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Toimittajalta

V iimeistään tämän “Energiatehokas rakentaminen” -erikoisnume-
ron aineiston kokoaminen osoitti sen, ettei energiatehokas raken-

taminen ole pelkkää puhetta tai pientä puuhastelua. Koerakentamisen
sijasta varsinkin matalaenergiarakentaminen on jo ns. normaaliraken-
tamista, myös passiivitaloja on rakennettu jo pohjoisinta Suomea myö-
ten.

Matalaenergiarakentamisessa saavutetaan yksittäisen rakennuksen
osalta 50 – 70 % energiansäästöpotentiaali. Matalaenergiarakentami-
sen tyypilliset takaisinmaksuajat ovat 0 – 6 vuotta. Markkinat ovat kui-
tenkin kehittymättömät, tarvitaan lisää sekä vaativia asiakkaita että
ammattitaitoisia toteuttajia.

Energiatehokas rakentaminen ravistelee monella tapaa totuttuja
ajattelutapoja.  On näet totuttu siihen että aina kun jotakin paranne-
taan, se on jostakin muualta pois tai ainakin parantamisesta tulee lisä-
kustannuksia. Matalaenergiarakentamisessa sen sijaan näyttävät voit-
tavan kaikki: energiankulutus pienenee, sisäilman laatu paranee, pa-
rannetaan viihtyisyyttä, terveyttä ja tuottavuutta, säästetään rahaa ja
ympäristöä.

Kaikki tämä saavutetaan, kunhan suunnitellaan ja rakennetaan am-
mattimaisesti ja kokonaisuus halliten. Kokonaisuuden hallinta edellyt-
tää puolestaan verkostoitunutta toimintatapa, jossa varmistetaan että
kukin tuote toimii osana kokonaisuutta.

Tuotteita ja tekniikoita energiatehokkaaseen rakentamiseen on jo
tarjolla.

Sirkka Saarinen
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Suomen viranomaiset ehättivät jo
22.12.2008 antamaan uudet ra-

kennusten energiatehokkuutta kos-
kevat määräykset ja ohjeet (RakMk
C3, D2 ja D3). Uusien määräysten
voimaantulo on 1.1.2010. Edellinen
muutos rakennusten lämmöneris-
tysvaatimuksiin oli vuodelta 2003.

Uusien määräysten tiukentava
vaikutus on noin 30 % nykyiseen
määräystasoon. Määräysten raken-
netta ja määräystenmukaisuuden
osoittamista ei tässä yhteydessä
muuteta. 

Kaikkein konkreettisimmin kiris-
tyneet lämmöneristysvaatimukset
näkee alla olevasta taulukosta, jo-
hon on kirjattu rakennusosien läm-
mönläpäisykertoimien (U-arvo) arvot
viimeisten 25 vuoden aikana. 70-lu-
vun lopulla rakennettuun taloon ver-
rattuna ensi vuonna vaaditaan puol-
ta parempi U-arvo. Yläpohjan osalla
muutos on jopa nelinkertainen.  

energiatehokkaammaksi kuin mitä
määräykset edellyttävät. Näinhän
tehdään tällä hetkelläkin. Useiden
talotehtaiden seinärakenteiden U-
arvot ovat jo nyt olleet varsin lähel-
lä tulevaa määräystä.

Matalaenergiarakennusten
osuus uusissa rakennettavissa ta-
loissa kasvaa jatkuvasti. Rakennus
on matalaenergiarakennus, kun sen
laskennallisen lämpöhäviö on enin-
tään 85 % rakennukselle määrite-
tystä uusien määräysten mukaises-
ta vertailulämpöhäviöstä.

Lämmöneristyksen lisääminen
asettaa uusia haasteita vaippara-
kenteiden kosteustekniselle toimin-
nalle. Ulkopinta viilenee, jolloin kos-
teuden kondensoituminen ja ho-
meen kasvulle suotuisat olosuhteet
lisääntyvät. Kostumaan päässeiden
rakenteiden kuivumisajat pitenevät. 

Hyvällä suunnittelulla ja huolelli-
sella toteutuksella riskit voidaan
välttää, eikä rakenteiden kesto sil-
loin poikkea nykyisestä. Koska ko-
kemusperäinen tieto uusista raken-
teista puuttuu, on rakenteiden ra-
kennusfysikaalisen toiminnan koko-
naisvaltainen suunnittelu haastava
tehtävä, joka vaatii kokemusta ja
laajaa asiantuntemusta. Nykyiset
rakenne- ja liitosratkaisujen detaljit
menevät joiltain osin uusiksi. Myös
toteutus ja tuotantotekniikka tulle-
vat muuttumaan.   

Kaikki tämä yhdistettynä nope-
aan siirtymisaikatauluun lisää tule-
vaisuuden kosteusongelmien riskiä
entisestään. 

Nyt vaaditaan malttia ja harkittu-
ja liikkeitä niin suunnittelun kun to-
teutuksenkin puolelle.  

RI Jari Raukko

Hirsiseinälle (hirsirakenteen kes-
kimääräinen paksuus vähintään 
180 mm) uusi vaatimus on  0,40
W/m2K. Vuoteen 2012 asti voimas-
saoleva lievennyksen syy on halu
turvata perinteinen hirsirakentami-
nen Suomessa.   

Mitä matalammat U-arvot ovat
seinissä, ikkunoissa ja ovissa sitä
parempi on rakennuksen eristysomi-
naisuus. Energian kulutus vähenee
huomattavasti rakennuksessa jonka
ulkovaippa on eristävä ja ilmatiivis.

Rakennusten lämmöneristys- ja
energiankulutusmääräyksiin ollaan
suunnittelemassa jo lisäkiristyksiä,
joiden on ajateltu tulevan voimaan
vuoden  2012 kokonaisuudistuksen
yhteydessä. Yleistä vaatimustasoa
kaavaillaan silloin kiristettäväksi
edelleen 20 %.

U-arvo vaatimuksen lisäksi vuo-
denvaihteessa tulee voimaan seu-
raavia muutoksia:

• Ilmanvaihdon lämmöntaltee-
noton vuosihyötysuhde nousee 
30 %       45 %

• Rakennuksen vaipan ilma-
vuotoluvun (n50-luku) vertailuarvo
laskee 4,0 l/h       2,0 l/h

• Ilmanvaihdon LTO:n ja vaipan
ilmanpitävyyden avulla saa kom-
pensoida suuremman osan vaipan
ylimääräisistä lämpöhäviöistä: 
20 %       30 %

Rakentamismääräysten noudat-
taminen takaa sen, että talo toteut-
taa sille asetetut minimivaatimuk-
set. Mikään ei estä tekemästä sitä

Jotain on tehtävä jotta

ilmastonmuutos saataisiin

hidastumaan. Euroopan päättäjät

ovat olleet asiasta harvinaisen

yksimielisiä. Euroopassa

rakennukset kuluttavat 40 %

energiasta, joten on selvää että

energiaa säästävä rakentaminen

on avainasemassa. 

Rakennusosien 
U-arvot (W/m2K) C3 1976 C3 1978 C3 1985 C3 2003 C3 2007 C3 2010 

Ulkoseinä 0,4 0,29 0,28 0,25 0,24 0,17

Yläpohja 0,35 0,23 0,22 0,16 0,15 0,09

Alapohja 0,4 0,4 0,36 0,25 0,24 0,16

Ikkuna 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1

Ovet 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1

LÄMMÖNERISTYS-
MÄÄRÄYKSET
MUUTTUVAT 1.1.2010
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Energiatodistus tuli pakolliseksi
uudisrakennuksille 1.1.2008.

Vuoden 2009 alusta lähtien raken-
nusta, sen osaa tai niiden hallintaoi-
keutta myytäessä tai vuokrattaessa
myyjän tai vuokranantajan on eräin
poikkeuksin asetettava mahdollisen
ostajan tai vuokralaisen nähtäville
voimassa oleva rakennuksen ener-
giatodistus. Myös asunnon esittelys-
sä on oltava 1.1.2009 lähtien nähtä-
villä rakennuksen energiatodistus.
Todistuksen tuominen esittelytilan-
teeseen on kiinteistönvälittäjän vas-
tuulla.

Rakennusten energiatehokkuu-
den parantamisen taustalla on Kio-
ton ilmastosopimus sekä Suomen
energia ja ilmastostrategia, jonka ta-
voitteena on kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentäminen. EU:n rakennus-
ten energiatehokkuutta koskeva di-
rektiivi (energiatehokkuusdirektiivi)
velvoittaa jäsenmaat energiatodis-
tusten käyttöönottoon. 

Taustalla on huoli rakennusten
energiankulutuksen aiheuttamista
hiilidioksidipäästöistä ja energian
tuontiriippuvuudesta.

mismääräyskokoelman osat C3, D3
ja D5 uudistettiin energiatehokkuus-
direktiivin toimeenpanon yhteydes-
sä. Ne velvoittavat ja opastavat ra-
kennuttajaa tekemään energiatehok-
kaita ratkaisuja. Rakennuslupaa ha-
ettaessa on osoitettava, että suunni-
teltu rakennus täyttää rakentamis-
määräysten vaatimukset. 

Energiatodistus on osa raken-
nuslupahakemuksen yhteydessä
laadittavaa laajempaa energiaselvi-
tystä. Energiaselvityksen muut sisäl-
tö- ja laajuusvaatimukset vaihtelevat
kunnittain, mutta energiatodistus on
kaikilla sama.   

Energiatodistus rakennuslupa-
hakemuksen yhteydessä
Energiatodistus edellytetään pää-
sääntöisesti kaikilta uudisrakennuk-
silta rakennuslupamenettelyn yhtey-
dessä. Rakennuslupahakemukseen
liitettävässä energiaselvityksessä on
oltava pääsuunnittelijan antama
energiatodistus. Ennen rakennuksen
käyttöönottoa pääsuunnittelijan on
varmennettava energiatodistus, joka
sisältyy uudisrakennuksen energi-
aselvitykseen.

Rakennuksen pääsuunnittelijan
antama energiatodistus sisällytetään
rakennuslupa-asiakirjoihin ja arkis-
toidaan rakennusvalvontaviranomai-
sen arkistoon.

Uudisrakennuksen energiatodis-
tus perustuu aina laskennalliseen
energiankulutukseen.

Energiaselvityksen laajuus vaih-
telee pääkaupunkiseudun sisälläkin
kuntakohtaisesti. Ennen lupahake-
muksen jättämistä kannattaa tarkis-
taa kunnan internet-sivulta mitkä ky-

Energiatodistusta ei vaadita

● rakennuksille, joiden pinta-ala on
enintään 50 m2, 
● vapaa-ajan asunnoille, joita käyte-
tään korkeintaan neljä kuukautta
vuodessa, 
● suojelluille rakennuksille, 
● teollisuus- ja korjaamorakennuk-
sille tai 
● kirkoille tai muiden uskonnollisten
yhdyskuntien omistamille rakennuk-
sille, joita käytetään vain kokoontu-
miseen. 

