,76 W/(m2K) ja g-arvo 0,22. Ikkunalasissa oleva kalvo suojaa au-
ringon säteilyltä.248 Muita passiivisia energiakonseptin keinoja ovat julkisivun 
ilmeen antavat aurinkovarjostimet, jotka ovat pitkiä ritilämäisiä lippoja ikku-
noiden yläpuolella. Lipat kiertävät koko rakennusta sen jokaisella julkisivulla 
estäen suoran auringonsäteilyn pääsyä sisätiloihin sekä tilojen ylikuumene-
mista kesäaikana.

Nollaenergiatalossa keskeistä on ennen kaikkea uusiutuvan energian  hyö-
dyntäminen rakennuksessa, sillä sen avulla tuotetaan ja kompensoidaan ra-
kennuksessa kulutettu energia. Uusiutuvan energian tuottaminen korostuu 
Jampankaaressa visuaalisesti katolle asetettujen lukuisten aurinkokeräin-
ten sekä -paneeleiden avulla (kuva 46). Rakennuksen 72:ssa aurinkopanee-
lissa on yhteensä 108 m2 sähköä tuottavaa pinta-alaa ja 1,5 m2 kokoisten 
paneeleiden on suunniteltu kattavan vuositasolla rakennuksen talotekniikan 
vaatiman energiankulutuksen248. Osa aurinkopaneeleista on integroitu ikku-
nan yläpuolisiin aurinkolippoihin, jolloin on samalla säästetty varjostimien yli-
määräisistä taloudellisista kuluista. Katolla olevat paneelit ovat 30 asteen ja 
eteläjulkisivulla olevat paneelit 45 asteen kulmassa249. Katolla on myös 35 
kappaletta 2,5 m2:n kokoisia tyhjiöputkiaurinkokeräimiä, joilla tuotetaan suu-
ri osa rakennuksessa tarvittavasta lämmöstä248. Aurinkolämpöä käytetään ti-

247 Tekes: Nollaenergiarakentaminen onnistuu myös Pohjolassa 
248 Thinglink 2015: Järvenpään Mestariasuntojen nollaenergiatalo
249 Sähkösuunnittelu Seppälä Oy 2010: Järvenpään nollaenergiatalo, s. 5 
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lojen lämmityksen lisäksi käyttöveden lämmitykseen sekä lattialämmityk-
seen247. Loput lämmityksestä hoidetaan maalämmöllä eli kahdella 200 metriä 
syvällä lämpökaivolla, joita hyödynnetään kesällä myös asuntojen viilennyk-
seen. Porakaivot esilämmittävät tuloilmaa talvisin ja viilentävät kesäisin248. 
Kaukolämpöä käytetään vain silloin, kun aurinkolämpökeräimistä ja lämpö-
kaivoista ei saada riittävästi energiaa250. Rakennuksessa on koneellinen huo-
neistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla. 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää noin 80 prosenttia lämpö-
energiasta uudelleenlämmitykseen.247 Rakennusta ohjataan kattavalla taloau-
tomaatiojärjestelmällä248. 

Kiinteistösähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla ja hissin jarrutusenergialla. Ta-
lon tuottama ylimääräinen sähkö ja lämpö voidaan hankkeen toimitusjohta-
ja Veikko Simunaniemen mukaan laskennallisesti vähentää sen omasta säh-
könkulutuksesta. Sähkön myyntisopimuksella voidaan myydä sähköä myös 
verkkoon, ja yhtiön sisäisen siirtohinnoittelun avulla lämpöä voidaan myydä 
toiseen taloon samassa pihapiirissä. Uusiutuvat energialähteet tuottavatkin 
laskennallisesti enemmän energiaa vuodessa kuin rakennus itse tarvitsee.251 
Tarkalleen ottaen rakennuksen voidaan siten ajatella olevan plusenergiatalo.

KUVA 46 Jampankaaren katolla on 72 aurinkopaneelia ja 35 tyhjiöputkiaurinkokeräintä.

250 Insinööritoimisto Mustonen Oy 2010: 0-energia mahdollista tänäpäivänä
 eikä vasta vuonna 2020, s. 4
251 Järvenpään Mestariasunnot Oy: Suomen ensimmäinen nollaenergiatalo nousi  
 Järvenpäähän
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Analyysi

Suomen ensimmäisenä nollaenergiatalona, ja oikeastaan plusenergiatalona, 
Jampankaari on tärkeä suunnannäyttäjä Suomen energiatehokkaassa raken-
tamisessa. Myös Pohjoismaissa rakennus on ainutlaatuinen252. 

Olisiko tästä  pilottikohteesta, Suomen vuoden 2020 tulevaisuuden kerrosta-
losta, voinut rakentaa kiinnostavan ja uudenlaisen rakennuksen myös visu-
aalisesti? Ulospäin rakennus näyttää aivan tavalliselta asuinkerrostalolta, jo-
hon on lisätty aurinkopaneeleita, -keräimiä ja -lippoja. Vihreän rakentamisen 
sijaan rakennus viestittää kehittynyttä teknologiaa ja kustannustehokkuutta, 
jotka eittämättä ovat olleetkin hankkeen yksinä päämäärinä. Samalla kohde 
osoittaa, että aivan tavallinenkin kustannustehokas ja toteutettavissa oleva 
rakennus voi olla nollaenergiatalo. Toisaalta rakennuksen julkisivusuunnitte-
lussa tai pohjapiirroksissa olisi voitu esittää vihjeitä energiatehokkuudesta tai 
uutta askelta kohti tulevaisuuden rakentamista. Rakennus olisi voinut vies-
tittää ekologisuutta ja tuoda uusia piirteitä rakennusalalle käynnissä olevan 
ekologisen rakentamisen murrosvaiheessa. Hankkeella olisi siten voinut olla 
mahdollisuus saavuttaa huomattavasti enemmän kiinnostusta ja näkyvyyttä 
myös mediassa sekä alan keskuudessa. Ainutlaatuisen nollaenergia-asuin-
kerrostalon myötä Suomi voisi olla Pohjoismainen kiinnostava edelläkävijä 
EU:n lähes nollaenergiatavoitteissa.

Uusiutuvan energian monipuolinen tuottaminen on kohteen suuri ansio. Li-
säksi ylimääräisen tuotetun energian myyminen toiseen kiinteistöön on ke-
hitysaskel Suomessa, ja laajempi aluekohtainen tarkastelu tai sähkön myy-
minen verkkoon on varmasti tulevaisuuden suuntaus. Tässä kohteessa uu-
siutuvan energian ja ennen kaikkea aurinkoenergian ollessa merkittävässä 
roolissa, niiden integroituminen osaksi arkkitehtuuria olisi ollut kiinnostavaa. 
Katolle omine telineineen jälkeenpäin lisätyt paneelit ja keräimet kuvaavat 
konkreettisesti aikaisemmin mainittua tekniikan lisäämistä huomioimatta en-
sin itse rakennuksen perustekijöitä. Integroimalla paneelit katon tai julkisivu-
jen muotokieleen, olisi voitu saavuttaa yksinkertaista ja kaunista nollaener-
gia-arkkitehtuuria. Ritilämäisiin ikkunavarjostimiin integroidut paneelit voisivat 
olla kauniita ja mielenkiintoisia, ja muodostaa rakennukselle persoonallisen 
ilmeen. Norjan ZEB Research Centren esittämä osapuolten väliseen yhteis-
työhön perustuva malli olisi voinut luoda kiinnostavan, aivan erinäköisen lop-
putuloksen myös Jampankaaren kohdalla.

Arkkitehtuurin rooli jää vähäiseksi ulkonäön ja visuaalisen viestinnän lisäk-
si myös energiatehokkuuden parantamisessa, sillä passiivisia arkkitehtuurin 
keinoja ei ole hyödynnetty kohteessa juuri lainkaan. Rakennuksen kompakti 

252 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2011: Energiatehokkuuden parantaminen mullistaa 
 rakentamisen lähivuosina
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suorakaiteen mallinen geometria on mainittu yhtenä energiakonseptina, joka 
takaa yksinkertaisen ja tiiviin vaipan. Toisena keinona ovat aurinkovarjosti-
met, joilla on myös suuri merkitys lämpökuormien ja sisävalaistuksen kan-
nalta. Tontin ja rakennusryhmän vaatimukset ovat määränneet rakennuksen 
suuntauksen, eikä huoneistojen ja suuntauksen optimointiin esimerkiksi ra-
kennusmassan muodon tai pohjapiirrosten tapauskohtaisemman suunnitte-
lun avulla olla keskitytty. Ikkunoiden koolla, mallilla ja sijoittelulla olisi voitu 
vaikuttaa merkittävästi sisäolosuhteisiin. Kohde heijastaa suomalaista lineaa-
rista rakennusprosessimallia, jossa osapuolet hoitavat oman tehtävänsä pe-
räkkäisessä järjestyksessä. Lisäksi kohteen voidaan ajatella osoittavan yh-
dessä FInZEB:n lähes nollaenergiatalon määritelmän kanssa, mihin suuntaan 
suomalainen ympäristöystävällinen rakentaminen on menossa. Suuntana 
voidaan ajatella olevan tekniikan lisääminen perusratkaisujen kyseenalaista-
misen sijaan. Koska ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja nollaenergia-
rakentamisessa yhteistyön merkitys korostuu, myös arkkitehtien on liityttävä 
mukaan ympäristöystävällisen rakentamisen työryhmään, kääntää teknolo-
giakeskeinen suunta kokonaisvaltaisuudeksi ja ottaa vastuu omasta tärkeäs-
tä osa-alueestaan vihreässä rakentamisessa. Arkkitehtisuunnittelun osuuden 
puutteesta hankkeessa tässä tapauksessa viestittää konkreettisesti se, ettei 
arkkitehtien nimiä mainita hankkeen osapuolten kärkinimissä.

Lähes nollaenergiatalon tavoitetason ja tämän esimerkkikohteen yhteydessä 
nousee kysymys siitä, ajatellaanko Suomessa ainoastaan energiatehokkuut-
ta ympäristöystävällisyydeksi. Voisiko esimerkiksi tämä kohde täyttää kas-
vihuonekaasupäästöt huomioivan nollaemissiotalon kriteereitä tai tarkastella 
rakennuksen koko elinkaarta? Energiatehokkuuteen painottuvan suomalai-
sen lähes nollaenergiatalon määritelmän taipuminen hiilijalanjäljen ja elinkaa-
ren näkökulmien huomioimiseen välttämättä ole tulevaisuudessa helppoa. 
Teknologiaan perustuvan energiatehokkuusajattelun haasteina elinkaaren 
kannalta ovat teknologian ja aurinkopaneeleiden lyhytikäisyys rakennuksen 
ikään verrattuna, sekä vähähiilisyyden kannalta esimerkiksi aurinkopaneelei-
den materiaalien suuret emissiot. Päästöjen yhteydessä myös Jampankaa-
ren tontilla olleen kerrostalon purkamisen, jätteiden käsittelyn, kierrättämi-
sen ja uusiokäytön keinojen hyödyntäminen uuden rakennuksen yhteydessä 
nousevat mieleen.

Seuraavaan listaan on kerätty Jampankaaressa käytettyjä passiivisia kon-
septeja, joita on merkitty kuvien 47 ja 48 pohja- ja leikkauspiirustuksiin. 
Jampankaaren aktiivisia keinoja, kuten aurinkopaneeleita ja -keräimiä, maa-
lämpöpumppua, lämmöntalteenottoa tai hissin jarrutusenergiaa ei ole poimit-
tu listaukseen.
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1 Yksinkertainen geometria ja pieni vaippa

2 Aputilat sijoitettu rakennusmassan pimeisiin osiin

6 Energiatehokkaat ikkunat

5 Energiatehokkaat ovet

7 Ikkunalasien kalvo suojaa auringon säteilyltä

8 Aurinkovarjostimet estävät suoran auringonvalon sekä 
tilojen ylikuumenemisen kesäaikaan

3 Hyvä lämmöneristys

4 Tiivis vaippa

9 Ilmaisenergiaa kodinkoneista, valaisimista, ihmisistä ja 
auringonvalosta
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KUVA 47 Jampankaaren energiakonsepti pohjapiirroksessa (2. - 5. kerros)

KUVA 48 Jampankaaren energiakonsepti leikkauskuvassa.
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3.3.3 BIQ

Arkkitehdit: Splitterwerk Architects (Itävalta)
Sijainti: Am Inselpark 17, 21109 Hampuri, Saksa
Rakentamisen syy: IBA Hamburg 2013 asuntomessut
Tyyppi: Asuinkerrostalo
Kerrosala: 5400 m2

Valmistumisvuosi: 2013253

Bio Intelligent Quotient BIQ254, lempinimeltään The Clever Treefrog, on maa-
ilman ensimmäinen rakennus, jossa rakennuksen tarvitsema energia tuote-
taan julkisivussa kasvatettavan levän avulla. Rakennus toimii kestävän ener-
giantuotannon sekä omavaraisen rakennuksen esimerkki- ja testikohteena 
urbaanissa ympäristössä.255 Nelikerroksinen asuinkerrostalo BIQ on raken-
nettu Saksan IBA Hamburg 2013 asuntomessujen Smart Material Houses 
-ryhmään, kuten tässä työssä esitelty Woodcube253. Rakennusta ovat olleet 
suunnittelemassa kansainvälinen suunnittelu- ja insinööritoimisto Arup, sak-
salainen konsultointiyritys SSC Strategic Science Consultants sekä itävalta-
lainen arkkitehtitoimisto Splitterwerk Architects254.

Rakennuksen bio-adaptiivinen leväjulkisivu tekee kohteesta ainutlaatui-
sen. Vaikka BIQ:n ominaisimpana tekijänä ovat sen leväpaneelit, rakennus 
on suunniteltu kokonaisuudessaan tulevaisuuden ympäristöystävällisen nä-
kemyksen mukaisesti. Leväjulkisivut edustavat uudenlaista viherkasvillisuut-
ta, ja muiden julkisivujen kirkkaanvihreät pinnat korostavat ympäristöteemaa. 
Leväpaneelit toimivat sekä aktiivisin että passiivisin keinoin tuottaen energiaa 
ja toimien kesäajan varjostuksena. Sisätilojen uudenlainen muuntojoustava 
ajattelu kyseenalaistaa asuinkerrostalojen nykyiset tilaratkaisut. Rakennuksen 
keskeisimmät teemat ovat siten ympäristöystävällisyys ja tulevaisuus. 

BIQ on edustaa tässä diplomityössä innovatiivista ekologista rakentamista. 
Kohde toimii esimerkkinä passiivisten ja aktiivisten keinojen integroimisesta. 
Lisäksi kohde osoittaa, että perinteisten ratkaisumallien lisäksi erityissuun-
nittelulla voidaan saavuttaa ympäristötavoitteita luoden samalla identiteettiä 
rakennukselle. Vaikka kohde edustaakin kokeilevaa arkkitehtuuria, se on jo 
toteutunut ja siten varteenotettavasti tarkasteltava esimerkkikohde, joka voi 
toimia innoituksena uusille, erikoisemmille suunnitteluratkaisuille tulevaisuu-
dessa kyseenalaistaen totuttuja toimintatapoja. BIQ on myös esimerkki sii-
tä, että nollaemissio-, nollaenergia- ja passiivitalokriteerit voidaan täyttää sa-
massa kohteessa.

253 IBA Hamburg: BIQ
254 Splitterwerk: The Clever Treefrog
255 Inhabitat 2012: The World’s First Algae-Powered Building Opens in Hamburg

KUVA 49 Vasemmalla: Nollaenergia-, nollaemissio- ja passiivitalo BIQ Hampurissa.
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Suunnittelukonsepti

Rakennus sijaitsee Saksan Hampurin messualueella aivan Woodcuben lähet-
tyvillä (kuva 50)256. Ekologisen rakentamisen perustana olevasta paikallises-
ta ilmastosta ja asuntomessualueen infrastruktuurista kerrotaan Woodcuben 
suunnittelukonseptin yhteydessä. Kompakti rakennus sijoittuu messualueel-
le muiden yksittäisten rakennusten joukkoon. Suorakaiteen muotoista mas-
saa on lovettu parveke-, kattoterassi- ja sisäänkäyntisyvennyksin. Rakennus 
on ulkoapäin helposti tunnistettava aurinkoisiin ilmansuuntiin eli kaakkoon ja 
lounaaseen suuntaavien leväpaneelijulkisivujensa ansiosta. Lasiset paneelit 
muodostavat rakennukselle omalaatuisen elävän julkisivun, jossa näkyy le-
vän muodostuminen. BIQ:n niin kutsutut ”elävät seinät” antavat esimerkin 
siitä, että tulevaisuudessa julkisivuilla ajatellaan olevan muitakin tehtäviä kuin 
olla vain esteettinen kuori ja säänsuoja.256 Koillisen ja luoteen julkisivut ei-
vät jää tavanomaisesta rakennustekniikasta huolimatta vähemmälle huomiol-
le niiden kirkkaanvihreän rappauksen ansiosta. Julkisivuihin maalatut suuret 
puhekuplat ”Photosynthese?” ”Cool!” eivät myöskään jätä rakennuksen pää-
teemaa katsojille epäselväksi (kuva 51).

KUVA 50 BIQ on kuvassa oikeanpuoleisin vihreä rakennus.

KUVA 51 Vihreäksi rapattuihin julkisivuihin on maalattu puhekuplat "Photosynthese?" 
"Cool!". 

Sisätiloissa on yhtä rohkea, futuristinen ote kuin ulkopuolen leväjulkisivuis-
sakin (kuva 52). Sisätilojen muuntojoustava konsepti pyrkii mahdollistamaan 
erilaisia tilaratkaisuja ja vastaamaan erilaisten asukkaiden tarpeisiin sekä tu-
levaisuuden muuttuviin elämäntilanteisiin urbaanissa asuinympäristössä. Si-
sätiloissa korostuvatkin asumisen ja työn yhdistyminen sekä asuintilojen 
muunneltavuus liikuteltavien tilaelementtien ja kalusteiden avulla. Rakennus 
tarjoaa erikokoisia asuntoja 50 - 120 m2:n välillä. Kahdessa BIQ:n 15:sta 
asunnosta ei ole erillisiä huoneita lainkaan mahdollistaen asukkaiden mää-
rittää asuntonsa omien tarpeidensa mukaisesti. Tilojen eri funktioiden, kuten 
keittiön, kylpyhuoneen ja makuuhuoneiden, paikkoja voi vaihdella. Tiloja voi-

256 IBA Hamburg: BIQ
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daan yhdistää keskenään tai ikään kuin neutralisoida monikäyttöisiksi tiloiksi 
(kuva 53). Tilojen funktiot ja huonekalut ovat integroituina rakenteisiin ja sul-
jettavissa kaappeihin. Aurinkoisiin ilmansuuntiin avautuvat asuntokohtaiset 
suuret parvekkeet luovat näkymiä vieressä olevaan puistoon ja mahdollis-
tavat julkisivujen leväpaneeleiden tarkastelun läheltä. Läheltä katsoessa nä-
kee, kuinka levä käyttää hiilidioksidia ja luo kuplivaa happea yhteyttämisen 
lopputuotteena.256 Vihreät leväjulkisivut tarjoavat siten asukkaille uudenlaisen 
viherkasvillisuuden lisäksi myös elämyksellisyyttä.

KUVA 52 Sisätiloissa on vahva futuristinen ilme. 

KUVA 53 Tiloja voidaan ikään kuin neutralisoida monikäyttöisiksi tiloiksi.
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Energia- ja emissiokonsepti

BIQ:n energiakonsepti perustuu ensisijaisesti sen eläviin julkisivuihin. Yhteyt-
tävien leväseinien ansiosta rakennus on verkkoon yhdistettynä sekä nollae-
nergiatalo257 että nollaemissiotalo258, joiden lisäksi se täyttää Saksan passii-
vitalostandardin. Nollaemissiotalon kriteerit täyttyvät hiilidioksidia sitovan le-
värakenteen ansiosta, vaikka rakennuksen runko on betonia. Lisäksi BIQ on 
täysin omavarainen energiansaannin suhteen: Julkisivupaneeleiden levä toi-
mii biomassana eli uusiutuvana energialähteenä, jonka avulla tuotetaan säh-
kö- ja lämpöenergiaa. Näin esimerkiksi fossiilisia polttoaineita ei tarvita.220

Rakennuksen julkisivuilla on yhteensä 129 bio-reaktoria eli leväpaneelia (kuva 
54), joiden pinta-ala on yhteensä 200 m2 257. Paneelit ovat kuin pieniä levä-
viljelmiä, jotka on sijoitettu parvekkeiden lasitukseksi ikään kuin rakennuksen 
biologiseksi kaksoisjulkisivuksi. Levä on bakteerien kokoista pientä kasvus-
toa, joka kasvaa paneeleiden kahden lasilevyn välissä. Yksinkertaistettuna 
levän ainoa tehtävä on kasvaa. Kuoren sisään syötetään jatkuvasti ravin-
toaineita ja hiilidioksidia vesikiertojärjestelmän avulla. Auringon paistaessa 
levä yhteyttää ja kasvaa. Julkisivu kerää auringon lämpöenergiaa absorboi-
dessaan auringon valoa ja tuottaa siten lämpöä. Leväpaneeleihin integroidut 
aurinkokeräimet keräävät lämpöenergiaa, jota käytetään suoraan lämpimän 
käyttöveden tai tilojen lämmitykseen. Ylimääräinen lämpöenergia varastoi-
daan lämmönvaihtimiin ja suolavedellä täytettyihin 80 metriä syviin porakai-
voihin, joista saadaan lämpöenergiaa myös talvella. Rakennuksen energiajär-
jestelmä muodostaa siten kokonaisuuden, joka hyödyntää aurinkoenergiaa, 
maalämpöä, lämpökattilaa, paikallista lämmitystä ja biomassaa.259

KUVA 54 Levä kasvaa julkisivujen lasipaneeleissa. 

Levä kukki ja lisääntyy säännöllisissä rytmeissä. Kun levää on riittävästi, 
korjattava levä erotellaan paneeliin jätettävästä levästä ja siirretään paksu-
na massana rakennuksessa olevaan tekniseen tilaan. Myöhemmin levä siirre-

257 Vox Media Inc. 2015: These Net-Zero Apartments Will Be Powered by Live Algae
258 ArchDaily: World's First Algae Bioreactor Facade Nears Completion
259 IBA Hamburg: BIQ
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tään ulkoiseen biokaasuvoimalaan, jossa massa pannaan käymään ja käyte-
tään energian tuottamiseen.258 Levä soveltuu erittäin hyvin biomassaksi, sillä 
se tuottaa viisi kertaa enemmän biomassaa hehtaaria kohden tavallisiin bio-
massaa tuottaviin kasveihin verrattuna. Lisäksi levä sisältää erityisen paljon 
öljyjä, joita voidaan käyttää energian tuottamiseen. Levän käyttäminen ei ole 
uusi keksintö, sillä sitä käytetään myös kosmetiikan ja ruokateollisuuden tes-
tilaboratorioissa. Rakennusalalla BIQ:n leväjulkisivu on kuitenkin maailman 
ensimmäinen leväinnovaatio edustaen uudenlaista vihreää teknologiaa.259

Leväjulkisivulla on myös passiivisia tehtäviä, sillä se suojaa asuntoja melulta, 
lämmöltä, kylmyydeltä sekä suoralta auringon säteilyltä. Leväpaneelit toimi-
vat siten sekä aurinkovarjostuksena että eristeenä.259 Julkisivu perustuu le-
vän kasvamiseen, sillä levä kasvaa nopeammin kirkkaassa auringonvalossa 
tarjoten varjostusta sisätiloihin.260 Pilvisellä ja pimeällä ilmalla levä kasvaa hi-
taammin, jolloin vedellä täytetyt lasipaneelit päästävät enemmän luonnonva-
loa lävitseen sisätiloihin. Koska dynaamisen, sääolosuhteisiin sekä vuorokau-
den- ja vuodenaikoihin mukautuvan varjostuksen sanotaan olevan energiate-
hokkuuden kannalta paras varjostuskeino, leväpaneelit tarjoavat luonnollisen 
automaatiojärjestelmän varjostuksen optimointiin. Vedellä täytettyjen panee-
leiden viilentävä vaikutus perustuu veden kykyyn sitoa lämpöenergiaa, jol-
loin paneelit tasaavat sisälämpötiloja vuorokauden ääriolosuhteita vastaan257.

Insinööri- ja suunnittelutoimisto Arupin kehittämää leväpaneelirakennetta 
kutsutaan nimellä BIK257. Arupin vision mukaan rakennukset tulevat muuttu-
maan merkittävästi tulevan viidenkymmenen vuoden aikana. Arupin mukaan 
tulevaisuuden kehitys suuntaa ennen kaikkea eläviin rakennuksiin, jotka vas-
taavat vallitsevaan ympäristöönsä. Myös aurinkopaneelimaalit, pilvenpiirtäjä-
viljelmät sekä kaasulla toimivan robotiikan kehitys ovat esimerkkejä Arupin 
tulevaisuusvisioista.260 Tutkimuksen johtajan Jan Wurmin mukaan leväjärjes-
telmästä voisi kehittyä tulevaisuuden kestävä energiantuottoratkaisu urbaa-
nissa ympäristössä. ”On erittäin kekseliästä hyödyntää biokemiallista pro-
sessia sääolosuhteisiin sopeutuvana varjostuksena ja on hienoa nähdä se 
kokeilussa tosielämässä,” Wurm sanoo261. Leväpaneelit on valmistanut sak-
salainen yritys Colt International.262 Levästä energiansa saavat rakennukset 
ovat toistaiseksi jääneet konseptitasolle. Tällaisia ovat esimerkiksi kokonaan 
leväpaneeleilla päällystetyt rakennukset, Lontooseen suunniteltu biopolttoai-
neella toimiva pilvenpiirtäjä,262 Chicagon Marina Towersien uusi julkisivupinta 
sekä Arupin Pilvenpiirtäjä 2050 -vision mukaiset leväsäiliöt. Arupin mukaan 
levärakenteet nousevat uudeksi muotisanaksi bioarkkitehtuurin ja uusiutuvan 
energian tutkimisen alalla hapen sekä vedyn tuottamisen, saasteiden sitomi-
sen, ja hiilidioksidin absorboimisen ansiosta.258

260 Inhabitat 2012: The World's First Algae-Powered Building Opens in Hamburg
261 "To use bio-chemical processes for adaptive shading is a really innovative and 
 sustainable solution, so it is great to see it being tested in a real-life scenario."
262 Deezen 2013: Arup unveils world's first algae-powered building
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Analyysi

BIQ:n julkisivut korostavat ympäristökonseptia kirkkaan vihreän värinsä, julki-
sivuun maalattujen puhekupliensa sekä huomiota herättävien elävien leväpa-
neeleidensa ansiosta. Näiden lisäksi julkisivuihin on yhdistetty punavalkorai-
taisia liikennemerkkien tyylisiä julkisivukoristuksia, joiden yhteys rakennuksen 
teemaan jää epäselväksi. Leikkisän ulkoasun voidaan ajatella koettelevan ra-
kennuksen konseptin ja levätekniikan uskottavuutta. Ristiriitaisen tunnelman 
luovat rakennuksen toisen puolen julkisivuilla olevat innovatiiviset leväpanee-
lit ja toisen puolen kustannustehokkaan näköiset vihreäksi rapatut julkisivut. 
Tehokkaan näköiseksi rakennuksen tekee myös sen kompakti muoto, joka 
palvelee sekä kustannus- että energiatehokkuutta. Sen sijaan että näin ra-
dikaali tulevaisuuden asuinkerrostalo visioitaisiin tornitalona tai monimuotoi-
sena kudelmana, rakennus onkin standardin suorakaide. Tähän voi kuitenkin 
vaikuttaa rakennussuunnittelun sijaan messualueen kaava. Se, onko raken-
nuksen ulkokuori huomiota herättävyyden lisäksi kaunis tai tyylikäs, jää kat-
sojan arvioitavaksi. 

Leväpaneelit aiheuttavat sekä mielenkiintoa että skeptisyyttä. Levän tulee 
pysyä elossa kylmällä talvella263, jolloin se saa niukasti auringon valoa. Tällai-
sen rakennuksen soveltaminen Pohjois-Saksaa kylmemmissä ja pimeämmis-
sä ilmastoissa, kuten Suomessa, voisi olla haasteellista.  Myös järjestelmän 
hinta ja huolto herättävät kysymyksiä. Levään perustuvia ratkaisuja kehi-
tetään edelleen tutkimusten ja BIQ:n kaltaisten pilottikohteiden avulla. Le-
vätekniikan kehittyessä järjestelmää voidaan käyttää jopa suuremman mit-
takaavan kohteissa sekä urbaaneissa tulevaisuusvisioissa, eikä BIQ:n ole 
tarkoitus jäädä vain yksittäiseksi tapaukseksi. Koska BIQ on perusarkkiteh-
tuuriltaan pelkistetty ja tavanomainen, rakennuksen voidaan ajatella olevan 
vain alusta leväjulkisivun ja siihen yhdistettyjen energiaratkaisuiden kokeilul-
le. Levän tai muun kasvillisuuden hyödyntäminen rakennuksen julkisivujen li-
säksi talon tasakatolla olisi perusteltua.

Vaikka rakennus on selkeästi keskittynyt leväjulkisivun kehittämiseen, tu-
levaisuusteeman kiinnostavuutta lisäävät sisätilojen uudenlaiset ratkaisut. 
Huoneistojen variaatiot perinteisestä täysin muunneltaviin todistavat, että 
tällainen rakennus mukautuu erilaisiin tilaratkaisuihin. Suuret asuntokoot ei-
vät välttämättä tue ympäristöystävällisyyttä, mutta toisaalta muunneltavissa 
asunnoissa voi asua montakin asukasta elämäntilanteesta riippuen. Työn ja 
asumisen yhdistyminen on asuntotuotannon kiinnostava tulevaisuuden tee-
ma. Sisätilojen vahva futuristinen ilme haastaa kuitenkin joustavuutta: Miten 
tällainen ilme kestää aikaa ja miten se vastaa uusiin tulevaisuusvisioihin ajan 
kuluessa? Tilojen voidaan kuitenkin ajatella olevan muokattavissa asukkaan 
haluaman näköisiksi muuntojoustavuuden ominaisuuksien säilyessä.

263 Inhabitat 2012: The World's First Algae-Powered Building Opens in Hamburg
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BIQ osoittaa, että tulevaisuuden ekologiset ratkaisut ovat parhaimmillaan 
passiivisten ja aktiivisten keinojen yhdistämistä. Niin kutsutut elävät raken-
nukset sopeutuvat ympäristöönsä ja hyödyntävät passiivisia keinoja ympä-
ristötavoitteiden saavuttamiseksi. Aktiiviset keinot integroidaan kokonaisuu-
teen, jolloin luodaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Koska BIQ:n integroi 
käyttämänsä järjestelmät osaksi arkkitehtuuria ja sen aktiiviset keinot perus-
tuvat passiivisiin keinoihin, on BIQ hyvä esimerkkikohde tässä diplomityös-
sä. Lisäksi BIQ osoittaa, että hiilineutraali rakentaminen ei perustu ainoas-
taan vähähiilisten materiaalien käyttämiseen tai suuripäästöisten materiaalien 
välttämiseen, vaan BIQ:ssa on lähestytty tavanomaista rakentamista kom-
pensoimalla materiaalipäästöjä emissioita sitovalla ratkaisulla. Koska beto-
nielementtirakentaminen on Suomessa yleinen ja pitkälle viety tekniikka, be-
tonin hiilijalanjäljen neutraloiminen lienee realistisempi ratkaisu kuin betonin 
käytön lopettaminen.

Seuraavaan listaan on koottuna BIQ:ssa käytettyjä passiivisia suunnittelurat-
kaisuja niin, että aktiiviset keinot jäävät listauksen ulkopuolelle. Listaus osoit-
taa, että kohteen energia- ja emissiokonseptit perustuvat lähes kokonaan le-
väjulkisivuihin. Silti kohde on pystynyt saavuttamaan passiivitalon, nollaener-
gia- ja nollaemissiotalon tasot. Listan sisältämät kohdat on merkitty kuvien 
55 ja 56 pohja- ja leikkauspiirroksiin.
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1 Leväjulkisivut ja uudet viherinnovaatiot

2 Yksinkertainen geometria ja pieni vaippa

3 Suuntaus etelään
   Leväjulkisivut, parvekkeet ja oleskelutilat etelään

4 Muuntojoustavuus
   Muunneltavuus, liikuteltavat tilaelementit, tilojen 
   neutraloiminen, funktioiden vaihtaminen
5 Dynaaminen varjostus
   Leväpaneelit varjostavat eteläjulkisivuja kesällä ja päästävät 
   lävitseen luonnonvaloa talvella
6 Viilennys vedellä
   Leväpaneeleiden vesi viilentää ilmaa
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KUVA 55 BIQ:n energiakonsepti pohjapiirroksessa. 

KUVA 56 BIQ:n energiakonsepti leikkauskuvassa.

1

1

2

2

3

4

5

6

5
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4 SUUNNITTELU-
TUTKIELMA
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4.1 KONSEPTIT
Konsepteilla tarkoitetaan tässä työssä keinoja tai toimintamalleja  ympäris-
töystävälliseen rakentamiseen. Konseptien voidaan ajatella olevan  erään-
laisia ohjeita ympäristöystävälliseen suunnitteluun, mutta toisaalta jokainen 
kohta pitää arvioida aina tapauskohtaisesti. Konseptit ovat ennemmin niitä 
asioita, joita tulisi huomioida ja toteuttaa ympäristöystävällisen rakennuksen 
suunnittelussa. Konseptit ovat vastaus kysymykseen: Mitä tulisi tehdä, jot-
ta saavutetaan ympäristöystävällinen lopputulos? Konseptit toimivat ikään 
kuin otsikkoina ratkaisumalleille eli varsinaisille konkreettisille suunnittelurat-
kaisuille. Esimerkiksi, kun konsepti ohjaa varjostamaan etelänpuoleiset ikku-
nat vaakasuuntaisella ylävarjostuksella, ratkaisumalli kertoo, että ikkunan voi 
varjostaa ritilämäisellä lipalla tai pergolalla. Ratkaisumallit vastaavat siten ky-
symykseen: Miten tulisi tehdä tai toimia, jotta saavutetaan ympäristöystäväl-
linen lopputulos?

Tässä kappaleessa käydään läpi ympäristöarviojärjestelmissä, tavoitetasois-
sa ja esimerkkikohteissa ilmenneet ja niistä poimitut konseptit. Konseptit on 
ryhmitelty luonteensa mukaan neljän pääotsikon alle, jotka ovat sijainti, ark-
kitehtuuri, rakenteet ja sisäolosuhteet. Pääotsikot vastaavat pelkistetysti eri 
suunnitteluvaiheita rakennusprosessissa. Lisäksi konsepteja on pyritty ryh-
mittelemään aihealueidensa mukaan tarkempiin ryhmiin edellisten pääotsik-
kojen alle (kuva 57). Tekstissä pyritään selventämään ympäristöystävällisen 
rakentamisen perusasioita alan lähdeaineistoon nojaten ja varmistamaan si-
ten esimerkkikohteissa käytetyt yksittäiset ratkaisumallit toimiviksi Suomes-
sa. Analysoinnin ja lisäselvityksen jälkeen esimerkinomaisten ratkaisumallien 
sijaan voidaan esittää yleisiä ohjeistuksia uusien ympäristöystävällisten koh-
teiden suunnittelun avuksi. Konsepteja käsitellään kuitenkin työn aiheen mu-
kaisesti ennen kaikkea asuinkerrostalojen näkökulmasta osana kaupunkira-
kennetta.

KUVA 57 Konseptit on ryhmitelty neljän pääotsikon alle ja edelleen tarkempiin ryhmiin.

SIJAINTI RAKENNUS RAKENTEET SISÄOLOSUHTEET

Pienilmasto
Tontti
Kasvillisuus

Tilaohjelma
Koko
Geometria
Ikkunat ja ovet
Varjostus

Materiaalit
Rakennusosat
Liitokset

Lämpötila
Sisäilma
Valo
Vesi
Taloteknisten 
   järjestelmien 
   optimointi
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Tässä kappaleessa on esitettyinä ja käsiteltyinä ainoastaan työn rajaukseen 
lukeutuvat passiiviset konseptit. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkkikohteis-
sa käytetyt aktiiviset keinot rajautuvat käsittelyn ulkopuolelle. Konsepteihin 
on lisäksi poimittu sellaisia kiinnostavia passiivisia keinoja, joilla on esimer-
kiksi esteettistä tai symbolista arvoa, mutta jotka eivät sinänsä vaikuta ra-
kennuksen energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen. Näiden tekijöiden pai-
noarvoa tai kiinnostavuutta halutaan siten korostaa ympäristöystävällisen 
asuinkerrostalon suunnittelussa. Aina ei ole kuitenkaan yksiselitteistä arvioi-
da, vaikuttaako konsepti suoraan tai välillisesti rakennuksen energiatehok-
kuuteen tai hiilijalanjälkeen. Konseptipankin ulkopuolelle on pyritty jättämään 
kiinnostavia kohtia lukuun ottamatta sellaiset muut ekologisen rakentamisen 
keinot, jotka eivät suoraan vaikuta energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen. 

Tässä kappaleessa käsitellään kunkin otsikon mukaista aihetta yleisesti, ja 
tekstin loppuun kerätään ratkaisumalleista tutulla tavalla listaus työn rajauk-
sen mukaisista konsepteista. Joskus konseptien rajaaminen listauksen ul-
kopuolelle on kuitenkin haastavaa, sillä aina ei ole yksiselitteistä määritel-
lä, mitkä ovat todellisuudessa passiivisia ja mitkä aktiivisia konsepteja, mit-
kä keinot rajautuvat poimintojen ulkopuolelle osana yhdyskuntasuunnittelua 
ja missä määrin paikan tekijöitä tulee huomioida rajauksen puitteissa. Pas-
siivisten ja aktiivisten keinojen rajaksi on Suunnittelututkielma-kappaleessa 
osoitettu mekaanisen tarpeen raja: Mikäli konsepti vaatii sähköä tai energiaa 
toimiakseen, se rajautuu käsittelyn ulkopuolelle. Tulevan teknologian asen-
tamista ja sen ekologisen optimoinnin mahdollistavia arkkitehtuurin tai ra-
kenteiden keinoja käsitellään kuitenkin kappaleen lopussa omana osionaan 
Taloteknisten järjestelmien optimointi. Taloautomaatio eli automaattisesti 
esimerkiksi liike- tai valotunnistimella toimivat ratkaisut, jotka ovat usein val-
jastettuina palvelemaan myös passiivisia keinoja, rajautuvat työn ulkopuolel-
le. Yhdyskuntasuunnittelu on rajattu tontin rajojen mukaisesti, jolloin suurem-
man kaupunkirakenteen, infrastruktuurin tai palveluiden vaikutukset eivät si-
sälly työn rajaukseen. Tontin ulkopuolelta huomioidaan vain ne tekijät, jotka 
ovat aivan tontin lähiympäristössä ja vaikuttavat siten rakennuksen suunnit-
teluun.
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4.1.1 SIJAINTI

Pienilmasto

Suomessa lauhkealla lämpövyöhykkeellä, neljän vuodenajan ilmastossa olo-
suhteet vaihtelevat merkityksellisesti vuodenaikojen mukaan264. Kimmo Kuis-
masen Ilmaston vaikutus pientalon suunnitteluun -selvityksen mukaan arkki-
tehtuurin kannalta lauhkeassa ilmastossa esiintyy piirteitä sekä lämpimästä 
että kylmästä ilmastovyöhykkeestä. Suomessa kylmät ja lumiset talvet oh-
jaavat kuitenkin voimakkaimmin suunnittelua ja rakennuksen ominaisuuk-
sia. Ilman lämpötila vaikuttaa muun muassa ilmavirtauksiin ja tuulisuuteen 
sekä sateen olomuotoon vetenä tai lumena. Kauempana rannikoilta ilmasto 
muuttuu mantereiseksi, jolloin vuorokautiset ja vuosittaiset lämpötilaerot kas-
vavat, ja ilma on kuivempaa. Pienilmaston merkitys lauhkeassa ilmastovyö-
hykkeessä on suuri, mikä edellyttää huolellista olosuhteiden analysoimista. 
Pienilmastolla tarkoitetaan pienen alueen paikallista ilmastoa. Lauhkeassa ja 
kylmässä lämpövyöhykkeessä rakennuksen suhde luontoon on erityisen tär-
keä.264 Luonnon merkitys korostuu niin historian kuin tulevaisuudenkin ekolo-
gisessa rakentamisessa.

Jokaisella tontilla ja tontin osalla vallitsee paikoittain hyvinkin toisistaan poik-
keava pienilmasto. Pien- eli mikroilmastoon lukeutuvat esimerkiksi aurin-
koisuus, tuulisuus, sateisuus ja lumen määrä. Koska pienilmasto vaikuttaa 
muun muassa rakennuksen lämmitystarpeeseen ja luonnonvalon saamiseen, 
kannattaa rakennuspaikan valinta tontilla arvioida mikroilmaston näkökul-
masta ja sijoittaa rakennus tontin suotuisimpaan pienilmastoon. Rakentajan 
ekolaskurin mukaan pienilmaston vaikutus talon lämmitys- ja viilennystar-
peeseen voi olla jopa 30 prosenttia koko rakennuksen tarpeesta265. Pienil-
mastoa voidaan parantaa esimerkiksi istutuksilla264 tai erillisillä rakenteellisil-
la ratkaisuilla ja luoda siten suotuisa ilmasto sekä itse rakennukselle että ul-
ko-oleskelualueille.

Energiankulutuksen ja passiivisten ominaisuuksien kannalta rakennuksen pa-
ras sijainti tontilla on mahdollisimman aurinkoinen paikka, joka on suojaisa 
kovilta tuulilta266. Auringon lämmittävä vaikutus ja passiivisen aurinkoener-
gian hyödyntäminen vähentävät rakennuksen energiankulutusta noin 10 %. 
Rakennus kannattaakin sijoittaa siten, että talvella auringonsäteet osuvat sii-
hen esteettä ja pääsevät paistamaan suoraan sisälle rakennukseen265. Aurin-
gon säteilyenergian määrä vaikuttaa myös siihen, onko tontilla sijaitsevaan 
rakennukseen kannattavaa sijoittaa aurinkopaneeleita.267

264 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 4
265 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
266 Energiatehokas koti 2015: Talon koko, muoto ja sijoitus tontille
267 Motiva Oy 2015: Auringonsäteilyn määrä Suomessa
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Maaston topografialla on suuri vaikutus pienilmastoon. Suuremmassa mit-
takaavassa vuoret vaikuttavat ennen kaikkea sateisuuteen.  Tontilla ja sen 
lähiympäristössä jopa alle sadan metrin korkuinen mäki voi lisätä sadetta 
useita kymmeniä prosentteja. Mäki tai kumpu vahvistaa erityisesti heikon il-
mavirtauksen nopeuseroja tontilla, mutta esteen takana tuulen nopeus voi 
alentua puolet pienemmäksi. Metsäiset mäen laet eivät ole yhtä tuulisia kuin 
paljaat, mutta mikäli metsä kaadetaan, tuulen nopeus voi lisääntyä kaksin- 
tai kolminkertaiseksi. Metsässä ilmavirtaus on yleensä noin viidesosa auke-
aan tonttiin verrattuna.268 Rakennuksen sijoittamista tuuliselle mäen laelle tu-
lisi välttää.  Laaksoihin ja painanteisiin puolestaan kertyy talvisin ja öisin kyl-
mää ilmaa269 raskaan ilman painuessa alaspäin niin kutsutuiksi kylmän ilman 
järviksi268, ja siksi myös tasamaalla kannattaa välttää alavia maita. Lisäk-
si paikan kosteus lisää kylmyyttä. Lämpötila kasvaa 0,3 °C metriä kohden 
ylöspäin noustaessa265. Yleisesti voidaankin ajatella, että mitä korkeammal-
la maastokohdalla rakennus sijaitsee, sitä lämpimämmällä paikalla se on268.  
Tontin topografiasta on kerrottu lisää kohdassa Tontti. 

Yhdyskuntasuunnittelu ja siten palveluiden, liikenteen ja kaupunkirakenteen 
tarkempi tarkastelu rajautuvat työn ulkopuolelle, mutta rakennussuunnitte-
lun mittakaavassa sekä pienilmastoon vaikuttavina lähiympäristön tekijöinä 
ovat muun muassa urbaani ympäristö ja viereiset rakennukset. Rakennuk-
sen tulee sijaita riittävällä etäisyydellä muista rakennuksista varjostuksen es-
tämiseksi270. Muut rakennukset tai korttelin muoto vaikuttavat merkittävästi 
etenkin tuulisuuteen. Yleensä ympäröivät rakennukset heikentävät tuulenno-
peuksia rakennusryhmässä olevan yksittäisen rakennuksen ympärillä, mutta 
väärin muotoiltu rakennusryhmä vahvistaa virtauksia. Tuulivoimat kohdistuvat 
voimakkaimmillaan kohtisuorassa virtaukseen nähden sijaitsevaa seinää vas-
ten aiheuttaen seinään suuria alipainevoimia. Mitä suurempi rakennus, sitä 
suuremmat ovat paine-erot tuulenpuoleisen ja suojanpuoleisen sivun välillä, 
ja edelleen sitä suuremmiksi tuulennopeuden vaihtelut rakennuksen ympä-
rillä kasvavat. Mitä korkeampi rakennus, sitä enemmän ne ohjaavat ilmavir-
tauksia maantasoon. Kulkuaukot suurten rakennusten välissä tai rakennus-
massan lävitse aiheuttavat erityisesti ongelmia, koska paine-erot tuulisen ja 
suojaisan sivun välillä ovat suurimmillaan rakennuksen keskivaiheilla.271 Tuuli-
suutta ja pohjoisia virtauksia voidaan kuitenkin hyödyntää esimerkiksi pako-
kaasujen tuulettamiseen268. 

Suurissa kaupungeissa ja keskusta-alueilla mikroilmastoon vaikuttavat myös 
niin kutsutut lämpimän ilman saaret eli lämpösaarekeilmiö, joka on vastak-
kainen ilmiö laaksoon kertyville kylmän ilman järville ja jossa paikallinen läm-
pötila on ympäristöä lämpimämpi rakennusten lämpösäteilyn ja energiankäy-

268 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 7 - 9
269 Lylykangas & Nieminen: Passiivitalon luonnossuunnittelu
270 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 6
271 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 11 - 13
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tön takia.268  Tiivis, matala ja pienimittakaavainen rakentaminen helpottaa 
Kuismasen mukaan hyvän mikroilmaston luomista kaupunkiympäristössä272. 
Urbaanissa ympäristössä tulee huomioida myös suunniteltavan rakennuk-
sen vaikutus muiden rakennusten pienilmastoon, auringonvalon saamiseen 
ja tuulisuuteen. 

Pohjoisessa ilmastossa ominaista on lumi, joka aiheuttaa kuormia katolle ja 
kinostuu piha-alueille tai rakennuksen muodoille. Tuulisuutta ja lumen pakka-
utumista hyödyntäviä lumiesteitä käytetään harvemmin asuinalueilla.273 Histo-
riassa lunta on käytetty eristeenä kylmässä ilmastossa.

Rakennuspaikan arvioinnin apuna voidaan käyttää Ilmatieteen laitoksen  jul-
kaisemia tietoja paikallisista sääolosuhteista, Rakennustieto-kortiston aurin-
kokulmia, teetettyjä pienilmastoselvityksiä tai vuoden- ja kellonaikojen mu-
kaan varjostettuja asemapiirroksia265. Esimerkiksi niin kutsuttua tuuliruusua  
(kuva 58) käytetään tontin olosuhteiden ja rakennuksen sijoittamisen arvioi-
miseen. Ilmastoruusuun voi tuulten lisäksi merkitä myös muita ympäristön  
tekijöitä, kuten aurinkoisuutta, varjostavia tekijöitä, suojaavia elementtejä, 
melunlähteiden tulosuuntia tai näköaloja (kuva 59).272 Parhaiten rakennuksen 
ja tontin ominaisuuksia voidaan kuitenkin arvioida ja vertailla energiasi-
mulointiohjelmien avulla.265

KUVA 58 Tuuliruusun avulla voidaan analysoida tontin tuulisuutta. 

KUVA 59 Tuuliruusuun voidaan lisätä muitakin pienilmaston tai lähiympäristön tekijöitä.272 

272 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 18 - 20
273 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 28
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Mahdollisimman aurinkoinen sijainti tontilla
   Ei topografian, viereisten rakennusten tai kasvillisuuden
   varjostusta

Pienilmaston parantaminen erillisillä rakenteellisilla ratkaisuilla ja 
kasvillisuudella
   Puut, pensaat, muurit, aidat

Sijainti tontilla, jonne lumi ei kasaudu

Mahdollisimman tuulensuojainen sijainti tontilla
   Ei viereisten rakennusten aiheuttamia ilmavirtauksia, 
   kasvillisuuden, rakennusten tai topografian tuulensuojaus

Hyvä pienilmasto ulko-oleskelualueille
   Rakennuksen muoto, katokset, muurit, suuntaus, kasvillisuus

Mahdollisimman sateensuojainen sijainti tontilla

Mahdollisimman lämmin sijainti tontilla

Vallitseva ilmasto suunnittelun lähtökohtana
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Tontti 

Rakennuksen sijoittaminen tontille ja sen suuntaaminen vaikuttavat raken-
nuksen ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen esimerkiksi aurin-
kolämmityksen hyödyntämisen tai viilennystarpeen kautta. Alueen yleis- ja 
asemakaavan tarkastelu, tontin valinta, tontin ominaisuuksiin tutustuminen 
sekä rakennuspaikan arviointi on oleellista, jotta tontille voidaan rakentaa 
paras mahdollinen rakennus.274 Tontin arviointiin vaikuttavat ennen kaikkea 
vallitseva ilmasto, tontin tai sen osan pienilmasto, tontin topografia eli maas-
ton muodot, näkymät, kasvillisuus sekä lähiympäristö ja liittyminen muuhun 
urbaaniin kaupunkirakenteeseen. Topografia, kasvillisuus ja lähiympäristö 
vaikuttavat tontin pienilmastoon. Myös alueen tulevaisuuden muutokset vai-
kuttavat tontin arviointiin ja tulevan rakennuksen suunnitteluun. Tontteja on 
kuitenkin kaikenlaisia, eikä tontti aina ole optimi muotonsa tai suuntauksen-
sa ansiosta. Kaupunkimaiseen ympäristöön rakennettaessa kaava antaa har-
voin rakennukselle mahdollisuutta moniin erilaisiin sijoitusvaihtoehtoihin275. 
Suuri tonttitehokkuus kannustaa tehokkaaseen maankäyttöön kaupunkiym-
päristössä. Jyri Niemisen, Jenni Jahnin ja Miimu Airaksisen laatima Passiivi-
talon arkkitehtisuunnittelu -selvitys ohjeistaa pientalon optimaaliseen sijoitta-
miseen tontilla. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös asuinkerrostaloihin.

Ohjeen mukaan optimaalinen sijainti ympäristöystävälliselle rakennukselle 
Suomessa on energiatehokkuuden kannalta etelä-274 tai kaakkoisrinteen276 
tontti tai aurinkoinen tasamaa (kuva 60)274. Etelä- tai lounaisrinteessä ra-
kennus voi hyödyntää mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa ilmansuun-
tien ansiosta sekä rinteen muodostamaa tuulensuojaa pohjoisen kylmiä tuu-
lia vastaan talvisin (kuva 61). Vastakohtaisesti rakennusten sijoittamista poh-
joisrinteeseen tulisi välttää. Talot ovatkin perinteisesti Suomessa rakennettu 
mäkien ja vaarojen rinteisiin, ja laajoilla peltoalueilla talot sijoitettiin muuta 
maisemaa korkeammille nyppylöille276. 

KUVA 60 Paras sijainti rakennukselle on aurinkoinen etelä- tai kaakkoisrinteen  tontti. 
Sijaintia kylmässä laaksossa tai pohjoisrinteessä ei suositella.274

KUVA 61 Maaston muodot voivat suojata talven kylmiltä tuulilta.277

274 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 6
275 Lylykangas & Nieminen: Passiivitalon luonnossuunnittelu
276 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
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Rakennuksen sijoittamiseen tontilla vaikuttavat ympäristöystävällisyyttä ja 
energiatehokkuutta parantavien seikkojen lisäksi näkymät ja maisemat. Mai-
semat eivät vaikuta rakennuksen energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen, 
mutta ovat oleellinen osa asumisviihtyisyyttä ja parhaimmillaan luontoon 
suuntaavat maisemat ovat osa visuaalisesti vihreää ympäristöä ja tunnelmaa.  
Toisaalta kaupunkiympäristössä voidaan haluta myös suojautua katseilta ja 
pitää seinät mahdollisimman umpinaisina. Aina kuitenkaan kauniit maisemat 
tai vastaavasti ei-toivotut suuntaukset eivät osoita energiatehokkuuden kan-
nalta optimaalisiin ilmansuuntiin, jolloin tulee arvioida maiseman tai suojan 
vaikutus arkkitehtuuriin sekä energiatehokkuuden kompromisseihin. 

Rakennuspaikan pohjatutkimus tehdään tontin analysoinnin yhteydessä ja 
sen tulokset tulee huomioida suunnittelun alusta alkaen. Pohjatutkimukses-
sa tarkistetaan muun muassa maan kantavuus ja routivuus niin, että raken-
nuksen perustukset suunnitellaan niiden mukaisesti. Painumisesta tai routi-
misesta voi aiheutua rakenteisiin halkeamia, jotka saattavat aiheuttaa ilma-
vuotoja ja heikentää rakennuksen lämmöneristävyyttä. Maan siirtäminen ja 
louhiminen kuluttavat energiaa aiheuttaen samalla peruuttamattomia jälkiä 
maisemaan, ja siksi mahdollisimman vähäinen louhiminen on suositeltavaa. 
Erilaiset moreenimaat ovat helppoja perustusmaita. Mikäli kellaria ei haluta, 
myös tasainen kallio on hyvä alusta. Savimaat ja kivikot edellyttävät puoles-
taan usein paalutusta, johon kuluu huomattavan paljon betonia kasvattaen 
materiaalimäärää ja päästöjä merkittävästi. Pohjavesitilanne tulee ottaa huo-
mioon, ja sitä ei saa muuttaa.276 Rakentamista riskialttiille alueille, kuten tul-
va-alueille ja eroosiomaille tulee välttää278.

277 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 131
278 U.S. Green Building Council: LEED v4 for Homes Design and Construction



169

Tontin valinta ja asemakaavallinen tarkastelu 
   Asemakaavan riittävät vapausasteet, suuri tonttitehokkuus

Ei lähiympäristön varjostusta
   Rakennuksen edessä ei varjostavia tekijöitä, riittävä etäisyys

Suuntaus kohti maisemia ja katseilta suojaaminen

Toisten rakennusten ja kulkuaukkojen muodostamien 
ilmavirtausten välttäminen

Louhimisen välttäminen

Paalutusta vaativien maaperien välttäminen

Pohjatutkimuksen tekeminen
   Maan kantavuuden, routivuuden ja pohjavesitilanteen 
   huomioiminen, riskialttiiden maaperien välttäminen

Rakennuksen sijoittaminen rinteeseen
   Etelä- tai kaakkoisrinne; pohjoisrinteen, laakson pohjan ja 
   mäen laen välttäminen
Rakennuksen sijoittaminen tasamaalle

Rakennuksen sijoittaminen mahdollisimman korkealle
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Kasvillisuus

Tontin kasvillisuudella on monta tärkeää merkitystä, kuten viihtyisyyden, 
luonnon moninaisuuden, pienilmaston ja rakennuksen energiatehokkuuden 
parantaminen. Kasvillisuuden tärkeä ominaisuus on sen kyky puhdistaa il-
maa ja sitoa päästöjä. Tontilla valmiiksi olevia luontoarvoja tulee säilyttää ja 
kunnioittaa mahdollisimman paljon, mutta myös istutettavalla kasvillisuudella 
voidaan muokata olosuhteita ja parantaa pienilmastoa. Maisemien ja luonto-
arvojen huomioiminen suunnitteluprosessissa kietoo suunnitelman vahvem-
min ympäristöönsä, palvelee energiatehokkuuden tavoitteita sekä säilyttää 
arkaluontoisia alueita. Rakennus suositellaankin sijoitettavaksi luonnonarvoil-
taan vähäisimmälle tontin osalle tai jo valmiiksi rakennettuun ympäristöön279. 
Paikallisten kasvien suosiminen istutuksissa säilyttää sekä alkuperäistä mai-
semaa että takaa kasvien menestymisen tontilla280. Sen lisäksi, että kasvit 
parantavat ja puhdistavat ilman laatua, sitovat hiilidioksidia281 sekä mahdol-
listavat eläinten ja eliöiden elinpaikkoja myös kaupunkiympäristössä279, kas-
vit, kukat ja vehreys ovat ympäristöystävällisyyden symboleita visuaalisesti.

Viherkasvillisuus on tärkeä varjostuksen lähde ja vaikuttaa siten merkittäväs-
ti rakennuksen lämmitys- ja viilennystarpeeseen. Rakennuksen eteläpuolelle 
suositellaan lehtipuita kesäajan varjostukseksi, niin että talvella lehtien pu-
dottua arvokas luonnonvalo pääsee sisälle rakennukseen (kuva 62). Puula-
jista riippuu, kuinka paljon puun lehvästö päästää auringon säteilyä lävitseen 
kesällä ja talvella. Myös erilaiset köynnöskasvit parvekkeilla sekä pergolara-
kenteet ovat hyviä varjostuskeinoja.282

KUVA 62 Esimerkkejä viherkasvillisuuden muodostamasta aurinkosuojauksesta.282

Mikäli topografian tai rakennetun ympäristön muodostamaa tuulensuojaa ei 
ole, voi talon pohjoispuolelle istuttaa ikivihreitä havupuita suojaamaan ra-
kennusta talven kylmiä tuulia vastaan. Kuusiaita on suomalaisen maaseudun 
perinteinen elementti. Ikivihreitä havupuita ei kuitenkaan suositella sijoitetta-
vaksi rakennuksen eteläpuolelle varjostamaan rakennusta. Etenkin tasaisel-
la maalla ikivihreät puut, jotka sijaitsevat neljä kertaa korkeuttaan pidemmän 

279 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
280 LEED v4 for Homes Design and Construction, s. 19
281 Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS 2015: Viides ulottuvuus
282 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 244
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matkan päässä rakennuksesta, eivät Rakentajan ekolaskurin mukaan varjos-
ta taloa talvella. Parhaimmillaan puusto voi pienentää tuulen nopeutta jopa 
50 %, joka puolestaan voi alentaa 10 - 20 % lämmitystarvetta rakennuksen 
tiiviydestä riippuen.279 

Kasvillisuuden muodostaman tuulensuojauksen toimenpiteet voidaan jakaa 
etäsuojaukseen ja lähisuojaukseen. Suojaistutuskaistat, jotka vähentävät 
tuulisuutta koko tontilla ovat esimerkki etäsuojauksesta, ja ne ovat yleensä 
muodoltaan korkeita ja rakenteeltaan harvoja koostuen eri korkuisista kas-
veista. Lähisuojat ovat matalaa, tiiviistä ja tiheää kasvustoa. Lähisuojat suun-
nitellaan suojaamaan pienehköjä ulko-oleskelualueita ja kulkuväyliä. Kasvil-
lisuuden lisäksi tuulensuojaustoimenpiteet voivat olla myös rakenteellisia.283 
Asuinkerrostalon kohdalla sekä pohjoispuolen ikivihreiden puiden että etelän 
lehtipuiden tulee olla riittävän korkeita varjostuksen ja tuulen suojauksen ta-
kaamiseksi, joten  tontilla jo olemassa olevan vanhemman ja siten suurem-
man kasvillisuuden hyödyntäminen on tärkeää. Vaikka kasvillisuus peittääkin 
näkymiä, se on usein kaunis ja toivottu näkymä itsessään. 

Asuinkerrostalojen yhteydessä kasvillisuutta voi olla yhteisellä piha-alueel-
la, asuntokohtaisilla parvekkeilla tai yhteisellä kattopuutarhalla. Puiden, pen-
saiden ja istutusten lisäksi piha-alueella ja kattopuutarhoilla voidaan harjoit-
taa kaupunki- ja pienviljelyä joko asuntokohtaisilla tai yhteisillä viljelypalstoil-
la tai irrallisissa istutuslaatikoissa. Pienviljelyn ja ruokakasvien kasvattamisen 
suosion voidaan sanoa nousseen jopa eräänlaiseksi trendi-ilmiöksi kaupun-
kiympäristössä. Kattopuutarhojen ja kolmanneksi julkisivuksi nimitetyn281 kat-
topinta-alan hyödyntäminen on Suomessa puolestaan vähäistä, mikä johtuu 
osaksi kattamattoman kattopinnan lyhyestä kesän käyttöajasta. Kattopuutar-
halla tarkoitetaan oleskeltavaa kattoa, jossa voidaan kasvattaa kasvillisuutta 
istutuksissa mutta joka ei ole rakenteeltaan viherkatto. Pohjoisessa ilmas-
tossa kattopuutarha kannattaa suojata rakennusmassan, aidan tai muun ra-
kenteen avulla pohjoisen tuulilta284, jotta katolla voidaan oleskella (kuva 63). 

KUVA 63 Esimerkki kattopuutarhasta kylmässä ilmastossa.284

283 Kuismanen 2005: Ilmaston vaikutus pientalojen suunnitteluun, s. 23
284 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 354
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Parvekeviljely ja istutusruukkujen käyttö lasitetuilla henkilökohtaisilla parvek-
keilla on suosittua, ja parvekkeella voidaankin kasvattaa niin ruokakasveja, 
maustekasveja, viherkasveja kuin kukkiakin. Parveke- ja sisäkasvit puhdista-
vat ilmaa, kosteuttavat sisäilmaa talvella285 ja tuovat viihtyisyyttä myös asun-
tojen sisätiloissa. Parveke- ja sisäkasvien kasvattaminen on käyttäjästä riip-
puvaista, mutta suunnittelija voi vaikuttaa esimerkiksi parvekeviljelyyn suun-
nittelemalla erilaisia parvekeistutuslaatikoita integroituna parvekerakenteisiin 
tai -kaiteisiin osaksi arkkitehtuuria (kuvat 64 ja 65).

KUVA 64 Milanossa sijaitsevan Bosco Verticalin suunnittelukonsepti perustuu 
parvekekasvillisuuteen.

KUVA 65 Helsingin Talin Kutomotien asuinkerrostaloissa parvekkeiden istutusruukut 
rakennettiin jo rakennusvaiheessa osana arkkitehdin suunnitelmaa.

Viherkatot eli elävällä kasvillisuudella peitetyt rakennusten katot ovat maa-
ilmalla yhä useammin käytetty keino hallita ja vähentää kaupungistumisen 
ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Viides ulottuvuus -tut-
kimusohjelma tutkii ja kehittää viherkaton mahdollisuuksia Suomen olosuh-
teissa. Tutkimuksen mukaan viherkattojen hyödyntäminen on Suomessa vie-
lä vähäistä, mutta viherrakentamisen kehittämisen avulla voidaan vaikuttaa 
ympäristöön, asukkaiden kokemuksiin ja esteettisyyteen. Viherkaton hyö-
tyjä ovat esimerkiksi kattopinnan pidentynyt käyttöikä, rakennusten energi-
ansäästö, hulevesien hallinta, ilmanlaadun parantaminen ja äänieristävyys 
lentomelualueilla. Kasvillisuuden tiedetään sitovan kasvihuonepäästöjä, hii-
lidioksidia ja pölyä. Viherkatot sitovat sadevettä ja viivästyttävät sen valu-
mista viemäriin, jolloin viemärit ehtivät vetää vesimassat paremmin eivätkä 
ne tulvi kaduille. Oikein suunniteltu viherkatto vähentää hulevesien kokonais-
määrää 50 - 80 % ja niiden on myös todettu hillitsevän äkillisistä rankkasa-
teista aiheutuvia kaupunkitulvia. Viherkatoissa kasvualusta suojaa katon ve-
deneristeitä auringon uv-säteilyltä, lämpötilan vaihteluilta ja mekaaniselta ra-
situkselta. Kasvipeite toimii lämmönsäätelijänä, sillä talvella viherkatto eristää 

285 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 136
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lämpöä ja kesällä viilentää. Viherkatot vähentävät myös osaltaan kaupunkien 
ääri-ilmiöitä ja lämpösaarekeilmiötä. Viherkattojen edut esiintyvät ennen kaik-
kea kaupunkirakentamisessa, sillä omakotitalotonteilla ja vapaa-ajan asun-
noilla maa-alan vähäisyys, liikenteen päästöt ja melu sekä hulevesien imey-
tymättömyys eivät ole ongelmia samalla tavoin kuin kaupungeissa. Toisaalta 
viherkattojen haasteita ovat korkeat kustannukset sekä suunnittelutaidon ja 
kokemuksen puuttumisen Suomessa. Monissa suurkaupungeissa on asetet-
tu tavoitteeksi lisätä kasvitettua kattopintaa, mutta Suomessa keskustelu vi-
herkattojen eduista ja haasteista on vasta nousemassa.281

Viiden ulottuvuus -tutkimushanke erittelee viherkatot niiden kasvillisuuden 
ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Keveimmät viherkatot ovat usein sellai-
sia, joissa ei oleskella ja hoitovapaat kasvit, kuten maksaruohot, sammalet 
ja kuivan niityn kasvit, vaativat vain vähän kasvualustaa (kuva 66). Oleske-
lukattona (kuva 67) käytettävällä rehevämmällä viherkatolla voi kasvaa tal-
venkestäviä matalia ja puolikorkeita perennoja, pensaita, nurmikkoa tai väri-
kästä kukkaniittyä, jossa viihtyvät esimerkiksi erilaiset perhoset ja hyönteiset. 
Tällaista viherkattoa tulee hoitaa hieman. Runsaampia ja raskaampia vaih-
toehtoja ovat hoitoa vaativat viherpihat, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi 
asuinkerrostalon tai palvelutalon yhteiseen käyttöön piha-alueeksi. Viherpi-
hoja käytetään muun muassa maanalaisten pysäköintilaitosten pihakansina. 
Tällaisilla viherkatoilla voivat usein kasvaa tavallisillakin pihoilla kasvavat kas-
vit.281 Vaikka viherkatot mielletään helposti vain visuaaliseksi vihreydeksi, vi-
herkattoja voidaan pitää jatkotutkimuksen ja -kehityksen myötä ennen kaik-
kea tulevaisuuden kaupunkien ja asuinkerrostalojen ympäristöystävällisenä 
keinona tuoden vihreyttä osaksi elämyksellistä kaupunkiympäristöä.

KUVA 66 Esimerkkikuva kevytrakenteisen viherkaton rakenteesta.

KUVA 67 Tampereen teknillisen yliopiston uuden Kampusareenan katto on oleskeluun 
tarkoitettu viherkatto.



174

Insinööri- ja suunnittelutoimisto Arupin mukaan uudenlaisten viherratkaisui-
den ja innovaatioiden kehittäminen kaupunkiympäristöön tulee lisääntymään 
tulevaisuudessa286. Esimerkkinä tällaisesta ratkaisusta ovat BIQ:n elävää le-
väkasvustoa sisältävät paneelijulkisivut (kuva 68). Julkisissa rakennuksis-
sa esiintyy myös vertikaalisia puutarhoja eli viherjulkisivuja (kuva 69), jois-
ta kuuluisimpia lienevät Pariisissa sijaitseva Jean Nouvelin suunnittelema al-
kuperäistaiteen museon julkisivu287 sekä Madridissa sijaitseva Herzog and 
De Meuronin suunnittelema Caixa Forum -museo. Suomessa viherjulkisivun 
haasteena on julkisivun ilme talvella. Ikivihreän havukasvillisuuden ja villivii-
nien hyödyntämisessä suomalaisiksi viherjulkisivuiksi voisi olla potentiaalia. 
Kasvillisuuden integroiminen julkisivuihin on yksi julkisivujen hyödyntämisen 
ja niiden monifunkitioisuuden keinoista.

KUVA 68 Tulevaisuuden viherjulkisivuissa voi kasvaa esimerkiksi levää.

KUVA 69 Patrick Blancin suunnittelema asuinkerrostalon viherseinä Pariisissa.

286 Inhabitat: The World's First Algae-Powered Building Opens in Hamburg
287 Musée du quai Branly, Musée des Arts premiers, 
 Arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amérique
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Runsas kasvillisuus viilentää ja puhdistaa ilmaa sekä sitoo 
hiilidioksidia ja vettä

Rakennuksen sijoittuminen tontin osalle, 
jolla on vähäisin luontoarvo

Kasvit symbolisoivat ympäristöystävällisyyttä

Havupuita pohjoispuolelle tuulensuojaksi talvella
   Etelänpuoleiset havupuut riittävän kaukana varjostuksen 
   estämiseksi

Lehtipuita eteläpuolelle kesäajan varjostukseksi
   Puut, pensaat, köynnökset ja pergolat

Etäsuojaus 
   Eri korkuiset puut ja pensaat

Pien- ja kaupunkiviljely

Lähisuojaus
   Puut, pensaat, muurit, aidat

Parvekeviljely

Ei-oleskeltava kevyt viherkatto

Mikrolevä ja uudet viherinnovaatiot

Viherjulkisivu

Suojaisa oleskeltava katto
   Käännetty kattorakenne, kattoterassi; 
   kattopuutarha, oleskeluviherkatto, viherpiha, pihakansi
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4.1.2 RAKENNUS

Tilaohjelma

Arkkitehdin rakennussuunnittelun prosessi alkaa tilaajan tilauksesta. Todel-
lisuudessa rakennuksen käyttötarkoituksen, koon sekä tilaohjelman määrit-
telee tilaaja. Arkkitehdin ammattitaidon avulla ja opastuksella tilaohjelmaa 
muokkaamalla voitaisiin tulevaisuuden ekologisessa rakentamisessa vähen-
tää rakennettavia neliöitä ja luoda monikäyttöistä tai muunneltavaa tilaa. Ti-
laohjelman vaikutusta ekologisessa rakentamisessa ei olla vielä riittävästi 
tutkittu tai hyödynnetty rakennusalalla, ja sen kehittämisestä, laskemisesta ja 
ohjeistuksesta voi löytyä paljon potentiaalia tulevaisuuden ekologiseen, aikaa 
kestävään rakentamiseen. Jotta tilaohjelman hyötyjä voitaisiin kehittää, vaatii 
se arkkitehdin ja tilaajan yhteistyötä sekä kaikkien osapuolten välistä yhteis-
työtä laskentamenetelmien kehittämiseen. Ekologisessa rakentamisessa yh-
teistyön, monialaisen suunnitteluryhmän sekä suunnittelun laadun merkityk-
set korostuvat tavalliseen prosessiin verrattuna288.

Hyvällä tilasuunnittelulla voidaan minimoida hukkaneliöt289 ja vaikuttaa siten 
rakennuksen kokoon luoden tilankäytöllisesti tehokasta tilaa. Hukkaneliöillä 
tarkoitetaan esimerkiksi turhia käytäviä, soppia, auloja, suuria harrastetiloja 
tai lämmitettyjä autotalleja290. Tilaohjelmaa arvioimalla voidaan kyseenalais-
taa joidenkin tilojen tarve ja niiden riittävä koko, sekä arvioida niiden paras 
sijoittuminen suhteessa toisiinsa käytävätilojen välttämiseksi. Tilaohjelma ja 
tilojen suhde toisiinsa vaikuttavat rakennuksen koon lisäksi geometriaan. Eri-
tyisesti suurissa tilaohjelmissa ja erityisasumisessa tilojen suhteiden ja sijoit-
tumisen sekä ihmisten liikkumisen aiheuttamien liikevirtojen luoma verkosto 
voi olla monimutkainen: Esimerkiksi porrashuoneesta tulee päästä jokaiseen 
asuntoon sekä yhteistiloihin johtaen monimuotoiseen rakennusmassaan. 
Porrashuoneen tehokas suunnittelu ja hyödyntäminen on paitsi kustannus-
tehokasta, myös ekologista etenkin, jos se sijaitsee lämmitettävän vaipan si-
säpuolella. Tehokas porrashuonesuunnittelu voi myös vähentää tarvittavien 
mekaanisten hissien määrää rakennuksessa.