Energiatodistus on vapaaehtoi-
nen – mutta suositeltava – ennen lain
voimaantuloa valmistuneille omako-
titaloille ja enintään kuuden asunnon
asuinrakennuksille tai asuinraken-
nusryhmille.

Rakentamismääräysten
vaatimukset 
uudisrakentamiselle
Uudisrakentamisen energiatehok-
kuuden perusvaatimustaso määritel-
lään ympäristöministeriön antamissa
rakentamismääräyksissä. Rakenta-

hrmy
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Myös rakennuksissa

ENERGIATODISTUS 
OHJAA ENERGIATEHOKKAISIIN 
VALINTOIHIN
Energiatodistuksen käyttöönoton tavoitteena oli ja on nostaa

rakennusten energiatehokkuus osto- ja vuokraustilanteessa

tärkeäksi valintatekijäksi. Energiatodistuksen tarkoitus on

mahdollistaa vertailu rakennusten välillä ja auttaa kiinteistön-

omistajia kiinnittämään huomiota rakennuksen energian

käyttöön. Lisäksi energiatodistus ohjaa kuluttajia valinnoissa

samoin kuin esimerkiksi kylmälaitteiden energiamerkki.
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seisen rakennusvalvonnan vaati-
mukset energiaselvitykselle ovat.

Rakennusluvan sisään jättäminen
edellyttää yleensä SRMK D3 kohdan
4.1.1.1 mukaan tehtyä energiaselvi-
tystä, joka sisältää yleensä seuraa-
vat tarkastelut:
1. Lämpöhäviöiden vertailulaskelma 

ja määräystenmukaisuuden to-
teutuminen (D3 2.2).

2. SRMK D2 kohdan 4 mukainen il-
manvaihtojärjestelmä ominais-
sähköteho, SFP-luku.

3. Tarvittaessa arvio/laskelma kesä-
aikaisesta huonelämpötilasta ja 
tarvittaessa jäähdytysteho 
(D3 2.8).   

4. Rakennuksen energiankulutus 
(D3 2.9).

5. Rakennuksen energiatodistus.

Toinen kunnittain eroava toimintata-
pa on käyttöönottokatselmuksen yh-
teydessä tehtävä energiaselvityksen
varmennus. Joissain kunnissa riittää
uuden päiväyksen ja allekirjoituksen
lisääminen vanhaan todistukseen
kun taas toisissa vaaditaan koko
energiaselvityksen toimittamista uu-
delleen. Käytäntö kannattaa selvit-
tää riittävän ajoissa ennen käyt-
töönottokatselmusta. 

Isännöintitodistuksen 
yhteydessä
Energiatodistus perustuu isännöitsi-
jäntodistuksen antopäivää edeltävän
kalenterivuoden tai  viimeisimmän
käytettävissä olevan kalenterivuo-
den toteutuneeseen energiankulu-
tukseen.

Energiatodistus annetaan aina
isännöitsijäntodistusta myytäessä
kohtuullista maksua vastaan. 

Todistuksessa todetaan energian
kulutus asetuksen mukaan laskien.
Isännöitsijäntodistuksen osana an-
nettava energiatodistus on voimassa
kuten isännöitsijäntodistus.

Kukin isännöintiyritys hinnoittelee
palvelunsa omien valintojensa ja
asiakkaan kanssa tehdyn sopimuk-
sen reunaehtojen mukaan. 

Vuoden 2009 alusta lähtien ra-
kennusta, sen osaa tai niiden hallin-
taoikeutta myytäessä tai vuokratta-
essa myyjän tai vuokranantajan on
eräin poikkeuksin asetettava mah-
dollisen ostajan tai vuokralaisen

nähtäville voimassa oleva rakennuk-
sen energiatodistus. Myös asunnon
esittelyssä on oltava 1.1.2009 lähtien
nähtävillä rakennuksen energiatodis-
tus. Todistuksen tuominen esittelyti-
lanteeseen on kiinteistönvälittäjän
vastuulla.

Netissä suoritettu vertailu osoitti,
että kyseiseen tarkoitukseen tehty
energiatodistuksen hinta vaihtelee
erittäin paljon. Osalla isännöitsijätoi-
mistoista energiatodistuksesta ei ve-
loiteta erikseen vaan se kuuluu auto-
maattisesti markkinahintaiseen isän-
nöintitodistukseen. Toinen ääripää
on vastaavan hintaiseen isännöinti-
todistukseen päälle lisättävä jopa 80
euron lisämaksu.

Lienee yksi huomioitava näkö-
kohta kilpailutettaessa isännöintitoi-
mistoja. Totta kai suoritetusta työstä
on maksettava korvaus, mutta kun
bruttoneliöt on kerran laskettu ja ku-
lutuslukemat kirjattu, ei varsinaisen
todistuksen tulostaminen ole enää
kovin ihmeellinen asia.

Erillinen energiatodistus
Erillisen energiatodistuksen olemas-
sa olevalle rakennukselle antaa hen-
kilö, joka on osoittanut täyttävänsä
tehtävän suorittamiselle säädetyt
pätevyysvaatimukset. Erillisen ener-
giatodistuksen antajalta vaadittavan
pätevyyden varmentaa ympäristö-
ministeriön hyväksymä pätevyyden
toteaja (FISE tai KIINKO). 

Kun energiatodistus annetaan ns.
erillisenä energiatodistuksena, anne-
taan siinä aina myös suosituksia 
rakennuksen energiatehokkuuden
kustannustehokkaaksi parantami-
seksi. 

Tarkastus erillistä energiatodis-
tusta varten on luontevaa tehdä esi-
merkiksi osana kuntoarviota.

Rakennusteknisen tietämyksen
ja osaamisen lisäksi pätevän todis-
tuksen antajan tulee hallita myös
LVI-tekniset laitteet. 

Energiatodistusasetuksen mu-
kaan erillisen energiatodistuksen pe-
rusteena olevassa tarkastuksessa on 
● todettava rakennusosien ja tek-
nisten järjestelmien energiatekninen
kunto ja
● selvitettävä sellaiset energian-
säästömahdollisuudet, joiden avulla
rakennuksen energiatehokkuutta
voidaan parantaa kustannustehok-
kaasti ja huonontamatta sisäilman
laatua.

Vuonna 2012 uusi 
laskentamalli?
Oikein laadittu energiatodistus mah-
dollistaa vastaavantyyppisten eri ra-
kennusten keskinäisen vertailun.
Edellytyksenä kuitenkin on, että
energiatodistus on laadittu asiantun-
tevasti ja oikein. Todistuksen mah-
dollisesta virheellisyydestä seuran-
neista vastuista ja sanktioista ei aina-
kaan vielä ole julkisuudessa kerrottu.
Vertailukelpoisuuden romuttaa se,
että osa todistuksista tehdään vain
välttämättömänä pakkona välittä-
mättä sen paikkaansa pitävyydestä.
Lain alkuperäinen tarkoitus ohjata
kuluttajia valinnoissa ei toteudu kun
vain osa todistuksista on luotettavia.

Energiamääräysten kokonaisuu-
distus on tarkoitus toteuttaa vuonna
2012. Tällöin siirryttäisiin kokonais-
energiankulutukseen perustuvaan
sääntelyyn ja primäärienergiakertoi-
mien käyttöön.

Samalla se tarkoittaa myös nykyi-
sen energiatodistusten laskentamallin
muutosta. Toivotaan että uusi lasken-
tamalli konkretisoi energiatodistusta
niin että todistusten paikkansapitä-
vyys paranee ja sitä kautta päästään
lähemmäs alkuperäistä tavoitetta.

RI Jari Raukko
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Ykkössäästökeinoksi johtava
asiantuntija Tapio Jalo Motivasta

rankkaa lämmitysjärjestelmän sää-
dön. – Vähänkin vanhemmassa ker-
rostalossa, jossa on vesikiertoinen
lämmitysjärjestelmä, lämmitys on
erittäin usein epätasapainossa. On
kuumia ja kylmiä asuntoja, jonka ta-
kia tuuletetaan turhaan. Jos patteri-

verkoston perussäätöä ei ole 5-10
vuoteen tehty, se on todennäköi-
sesti tarpeen, hän arvioi. Kokenut
isännöitsijä näkee epätasapainon jo
laskemalla lämmitystilanteessa
ylimpien kerrosten auki olevien ik-
kunoiden määrän.

Jalo korostaa, ettei perussäätö
hoidu pelkällä patteriventtiilien vaih-
tamisella. Se täytyy toteuttaa koko-
naisuutena ja hallitusti: suunnittelu,
mahdollinen linjasäätöventtiilien ja
pattereiden termostaattiventtiilien
vaihto, säätöarvojen mitoitus ja
säätäminen. 

Toinen suuri askel energianku-
lutuksen vähentämiseen on käyttö-
veden kulutuksen pienentäminen.
Ison muutoksen Jalo arvioi edellyt-
tävän asuntokohtaista vedenmit-
tausta. Siihen päästään kuitenkin
hitaasti, koska nykyisetkään mää-
räykset eivät edellytä vasta kuin
varautumista asuntokohtaisiin ve-
simittareihin. Veden lämmityksessä
säästämisen ei hänen mukaansa
tarvitse merkitä käyttömukavuu-
den huonontumista. Esimerkiksi
uusi hanatekniikka ja kaksihuuhte-
lu wc-pytyt vedenkäyttötottumus-
ten järkevöittämisen rinnalla pie-
nentäisivät vedenkäyttömääriä jo
selvästi.

Energiatehokkuus on Jalon mu-
kaan harvoin syy remonttiin, mutta
remontissa se pitäisi aina ottaa yh-
deksi tärkeäksi tavoitteeksi. Esi-

hrmy
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Energiatehokkuus on harvoin pääsyy
vanhan asuinkerrostalon remonttiin,
mutta remontissa se pitäisi aina ottaa
yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi.

Vanhat asuinrakennukset:

Energiatehokkuuden 
parantamiseen keinoja

Energiatehokkuuden paran-

tamiseen löytyy vanhassa

asuinkiinteistössä lähes aina

kohtuullisen helpostikin 

toteutettavia keinoja.

Katso lisää:
www.motiva/energiatodistus
www.fise.fi ➔ päteväksi todetut henkilöt ➔ erillisen energiatodistuksen antaja
www.kiinko.fi ➔ valmistuneita ➔ PETA

merkiksi ikkunoissa löytyy jo run-
saasti energialuokiteltuja vaihtoeh-
toja. Lämmöneristävyyden rinnalla
hän korostaa myös aurinkosuojaus-
ta, joka puolestaan vähentää jääh-
dytystarvetta.

Kysy energiatodistuksessa 
-palvelu netissä
Vuodenvaihteessa pakolliseksi tul-
lut energiatodistus on näkyvä käy-
tännön keino, jolla asuinkiinteistöjä
kannustetaan energiatehokkuu-
teen. Tietoa todistuksesta saa mm.
internetin Kysy energiatodistukses-
ta –palvelusta, joka avattiin huhti-
kuussa 2008. Motivan ympäristömi-
nisteriön toimeksiannosta laatimilla
ja ylläpitämillä nettisivuilla ja puhe-
linpalvelussa onkin riittänyt kävijöitä
ja kysyjiä. Ei ihme, sillä uudesta
asiasta riittää kysyttävää sekä ku-
luttajilla että ammattilaisilla: pääl-
limmäisinä tietysti se, kenelle todis-
tus on pakollinen, kuka sen voi teh-
dä ja minkä tasoisena, myös kus-
tannukset kiinnostavat.