Tilojen keskinäisten suhteiden lisäksi rakennus ja sen tilat suuntautuvat au-
ringon kierron mukaan huomioiden tontin ominaisuudet ja pienilmaston. Kun 
rakennuksen pääjulkisivun suositellaan suuntaavan ensisijaisesti kohti etelää, 
tulisi myös rakennuksen oleskelutilojen suunnata energiatehokkuuden kan-
nalta vastaavasti aurinkoiseen etelään.290 Myös länteen suuntaavat ratkaisut 
ovat hyviä, sillä ne eivät ylikuumene yhtä paljon kuin etelään suunnatut ti-
lat, mutta saavat iltaisin aurinkoenergiaa. Tilat, joissa ei oleskella suunnataan 

288 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 15
289 Energiatehokas koti 2015: Talon koko, muoto ja sijoitus tontille
290 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
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vastaavasti pohjoiseen tai itään.291 Näin ollen asuntosuunnittelussa esimer-
kiksi olohuone suurine ikkunoineen on hyvä sijoittaa etelän ja lännen välillä 
niin, että aurinko sekä tuo luonnonvaloa että lämmittävät oleskelutiloja talvi-
sin. Makuuhuoneet, varastot ja muut tilat, joissa ei oleskella, kannattaa sijoit-
taa talon pohjois- ja itäreunoille puskurivyöhykkeeksi kylmää pohjoista vas-
taan. Lasten makuuhuoneet lukeutuvat kuitenkin ennemmin oleskelutiloiksi, 
sillä ne toimivat ikään kuin lasten olohuoneina.290 Porrashuoneet, luhtikäytä-
vät ja muut rakenteet kannattaa sijoittaa puskurivyöhykkeen tavoin pimeään 
ja kylmään pohjoiseen. Samalla porrashuone toimii pientalon tuulikaapin ta-
voin estäen lämmintä sisäilmaa karkaamasta suoraan ulos ulko-oven avaa-
misen yhteydessä. Saunan, keittiön ja muiden lämpöä tuottavien tilojen si-
joittaminen rakennusrungon keskelle toimii talvisin niin kutsuttuna lämpösy-
dämenä eli lämpöä jakavana osana rakennuksen keskellä sekä asunnon että 
rakennuksen mittakaavassa.290

Tilojen jäsentely niiden tarpeiden tai ominaisuuksien mukaan muodostaa ra-
kennukseen tilavyöhykkeitä. Tilojen jäsentely lämmitystarpeen mukaan muo-
dostaa rakennukseen sekä asuntoon lämpövyöhykkeitä eli vierekkäisten sa-
man lämmitystarpeen omaavien tilojen ryhmiä. Lämpövyöhykkeet ovat pel-
kistettyinä lämmin, puolilämmin ja lämmittämätön vyöhyke. Lämpimään 
vyöhykkeeseen kuuluvat vaipan sisällä olevat asuintilat. Puolilämpiminä ti-
loina voivat toimia esimerkiksi varastotilat, tuulikaapit, katetut atriumit tai 
porrashuoneet, joita lämmitetään matalan lämpötilan ylläpitämiseksi. Läm-
mittämättömiä tiloja ovat puolestaan parvekkeet ja vaipan ulkopuoliset por-
rashuoneet. Myös asunnon sisällä olevia lämpimiä tiloja voidaan ryhmitellä. 
Esimerkiksi makuuhuoneet voidaan ryhmitellä yhteen niiden tarvitseman hie-
man matalamman lämpötilan ja valontarpeen vuoksi ja sijoittaa pohjoiseen. 
Samalla taataan makuuhuoneille mahdollisimman hiljainen sijainti asunnon 
muulta melulta. Lämpövyöhykkeistä kerrotaan lisää kohdassa Lämmitys. Yh-
tälailla märkätilavyöhykkeiden luominen eli märkätilojen ryhmitteleminen lä-
hekkäin on eduksi sekä rakenne- että taloteknisesti. Luonnonvalovyöhykkeis-
tä, joissa toimintoja voidaan sijoittaa valontarpeen mukaan rakennusrungon 
reunoille tai keskelle, kerrotaan lisää kohdassa Valaistus ja märkätilavyöhyk-
keistä kohdassa Vesi. Vyöhykkeet mahdollistavat rakenneratkaisuiden pelkis-
tämisen sekä lyhyet ja siten ekologiset reititykset vesi- ja viemäriputkille, il-
manvaihtokanaville, sähköreitityksille ja muulle myöhemmin asennettavalle 
talotekniikalle.

Etelään suunnattu lasitettu parveke tai rakennuksessa kiinni oleva kasvihuo-
ne voi toimia niin kutsuttuna aurinkotilana292, ja lasitettu parveke onkin yksi 
suosituimmista passiivisista keinoista asuinkerrostaloissa paitsi sen lämpö-
energian, niin ennen kaikkea sen tarjoaman asuntokohtaisen ulkotilan an-

291 Lehtinen 7.10.2015
292 engl. sunspace
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siosta293. Aurinkotila toimii puskurivyöhykkeenä ulko- ja sisäolosuhteiden vä-
lillä. Parhaimmillaan viherhuone pysyy Etelä- ja Keski-Suomen olosuhteissa 
lämpimänä passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen avulla alkukeväästä 
pitkälle syksyyn290. Aurinkotila toimii pelkistettynä niin, että esimerkiksi lasi-
tettu parveke muodostaa kasvihuone-efektin lyhytaaltoisen auringon sätei-
lyn läpäistessä lasin ja päästessä parveketilaan. Kun pitkäaaltoinen säteily ei 
enää läpäise lasia ja pääse takaisin ulos, tila lämpenee (kuva 70).294 Talvella 
auringon paistaessa matalalta ja parvekelasituksen ollessa kiinni aurinkotila 
lämpenee, lasitus estää lämpimän sisäilman karkaamista ulos ja kylmän il-
man pääsyä suoraan sisälle. Kesäisin, kun ulkona on lämmin, parvekelasitus 
voi olla auki mahdollistaen tuuletuksen parvekeoven kautta sisätiloihin. Au-
rinkotilan hyötyjen lisäksi parvekelaatta toimii erinomaisena etelän varjostuk-
sena aurinkolipan tavoin (kuva 71).

KUVA 70 Lasitetulla parvekkeella muodostuu kasvihuone-efekti.294

KUVA 71 Lasitettu parveke toimii asuntokohtaisena ulkotilana, ilmaa esilämmittävänä 
aurinkotilana ja aurinkosuojauksena.295

Asuinkerrostaloille ominaisena etuna ja tulevaisuuden ekologisen rakentami-
sen toistaiseksi niukasti käytettynä mahdollisuutena ovat yhteistilat. Asuin-
kerrostalon yhteistiloja ovat tavallisesti porrashuone, pyörä- ja pihavarastot 
sekä ulkotilat. Pyörävaraston laadukkaan suunnittelun ajatellaan kannustavan 
kevyen liikenteen suosimiseen ja siten yhteistilojen suunnittelulla voidaan oh-
jata käyttäjän eli asukkaan toimintaa. Kerrostalon yhteissauna on asuntokoh-
taisia saunoja ekologisempi vaihtoehto niin energiatehokkuuden kuin hiilija-
lanjäljenkin kannalta pienentäen asuntojen ja täten rakennuksen kokoa sekä 
materiaalin ja energian kulutusta. Asuinkerrostalossa on usein myös kerho-
tila, jonka käyttöaste on kohteesta ja asukkaista riippuen vähäinen. Erityyp-
pisten ja eri käyttötarkoituksiin olevien yhteistilojen kehittämisellä voitaisiin 
tuoda asuinkerrostaloon mahdollisuuksia, joita ei yksittäisillä asunnoilla tai 

293 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 180
294 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 54
295 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 188
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pientaloilla ole esimerkiksi resurssien tai tilantarpeen puolesta. Asuinkerros-
talon yhteinen työpaja tai elokuvahuone voi vähentää asuntokohtaisten har-
rastustilojen tai oleskelutilojen määrää ja kokoa sekä tarjota mielekästä ja 
aktiivista kaupunkiasumista. Asuinkerrostalon kaikkien asukkaiden yhteis-
ten tilojen lisäksi yhteistilat voivat olla myös kerroskohtaisia  tai vain muu-
taman asunnon yhteiseen käyttöön tarkoitettuja. Yhteistilat voivat sijoittua 
yhteen ryppääseen, porrashuoneen varrelle tai hajautettuna asuinkerrosta-
lon eri paikkoihin296. Iida Hedbergin Jaetut tilat joustavan asumisen mahdol-
listajana -niminen diplomityö tutkii yhteistilojen mahdollisuuksia joustavassa 
asuntosuunnittelussa. Porrashuoneiden tehostetummalla käytöllä yhteistilan 
tavoin minimoitaisiin porrashuoneessa olevien hukkaneliöiden määrä. Yhteis-
tiloilla ja tavaroiden yhteisomistuksella kyseenalaistetaan henkilökohtaisen 
omistamisen tarve. Yhteisöasuminen on konsepti, jossa on yhteisten tilojen 
lisäksi myös yhteinen organisaatio ja yhteistä toimintaa297.

Tilaohjelman avulla voidaan ohjata myös rakennuksen ja sen tilojen käyttö-
tarkoitusta ja käyttöastetta. Rakennukset rakennetaan perinteisesti vain yhtä 
käyttötarkoitusta varten. Rakennukset ovat ekologisia, kun ne ovat käytös-
sä, eikä niitä rakenneta, tiloja lämmitetä ja sisäolosuhteita ylläpidetä turhaan. 
Vajaakäytön ongelma kohdistuu pääosin julkisiin rakennuksiin, kuten kou-
luihin ja päiväkoteihin, joita ei käytetä ympärivuorokautisesti tai -vuotises-
ti. Asuinrakennukset ovat puolestaan perinteisesti käytössä ympärivuotises-
ti. Asuinkerrostalojen kohdalla asuintilat ovat vain yhden perheen käytössä, 
jolloin asuntoa käytetään yleensä eniten arki-iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 
Arkipäivisin asukkaat ovat usein töissä tai koulussa ja asunto on tyhjillään. 
Asuntojen käyttöastetta voidaan parantaa kotitoimistojen avulla tai esimer-
kiksi kotona pidettävän päivähoidon avulla. Yhteistilojen avulla voidaan mak-
simoida sellaisten tilojen määrä, joiden käyttöaste on suuri.

Joustavuus edustaa tilaohjelman tarjoamaa tulevaisuuden potentiaalia ym-
päristöystävällisessä rakentamisessa. Joustavuutta on monenlaista, mut-
ta yksinkertaisimmillaan se ei vaadi lainkaan rakenteellisia muutoksia, vaan 
joustavuutta ovat esimerkiksi tilojen monikäyttöisyys ja kalustettavuus. Jyrki 
Tarpio määrittelee tilan joustavuuden tilan kyvyksi mukautua erilaisiin käyt-
töihin.298 Jyrki Tarpio on jakanut Joustavan asunnon tilalliset logiikat -väi-
töskirjassaan joustavuuden monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen, jotka 
edelleen jakaantuvat yhteensä seitsemään erilaiseen tilalliseen logiikkaan. 
Monikäyttöisyydellä tarkoitetaan tilaa tai rakennusta, jotka voidaan käyttää 
monin eri tavoin ilman rakenteellisia muutoksia. Monikäyttöisyyttä ovat Tar-
pion mukaan avotilalogiikka, halli ja huoneet -logiikka sekä monireittilogiik-
ka.299 Muunneltavuus puolestaan tarkoittaa, että tilaa, asuntoja tai rakennus-
ta voidaan konkreettisesti muunnella rakenteellisten tai taloteknisten keino-

296 Hedberg 2014: Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana, s. 78 - 79
297 Helamaa & Pylvänen 2012: Askeleita kohti yhteisöasumista, s. 6
298 Tarpio 2013: Joustavuus – käsitteitä ja konkretiaa
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jen avulla. Muunneltavuutta ovat kytköhuonelogiikka, muuntoaluelogiikka, 
moduulistruktuurilogiikka sekä ytimestä kasvamisen logiikka.300

Ovien ja ikkunoiden harkitulla sijoittamisella tai lattialämmityksellä perinteis-
ten lämpöpattereiden sijaan voidaan parantaa tilojen kalustettavuutta. Moni-
käyttöinen tila on mitoitettu tai sijoitettu suhteessa muihin tiloihin niin, että 
sitä voi käyttää eri tarkoituksiin, vaikkapa työhuoneena, lastenhuoneena, 
makuuhuoneena tai ruokasalina. Joustavuutta on myös suunnittelun mah-
dollistama asunnon muuntaminen avaamalla uusia oviaukkoja tai poistamal-
la ja liikuttelemalla kevytrakenteisia seiniä tai kokonaisia elementtejä asun-
non sisällä yhdistäen tai erottaen uusia tiloja. Asuinkerrostalossa kiinnostava 
tutkittava mahdollisuus on myös asuntojen kytkeminen toisiinsa tai asunnon 
pilkkominen kahdeksi pieneksi asunnoksi rakennusrungon sisällä. Näin myös 
asuinkerrostalon asunnot voisivat joustaa ajassa ja vastata uusien asukkai-
den toiveisiin tai muuntuviin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi ison asunnon 
pilkkomisella voitaisiin erottaa sivuasunto nuorelle tai isovanhemmalle. Asun-
tojakauman muuttamisen haasteina ovat kuitenkin muun muassa taloudel-
liset ja juridiset seikat, mutta rakennuksen kokonaiskonseptina teema olisi 
kiinnostava. Tällainen asuinkerrostalo mahdollistaisi lyhyen aikavälin jousta-
vuuden lisäksi myös pitkän aikavälin joustavuutta rakennuksen elinkaaren 
aikana. Koska rakennusrungon tulee kestää monta kymmentä ellei yli sata 
vuotta, on itse rakennusten ennakoitava tulevaa. Joustavuutta voidaan pitää 
yhtenä tulevaisuuden ennakoimisen keinoista.

299 Tarpio 2013: Monikäyttöisen asuintilan logiikoista
300 Tarpio 2013: Muunneltavan asuintilan logiikoista
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Aurinkotila etelään
   Lasitettu parvekevyöhyke, kasvihuone

Lämpösydän rakennusrungon keskelle
   Saunan ja keittiön sijoittaminen rakennusrungon keskelle

Märkätilavyöhykkeet

Luonnonvalovyöhykkeet

Puskurivyöhyke pohjoiseen
   Porrashuone, luhtikäytävä, varastotilat

Lämpövyöhykkeet
   Lämpimien, puolilämpimien, lämmittämättömien tilojen 
   ryhmittely

Monialainen yhteistyötiimi ja laadukas suunnittelu

Hukkaneliöiden minimoiminen asunnossa
   Käytävien ja aulatilojen minimoiminen, tilojen koon 
   minimoiminen
Tilantarpeen arvioiminen ja tilojen lukumäärän minimoiminen

Tilojen tehokas sijoittelu suhteessa toisiinsa 
   Liikkuminen rakennuksessa ja asunnossa

Porrashuoneen ja käytävätilojen tehokkuus rakennuksessa
   Porrashuoneen koon ja hissien lukumäärän minimoiminen

Oleskelutilojen orientaatio etelään 
   Olohuoneen ja lastenhuoneen orientaatio etelään

Tilojen, joissa ei oleskella, orientaatio pohjoiseen    
   Makuuhuoneiden ja varastotilojen orientaatio pohjoiseen

Taloteknisten järjestelmien tilavaraukset ja toimiva sijoittaminen
   Talotekniikkatilat, talotekniikkakuilut

Ulkotilojen hyödyntäminen
   Kattoterassi, kattopuutarha, oleskeluviherkatto, viherpiha, 
   pihakansi; ulkotilojen laadukas suunnittelu

Tilojen sijoittaminen vaipan ulkopuolelle
   Porrashuone, roskakatos, pyörävarasto, osa oleskelutiloista;   
   lämmittämättömät tilat, kuten lasitettu parveke, viherhuone
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Yhteisöasuminen

Huonejakauman muuttaminen asunnon sisällä
   Huoneiden yhdistäminen tai pilkkominen, liikuteltavat 
   elementit, oviaukkojen avaaminen
Asuntojakauman muuttaminen rakennusrungon sisällä
   Asuntojen yhdistäminen ja pilkkominen

Yhteistilat
   Koko rakennuksen, kerroskohtaiset, rajatun ryhmän 
   yhteistilat; harrastetilat, aktiivinen porrashuone, pyykkitupa

Tilojen suunnittelu ohjaa käyttäjien toimintaa
   Pyörävarasto kannustaa kevyeen liikenteeseen, jätehuolto
   kierrätykseen, houkutteleva porras portaiden käyttöön

Tilojen käyttöaste
   Aamu-, ilta- ja päiväkäyttö, ympärivuorokautinen käyttö, 
   työn ja asumisen yhdistyminen
Tilojen monikäyttöisyys
   Tilojen kalustettavuus

Tilojen muunneltavuus
   Liikuteltavat rakennusosat ja elementit, rakennuksen fyysinen 
   laajennusmahdollisuus
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Koko

Rakennuksen koko vaikuttaa merkittävästi energiatehokkuuteen ja hiilijalan-
jälkeen. Yksinkertaistettuna suuri rakennus kuluttaa enemmän energiaa301. 
Samalla se kuluttaa enemmän materiaaleja ja tuottaa enemmän kasvihuo-
nekaasupäästöjä kuin pieni rakennus. Rakennusten ja huoneistojen kokoa 
arvioitaessa tulee kuitenkin suhteuttaa huoneiston pinta-ala asukkaiden lu-
kumäärään sekä arvioida asukkaiden todellinen tilantarve. Suomen vuoden 
2007 Rakentamismääräyskokoelman osan D5 laskentakaavassa esimerkiksi 
käyttöveden kulutuksen yhteydessä ihmisten lukumäärä mitoitettiin makuu-
huoneiden lukumäärän perusteella MH+1302. Esimerkiksi, jos asunnossa on 
kaksi makuuhuonetta, on henkilöiden laskennallinen lukumäärä asunnossa 
kolme. Vaikka kaava ei ollut tarkoitettu tilamitoitusta varten, siitä voidaan tul-
kita mitoitukseen liittyviä johtopäätöksiä. Tällaista ohjeistusta ei päivitetyissä 
rakentamismääräyksissä kuitenkaan enää ole, vaan esimerkiksi käyttöveden 
kulutus lasketaan nykyään pinta-alojen mukaan. Asuinkerrostalossa myös 
asuntojen lukumäärää suhteessa rakennuksen kokoon sekä asuttavien ne-
liömetrien suhdetta rakennuksen kerrosalaan tulee tarkastella kustannussyi-
den lisäksi myös ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Asuntojen ja huo-
neiden lukumäärä ei kuitenkaan aina kuvasta todellista tilannetta, vaan asun-
non koko on syytä suunnitella niin, ettei asunnossa ole hukkatiloja, -neliöitä 
tai esimerkiksi turhia käytävätiloja. Asuinkerrostalossa yksittäisten asuntojen 
ja siten koko rakennuksen koon pienentämisen keinona voi olla esimerkiksi 
edellisessä kappaleessa käsitellyt yhteistilat.

Suomessa tyypillisesti arvioitavan pinta-alan sijaan ympäristöystävällisessä 
rakentamisessa huomiota tulisi kiinnittää ennen kaikkea rakennuksen tilavuu-
teen. Rakennuksen tilavuudella tarkoitetaan tarkalleen tilaa, jota rajoittavat 
ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja yläpohjan yläpinta303. Sisäilma, 
sen lämmitys- ja energiantarve riippuu aina kolmiulotteisesta tilavuudesta, ei 
kaksiulotteisista pinta-aloista. Silti osa arvoista lasketaan nykyään pinta-aloi-
na, eikä tilan korkeutta huomioida laskuissa. Malin Moision Arkkitehtuurin 
vaikutus pientalon energiatehokkuuteen - Talo Saunaranta ja 47 variaatio-
ta -niminen diplomityö tutkii yksittäisten osatekijöiden vaikutusta pientalon 
energiatehokkuuteen. Variaatioiden laskennalliset vertailun tulokset osoitta-
vat, että ”ilmatilavuuden kohtuullinen rajoittaminen on - - paras yksittäinen 
keino energiatehokkuuden parantamiseen” kyseisessä pientalossa304. Raken-
nuksen ilmatilavuudella tarkoitetaan huonekorkeuden ja kokonaissisämittojen 
mukaan lasketun pinta-alan tuloa, johon ei lasketa välipohjia.303 Myös asuin-
kerrostalossa ilmatilavuuden minimoinnin voidaan ajatella vähentävän raken-
nuksen energiankulutusta pienentäen samalla koko rakennusta. Tilavuuksia 

301 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
302 Ympäristöministeriön asetus rakennusten eneriatehokkuudesta 2007: Liite 2, kohta 1.2.2
303 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007: D5, kohta 1.3.3
304 Moisio 2010: Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, s. 64
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laskettaessa rakennuksen kerrosluvulla sekä huonekorkeudella on merkittävä 
vaikutus. Nykyisin asuinkerrostaloissa huonekorkeus on usein ennen kaikkea 
taloudellisista syistä laskettu jo minimiin. Asumisviihtyisyyden puolesta asuk-
kaat kuitenkin arvostavat avaruutta ja ihailevat vanhojen asuinkerrostalojen 
korkeita huonetiloja. Pientalojen korkeat, osittain kahden huoneen korkuiset 
oleskelutilat ovatkin yleistyneet myös asuinkerrostaloissa ja esimerkiksi kat-
tohuoneistoissa.

Energiatehokkaassa rakentamisessa arkkitehtuurin kokoa ja muotoa arvioi-
daan usein sen muotokertoimen avulla etenkin luonnossuunnitteluvaiheessa. 
Rakennuksen muotokerroin on riippuvainen rakennuksen koosta. Muotoker-
toimen laskemisen vaikutuksesta rakennuksen geometriaan kerrotaan erik-
seen seuraavassa kappaleessa. Rakennuksen kokoa tarkastellessa "Pienten 
rakennusten muotokerroin muodostuu huonoksi, sillä lämpöhäviöitä aiheut-
tavaa ulkovaippaa on verrattain paljon suhteessa lämmitettävään tilavuu-
teen. Kooltaan pieni rakennus onkin haastavaa suunnitella passiivitalon kri-
teerit täyttäväksi," kuvaillaan Lylykankaan ja Niemisen laatimassa  ohjeessa 
passiivitalon arkkitehtisuunnitteluun.305 Muotokertoimen aiheuttama haaste ei 
koske vain passiivitaloja vaan myös kaikkea rakentamista. Todellisuudessa 
nimensä perusteella muotokerrointa voisi olla hyvä käsitellä erikseen muo-
toa arvioitaessa niin, että rakennuksen koolle olisi oma erillinen kertoimensa 
tai arviointitapansa. Nykyisten laskentaperiaatteiden mukaisesti muotokerroin 
voidaan laskea joko ulkovaipan pinta-alan suhteena lämmitettävään tilavuu-
teen A/V tai Pohjoismaissa yleisemmin ulkovaipan pinta-alan suhteena lattia-
pinta-alaan A/A306. Mitä pienempi muotokerroin on, sitä parempi. Kuvassa 72 
on esimerkkikuvat rakennuksista, joissa suuremmalla rakennuksella on huo-
mattavasti pienempi ja siten myös parempi muotokerroin kuin pienellä. 

KUVA 72 Suurella rakennuksella on pienempi muotokerroin kuin pienellä rakennuksella, 
kun rakennuksen muoto on vakio.

Molemmilla tavoilla laskettu muotokerroin sisältää ristiriidan: Se suosii suuria 
rakennuksia, vaikka yleisesti mitä pienempi rakennus on suhteessa asukas-
määrään, sitä ympäristöystävällisempi se on. Oikeastaan nimensä perusteel-
lakin  muotokertoimen pitäisi koskea vain rakennuksen geometrista muotoa, 
ja koolle tulisi olla oma laskentatapansa niin, etteivät ne aiheuta ristiriitaa 
samassa kaavassa ollessaan. Muotokertoimen ajatus toimii asuinkerrostalo-

305 Lylykangas & Nieminen: Passiivitalon luonnossuunnittelu
306 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 29
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jen kohdalla hyvin, sillä muotokertoimen voidaan ajatella suosivan typologia-
na asuinkerrostaloja pientalojen sijaan. Saman asuintalotypologian sisällä ja 
esimerkiksi pientalojen kohdalla se kuitenkin kannustaa rakentamaan samal-
le tilaajalle ennemmin suuren kuin pienen rakennuksen, vaikka suuri kulut-
taa aina pientä rakennusta enemmän sekä energiaa että materiaaleja. Sa-
man asuinrakennustypologian, asuinkerrostalon tai pientalon kohdalla kaava 
ei siis toimi varauksetta. Mikäli muotokerroin olisi suhteessa asukkaiden lu-
kumäärään tai tilaohjelman tehokkuuteen, sen avulla voitaisiin saada vertai-
lukelpoisia lukuja asuinrakennustyyppien sekä saman rakennustyypin erilais-
ten suunnitteluratkaisuiden vertailemiseksi.

Kimmo Lylykangas esittää Rakenteellinen energiatehokkuus -oppaassa vaih-
toehtoiseksi laskentatavaksi suhteellisen muotokertoimen, joka huomioi ra-
kennuksen muodon lisäksi pohjaratkaisun tehokkuuden sekä rakennusosien 
U-arvot (kuva 73). Painotettu muotokerroin saadaan laskemalla yhteen ulko-
vaipan eri rakennusosien lämmönläpäisykertoimilla painotetut pinta-alat, ja 
jakamalla summa ohjelma-alalla. Saadulla arvolla voidaan vertailla saman ti-
laohjelman rakennuksia keskenään hankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa. 
Lylykankaan mukaan se tuo "riittävällä tarkkuudella esille rakennusosien eri-
laiset painoarvot lämpöhäviöiden ja tilojen lämmitystarpeen suhteen".307

KUVA 73 Painotetulla muotokertoimella voidaan vertailla yksittäisen ratkaisun vaikutus-
ta tilojen lämmitysenergiantarpeeseen erilaisissa suunnitteluratkaisuissa, joissa on sama 
tilaohjelma307.

Rakennuksen pinta-alan sekä tilavuuden pienentämisen paras keino on 
lämmitettävien tilojen tarpeen arvioiminen, niiden lukumäärän vähentäminen ja 
koon pienentäminen. Kompaktiustavoite koskee energiatehokkuuden puitteissa 
ainoastaan lämmitettäviä tiloja.305 Vaipan ulkopuoliset rakenteet, parvekkeet ja 
lasitetut maantaso- tai kattoterassit tuovat lisätilaa keväästä pitkälle syksyyn 
myös lämmittämättöminä.301 Asuinkerrostaloissa varastotilojen, autotallin, 
pyörävaraston, roskakatoksen tai porrashuoneen sijoittaminen lämmitettävän 
vaipan ulkopuolelle tuo energiasäästöjä. Kuitenkin kaikista ekologisinta tilaa 
on ulkotila ja siten viihtyisän piha-alueen, terassien, ulkoharrastuspaikkojen, 
leikkipaikkojen ja vaikkapa pienviljelyalueiden suunnittelu on tärkeää.

307 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 31
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Rakennuksen pinta-ala suhteessa asuntojen pinta-alaan
   Mahdollisimman paljon asuttavia neliöitä rakennuksessa,
   kun pinta-ala on vakio

Rakennuksen pieni koko

Asumisväljyys - asunnon koko suhteessa asukkaiden 
lukumäärään

Rakennuksen pinta-ala suhteessa asuntojen lukumäärään
   Mahdollisimman monta asuntoa rakennuksessa,  
   kun pinta-ala on vakio

Lämmitettävien tilojen koon minimointi 
   Hukkaneliöiden minimointi; lämmittämättömien tilojen käyttö,
   tilojen sijoittaminen vaipan ulkopuolelle

Pieni muotokerroin 
   Suurten asuinkerrostalojen suosiminen; suhteellinen 
   muotokerroin

Rakennuksen korkeus suhteessa kerrosten lukumäärään
   Mahdollisimman monta kerrosta rakennuksessa,
   kun korkeus on vakio

Pieni huonekorkeus

Lämmitettävien tilojen lukumäärän minimointi

Porrashuoneen ja käytävätilojen tehokkuus rakennuksessa
   Porrashuoneen koon ja hissien lukumäärän minimoiminen

Pieni tilavuus
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Geometria

Rakennuksen muodon määrittely on Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu -oh-
jeen mukaan merkittävin energiantarpeeseen vaikuttava yksittäinen suunnit-
teluratkaisu308. Rakennuksen geometriaan vaikuttaa moni tekijä, kuten ra-
kennuksen käyttötarkoitus, arkkitehtoninen idea, tontin ominaisuudet sekä 
vallitseva ilmasto. Suomen asuinkerrostalotuotannossa geometria määräy-
tyy myös vakiintuneiden standardiratkaisuiden ja rakentamisen toimintata-
pojen perusteella. Koska kylmässä ilmastossa rakennuksen tärkein ominai-
suus on lämmön pitäminen, ympäristöystävällisen rakennuksen vaipan pin-
ta-alan suhde sisätiloihin, tilavuuden tai pinta-alan avulla määriteltynä, tulee 
olla pieni309. Muodon kompaktiutta kuvataan samalla muotokertoimella, jos-
ta on kerrottu edellisessä kappaleessa rakennuksen koon yhteydessä (kuva 
74).  Kuvien tarkastelussa on kuitenkin hyvä huomata, että muotoa arvioita-
essa pinta-alan tulisi olla vakio. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yksinker-
tainen on usein myös ekologista308. Kuvassa 75 esitellään eri ilmastoihin so-
pivimpia rakennusmassojen muotoja. Koska Suomi kuuluu kylmään ja lauh-
keaan vyöhykkeeseen, ovat pelkistetysti ajateltuna kuutio, suorakaide sekä 
katettu atrium Suomeen parhaiten soveltuvia geometrioita309.

KUVA 74 Esimerkkejä muotokertoimista, kun pinta-ala on vakio. Alkuperäistä oikean-
puoleista kuvaa on muokattu niin, että pinta-alat vastaavat toisiaan.

KUVA 75 Eri ilmastoihin ideaalisia rakennusmassoja. Suomen ilmastoon parhaita geo-
metrioita ovat kuvan mukaan kuutio, suorakaide ja katettu atrium.309

308 Lylykangas & Nieminen: Passiivitalon luonnossuunnittelu
309 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 11
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Geometrisena muotona pallolla on teoriassa kaikista pienin muotokerroin308. 
Muodoltaan lähes kuution muotoinen rakennus soveltuu Suomen kylmään il-
mastoon parhaiten. Lämpöhäviöt pienenevät, kun lämpöä luovuttavien ulko-
pintojen ala on minimoitu, jolloin rakennuksen energiantarve pienenee. Kom-
paktin geometrian pienentäessä vaipan pinta-alaa myös käytetyn materiaalin 
ja materiaaleista syntyneiden päästöjen määrä vähenee.310 Yksinkertaisuuden 
ansiosta vähenevät rakennuksen kulmat, jotka nostattavat rakennuskustan-
nuksia311, ovat arkoja lämpövuodoille ja sisältävät monimutkaisia rakennus-
teknisiä liitoksia310. Lisäksi rakennuksen viemä maapinta-ala on pieni. Kuu-
tiomallin huono puoli on kuitenkin se, ettei sen julkisivuja voida suunnata 
optimaalisesti niin, että suurin osa ikkunoista osoittaisi aurinkoiseen etelään, 
vaan saman verran ikkunoita voi osoittaa yhtä lailla muihin ilmansuuntiin. Ik-
kunoiden sijoittumisen sekä syvän rakennusrungon takia kuutiomalli ei pysty 
hyödyntämään luonnollista päivänvaloa, passiivista auringon lämpöenergiaa 
sekä passiivista viilennystä yhtä hyvin kuin suorakaidemalli.309

Käytännössä suorakaide, jonka pohjan sivujen suhde on noin 2:3310, on opti-
maalinen muoto silloin, kun sen pitkät julkisivut osoittavat etelään ja pohjoi-
seen309 ja kun etelänpuoleiselle pitkälle sivulle saa riittävästi aurinkoa kohden 
suuntautuvia ikkunoita310. Periaatteena onkin, että rakennuksen pääjulkisivu 
tulisi suunnata etelään päivänvalon tehokkaan hyödyntämisen takia ja poh-
joisessa ilmastossa ikkunoita tulisi olla eteläjulkisivulla suhteellisesti eniten309. 
Lisäksi massan muoto mahdollistaa tehokkaan läpitalon tuuletuksen. Mallin 
haasteena on se, että rakennuksen on sijoituttava itä-länsi-suuntaisesti, jot-
ta sen hyviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää. Toisaalta Lehtisen mukaan 
myös länteen suuntaavan julkisivu on energiatehokkuuden kannalta hyvä ra-
kennuksen energiakonseptista riippuen312. Kuitenkaan tontti ei aina mahdol-
lista rakennusmassan optimaalista sijoittamista, jolloin aurinkoenergian saa-
minen voi olla heikkoa. Suorakaidemallin sovelluksena voidaan pitää L-kirjai-
men muotoista rakennusmassaa, jossa toinen massa osoittaa optimaalisiin 
ilmansuuntiin ja toinen epäoptimaalisiin ilmansuuntiin. Suorakaidemallin vai-
pan ala suhteessa rakennuksen tilavuuteen on joka tapauksessa huonompi 
kuin kuutiomallilla sekä katetulla atriumilla.309

Katetussa atriumissa sisätilat saavat paremmin luonnonvaloa kuin kuutiomal-
lissa, kun rakennusrungon keskelle ei muodostu pimeitä umpinaisia tiloja. 
Myös luonnollinen ilmanvaihto toimii atriumissa paremmin. Atrium mahdol-
listaa enemmän näkymiä ulos, vaikka osa näkymistä osoittaakin sisäpihan 
suuntaan. Atriumilla on kuitenkin sama huono puoli kuin kuutiomallilla: niin, 
ettei suurin osa ikkunoista osoita optimaalisiin ilmansuuntiin. Vaikka atrium 

310 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
311 Energiatehokas koti 2015: Talon koko, muoto ja sijoitus tontille
312 Lehtinen 7.10.2015
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on katettua puolilämmintä tilaa, se ei ole yhtä kompakti kuin kuutiogeomet-
ria. Lisäksi atrium kasvattaa rakennuksen käyttämää maapinta-alaa.309 Taval-
lisessa yksittäisessä asuinkerrostalossa atrium ei ole yleinen asuinkerrosta-
lojen muodostamia avoimia kortteleita lukuun ottamatta. Etenkin palvelu- tai 
opiskelija-asumisessa atrium on kuitenkin varteenotettava malli, jonka hyöty-
jä energiatehokkuuden kannalta voisi tutkia laajemmin.

Asuinkerrostalotyypeistä pistetalo soveltuu parhaiten kuutiomalliin. Tornitaloa 
voidaan pitää sovelluksena kuutiomallista ominaisuuksiensa puolesta, vaikka 
rakennusmassan muoto muistuttaakin pystysuuntaista standardimallia ja tor-
nitalon kerrosluvun kasvaessa myös muotokerroin kasvaa. Suorakaidemallia 
edustavat puolestaan ennen kaikkea lamelli-, sivukäytävä- ja keskikäytäväta-
lot, ja suuren osan Suomen rakennuskannasta voidaankin ajatella olevan eri 
suhteilla olevia suorakaidemalleja. Suorakaidemallin edut toimivat parhaiten 
silloin, kun asuinkerrostalon asunnot ovat läpitalon- tai nurkka-asuntoja. Sil-
loin huonesijoittelussa voidaan hyödyntää etelän ja pohjoisen ilmansuuntia 
luonnonvalon sekä passiivisen lämpöenergian avulla sekä tuulettaa asunnon 
läpi. Lamellitalo ja avoin luhtitalo mahdollistavat edellä mainitut hyödyt, kun 
taas keskikäytävätalo pystyy heikoiten hyödyntämään suorakaidemallin etu-
ja.

Rakennuksen geometrian rajaaminen yksinkertaisiin kuutio-, suorakaide- ja 
atriummalleihin ei kuitenkaan ole aina järkevää muun muassa käyttötarkoi-
tuksen tai tontin muodon takia. Pelkät kuutiot tai suorakaiteet muodostavat 
pahimmillaan yksitoikkoista kaupunkiympäristöä sekä löyhää aluesuunnitte-
lua, jossa rakennusmassat eivät rajaa ulkotiloja tai muodosta viihtyisää, suo-
jaisan ja rajatun tilan tuntua. Yksinkertainen muoto ei myöskään aina palvele 
rakennuksen toimintoja tai tilaohjelmaa. Esimerkiksi palvelutaloissa monipuo-
liset toiminnot voivat johtaa hyvinkin monimuotoisiin pohjapiirroksiin. Esite-
tyn painotetun muotokertoimen avulla arkkitehti voi arvioida monimuotoisia-
kin ratkaisumalleja ja niiden vaikutusta tilojen lämmitystarpeeseen ilman var-
sinaista energialaskentaa huomioiden tilaohjelman tarpeet. 

Puolilämpimät tilat ja ulkotilojen rikas hyödyntäminen ovat hyviä keinoja ra-
kennusmassan vaipan alan ja lämmitetyn tilavuuden pienentämiseksi. Ra-
kennuksen muotokieltä voi rikastuttaa ilman vaipan muotoilua esimerkik-
si ulokeparvekkeilla, parvekevyöhykkeen viistämisellä, vesikaton muotoilul-
la, katoksilla ja lipoilla, yhdyskäytävillä rakennusten välillä tai rakennusten 
kytkemisellä toisiinsa (kuva 76). Myös erilaiset pintakäsittelyt ja kuviot voi-
daan toteuttaa hyvinkin tyylikkäästi ja mielenkiintoisesti. Muodoltaan kom-
pakteissa rakennuksissa julkisivuun liittyvien rakenteiden merkitys ulkonäöl-
lisenä jäsentelykeinona korostuu308. Myös rakennusten kytkeminen toisiinsa 
pienentää ulkoilmaa vasten olevan seinän pinta-alaa309. On kuitenkin huo-
mattava, että rakennuksen monimuotoisuus on usein arkkitehtonisesti pe-
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rusteltua esimerkiksi pääoven korostamisella ja samalla sateen suojaamisella 
syvennyksen avulla, tai suojaisan ulkotilan luomisella rakennusmassan avul-
la. Monimuotoisen ulkovaipan aiheuttama lisäys lämpöhäviöihin voidaan jos-
sain määrin kompensoida muilla suunnitteluratkaisuilla308. Helsingin Arabian-
rannassa sijaitseva asuinkerrostalo Flooranaukio on hyvä esimerkki parveke-
vyöhykkeen muotoilusta (kuva 77) ja Seinäjoen kirjaston kehysmäinen katos 
julkisivun muotoilusta (kuva 78).

KUVA 76 Esimerkkejä kuutiomallin variaatioista.

KUVA 77 Flooranaukio Helsingin Arabianrannassa hyödyntää kylmien tilojen kuten 
parvekkeiden ja luhtikäytävien muotoilua sekä koristeellista julkisivun pintakäsittelyä.

KUVA 78 Seinäjoen kirjaston näyttävä kehyksen muotoinen geometria osoittaa 
pääsisäänkäynnin ja toimii samalla katoksena.

Kuution muotoinen 
rakennusmassa

Pintakäsittelyt ja -kuviot Sisääntulon tai julkisivun 
korostaminen katoksilla 

tai kehystämällä

Ulokeparvekkeet ja lipat Parvekevyöhykkeen ja 
vesikaton muotoilu

Rakennusten kytkeminen
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Geometrisena muotona perinteinen suomalainen harjakatto ei ole vakiintunut 
sattumalta, vaan sen on muotoutunut suojaamaan rakennusta sääolosuhtei-
ta vastaan. Vesikaton kaltevuus johdattaa sekä veden että lumen pois raken-
nuksen päältä ja räystäät kuljettavat veden edelleen kauemmas perustuksis-
ta suojaten julkisivuja. Kun yläpohja on tasainen muodostaen kuution muo-
toisen vaipan, vesikaton avulla voidaan muotoilla arkkitehtuuria. Perinteinen 
harjakatto tai lapekatto soveltuvat erinomaisesti mahdollisuudelle lisätä au-
rinkopaneeleita rakennuksen katolle, kun lapekulma ja suuntaus ovat oikeat. 
Rakennuksen geometrian suunnitteleminen joustavasti tulevaisuuden tarpeet 
huomioiden edistää kestävää suunnittelua. Aktiivisten aurinkoenergiantuot-
tojärjestelmien integroiminen osaksi arkkitehtuuria ja kattopintaa irrallisten, 
kuormaa aiheuttavien paneeleiden ja telineiden sijaan edustaa kokonaisval-
taista suunnittelua säästäen samalla katon kaksinkertaisen pintamateriaalin 
käytön ja näistä aiheutuvat materiaalipäästöt. Tuulivoiman pienikin hyödyn-
täminen vaatii puolestaan koko rakennuksen rakenteilta kuorman ja täräh-
dyksen keston lisäksi riittävän korkeaa rakennuksen geometriaa. Suomessa 
asuinkerrostalojen kohdalla tavallisin kattoratkaisu on oleskeluun soveltuma-
ton tasakatto. Oleskeluun tarkoitettuja käännettyjä kattorakenteita ei suosi-
ta, vaikka ne tarjoaisivat ulko-oleskelumahdollisuuksia sekä tehokkaampaa 
maankäyttöä. Terassoituvien kattomuotojen, kattopuutarhojen ja viherkatto-
jen edut voisivat parhaimmillaan olla rakenneteknisiä ongelmia sekä muoto-
kertoimen heikkenemistä merkittävämmät.

Kestävää asuntosuunnittelua on rakennuksen suunnittelu niin, että se huo-
mioi nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuden muutostarpeet ja tilanteet. Tär-
keä joustavuutta tuova ja aikaa kestävä arkkitehtuuri ei rajoita käyttäjä- eli 
asukasprofiilia. Esimerkiksi hyvin suunniteltua passiiviasuinkerrostaloa voivat 
käyttää erilaiset asukkaat, eikä passiivitalokonsepti vaadi erityisosaamista tai 
erityisen ympäristötietoisia asukkaita131. Joustavuutta ovat myös rakennuk-
sen fyysisen laajentamisen mahdollisuus ja liikuteltavien elementtien tai ra-
kennusosien hyödyntäminen, jotka voivat muuttaa rakennuksen geometriaa 
merkittävästi ajan myötä.

Rakennuksen geometrian suunnittelulla ja valinnalla on suuri vaikutus ympä-
ristöystävällisessä rakentamisessa. Rakennuksen muoto hahmottuu jo var-
haisessa suunnitteluvaiheessa ja on ennen kaikkea arkkitehdin vastuulla ole-
va passiivinen ympäristöystävällisen rakentamisen keino. Hyvä yhteistyötiimi 
jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa arkkitehdin päätösten tukena parantaa 
ympäristöystävällistä lopputulosta. 

313 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 4
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Rakennuksen muotokielen rikastuttaminen ilman vaipan 
muotoilua 
   Vesikaton ja parvekevyöhykkeiden muotoilu, katokset

Mahdollisimman vähän kulmia
   Geometristen kylmäsiltojen minimoiminen

Yksinkertainen geometria
   Kuutio, suorakaide, katettu atrium

Pieni muotokerroin 
   Suhteellinen muotokerroin

Rakennusten kytkeminen

Rakennuksen fyysinen laajennusmahdollisuus

Liikuteltavuus - liikuteltavat elementit ja rakennusosat

Arkkitehtuuri ei rajoita käyttäjäprofiilia

Pääjulkisivu osoittaa etelään - länteen

Massan muoto funktion mukaan
   Varjostus, ulko-oleskelualueen säänsuojaus;    
   geometrinen muoto, syvennys, parvekkeet

Kattomuoto katon funktion mukaan
   Sadeveden keräys ja vesikourut; aurinkopaneeleille sopiva 
   kaltevuus; oleskeltava tasakatto
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Ikkunat ja ovet

Ikkunat ovat energiatehokkuuden kannalta rakennuksen vaipan huonoimmin 
lämpöä eristävä rakennusosa. Siksi ikkunoiden kohdalla kannattaa kiinnittää 
huomiota niiden suuntaukseen, kokoon ja lämmöneristävyyteen. Ikkunat ei-
vät ole vain lämpöä hukkaavia rakennusosia, vaan niiden kautta saadaan si-
sätiloihin luonnonvaloa ja auringon lämpöenergiaa.314 Tekniikan lisensiaatti 
Mika Vuolle kuvailee, että "ikkuna on rakennuksen tärkein talotekninen kom-
ponentti" 315. Ikkunat ovat myös merkittäviä asumisviihtyvyyden kannalta. Ik-
kunarakenteiden kehittämiseen ja ikkunoiden käyttöön arkkitehtuurissa liittyy 
paljon potentiaalia energiatehokkaassa rakentamisessa.

Pohjoisessa ilmastossa ikkunoita tulisi sijoittaa eteläjulkisivulle suhteellisesti 
eniten316. Oleskelutilojen sijoittuessa tilaohjelmassa etelään, myös suuret olo-
huoneen ikkunat kannattaa suunnata etelään. Etelään suuntaavat suuret ik-
kunat mahdollistavat passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen, mutta pa-
himmillaan suuret ikkunat johtavat tilojen ylikuumenemiseen ja viilennystar-
peeseen. Etelän ikkunoiden varjostuksen suunnittelu on siksi tärkeää. Idän ja 
lännen ikkunat ovat puolestaan vaikeampia varjostaa matalalta aamu- ja il-
ta-auringolta kiintein varjostimin317, mutta toisaalta aurinko ei lämmitä aamul-
la ja illalla kuten keskipäivällä. Suomen ilmastossa koneellisen viilennyksen 
tarve on useimmissa rakennustyypeissä kokonaan vältettävissä suunnittelun 
keinoin.318 Pohjoisen suuntaan suositeltavissa makuuhuoneissa on luonnolli-
sesti olohuoneen ikkunoita pienemmät ikkunat ilmansuunnan valottomuuden 
sekä pienen valaistustarpeen vuoksi319. Tuuletuksen kannalta ikkunoiden pa-
ras sijoittaminen on vastakkaisille julkisivuille asunnon ollessa läpitalon huo-
neisto. Tällöin ilmavirta pääsee kulkemaan asunnon läpi tuulettaen kaikkia 
asunnon tiloja.  Kulma-asuntojen ikkunat eivät aiheuta yhtä hyvää ilmanvaih-
toa kuin vastakkaisilla julkisivuilla olevat. Ikkunan avaamisen sijaan tuuletuk-
sena toimii tavallisesti ikkunan yhteydessä oleva tuuletusikkuna tai ikkunan 
yläpuolella oleva tuuletusventtiili. Todellisuudessa ikkunoiden sijoitteluun ja 
suuntaukseen vaikuttavat ennen kaikkea tontin ominaisuudet, näkymät ja 
maisemat.

Ruotsalaisen passiivitaloasiantuntijan, Hans Eekin mukaan sopiva ikkunapin-
ta-ala passiivitaloon on 15 - 17 % kerrosalasta lämmönpitävyyden ja luon-
nonvalon saannin optimoimiseen318. Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan G1 mukaan asuinhuoneessa ikkunan valoaukkoa tulee olla vähintään 
1/10 huoneen lattiapinta-alasta. Ikkunan sijoituksen tulee olla valoisuuden 

314 Motiva Oy: Ikkunoiden energiatehokkuus
315 Vuolle: Rakennusten energiaseminaari FINVAC, 8.10.2015
316 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 7
317 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 297 - 299
318 Lylykangas & Nieminen: Passiivitalon luonnossuunnittelu
319 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
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ja viihtyisyyden kannalta tarkoituksenmukainen, ja osan ikkunasta tulee olla 
avattavissa.320 Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee vain, että asuinhuo-
neen tulee saada riittävästi luonnonvaloa321. Lämpöhäviön tasauslaskelmat 
antavat myös suuntaa ikkunan mitoitukselle. Karmimittoina laskettu ikkuna-
pinta-ala on 15 % yhteenlasketusta maanpäällisestä kerrostasoalasta, mut-
ta kuitenkin enintään 50 % julkisivujen pinta-alasta. Tätä suuremmat ikkunat 
tulisi kompensoida muilla ratkaisuilla.322

Suuria, koko seinän korkuisia ikkunapintoja tulisi energiatehokkuuden kan-
nalta välttää, sillä hyvätkään matalaenergiaikkunat eivät estä korkeista ikku-
noista syntyvää vedontunnetta. Kylmässä ilmastossa ikkunan ei myöskään 
suositella olevan kiinni lattian tasossa termisen viihtyvyyden ja rakennede-
taljien ilmapitävyyden varmistamiseksi.323  Maisemien tai arkkitehtuurin pe-
rusteella lattiasta kattoon yltävien ikkunoiden trendin mukaisessa suunnitte-
lussa tuleekin tiedostaa tällaisen ikkunan energiatehokkuuden haasteet. Sen 
sijaan ikkunan yläreunan korkeuteen tulisi kiinnittää enemmän huomioita niin, 
että luonnonvalo pääsee syvemmälle rakennusrungon sisälle. Kerrostalois-
sa alimpien kerrosten asuntojen ikkunapinta-alaa pitäisi kasvattaa ylempiin 
kerroksiin verrattuna ympäristön varjostavan vaikutuksen takia. Tarkoituksen-
mukainen ikkunapinta-ala vaihtelee  kuitenkin rakennustyypistä, tilojen käyt-
tötarkoituksesta, runkosyvyydestä ja ympäristön varjostuksesta riippuen322. 
Asunnon luonnonvalo-olosuhteita tutkinut Hanna Vikberg esittää diplomi-
työssään, että ihannetapauksessa ikkunat eriytettäisiin niiden käyttötarkoi-
tuksen mukaan: Korkealla sijaitseva vaakasuuntainen ikkuna olisi valaistus-
ta varten, keskellä seinää sijaitseva suuri ikkuna näkymää varten ja helposti 
avattava pieni ikkuna tuuletusta varten.324 

Ikkunan tyypillä ja valinnalla on merkitystä energiatehokkuuteen. Hyvin läm-
pöä eristävillä ikkunoilla saadaan vapautta arkkitehtisuunnitteluun325. Erilaisia 
ikkunatyyppejä on useita kiinteistä ikkunoista avautuviin ikkunoihin sekä kat-
toikkunoihin. Tavallisimmin Suomessa asuinkerrostaloissa käytetään MSE-ik-
kunaa eli sisäänpäin aukeavaa kaksipuitteista kolmilasista ikkunaa, jonka si-
semmässä puitteessa on kaksilasinen umpiolasielementti314. Nykyään suosi-
tuilla alumiini- tai puu-alumiini-ikkunoilla on suuremmat hiilidioksidipäästöt 
perinteisiin puuikkunoihin verrattuna318. Energiatehokkaissa rakennuksissa, 
kuten passiivitaloissa tulee käyttää matalaenergiaikkunoita, joiden lämmöne-
ristävyys on tavallisia ikkunoita parempi. Kolmen sijaan ikkunarakenteessa 
saattaa olla jopa neljä lasikerrosta. Matalaenergiaikkunan lasin sisäpinta on 
lämmin, eikä siten synny vedon tunnetta. Ikkunan alla ei tarvita tällöin myös-
kään perinteisiä pattereita.316

320 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005: G1, kohta 2.3.1
321 Maankäyttö- ja rakennuslaki: 51§, 1 ja 2 momentti
322 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 33
323 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 9
324 Vikberg 2014: Valoisa asunto, s. 85
325 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 4
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Ikkunoiden energiatehokkuuteen ja sen laskentaan vaikuttavat ikkunan eris-
tävyys, säteilyn läpäisykyky sekä tiiveys. Koska ikkunat ovat tunnetusti ra-
kennuksen huonoiten lämpöä eristävät osat, ikkunatyypin lämmöneristävyy-
den merkitys korostuu vasta ikkunoiden lukumäärän, koon ja suuntauksen 
optimoinnin jälkeen. Kärjistetysti energia- ja kustannustehokkuuden tavoitte-
lu johtaa mahdollisimman umpinaiseen ja ikkunattomaan rakennukseen, sillä 
tavallisesti ikkunan lämmönpito-ominaisuuksien heikkous on merkittävämpi 
kuin lämpöenergiasta saatavat hyödyt. Tämä johtaa kuitenkin luonnonvalol-
taan ja viihtyvyydeltään huonoihin ratkaisuihin.326 Kuva 79 esittää ikkunoiden 
määrän vaikutusta koko rakennuksen lämmöneristävyyteen. Kuva osoittaa, 
että ikkunoiden huonompaa lämmöneristävyyttä voidaan kompensoida sei-
närakenteiden paremmilla U-arvoilla ilman ikkuna-alan pienentämistä.

KUVA 79 Ikkunapinta-alan vaikutusta lämpöhäviöihin voidaan arvioida laskemalla 
ulkoseinien tai koko ulkovaipan keskimääräinen U-arvo.327

Ikkunoiden lämmöneristyskykyä kuvataan muiden rakennusosien tavoin läm-
mönläpäisykertoimella. Lämmönläpäisykerroin ilmaistaan koko ikkunaraken-
teen U-arvona.328 Suomen rakentamismääräyskokoelma määrää ikkunan 
lämmönläpäisykertoimen vertailuarvoksi 1,0. Ikkunan lämmöneristävyyttä 
voidaan parantaa erilaisilla eristyslasien täytekaasuilla. Kun eristyslasien vä-
litila täytetään ilmaa hidasliikkeisemmällä kaasulla, ikkunarakenteen lämmö-
neristys paranee. Täytekaasuina käytetään jalokaasuja, joita ovat esimerkiksi 
argon, krypton ja ksenon.314 Lasipinnoilla voi olla myös ohut kalvo, joka hei-
jastaa lämpösäteilyä takaisin sisälle. Tällaista ikkunaa kutsutaan selektiivi-ik-
kunaksi319. Yksittäisenä kiinnostavana ja lisätutkimusta edellyttävänä ratkai-
suna passiivisen ilmanvaihdon yhteydessä on tuloilmaikkuna, jossa ulkoa tu-
leva tuloilma lämpenee ikkunarakenteen sisässä ennen sisäilmaan tulemista. 
Parhaimmillaan tuloilmaikkunan U-arvo voi olla 0,8 - 1,0.319

326 Lylykangas 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus -seminaari, 8.9.2015
327 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 35
328 Energiatehokas koti 2015: Talon koko, muoto ja sijoitus tontille
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Auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin eli g-arvo kertoo, kuinka hyvin ikku-
na hyödyntää auringon säteilyenergiaa. Säteilyenergiaan lukeutuvat auringon 
valo- ja lämpöenergia. Mitä suurempi g-arvo on, sitä paremmin ikkuna hyö-
dyntää ja läpäisee aurinkoenergiaa. Tyypillisesti ikkunat läpäisevät 40 - 55 
% säteilystä, jolloin g-arvo on 40 - 55.319 Toisin kuin tavallisesti ajatellaan, 
Lylykankaan mukaan tavanomaisessa suomalaisessa omakotitalossa raken-
nuksen suuntaus ei vaikuta merkittävästi tilojen lämmitystarpeeseen, koska 
ikkunalasien g-arvo on matala ja koska rakennuksen ikkunapinta-ala jakau-
tuu yleensä melko tasaisesti eri ilmansuuntiin. Tilanne muuttuu, mikäli raken-
nus suunnitellaan systemaattisesti hyödyntämään auringonsäteilyä passiivi-
sesti.329 "Keskieurooppalaisten passiivitaloikkunoiden kehitystä on ohjannut 
korkean g-arvon ja matalan U-arvon tavoittelu, kun taas Suomessa ikkunoi-
den tuotekehityksessä on painotettu enemmän U-arvoa. Lämmöneristävyys 
onkin näistä kahdesta arvosta painoarvoltaan merkittävämpi rakennuksen ul-
kovaipan energiatehokkuudelle." 330 Ikkunoiden eteläsuuntauksen hyöty poh-
joisessa ilmastossa ei myöskään ole niin suuri kuin Keski-Euroopassa, sil-
lä lyhyeksi muodostuva lämmityskausi sijoittuu valottomaan vuodenaikaan318. 

Kun passiivista aurinkoenergiaa pyritään hyödyntämään, g-arvon tulee olla 
korkea, jolloin lasi on kirkas. Tällöin asianmukainen kesäajan varjostuksen 
suunnittelu on tärkeää.326 Vastaavasti auringon säteilyenergian välttämisek-
si tehokkaat auringonsuojaikkunat päästävät lävitseen vain 20 - 30 %. Al-
hainen g-luku vaikuttaa alentavasti kesäajan sisälämpötiloihin ja viilennys-
tarpeeseen, mutta toisaalta heikentää lämmityskauden aikaista passiivisen 
aurinkoenergian hyödyntämistä.319 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
määrittelee ikkunoille laskennallisen g-arvon, johon vaikuttaa ikkunalasien lu-
kumäärä.331 Laskennassa käytetään myös kehäkerrointa, joka kuvastaa va-
loaukon pinta-alan suhdetta ikkuna-aukon pinta-alaan. Kehäkerroin vaikuttaa 
auringon säteilyenergian pääsemiseen sisätiloihin ja sitä pienentävät karmit 
ja puitteet.332 Ikkunan tyylillä, sen karmien leveydellä ja mahdollisilla välipuit-
teilla voidaan vaikuttaa rakennuksen ilmeeseen, mutta asuinkerrostalotuotan-
nossa käytetään usein ikkunapuitteita varsin yksipuolisesti.

Energiatehokkuuden kannalta merkittävää on myös ikkunarakenteen ilma-
tiiveys, jota kuvastaa ilmanvuotoluku eli L-arvo. Mitä pienempi L-arvo on, 
sitä vähemmän ikkunan kautta vuotaa ilmaa.327 Ikkunan tiiveyteen vaikuttavat 
muun muassa ikkunan eri osien väliset liitokset sekä avattavien ikkunoiden 
tiivisteet314. Kosteuden tiivistyminen tietyissä sääolosuhteissa ikkunalasin ul-
kopinnalle on merkki hyvin eristävästä tiiviistä ikkunasta ja on Lylykankaan 
mukaan harmiton sekä pieni haitta hyvän ikkunan etuihin verrattuna327. Koko 
rakennuksen lämpöhäviöistä karkaa 15 - 20 % ikkunoiden ja ovien kautta.319

329 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 24
330 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 56
331 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012: D5, kohta 5.3.1
332 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007: D5, kohta 8.4.4
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Ikkunoille on kehitetty energiamerkintä, jonka tarkoituksena on helpottaa ik-
kunatyyppien valintaa ja energiatehokkuuden puolueetonta vertailua. Ener-
giamerkintä on virallinen luokitus, mutta se on vapaaehtoinen valmistajille. 
Merkintöjä käytetään kuitenkin jo runsaasti.333 Energiamerkintä on tuttu ra-
kennusten ja kodinkoneiden energiamerkinnöistä ja siinä näytetään ikkunan 
energialuokka A - G, joista A on paras luokitus. Energialuokan määrittelee 
laskennallinen E-arvo, joka kertoo kuinka paljon yksi neliömetri ikkunaa ai-
heuttaa lämmitystarvetta vuodessa. E-arvo lasketaan U-arvon, g-arvon ja 
L-arvon avulla. Jos esimerkiksi ikkunan E-arvo on 100, luovuttaa ikkuna sil-
loin yhden vuoden aikana lämpöenergiaa keskimäärin 100 kilowattituntia per 
neliömetri (kWh/m2a). VTT on standardisoinut menetelmät E-arvon lasken-
taan334.

Ovien sijoitteluun ja suunnitteluun pätevät saman tyyppiset huomiot kuin ik-
kunoihinkin. Ovet voivat olla umpiovia tai lasiovia, jolloin ne toimivat kuten 
ikkunat tuoden auringon säteilyenergiaa sisätiloihin. Lasiovien käyttö on si-
ten luontevaa etelään suuntaavilla julkisivuilla, kun taas umpinaisia ovia voi-
daan käyttää muissa ilmansuunnissa. On kuitenkin hyvä huomata, että la-
siulko-ovien tuomaa aurinkoenergiaa ei huomioida laskennassa ikkunan ta-
voin. Energiatehokkuuden kannalta kiinnostavia ovityyppejä ovat ulko-ovet, 
jotka johtavat suoraan kylmään ulkoilmaan. Tällaisia ovia asuinkerrostalois-
sa ovat porrashuoneen ovet tai asuntojen ulko-ovet sekä ranskalaiset par-
vekkeet. Ulko-ovien lukumäärän minimoiminen parantaa rakennuksen ener-
giatehokkuutta. Parvekeovet ja joissain tapauksissa myös porrashuoneovet 
johtavat puolilämpimään tilaan. Kuten ikkunoilla, ovilla on muita rakenteita 
huonompi U-arvo sekä ovirakenteen ilmatiiveys. Ovivalinnoissa suositaan 
matalaenergiaovia.

Ovien ominaispiirteenä on niiden jatkuva avautuminen ja sulkeutuminen. 
Porrashuoneen ulko-ovi aukeaa lukuisia kertoja kerrostalon kaikkien asukkai-
den kulkiessa ovesta useaan kertaan päivässä. Huoneiston ovi saattaa aueta 
arkipäivänä vain kahdesti poistuttaessa asunnosta töihin ja palattaessa illalla 
kotiin. Ovien käyttöaste eli avautumisen lukumäärä on käyttäjästä riippuvais-
ta ja sitä on vaikea arvioida laskennallisista luvuista huolimatta tuoden epä-
tarkkuutta energialaskelmiin ja simulointeihin. Myös porrashuoneen lämpö-
vyöhykkeellä on merkitystä asuntokohtaisten porrashuoneovien luonteeseen. 
Mikäli porrashuone on lämmitettävän vaipan sisäpuolella, se ei aiheuta mer-
kittävää lämpöhäviötä yksittäisistä asuntokohtaisista ulko-ovista. Jos asun-
tojen ulko-ovet johtavat kylmään ulkotilana olevaan porrashuoneeseen, ai-
heuttavat ovet häviöitä. Puolilämpimän porrashuoneen voidaan ajatella vas-
taavan pientaloissa käytettyä tuulikaappia tai historiassa yleistä porstuaa 
toimien puskurivyöhykkeenä tai aurinkotilana. Lasitetulla parvekkeella voi-

333 Motiva Oy 2015: Energiamerkintä
334 Skaala ikkunat ja ovet Oy: Energialuokitus
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daan hyödyntää aurinkotilan ominaisuuksia, kun taas ranskalainen tai avoin 
parveke johtaa suoraan ulkoilmaan ja on siten lasitettua parveketta huonom-
pi ratkaisu.

Vaikka ulko-ovien lukumäärä pyritään pitää pienenä, ovet voivat mahdollis-
taa rakennuksen ja asuntojen monipuolisemman käytön, liikevirrat ja jousta-
vuuden, jotka puolestaan lisäävät asumisviihtyisyyttä ja mahdollistavat asun-
tojen monipuolista käyttöä. Monireittisyys tarkoittaa joustavuuden muotoa, 
joka perustuu mahdollisimman moneen eri kulkureittiin. Ovet, aukot ja rei-
tit mahdollistavat monireittisyyden, jolloin samaan tilaan voi johtaa kaksi tai 
useampia ovia.335 Energiatehokkuuden kannalta monireittisyys toimii silloin, 
kun reitit kulkevat saman lämpövyöhykkeen sisällä. Ulko-ovien runsas luku-
määrä esimerkiksi maantasokerroksessa on perusteltua silloin, kun se tuo 
lisäarvoa ja käytännön hyötyä rakennuksen käyttöön. Sisäovien hyödyntä-
minen asunnon sisällä tai asuntojen välillä voi puolestaan mahdollistaa huo-
neiden ja asuntojen kytkemisen toisiinsa tai erottamisen pienempiin osiin. Li-
säksi väliovet mahdollistavat useita erilaisia reittejä asunnon sisällä tuoden 
muuntojoustavuutta ja kiinnostavuutta kerrostaloasumiseen. 

335 Hedman et al. 2015: Joustavat asuinympäristöt, s. 46
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Ikkunoiden sijoittelu tuuletusta varten asunnon vastakkaisille 
julkisivuille
   Tuuletusikkuna, ilmanvaihtoventtiili, avattava ikkuna

Suuntaus kohti maisemia ja katseilta suojaaminen

Ikkunapinta-alan minimoiminen rakennuksessa lämpöhäviöiden 
minimoimiseksi

Ikkunapinta-alaa eniten aurinkoiselle eteläjulkisivulle
   Etelään - länteen

Pienet ikkunat pimeään pohjoiseen

Ikkunan pinta-alan suhde
   Kerrosalaan, huoneen pinta-alaan, julkisivun pinta-alaan

Ikkunan korkeuden suunnittelu
   Koko seinän korkuisten ja lattiatasossa olevien ikkunoiden 
   välttäminen, korkean yläreunan hyödyntäminen

Alempien kerrosten ikkunat suurempia kuin yläkerrosten ikkunat

Ikkunan funktion määrittely
   Korkealla sijaitseva vaakasuuntainen ikkuna valaistusta, pieni 
   avattava ikkuna tuuletusta, suuri ikkuna näkymiä varten

Hyvä lämmöneristyskyky - pieni U-arvo
   Matalaenergiaikkunat, selektiivilasi-ikkunat, lämmöneristävyyttä 
   parantavat täytekaasut, uudet energiatehokkaat ikkunatyypit

Hyvä auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin - suuri g-arvo
   Kun aurinkoenergia on rakennuksen energiakonseptina

Hyvä ikkunarakenteen ilmatiiveys - pieni L-arvo
   Tuloilmaikkuna

Pieni kehäkerroin
   Lasipinta-alan maksimoiminen

Pieni auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin - pieni g-arvo
   Auringonsuojaikkunat

Ikkunapinta-alan maksimoiminen rakennuksessa auringon 
lämpö- ja valoenergian hyödyntämiseksi

Avattavien ikkunoiden merkitys tuuletukseen
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Monireittisyys saman lämpövyöhykkeen sisällä

Lasiset ulko-ovet eteläjulkisivulle ikkunan tavoin
   Umpinaiset ulko-ovet itä- ja länsijulkisivuille

Ulko-ovien avautuminen puskurivyöhykkeeseen tai aurinkotilaan
   Asunnon porrashuoneovi, parvekeovi; ulos aukeavien ovien 
   käyttöasteen minimoininen

Hyvä ovirakenteen ilmatiiveys - pieni L-arvo

Ulko-oven hyvä lämmöneristyskyky - pieni U-arvo
   Matalaenergiaovet, uudet energatehokkaat ovityypit

Ulko-ovien lukumäärän minimoiminen
   Porrashuoneen ulko-ovi, avoimen tai ranskalaisen 
   parvekkeen ovi
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Varjostus

Varjostus on yksi tärkeimmistä energiatehokkaista keinoista, sillä lähes jo-
kainen rakennus ylikuumenee kesäisin336. Ikkunan varjostus vaikuttaa oleel-
lisimmin  rakennuksen sisälämpötilaan ja valaistukseen, joten varjostuksen 
avulla voidaan säädellä tilojen ylikuumenemista, estää lämmön karkaamis-
ta sekä säädellä luonnonvalon pääsyä sisätiloihin. Vaikka koko rakennuk-
sen varjostaminen vaikuttaa lämpökuormiin, ikkunoiden varjostaminen on 
ratkaisevaa336. Oikein suunniteltu ja toteutettu aurinkosuojaus säästää tutki-
tusti rakennuksen jäähdytyksessä, lämmityksessä sekä valaistuksessa337 ja 
on tärkeä passiivinen keino ennen mekaanisten laitteistojen ja valaisimien 
asentamista. Ralf Lindbergin sanojen mukaan "[j]os jäähdytys toteutetaan 
jälkikäteen jäähdytyslaitteita käyttämällä, energiakulutus voi kesäkuukausina 
jopa ylittää talvikauden energiakulutuksen" 337. Ikkunan ulkopuolinen varjos-
tus estää jopa 80 % auringon lämpökuormasta, kun taas sisäpuolinen var-
jostus estää vain noin 20 %336. Pääperiaatteena, mitä kauempana varjostava 
kappale on, sitä tehokkaampi sen viilentävä vaikutus on338. Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osa D5 asettaa laskennallisia kertoimia eli verhoker-
toimia erilaisille varjostuskeinoille339. Kuva 80 osoittaa, että varjostus on te-
hokkain, kun se on ikkunan ulkopuolella.

KUVA 80 Sälekaihtimien g-arvot kertovat, että ikkunan ulkopuolinen varjostus on 
huomattavasti sisäpuolista varjostusta tehokkaampi. Sälekaihtimen kulma on 65 astetta. 
CF on konvektion osuus, RF säteilyn osuus ja DF suoran säteilyn osuus. Huomattakoon, 
että arvot voivat vaihdella merkittävästi eri suojaustyyppien välillä.340

Ikkunoiden suuntaus vaikuttaa siihen, millainen varjostustyyppi kannattaa 
valita. Itään ja länteen suunnattujen ikkunoiden varjostus on haastavaa au-
ringon ollessa matalalla ja siksi näihin ilmansuuntiin avautuvia ikkunoita ei 
Lechnerin mukaan varjostuksen näkökulmasta suositella336. Länteen voidaan 

336 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 234 - 236
337 Sunsystems Oy: Aurinkosuojaus
338 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
339 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2012: D5, kohta 5.3.5
340 REHVA 2011: Aurinkosuojaus, s. 21
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kuitenkin osoittaa esimerkiksi pystypaneeleita etelän aurinkoa vastaan341. 
Etelään suositellaan kiinteää vaakasuuntaista ylävarjostusta, sillä lämmittä-
vä kesän aurinko paistaa korkealta336. Vaakasuuntaisia ulkoisia aurinkosuo-
jia ovat esimerkiksi riittävän pitkä räystäs tai ikkunan yläpuolella oleva lippa 
(kuva 81). Myös massan muoto toimii varjostuksena. Pitkä räystäs voi olla 
rakennuksen arkkitehtoninen teema tai vaikkapa kehys eteläjulkisivulla. Riti-
lämäinen lippa puolestaan estää lumen keräytymisen lipan päälle342. Parvek-
keet toimivat usein etelä- tai länsijulkisivun ulkoisina kiinteinä aurinkosuojina, 
mutta sen sijaan räystäitä tai erillisiä aurinkolippoja ei Suomen asuinkerros-
taloissa usein ole. Todellisuudessa aurinkosuojauksen valintaan vaikuttavat 
ilmansuunnan aurinkoisuuden lisäksi esimerkiksi tuulisuus, lumisuus, raken-
nuksen arkkitehtuuri ja korkeus343.

KUVA 81 Esimerkkejä kiinteistä ulkoisista aurinkosuojista: vaakasuuntainen aurinkolippa, 
vaakasuuntainen ritilälippa sekä pystysuuntainen yläpaneeli etelään, pystypaneelit ja 
kehysmäinen rakenne länteen342.

Kiinteiden aurinkosuojien lisäksi liikuteltavia ulkoisia aurinkosuojia ovat esi-
merkiksi markiisit tai kankaiset katokset ikkunan yläpuolella tai erilaiset liiku-
teltavat tai kääntyvät säleiköt (kuva 82)344. Perinteiset ulkopuoliset ikkunaluu-
kut suojaavat kesäpäivisin ylikuumenemiselta ja avataan kesäöinä tuuletusta 
ja viilennystä varten. Talvisin ne puolestaan pidetään päivisin auki auringon 
valon saamiseksi, mutta suljetaan öisin eristykseksi. Muunneltavat ja liikutel-
tavat ratkaisut ovatkin parhaita varjostuskeinoja Suomen kaltaisissa maissa, 
joissa on kylmät talvet ja lämpimät kesät. Tällöin varjostuksen määrää voi-
daan säädellä vuoden- ja vuorokaudenajan mukaan. Parhaimmillaan hank-
keen alusta asti suunniteltu aurinkosuojaus voi muodostaa rakennuksen ark-
kitehtonisen ilmeen tai teeman. Esimerkkinä arkkitehtonisista aurinkovarjos-
timista ovat Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan toimistotalo Manskun Rastin 
kiinteät pystypaneelit (kuva 83) sekä Pariisin Arabi-instituutin näyttävä dy-
naamiseen varjostukseen perustuva julkisivuratkaisu (kuva 84). Erilaisten au-
rinkosuojausten ollessa energiatehokkaan suunnittelun seuraava trendi345 au-
rinkosuojaukset voisivat viestittää tulevaisuudessa vihreästä rakentamisesta 
ja arvoista ympäristöönsä, aivan kuten vihreä väri tai puumateriaalikin.

341 Lehtinen 7.10.2015
342 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 239
343 REHVA 2011: Aurinkosuojaus, s. 43
344 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 243
345 Vuolle 8.10.2015
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KUVA 82 Esimerkkejä liikuteltavista ulkoisista aurinkosuojista: markiisi, käänneltävät 
vaaka- tai pystypaneelit, viherkasvillisuus ja ulkoinen metalliverho.344

KUVA 83 Skanskan pääkonttorin Manskun Rastin julkisivut perustuvat ikkunoiden vieressä 
oleviin kiinteisiin pystypaneeleihin Helsingissä.

KUVA 84 Pariisin Arabi-instituutin kameran objektiivista inspiraation saanut aurinkosuojaus 
on ehkäpä maailman tunnetuimpia. Julkisivujen ilmeen muodostamat pitsikuviot avautuvat 
ja sulkeutuvat auringon valon mukaan.

Viherkasvillisuus on tärkeä varjostuksen lähde. Kasvillisuudesta on kerrot-
tu kappaleen Kasvillisuus yhteydessä: Kun ikivihreät havupuut suojaavat ra-
kennuksen pohjoispuolta kylmiltä tuulilta, lehtipuut ovat parhaita rakennuk-
sen eteläpuolella. Kesäisin puiden lehdet varjostavat eteläjulkisivua ja talvella 
lehtien pudottua arvokas luonnonvalo pääsee sisälle rakennukseen. Lehtipui-
ta voidaankin pitää siten muuttuvana dynaamisena varjostuksena. Myös eri-
laiset köynnöskasvit ja pergolarakenteet ovat hyviä varjostuskeinoja.346 Mui-
ta ympäristön tuomia toivottuja tai ei-toivottuja varjostuksia ovat esimerkiksi 
viereiset rakennukset urbaanissa kaupunkirakenteessa. 

Suomen asuinkerrostaloissa käytetään enimmäkseen sisäisiä varjostuskei-
noja, kuten verhoja ja sälekaihtimia (kuva 85). Vaikka sisäiset varjostukset 
estävätkin lämpökuormia neljä kertaa huonommin kuin ulkoiset varjostukset, 
ne ovat usein edullisempia sekä muunneltavampia kuin kiinteät ulkoiset kei-

346 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 244
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347 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 276

not ja siten käytännöllisiä347. Usein sisäpuolella olevat varjostuskeinot ovat 
käytössä ulkopuolisista varjostuksista huolimatta. Sälekaihtimet ovat asuin-
kerrostaloissa suosittuja ja ne tarjoavat näkymiä ja valoa, vaikka kaihtimet 
olisivatkin osittain kiinni. Paras ja yleisin väri sälekaihtimiin on kiiltävä val-
koinen347. Sälekaihtimia voidaan myös asentaa ikkunalasien väliin, jolloin sä-
lekaihtimien teho paranee sisäpuolella oleviin kaihtimiin verrattuna niiden 
pysyessä samalla pölyttömämpinä. Harvemmin etenkin asuinkerrostaloissa 
käytössä olevat valohyllyt puolestaan varjostavat sisätilaa, mutta heijastavat 
luonnonvaloa vaaleisiin kattopintoihin ja valaisevat siten huonetilaa epäsuo-
rasti.