– Palvelun ensisijainen kohde-
ryhmä ovat tavalliset kuluttajat. Tie-
tysti se palvelee myös ammattilaisia
ja energiatodistusten laatijoita. Heil-
le on laadittu myös erillinen opas,
jossa selvitetään tarkemmin lain ja
asetuksen sisältämiä asioita, Moti-
van Tapio Jalo kertoo. Hän muistut-
taa, että energiatodistus vaaditaan

Energiatehokkuuden 
parantamiseen keinoja
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Tapio Jalo kertoo, että erillisten
energiatodistusten antajien tulee 

säilyttää antamansa dokumentit 
15 vuotta. Ympäristöministeriö voi

siten halutessaan pyytää tiedot 
tehdyistä todistuksista. Uudisraken-

nuksen energiatodistus tehdään 
rakennuslupaprosessin yhteydessä ja
se on voimassa neljä vuotta. Erilliset 

energiatodistukset ja energia-
katselmusten yhteydessä annetut 

todistukset ovat voimassa kymmenen
vuotta. Isännöitsijätodistukseen 

sisältyvä energiatodistus pitää tehdä
vuosittain.

siis kaikilta uudisrakennuksilta,
myös pientaloilta. Vuodenvaihteen
jälkeen todistus tuli pakolliseksi
myös vanhoissa rakennuksissa,
kun tiloja myydään tai vuokrataan.
Poikkeuksena ovat pientalot sekä
alle seitsemän asunnon taloyhtiöt,
joissa todistus on vapaaehtoinen.
Niillekin Jalo tosin suosittelee ener-
giatodistuksen laatimista.

Entä luokat? Niitä on yhteensä
seitsemän, A-G. Kirjainsymbolien
takaa paljastuu kiinteistön energia-
tehokkuusluku, ET-luku, joka kuvaa
rakennuksen vuotuista energianku-
lutusta bruttoneliötä kohti. Ener-
giankulutukseen lasketaan lämmi-
tysenergia, laite- tai kiinteistösähkö
ja jäähdytysenergia.

A-luokkaa Jalo kuvaa asuntora-
kentamisessa ”aika haastavaksi”.
Tämänpäivän näkökulmasta se tar-
koittaa jo matalaenergiarakentamis-
ta, jossa on otettu huomioon kaikki
energiatehokkuuteen vaikuttavat
seikat eristeistä tiiveyteen, ikkunoi-
hin ja oviin sekä ilmanvaihtojärjes-
telmään lämmöntalteenottoineen.

Vertaa samantyyppisiä ja 
-ikäisiä rakennuksia
Jalo varoittaa kuitenkin tuijottamasta
pelkästään kirjaimia. – Vanhan ja uu-
demman kiinteistökannan luokka voi
hyvin olla sama, esimerkiksi D, mut-
ta kulutusjakauma voi poiketa sel-
västi. Vanhassa talossa voi esimer-
kiksi olla painovoimainen ilmanvaih-
to, joka ei kuluta niin paljon energiaa
kuin uuden talon koneellinen ilman-

Huoneistokohtaisten vesimittarien
käyttöä selvittäneen työryhmän mu-
kaan asuinrakennuksen vedenkulu-
tus vähenee 10–30 prosenttia, kun
vedenkäytöstä laskutetaan huoneis-
tokohtaisesti ja kun huoneistokoh-
tainen laskutus yhdistetään muihin
vettä säästäviin toimenpiteisiin.
Näitä muita säästäviä toimenpiteitä
voivat olla muun muassa vesilaitteis-
ton paineen- ja virtaamien säätö,
vettä säästävät kalusteet ja lämpi-
män käyttövesijärjestelmän kunnolli-
nen eristäminen. Ilman muita toi-
menpiteitä huoneistokohtaisella mit-
tauksella saavutetaan noin kymme-
nen prosentin veden säästö.

Työryhmä toteaa, että vesimak-
suissa toteutuisi yhdenvertaisuus,
jos laskutus perustuisi mitattuun
huoneistokohtaiseen kulutukseen.

Rakennuksen lämmitysenergian
kulutukseen toimet vaikuttaisivat

laskennallisen arvion mukaan noin
3-9 prosenttia. Työryhmän mukaan
rakennusten energiatehokkuuden
parantamiseksi ja päästöjen vähen-
tämiseksi olisi vähennettävä sekä
lämpimän että kylmän veden kulu-
tusta.

Työryhmä esittää, että vuonna
2012 voimaan tulevia energiamää-
räyksiä valmisteltaessa asetetaan uu-
disrakentamisessa pakolliseksi huo-
neistokohtaiset vesimittarit tai veden-
mittaamisen säästövaikutus veden-
kulutuksessa huomioidaan rakennuk-
sen kokonaisenergiatarkastelussa.
Mittareiden lisäksi tulee varmistaa
luennan, laskutuksen ja huollon toi-
mivuus. Korjausrakentamisen osalta
esitetään muun muassa huoneisto-
kohtaiseen vedenmittaukseen liittyviä
korjaus- ja energia-avustuksia.

Ministeri Jan Vapaavuoren tam-
mikuussa 2009 asettaman työryh-

män selvitystyö liittyy laajempaan
tavoitteeseen vähentää rakennus-
kannan energiankäyttöä ja kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Työryhmän tuli
valmistella esitys siitä, tulisiko huo-
neistokohtaiset vesimittarit säätää
pakollisiksi asuntojen uudisrakenta-
misessa. Lisäksi tarkasteltiin mitta-
roinnin vaikutuksia olemassa ole-
vassa rakennuskannassa erityisesti
korjausrakentamisen yhteydessä.

Työryhmän puheenjohtaja oli ra-
kennusneuvos Erkki Laitinen ympä-
ristöministeriöstä. Työryhmässä oli
asiantuntijoita ympäristöministeriös-
tä, työ-ja elinkeinoministeriöstä,
Suomen kiinteistöliitosta, Suomen
talokeskus Oy:sta, Työtehoseurasta,
VVO-yhtymä Oyj:stä, VAV asunnot
Oy:sta, Energiateollisuus ry:stä ja
VTT:ltä.

Huoneistokohtaiset vesimittarit vähentävät 
veden- ja energiankulutusta

vaihto. Toisaalta, vanhan talon sisäil-
man laatu ja olosuhteet eivät sitten
olekaan nykyvaatimusten tasolla.

Jalolla on myös toinen varoituk-
sen sana: - Vaikka luokitus periaat-
teessa ja myös käytännössä auttaa
rakennusten energiatehokkuuden
vertailussa, suoraan vertailukelpoi-
sia ovat vain samantyyppiset, sa-
man ikäluokan rakennukset.

Sirkka Saarinen
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Matalaenergiarakentamisen asi-
antuntija, Teknillisen korkea-

koulun LVI-laboratorion tutkimus-
päällikkö, tekniikan tohtori ja do-
sentti Jarek Kurnitski on tutkinut
lämpötilan, viilennyksen ja ilman-
vaihdon vaikutusta asuin- ja toimis-
torakennuksissa. ”Suomessa taloi-
hin asennetaan poikkeuksellisen
paljon talotekniikkaa. Vaativat kulut-
tajat ovat yhä valmiimpia panosta-
maan parempaan sisäilman laatuun

suunnitelmien puute, rakentamisen
ammattilaisten ja LVI-suunnittelijoi-
den yhteistyön puute. Yhteistyön
puute näkyy rakentamisessa siinä,
että rakennushankkeessa on monia
hyviä komponentteja, mutta niiden
optimointi toimimaan yhdessä on
jäänyt tekemättä. Myös kiireesti ja
huolimattomasti rakentamalla laatu
aina kärsii. Toinen matalaenergisten
talojen yleistymistä hidastava tekijä
on ollut maamme rakentamismää-
räykset, sillä asetettuihin suosituk-
siin on päässyt helposti tavanomais-
ta rakennustapaa käyttäen.

“Rakennuksen energiatehokkuu-
teen voidaan vaikuttaa erityisen pal-
jon jo suunnitteluvaiheessa. Hyvästä
taloteknisestä suunnittelusta ja ra-
kennesuunnittelusta kannattaa mak-
saa, sillä suunnittelukustannukset
maksavat itsensä takaisin moninker-
taisesti. Yleensä omakotitalohank-
keen suunnitteluun käytetään muu-
taman prosentin verran hankkeen
kokonaiskustannuksista, kuitenkin

kodeissa. Lämpötilan halutaan ole-
van miellyttävän tasainen läpi vuo-
den ja jäähdytys on osa tulevaisuu-
den asumista”, Kurnitski huomaut-
taa. 

Hyvät suunnitelmat 
tarpeen
Materiaalit tai tekninen osaaminen
eivät ole esteenä matalaenergiara-
kentamiselle. Eniten jarruna ovat

hrmy
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Matalaenergiarakentamisen taustalla on ilmaston 

lämpeneminen. Tehokkain tapa hillitä ilmastonmuutosta 

on vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ilmastonmuutoksen 

torjunta tuo haasteita rakentamiseen ja asumiseen. 

Rakennusmateriaalit tuotetaan tulevaisuudessa yhä 

ekologisemmin ja taloista rakennetaan yhä vähemmän 

lämmitys- ja sähköenergiaa tarvitsevia. 

Teknillisen korkeakoulun LVI-laboratorion
tutkimuspäällikkö, tekniikan tohtori ja 

dosentti Jarek Kurnitski suhtautuu 
kriittisesti energiatodistukseen. 

Todistus ei kerro pientalon todellisen
energiankulutuksen eikä energialaskun

suuruutta.

kulutus

Matalaenergia rakentaminen yleistyy

Asumisen 
energiankulutus
pienemmäksi
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suunnitelmat koskevat laitteistoa, jo-
ka kattaa yli 90 prosenttia hankkeen
kustannuksista”, dosentti Jarek Kur-
nitski kertoo.

Kylmäsiltojen ehkäisy on osa hy-
vää rakentamista ja niiden syntyä
voidaan välttää jo suunnitteluvai-
heessa. Kylmäsiltoja muodostuu
helposti talon ulkonurkkiin, jos nur-
kan molemmille puolelle halutaan si-
joittaa suurikokoiset ikkunat. Myös
läpivientikohdat tulee eristää erityi-
sen huolellisesti kylmäsiltojen ehkäi-
semiseksi.

Lämmitystä tarvitaan
Vaikka talo rakennettaisiin kuinka tii-
viiksi tahansa, pohjoisen olot ja vuo-
denaikojen vaihtelut saavat aikaan
sen, että taloissa tarvitaan lämmitys-
järjestelmä. Vaikka esimerkiksi au-
rinkoenergiaa ja ilmasta talteen ke-
rättävää lämpöä voidaan käyttää
apuna lämmityksessä, uusiutuvien ja
ilmaisten energiavarojen avulla ei ra-
kennuksen lämmitystä voida hoitaa
läpi vuoden. Kunnollista ja toimivaa
lämmitysjärjestelmää tarvitaan myös
tulevaisuuden taloissa.