KUVA 85 Erilaisia ikkunan sisäpuolisia varjostuskeinoja ovat kangasverhot, rullaverhot, 
sisäpuoliset ikkunaluukut, sälekaihtimet ja valohyllyt.347

Ikkunalasien väliin asennettavien sälekaihtimien lisäksi muita ikkunaraken-
teisiin integroitavia ratkaisuja ovat erilaiset pinnoitteet ja lasiin asennetta-
vat kalvot, jotka säätelevät valon ja lämmön läpäisyä. Tällaiset ratkaisut ovat 
kuitenkin käytössä lähinnä julkisissa rakennuksissa sekä toimistoissa. Lisäk-
si julkisissa rakennuksissa voidaan käyttää erilaisia automaattisia varjostuk-
sia, kaihtimia ja verhoja, mutta asuinkerrostaloissa toimitaan tavallisesti ma-
nuaalisesti.
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Koko rakennuksen varjostus
   Lähiympäristön varjostus, lehtipuut

Etelän ikkunoille vaakasuuntainen ylävarjostus
   Parvekelaatta, aurinkolipat, pitkä räystäs

Lännen ikkunoille pystysuuntainen sivuvarjostus
   Pystysuuntaiset sivupaneelit

Ulkopuolinen aurinkosuojaus voi symbolisoida 
ympäristöystävällisyyttä ja luoda arkkitehtonisen ilmeen

Massan muoto
   Geometrinen muoto, syvennykset, räystäät, parvekkeet

Ulkopuolinen kiinteä varjostus
   Kiinteät aurinkolipat, katokset, puut; 
   varjostus mahdollisimman kaukana
Ulkopuolinen liikuteltava tai muunneltava aurinkosuojaus
   Markiisit, kankaiset katokset, liikuteltavat ja kääntyvät säleiköt, 
   ulkopuoliset ikkunaluukut, köynnöskasvit, pergolat

Sisäpuolinen kiinteä varjostus
   Valohyllyt

Ikkunalasissa oleva varjostus
   Lasiin asennettavat kalvot ja pinnoitteet

Sisäpuolinen liikuteltava varjostus
   Kangasverhot, rullaverhot, pimennysverhot, sälekaihtimet

Ikkunalasien välissä oleva varjostus
   Ikkunalasien väliin asennetut sälekaihtimet



206

4.2.3 RAKENTEET

Materiaalit

Materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäolo-
suhteisiin, mutta materiaalien merkitys korostuu erityisesti pyrittäessä nollae-
missiorakentamiseen. Materiaalien tärkein ympäristöystävällisyyteen liittyvä 
yksittäinen ominaisuus on sen hiilijalanjälki, jolla tarkoitetaan Käsitteet-kap-
paleen mukaisesti yksityisen henkilön, yrityksen, tuotteen tai tapahtuman 
tuottamaa kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Materiaalin päästö-
kerroin kuvaa sitä, kuinka paljon yksittäinen materiaali tuottaa hiilidioksidia 
elinkaarensa aikana. Materiaalin hiilijalanjälki lasketaan siten kertomalla ra-
kennuksessa käytetty materiaalin määrä eli massa materiaalin päästökertoi-
mella348. Rakennuksen hiilijalanjäljellä taas tarkoitetaan sitä määrää hiilidiok-
sidia, jonka kyseinen rakennus tuottaa koko elinkaarensa aikana. Rakennuk-
sen hiilijalanjäljen laskemisen voi kuitenkin rajata monella eri tapaa.349 Tämä 
johtuu siitä, että rakennuksen hiilijalanjälki on kiinteästi yhteydessä raken-
nuksen elinkaareen, jonka määrittelyyn tai rajaukseen on puolestaan ole-
massa monta erilaista keinoa. Myös materiaalin elinkaarelle voidaan tehdä 
erilaisia rajauksia näkökulmasta riippuen, eikä sanalle ole siten yhtä tark-
kaa määritelmää. Keskeisiä laskentaperiaatteita pyritään harmonisoimaan 
EN-standardeissa, joissa rakennuksen elinkaari jaetaan tuotevaiheeseen, ra-
kentamisvaiheeseen, käyttövaiheeseen ja purkuvaiheeseen.

Rakennusten ja materiaalien elinkaaren ja hiilijalanjäljen tarkastelun tueksi on 
olemassa erilaisia luetteloita energian ja päästöjen arvoille, joista esimerk-
kinä on englantilainen Bathin yliopiston ylläpitämä Inventory of Carbon and 
Energy (ICE). ICE-luettelo on yksi Suomessa sovellettavista luetteloista, sillä 
vastaavaa kansallista luetteloa ei ole. ICE-luettelo sisältää listan sekä mate-
riaaleihin sitoutuneen energian että hiilidioksidipäästöjen arvoista eri materi-
aalien kohdalla. ICE-luettelon mukaan materiaalin elinkaaren tulee käsittää 
ainakin materiaalien syntyperän, teollisen valmistuksen ja kuljetukset. Niin 
kutsutun kehdosta hautaan -rajauksen350 tulisi ICE-luettelon mukaan ideaa-
lisessa tapauksessa käsittää kaiken raaka-aineiden syntyperästä aivan tuot-
teen elinkaaren loppuun asti sisältäen tuotteen valmistuksessa kulutetun 
energian, kuljetukset, pääasiallisten laitteiden valmistuksessa kulutetun ener-
gian, tehtaan lämmityksen ja viilennyksen, rakennuksen käytön, jätteiden hä-
vittämisen ja niin edelleen. Käytännössä elinkaarta tarkastellaan vain osittain, 
kuten kehdosta portille -rajauksessa351, joka käsittää kaiken primäärienergi-
an siihen saakka, kunnes tuote lähtee tehtaan portilta. Kehdosta työmaalle352 

348  V*(kg/CO2eq)
349 World Wide Fund For Nature WWF 2015: Living Planet Report 2014
350 engl. Cradle-to-Grave
351 engl. Cradle-to-Gate
352 engl. Cradle-to-Site
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sisältää puolestaan kaiken kulutetun energian siihen saakka, kunnes tuote 
otetaan käyttöön eli työmaaprosessin päättymiseen saakka.353

Materiaaleihin sitoutuu energiaa sen tuottamisen, prosessoimisen, kuljetta-
misen ja rakentamisen yhteydessä354. Vastaavasti materiaaleihin sitoutuu hii-
lidioksidipäästöjä355. Sekä materiaaleihin sitoutunut energia että päästöt lue-
tellaan ICE-luettelossa tai muissa vastaavissa luetteloissa, joiden sisältö 
poikkeaa toisistaan tarkastelutavan mukaan. Tavallisia hiilinieluja eli hiilidiok-
sidia sitovia elementtejä ovat luonnossa meri ja metsä. Materiaaleina puun ja 
betonin välinen vastakkainasettelu perustuu ennen kaikkea materiaalin hiilija-
lanjälkeen. Puuta on perinteisesti pidetty ekologisena rakennusmateriaalina 
ja sen suosion ajatellaan kasvavan materiaalien päästöjen tarkastelun myö-
tä.  Asuinrakentamisteollisuudessa vakiintunut betoni puolestaan puolustaa 
ympäristöystävällisyyttään esivalmistuksen, huollettavuuden ja kestävyyden 
avulla. Lisäksi betoni on hiilinielu ja täysin kierrätettävää356. Kierrätettävyyden 
ja uusiokäytön ansiosta hiilidioksidi ei vapaudu luontoon, kuten puun polt-
tamisen yhteydessä sen elinkaaren päätteeksi. Betonin ja sementin valmis-
taminen tuottaa kuitenkin merkittävän määrän kasvihuonekaasupäästöjä ja 
kuluttaa energiaa. Betonista on kehitetty niin kutsuttua vihreää betonia, jolla 
voidaan jopa puolittaa betonin hiilidioksidipäästöt356. Uusia ympäristöystäväl-
lisiä tai vähähiilisiä materiaaleja ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti. 

Materiaalin elinkaaren alussa ovat suunnittelutyön yhteydessä tehtävät ma-
teriaalivalinnat ja raaka-aineiden hankkiminen. Materiaalivalinnoissa paikalli-
sen luonnon ja luonnonmateriaalien tunteminen on eduksi. Paikallisten ma-
teriaalien suosiminen rakennusmateriaalina vähentää kuljetuksen tarvetta ja 
siten päästöjä. Tällöin tulisi huomioida myös materiaalien käsittely- ja jalos-
tuspaikat elinkaaren ja hiilijalanjäljen laskennan rajauksen mukaisesti. Paikal-
lisuuden voi tulkita monella tavalla, sillä paikallisuutta voivat olla esimerkiksi 
tontilla kasvavat materiaalit, paikkakunnan materiaalit ja tuotanto, Suomen, 
Pohjoismaiden tai lähellä sijaitsevien valtioiden materiaalien suosiminen. Pai-
kallisuus mahdollistaa myös materiaalien kestävyyden, sillä esimerkiksi Suo-
men olosuhteissa paikalliset materiaalit kestävät sää- ja luonnonolosuhtei-
tamme, eikä lämpimien maiden luonnonmateriaalit pärjää tai omaa samoja 
lämpöominaisuuksia kuin pohjoisen materiaalit. Kuuluisana esimerkkinä lie-
nevät Finlandia-talon repsottavat marmorijulkisivulaatat, jotka eivät tutkimus-
ten mukaan sovellu Suomen ilmastoon357.

Kuten uusiutuvan energian, myös uusiutuvien materiaalien käyttäminen on 
välttämätöntä. Uusiutuviksi materiaaleiksi katsotaan sellaiset materiaalit, jot-

353 University of Bath 2008: Inventory of Carbon & Energy ICE, s. 1
354 engl. embodied energy
355 engl. embodied emissions
356 Kivekäs 2012: Miten betonirakentajat vastaavat ympäristöhaasteisiin? s. 2 - 4
357 Helsingin sanomat 2015: Finlandia-talon marmorilaatat repsottavat
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ka uusiutuvat riittävän nopeasti. Esimerkkinä uusiutuvasta materiaalista on 
puu. Uusiutumattomat tai hitaasti uusiutuvat materiaalit lasketaan molem-
mat uusiutumattomiksi materiaaleiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi fossiiliset 
polttoaineet ja niistä valmistetut materiaalit, kuten öljystä valmistettu muo-
vi. Myrkyttömät materiaalit ja rakennusaineet takaavat ympäristöystävällisyy-
den lisäksi terveellisen sisäilman. Esimerkiksi pieneläinten, oravien ja hiirten, 
torjunnan voi miettiä jo suunnitteluvaiheessa toteutettavaksi luontoa kuormit-
tavien myrkkyjen sijaan pieneläinverkolla. Luonnonvaroja ei kuitenkaan rii-
tä loputtomasti. Aikaisemmin Käsitteet-kappaleen yhteydessä esitelty eko-
loginen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen 
tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen 
sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Toisin sanoen se kuvastaa, kuin-
ka paljon käytämme ja kulutamme luontoa. Mikäli kaikki maailman ihmiset 
eläisivät kuten keskivertosuomalaiset, tarvitsisimme 3,5 maapalloa.358 Mikä-
li kaikki maailman ihmiset eläisivät kuten amerikkalaiset, tarvitsisimme 3,9 
maapalloa. Nykyisten elämäntapojen mukaan tarvitsisimme 1,5 maapalloa 
täyttämään ihmisten tarpeet.359

Euroopan unionin rakennustuoteasetus asettaa rakennustuotteiden perus-
vaatimukseksi sellaisen luonnonvarojen kestävän käytön, johon sisältyy tuot-
teiden kierrätettävyys, pitkäikäisyys sekä ympäristöystävällisten materiaalien 
käyttö.360 Euroopan laajuisesti standardisoidulla CE-merkinnällä  valmistaja 
vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmo-
nisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset. 
CE-merkintä takaa lopulta lähinnä tuotteen laatutason ja mahdollistaa vertai-
lun eri valmistajien välillä.361 

Materiaalin elinkaari on vahvasti yhteydessä kierrätykseen. Euroopan komis-
sion vuonna 2014 asettama kierrätystalousstrategia kannustaa materiaalin 
kiertoon. Rakennusala tuottaa jätettä rakennusosien tuottamisessa, raken-
nusprosessissa sekä rakennuksen purkuvaiheessa, joten uusiokäyttö ja kier-
rättäminen on oleellista elinkaariajattelussa. Lars-Erik Mattila kirjoittaa dip-
lomityössään Tulevaisuuden kerrostalo, että suomenkieli ei erota toisistaan 
materiaalien uudelleen käyttöä362 ja luontoon palaavan hajoavan jätteen kier-
rätystä363, mikä johtaa Mattilan mukaan vastuuttomaan materiaalien kulutta-
miseen.  "Esimerkiksi lasipullo voidaan kierrättää ja sulattaa lukemattomia 
kertoja ilman, että sen laatu heikkenee, mutta auton turvavyön uusiokäyttö 
käsilaukkuna on vain yksi väliaskel ennen kaatopaikalle joutumista." Lisäksi 
"[j]ätteiden uusiokäyttö ja hävittäminen on suomalainen hyve. Moni ei ehkä 

358 Sitra 2014: Yhden maapallon kokoinen elämäntapa
359 University of Bath 2008: Inventory of Carbon & Energy ICE, s. 3
360 Motiva Oy 2015: Rakennusmateriaalit
361 Ympäristöministeriö 2015: CE-mekintä
362 engl. recycling
363 engl. downcycling
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ymmärrä, mihin se helposti johtaa: yhä kiihtyvään jätteen tuotantoon." 364 Ra-
kennusmateriaalina esimerkiksi puu maatuu ja hajoaa lopulta osaksi luontoa, 
mutta painekyllästetty puu on ongelmajätettä, jota ei enää koskaan hajoa ta-
kaisin luontoon. Hajoavan jätteen kierrätystä voisi kutsua sanalla biokierrä-
tys365. Mikäli hajoamattomia materiaaleja suositaan, eikä niitä voida käyttää 
uudelleen ja uudelleen loputtomasti, maailma täyttyy teoriassa jätteistä. Ym-
päristöystävällisin rakennustapa ja kierrättämisen muoto on isommassa mit-
takaavassa korjausrakentaminen. Vaikka monet tämän diplomityön konseptit 
soveltuvat myös korjausrakentamiseen, työ rajautuu kuitenkin käsittelemään 
uudisrakentamista. Kuva 86 havainnollistaa materiaalin elinkaaren ja aineen 
kiertokulun periaatteita. 

KUVA 86 Yksittäisen elinkaaren tarkastelun sijaan tulisi keskittyä materiaalin kiertoon366.

Materiaaleilla on yksilöllisiä ominaisuuksia, joiden tunteminen on tärkeää ra-
kennusta suunniteltaessa. Betonilla on tunnetusti huono vetolujuus, mutta 
hyvä puristuslujuus ja siksi sitä raudoitetaan vetovoimia kestävällä teräksellä. 
Mineraalivillalla on hyvä lämmöneristyskyky ja on siksi yleinen eristysmateri-
aali. Toiset materiaalit ovat pitkäikäisiä ja toiset vaativat säännöllistä huoltoa. 
Perinteisistä materiaaleista on jo runsaasti tietoa. Kuitenkin monimutkaisten 
ja monikerroksisten rakenteiden yhteydessä materiaalien ominaisuuksien yh-
teensovittaminen on haastavaa, eikä kokonaisuuden käyttäytymistä tunneta 
kokonaan. Tästä viestivät esimerkiksi yleistyneet rakenteiden kosteusongel-
mat. Lisäksi monimutkaisten rakenteiden korjausrakentaminen on edelleen 
kannattamatonta ja vaikeaa. Itävaltalainen arkkitehtitoimisto Baumschla-
ger Eberle kannattaa yksimateriaalisuutta ja heidän kohteensa perustuvatkin 
usein yhden materiaalin käyttöön. Esimerkiksi toimistotalo 2226:n paksut ul-
koseinärakenteet ovat ainoastaan tiiltä (kuva 87). Tämän työn esimerkkikoh-
teista Woodcuben puinen runkorakenne edustaa yksimateriaalisuutta. Koska 
yksittäisten materiaalien ominaisuudet tunnetaan hyvin, yksimateriaalisuus 
voi toimia yhtenä ratkaisuna materiaalien ja niiden käytön seurauksena syn-
tyvän sisäilmaston tuntemiseen. Yksimateriaalisuus ei käytännössä tarkoita 
kirjaimellisesti ainoastaan yhden materiaalin käyttöä rakennuksessa vaan sen 
pääasiallista käyttöä rakennusosissa. Hirsirakentaminen on hyvä esimerkki 
perinteisestä yksimateriaalisesta rakennustavasta Suomessa ja CLT-tekniik-
ka367 uudesta yksimateriaalisesta puutekniikasta (kuva 88).

364 Mattila 2014: Tulevaisuuden kerrostalo, s. 10 - 11
365 engl. biorecycling
366 Mattila 2014: Tulevaisuuden kerrostalo, s. 20
367 Cross laminated timber
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KUVA 87 Toimistotalo 2226:n runkorakenne eristyksineen on kokonaan tiiltä. Pinnat on 
lopulta käsitelty valkoisiksi.

KUVA 88 CLT-tekniikka edustaa tulevaisuuden yksimateriaalista puurakentamista.

Materiaalien pintakäsittelyt, pinnat ja värit vaikuttavat muun muassa raken-
nuksen sisäolosuhteisiin, sisätilan tunnelmaan ja julkisivujen ulkonäköön 
sekä suojaavat rakenteita sääolosuhteita vastaan. Pintamateriaaleilla on suu-
ri merkitys rakennuksen julkisivusuunnittelussa, joka on arkkitehtisuunnitte-
lun keskeinen osa. Säteilyenergian fysiikan lait vaikuttavat materiaalien ulko-
pintojen kanssa rakennuksen sisäilmastoon (kuva 89). Fysiikan peruslait tun-
temalla voidaan tunnistaa pintojen ominaisuuksia ja valita paras pinta ja väri 
katolle, ulko- ja sisäseinille tai vaikkapa aurinkokeräimelle. Materiaalin pinnan 
absorboinnin ja säteilyn suhde kertoo materiaalin lämpötasapainon. Mustal-
la värillä on korkeampi lämpötasapaino kuin valkoisella, sillä sillä on suurem-
pi absorptiokerroin. Tämä on havaittavissa esimerkiksi niin, että mustat pin-
nat kuumenevat enemmän kuin valkoiset pinnat. Musta päästää myös paljon 
absorboimaansa energiaa pois lämpönä.368 Suomessa kattomateriaalit ovat 
useimmiten tummia bitumikermi- tai peltikattoja. Tällöin katto kuumenee au-
ringossa ja lämmittää sisätiloja sekä pinnan alla olevia materiaalikerroksia. 
Musta ei aiheuta häikäisyä, mutta sen yhteydessä tulee huomata sen valoa 
imevä ominaisuus. Perinteisen mustan bitumikermin lisäksi Icopal on kehittä-
nyt valkoisen pintasirotteen, joka puhdistaa ilmaa369. Värin lisäksi karkea pin-
ta absorboi heijastavaa sileää pintaa enemmän.

368 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 55 - 56
369 Icopal Katto Oy: Noxite-katteet puhdistavat ilmaa
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KUVA 89 Materiaalin pintakäsittely ja -väri vaikuttavat siihen, kuinka lämmin materiaali 
on tai kuinka lämmin rakennuksen sisätila on. Vertailussa ovat valkoinen, kiiltävä metal-
li, musta ja valikoiva pintamateriaali.368

Norbert Lechnerin mukaan valkoinen on vihrein väri sekä sisä- että ulkoti-
loissa368. Tosiasiassa värien käyttö eri tilanteissa takaa optimoidut olosuh-
teet. Valkoinen on kuitenkin paras väri lämpökuormien minimoimiseen ke-
sällä. Valkoinen väri absorboi eli sitoo itseensä huonosti auringon säteilye-
nergiaa ja säteilee hyvin kaikenlaista energiaa. Koska valkoinen ei kerää eikä 
pidä lämpöä, sillä on matala lämpötasapaino ja se pysyy viileänä. Ulkosei-
nien valkoisella värillä on tärkeä merkitys kaupunkisuunnittelussa ja ennen 
kaikkea suuremmissa kaupungeissa, sillä valkoiset seinät ja pinnat jakavat 
luonnonvaloa rakennusten väliin, matalampiin rakennusosiin ja katutasolle. 
Valkoiset pinnat myös pienentävät lämpökuormaa rakennuksen sisätiloissa. 
Joissakin kaupungeissa kaava määrää, että kattojen värin tulee olla valkoi-
nen lämpösaarekeilmiön ehkäisemisen takia. Vaikka lasi ja kiiltävät metallit 
heijastavat myös hyvin säteilyenergiaa poispäin, niiden kirkas peilin omai-
nen heijastuskyky aiheuttaa häikäisyä sekä siten mahdollisesti lämpökuor-
mia viereisiin rakennuksiin. Asuinkerrostalojen kokonaisten parvekevyöhyk-
keiden muodostamien lasijulkisivujen tai viereisten toimistotalojen lasiseinien 
heijastukset kannattaakin huomioida kaupunkiympäristössä. Toisin kuin kiil-
tävä lasi, valkoinen pinta heijastaa laadukasta valoa ympäristöönsä. Suo-
messa valkoisen ja mustan värin optimi käyttö olisi teoriassa silloin, kun pin-
nat absorboisivat lämpöenergiaa talvella ja heijastaisivat sitä kesällä. Joka 
tapauksessa julkisivupintojen arkkitehtisuunnittelussa värien käyttäytyminen 
on hyvä huomioida pelkän esteettisen näkökulman lisäksi.

Suomen ilmastossa valkoisella on erityisen tärkeä rooli rakennusten sisäti-
loissa. Sisätiloissa valkoiset alakatot ja seinät heijastavat sekä ikkunoista tu-
levaa luonnonvaloa että valaisimien tuottamaa keinovaloa368. Myös asunnon 
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kalustuksessa valkoiset ja vaaleat värit heijastavat valoa. Väreillä on merkit-
tävä rooli sisätilojen viihtyisyydessä sekä tunnelman luomisessa. Modernis-
min suosima valkoinen luo perinteisesti puhdasta, raikasta, siistiä, valoisaa 
ja avaraa tunnelmaa. Uudisrakennustuotannossa valkoiset sisätilat ovat it-
sestään selvät muun muassa talouden ja markkinoinnin syistä, sillä ne ovat 
neutraalit ja ne helpot jatkokäsitellä.

Koska väreillä on erilaisia symbolisia ja ihmisen alitajuntaan vaikuttavia mer-
kityksiä, nostettakoon ympäristöystävällisen rakentamisen yhteydessä esille 
vielä vihreä väri. Vihreä väri on lämpöominaisuuksiltaan mustan ja valkoisen 
väliltä. Vihreällä värillä ei sinänsä ole tekemistä energiatehokkuuden tai hiili-
jalanjäljen kanssa, toisin kuin esimerkiksi puulla, mutta sillä on tärkeä mer-
kitys luonnon symbolina (kuvat 90 ja 91). Vihreän värin käytöllä rakennuk-
sen julkisivuissa voidaan viestittää rakennuksen, rakennusmateriaalien, työ-
maaprosessin tai asukkaiden ekologisia arvoja. Vihreä väri voi myös tuoda 
viihtyisyyttä lisäten vaikkapa asuinkerrostalon sisäpihan vehreyttä.

KUVA 90 Vihreä väri ei vaikuta rakennuksen energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen, 
mutta sillä voi olla symbolista merkitystä. SOMOS Arquitectos -arkkitehtitoimiston 
suunnitteleman 123 Social Green Housing -asuinkerrostalon julkisivu Madridissa Espan-
jassa.

KUVA 91 Puuta on perinteisesti pidetty ekologisena materiaalina ja se välittyy myös 
symbolisesti. Kuvassa on arkkitehtitoimisto OOPEAA:n Arkkitehtuurin Finlandia-palkin-
non 2015 voittanut asuinkerrostalo Puukuokka Jyväskylässä.
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Paikalliset materiaalit

Perinteiset materiaaliyhdistelmät
   Rakennetyypit

Yksimateriaalisuus

Perinteiset materiaalit
   Palo- ja kosteustekniset ominaisuudet sekä säänkesto 
   tunnetaan

Kierrätettävyys
   Kierrätysmateriaalien käyttö; 
   ongelmajätteiksi päätyvien materiaalien välttäminen

Biokierrätettävyys

Uusiokäyttö
   Korjausrakentaminen

Myrkyttömät materiaalit ja aineet
   Myrkytön tuholaistorjunta, pieneläinverkot

Materiaalien pitkä elinkaari

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen
   Uusiutumattomien luonnonvarojen välttäminen

Pieni materiaalin hiilijalanjälki - massa x päästökerroin

Pieni materiaalin päästökerroin

Vähän materiaaliin sitoutunutta energiaa

Rakennuksen pieni kokonaishiilijalanjälki

Vihreä betoni ja uudet innovatiiviset materiaalit

Puu hiilineutraalina ja ekologisuutta symbolisoivana materiaalina
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Pintamateriaalin lämpötasapaino
   Termisen massan pintamateriaali

Vihreän värin käyttö ympäristöystävällisyyden symbolisena 
värinä

Häikäisyä tuottavien pintojen välttäminen
   Kiiltävät metallit, teräs, lasi

Valkoisen värin käyttö
   Lämpökuormien estämiseen, luonnonvalon saamiseen;    
   sisäpinnat, eteläjulkisivu, tiivis kaupunkiympäristö

Mustan värin käyttö
   Lämmön keräämiseen; imee luonnonvaloa

Heijastavien pintojen käyttö
   Kovat pinnat

Absorboivien pintojen käyttö
   Pehmeät, huokoiset, karkeat pinnat
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Rakennusosat

Hyvä lämmöneristys on rakenteiden keskeinen energiatehokkuuden teki-
jä370. Rakenteiden lämmöneristävyyttä mitataan lämmönläpäisykertoimella 
eli U-arvolla. Suomen rakentamislainsäädäntö on määritellyt nykyiset U-ar-
vovaatimukset vuonna 2010 osassa C3371. Passiivitalon rakenteiden U-arvot 
ovat energiatehokkuustavoitteidensa takia rakentamismääräyksiä tiukemmat. 
FInZEB-hanke ei edellytä rakenteiden U-arvojen parantamista perustuen ra-
kentamismääräysten osan C3 ja laskennassa käytettävän osan D3 osoitta-
miin arvoihin, mutta hanke ehdottaa joitakin arvoja parannettavaksi esimer-
kiksi ikkunoiden ja ovien osalta. Seuraavan kuvan 92 taulukkoon on koottu 
rakentamismääräysten, passiivitalon ja lähes nollaenergiatalon U-arvot:

KUVA 92 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C3 vertailuarvot, passiivitalon  
U-arvot ja FInZEB-hankkeessa käytettävät rakennusmääräysten mukaiset U-arvot vaipan 
eri rakennusosille. Ikkunoiden ja ovien kohdalla FInZEB-hankkeessa ovat ehdotetut 
paremmat U-arvot.

Yksittäisten rakennusosien sijaan rakennusta tarkastellaan kuitenkin koko-
naisuutena ja silloin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja voidaan kompensoida 
muiden rakennusosien paremmilla ratkaisuilla. Mikäli parempaa lämmöneris-
tystä halutaan käyttää kompensoimaan muita ratkaisuja, on syytä huomata, 
että erittäin suurissa eristepaksuuksissa lämmöneristävyys ei enää kasva li-
neaarisesti lämmöneristekerroksen paksuuden kanssa.372 Rakennusmääräys-
ten ja ennen kaikkea passiivitalon sekä lähes nollaenergiatalon kohdalla ra-
kenteissa liikutaankin teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä maksimitasolla, 
mutta ikkunoiden ja ovien kohdalla kehitys on vielä mahdollista ja toivotta-
vaa373. Paksut rakenteet eristävät lämmön lisäksi hyvin ääntä sekä vaikutta-
vat rakennuksen arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurissa paksut rakenteet voidaan-
kin huomioida esimerkiksi ikkunasyvennyksissä, viisteissä tai ikkunan varjos-
tuksessa. 

370 Energiatehokas koti 2011: Lämmöneristys
371 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2010: C3, kohta 1.3
372 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 2013: 
 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet, s. 21
373 Moisio 2010: Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, s. 69
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Rakenteiden toinen tärkeä ominaisuus on ilmatiiveys. Ilmatiivis vaippa pe-
rustuu ennen kaikkea huolelliseen liitos- ja detaljisuunnitteluun sekä niiden 
toteutukseen, joten siitä kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa Lii-
tokset. Yleisesti tiiviiden rakenteiden haasteena on niiden kosteudenhallin-
ta. Lämmöneristyksen lisäämisen vaikutusta vaipparakenteiden kosteus-
tekniseen toimintaan on tutkittu muun muassa FRAME-hankkeessa374, joka 
kartoitti myös paksun vaipparakenteen vaikutusta rakennuksen energianku-
lutukseen ja sisäilman olosuhteisiin375. Kosteusriskit paksujen lämmöneris-
tyskerrosten yhteydessä ovatkin olleet julkisuudessa kritiikin aiheena. Eniten 
kosteusriskejä ovat aiheuttaneet sadeveden tunkeutuminen rakenteisiin. Mui-
ta kosteusriskejä ovat märkätilojen virheelliset vedeneristykset uusien että 
vanhojen talojen putkistojen tai viemäröintien vuodot, maan kosteuden pää-
sy rakenteisiin, rakentamisen aikainen kosteus sekä rakennustuotteiden ja 
-tarvikkeiden varastointi ilman asiallista säänsuojausta. Asuinhuoneiden si-
säilman kosteuden aiheuttamat vauriot ovat harvinaisia. Kosteusongelmat 
johtuvat kuitenkin itse rakentamisesta, eikä niinkään paksusta lämmöneris-
tyksestä tai tiiviistä vaipasta. Energiatehokkaan rakentamisen on perustut-
tava Jyri Niemisen mukaan laatuajatteluun sekä suunnittelussa että konk-
reettisessa toteutuksessa.376 Julkista kritiikkiä on lisäksi aiheuttanut tiivis, ta-
lotekniikalla toimiva sisilmasto niin, ettei edes ikkunoita ei tulisi enää avata 
tuulettamista varten.

Tiiviin vaipan ajatellaan nykyään olevan energiatehokkuuden yksi tärkeim-
mistä perustekijöistä. Tiiviin vaipan vastakohtana ovat hengittävät rakenteet, 
jotka  puolestaan perustuvat siihen, ettei kosteus pääse kertymään rakentei-
siin. Tällöin sisäilma ei tarvitse teknistä avustusta, vaan ikkunat ja ovet voi-
daan avata tuulettamista varten. Hengittävän vaipan käyttöä ei enää suosi-
tella energiatehokkuuden puitteissa, ja vanhat hengittävään vaippaan perus-
tuvat rakennukset saatetaan korjata ja saneerata nykyperiaatteiden mukaan 
ikään kuin väärin tiivistäen ne. Vanhan rakennuskannan kohdalla tulee huo-
mata kuitenkin se, että juuri tähän päivään selvinneet rakennukset ovat nii-
tä, jotka ovat kestäneet parhaimmillaan vuosisatoja. Edellisessä kappaleessa 
mainitun toimistotalo 2226:n arkkitehdit luottavat hengittäviin vaipparaken-
teisiin ja uskovat, että hengittäviä rakenteita ja niiden käyttömahdollisuuksia 
tulisi tutkia myös nykypäivänä377. Tiiviin, lämpimän vyöhykkeen lisäksi raken-
nuksessa voisi olla hengittäviä vyöhykkeitä tilojen käyttö- ja lämmitystarpeen 
mukaisesti.

Paksut ja tiiviit rakenteet sekä rakennusosien lukuisat kerrokset johtavat ma-
teriaalin määrän lisääntymiseen.  Energiatehokkuutta ja mahdollisimman tii-
vistä vaippaa tavoiteltaessa joudutaan helposti hiilidioksidipäästöjen kannal-

374 Future Envelope Assemblies and HVAC Solutions
375 Tampereen teknillinen yliopisto 2015: FRAME
376 Nieminen: Rakenteellinen energiatehokkuus -seminaari, 8.9.2015
377 Eberle & Walden 2013: Architecture and Self-determination, s. 9 - 10
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ta huonompaan suuntaan. Yksinomaan energiatehokkuutta tarkasteltaessa 
voidaankin helposti ajautua harhaan ekologisuuden näkökulmasta. Ainoas-
taan energiatehokkuuden tavoitteisiin pyrkimisen sijaan tulisi arvioida, kum-
pi on ympäristölle edullisempaa: Paksut, tiiviit ja lämmöneristävät massiiviset 
rakenteet päästöineen, vai vähähiiliset materiaalivalinnat ja materiaalin mää-
rän kohtuullinen käyttö energiatehokkuuden heikentyessä. Vertailu voi johtaa 
myös taloudellisesti kannattavampiin ratkaisuihin. Voidaan siis ajatella, ettei 
yhtä oikeaa ratkaisua ole ja että sekä tiiviitä että hengittäviä rakenteita tarvi-
taan. Tulevaisuudessa, kun rakennusten kokonaishiilijalanjälki otetaan myös 
Suomessa osaksi ekologisen rakentamisen tarkastelua ja laskentaa, kehitys 
johtanee energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen ratkaisujen väliseen tasapai-
noon.
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Huonompien rakennusosien lämmöneristävyyden 
kompensoiminen

Rakenteiden hyvä lämmöneristys - pieni U-arvo
   Lasiseinien käyttöä ei suositella

Rakenteiden maksimipaksuus ja arkkitehtoninen ilme

Vaipan hyvä lämmöneristys

Ilmatiiviit rakenteet

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kosteudenhallinta sekä 
kosteustekniset ominaisuudet

Ilmatiivis vaippa - pieni ilmavuotoluku

Hengittävät rakenteet

Paalutuksen välttäminen ja muiden paljon energiaa kuluttavien 
tai kasvihuonekaasupäästöjä tuottavien toimien välttäminen

Ikkunoiden ja ulko-ovien hyvä lämmöneristyskyky - pieni U-arvo
   Matalaenergiaikkunat ja -ovet, uudet energiatehokkaat ikkuna- 
   ja ovityypit; ikkunoiden ja ovien minimoiminen

Korjausrakentaminen ja uusiokäyttö

Rakenteiden terminen massa
   Terminen massa vaipan sisäpuolella; 
   tumma betonilaatta lattiana
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Liitokset

Rakennuksen vaippa muodostuu rakennusosien lisäksi niiden liitoskohdista, 
joiden tulee täyttää myös rakennusosille asetetut lämmöneristys- ja ilmatii-
veysvaatimukset. Kosteusteknisten ominaisuuksien puitteissa rakenteiden lii-
toskohdat ovat haastavimpia. Arkkitehti voi vaikuttaa liitoskohtien yksinker-
taistamiseen tai lukumäärään omalla suunnittelutyöllään sekä yhteistyöllä ra-
kenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden kanssa.

Rakenteiden kylmäsillat ovat tärkeä osa vaipan lämmöneristävyyttä. Kylmä-
silloilla tarkoitetaan sellaisia kohtia rakennuksen vaipassa, joissa lämmöne-
ristävyys on vaipan muita kohtia heikompi. Kylmäsiltojen merkitys korostuu 
hyvin eristetyn rakennuksen vaipan yhteydessä. Kylmäsillat voidaan jakaa 
kolmeen kategoriaan: rakenteellisiin kylmäsiltoihin, geometrisiin kylmäsil-
toihin ja näiden yhdistelmiin. Rakenteellinen kylmäsilta on rakenteen kohta, 
jossa lämmönjohtavuus on ympäröivää rakennetta huomattavasti suurempi. 
Tällainen kohta on esimerkiksi lämmöneristekerroksen läpi ulottuva runko-
tolppa. Geometrinen kylmäsilta on esimerkiksi rakennuksen ulkonurkka, jos-
sa lämmönjohtavuus on tavallisesti ympäröiviä rakennusosia suurempi. Ra-
kennusosien liitosten suunnittelussa sekä detaljisuunnittelussa ja toteutuk-
sessa korostuvat huolellinen suunnittelutyö ja toteutus työmaalla. Perinteiset, 
hyväksi todetut ratkaisut ovat detaljisuunnittelun kannalta kannattavia. Uu-
sien ratkaisuiden kohdalla hyvänä keinona on detaljin toistettavuus lukuisten 
uusien detaljien esittämisen sijaan.

Lämmöneristyksen ohella vaipan ilmatiiveys on tärkeää, jotta lämpö ei pääse 
karkaamaan rakennuksesta ja jottei kosteus pääse tiivistymään rakenteisiin. 
Ilmatiiveys mitataan työmaalla painetestin avulla. Rakennuksen ilmatiiveyttä 
kuvataan ilmanvuotolukuna q50 (1/h), joka on määritelty Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osassa D3. Ilmatiiviiden rakenteiden kohdalla erityistä 
huomiota tulee kiinnittää alapohjan ja seinärakenteen liitokseen, välipohjan 
liittymiseen seinärakenteeseen sekä ovi- ja ikkunadetaljeihin378. Myös ikku-
noiden ja ovien liitosten tiiveys tulee varmistaa ilmanvuotoluvun avulla.

Talotekniikan suunnittelu ja vaipan lävistävien asennusten liitoskohdat ovat 
ilmatiiviyden kannalta tärkeitä suunnittelukohtia. Ilmansulkukerroksen lävistä-
vien asennusten määrä on minimoitava ja passiivitalossa ilmanvaihtokana-
visto suositellaan asennettavaksi kokonaan ilmansulkukerroksen sisäpuolel-
le. Alapohjan läpi tuotavat asennukset voidaan keskittää. Ilmansulkukerrok-
sen materiaali ja toteutustapa riippuvat rakenteesta. Esimerkiksi yhtenäinen 
muovikalvo tai rakennuspaperi teipillä tai liimauksella tiivistettynä ovat taval-
lisia ratkaisuja.378 Talotekniikan suunnittelu osana rakenteita ja arkkitehtuuria 
on energiatehokkuuden kannalta tärkeää.

378 Nieminen et al.: Passiivitalon arkkitehtisuunnittelu, s. 13
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Huolellinen detaljisuunnittelu

Perinteisten ratkaisuiden suosiminen
   Hyväksi todetut, vakiintuneet ratkaisut

Toistettavien ratkaisuiden suosiminen

Huolellinen toteutus ja laadukas rakentaminen työmaalla
   Toteutunut lopputulos vastaa suunnitelmia

Ikkunoiden ja ovien liitosdetaljien kehittäminen
   Hyvä ilmatiiveys - pieni L-arvo

Liitoskohdat ja detaljit mahdollisimman tiiviit

Asennusten keskittäminen
   Alapohjan läpi tuotavien asennusten keskittäminen

Kylmäsiltojen minimoiminen
   Rakenteelliset ja geometriset kylmäsillat; 
   Kulmien minimoiminen

Ilman- ja höyrynsulkukerroksen lävistävien asennusten 
minimointi
   Ilmanvaihtokanaviston asennus kerroksen sisäpuolelle
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4.2.5 SISÄOLOSUHTEET

Lämpötila

Suomen lauhkeassa ja kylmässä ilmastossa rakennuksen tärkein ominaisuus 
on lämmön pitäminen. Kun talo pitää lämpöä mahdollisimman hyvin, hyö-
dynnetään sen jälkeen passiivisia lämmityskeinoja, kuten auringon lämpö-
energiaa, sisätilojen lämmittämiseen (kuva 93). Jäljelle jäänyt lämmitystarve 
järjestetään mekaanisella lämmityksellä. Passiivisin keinoin vodaan minimoi-
da mekaanisen talotekniikan määrä rakennuksessa. Lämpötila käsittää ra-
kennuksen sisälämpötilan hallinnan, lämmityksen ja viilennyksen.

KUVA 93 Lämmitysstrategiana Suomen ilmastossa on ensisijaisesti lämmönpitäminen ja 
vasta sitten passiivinen lämmitys. Viimeisenä asennetaan mekaaniset lämmityskeinot.379

Asuinhuoneiston oleskelutiloissa suosituslämpötila on 20 - 21 °C, makuu-
huoneissa 18 - 20 °C ja asunnon sisällä olevissa säilytystiloissa 15 °C380. As-
teen laskeminen sisälämpötilassa alentaa lämmitystarvetta noin 5 %380. Au-
ringon lämpöenergian hyödyntäminen on yksi merkittävimmistä rakennuksen 
passiivisista lämmityskeinoista. Auringon lämpöenergia vaikuttaa rakennuk-
seen joka tapauksessa, on se hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Kos-
ka auringon lämpöenergian hyödyntämiskeinot voidaan jakaa karkeasti kol-
meen erilaiseen keinoon: suoraan säteilyyn, termiseen massaan sekä au-
rinkotilaan381. Rakennuksen optimaalisesta orientaatiosta, geometriasta ja 
ikkunoiden suuntauksesta suoran aurinkoenergian hyödyntämiseksi sekä au-
rinkotilojen käytöstä on kerrottu kappaleessa Rakennus. Sisälämpötilan ko-
kemiseen vaikuttaa myös vedon tunne, jota voivat aiheuttaa muun muassa 
lattiatasossa kiinni olevat korkeat ikkunat. Tiiviin vaipan yhteydessä vedon 
tunteelta vältytään, kun ikkunat ovat matalaenergiaikkunoita ja ne on suun-
nattu, sijoitettu ja muotoiltu optimaalisesti.

Auringon lämmitysenergian epäsuoran hyödyntämisen ja varaamisen yhtey-
dessä puhutaan termisestä massasta. Terminen massa varaa itseensä läm-
pöenergiaa ilman ollessa massaa lämpimämpää ja luovuttaa varastoimaan-

379 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 170
380 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
381 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 57
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sa lämpöä, kun ilma on massaa viileämpää. Vastaavasti terminen massa voi 
viilentää ilmaa, kun se on sisäilmaa kylmempi. Näin terminen massa tasaa 
sisätilan lämpöolosuhteita. Termisen massan ominaisuudet  riippuvat käy-
tettävän rakennusmateriaalin ominaisuuksista. Lämpökapasiteetti kuvaa, mi-
ten paljon lämpöenergiaa kappaleeseen sitoutuu lämpötilaeroa kohti381. Läm-
pökapasiteetista on kerrottu lyhyesti Materiaalit-kappaleessa materiaalien 
ja pintojen yhteydessä. Materiaalin ominaislämpökapasiteetilla tarkoitetaan, 
kuinka paljon lämpöenergiaa materiaaliin sitoutuu lämpötilaeroa ja massaa 
kohti. Tosin sanoen materiaalin ominaislämpökapasiteetti kuvaa sitä, kuin-
ka paljon lämpöä tarvitaan, jotta materiaalin lämpötila kasvaa yhden asteen. 
Erilaisilla materiaaleilla on luonnollisesti eri lämpökapasiteetit, mutta yleises-
ti ottaen raskaammilla aineilla on korkeampi lämpökapasiteetti. Vesi on tästä 
poikkeus. Mitä suurempi lämpökapasiteetti on, sitä paremmin se pitää läm-
pöä sisällään.381 Kuvan 94 taulukossa on esitetty yleisimpien rakennusmate-
riaalien lämpökapasiteetit. Taulukon perusteella esimerkiksi vesi, betoni, kipsi 
ja tiili ovat hyviä materiaaleja termiseksi massaksi.

KUVA 94 Veden, betonin, kipsin, tiilen, savitiilen, puun, eristeen ja ilman lämpökapasiteetit382.

Terminen massa toimii niin, että auringon lämpöenergia saavuttaa massan 
rakennuksen ulko- tai sisäpuolelta ikkunoiden kautta. Mitä suurempi massa 
ja materiaalin lämpökapasiteetti on, sitä paremmin rakennusosa toimii termi-
senä massana. Jokainen etelään suuntaava ikkuna toimii lämmönlähteenä, 
kun taas pohjoiseen ja itään suuntaavat ikkunat päästävät enemmän lämpöä 
kuin tuovat sitä sisälle. Pohjoiseen suunnattuihin tiloihin voidaan kattokerrok-
sessa tuoda auringon valo- ja lämpöenergiaa etelään suunnatun yläikkunan 
kautta ja hyödyntää siten termistä massaa383. Kun suorat auringonsäteet tu-

382 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 189



223

levat sisään asuntoon etelän ikkunoiden kautta luoden kasvihuone-efektin, 
rakennuksen sisäpuolella oleva terminen massa sekä estää päivän ylikuu-
menemisen että varastoi sitä luovuttaakseen lämpöä yöaikaan (kuva 95). Il-
man termistä massaa rakennuksen päivä- ja yölämpötilojen erot vaihtelevat 
enemmän, sillä terminen massa tasaa lämpötilaeroja vuorokaudenaikojen vä-
lillä. Terminen massa toimii ennen kaikkea vuorokaudenaikojen ja oikein mi-
toitettuna myös vuodenaikojen mukaan. 

Ideaalisin sijainti termiselle massalle on lattia, sillä siihen kohdistuu eniten 
suoraa aurinkoenergiaa ja lisäksi lattialämmitys on lämmityskeinoista muka-
vin käyttäjälle. Betonilaatta sellaisenaan on hyvä esimerkki toimivasta termi-
sestä massasta. Tummat pinnat absorboivat lämpöä ja ovat siksi parempia 
termiseen massaan kuin vaaleat. Valkoiset pinnat heijastavat säteilyn pois 
hajottaen valoa huoneeseen.383 Laatan päälle asetetut pinnat, kuten parketti 
tai muovi, vaikuttavat termisen massan hyödyntämiseen. Huoneen takasei-
nää voidaan myös hyödyntää termisenä massana auringon säteilyn osuessa 
siihen. Vaikka tumma väri on tehokkain termisen massan hyödyntämisessä, 
takaseinän jättäminen valkoiseksi jakaa arvokasta luonnonvaloa asuntoon 
suoran auringon säteilyn osuessa siihen. Terminen massa sijoitetaan eristä-
vän vaipan sisäpuolelle380. Myös maan termistä massaa voidaan hyödyntää 
rakennuksen sijoittuessa osittain maan alle (kuva 96). Silloin etelän suuret ik-
kunat tuovat aurinkoenergiaa sisätiloihin, maamassa suojaa rakennusta poh-
joisilta kylmiltä tuulilta ja maan terminen massa varastoi lämpöä myös kyl-
mää talvea vastaan. 

KUVA 95 Terminen massa varastoi lämpöenergiaa päivällä ja luovuttaa sitä yöllä tasaten 
lämpötilaeroja.384

KUVA 96 Maan termistä massaa voidaan hyödyntää rakennuksen sijoittuessa osittain 
maan alle.385

Rakennuksessa ja asunnossa on myös vaipan sisäisiä lämmönlähteitä eli 
niin kutsuttuja ilmaislämmönlähteitä. Tavallisesti näistä lämmönlähteistä pu-
hutaan ennemminkin lämpökuormina. Ilmaislämmönlähteitä ovat ihmisistä, 
kodinkoneista, valaisimista, saunasta ja keittiöstä, tietokoneista sekä muis-

383 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 171 - 172
384 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 175
385 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 134
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ta rakennuksen sisällä olevista laitteista tai toiminnoista aiheutuva lämpö. 
Vaikka monet näistä lämmönlähteistä ovat mekaanisia laitteita, niiden hyö-
dyt ovat ikään kuin passiivisia sivutuotteita. Asunnossa asuvien ihmisten lu-
kumäärä vaikuttaa sen sisälämpötilaan. Huoneiston ollessa täynnä juhlapäi-
vänä asunnon sisäilma kuumenee. Lämpökuormia aiheuttavat myös tietoko-
neet ja muut laitteet, jotka aiheuttavat viilennystarvetta toimistoissa ja joiden 
määrä lisääntyy myös asunnoissa. Lämpöä on tuottanut tavallisesti myös 
keinovalaistus, mutta yleistyvien LED-valojen myötä valaistuksen aiheuttama 
lämpöenergia tulee pienenemään. Erilaiset kodinkoneet, pyykinpesukoneet, 
astianpesukoneet, mikrot, jääkaapit ja pakastimet kuluttavat asunnossa pal-
jon energiaa. Tilasuunnittelussa tulee huomioida etenkin keittiön ja saunan 
sijoittelu asunnossa ja asuinkerrostalossa, sillä parhaimmillaan ne voivat toi-
mia rakennuksen ja asunnon keskellä olevana lämpösydämenä. 

Perinteinen lämmitysmuoto asuinrakentamisessa on tulisija. Avonaisena tak-
ka on lähinnä tunnelmaa ja viihtyisyyttä luova tekijä, mutta varaava tulisija 
pitää sen lisäksi lämpöä pitkään luovuttaen sitä hitaasti sisätiloihin. Varaa-
va tulisija sopii hyvin pientaloihin, mutta suurien asuinkerrostalojen mittakaa-
vaan se ei sovellu yhtä hyvin paloturvallisuuden ja käytännön syiden, kuten 
lukuisten hormien rakentamisen ja niiden tilantarpeen takia. Pienimittakaa-
vaisiin asuinkerrostaloihin varaavaa tulisijaa voidaan puolestaan soveltaa. Oi-
keastaan tulisijan oleminen passiivisena keinona on kyseenalaista, sillä se 
tarvitsee toimiakseen puuta, joka toimii ikään kuin sen polttoaineena. Varaa-
va tulisija on kuitenkin laskettu mukaan rajaukseen sillä perusteella, että se 
ei tarvitse sähköä tai tekniikkaa toimiakseen. Puu on kotimainen biopoltto-
aine ja sen polttamista sopivassa määrin ei pidetä ympäristölle haitallisena 
sen aiheuttamista hiukkaspäästöistä huolimatta. Hyvä tulisija, varaava omi-
naisuus ja huoltaminen vähentävät pienhiukkasten määrää. Tulisijaa vastaava 
ratkaisu on pellettikattila. Nykyään tulisijojen avulla voidaan myös lämmittää 
käyttövettä ja kytkeä lattialämmitykseksi. Kun varaava takka sijaitsee oles-
kelutilojen lähellä keskellä asuntoa, mutta kauempana makuuhuoneista, sen 
lämpöenergiaa voidaan hyödyntää parhaiten.380

Auringon lämpöenergian hyödyntämisellä on kääntöpuolensa, sillä tilat yli-
kuumenevat kesäisin ilman asianmukaista varjostusta. Tällöin tarvitaan vii-
lennystä. Useimmissa rakennustyypeissä Suomen ilmastossa koneellista vii-
lennystä ei kuitenkaan tarvita lainkaan380. Toimistorakennuksissa viilennys on 
tavallinen, mutta asuinrakennuksissa mekaaninen viilennys voidaan välttää. 
Kuitenkin huolimattomalla suunnittelulla voidaan aiheuttaa viilennystarvetta 
myös Suomessa, joten arkkitehtuurin merkitys paljastuu viilennystä tarkastel-
lessa. Tällöin passiiviset keinot voivat korvata mekaanisen viilennyksen. Tu-
levaisuudessa ilmastonmuutoksen ja lämpötilojen kohoamisen myötä viilen-
nystä voidaan tarvita myös Suomessa asuinrakentamisessa. Toisaalta Ilma-
tieteenlaitoksen vuoden 2050 ennusteen mukaan asuinrakennukset eivät tule 
tarvitsemaan viilennystä myöskään vuonna 2050.
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Koska viilennystä ei Equa Simulation Finlandin toimitusjohtaja Mika Vuolteen 
mukaan lähtökohtaisesti Suomen ilmaston asuinkerrostaloissa tarvita, huo-
miota tulee kiinnittää ylikuumenemisen estämiseen (kuva 97). Paras keino tä-
hän on ikkunoiden varjostus, josta on kerrottu kappaleessa Varjostus.386 Pas-
siivisena viilennyksenä toimii tuuletus, josta puolestaan kerrotaan tarkemmin 
seuraavassa kohdassa Ilmanvaihto. Talvisin viilennystä ei tarvita, mutta ke-
säöisin ikkunoiden avaaminen eli kesäajan yötuuletus viilentää tiloja. Kau-
punkiympäristössä ikkunoiden avaaminen ei ole aina suotavaa melu- ja tur-
vallisuussyistä, jolloin erilaiset venttiilit ovat toimiva ratkaisu. Erilaisia lämpö-
tilan mukaan toimivia automatisoituja ratkaisuja voidaan hyödyntää venttiilien 
avaamiseksi ja varjostuksen liikuttelemiseksi sisälämpötilan mukaan ma-
nuaalisen säätämisen sijaan. Tällaisia ratkaisuja käytetään yhä useammin jul-
kisessa rakentamisessa. Vaikka taloautomaatio palvelisikin passiivisia keino-
ja, se on rajattu tässä työssä passiivisten keinojen ulkopuolelle.

KUVA 97 Suomen asuinkerrostaloissa pyramidin huipulla oleva mekaaninen viilennys 
voidaan välttää ylikuumenemisen estämisen ja passiivisen viilennyksen avulla.387

Passiivisena viilennyksenä toimivat myös vesi ja vesiaiheet, sillä vedellä on 
tunnetusti viilentävä vaikutus sen suuren lämpökapasiteetin ansiosta. Vesi 
varastoi hyvin lämpöä lämpimällä ilmalla viilentäen ilmaa termisen massan 
tavoin. Se myös lämmittää viileää ilmaa vapauttaen lämpöä. Vesiaiheiden 
hyödyntäminen kaupunkiympäristössä tai asuinkerrostaloalueilla voi tuoda 
viihtyisyyttä käyttäjille, vaikka sen viilentävä vaikutus olisikin vain marginaa-
linen. 

386 Vuolle 8.9.2015
387 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 286
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Auringon lämpöenergia suorana säteilynä
   Auringonpaiste etelän ikkunoista

Maan terminen massa

Rakenteiden terminen massa
   Terminen massa vaipan sisäpuolella; 
   tumma betonilaatta lattiana

Ilmaislämpöä ihmisistä

Ilmaislämpöä laitteista ja kodinkoneista
   Kodinkoneet, valaisimet, tietokoneet

Ilmaislämpöä lämpösydämenä toimivista tiloista
   Sauna, keittiö

Varaava takka
   Pellettikattila

Ylikuumenemisen estäminen
   Ikkunan varjostus, lähiympäristön ja kasvillisuuden varjostus

Yötuuletus
   Ikkunoiden ja venttiilien avaaminen kesäöisin

Vesiaiheet

Aurinkotila
   Lasitettu parveke, kasvihuone; puskurivyöhyke

Lämpövyöhykkeet
   Lämpimien, puolilämpimien, lämmittämättömien tilojen 
   ryhmittely

Rakennuksen pieni koko ja tilavuus minimoivat 
lämmitysenergian tarpeen

Ikkunan vaikutus auringon lämmitysenergian saamiseen
   Ikkunoiden koko, lukumäärä, korkeus, pinta-ala, suuntaus, 
   g-arvo, kehäkerroin; lasiset ulko-ovet

Vedon tunteen välttäminen
   Lämpimät pinnat, matalaenergiaikkunat, ikkunan muotoilu
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Sisäilma

Sisäilman laatua säädellään ilmanvaihdon avulla. Ilmanvaihdon tarkoituksena 
on korvata epäpuhdas sisäilma puhtaalla ulkoilmalla. Ilmanvaihto voi Raken-
tajan ekolaskurin mukaan olla pahimmassa tapauksessa rakennuksen suurin 
energiasyöppö. Lisäksi 40 % suomalaisista kärsii sisäilman huonosta laadus-
ta silmien ja nenän ärsytyksenä, päänsärkynä ja hengitysongelmina.388 Ny-
kyään asuinkerrostaloissa ajatellaankin tarvittavan mekaanista ilmanvaihtoa 
sisäilman laadun parantamiseksi. Ennen hengittävissä rakenteissa mekaanis-
ta ilmanvaihtoa ei käytetty, mutta nykypäivän tiiviissä rakennuksissa  mekaa-
nisen ilmanvaihdon tarve on syntynyt ilmanlaadun ja -kosteuden vuoksi. Il-
manvaihdon tarpeeseen ei kuitenkaan ole vaikuttanut ainoastaan teknisten 
ja rakenteellisten ratkaisujen muuttuminen, vaan myös sisäilmaa koskevien 
kriteerien tiukentuminen. Pölyn määrä ja kalusteiden siivottavuus vaikuttavat 
sisäilman tarpeeseen, johon arkkitehti voi vaikuttaa esimerkiksi suunnittele-
malla kiintokalusteet lattiasta kattoon asti389. Sisätiloissa myös huonekasvien 
sanotaan sitovat huoneilman epäpuhtauksia.390

Tavallisin ilmanvaihdon keino on avata ikkuna. Asuinkerrostaloissa ilmanvaih-
to tapahtuu tavallisesti ikkunan vieressä olevan tuuletusikkunan tai ikkunan 
yläpuolella olevan ilmanvaihtoventtiilin kautta. Mekaanisen ilmanvaihdon yh-
teydessä tuli aluksi pelkkä mekaaninen poisto ikkunoista saatavan korvau-
silman tehostamiseksi. Uusissa asuinkerrostaloissa sekä tulo- että poistoil-
ma tapahtuvat mekaanisesti. Passiivitalon alkuperäinen konsepti perustuu 
ilmanvaihtolämmitykseen eli mekaaniseen ilmanvaihtoon integroituun lämmi-
tykseen. Koneellisen ilmanvaihdon yhteydessä kanaville tulee suunnitella tila-
varaukset ja optimoida niiden lyhyt reititys mahdollisimman hyvän energiate-
hokkuuden takaamiseksi. 

Tuulen ja sen aiheuttamien paine-erojen merkitys luonnollisen ilmanvaihdon 
keinona on kaikista merkittävin390. Tehokkainta tuuletus on silloin, kun ky-
seessä on läpitalon asunto tai kulma-asunto, jolloin ilmavirta pääsee kulke-
maan huoneiston läpi (kuva 98). Kun ilmavirrat pääsevät kulkemaan keitti-
ön, kylpyhuoneen ja vessan läpi, ne pääsevät tuulettamaan kostean ilman 
pois sisätiloista391 (kuva 99). Suoraan ulkoilmaan johtavan tuuletuksen huo-
no puoli on se, että talvella se tuo kylmää ilmaa sisään ja toisaalta vie ar-
vokasta lämmintä sisäilmaa ulos. Talvella onkin tärkeää sulkea mekaaninen 
termostaatilla toimiva lämmitys energian säästämiseksi, mikäli radiaattorin 
yläpuolella oleva ikkuna avataan tuulettamista varten. Tiiviissä rakenteissa 
suoraan ulkoilmaan olevan tuuletuksen yhteydessä on huomattava, että sil-
loin ikään kuin avataan rakennuksen vaippa ja lämmöneristys. 

388 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
389 Pihlajamaa 21.9.2015
390 Erat: Luonnonmukainen ilmanvaihto
391 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 134
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KUVA 98 Horisontaalisten ilmavirtauksen perusteita rakennuksen ja ikkunoiden sijoittelun 
mukaisesti. Tuuletus toimii parhaiten läpitalon- sekä kulma-asunnoissa.392

KUVA 99 Perusperiaatteena on, että puhdas tuloilma tuodaan makuuhuoneisiin ja 
oleskelutiloihin, ja likainen ilma poistetaan keittiön ja kylpyhuoneiden kautta.393

Ikkunan mahdollistaman horisontaalisen tuuletuksen yhteydessä mainitta-
koon tuloilmaikkuna, joka on jo esitelty ikkunoiden yhteydessä ja jonka sa-
notaan VTT:n Tuloilmaikkunan energiatehokkuus -raportin mukaan olevan 
erittäin kustannustehokas ja yksinkertaistettu ratkaisu ennen kaikkea korja-
usrakentamisessa (kuva 100). Raportin mukaan tuloilmaikkuna "tuo poistoil-
manvaihtojärjestelmän toimivuuteen erityispiirteitä, joilla toteutus on joissakin 
tapauksissa kilpailukykyinen vaihtoehto koneellisen tulo- ja poistoilmanvaih-
don kanssa." 394 Tuloilmaikkunan rakenteessa, ulkoilma johdetaan ikkunan 
puitteiden väliseen tilaan ala- tai sivukarmin kautta ja sieltä huoneilmaan ylä-
karmin tai -puitteen läpi. Yläkarmissa tai -puitteessa sijaitseva venttiili on 
varustettu ilman takaisinpäin virtauksen estävällä rakenteella, joka avautuu 
huonetilan ollessa riittävän alipaineinen. Ikkunarakenteen välitilan läpi virra-
tessaan ilmavirta lämpenee ikkunan lämpöhäviöiden sekä auringon lämpö-
energian avulla.395 Tuloilmaikkunan hyödyntämisen mahdollisuuksia tulisi VT-
T:n raportin mukaan tutkia ja kehittää uudisrakentamisen yhteydessä.388

392 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 298
393 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 136
394 VTT 2006: Tuloilmaikkunan energiatehokkuus, s. 3
395 VTT 2006: Tuloilmaikkunan energiatehokkuus, s. 11
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KUVA 100 Tuloilmaikkunassa ulkoa tuleva kylmä ilma lämpenee ikkunarakenteessa, 
nousee lämmetessään ylöspäin ja tulee yläpuitteen kautta sisätiloihin.395

Perinteisenä ilmanvaihdon keinona on painovoimainen ilmanvaihto, joka ai-
heuttaa skeptisyyttä ja jakaa rakentajien mielipiteitä. Toiset pitävät perinteis-
tä painovoimaista ilmanvaihtoa yhä toimivana ja potentiaalisena ratkaisuna ja 
toiset tehottomana keinona, joka ei takaa sisäilman laatua. Painovoimainen 
ilmanvaihto perustuu savupiippuilmiöön, jossa lämpötilaero sisä- ja ulkoil-
man välillä sekä tulo- ja poistoventtiileiden korkeusero saavat ilman liikkeel-
le. Savupiippu- tai hormi-ilmiö saa lämpimän ilman nousemaan ilmanvaihto-
hormeissa ja purkautumaan ulos, jolloin korvausilmaa virtaa ulkoa sisälle ra-
kenteessa olevien aukkojen kautta.390 Savupiippuilmiö toimii ennen kaikkea 
hengittävän vaipan yhteydessä388. Savupiippuilmiötä voidaan tehostaa suun-
nittelussa varustamalla hormi tuulihatulla, joka voimistaa imua hormin ylä-
päähän ja estää ilman takaisinvirtausta sisätiloihin. Riittävän korkea, tilava, 
suoraan ylöspäin johtava ja sileäpintainen hormi tehostaa ilmiötä. Tilaryhmit-
telyssä etenkin keittiön, kylpyhuoneen ja vessan sijoittaminen keskitettyjen 
hormien läheisyyteen on suositeltavaa. Kuten tulo- ja poistoilmajärjestelmäs-
sä, myös painovoimaisen ilmanvaihdon yhteydessä korvausilma otetaan si-
sään makuuhuoneiden ja oleskeluhuoneiden kautta ja poistetaan keittiön ja 
kylpyhuoneiden kautta. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon haasteena on sen epäsäännöllisyys vuoden- 
ja vuorokaudenaikojen sekä lämpötilaerojen mukaan. Talvella ilmanvaihto voi 
olla liian suurta ja kesällä taas vajaata. Luonnollista ilmanvaihtoa voidaan 
myös avustaa mekaanisesti.390 Painovoimaista ilmanvaihtoa voidaan hyödyn-
tää korkeissa tiloissa, kuten porrashuoneissa sekä asunnon sisäisissä por-
taissa kaksikerroksisten kerrostaloasuntojen yleistyessä. Kun painovoimai-
seen ilmanvaihtoon saadaan kehitettyä hyvällä hyötysuhteella toimiva läm-
möntalteenottojärjestelmä, voidaan sillä säästää energiaa tulevaisuudessa.
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Puhdas tuloilma oleskelu- ja makuutilojen kautta
   Kesäyön tuuletus

Likainen poistoilma keittiön ja kylpyhuoneiden kautta

Painovoimainen ilmanvaihto

Tuulihattu ja luonnollisen ilmanvaihdon tehostus

Luonnollinen ilmanvaihto avaamalla ikkunoita
   Läpitalon- tai kulma-asunto; ikkunat vastakkaisilla julkisivuilla; 
   ikkuna, tuuletusikkuna, ilmanvaihtoventtiili

Rakennuksen koko ja tilavuus vaikuttavat ilmanvaihdon 
tarpeeseen
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Valo
"Ilman valoa ja varjoa ei arkkitehtuuria ole," kuvailee valon mestarina tunnet-
tu akateemikko Juha Leiviskä.396 Sen lisäksi, että valo mahdollistaa ylipään-
sä näkemisen, sillä on suuri merkitys arkkitehtuurin ja tilan kokemiselle (kuva 
101). Luonnonvalolla on tunnetusti vaikutusta asumisviihtyvyyteen, ihmisen 
terveyteen ja virkeyteen, eikä luonnonvalon merkitystä voi korvata keinova-
laistuksella. Luonnonvalon tuominen rakennusten sisätiloihin on lämpöener-
giaakin merkityksellisempi ikkunan ominaisuus.397 

KUVA 101 Juha Leiviskän suunnittelema Männistön kirkko.

Valaistuksen voidaan ajatella koostuvan Valaistuksen laadullisten tekijöiden 
ja energialaskennan määrittely FInZEB-hankkeelle -raportin mukaan kolmes-
ta osa-alueesta: valaisimien tuottamasta valosta, valaistuksen ohjauksesta 
tarpeenmukaisen käytön mukaisesti sekä ympäristön ja tilan valosta eli luon-
nonvalosta398. Näistä tässä työssä keskitytään passiivisena keinona luonnon-
valoon. Luonnonvalon hyödyntäminen ei ole sähkö- tai valaistussuunnitte-
lijan vastuulla, vaan nimenomaan arkkitehti määrittelee sisätilojen luonnon-
valo-olosuhteet. Kuvan 102 taulukko luettelee FInZEB-hankkeen yhteydessä 
selvitettyjä valaistuksen energiatehokkuustekijöitä sekä esittää, kenen vas-
tuulla kukin tekijä on. Taulukosta näkee, että arkkitehdin vastuulla ovat au-
rinkosuojaus, tilan käyttötarkoitus ja työaluemäärittely, tilasijoittelu, tilojen 
pintamateriaalit ja sävyt, ikkuna-aukotusten määrä, muoto ja tyypitys, tilan 
muoto sekä jossain määrin myös kaavoitus. Arkkitehtisuunnittelulla on suuri 
merkitys sisätilojen valoisuuteen, mekaanisen valaistuksen tarpeeseen sekä 
rakennuksen energiatehokkuuteen. Lechner määritteleekin tilan geometrian 
sekä pintamateriaalien värit ensimmäiseksi valaistukseen liittyväksi toimen-
piteeksi. Sen jälkeen tuodaan tiloihin maksimaalinen määrä luonnonvaloa ja 
vasta viimeisenä lisätään tarvittava sähkövalaistus (kuva 103).

396 HelMet 2012: Akateemikko Juha Leiviskän haastattelu
397 Kallioharju 21.9.2015
398 Kallioharju & Harsia 2015: Valaistuksen laadullisten tekijöiden ja energialaskennan 
 määrittely FInZEB-hankkeelle, s. 17
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KUVA 102 Valaistuksen oleellisimmat tekijät sekä energiatehokkuuden että laadun kan-
nalta, sekä tekijöiden vastuusuunnittelijat.399

KUVA 103 Passiivinen valaistus perustuu ensisijaisesti geometrian ja pintamateriaalien 
ominaisuuksiin, jotka mahdollistavat maksimaalisen määrän luonnonvaloa rakennuksen 
sisätiloihin. Viimeisenä asennetaan sähkövalaistus.400

Suomen rakentamismääräykset eivät juurikaan määrittele valaistusta tai luon-
nonvaloa. Kun asuinhuoneessa tulee rakentamismääräyskokoelman osan G1 
mukaan olla vähintään 1/10 huonealasta, tulee ikkunan sijoituksen ja muun 
järjestelyn olla "valoisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarkoituksen mukai-
nen." 401. "Pääikkunan edessä tulee kuitenkin olla vähintään 8 metrin etäisyy-
teen asti rakentamatonta tilaa. --" 402. Arkkitehtisuunnittelussa valoisuuden ja 
viihtyvyyden tavoittelu johtaa kuitenkin käytännössä suurempiin ikkunaratkai-
suihin, joita pyritään pienentämään kustannus- ja energiatehokkuussyistä403.

Päivänvalosuhde404 ilmaisee sisätilan valaistusvoimakkuuden suhteen ulkoti-
lan valaistusvoimakkuuteen. Päivänvalosuhteen avulla voidaan arvioida las-

399 Kallioharju & Harsia 2015: Valaistuksen laadullisten tekijöiden ja energialaskennan 
 määrittely FInZEB-hankkeelle, s. 22
400 Lechner 2015: Heating, Cooling, Lighting, s. 367
401 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005: G1, kohta 2.3.1
402 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2005: G1, kohta 2.4.1
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kennallisesti sisätilojen luonnonvalo-olosuhteita tarkastelemalla mittauspis-
teitä. Päivänvalosuhteen laskemisessa ei huomioida suoraa auringonvaloa, 
mutta siihen vaikuttaa ympäristön ja lasitettujen parvekkeiden vaikutus. Ra-
kenteellinen energiatehokkuus -oppaan mukaan suositus päivänvalosuhtees-
ta on korkein keittiöille ja olohuoneille, ja pienin makuuhuoneille. Alle 2 % 
päivänvalosuhdetta omaavat huoneet koetaan pimeiksi ja niissä käytetään 
keinovalaistusta, kun taas yli 6 % saattavat johtaa tilojen ylikuumenemi-
seen.403 Sisätilojen luonnonvalo-olosuhteita voidaan kuitenkin laskea ja tar-
kastella erilaisten simulointiohjelmien avulla (kuva 104), joiden hyödyntämi-
nen tulevaisuudessa voisi tuoda vertailtavia arvoja tilasuunnittelun peruste-
luiksi.

KUVA 104 Huonetilan päivänvalosuhdetta voidaan tarkastella erilaisten simulointi-
ohjelmien avulla405,403.

Kuten lämpövyöhykkeitä ja märkätilavyöhykkeitä, rakennustason sekä asun-
tokohtaisen suunnittelun tasolla voidaan hyödyntää luonnonvalovyöhykkeitä. 
Ikkunat ovat luonnonvalon ainoa lähde rakennusrungon sisälle ja siksi valoa 
vaativat tilat tulee sijoittaa rakennuksen ulkoreunoille ikkunoiden äärelle. His-
sin tai muiden pimeiden tilojen sijoittaminen rakennusrungon keskelle asuin-
kerrostalossa on valaistustarpeen mukaan perusteltua. Maan alle ja pimeään 
kellariin sijoitetaan tavallisesti varastotiloja tai tiloja, joissa käydään vain har-
voin. Asuinhuoneistossa saadaan hyödynnettyä maksimaalinen määrä luon-
nonvaloa, kun oleskelutilat osoittavat aurinkoiseen etelään minimoiden säh-
kövalaistuksen tarpeen. Valoa vaativat toiminnot, kuten työpisteet, pyritään 
sijoittamaan ikkunan läheisyyteen. Pimeät ja ikkunattomat tilat, kuten kylpy-
huoneet, vessat ja vaatehuoneet puolestaan sopivat hyvin rakennusmassan 
sisälle. Eteis- ja käytävätilat voidaan sijoittaa puolivaloisalle vyöhykkeelle, sil-
lä niissä ei oleskella eivätkä toiminnot vaadi erityistä tarkkaavaisuutta.

403 Lylykangas et al. 2015: Rakenteellinen energiatehokkuus, s. 33 - 36
404 engl. daylight factor, DF
405 Velux Daylight Visualizer
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Valon laadulla on merkitystä valo-olosuhteisiin. Luonnonvalon yhteydessä 
auringon tai heijastavien pintojen aiheuttamaa häikäisyä tulee välttää. Erilai-
silla pintamateriaaleilla on suuri merkitys valon laatuun. Myös varjolla ja var-
jostuksilla on tärkeä tehtävä häikäisyn estämiseksi. Luonnonvalo haittaa tie-
tokoneiden, televisioiden ja muiden teknisten laitteiden katselua ja vaikeuttaa 
siten luonnonvalon hyödyntämistä tällaisen tilan käyttötarkoituksen yhtey-
dessä. Tällöin erilaisten puolivarjostavien verhojen hyödyntäminen on vaih-
toehtona kokonaan pimentävien verhojen ja keinovalaistuksella korvaamisen 
sijaan luonnonvalovyöhykkeisiin perustuvan tilasijoittelun lisäksi.
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Luonnonvalovyöhykkeet
   Aputilat rakennusrungon sisälle, varastot kellariin; vähäistä tai 
   ajoittaista valaistusta vaativat tilat puolivaloisalle vyöhykkeelle

Valoa vaativien toimintojen sijoittaminen ikkunan lähelle

Korkeat ikkunat tuovat luonnonvalon syvälle rakennusrunkoon

Valoa tarvitseviin tiloihin maksimaalinen määrä luonnon valoa

Valon laatu
   Häikäisyn estäminen

Päivänvalosuhde - sisätilan valoisuuden suhde ulkotilan 
valoisuuteen

Varjo
   Aurinkosuojaus

Maksimaalinen määrä ikkunoita
  Ikkunan g-arvo, ikkunan suuntaus

Tilan muoto
   Tilojen sijoittelu



236

Vesi

Käyttöveden lämmittämisen osuus nykyisten pientalojen lämpöenergian ku-
lutuksesta on noin kolmannes ja kokonaisenergiankulutuksesta viidennes. 
Vajaa puolet kaikesta kotitalouksissa käytetystä vedestä on lämmintä. Tur-
hasta lämpimän veden käytöstä syntyy huomattavat vuotuiset hiilidioksidi-
päästöt lämmitysmuodosta riippuen. VTT:n mukaan lämpimän käyttöveden 
lämmitystarvetta voitaisiin leikata jopa 50 - 60 %. "Suomalaisissa kotitalouk-
sissa käytetään keskimäärin 155 litraa vettä henkeä kohden vuorokaudessa. 
Tästä 39 % kuluu peseytymiseen, 26 % vessan huuhteluun, 13 % pyykinpe-
suun ja 22 % keittiössä. Yleensä kaikkeen tähän käytetään puhdistettua juo-
mavettä. Puhdistetun ja usein pitkiäkin matkoja kuljetetun juomaveden tuh-
laaminen ei ole ekologista." Suomalaisten varsinainen juomavedentarve on 1 
- 2 litraa vuorokaudessa. Maailmalla veden säästö on keskeinen osa ekolo-
gisesti kestävää asumista. Suomessakin veden säästö tulee ajankohtaisem-
maksi ilmastonmuutoksen myötä.406

Ulkoisen vedenkäsittelyn muotona hulevesien suunnittelu on arkkitehdin 
oleellinen tehtävä. Veden luonnollista kiertoa tulisi Arkkitehtuurin keinot kes-
tävään asuntorakentamiseen -selvityksen mukaan edistää pohjaveden laa-
dun ja korkeuden ylläpitämiseksi. Hulevesillä tarkoitetaan rakennusten kat-
topinnalta ja pihan kovilta pinnoilta viemäreihin johdatettavaa sadevettä. Hu-
levesien ensisijainen käsittelykeino on niiden imeyttäminen tontin maaperään 
huomioiden kuitenkin rakennuksen perustusten kuivana pysyminen. Huleve-
siä voidaan myös hidastaa tontin käsittelyn mukaisissa hulevesialtaissa, uo-
missa tai ojissa sekä viherkasvillisuuden avulla. Viherkattoja voidaan hyö-
dyntää hulevesien hidastamisessa rakennukseen integroituna. Hulevesialtaita 
voidaan hyödyntää esimerkiksi kasteluvetenä. Kovien pintojen minimoiminen 
niin rakennuksen katolla kuin piha-alueellakin parantaa hulevesien käsittelyä 
ja pienentää tulvimisen riskiä. Hyvässä suunnittelussa hulevesiaiheilla voi-
daan parantaa ulkotilojen viihtyisyyttä (kuva 105).407

Puhtaan juomaveden käyttämisen sijaan juomakelvottoman veden eli niin 
kutsutun harmaan veden käyttöä tulisi lisätä. Harmaata vettä on esimerkiksi 
ruoanlaitossa ja peseytymisessä käytetty vesi. Harmaata vettä voidaan puh-
distaa myös paikallisesti tai sitä voidaan käyttää esimerkiksi vessanpönttöjen 
huuhtelussa. Sade- ja pintaveden kerääminen katoilta esimerkiksi kattomuo-
don tai räystäiden avulla voi puolestaan olla osana ympäristöystävällisyydes-
tä viestittävää arkkitehtuuria (kuva 106). Kaksoisvesijärjestelmässä puhdis-
tettua juomavettä käytetään vain juomiseen, ruoanvalmistukseen ja peseyty-
miseen. Pyykinpesuun, vessanpöntön huuhteluun, nurmikoiden kasteluun tai 
auton pesemiseen käytetään pinta- tai sadevettä.406

406 Rakentajan ekolaskuri 2012: Ekorakentajan opas
407 Hedman et al.: Arkkitehtuurin keinot kestävään asuntorakentamiseen s. 21 - 22
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KUVA 105 Hulevesialtailla voidaan parantaa piha-alueiden viihtyisyyttä.