Dosentti Jarek Kurnitski pitää hy-
vänä ja energiataloudellisena ratkai-
suna sähkölämmityksen korvaamis-
ta esimerkiksi maalämmöllä, pelletil-
lä tai hakkeella. Lämmönjako tapah-
tuu esimerkiksi vesikiertoisen lattia-
lämmityksen kautta. Vesikiertoiset
matalalämpölämmitysjärjestelmät,
niin lattia- kuin patterilämmitykset
ovat tulevaisuutta, koska ne sopivat
useamman lämmönlähteen kanssa.
Matalalämpötilalämmityksiä on
helppo säätää ja energiahäviöt ovat
pienet.

Varsinaisen lämmitysjärjestelmän
lisäksi taloa lämmittävät sähkölait-
teet, ihmiset ja aurinko.  Lisääntyvät
sähkölaitteet, esimerkiksi tietoko-
neet, taulutelevisiot ja halogeeniva-
laisimet aiheuttavat hukkalämmöl-
lään rakennuksen lämpiämisen säh-
köllä, vaikka ensisijainen primääri
lämmitysmuoto olisikin jokin muu. 

Tulevien vuosien haasteena on
suunnitella ja toteuttaa rakennuksia,
jotka eivät ylilämpene kesällä ja jois-
sa lämmitysjärjestelmän lisäksi au-
rinkosuojaus ja mahdollisesti myös
jäähdytys on suunniteltu huolellises-
ti ja energiatehokkaasti.

Tarpeenmukainen 
ilmanvaihto

Tehokas ilmanvaihto on yksi terveel-
lisen ja viihtyisän talon tunnusmer-
keistä. Ilmanvaihto tuo raitista ilmaa
sisään ja poistaa sisäilman epäpuh-
taudet sekä ylimääräisen kosteuden.
Ilmanvaihdosta on annettu suosituk-
set, joiden mukaan koko asunnon il-
mamäärä tulee vaihtua kerran kah-
dessa tunnissa. Koska ilmaa asun-
nossa vaihdetaan näin paljon, uudet
ilmanvaihtolaitteet on varustettu
lämmön talteenotolla. Ilmanvaihto
pitää mitoittaa tarpeeksi suureksi,
eikä ilmanvaihtokanavien ja -konei-
den koosta kannata tinkiä. 

Kesäkuukausina ilmanvaihdon
lämmön talteenotto ei ole käytössä.
Tällöin sisään otettava ilma viilentää
huoneilmaa. Jos laitteessa on mah-
dollisuus yötuuletukseen, voidaan
viilennykseen käyttää ulkoilmaa.

Taloteknisten järjestelmien oikea-
oppisella asennuksella ja säädöillä
voidaan parantaa merkittävästi koko
rakennuksen energiatehokkuutta.

Energiatodistuksessa 
parannettavaa
Jarek Kurnitskin mielestä energiato-
distus ei kerro totuutta pientalon
energiakulutuksesta. ”Todistus ei
kerro pientalon todellisen energian-
kulutuksen eikä energialaskun suu-
ruutta. Sähköllä lämpiävän A-luokan
talon ostoenergiankulutus ja energi-
alasku voivat olla kaksi kertaa suu-
rempia kuin maalämpöpumpulla tai
kaasulla lämpenevän A-luokan ta-
lon. Todistuksen menetelmä ei ota
lainkaan huomioon tapaa, millä läm-
mitys rakennukseen tuotetaan. Ny-
kyinen virallinen energiatehokkuus-
tarkastelu johtaa helposti päästöjen
kasvuun, kun primäärienergian käyt-
töä ei oteta laskelmissa huomioon.
Lämmöntuotantotavan vaikutus
energiankulutukseen on ratkaisevaa,
koska hyötysuhteet ja energian hinta
vaihtelevat melkoisesti tuotantota-
vasta riippuen”, Jarek Kurnitski huo-
mauttaa.

Tällä hetkellä vielä noin puolet
uusista omakotitaloista lämpenee
sähköllä. Sähkölämmitys on alkuin-
vestointien kustannuksiltaan edulli-
nen tapa lämmittää rakennusta,

mutta siihen sähkölämmityksen po-
sitiivisuus sitten jääkin. 

Vuoden 2010 alusta voimaan tule-
vat uudet energiatehokkuussäädök-
set tiukentavat talojen U-arvovaati-
muksia. Vuonna 2012 siirrytään myös
energiantehokkuuden laskemisessa
primäärienergiaperiaatteeseen. Ta-
lossa ei arvioidakaan ensisijaisesti ra-
kenteiden lämmöneristävyyttä vaan
kokonaisenergiankulutusta, joka
määräytyy rakenneteknisten ja talo-
teknisten ratkaisujen perusteella.
Laskelmissa tullaan huomioimaan
myös se, millä tavoin lämmitysener-
gia rakennukseen on tuotettu.

Uponor huomioi 
energiatehokkuutta
Energiatehokkaiden materiaalien ja
järjestelmien kysyntä ja tarjonta ovat
kasvaneet käsi kädessä. Esimerkiksi
rakennus- ja ympäristötekniikan jär-
jestelmiä toimittava Uponor on otta-
nut tuotekehityksessään huomioon
energiatehokkuuden. Yrityksellä on
alan viimeisintä tekniikkaa olevia jär-
jestelmiä niin hyvän ilmanvaihdon
rakentamiseen kuin toimivan ja käyt-
täjäystävällisen lattialämmitysjärjes-
telmänkin toteuttamiseen. 

Yrityksen lanseeraama Uponor 
-pientaloratkaisut tarjoavat edistyk-
sellisiä ratkaisuita lattialämmityk-
seen, käyttövesiputkistoihin, ilman-
vaihtoon, jätevesien käsittelyyn, kiin-
teistöviemäröintiin, radonin poistoon
sekä lumen sulatukseen. Myös oma-
kotitaloihin on saatavissa sammu-
tusjärjestelmä.

Uusinta tekniikkaa edustaa lattia-
lämmitysjärjestelmä, johon on yhdis-
tetty viilennys. Se toimii talvella nor-
maalin lattialämmityksen tapaan
asunnon lämmittäjänä, kun taas ke-
sällä lattiasta saadaan tarvittaessa
vedotonta viilennystä sisätiloihin.
Järjestelmä sopii käytettäväksi sekä
omakotitaloissa että suuremmissa
kiinteistöissä. 

Lattiaviilennyksen lisäksi on vii-
lennyksessä hyvä käyttää myös il-
manvaihdon tuloilman esiviilennystä.
Kosteuden torjumiseksi suositellaan
käytettäväksi eristettyä ilmanvaihto-
kanavaa. Myös sellaisia Uponorilla
on valikoimissaan.

Jaana Pesonen
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Heinolalainen Rakennusliike Re-
ponen Oy ei ole ainoa matala-

energiakerrostalojen rakentaja Suo-
messa. Se on kuitenkin alan pio-
neeri, jonka Heinolaan keväällä
2009 valmistunut matalaenergiaker-
rostalo oli ensimmäinen Pohjois-
maissa.

Esimerkiksi YIT ilmoitti viime
vuonna, että kaikki sen asuintalot,
joiden suunnittelu aloitettiin vuonna
2008 tai myöhemmin, ovat matala-
energiataloja. NCC:n ensimmäisten
asuntorakentamisen matalaener-
giatalojen rakentaminen käynnistyi
puolestaan vuonna 2008 Espoo-
seen. 

Piloteista normaaliksi 
käytännöksi
Kysymykseen siitä mikä oli vuonna
1952 perustetun yrityksen kimmoke
uudelle aluevaltaukselle, Airaksela
vastaa sen olleen aluksi raha. ”Mut-
ta kyllä tässä on itsekin kasvanut
projektin myötä. Alkanut ajatella ja
ymmärtää asioita laajemmin kestä-
vän kehityksen kannalta: kustan-
nustehokkuuden rinnalle on nous-
sut elinkaariedullisuus”, hän kertaa
vuonna 2001 käynnistynyttä kehi-
tyshanketta.

Yrityksen tarkoituksena oli ra-
kentaa ensimmäinen täysmittakaa-

vainen matalaenergiakerrostalo jo
Heinolan asuntomessuille vuonna
2004. Se kuitenkin kariutui kaava-
valituksiin. Ensimmäisen matala-
energiamalliasunnon Reponen ra-
kensikin sitten Espoon Leppävaa-
raan uudiskerrostaloon vuonna
2005.

”Hyvä niin, sillä vuodesta 2004
Mera -konsepti on kehittynyt huo-
mattavasti, silloin emme olisi vielä
olleet valmiita”, Airaksela arvioi jäl-
keenpäin.

Leppävaaran koeasunnon jäl-
keen Rkl Reponen on rakentanut 31
asunnon Mera-kerrostalon Heino-
laan, sinne asukkaat muuttivat va-
puksi 2009. Helsingin Viikkiin val-
mistuu VVO:n 18 asunnon kerrosta-
lo kesällä 2009. Espoon Suurpellon
VVO-kohteen rakennustyöt käyn-
nistyivät puolestaan toukokuussa
2009, se on valmis syksyllä 2010.
Helsingin Viikinmäkeen, Hernepel-
lontielle käynnistyy ATT:n 58 asun-
non kohde kesällä 2009.

Mikä MERA
Mera, joka on lyhennys sanoista
Matala Energia Rakentaminen, -
kerrostalojärjestelmä tarkoittaa ly-
hyesti sanottuna rakennusta, jossa
on hyvin lämmöneristävä vaippa:
seinät, ikkunat ja ovet sekä talotek-
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MeraReponen pioneeri

MATALAENERGIAA
ASUNTORAKENTAMISEEN
Rakennusliike Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airakselaa voisi hyvällä syyllä kutsua 

matalaenergiarakentamisen mannekiiniksi. Tittelille on katetta, sillä yrityksen MeraReponen 

-matalaenergiakonseptilla on ensimmäisen malliasunnon lisäksi rakennettu jo kaksi 

kokonaista kerrostaloa, kolmannen rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa. Suuren yleisön

tietoon Mera -järjestelmä tuli, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen valitsi sen vuonna

2007 RIL-palkinnon voittajaksi.

Vaikka Mera-järjestelmällä
rakennetaankin teollisesti
kerrostaloja, Mika Airakselan
mukaan samat periaatteet 
sopivat myös matalaenergia-
pientalon rakentamiseen.
”Koska omakotitalossa on
suhteessa enemmän ulko-
vaippaa, joten se tarvitsee
hieman enemmän lämmitys-
tehoa.” 
Kuva Sirkka Saarinen



Rkl Reposen VVO:lle rakentama 
kahdeksantoista asunnon As Oy 
Koskikartano oli viimeistelyvaiheessa 
heinäkuun lopulla 2009. Rakennus 
sijaitsee idyllisen Vanhankaupungin-
kosken äärellä Helsingissä.

11

niset ratkaisut, jossa esimerkiksi il-
manvaihtolämmityksessä on teho-
kas lämmöntalteenotto. Pääperiaa-
te on, ettei tuloilman lisäksi tarvita
muita lämmönjakotekniikoita. Sel-
vimmin Mera näkyykin asunnon si-
sällä patterittomuutena.

Vaikka Rkl Reponen Oy onkin
kantanut kokonaisvastuun Meran
kehitystyöstä ja sen rakenne- ja ra-
kennustekniikasta, Airaksela koros-
taa Meran yhteistyöverkoston tär-
keyttä. Sen ansiosta Merasta on ke-
hitetty hallittu kokonaisuus.

Alusta lähtien mukana ovat ol-
leet tutkimus- ja tuotekehityksestä
vastannut VTT ja linkit ovat toimi-
neet myös Euroopan komission
passiivienergiarakentamisen EU
Promotion of European Passive
Houses -yhteistyöverkostoon. Mik-
kelin ammattikorkeakoululta on
saatu koordinointi- ja kehityspalve-
luja, Tekesiltä rahoitusta. Tuotepuo-
lella matalaenergiabetonielementti-
seinät ovat LS Laatuseinä Oy:n, il-
manvaihtolämmitysjärjestelmä
Swegon Ilto Oy:n ja matalaenergia-
ikkunat ja -ovet Skaala Ikkunat ja
Ovet Oy:n osaamista.

Hankkeen kuluessa yhteistyö-
verkostoa ovat täydentäneet Kau-
kora Oy lämminvesivaraajillaan se-
kä SPU Systems ja Paroc eriste-
tuotteillaan. Mera-taloissa onkin
käytetty useammanlaisia eristeitä:
Heinolan kohteen sandwich-ele-
menteissä eristeenä oli uretaani,
Suurpelto tullaan tekemään villalla,
ATT:n Hernepellontien kohteeseen
käytetään Thermisolin uutta nimen-
omaan matalaenergiarakentami-
seen kehittämää Platina-eristettä.
Grafiittia sisältävä eriste on tavallis-
ta ohuempi, erittäin kevyt ja sen
päälle pystyy suoraan rappaamaan.

Kun tuotepuolen yritykset ovat
olleet hankkeessa tiiviisti mukana,
linkitys käytännön rakentamiseen
on toiminut koko ajan: tutkimustie-
don pohjalta on pystytty kehittä-
mään todellisia tuotteita, jotka pal-
velevat matalaenergiarakentamista.

”Meraan liittyvä kehitystyö on
tuonut yrityksille myös uutta mark-
kinaa. Esimerkiksi Skaala, jolla kä-
sittääkseni on Suomen paras mata-
laenergiaikkuna, myy jo yli puolet
tuotannostaan matalaenergiaikku-
noina. Samoin Swegon Ilton, enti-
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sen Meptek Oy:n, koko tuotantore-
pertuaarissa on nykyään Mera-pro-
jektissa kehitetty ohjausjärjestel-
mä”, Airaksela kertoo.

Pilottikohteista faktatietoa
Leppävaaran Mera-pilottiasunto
antoi Airakselan mukaan hyödyllistä
käytännön tietoa järjestelmän hio-
miseen. VTT seurasi asunnon ener-
giankulutusta mm. 80 mittausantu-
rilla. ”Myöhemmin julkisuuteenkin
nousseet kosteusasiat mietityttivät
tietysti meitäkin. Pilottiasunnon
seurantamittauksilla saimme var-
maa faktatietoa. Ne osoittivat, että
ongelmia ei ole. Päinvastoin: mata-
laenergiatalo kuivaa osittain jopa
nopeammin kuin perinteisesti ra-
kennettu”, Airaksela toteaa.

Heinolan Mera-kohteen Airakse-
la laskee sikäli pilottikohteeksi, että
se oli ensimmäinen kokonainen Me-
ra-kerrostalo. ”Pääperiaatteet ovat
seuraavissa kohteissamme samat,
mutta pieniä asioita on fiilatttu niin
Viikin Koskikartanoon kuin nyt alka-
neeseen Suurpellon Klariksentien
kohteisiikin. Lähinnä ne ovat olleet
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asioita, jotka helpottavat tulevaa
käyttöä ja huoltoa. Yksi esimerkki
on se, että Koskikartanossa tekni-
sen tilan etuseinän pystyy tarvitta-
essa irrottamaan helposti. Mera-ta-
lon IV-kone on kooltaan noin kak-
sinkertainen normaaliin verrattuna.
Koneistojen korjaukset ja mahdolli-
set vaihdot pystytään nyt tekemään
vaivattomasti porrashuoneen puo-
lelta.”

Energiatehokkuuden lisäksi
paremmat sisäilmaolosuhteet
Entä ne Meran hyödyt? Eniten luon-
nollisesti seurataan energiatehok-
kuutta. Airakselan mukaan Mera
täyttää kansainväliset matalaener-
giatalokriteerit. Lämmitysenergian-
kulutus on mittausten mukaan lä-
hes 70 prosenttia pienempi kuin ns.
normitalossa.

Airakselan esittelemästä normi-
kerrostalon ja Mera-kerrostalon
lämmitysenergiankulutuksen jakau-
tumisesta näkyy, että suurin Mera-

talon lämmitysenergian säästö tulee
ilmanvaihdosta. Sen prosenttiosuus
pienenee 48:sta 16 prosenttiin.
Myös ilmavuodot laitetaan kuriin:
normitalon 11 prosentista 2 pro-
senttiin. Ikkunoiden 20 prosenttia
pienenee 6 prosenttiin, ulkoseinissä
luvut ovat 16:sta 6:een, Yläpohjas-
sa 4:stä 1:een ja alapohjassa yh-
destä prosentista nollaan.

Airaksela korostaa, että kyse on
kokonaisuuden hallinnasta. Hyvien
teknisten laitteiden ja rakennustar-
vikkeiden lisäksi työmaatekniikka ja
työn huolellinen toteutus nousevat
arvoonsa.

Energiatehokkuuteen on pyritty
ja se on Airakselan mukaan hyvin
hanskassa. Hän kuitenkin korostaa,
että vähemmälle huomiolle on vielä
jäänyt se että matalaenergiatalossa
myös asumismukavuus paranee.
”Ei vedon tunnetta, ei kylmiä kohtia,
asunto pysyy tasalämpöisenä. Ka-
lustaminenkin on helpompaa, kun
ikkunan edessä ei ole pattereita.”

Esimerkiksi Heinolan Mera-ta-

lossa mitattiin 15 asteen pakkasella
lämpökameralla lämpötilaeroja: ul-
koseinän ja ikkunan välinen lämpö-
tilaero oli alle aste, väliseinän ja ul-
koseinän alle puoli astetta. Nor-
maali ikkuna voi pakkasella olla jo-
pa 10 astetta kylmempi.

Kustannustehokas
Rakentamisessakin on totuttu sii-
hen, että kustannukset ovat loppu-
peleissä se tärkein päätöksenteon
peruste. Airakselan laskelmia kuul-
lessa ei kustannustenkaan pitäisi ol-
la este matalaenergiarakentamiselle.  

”Mera-kerrostalon rakennuskus-
tannukset ovat vain 1,7 prosenttia
korkeammat kuin normikerrostalos-
sa, siis noin 27 euroa bruttoneliötä
kohti. Lisäinvestoinnin takaisinmak-
suaika on vain kolme vuotta, sen
jälkeen se tuottaa silkkaa rahaa”,
hän vakuuttaa.

Samalla hän toteaa, että Mera-
talo on jo halvempi rakentaa kuin
tavallinen, vuonna 2010 voimaan
tulevien energianormien mukaan ra-
kennettava talo. ”Niihin tulee nor-
mien takia paljon lisää, mutta mi-
tään entistä ei voi vielä jättää pois”,
hän perustelee väitetään.

Massiivinen runko 
ei tarvitse jäähdytystä
Julkisivupinnaltaan matalaenergia-
talo, kuten Mera-talokin voi olla mi-
tä vain. Mutta kantavien rakentei-
den on Airakselan mielestä oltava
massiivirakenteita. ”Itse olen aina
ollut betonimies, joten sen massiivi-
suuden hyvät ominaisuudet ovat
tiedossa. Erityisesti massiivisuuden
edut korostuvat lämmityskauden
ulkopuolella, kesäaikaan. Puu- tai
metallirunkoisessa talossa ei ole
massaa, joka varastoisi viileyttä yö-
aikaan, vaan niissä tarvitaan päivä-
ajan liikalämmön takia koneellinen
jäähdytys. Joka vaatii energiaa. Kun
talossa on massiiviset rakenteet ja
oikein tehty talotekniikka, jäähdy-
tystä ei tarvita”, hän korostaa.

Airakselan veikkaus onkin, että
puurunkoisiin matalaenergiataloihin
pitää myöhemmin asentaa koneelli-
nen jäähdytys. Hän huomauttaa, et-
tä Keski-Euroopassa passiivitalois-
sa matalaenergiatalossa voi käyttää
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Ensimmäinen MeraReponen -
konseptin mukainen matala-
energiakerrostalo valmistui
Heinolaan huhtikuun lopussa
2009. Alkuasunnot Oy:n 
tilaamassa kohteessa on 
yhteensä 31 asuntoa. Talossa
ei ole lainkaan perinteistä
lämmitysjärjestelmää, vaan se
lämpenee pääosin laitteiden
ja ihmisten tuottamasta läm-
möstä ja ilmanvaihtojärjestel-
män lämmön talteenotosta.
Kuva RKL Reponen Oy
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15 kWh lämmittämiseen ja saman
verran jäähdyttämiseen. ”Ilmasto-
olot ovat kuitenkin Suomessa erilai-
set, mielestäni meillä jäähdytys on
turhaa.”

Yksinkertaisuus on hyve
Mera-talon tärkeänä valttina Airak-
sela pitää sen yksinkertaisuutta, ta-
lossa on huomattavasti vähemmän
tekniikkaa kuin norminmukaisessa
talossa. ”Ei kaukolämmitysverkos-
toa, ilmanvaihtokone on jo normita-
lossakin joka asunnossa, Mera-ta-
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MeraReposen yksinkertaiset ja kustannustehokkaat keinot
energiatehokkuuden parantamiseksi

Normikerrostalo 2005:n lämmitys 100 %

Yläpohja
4 %

Ilmanvaihto
48 %

Ilmavuodot
11 %

Ikkunat
20 %

Ulkoseinät
16 %

Alapohja
1 %

MERA-kerrostalon lämmitys 31 %

Yläpohja
1 %

Ilmanvaihto
16 %

Ilmavuodot
2 %

Ikkunat
6 %

Ulkoseinät
6 %

Säästö
69 %

Alapohja
0 %

alle 1,0 1/hn50-luku (vaipan vuotoilmavirta 50
Pa:n paine-erolla, m3/h
ilmatilavuutta kohti)

0,6–0,7 W/m2KIkkunat

0,4 W/m2KUlko-ovet

-Välipohja

0,15 W/m2K
(250 mm, EPS)

Alapohja

0,08 W/m2K
(500 mm, min. villa)

Yläpohja

0,16–0,18 W/m2K
(250 mm, min. villa)

Ulkoseinä

Rakenteiden suoritusarvot

P1 ja P2Rakennustöiden puhtausluokka

M1Pintamateriaalien päästöluokka

S1 ja S2Sisäilmaston tavoitetaso

Sisäilmaston suoritusarvot

Alle 2,0 kW/(m3/s)Puhallinsähkön ominaiskulutus

22 dB(A)
25 dB(A)

Ilmanvaihdon äänitasot
Olo- ja makuuhuoneet:
Keittiö- ja märkätilat:

50 °CHuoneiston tuloilman lämpötila

Yli 70 %Lämmöntalteenoton (LTO)
hyötysuhde

Ilmanvaihdon suoritusarvot

25-35 kWh/krs m2Tilojen lämmityksen energiankulutus

15–25  W/m2Huoneiden lämmityksen tehontarve

Lämmityksen suoritusarvot

lossa se on mahdollisimman yksin-
kertainen ja huollettavissa suoraan
porrashuoneesta.