KUVA 106 Puolalaisten opiskelijoiden Capture the rain -niminen ehdotus 
pilvenpiirtäjäkilpailussa vuonna 2010.

Aktiivisina järjestelminä vettä säästävät vesikalusteet ja laitteet vähentävät 
vedenkulutusta, ja arkkitehdilla on mahdollisuus vaikuttaa kiinteiden vesika-
lusteiden valintaan. Vettä säästävät kodinkoneet ovat ekologinen valinta. Ha-
nojen ja suihkujen virtauksen rajoittajat tai uudet suihkusekoittimet kuluttavat 
vähemmän vettä kuin vanhat käytössä havaittavaa eroa huomaamatta. Myös 
pienemmällä vedenpaineella saadaan rajoitettua veden kulutusta. 

Aktiivisten ratkaisuiden optimointi passiivisin keinoin on tärkeää. Käyttöve-
sijärjestelmän kiertovesiputkien lämpöhäviöt ovat tällä hetkellä noin 20 % 
käytetystä lämpöenergiasta, jolloin lämminvesiputkien eristäminen vähentää 
lämpöhukkaa. Lämpöä karkaa matkalla lämmönvaraajasta tai lämmönvaih-
timesta vedensekoittimeen. Mitä pidempi matka on, sitä suurempi on läm-
pöhukka ja siksi vesipisteet tulisi sijoittaa lähelle lämmönvaraajaa tai läm-
mönvaihdinta ja varmistaa siten mahdollisimman lyhyt reititys. Myös asun-
tokohtaisen vedenkulutusmittarin on todettu alentavan 30 % vedenkulutusta 
verrattuna asuntoon, jossa mittausta ei ole.406 

Käyttäjillä ja heidän tottumuksillaan on suuri merkitys veden käytössä. Suo-
messa vesi on itseisarvo, jonka säästämistä ei sinänsä ajatella. Veden käyttö 
on yksi merkittävimmistä asukkaiden mukavuustekijöistä. Kuuma pitkä suih-
ku talvisen ulkoiluretken jälkeen on varsin tavallinen toive, ja Suomen hy-
gieenisissä oloissa suihkussa käydään helposti päivittäin. Käyttäjätottumuk-
siin  ja -kokemuksiin liittyvien ekologisten ratkaisujen kehittäminen on siten 
tärkeää.
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Kourujen ja kattomuodon arkkitehtisuunnittelu

Sadeveden keräys

Harmaan veden käyttö
   Vessanpönttöjen huuhtelu, pihan kastelu; paikallinen puhdistus

Veden lämittäminen auringon lämpöenergialla säiliöissä

Vettä säästävät kiintokalusteet
   Puhtaan ja lämpimän veden rajoittaminen;
   uudet suihkusekottimet, virtauksen rajoittajat

Vettä säästävät laitteet ja kodinkoneet
   

Hulevesien käsittely
   Kovien pintojen minimoiminen; 
   imeytys, hidastus, hulevesialtaat, uomat, viherkatot

Märkätilavyöhykkeet ja lyhyet reitiykset



239

Taloteknisten järjestelmien optimointi
Tähän kappaleeseen on koottu passiivisia suunnitteluratkaisuja, jotka tu-
kevat  aktiivisten ratkaisuiden lisäämistä rakennukseen energiatehokkaalla 
ja vähähiilisellä tavalla. Passiivisilla suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa 
lämmityksen, viilennyksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja veden optimointiin. 

Asuinkerrostalon teknisille tiloille ja talotekniikkakuiluille tulee suunnitella tar-
koituksenmukaiset tilat. Koska talotekniikan elinkaari on lyhyempi kuin itse 
rakennusrungon, tulee tilojen ja niiden mitoituksen kohdalla varautua myös 
tulevaisuuden teknisille järjestelmille sekä uusien järjestelmien lisäämisel-
le talotekniikan kehityksen ja tarpeen myötä. Lisäksi talotekniikka on hyvä 
suunnitella rakenteista erillisiksi niin, että ne ovat huollettavissa ja vaihdet-
tavissa. Sekä koko rakennuksen että asuntojen tasolla arkkitehtuurin tilaoh-
jelmalla on merkittävä vaikutus järjestelmien, putkien ja kanavien reitityksille. 
Tilojen sijoittelulla ja ennen kaikkea tilavyöhykkeillä voidaan minimoida put-
kien ja kanavien pituus sekä niiden monimutkainen reititys. Nämä puolestaan 
vähentävät sekä materiaalien määrää että energiahäviöitä matkalla. Lämpö- 
ja märkätilavyöhykkeet keskittävät järjestelmät ja reititykset. Valaisinpisteiden 
ja kohdevalaistuksen suunnittelu vähentää sähkövalaistuksen tarvetta silloin, 
kun kohdevalaistus sijoitetaan mahdollisimman lähelle toimintaa. Reitityksille 
varataan tilaa alakatoissa, kaapistojen päällä tai vaatehuoneissa. Putkien ja 
kanavien hyvä eristys parantaa energiatehokkuutta.

Energiatehokkaan rakentamisen erityispiirteenä on tontilla tai rakennukseen 
integroituna oleva uusiutuvan energian tuottaminen, joka itsessään on aktii-
vinen keino. Uusiutuvia energiantuottojärjestelmiä voidaan kuitenkin optimoi-
da passiivisin keinoin. Aurinkoenergian hyödyntämiselle eli aurinkopaneelei-
den ja -kerääjien käytölle merkittävää on rakennuksen suuntaus aurinkoiseen 
ilmansuuntaan, kattomuoto, katon riittävä kallistuskulma ja kattorakenteen 
kantavuus. Aurinkoenergian hyödyntäminen voidaan sitoa osaksi arkkiteh-
tuuria integroimalla paneelit kattorakenteisiin katolle asennettavien irrallisten 
telineiden ja järjestelmien sijaan. Aurinkoenergian mahdollistaminen myös 
yhtenäisellä aurinkoisella julkisivulla on mahdollista. Tuulivoiman hyödyn-
täminen vaatii puolestaan tuulisen sijainnin ja siten erilaisten tuuliturbiinien 
luonteva sijoitus on korkeiden asuinkerrostalojen, kuten tornitalojen, katoilla. 
Tuuliturbiinien yhteydessä rakenteilta vaaditaan kuitenkin tavallista vahvem-
paa tärähdyksen kestoa. Maalämpöpumppujen käyttö on Suomessa yleis-
tymässä ennen kaikkea pientalojen kohdalla, mutta asuinkerrostalojen koh-
dalla on varmistettava riittävä maapinta-ala porakaivojen mahdollistamisel-
le. Vesivoiman sekä biopolttoaineiden hyödyntäminen on Suomessa vähäistä 
ja vesivoima vaatii veden läheisyydessä olevan sijainnin. Jokainen järjestel-
mä vaatii lisäksi tilaa teknisiin tiloihin. Tällä kappaleella halutaan korostaa, 
että talotekniikkaa ja arkkitehtoniseen ilmeeseen vaikuttavia uusiutuvia ener-
giantuottojärjestelmiä ei tulisi lisätä rakennukseen jälkeenpäin erillisinä toi-
menpiteinä ja ominaisuuksina, vaan huomioida osana rakennussuunnittelua, 
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sen ekologisuutta ja estetiikkaa suunnitteluprosessin alusta alkaen. Kuvassa 
107 on esimerkki lasiin integroidusta aurinkopaneelista, joka toimii samalla 
varjostuksena, ja kuvassa 108 esittelee tuulivoiman tulevaisuuden mahdolli-
suuksia pilvenpiirtäjän julkisivuun integroituna. 

KUVA 107 Aurinkoenergian hyödyntämiseen osana arkkitehtuuria on olemassa useita 
keinoja. Lasiin integroitu paneeli toimii myös varjostuksena. 

KUVA 108 Hollantilaisen NL Architects -toimiston suunnittelema Taiwan Tower esittelee 
tuulivoiman tulevaisuuden mahdollisuuksia arkkitehtuurissa.

Energiatehokkaan rakennuksen taloteknisten järjestelmien yhteydessä mer-
kittävä mainittava ratkaisu on ilmanvaihdon yhteyteen asennettava lämmön-
talteenotto, jonka avulla otetaan talteen poistoilman lämpöenergia ja siir-
retään se tuloilmaan. Tulevaisuudessa myös luonnolliseen ilmanvaihtoon 
perustuviin ratkaisuihin lisättävät lämmöntalteenottojärjestelmät ovat mah-
dollisia. Lisäksi hissin jarrutusenergian hyödyntäminen on lisääntymässä.

Vaikka passiiviset keinot toimivat perustana rakennusten energiatehokkuu-
delle ja vähähiilisyydelle voidaan passiivisia keinoja varten valjastaa aktiivisia 
järjestelmiä. Taloautomaation eli automaattisten järjestelmien avulla esimer-
kiksi luonnollisen ilmanvaihdon venttiilit aukeavat, kun tilan hiilidioksidipitoi-
suus nousee raja-arvoon. Vastaavasti sälekaihtimet sulkeutuvat tilan ylikuu-
menemisen estämiseksi auringon paistaessa tai sisälämpötilan noustessa. 
Koska Suomen neljän vuodenajan ilmastossa staattiset ratkaisut eivät aina 
takaa parhaita olosuhteita, taloautomaation avulla voidaan hyödyntää dynaa-
misia, liikkuvia keinoja myös passiivisten keinojen optimoimiseen.

Optimoinnin yhteydessä on hyvä mainita myös käyttäjien kouluttaminen ja 
opastus. Vaikka ekologisen asunnon käyttäminen ei vaadi eritysosaamista, 
vaan ekologisten ominaisuuksien tulisi olla välttämättömänä osana raken-
nusta, käyttäjien toiminnalla on suuri vaikutus rakennuksen ekologisuuteen. 
Tilaajan sekä käyttäjien kouluttamisen avulla voidaan opastaa ekologisem-
piin käyttötottumuksiin, asunnon ja järjestelmien optimoituun käyttöön. Tie-
toa voidaan myös jakaa kirjallisesti oppaiden avulla. 
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Hissin jarrutusenergian hyödyntäminen

Sähkövalaistuksen tarpeen minimoiminen valaistuspisteiden 
sijoittelulla
   Kohdevalaistus, valaisinpisteet lähellä käyttäjää

Talotekniikan tilavaraukset asunnoissa
   Alakatot, kaapistojen ylätilat, vaatehuoneet

Mahdollisimman lyhyet reititykset
   Vyöhykkeet

Talotekniikkatilat

Vertikaaliset talotekniikkakuilut

Aurinkoenergian mahdollistaminen
   Katon geometria, rakenteiden kantavuus; aurinkopaneelit, 
   aurinkokeräimet, veden lämmittäminen auringolla

Tuulivoiman mahdollistaminen
   Tärähdyksen esto, korkea rakennus

Maalämmön mahdollistaminen
   Maalämpöpumppu

Vesivoiman mahdollistaminen
   Veden läheisyys

Biopolttoaineiden käytön mahdollistaminen
   Jätteiden poltto

Putkien ja kanavien lämmöneristys

Lämmöntalteenoton mahdollistaminen
   Tehokas lämmöntalteenottolaitteisto

Taloautomaatio
   Passiivisten keinojen tehostaminen; liike-, ilmanlaatu-,   
   valoisuustunnistus

Käyttäjäohjeistus
   Asukkaiden kouluttaminen, huolto- ja opaskirjat; 
   toimintasuunnitelma

Tlavyöhykkeet
   Lämpötilavyöhykkeet, märkätilavyöhykkeet 
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4.2 KONSEPTIPANKKI
Ekologinen asuinkerrostalo koostuu rakennuspaikkaan soveltuvien konsep-
tien yhdistelmistä. Rakennus on aina osatekijöidensä muodostama koko-
naisuus, eikä rakennusta voida optimoida optimoimalla vain sen yksittäisiä 
osia408. Ympäristöystävällinen suunnitteluprosessi alkaa sillä, että paikan val-
litsevien olosuhteiden perusteella suunnitellaan rakennuksen perusarkkiteh-
tuuri ja idea. Rakenteet suunnitellaan arkkitehtuurin kanssa vastaamaan pai-
kallista ilmastoa ja takaamaan mahdollisimman hyvän energiatehokkuuden 
sekä mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Talotekniikka toteutuu passiivise-
na osana arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Aivan lopuksi lisätään mahdolli-
simman pieneksi muodostuneen tekniikan tarpeen mukainen mekaaninen ta-
lotekniikka ja uudet teknologian innovaatiot, kuten uusiutuvan energian tuot-
tojärjestelmät, energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden optimoimiseksi. 

Nykyistä suunnitteluprosessia kuvaa lineaarinen suunnitteluprosessi (kuva 
109), mutta todellisuudessa ennen kaikkea ympäristöystävällisen suunnitte-
luprosessin tulisi palata jokaiseen suunnittelualueeseen useita kertoja niin, 
että suunnittelualueet kulkevat lopulta rinnakkain muodostaen yhdessä ym-
päristöystävällisen asuinkerrostalon (kuva 110). Eri suunnittelualoihin perus-
tuvan jaottelun lisäksi hankkeessa on kuitenkin lukuisia muita osapuolia, 
joista tärkeimpänä mainittakoon tilaaja ja hänen asettamat vaatimuksen koh-
teelle. Lisäksi jokainen suunnittelualue jakautuu yksittäisten suunnittelijoiden 
erikoistumisen mukaisesti. Jokainen ympäristöystävällinen kohde on lähtö-
kohdiltaan sekä toteutukseltaan yksilöllinen, eikä yhdenlaista universaalia tai 
oikeaa ympäristöystävällistä vastausta ole siten olemassa.

KUVA 109 Nykyistä suunnitteluprosessia kuvaa lineaarinen suunnitteluprosessi. Vihreä 
asuinkerrostalo koostuu sijainnista, rakennuksesta, rakenteista ja järjestelmistä. Kon-
septipankki on jäsennöity suunnitteluprosessin etenemisen mukaisesti.

VIHREÄ ASUINKERROSTALO

SIJAINTI RAKENNUS RAKENTEET

408 Moisio 2015: COMBI-esitys 1.9.2015

SISÄOLOSUHTEET
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KUVA 110 Vihreän asuinkerrostalon suunnitteluprosessi on kokonaisvaltaista suunnitte-
lijoiden yhteistyötä, jossa jokainen osa-alue vaikuttaa toisiinsa ja muodostaa yhdessä 
ympäristöystävällisen lopputuloksen.

Tässä kappaleessa esitellään esimerkkikohteista poimituista ja edellises-
sä kappaleessa tarkemmin tutkituista konsepteista koostuva konseptipank-
ki. Konseptipankki on pyritty jäsentelemään noudattaen suunnitteluprosessin 
etenemisen järjestystä ennen kaikkea arkkitehdin näkökulmasta. Myös edel-
lisen kappaleen konseptit on esitetty tässä järjestyksessä. Sisäolosuhteet-ot-
sikon alle on koottu rakenteellisia vaihtoehtoja mekaanisten taloteknisten jär-
jestelmien sijaan tai niiden optimoimiseksi. Vaikka sisäolosuhteet esitetään-
kin konseptipankissa vasta muiden suunnitteluvaiheiden jälkeen silloin, kun 
mekaaninen talotekniikka tavallisesti lisättäisiin rakennukseen, todellisuudes-
sa passiiviset ja rakenteelliset ratkaisut ilmenevät kokonaisvaltaisessa suun-
nittelussa jo arkkitehti- ja rakennesuunnittelun vaiheessa. 

Eri osa-alueita ja niihin jaoteltuja kohtia on toisinaan vaikea erottaa toisis-
taan, mikä osoittaa ympäristöystävällisen asuinkerrostalosuunnittelun koko-
naisvaltaisuuden sekä suunnittelijoilta edellytettävän yhteistyön merkityksen. 
Moni konsepti puolestaan voi sijoittua useaan kohtaan yhtä aikaa. Konsep-
tien jäsentelyn vaikeus osoittaa ympäristöystävällisen rakennuksen komplek-
sisuuden sekä sen, että yhdellä osa-tekijällä voi olla useita funktioita ja teh-
täviä rakennuksessa. Pyrkimys jäsentelyiden muodostamiseen osoittaa tar-
peen kokonaisuuden hahmottamisesta sekä yksittäisen suunnitteluratkaisun 
vaikutuksen ymmärtämisestä osana kokonaisuutta sekä suhteessa toisiin 
ratkaisuihin. 

Jotta ympäristöystävällisen asuinkerrostalon kokonaisuutta voidaan tarkas-
tella, on hahmotettava tarkasteltavien seikkojen välillä vallitseva hierarkia. 
Jotta yksittäisiä konsepteja voidaan verrata keskenään, on vertailtavien te-

SIJAINTI

RAKENNUS

RAKENTEET

VIHREÄ 
ASUIN-

KERROSTALO
SISÄOLOSUHTEET
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kijöiden oltava saman tyyppisiä tai saman suuruusluokan toimenpiteitä. Esi-
merkiksi rakennusosien yleistä tarkastelua ei voida verrata viherkattoon, joka 
on yksittäinen konkreettinen ratkaisumalli, tai rakennuksen tilaohjelmaa de-
taljitason kylmäsiltoihin. Seuraava kuva 111 esittää osatekijöiden välistä hie-
rarkiaa, jossa samalla tasolla olevat tekijät edustavat samaa mittakaavata-
soa. Ylempi osatekijä sisältää aina seuraavan tason tekijät ja jakaantuu siten 
pienempiin ja pienempiin osiin. Kuvassa 112 on tehty esimerkki sijainti-koh-
dan osatekijöiden hierarkiasta. Tämä hierarkia on sisäänrakennettuna myös 
konseptipankissa. Nuolilla kuvataan sitä, että ylempi kohta koostuu aina lu-
kuisista alakohdista tai pienemmistä osista. Vihreä asuinkerrostalo koostuu 
siten aikaisemmin mainituista suunnitteluvaiheista, jokainen suunnitteluvaihe 
koostuu niiden osa-alueista, jotka koostuvat edelleen konseptien muodos-
tamista ryhmistä, konsepteista ja lopulta lukemattomista yksittäisistä konk-
reettisista esimerkkiratkaisuista. Jokainen tekijä vaikuttaa työn rajauksen 
mukaisesti rakennuksen energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen, jotka yh-
dessä muodostavat ekologisen asuinkerrostalon, joka puolestaan pyrkii vas-
taamaan EU:n määrittelemän lähes nollaenergia- tai nollaemissiotalon käsit-
teeseen.



245

KUVA 111 Vihreä asuinkerrostalo koostuu osatekijöistä, jotka koostuvat aina pienem-
mistä ja pienemmistä osatekijöistä. Vain samalla tasolla olevia osatekijöitä voidaan ver-
tailla keskenään. Lopulta osatekijät vaikuttavat joko hiilijalanjäljen tai energiatehokkuu-
den näkökulmista rakennuksen ympäristöystävällisyyteen.

nZEB

VAIKUTTAA

Esimerkkiratkaisut

Konseptit

KONSEPTIRYHMÄ

 SUUNNITTELUVAIHEEN OSA-ALUE

 SUUNNITTELUVAIHE

VIHREÄ ASUINKERROSTALO
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KUVA 112 Esimerkkikaavio rakennuksen sijainnin sisäisistä osatekijöistä, jotka jakaan-
tuvat yhä pienempiin osa tekijöihin, esimerkkiratkaisuihin ja konkreettisiin suunnittelu-
ratkaisuihin.
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Konseptipankki on kokoelma esimerkkiratkaisuiden kautta poimituista kon-
septeista, joita on tutkittu edelleen Konseptit-kappaleessa. Konseptipankki 
muodostuu edellisten kuvien esittämästä jäsentelystä sekä hierarkiasta. Ko-
konaisuutena konseptipankki koostuu useista taulukoista, joista kukin esittää 
yhtä suunnitteluvaiheen osa-aluetta. Yksittäistä taulukkoa luetaan pääosin 
ylhäältä alaspäin riveittäin. Konseptit on lueteltuina ryhmittäin, ja kursivoi-
dulla tekstillä lukevat konkreettiset esimerkkiratkaisut konseptien selventämi-
seksi ja täydentämiseksi.

Jokaista konseptia kuvaa oma symboli, joka pyrkii kuvastamaan esiteltyä 
konseptia visuaalisesti. Symboli sijaitsee taulukossa aina siinä pystysarak-
keessa, jota taulukon sivu käsittelee. Symboli voi kuitenkin esiintyä taulukon 
muissa sarakkeissa harmaana, mikäli konseptia käsitellään uudelleen kysei-
sen sarakkeen osoittaman osa-alueen kohdalla. Esimerkiksi auringon energia 
tuottaa sekä lämpöä että valoa ja voi siten sijaita yhtä lailla kohdissa lämmi-
tys ja valaistus. Konsepteja ja niiden sanamuotoja on kuitenkin voitu muut-
taa tai yhdistää taulukoissa eri osa-alueiden näkökulman mukaisesti. 

Kaksisuuntaiset nuolet osoittavat konseptin suhdetta muihin konsepteihin. 
Nuolet pyrkivät kuvaamaan vain suoria syy-seuraussuhteita niin, ettei nuo-
lia ole kohdissa, joihin konsepti vaikuttaa välillisesti. Nuolia on siten pyritty 
käyttämään säästeliäästi. Nuolia tarkastellessa on huomioitava, että ne toi-
mivat esimerkinomaisesti niin, että konseptin yhteydessä kiinnitettäisiin eri-
tyistä huomiota nuolen osoittamiin kohtiin. Todellisuudessa kaikki kohdat 
vaikuttavat toisiinsa. Nuolilla kuitenkin pyritään osoittamaan konseptin mer-
kitystä osana kokonaisuutta ja systeemiä. Konseptien välillä on lisäksi lukui-
sia muita, ristikkäisiä suhteita, joiden kuvaamiseen tai arvioimiseen tarvitaan 
erilaisia taulukoita eri jäsentelykeinoin.

Rivien perässä olevat kirjaimet kuvaavat sitä, vaikuttaako konsepti ensisijai-
sesti rakennuksen energiatehokkuuteen vai hiilijalanjälkeen, tai onko konsep-
ti muuten huomionarvoinen tai kiinnostava jatkokehityksen kannalta. Kirjain-
ten avulla taulukosta saa nopealla vilkaisulla käsityksen, vaikuttaako suun-
nitteluvaiheen osa-alue kokonaisuudessaan ennen kaikkea rakennuksen 
energiatehokkuuteen vai hiilijalanjälkeen. Kirjainten kanssa on pyritty toimi-
maan kuten nuolien kanssa merkitsemällä vain suoraan energiatehokkuuteen 
tai hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät.

Konseptipankki on monisäikeinen siihen sisällytetyn informaation määrän 
vuoksi. Yksittäisten konseptien ja ratkaisumallien lisäksi taulukko kuvaa nii-
den välistä hierarkiaa, suunnitteluprosessia, valintojen syy-seuraussuhteita 
sekä lopputuloksen ympäristöystävällisyyttä. Konseptipankin ansiona on ko-
konaisuuden esittäminen, sillä taulukkopohja näyttää aina kaikki suunnittelu-
vaiheiden osa-alueet yksittäisen osa-alueen tarkastelun yhteydessä. Toisaal-
ta tarvittaessa voidaan seurata vain konseptipankin vasemmassa reunassa 
olevaa listausta. Jo pelkälle konseptien listaamiselle on osoitettu tarvetta. 



248

Konseptien syy-seuraussuhteiden lisäämisellä sekä konseptin eri tehtävien 
esittämisellä useissa osa-alueissa pyritään tuomaan listauksen hyödyntämi-
selle lisäarvoa. Kuva 113 esittelee konseptipankin yksittäisen taulukon ra-
kennetta. Symbolien selitykset on kerrottu seuraavalla sivulla.

KUVA 113 Kaaviokuva konseptipankin vasemmasta ylänurkasta esittelee yksittäisen 
taulukon lukemista. Numerot kuvaavat taulukon lukemisen etenemisjärjestystä kuvassa 
110 esitettyjen hierarkiatasojen mukaan.

1 SUUNNITTELUVAIHE
2 Osa-alue

   3 Konseptiryhmä

4 Konsepti
   5 Esimerkkiratkaisu

4 Konsepti
   5 Esimerkkiratkaisu
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Vihreä symboli:
Konseptia kuvaava symboli, joka on selitetty sanallises-
ti taulukon vasemmassa reunassa. Pystysarake osoittaa, mi-
hin osa-alueeseen konsepti kuuluu. Symboli on vihreänä, sillä 
kyseinen konseptipankin sivu käsittelee sarakkeen osoittamaa 
osa-aluetta.

Harmaa symboli:
Konseptia kuvaava symboli, joka on selitetty sanallisesti taulu-
kon vasemmassa reunassa. Symboli on harmaana niissä pys-
tysarakkeissa, joiden osa-alueeseen konsepti liittyy yhtä lail-
la kuin kyseisen sivun käsittelemään osa-alueeseen. Konsepti 
toistuu siten niiden osa-alueiden konseptipankin sivuilla, joiden 
kohdalla on harmaa symboli.

Vaalea ruutu:
Kuvastaa taulukon tyhjää ruutua, johon käsiteltävä konsepti ei 
liity suoraan.

Kaksisuuntainen nuoli:
Nuoli kuvastaa konseptin välistä suhdetta pystysarakkeen 
osoittamaan osa-alueeseen. Nuoli on kaksisuuntainen, sillä se 
voi vaikuttaa osa-alueeseen joko vuorovaikutteisesti tai yksi-
suuntaisesti. Yksisuuntaisuudessa konsepti voi vaikuttaa pys-
tysarakkeen osa-alueeseen tai toisin päin, kun taas vuorovai-
kutteisessa suhteessa vaikutus toimii yhtä aikaa molempiin 
suuntiin. Nuolet toimivat esimerkinomaisesti osoittaen vain suo-
ria syy-seuraussuhteita osa-alueen sisältöön tai suunnitteluun 
liittyen.

E-kirjain:
Rivin konsepti vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen.

H-kirjain:
Rivin konsepti vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Huutomerkki:
Rivin konsepti on erityisen huomionarvoinen. Huutomerkillä on 
myös merkitty joitakin sellaisia kohtia, jotka eivät suoraan vai-
kuta rakennuksen energiatehokkuuteen tai hiilijalanjälkeen, mut-
ta ovat tarkastelun kannalta tärkeitä.

Pieni nuoli:
Nuoli osoittaa otsikon mukaisen tarkasteltavan pystysarakkeen. 
Nuolen osoittamassa pystysarakkeessa konseptien symbolit 
ovat vihreitä ja muissa sarakkeissa harmaita.

Kysymysmerkki: 
Rivin konsepti on kiinnostava jatkokehitystä ajatelleen. Kysy-
mysmerkillä on merkitty joitakin sellaisia kohtia, joilla voisi olla 
erityistä, käyttämätöntä potentiaalia jatkokehitystä ajatellen.



4.2.1 SIJAINTI
Pienilmasto

   Pienilmasto

Mahdollisimman aurinkoinen sijainti tontilla
   Ei topografian, viereisten rakennusten tai kasvillisuuden
   varjostusta; aurinkoinen tasamaa tai etelärinne

Pienilmaston parantaminen kasvillisuudella tai erillisillä 
rakenteellisilla ratkaisuilla
   Lehti- ja havupuut, pensaat, muurit, aidat; etä- ja lähisuojaus

Sijainti tontilla, jonne lumi ei kasaudu

Mahdollisimman tuulensuojainen sijainti tontilla
   Ei viereisten rakennusten aiheuttamia ilmavirtauksia, 
   kasvillisuuden, rakennusten tai topografian tuulensuojaus

Hyvä pienilmasto ulko-oleskelualueille
   Rakennusmassan muoto, katokset, muurit, suuntaus, 
   kasvillisuus

Mahdollisimman sateensuojainen sijainti tontilla

Mahdollisimman lämmin sijainti tontilla
   Rakennuksen sijoittaminen mahdollisimman korkealle paikalle
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   Ilmasto

Vallitseva ilmasto suunnittelun lähtökohtana

RAKENNUS

G
EO

M
ET

RI
A

IK
KU

N
AT

 J
A 

O
VE

T

VA
RJ

O
ST

U
S

SISÄOLOSUHTEET

LÄ
M

PÖ
TI

LA

SI
SÄ

IL
M

A

VE
SI

VA
LO

TA
LO

TE
KN

IS
TE

N
 

JÄ
RJ

ES
TE

LM
IE

N
 

O
PT

IM
O

IN
TI

RAKENTEET

RA
KE

N
N

U
SO

SA
T

LI
IT

O
KS

ET

M
AT

ER
IA

AL
IT

250



Tontti

Tontin valinta ja asemakaavallinen tarkastelu 
   Asemakaavan riittävät vapausasteet, suuri tonttitehokkuus

Ei lähiympäristön varjostusta
   Rakennuksen edessä ei varjostavia tekijöitä, riittävä etäisyys

   Asemakaava

   Lähiympäristö

Suuntaus kohti maisemia ja katseilta suojaaminen

Toisten rakennusten ja kulkuaukkojen muodostamien 
ilmavirtausten välttäminen

   Topografia

   Maaperä

Louhimisen välttäminen

Paalutusta vaativien maaperien välttäminen

Pohjatutkimuksen tekeminen
   Maan kantavuuden, routivuuden ja pohjavesitilanteen 
   huomioiminen, riskialttiiden maaperien välttäminen

Rakennuksen sijoittaminen aurinkoiseen rinteeseen
   Etelä- tai kaakkoisrinne; pohjoisrinteen, laakson pohjan ja 
   mäen laen välttäminen

Rakennuksen sijoittaminen aurinkoiselle tasamaalle

Rakennuksen sijoittaminen mahdollisimman korkealle
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Kasvillisuus

Runsas kasvillisuus viilentää ja puhdistaa ilmaa sekä sitoo 
hiilidioksidia ja vettä

Rakennuksen sijoittuminen tontin osalle, 
jossa on vähäisin luontoarvo

Kasvit symbolisoivat ympäristöystävällisyyttä

   Kasvillisuus tontilla

Havupuita pohjoispuolelle tuulensuojaksi talvella
   Etelän puoleiset havupuut riittävän kaukana varjostuksen 
   estämiseksi

Lehtipuita eteläpuolelle kesäajan varjostukseksi
   Puut, pensaat, köynnökset ja pergolat

Etäsuojaus parantaa tontin pienilmastoa
   Eri korkuiset puut ja pensaat

Pien- ja kaupunkiviljely

Lähisuojaus parantaa tontin pienilmastoa
   Puut, pensaat, muurit, aidat

   Kasvillisuus rakennuksessa

Parvekeviljely

Ei-oleskeltava kevyt viherkatto

Mikrolevä ja uudet viherinnovaatiot

Viherjulkisivu

Suojaisa oleskeltava katto ja ulkotilojen käyttö
   Käännetty kattorakenne, kattoterassi; 
   kattopuutarha, oleskeluviherkatto, viherpiha, pihakansi
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4.2.2 RAKENNUS
Tilaohjelma

   Suunnitteluprosessi

   Tilojen sijoittelu

   Tehokkuus

Monialainen yhteistyötiimi ja laadukas suunnittelu

Hukkaneliöiden minimoiminen asunnossa
   Käytävien ja aulatilojen minimoiminen, tilojen koon 
   minimoiminen

Tilantarpeen arvioiminen ja tilojen lukumäärän minimoiminen

Tilojen tehokas sijoittelu suhteessa toisiinsa 
   Liikkuminen rakennuksessa ja asunnossa

Porrashuoneen ja käytävätilojen tehokkuus rakennuksessa
   Porrashuoneen koon ja hissien lukumäärän minimoiminen

Oleskelutilojen orientaatio etelään 
   Olohuoneen ja lastenhuoneen orientaatio etelään

Tilojen, joissa ei oleskella, orientaatio pohjoiseen    
   Makuuhuoneiden ja varastotilojen orientaatio pohjoiseen

Lämpösydän rakennusrungon keskelle
   Saunan ja keittiön sijoittaminen rakennusrungon keskelle
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Taloteknisten järjestelmien tilavaraukset ja toimiva sijoittaminen
   Talotekniikkatilat, talotekniikkakuilut

Ulkotilojen hyödyntäminen
   Kattoterassi, kattopuutarha, oleskeluviherkatto, viherpiha, 
   pihakansi; ulkotilojen laadukas suunnittelu

Tilojen sijoittaminen vaipan ulkopuolelle
   Porrashuone, roskakatos, pyörävarasto, osa oleskelutiloista;   
   lämmittämättömät tilat, kuten lasitettu parveke, viherhuone

Tilojen käyttöaste
   Aamu-, ilta- ja päiväkäyttö, ympärivuorokautinen käyttö, 
   työn ja asumisen yhdistyminen
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   Joustavuus

   Yhteistilat

Märkätilavyöhykkeet

Luonnonvalovyöhykkeet

Asuinkerrostalon yhteistilat
   Koko rakennuksen, kerroskohtaiset, rajatun ryhmän 
   yhteistilat; harrastetilat, aktiivinen porrashuone, pyykkitupa
Yhteisöasuminen

Tilojen monikäyttöisyys
   Tilojen kalustettavuus

Huonejakauman muuttaminen asunnon sisällä
   Huoneiden yhdistäminen tai pilkkominen, liikuteltavat 
   elementit, oviaukkojen avaaminen
Asuntojakauman muuttaminen rakennusrungon sisällä
   Asuntojen yhdistäminen ja pilkkominen

Tilojen suunnittelu ohjaa käyttäjien toimintaa
   Pyörävarasto kannustaa kevyeen liikenteeseen, jätehuolto 
   kierrätykseen, houkutteleva porras portaiden käyttöön 

Aurinkotila etelään
   Lasitettu parvekevyöhyke, kasvihuone

   Tilavyöhykkeet

Puskurivyöhyke pohjoiseen
   Porrashuone, luhtikäytävä, varastotilat

Lämpövyöhykkeet
   Lämpimien, puolilämpimien, lämmittämättömien tilojen 
   ryhmittely

Tilojen muunneltavuus
   Liikuteltavat rakennusosat ja elementit, rakennuksen fyysinen 
   laajennusmahdollisuus
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Koko

   Rakennuksen mitoitus

Rakennuksen pinta-ala suhteessa asuntojen pinta-alaan
   Mahdollisimman paljon asuttavia neliöitä rakennuksessa,
   kun pinta-ala on vakio

Rakennuksen pieni koko
   Pieni tilavuus; yhteistilojen käyttö, ulkotilojen laadukas 
   suunnittelu

Asumisväljyys - asunnon koko suhteessa asukkaiden 
lukumäärään

Rakennuksen pinta-ala suhteessa asuntojen lukumäärään
   Mahdollisimman paljon asuntoja rakennuksessa,
   kun pinta-ala on vakio

Lämmitettävien tilojen koon minimointi 
   Hukkaneliöiden minimointi, lämmittämättömien tilojen käyttö,   
   tilojen sijoittaminen vaipan ulkopuolelle

Pieni muotokerroin - suurten asuinkerrostalojen suosiminen

Rakennuksen korkeus suhteessa kerrosten lukumäärään
  Pieni kerroskorkeus; mahdollisimman monta kerrosta 
  rakennuksessa, kun korkeus on vakio

Pieni huonekorkeus

Lämmitettävien tilojen lukumäärän minimointi

   Huoneistojen mitoitus

SIJAINTI

PI
EN

IL
M

AS
TO

  
  

  
 

KA
SV

IL
LI

SU
U

S

KO
KO

TI
LA

O
H

JE
LM

A

TO
N

TT
I

Porrashuoneen ja käytävätilojen tehokkuus rakennuksessa
   Porrashuoneen koon ja hissien lukumäärän minimoiminen
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Geometria

Rakennuksen muotokielen rikastuttaminen ilman vaipan 
muotoilua 
   Vesikaton ja parvekevyöhykkeiden muotoilu, katokset

Mahdollisimman vähän kulmia
   Geometristen kylmäsiltojen minimoiminen

Yksinkertainen geometria
   Kuutio, suorakaide, katettu atrium

Pieni muotokerroin 

Rakennusten kytkeminen

Rakennuksen fyysinen laajennusmahdollisuus

Liikuteltavuus - liikuteltavat elementit ja rakennusosat

Arkkitehtuuri ei rajoita käyttäjäprofiilia

Pääjulkisivu osoittaa etelään - länteen

   Vaipan muoto

   Rakennuksen ulkomuoto

   Joustavuus

   Orientaatio
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Massan muoto funktion mukaan
   Varjostus, ulko-oleskelualueen säänsuojaus, sadeveden keräys;    
   Geometrinen muoto, kattomuoto, syvennys, parvekkeet
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Ikkunoiden sijoittelu tuuletusta varten asunnon vastakkaisille 
julkisivuille
   Tuuletusikkuna, ilmanvaihtoventtiili, avattava ikkuna
Suuntaus kohti maisemia ja katseilta suojautuminen

Ikkunat ja ovet

Ikkunapinta-alan minimoiminen rakennuksessa lämpöhäviöiden 
minimoimiseksi

   Ikkunan koko

Ikkunapinta-alaa eniten aurinkoiselle eteläjulkisivulle
   Etelään - länteen

Pienet ikkunat pimeään pohjoiseen

Ikkunan pinta-alan suhde
   Kerrosalaan, huoneen pinta-alaan, julkisivun pinta-alaan

Ikkunan korkeuden suunnittelu
   Koko seinän korkuisten ja lattiatasossa olevien ikkunoiden 
   välttäminen, korkean yläreunan hyödyntäminen

Alempien kerrosten ikkunat suurempia kuin yläkerrosten ikkunat

Ikkunan funktion määrittely
   Korkealla sijaitseva vaakasuuntainen ikkuna valaistusta, pieni 
   avattava ikkuna tuuletusta, suuri ikkuna näkymiä varten

   Ikkunan suuntaus
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Ikkunapinta-alan maksimoiminen rakennuksessa auringon 
lämpö- ja valoenergian hyödyntämiseksi
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   Ikkunatyyppi

Hyvä lämmöneristyskyky - pieni U-arvo
   Matalaenergiaikkunat, selektiivilasi-ikkunat, lämmöneristävyyttä 
   parantavat täytekaasut, uudet energiatehokkaat ikkunatyypit

Hyvä ikkunarakenteen ilmatiiveys - pieni L-arvo
   Tuloilmaikkuna

Hyvä auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin - suuri g-arvo
   Kun aurinkoenergia on rakennuksen energiakonseptina

Pieni kehäkerroin
   Lasipinta-alan maksimoiminen

Pieni auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin - pieni g-arvo
   Auringonsuojaikkunat

Avattavien ikkunoiden merkitys tuuletukseen

   Ovet

Lasiset ulko-ovet eteläjulkisivulle ikkunan tavoin
   Umpinaiset ulko-ovet itä- ja länsijulkisivuille

Ulko-ovien avautuminen puskurivyöhykkeeseen tai aurinkotilaan
   Asunnon porrashuoneovi, parvekeovi; ulos aukeavien ovien 
   käyttöasteen minimoiminen
Ulko-oven hyvä lämmöneristyskyky - pieni U-arvo
   Matalaenergiaovet, uudet energiatehokkaat ovityypit

Ulko-ovien lukumäärän minimoiminen
   Porrashuoneen ulko-ovi, avoimen tai ranskalaisen 
   parvekkeen ovi

Monireittisyys saman lämpövyöhykkeen sisällä

Hyvä ovirakenteen ilmatiiveys - pieni L-arvo
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Varjostus

Koko rakennuksen varjostus
   Lähiympäristön varjostus, lehtipuut

Etelän ikkunoille vaakasuuntainen ylävarjostus
   Parvekelaatta, aurinkolipat, pitkä räystäs

Lännen ikkunoille pystysuuntainen sivuvarjostus
   Pystysuuntaiset sivupaneelit

   Ulkopuolinen varjostus

   Sisäpuolinen varjostus

Ulkopuolinen aurinkosuojaus voi symbolisoida 
ympäristöystävällisyyttä ja luoda arkkitehtonisen ilmeen

Ulkopuolinen kiinteä varjostus
   Kiinteät aurinkolipat, katokset, massan muotoilu, puut; 
   varjostus mahdollisimman kaukana
Ulkopuolinen liikuteltava tai muunneltava aurinkosuojaus
   Markiisit, kankaiset katokset, liikuteltavat ja kääntyvät säleiköt, 
   ulkopuoliset ikkunaluukut, köynnöskasvit, pergolat

Sisäpuolinen kiinteä varjostus
   Valohyllyt

Ikkunalasissa oleva varjostus
   Lasiin asennettavat kalvot ja pinnoitteet

Sisäpuolinen liikuteltava varjostus
   Kangasverhot, rullaverhot, pimennysverhot, sälekaihtimet

   Ikkunaan integroitu varjostus

Ikkunalasien välissä oleva varjostus
   Ikkunalasien väliin asennetut sälekaihtimet
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Pieni auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin - pieni g-arvo
   Auringonsuojaikkunat
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Paikalliset materiaalit

4.2.3 RAKENTEET

Materiaalit

Perinteiset materiaaliyhdistelmät
   Rakennetyypit

Yksimateriaalisuus

Myrkyttömät materiaalit ja aineet
   Myrkytön tuholaistorjunta, pieneläinverkot

   Tekniset ominaisuudet

Materiaalien pitkä elinkaari

Perinteiset materiaalit
   Palo- ja kosteustekniset ominaisuudet sekä säänkesto
   tunnetaan

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen
   Uusiutumattomien luonnonvarojen välttäminen

Kierrätettävyys
   Kierrätysmateriaalien käyttö; 
   ongelmajätteiksi päätyvien materiaalien välttäminen
Biokierrätettävyys

Uusiokäyttö
   Korjausrakentaminen

   Elinkaari
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Pieni materiaalin hiilijalanjälki - massa x päästökerroin

Pieni materiaalin päästökerroin

Vähän materiaaliin sitoutunutta energiaa

   Materiaalin hiilijalanjälki

Rakennuksen pieni kokonaishiilijalanjälki

   Pinnat ja värit

Vihreä betoni ja uudet innovatiiviset materiaalit

Puu hiilineutraalina ja ekologisuutta symbolisoivana materiaalina

Pintamateriaalin lämpötasapaino
   Termisen massan pintamateriaali

Mustan värin käyttö
   Lämmön keräämiseen; imee luonnonvaloa

Vihreän värin käyttö ympäristöystävällisyyden symbolisena 
värinä

Heijastavien pintojen käyttö
   Kovat pinnat

Absorboivien pintojen käyttö
   Pehmeät, huokoiset, karkeat pinnat

Valkoisen värin käyttö
   Lämpökuormien estämiseen, luonnonvalon saamiseen;    
   sisäpinnat, eteläjulkisivu, tiivis kaupunkiympäristö
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Rakennusosat

Huonompien rakennusosien lämmöneristävyyden 
kompensoiminen

Rakenteiden hyvä lämmöneristys - pieni U-arvo
     Lasiseinien käyttöä ei suositella

Rakenteiden maksimipaksuus ja arkkitehtoninen ilme

   Lämmöneristys

Vaipan hyvä lämmöneristys

   Ilmatiiveys

   Kosteustekniset ominaisuudet

Ilmatiiviit rakenteet 

Hengittävät rakenteet

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kosteudenhallinta sekä 
kosteustekniset ominaisuudet

Ilmatiivis vaippa - pieni ilmavuotoluku
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Paalutuksen välttäminen ja muiden paljon energiaa kuluttavien 
tai kasvihuonekaasuja tuottavien toimien välttäminen

Ikkunoiden ja ulko-ovien hyvä lämmöneristyskyky - pieni U-arvo
   Matalaenergiaikkunat ja -ovet, uudet energiatehokkaat ikkuna- 
   ja ovityypit; ikkunoiden ja ovien minimoiminen

Korjausrakentaminen ja uusiokäyttö

Rakenteiden terminen massa
   Terminen massa vaipan sisäpuolella; 
   tumma betonilaatta lattiassa

   Rakenneratkaisut

RAKENNUS

G
EO

M
ET

RI
A

IK
KU

N
AT

 J
A 

O
VE

T

VA
RJ

O
ST

U
S

SISÄOLOSUHTEET

LÄ
M

PÖ
TI

LA

SI
SÄ

IL
M

A

VE
SI

VA
LO

TA
LO

TE
KN

IS
TE

N
 

JÄ
RJ

ES
TE

LM
IE

N
 

O
PT

IM
O

IN
TI

RAKENTEET

RA
KE

N
N

U
SO

SA
T

LI
IT

O
KS

ET

M
AT

ER
IA

AL
IT

259



Liitokset

   Kylmäsillat

   Ilmatiiveys liitoskohdissa

   Rakentamisen laatu

Kylmäsiltojen minimoiminen
   Rakenteelliset ja geometriset kylmäsillat; 
   kulmien minimoiminen

Huolellinen detaljisuunnittelu

Perinteisten ratkaisuiden suosiminen
   Hyväksi todetut, vakiintuneet ratkaisut

Toistettavien ratkaisuiden suosiminen

Huolellinen toteutus ja laadukas rakentaminen työmaalla
   Toteutunut lopputulos vastaa suunnitelmia

Ikkunoiden ja ovien liitosdetaljien kehittäminen
   Hyvä ilmatiiveys - pieni L-arvo

Liitoskohdat ja detaljit mahdollisimman tiiviit

Ilman- ja höyrynsulkukerroksen lävistävien asennusten 
minimointi
   Ilmanvaihtokanaviston asennus kerroksen sisäpuolelle
Asennusten keskittäminen
   Alapohjan läpi tuotavien asennusten keskittäminen
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4.2.4 SISÄOLOSUHTEET

Lämpötila

   Suora auringon lämpöenergia

Auringon lämpöenergia suorana säteilynä
   Auringonpaiste etelän ikkunoista

Maan terminen massa

   Epäsuora auringon lämpöenergia

   Sisäiset lämmönlähteet

Rakenteiden terminen massa
   Terminen massa vaipan sisäpuolella; 
   tumma betonilaatta lattiana

Ilmaislämpöä ihmisistä

Ilmaislämpöä laitteista ja kodinkoneista
   Kodinkoneet, valaisimet, tietokoneet

Ilmaislämpöä lämpösydämenä toimivista tiloista
   Sauna, keittiö

Varaava takka
   Pellettikattila

Aurinkotila
   Lasitettu parveke, kasvihuone; puskurivyöhyke
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Lämpövyöhykkeet
   Lämpimien, puolilämpimien, lämmittämättömien tilojen 
   ryhmittely

Rakennuksen pieni koko ja tilavuus minimoivat 
lämmitysenergian tarvetta

   Lämmitystarve

Ikkunan vaikutus auringon lämmitysenergian saamiseen
   Ikkunoiden koko, lukumäärä, korkeus, pinta-ala, suuntaus, 
   g-arvo, kehäkerroin, lasiset ulko-ovet
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   Viilennys

Ylikuumenemisen estäminen
   Ikkunan varjostus, lähiympäristön ja kasvillisuuden varjostus

Yötuuletus
   Ikkunoiden ja venttiilien avaaminen kesäöisin

Vesiaiheet

Vedon tunteen välttäminen
   Lämpimät pinnat, matalaenergiaikkunat, ikkunan muotoilu

   Lämpötilan kokeminen
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Sisäilma

   Horisontaalinen ilmanvaihto

Luonnollinen ilmanvaihto avaamalla ikkunoita
   Läpitalon- tai kulma-asunto; ikkunat vastakkaisilla julkisivuilla; 
   ikkuna, tuuletusikkuna, ilmanvaihtoventtiili
Puhdas tuloilma oleskelu- ja makuutilojen kautta
   Kesäyön tuuletus

   Vertikaalinen ilmanvaihto

Likainen poistoilma keittiön ja kylpyhuoneiden kautta

Painovoimainen ilmanvaihto

Tuulihattu ja luonnollisen ilmanvaihdon tehostus
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Rakennuksen koko ja tilavuus vaikuttavat ilmanvaihdon 
tarpeeseen

   Ilmatilavuus
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Valo

   Luonnonvalo

Luonnonvalovyöhykkeet
   Aputilat rakennusrungon sisälle, varastot kellariin; vähäistä tai 
   ajoittaista valaistusta vaativat tilat puolivaloisalle vyöhykkeelle
Valoa vaativien toimintojen sijoittaminen ikkunan lähelle

Korkeat ikkunat tuovat luonnonvalon syvälle rakennusrunkoon
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Valoa tarvitseviin tiloihin maksimaalinen määrä luonnon valoa

Heijastavien pintojen käyttö
   Kovat pinnat; valkoinen väri; häikäisyä tuottavien pintojen 
   välttäminen

Valon laatu
   Häikäisyn estäminen

Päivänvalosuhde - sisätilan valoisuuden suhde ulkotilan 
valoisuuteen

Tilan muoto

   Tilasuunnittelu

Varjo
   Aurinkosuojaus, verhot

Maksimaalinen määrä ikkunoita
  Ikkunan g-arvo, ikkunan suuntaus
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Vesi

Kourujen ja kattomuodon arkkitehtisuunnittelu

   Vedenkäsittely sisällä

Sadeveden keräys

Harmaan veden käyttö
   Vessanpönttöjen huuhtelu, pihan kastelu; paikallinen puhdistus

Veden lämmittäminen auringon lämpöenergialla säiliöissä

Vettä säästävät vesikalusteet
   Kiintokalusteet; puhtaan ja lämpimän veden rajoittaminen;
   uudet suihkusekoittimet, virtauksen rajoittajat
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Märkätilavyöhykkeet

Hulevesien käsittely
   Kovien pintojen minimoiminen; 
   Imeytys, hidastus, hulevesialtaat, uomat, viherkatot
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   Vedenkäsittely ulkona
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Taloteknisten järjestelmien optimointi

   Tilasuunnittelu

Talotekniikan tilavaraukset asunnoissa
   Alakatot, kaapistojen ylätilat, vaatehuoneet

Mahdollisimman lyhyet reititykset
   Vyöhykkeet

Talotekniikkatilat

Vertikaaliset talotekniikkakuilut

Putkien ja kanavien lämmöneristys
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Tilavyöhykkeet
   Lämmitys-, märkätila-, luonnonvalo- ja valaistusvyöhykkeet

Sähkövalaistuksen tarpeen minimoiminen valaistuksen 
sijoittelulla
   Kohdevalaistus, valaisinpisteet lähelle käyttäjää
   Uusiutuvien energiantuottojärjestelmien integroiminen

Aurinkoenergian mahdollistaminen
   Katon geometria, rakenteiden kantavuus; aurinkopaneelit, 
   aurinkokeräimet, veden lämmittäminen auringolla
Tuulivoiman mahdollistaminen
   Tärähdyksen esto, korkea rakennus

Maalämmön mahdollistaminen
   Maalämpöpumppu

Vesivoiman mahdollistaminen
   Veden läheisyys

Biopolttoaineiden käytön mahdollistaminen
   Jätteiden poltto
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Hissin jarrutusenergian hyödyntäminen

   Aktiivinen

   Käyttö

Lämmöntalteenoton mahdollistaminen
   Tehokas lämmöntalteenottolaitteisto

Taloautomaatio
   Passiivisten keinojen tehostaminen; liike-, ilmanlaatu-,   
   valoisuustunnistus
Käyttäjäohjeistus
   Asukkaiden kouluttaminen, huolto- ja opaskirjat; 
   toimintasuunnitelma
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4.2 HUOMIOITA 
KONSEPTIPANKISTA
Eri suunnittelualojen ja hankkeen etenemisen mukainen konseptipankki on 
luonteva sekä tähän diplomityöhön että arkkitehdin työvälineeksi. Lisäk-
si se korostaa, että rakennuksen ympäristöystävällisyys muodostuu hank-
keen alusta lähtien, jo suunnittelupöydällä. Konseptipankin voisi kuitenkin jä-
sennellä ja otsikoida monella eri tavalla. Kun halutaan minimoida mekaani-
sen tekniikan määrä rakennuksessa ja tarkastella, millä passiivisilla keinoilla 
nämä voidaan kompensoida, voitaisiin konseptipankki ryhmitellä myös talo-
tekniikan osa-alueiden mukaisesti. Lechner jakaa ympäristöystävällisen ra-
kennuksen tarkastelun kolmeen osa-alueeseen: lämmitykseen, viilennykseen 
ja valaistukseen. Kaikki konseptipankin kohdat voitaisiin siten ajatella sijoitet-
tavan näiden kolmen alle. Toisaalta arkkitehdin näkökulmasta toimivan kon-
septipankin kaikki kohdat voisivat sijoittua vain sijoituksen, rakennuksen ja 
rakenteiden alle niin, ettei sisäolosuhteita ryhmiteltäisi erikseen. Tässä työs-
sä on kuitenkin haluttu pitää sisäolosuhteet omana osionaan korostaakseen 
taloteknisten järjestelmien merkitystä osana suunnittelua.

Konseptipankki voitaisiin jakaa kahdeksi erilliseksi pankiksi energiatehokkuu-
den sekä vähähiilisyyden päämäärien mukaisesti. Kun molemmat päämää-
rät ovat sisällytettyinä samaan konseptipankkiin, voivat jotkin konseptit olla 
ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi energiatehokkuuden takaavien paksu-
jen lämmöneristyskerrosten suuri materiaalimäärä on ristiriidassa hiilijalanjäl-
jen materiaalitehokkuuden ja materiaalien määrän kyseenalaistamisen kans-
sa. Toisaalta pelkästään energiatehokkuuden tavoittelemiseen voi olla kaksi 
keskenään vastakkaista keinoa, kuten ikkunapinta-alan vähentäminen läm-
pöhäviöiden minimoimiseksi ja ikkuna-alan kasvattaminen aurinkoenergi-
an hyödyntämisen maksimoimiseksi. Tässä diplomityössä on haluttu kietoa 
energiatehokkuus ja hiilijalanjälki yhdeksi kokonaisuudeksi, joka vastaa laa-
ja-alaisesti EU:n vaatimaan nZEB-tavoitteeseen ja joka huomioi hiilijalanjäljen 
energiatehokkuuden rinnalla osana ekologista rakentamista.

Sen lisäksi, että jotkin konseptit eivät sovellu käytettäväksi yhdenaikaisesti, 
kaikki konseptit eivät sovellu yhteen esimerkiksi tontin ominaisuuksien tai ra-
kennuksen kantavan runkorakenteen kanssa. On siis huomioitava, että kon-
septeja seuraamalla ei automaattisesti synny ympäristöystävällisiä rakennuk-
sia, vaan konseptien yhdistelmät ja rakennus kokonaisuutena tulee arvioida 
aina tapauskohtaisesti. Rakennus on monimutkainen systeemi, jonka jokai-
nen osa vaikuttaa kokonaisuuteen. Konseptien välisiä syy-seuraussuhteita 
on pyritty kuvaamaan konseptipankissa nuolien avulla, mutta todellisuudes-
sa konseptien väliset suhteet muodostavat kompleksisen verkoston, jota ei 
pystytä kuvaamaan aukottomasti yhden taulukoinnin avulla. Nuolien lisäksi 
Konseptit-kappaleessa on pyritty selittämään sanallisesti itse konseptien li-
säksi myös niiden syy-seuraussuhteista. 
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Konseptien tarkemman tutkimisen yhteydessä nousivat ensin esiin ne itses-
tään selvät kohdat, joiden merkitys ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen 
jo tunnetaan. Tällaisia kohtia ovat muun muassa ympäristön suojelemiseen, 
rakennuksen kokoon, geometriaan ja suuntaamiseen vaikuttavat kohdat. Tar-
kemman tutkimisen myötä nousi esiin uudenlaisia tai edellisiä keinoja ky-
seenalaistavia tekijöitä. Esimerkiksi ikkunan suuntauksen vaikutus energia-
tehokkuuteen kyseenalaistettiin tavanomaisen suunnittelun yhteydessä ja 
korostettiin suuntauksen merkitystä ainoastaan silloin, kun rakennus on her-
kistetty aurinkoenergian hyödyntämiselle osana rakennuksen kokonaisener-
giakonseptia. Tunnettujen keinojen lisäksi työssä nousi esille kohtia, joiden 
jatkotutkimisella ja kehittämisellä voisi olla potentiaalia rakennusten ekolo-
gisuuden parantamisessa tulevaisuudessa. Tällaisiksi kohdiksi nousivat esi-
merkiksi ikkunatyyppien kehittäminen ja ikkunoiden oikeanlainen hyödyn-
täminen sekä rakennuksen tilavyöhykkeet, kuten lämmitys- ja luonnonvalo-
vyöhykkeet. Toisaalta joidenkin konseptien esittämiä mahdollisuuksia ei ole 
hyödynnetty juuri lainkaan nykypäivän suomalaisessa rakentamisessa mah-
dollisia poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi 
rakennuksen tilaohjelmaan liittyvät lukuisat ratkaisut, muuntojoustavuus ra-
kennusrungon tai asunnon sisällä, yhteistiloja hyödyntävät asumismallit sekä 
kasvillisuuden tarjoamat viherratkaisut, viherkatot, viherseinät ja uudet inno-
vaatiot. Uudenlaisten ratkaisuiden kehittämisellä voidaan sekä parantaa ra-
kennuksen energiatehokkuutta, hiilijalanjälkeä ja asumisviihtyisyyttä että par-
haimmillaan luoda uudenlaisia asumisen malleja asuinkerrostaloissa. 

Konseptipankki sisältää joitakin kohtia, jotka eivät vaikuta merkittävästi ra-
kennuksen energiatehokkuuteen eivätkä hiilijalanjälkeen. Jotkut tällaiset koh-
dat vaikuttavat kuitenkin muiden konseptien toteutumiseen ja toisinaan nii-
den huomioiminen on muuten tärkeää ekologisen rakentamisen yhteydes-
sä. Toisiin konsepteihin vaikuttavia kohtia ovat esimerkiksi maisemat, jotka 
saattavat suunnata rakennuksen poispäin energiatehokkuuden kannalta op-
timaalisesta suuntauksesta. Muutoin huomionarvoisena tekijänä on esimer-
kiksi energiatehokkuuden tai vähähiilisyyden kannalta mittaamaton, arkkiteh-
din työlle merkityksellinen esteettisyys. Konseptipankki sisältää myös joita-
kin symbolisia kohtia, jotka vaikuttavat rakennuksen visuaaliseen vihreyteen, 
mutta eivät suoraan rakennuksen ekologisuuteen. Vihreä väri on hyvä esi-
merkki ympäristöystävällisyyttä symbolisoivasta konseptista. Toisaalta kasvil-
lisuus tai puumateriaalit viestittävät vihreitä arvoja vaikuttaen samalla ympä-
ristöystävällisyyteen. Uusia ekologisen arkkitehtuurin viestittämisen keinoja 
voivat olla myös aurinkolipat, joiden arvellaan olevan yksi seuraavista nä-
kyvistä trendeistä niiden energiatehokkuusvaikutusten tietoisuuden myötä. 
Ekologiset päämäärät saavatkin näkyä rakennuksen ulkonäössä luoden uu-
denlaista ajankohtaista arkkitehtuuria. 

Symbolisten tai mittaamattomien arvojen vertailu laskennallisesti mitattavien 
konseptien kanssa on haastavaa. Myös laskettavissa arvoissa on käytössä 
eri suureita, jotka tekevät yksittäisten konseptien vertailusta vaikeaa. Ener-
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giatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä voidaan kuitenkin laskea laskukaavojen ja si-
mulointien avulla mahdollistaen siten eri ratkaisuvaihtoehtojen sekä toteutu-
neiden kohteiden vertailun.

Ekologisen rakentamisen vakiinnuttamiseksi ja ymmärtämiseksi tarvitaan ko-
konaisuutta havainnollistavia työkaluja, joissa listataan ekologisen rakentami-
sen keinoja sekä havainnollistetaan näiden keinojen välisiä suhteita. Konsep-
tipankki pyrkii esittämään yhdenlaisen mallin tällaiseksi työkaluksi. Tiedon ja 
uusien toimintamallien karttuessa rakennushanke muuttuu yhä kompleksi-
semmaksi ja siten konseptipankki laajenee ja monimutkaistuu. Toisaalta ym-
päristöystävällisen rakentamisen arvellaan yksinkertaistavan rakentamista ja 
sen järjestelmiä. Jotta konseptipankin kaltaista taulukointia voidaan käyttää 
suunnittelun työkaluna, konseptipankin rakenteen  tulee olla selkeä ja sen 
tulee olla osoitettu tiettyä käyttäjäryhmää varten. Tässä työssä esitetty kon-
septipankki on suunnattu ennen kaikkea arkkitehdeille. Työkaluna konsep-
tipankki toimii kuten muistilista, josta voi poimia konsepteja aihealueittain 
suunnittelutyön aikana sekä tarkastaa, onko jotakin jäänyt suunnitelmassa 
huomioimatta. Vaikka konseptipankki on tarkoitettu suunnittelun työkaluksi, 
voidaan sitä soveltaa myös toteutuneiden kohteiden arvioimiseen. COM-
BI-hankkeen Arkkitehtuuri ja tilat -työpaketissa pyritään kehittämään nykyi-
siä energiatehokkuuden laskentamalleja täydentävä energiaoptimoinnin arvi-
ointimalli, jossa voidaan hyödyntää tässä työssä esitettyä konseptipankkia.
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5.1 YHTEENVETO
Rakennusalan kiinnostus ekologista ajattelua kohtaan on kasvanut voimak-
kaasti globaalin ympäristötietoisuuden myötä. Koska rakennusala tuottaa yli 
kolmasosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä sekä vastaa kolmannek-
sesta maailman energiankulutuksesta, on rakennusalan energiatehokkuut-
ta ja vähähiilisyyttä kehitettävä merkittävästi. Suomen rakennetusta kerros-
alasta kolmasosa on asuinrakennuksia, ja lähes puolet suomalaisista asuu 
asuinkerrostaloissa. Koska asuinkerrostalojen osuus ekologisesta vaikutuk-
sesta on suuri, on asuinkerrostaloihin liittyvien ratkaisumallien kehittäminen 
tärkeää. Lisäksi rakennusten vastaaminen uudistuviin kansainvälisiin ja kan-
sallisiin määräyksiin asettaa edellytyksiä ekologisen rakentamisen tutkimisel-
le, tuntemiselle ja kehittämiselle.  

Ennen nykyisenkaltaista teknologian kehitystä rakennukset heijastelivat val-
litsevaa ilmastoa ja kulttuuria niin, että arkkitehtuuri ja rakenteet vastasivat 
myös rakennuksen sisäolosuhteista. Nykyään talotekniikka voidaan lisätä ra-
kennusprosessin lopuksi kaikenlaiseen arkkitehtuuriin optimoiden sen sisä-
olosuhteet. Tällaisen lineaariseen suunnitteluprosessiin perustuvan ajatteluta-
van vaarana on arkkitehtuurin ajautuminen kestämättömään suuntaan. Myös 
asukkaiden vastuullisella käyttäytymisellä on suuri merkitys ekologisessa 
asuinrakentamisessa. Parhaat, nykypäivän tarpeisiin vastaavat ratkaisumallit 
saavutetaan kuitenkin yhdistämällä historian parhaita ratkaisuja uuden ajan-
kohtaisen tietotaidon ja rakennustekniikan kanssa. Ekologisen arkkitehtuurin 
tulisi siten perustua aikaan ja paikkaan sidonnaisiin ratkaisuihin niin, että ra-
kenne- ja talotekninen suunnittelu kietoutuvat vahvasti osaksi kokonaisuut-
ta suunnitteluprosessin alusta lähtien. Tällainen kokonaisvaltainen ja kestä-
vä arkkitehtuuri pystyy optimoimaan tarvittavan teknologian määrän raken-
nuksessa.

Ympäristöarviojärjestelmät ja tavoitetasot ovat esimerkkejä ratkaisumalleista, 
jotka pyrkivät määrittelemään ekologisuutta ja mahdollistamaan sen arvioin-
tia. Ympäristöarviojärjestelmät pyrkivät luokittelemaan rakennuksen ekologi-
suuden vertailtaviksi pisteiksi ja niistä muodostuviksi arvosanoiksi. Tavoite-
tasoilla puolestaan pyritään suuntaamaan suunnittelua niin, että saavutetaan 
kohteelle asetettu tavoite tarkasteltavasta näkökulmasta riippuen. Esimerkki-
kohteet osoittavat, että ympäristötavoitteita voidaan saavuttaa monella erilai-
sella käytännön ratkaisulla, eikä ympäristötavoitteiden tarkoituksena ole ra-
joittaa luovuutta. Kokonaisvaltainen suunnittelu, monialainen yhteistyö sekä 
laadukas toteutus ovat ekologisen lopputuloksen edellytykset.

Passiivisiin keinoihin perustuva konseptipankki kokoaa ekologisen rakenta-
misen osatekijöitä työkaluksi asuinkerrostalon suunnitteluun. Konseptipankki 
perustuu työssä tutkituista ympäristöarviojärjestelmistä, tavoitetasoista sekä 
esimerkkikohteista poimittuihin konsepteihin, joita on tutkittu tarkemmin 
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omassa kappaleessaan. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu aktiiviset keinot, 
teknologian innovaatiot ja uusiutuvan energian hyödyntäminen keskittyen si-
ten arkkitehtisuunnitteluun. Konseptipankki sisältää ekologisen asuinkerros-
talon energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen vaikuttavien tekijöiden lisäksi 
joitakin symbolisia tai muuten aiheen kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Ra-
kennuksen hiilijalanjäljen tarkastelu on nostettu Suomessa tavallisesti tarkas-
teltavan energiatehokkuuden rinnalle ekologisessa rakentamisessa.

Rakennus on aina osatekijöidensä summa, eikä sitä voida optimoida tar-
kastelemalla sen osatekijöitä yksittäin. Koska rakennus on monimutkainen 
kokonaisuus, rakennuksen ympäristöystävällisyyden muodostavien osateki-
jöiden välisten suhteiden tarkastelu ei ole yksioikoista. Kokonaisvaltaisessa 
suunnittelussa konseptit voivat sisältyä useisiin suunnitteluvaiheisiin yhtä-
aikaisesti ja toisaalta konseptit voivat olla ristiriidassa keskenään. Jokainen 
suunnitteluratkaisu tuleekin arvioida yksilöllisesti rakennuspaikan ja kokonai-
suuden suhteen.

Ekologisen rakentamisen määrittelemiselle, ohjeistukselle ja arvioimiselle on 
tarvetta. Konseptipankki pyrkii tarjoamaan yhdenlaisen mallin konseptien lis-
taamiselle, niiden keskinäiselle hierarkialle ja niiden välisten suhteiden tar-
kastelemiselle. Konseptipankin toimiessa vihreän asuinkerrostalon suun-
nittelutyökaluna, ekologisten ratkaisumallien arviointiin pyrkivien työkalujen 
haasteina ovat puolestaan tarkastelun eri näkökulmat sekä mittaamattomien 
arvojen ja mitattavien lukujen suureet, joita ei voida vertailla keskenään. Mit-
taamattomat arvot huomioivan arviointimallin kehittäminen, konseptien jat-
kotutkiminen ja konkreettinen kehittäminen sekä energiatehokkaiden ratkai-
sumallien selvittäminen palvelurakennusten kohdalla on Arkkitehtuuri ja tilat 
-työpaketin keskeisiä tavoitteita Tampereen teknillisen yliopiston vetämässä 
Tekesin COMBI-hankkeessa, johon tämä diplomityö sisällytetään. 
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5.2 JATKOKEHITYS
Diplomityön tutkimusaihe jatkuu luontevalla tavalla palveluhankkeiden ener-
giatehokkuutta tutkivassa COMBI-hankkeessa. Vaikka COMBI-hanke keskit-
tyy palvelurakentamiseen, ekologisen rakentamisen konseptit eivät pääsään-
töisesti ole sidonnaisia vain yhteen rakennustyyppiin ja ovat siten sovelletta-
vissa hankkeen puitteissa.

Koska konseptipankki käsittää ennen kaikkea tässä työssä tutkituissa ym-
päristöarviojärjestelmissä, tavoitetasoissa ja esimerkkikohteissa havaitut 
passiiviset konseptit, on jatkotyöstämisen yhteydessä konseptipankin täy-
dentäminen laajemman aineiston perusteella oleellista. Tällöin konseptipan-
kin listaus muodostuu entistä kokonaisvaltaisemmaksi ja luotettavammaksi. 
COMBI-hankkeen puitteissa konseptien tarkastelu laajenee myös aktiivisten 
keinojen tarkasteluun. Yksittäisten konseptien vaikutusten tutkimista ja eri-
laisten konkreettisten ratkaisumallien esittämistä tulisi täydentää ja tarken-
taa. Lisäksi COMBI-hankkeen jatkokehityksen yhteydessä voidaan laskea 
mitattavien konseptien vaikutusta kokonaisuuteen rakennusmääräysten mu-
kaisesti, kun taas mittaamattomille arvoille pyritään esittämään arviointi- ja 
vertailukeino. Hankkeen myötä konseptien kehittäminen rakennus- ja detalji-
tason suunnitteluratkaisuiksi, niiden mahdollinen konkreettinen toteuttaminen 
ja edelleen mittaaminen sekä tutkiminen tuottaa tietoa tulevaisuuden vihreän 
rakentamisen kehittämiseen.

Kuten ekologisuuden määrittelemiselle, myös sen mittaamiselle ja arvioimi-
selle on osoitettu tarvetta. Arviointimallien kehittäminen ja kokeileminen on 
siten tärkeää. Toisin kuin työkaluna toimiva konseptipankki, jatkokehityksen 
myötä syntyvä arviointimalli toimii vihreän rakennuksen lopputuloksen arvi-
oimisessa, mutta sitä voidaan hyödyntää myös suunnitteluprosessin aikana. 
Onnistuneiden työkalujen ja arviointimallien edellytyksenä on kuitenkin niiden 
käyttäminen vertailtavan ja tarkasteltavan aineiston saamiseksi. Koska COM-
BI-hankkeessa on mukana suuri määrä alan asiantuntijoita sekä yhteistyö-
mahdollisuuksia, resursseja ja tahtotilaa, näiden jatkokehitysajatusten esittä-
minen tässä yhteydessä on realistista.

Saavutettujen tulosten ja kehitettyjen toimintatapojen käyttöönotto mahdol-
listaa työkalujen kehittymistä, ekologisen rakentamisen tietotaidon karttu-
mista ja tiedon jakamista. Toisin kuin vielä nykyään, tulevaisuudessa vihre-
än rakentamisen ei tulisi olla vain pienen ryhmän tai ammattikunnan erikois-
tumisala. Jotta maailman tilanteeseen voidaan todella vaikuttaa, ekologisten 
näkökulmien tulisi kietoutua osaksi jokaista rakennusprosessia ja lopputulos-
ta. Vihreän rakentamisen avulla voidaan luoda uudenlaista, kiinnostavaa ja 
elämyksellistä arkkitehtuuria sekä kaupunkiympäristöä.
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”Rakennusalalla vallitsee uskomus, että insinöörit suunnittelevat raken-
nusten lämmityksen, viilennyksen ja valaistuksen. Totuus on kuitenkin 
se, että he suunnittelevat vain ne järjestelmät ja laitteet, joita edelleen 
tarvitaan sen jälkeen, kun arkkitehti on suunnitellut rakennuksen läm-
mittämään, viilentämään ja valaisemaan itsensä. - - [Samalla] arkkitehti 
suunnittelee myös rakennuksen muodon ja estetiikan.”

Norbert Lechner,
Prof. emeritus ja arkkitehti, Auburnin yliopisto

Vihreä asuinkerrostalo on diplomityönä toteutettu selvitys ekologisen 
rakentamisen passiivisista konsepteista energiatehokkuuden ja hiili-
jalanjäljen näkökulmista. Työ on osa Tampereen teknillisen yliopiston 
vetämää Tekesin COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiara-
kentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Tämä diplomityö si-
sältyy COMBI-hankkeen Arkkitehtuuri ja tilat -työpakettiin. Selvitys 
valaisee ekologisen rakentamisen tarpeeseen johtaneita taustateki-
jöitä sekä olemassa olevia ratkaisumalleja ekologisen rakentamisen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näihin perustuen työ esittelee kon-
septipankiksi kutsutun kokoelman, joka sisältää jäsennellyn listauk-
sen passiivisista suunnitteluratkaisuista sekä niiden välisistä suhteista 
energiatehokkaan ja vähähiilisen rakentamisen perustana.


	1_Diplomityö_ALKU_keskitetty_SÄHKÖINEN2
	2_Konseptipankki_isot sivutSIVUNUMEROT_5-11-2015
	3_Diplomityö-LOPPU_SÄHKÖINEN