Entä rajoituksia arkkitehtisuun-
nitteluun? ”Tiettyjä reunaehtoja on
ikkunoiden ja parvekkeiden koon ja
liikalämmöltä suojaamisen osalta.
Esimerkiksi isojen etelänpuolen ik-
kunoiden suojaamisesta on aina
huolehdittava”, Airaksela vastaa.

Mera-talo on siis matalaenergia-
talo, entä passiivi- tai nollaenergia-
talon rakentaminen? ”Nollaenergia-
talo pystyttäisiin nykytekniikoin, au-
rinkopaneeleja asentamalla, raken-

MeraReposen keinot
energiatehokkuuden
parantamiseksi. 
Lähde Rkl Reponen Oy

Rakennusliike 
Reposen 
Leppävaaraan
vuonna 2005 
valmistuneen 
pilottikerros-talo-
asunnon energia-
teknisiä perusteita. 
Lähde Rkl 
Reponen Oy

tamaan koska tahansa. Siis sellai-
nen talo, joka kuluttaa ja tuottaa yh-
tä paljon: välillä se joutuu ostamaan
ja välillä se pystyy myymään energi-
aa. Ongelma on kuitenkin kustan-
nukset, ne kasvaisivat 15 %, joka
tarkoittaa noin 300 euroa lisähintaa
neliölle”, Airaksela huomauttaa ja
kertoo itse, että energiaomavarai-
nen talo olisi mielenkiintoinen, siinä
piuhat valtakunnan verkkoon voisi
katkaista kokonaan.

Sirkka Saarinen

MeraReponen - kerrostalojärjestelmän energiateknisiä perusteita
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VTT:n, Valtion Teknillinen Tutki-
muskeskuksen määritelmän

mukaan passiivitalo on rakennus,
jonka vuotuinen lämmitysenergian-
tarve on 15-30 kwh/m2 riippuen
maantieteellisestä sijainnista. Etelä-
Suomessa passiivitalon tilojen läm-
mitystarve on alle 20 kWh/m2/v.

Tikkurilan Passiivitalon raken-
nuskustannuksia seurattiin tiiviisti
koko rakentamisen ajan. Kohteesta
tehtyjen laskelmien mukaan raken-
tamisen kokonaiskustannukset jäi-
vät alle budjetoidun ollen vain noin
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Passiivirakentamisesta
vain pieni lisäkustannus
Passiivitaloja alettiin rakentaa Saksassa 1990-luvun alussa.

Passiivirakentamisen suosio on siellä kasvanut sitä mukaa

kuin tietämys ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista

on lisääntynyt. Suomen ensimmäinen VTT:n määritelmän 

mukainen passiivitalo, paritalo, valmistui Vantaan Tikkurilaan

keväällä 2009. Paroc Passiivitalon rakentamisesta saadut 

kokemukset osoittavat, että energiapihi passiivitalo on myös

rakennuskustannuksiltaan edullinen vaihtoehto.

Vantaan Tikkurilaan valmistunut Paroc Passiivitalo
on betonirakenteinen paritalo. Rakennuksen ilma-
vuotoluku n50 on 0,28 1/h, kun se tavanomaisissa
taloissa on yleensä 2 -4 1/h. 



15

kolme prosenttia määräysten mu-
kaista taloa korkeammat.

– Lisäkustannukset olivat margi-
naalisia: ovet, ikkunat ja normaalia
suuremmat eristemäärät vaikuttivat
jonkin verran kokonaiskustannuk-
siin, mutta toisaalta lämmitysjärjes-
telmän poisjäänti laski kokonaisku-
luja huomattavasti. Suunnittelukus-
tannukset olivat hieman tavallista
korkeammat, koska kyseessä oli
ensimmäinen Suomessa toteutettu
passiivitalo. Suunnittelumallinnus
on nyt kuitenkin tehty ja hyödynnet-
tävissä tulevissa passiivitalokoh-
teissa, toteaa kehityspäällikkö Pek-
ka Haikonen Paroc Oy Ab:sta.

Työmäärä ei juuri 
lisääntynyt
– Rakentaminen osoitti myös, että
passiivitalon voi rakentaa ilman eri-
koistuotteita. Paksummat seinät ei-
vät vieneet rakennusoikeutta, mutta
mahdollistivat kunnon ikkunalau-
dat, joista myös naisväki pitää, ker-
too talon asukas Jorma Vuoritsalo. 

Vuoritsalon mukaan passiivita-
lon rakennusvaiheen työmäärä ei
ollut merkittävästi suurempi perin-

teiseen taloon verrattuna. – Suurin
ero liittyi lähinnä rakenteiden liitos-
kohtien tiivistämiseen, joka oli teh-
tävä erityisen huolellisesti jotta ta-
losta tuli tiivis ja energiatehokkuu-
den kannalta passiivitalokriteerit
täyttävä talo.

VTT on ollut mukana Paroc Pas-
siivitalon suunnittelussa ja toteutuk-
sessa alusta lähtien. VTT vastaa
myös kohteen seurannasta ja tulee
mittamaan talon energiankulutusta
kahden vuoden ajan.

– Talon kulutustietoja kerätään
mm. lämmityksen, lämpimän käyt-
töveden lämmityksen ja valaistuk-
sen osalta. Samoin huonelämpötilat
ja kosteus ovat jatkuvassa seuran-
nassa. Mittaustulosten perusteella
voidaan todentaa rakennuksen to-
dellinen energian kulutus. Arviomme
on, että vuositasolla Paroc Passiivi-
talon lämmitysenergian kulutus tu-
lee olemaan noin 7000 kWh, kun
vastaavan ns. normitalon kulutus
olisi noin 35000 – 37000 kWh/v, ker-
too VTT:n erikoistutkija Ilpo Kouhia.

– Suunnittelulähtökohtien mu-
kaisesti sisäilman laadun uskotaan
olevan hyvä, asuintilat vedottomia
ja lämpöolot tasaisia, Kouhia jatkaa. 
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Passiivitalo perustuu hyvään lämmöneristykseen, tehokkaaseen ilmanvaihdon lämmön
talteenottoon ja energiatehokkaisiin ikkunoihin ja ulko-oviin. Pienet lämpöhäviöt
mahdollistavat perinteisten lämmönjakotapojen korvaamisen yksin-kertaisella ilman-
vaihtolämmityksellä.

Tikkurilan passiivitalon asunnoissa on myös
tulisijat. Tulisijalämmityksellä saatava energia-
hyöty riippuu tulisijojen käyttötavoista: 
passiivitalossa tulisijan käyttö on syytä 
opetella, jotta tulisijasta vapautuva lämpö ei
aiheuta ylilämpöä. Passiivitalossa tarvitaan
lämmitystä, kun ulkoilman lämpötila laskee 
alle 0 °C lämpötilan.
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Tikkurilaan passiivi-paritalossa
betonielementtirunko
Vantaan Tikkurilan passiivitalo on
betonirakenteinen. Rakennuksen
suunnitteluarvot ovat:
• Lämmönläpäisykertoimet (U-arvot)
- Ulkoseinät: 0,09W/m2K
- Yläpohja: 0,07 W/mvK
- Alapohja: 0,10 W/m2K
- Ikkunat: kiinteä 0,7 ja avattava 0,8
W/m2K

• Ilmanvaihto > 0,5 l/h
• Lämmön talteenoton vuosihyöty-
suhde: 80 %

Talon ulkoseinä on betoniele-
mentti, jonka ulkopinnassa on 450
mm kivivilla. Lämmöneristys toimii
samalla ohutrappauksella viimeis-
tellyn julkisivun alustana. Julkisivun
huolellisella viimeistelyllä on saavu-
tettu julkisivun hyvä vedenpitävyys.
Sadeveden pääsy rakenteisiin ja
putkistojen vuodot ovat suurimmat

hrmy
teema

Passiivitaloista suunnitteluohjeet

Arkkitehti Kimmo Lylykankaan ja VTT:n asiakaspäällikkö

Jyri Niemisen laatimat passiivitalojen suunnitteluohjeet

arkkitehdeille ja arkkitehtiopiskelijoille julkistettiin Valkea-

kosken asuntomessujen yhteydessä perjantaina 17.7.2009.

Ohjeista on laadittu verkkosivut, jotka löytyvät osoitteista www.asunto-
messut.fi ja www.passiivi.info. Sivuilta ladattavissa oleva tekstimuotoi-
nen aineisto ja PowerPoint -esitykset ovat muokkaamattomina va-
paasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Uudisrakennuksen suunnitte-
lu- ja toteutusohjeiden lisäksi ohjeissa käsitellään myös olemassa ole-
van rakennuksen korjaamista passiivitaloksi.

”Passiivitalon kriteerien täyttäminen edellyttää suunnitteluyhteis-
työtä ja rakennustöiden laadukasta toteutusta. Arkkitehtisuunnittelun
ratkaisut vaikuttavat ratkaisevasti rakennuksen energiantarpeeseen”,
Kimmo Lylykangas korosti. ”Toivomme että ohjeita hyödynnettäisiin
etenkin arkkitehtikoulutuksessa Oulussa, Tampereella ja Espoossa”,
hän jatkoi. 

Passiivitalossakin lämmitysjärjestelmä
Lylykangas vastasi tilaisuudessa myös julkisessa keskustelussa tun-
teita herättäneisiin kysymyksiin passiivitalojen lämmityksestä, ilman-
vaihdosta ja kosteusongelmista: ”Passiivitalossakin on aina lämmitys-
järjestelmä. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella lämmitystarve
kuitenkin saadaan murto-osaan nykyisestä ilman kohtuuttomia lisä-
kustannuksia. Energian säästämiseksi itse asiassa vain parannetaan
niitä teknisiä ratkaisuja, jotka ovat jo käytössä jokaisessa suomalai-
sessa uudisrakennuksessa. Ohje kannustaa vastuullisesti toimivaa
arkkitehtia esittämään passiivitaloa rakennushankkeensa energiate-
hokkuustavoitteeksi. Jokainen passiivitalona toteutettu uudisrakennus
torjuu osaltaan ilmastonmuutosta.”

Lylykangas ja Nieminen saivat ohjeiden tekemiseen Suomen Asun-
tomessujen Casa Humana -apurahan. Suunnitteluohjeiden julkistusti-
laisuuden avasi Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiska-
nen. Hän totesi, että asuntomessujen pilottihankkeilla sekä passiivita-
lojen suunnitteluohjeilla Suomen Asuntomessut haluaa omalta osal-
taan edistää energiatehokkaiden talojen rakentamista Suomessa. -SS

passiivitalojen käytön aikaiset kos-
teusriskit.

Yläpohja on puurakenteinen ris-
tikkorakenne. Huolellisella toteutuk-
sella saavutettiin hyvä ulkovaipan il-
manpitävyys. Rakennuksen mitattu
ilmavuotoluku n50 on 0,28 l/h, kun
passiivitalolle asetettu vaatimus on
0,6 l/h. Tavanomaiseen rakentami-
seen verrattuna rakennuksen ulko-
vaippa on liki 10 kertaa ilmanpitä-
vämpi.

Rakennus vastaa passiivitalojen
tavoitetta: energiantarpeen minimi
on saavutettu pienin lisäkustannuk-
sin. Tilojen lämmityksen laskennalli-
nen energiantarve on vain 18
kWh/m2 ja kokonaisenergiantarve
alle 70 kWh/m2. Lämmitys tapahtuu
ilmanvaihtolämmityksellä ja kos-
teissa tiloissa matalalämpöisellä
lattialämmityksellä. Asunnoissa on
myös tulisijat. Tulisijalämmityksellä
saatava energiahyöty riippuu tulisi-
jojen käyttötavoista: passiivitalossa
tulisijan käyttö on syytä opetella,
jotta tulisijasta vapautuva lämpö ei
aiheuta ylilämpöä.

Ulkoseinän kokonaispaksuus on
noin 600 mm. Rakennuksen ikkunat
on sijoitettu rakenteeseen siten, et-
tä ikkunan uloin lasi ei jää syvälle
rakenteeseen. Betonielementteihin
asennettiin korvakkeet leveällä 205
mm karmilla varustettujen ikkunoi-
den kiinnittämiseksi rakenteeseen
ilmanpitävästi.

Sirkka Saarinen
Kuvat: Paroc Oy Ab 

Tikkurilan passiivitalon asukas ja tiiviisti
talon rakentamiseen osallistunut Jorma
Vuoritsalo kertoo, että passiivitalon voi
rakentaa ilman erikoistuotteita. Paksum-
mat seinät eivät vieneet rakennusoikeutta,
mutta mahdollistivat kunnon ikkunalaudat,
joista myös naisväki pitää, hän kertoo.
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Messutapahtuman avannut
asuntoministeri Jan Vapaa-

vuori korosti puheessaan rakenta-
misen energiatehokkuutta ja sen tu-
levaisuuden haasteita.

”Suomi nousi edellisestä lamas-
ta panostamalla erityisesti tutki-
mukseen, tuotekehitykseen ja
osaamiseen. Vaikka maailma on
muuttunut, samat lainalaisuudet
toimivat pitkälti edelleen. Aivan eri-
tyisesti haluaisin korostaa ilmasto-
vaikutusten merkitystä tulevassa
rakentamisessamme. Suomi on
juuri näinä aikoina ja erityisesti lähi-
vuosina ottamassa isoja harppauk-
sia matalaenergia- ja passiivitalo-
jen, ja jollakin aikavälillä jopa nolla-
ja plusenergiatalojen rakentamises-
sa. Tämä ei tule onnistumaan ilman
alan osaamiseen tehtävää selkeää
panostusta. Juuri nyt olisi oikea ai-
ka valmistautua myös tähän haas-
teeseen”, hän sanoi.

Vapaavuoren mukaan energiate-
hokkaampi rakentaminen voi edetä
kolmella eri tavalla: kysyntävetoi-
sesti, tarjontavetoisesti tai normive-
toisesti. Ministeri korosti, että käy-
tännössä tarvitaan näitä kaikkia eli
yleisen tietoisuuden lisäämistä, alan
innovaatiotoiminnan kehittämistä ja
asteittain tiukkenevia säädöksiä.

”Suomessa rakennusten ener-
giatehokkuutta koskevat määräyk-
set kiristyvät noin 30 prosentilla
vuoden 2010 alusta. Olen kuitenkin
käynnistänyt valmistelut jo seuraa-
van määräysten kiristämiskierrok-
sen toteuttamiseksi vuonna 2012.
Määräysten kattavuus tulee tällöin
laajenemaan, kun tarkoitus on siir-
tyä kokonaisenergiatarkasteluun ja
primäärienergiakertoimiin. Samalla
tavoitteena on energiatehokkuuden
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Ministeri Vapaavuori kannusti Asuntomessujen avajaisissa

ENERGIATEHOKKAASEEN
ASUMISEEN

Kesän 2009 Asuntomessut Valkeakoskella avannut asunto-

ministeri Jan Vapaavuori painotti puheessaan paitsi energia-

tehokkaan rakentamisen myös energiankulutukseen -vaikut-

tavien asumistottumusten merkitystä. Energiatehokkuus oli

järjestyksessään 40. asuntomessutapahtuman pääteema.
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parantaminen edelleen 20 prosen-
tilla”, hän totesi.

Ministeri Vapaavuoren mielestä
energiatehokkuuskysymykset sa-
moin kuin uusiutuvien energialäh-
teiden käyttö näyttäytyvät myös
Valkeakosken messuilla ilahdutta-
valla tavalla. ”Jokainen aidosti ener-
giatehokas talo on jo sinänsä mer-
kittävä ilmastoteko”, hän mainitsi.

Vapaavuori muistutti, että ihmis-
ten energiankulutukseen vaikuttava
toiminta on energiatehokasta ra-
kentamista vieläkin olennaisempaa.
”Kysymykset siitä, miten omakoti-
talossa eletään ja asutaan ja miten
sitä ylläpidetään ja huolletaan,
muuttuvat jatkossa yhä tärkeäm-
miksi ja siihen liittyvät kysymykset
voisivat olla vahvemmin esillä esi-
merkiksi tulevilla asuntomessuilla.”

Valkeakosken asunto-
messuilla energiatehokasta 
rakentamista 
Energiatehokkaaseen rakentami-
seen liittyvät uutuudet olivat vah-
vasti esillä Valkeakosken asunto-
messuilla. Alueella esiteltiin sekä
monta matalaenergiataloa että kol-
me passiivienergiataloa, joissa läm-
mitysenergian tarve on vain 20-25
prosenttia tavanomaisen talon tar-
peesta.

Passiivienergiatalon lämmöntar-
ve on saatu pieneksi hyvällä läm-
möneristyksellä, ilmanpitävyydellä
ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotol-
la. Talo hyödyntää auringon energi-
aa sekä hukkalämpöä, jota syntyy
esimerkiksi koneista, valaistuksesta
ja myös ihmisten ruumiinlämmöstä.
Passiivienergiataloissa on hyvän ja
terveen sisäilman takaava hallittu il-
manvaihto.

Energiatehokkuudesta on jo tul-
lut talovalmistajille myyntivaltti, jota
hyödynnetään varsinkin taloudelli-
sen epävarmuuden aikana, kun kil-
pailu asiakkaista on entistä tiukem-
paa. Talonostajat ovat selvästi ai-
kaisempaa kiinnostuneempia talo-
jen lämmöneristyksestä ja ilmatii-
veydestä.

Valkeakosken messutaloista yli
puolet sijoittuu energialuokitukses-
sa parhaaseen A-luokkaan, eli ne
kuluttavat alle 150 kWh/m2 vuodes-
sa. Seuraavaksi yleisin energialuok-
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Valkeakosken asunto-
messualueen ns. TV-
talo on passiivi-talo. 

Sen ulkopuolinen
eristekerros on 

peräti 200 mm.
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ka on B, ja C-luokkaan kuuluvia ta-
loja on vain pari. Talojen energiate-
hokkuudesta kertova luokitus kuu-
luu energiatodistukseen, joka on
vaadittu uusilta rakennuksilta vuo-
den 2008 alusta.

Malliesimerkkeinä 
passiivienergiatalot
Energiatehokkaimpia messutaloja
ovat Suomessa vielä harvinaiset
passiivienergiatalot, joita Valkeakos-
ken messualueelle rakentuu kolme:
Joka Kodin Asuntomarkkinat -ohjel-
masarjassa seurattu Wienerberger
Oy:n TV-talo, Paroc Oy:n Lupaus se-
kä Puutalokymppi Oy:n Aurinkotuuli.
Tiiviit, erittäin hyvin eristetyt ja ihmis-
ten, kodinkoneiden ja valaistuksen
tuottamaa hukkalämpöä hyödyntä-
vät passiivienergiatalot tarvitsevat

lämmitykseen vain 20–25 prosenttia
normitalon kulutuksesta.

Messuilla esiteltävien passiivita-
lojen lämmitys- ja jäähdytysenergian
tarve on VTT:n määritelmän mukai-
sesti noin 20-30 kWh/m2 vuodessa;
esimerkiksi Paroc Lupauksessa las-
kennallinen tarve on 23,8 kWh/m2

ja TV-talossa 17,2 kWh/m2 vuodes-
sa. TV-talon polyuretaanilevyillä to-
teutetun eristekerroksen paksuus
on 240-340 mm, Lupauksessa mi-
neraalivillaeristettä on 480 mm:stä
jopa 600 mm:iin. Talon tiiveydestä
kertova ilmanvuotoluku (n50) on ta-
loissa enintään 0,6 l/h, kun se pien-
taloissa on keskimäärin 4,0 l/h. Pas-
siivitaloissa on panostettu hyvän si-
säilman takaavaan hallittuun ilman-
vaihtoon, jonka poistoilman lämpö
otetaan tehokkaasti talteen.

Messutaloissa useita 
lämmitysmuotoja
- Messutalojen lämmitysratkaisuis-
sa korostuvat kestävät energia-
muodot. Taloista 13 lämpiää ympä-

ristöystävällisesti maalämmöllä. Li-
säksi 14 messutaloa lämpenee ko-
konaan tai osittain ilma-, poistoil-
ma- tai ilma-vesilämpöpumpun
avulla. Taloissa on myös aurinkoke-
räimiä sekä runsaasti varaavia tuli-
sijoja. Öljyllä lämpiäviä taloja mes-
suilla ei ole lainkaan, kertoo projek-
tipäällikkö Arto Vuorijärvi Valkea-
kosken kaupungilta.

Monen messutalon lämmitysrat-
kaisu sisältää useamman toisiaan
tukevan energialähteen. Esimerkiksi
TV-talossa päälämmönlähteenä on
tulisija, jonka savukaasujen lämpö
otetaan talteen siirtämällä se hor-
mia ympäröivään suureen lämmin-
vesivaraajaan. Kesällä varaajaa
lämmittävät katolla olevat aurinko-
keräimet. Elämäntilanteiden mu-
kaan muunneltava A-energialuokan
ENSI-omakotitalo saa puolestaan
lämpöenergiansa poistoilmasta se-
kä kiertoilmatakasta, pakkashuip-
pujen aikana puuttuva energia tuo-
tetaan sähkövastuksella.

Sirkka Saarinen
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Parocin messutalo Lupaus on niinikään passiivitalo. Sen laskennallinen lämmitys- ja
jäähdytysenergian tarve on on 23,8 kWh/m2. Lupauksessa mineraalivillaeristettä on
480 mm:stä jopa 600 mm:iin.
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Runsas vuosi sitten, talvella 2008,
aloimme miettiä lämmitysjärjes-

telmän muuttamista ekologisem-
maksi, ja mikäli mahdollista, myös
kustannustehokkaammaksi. Poh-
dittuamme eri vaihtoehtoja, talos-
samme kyseeseen tulivat seuraavat
lämmitystavat: öljylämmitys, jonka
rinnalla olisi aurinkopaneeli tai -pa-
neeleja, maalämpö, kaukolämpö, il-
ma/vesilämpöpumppu, poistoilma-
lämpöpumppu. Öljyä lukuun otta-
matta jouduimme hylkäämään kaik-
ki muut fossiiliset vaihtoehdot va-
rastotilan puutteen vuoksi. 

1970-luvulla talojen lämmöneris-
tevaatimukset olivat vaatimattomat
tämän päivän määräyksiin verrattu-
na. Talomme seinien mineraalivilla-
eristeet ovat 140 mm, yläpohjan
250 mm, alapohjan polystyree-
nieriste on reuna-alueilla 100 mm ja
muualla 50 mm. Positiivinen asia
on, että jo tuolloin alettiin kiinnittää
huomiota vaipan ilmatiiveyteen, jo-
ka osaltaan selittää näinkin pienillä

eristevahvuuksilla kohtuulliset läm-
mityskustannukset. Tosin osa alan
”ammattilaisista” ei vieläkään ym-
märrä vaipan tiiveyden merkitystä.

Vuosien 1999-2008 aikana ke-
vyttä polttoöljyä kului lämmitykseen
1900 l/vuosi. Öljysäiliö on osittain
maan päällä, joten öljylämmityksen
toiminnan varmistamiseksi lämmi-
tysöljynä on käytetty talvilaatua.
Talvilaadun etuna on toki myös se,
että se palaa puhtaammin, ei nokea
kattilaa, eikä vaadi polttimen huol-
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Käyttäjän kokemuksia 
lämmitysjärjestelmän 
muuttamisesta

Asumme vaimoni kanssa vuonna 1978 rakennetussa runsaan

sadan neliön yksikerroksisessa omakotitalossa Helsingin 

Vesalassa. Talon lämmitysjärjestelmäksi on aikanaan valittu

vesikiertoinen öljykeskuslämmitys, jonka lämmönluovuttajina

ovat levypatterit, luonnollisesti öljykattila on hoitanut myös

käyttöveden lämmityksen. Talon ilmanvaihto on alun perin 

ollut painovoimainen. 

Ulkoyksikössä kiertää vesi, ei mitään ym-
päristöä rasittavia kylmäaineita. Varaaja
lämmittää patteriverkon ja käyttöveden. 

Varaajan ohjauspaneeli:
laiteessa on mikrosiru-

järjestelmä, joka tarkkai-
lee laitteen kaikkia toi-

mintoja, sallii yksittäiset
säädöt, näyttää lämpöti-
lat, käyttöajat, vikailmoi-

tukset sekä sallii säätö-
jen ja vianmäärityksen

tekemisen.
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toa yhtä usein kuin kesälaatu, vaik-
kakin hinta on 6 – 7 % kalliimpi. Li-
säksi yleissähköä on samana aika-
välinä kulunut 3400 kWh/vuosi.

Vesi-ilmalämpöpumppu ja
erillinen ilmanvaihtokone
Talvella ja keväällä 2008 oli keskuste-
lu ilmastonmuutoksesta, matala-
energiarakentamisesta ja päästö-
kaupoista kuumimmillaan. Itse em-
me edes ajatelleet, pelkästään ekolo-
gisista syistä, laittavamme uutta öljy-
lämmitysjärjestelmää. Maa- ja kau-
kolämmön hylkäsimme kahdestakin
syystä, jotka ovat ominaisia molem-
mille järjestelmille: suuret perusta-
mis-/liittymiskustannukset sekä kai-
vujen aiheuttamat tuhot valmiille pi-
harakenteille. Lisäksi maalämmölle ei
tontillamme olisi luultavasti ollut edes
tarpeeksi tilaa. Kaukolämmön liitty-
mismaksu on alueellamme 6007 € ja
lämmönvaihtimen kustannus asen-
nuksineen noin 6000 €, siis yhteensä
noin 12 000 €. Kiinteä kaukoläm-
mön perusvuosimaksu olisi meidän
talollemme 594 € ja mittaukseen pe-
rustuvan energian arvio 775 €, siis
yhteensä 1369 €/vuosi. Tyypillistä
energiayhtiöiden etukäteisarvioille
on, että ne ovat toteumaa alempia,
lieneeköhän kyseessä markkinointi-
kikka?

Jäljelle jäi siis vain poistoilma-
lämpöpumppu ja ilma/vesilämpö-
pumppu. Olimme joka tapauksessa
päättäneet korvata painovoimaisen
ilmanvaihtojärjestelmän koneellisel-
la tulo-poisto-ilmanvaihtolaitoksel-
la, jossa on lämmön talteenotto.
Perustamiskustannuksiltaan pois-
toilmalämpöpumppu olisi ollut
edullisempi kuin vesi-ilmalämpö-
pumppu ja erillinen ilmanvaihtoko-
ne. Kuitenkin päädyimme viimeksi
mainittuun vaihtoehtoon, koska se
on hyötysuhteeltaan merkittävästi
parempi ja pystyy lämmittämään ta-
lon ja käyttöveden kovillakin pakka-
silla ilman lisäenergiaa. Merkittävä
vaikutus valintaamme oli LVI-ura-
koitsijan omakohtaisilla kokemuk-
silla ja hänen asiantuntevilla lausun-
noillaan järjestelmän puolesta. Meil-
lä on nyt runsaan vuoden kokemus
lämmitysjärjestelmästä ja energia-
vertailu 12 kk:n ajalta.

Vertailu hintamuutosten 
takia vaikeaa

Eri lämmitystapojen aiheuttamien
kustannusten vertailu on ongelmal-
lista, koska energian hinta vaihtelee
voimakkaasti. Kevyen polttoöljyn
hinta on alentunut lähes puoleen
viimeisen vuoden aikana. 20.5.2008
kevyt polttoöljy maksoi 1,05 €/l ja
noin vuoden kuluttua 18.5.2009 se
maksoi 0,57 €/l. Siis vuoden 2008
toukokuun öljyn hinnalla talomme
lämmitys maksoi 1995 €/vuosi, kun
se vuoden 2009 vastaavan ajan-
kohdan hinnalla maksaisi 1083 €,
eli noin 84 % vähemmän kuin vuot-
ta aiemmin.

Mikä on siis lämmitysöljyn hinta
vuoden päästä? Nouseeko öljyn
hinta maailman taloudellisen tilan-
teen parannuttua? Mikä on sähkön
hinta jatkossa, nouseeko se öljyn
hinnan suhteessa, vai enemmän,
vai pysyykö ennallaan? Joka ta-
pauksessa laitteet, jotka tuottavat
energiaa useankertaisesti enem-
män kuin sitä ottavat, ovat tulevai-
suutta ja kestävää kehitystä. Mie-
lestäni ilma/vesilämpöpumppu ja il-
malämpöpumppu yleensäkin, kuten
myös maalämpöpumppu ovat oivia
esimerkkejä oikeansuuntaisesta ke-
hityksestä.

Kulutuksen seurannalla 
faktatietoa
Muutamia toteutuneita tosiasioita:
ilmanvaihtolaitos ja lämmitysjärjes-
telmä otettiin käyttöön toukokuun
puolivälissä 2008 ja sähkömittari
luettiin 18.5.2008. Laskennallisesti
ilmanvaihtokone käyttää sähköä
vuodessa 400 kWh. Aiemmin talos-
sa on ollut painovoimainen ilman-
vaihto ja nyt seurantavuonna ilman-
vaihto on tästä syystä ollut monin-
kertainen aiempaan verrattuna. Tä-
mä on luonnollisesti lisännyt raken-
nuksen lämmitystarvetta, joten saa-
dut energiankulutusarvot ovat öljy-
lämmitysystävällisiä. Ilmanvaihto-
koneen tuloilman lämmitysvastuk-
sen käyttämän sähköenergian mit-
taus olisi toki ollut mahdollista ja sil-
lä olisi saatu melko tarkkaan ilman-
vaihdon hukkaaman lämmitysener-
gian määrä. 

18.5.2008-17.5.2009 välisenä
aikana kului sähköä 13 456 kWh.
Aiempien noin yhdeksän vuoden
keskimääräinen taloussähkön kulu-
tus on ollut 3400 kWh/vuosi, lisäksi
nyt IV-kone on pyöriäkseen käyttä-
nyt sähköä 400 kWh/vuosi, siis yh-
teensä 3800 kWh. Talon lämmityk-
seen on siis kulunut sähköä noin 9
650 kWh, mikä rahallisesti tämän
hetkisen sähkön hinnoittelun mu-
kaan on noin 970 €. Lämmitysjär-
jestelmän muutos ja IV-työt maksoi-
vat yhteensä noin 15 000 €, joiden
lisäksi oli melko runsaasti myös
omaa työtä, lähinnä IV-putkien ko-
telointeja, alakattoja yms. Lämmi-
tysjärjestelmän muutostöidenkus-
tannus oli melko tarkkaan 10 000 €. 

Hintansa väärtti
Nykyinen järjestelmä oli noin 30 %
kalliimpi kuin uuden öljylämmityk-
sen asentaminen, mutta jo vuoden
kokemuksen mukaan se on hintan-
sa väärtti. Järjestelmä on äänetön,
ei vaadi nuohousta, eikä muita puh-
distuksia, ei ole polttimen huoltoja,
ei öljyn tilauksia ja se on paloturval-
linen. Viime talven pakkaskautena
vesivaraajan sähkövastusta ei tar-
vinnut kertaakaan laittaa päälle, il-
malämpöpumppu hoiti veden läm-
mityksen, tosin pakkanen oli kireim-
millään vain –16 astetta. Mikä pa-
rasta: voimme ainakin lämmityksen
osalta pienentää omaa fossiilista ja-
lanjälkeämme.

Raimo Seppänen
tyytyväinen ilma/vesipumppulämmittäjä
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TMRakennusmaailma -lehden
teettämän, joulukuussa

2008 julkistetun tutkimuksen mu-
kaan uudet ilmalämpöpumput vä-
hentävät kotitalouden energianku-
lutusta jopa tehokkaammin kuin
asunnon lisäeristäminen.

Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskuksen kylmälaboratorio
tutki kuusi uutta, suhteellisen teho-
kasta ilmalämpöpumppua. Vertai-
lun ilmalämpöpumput olivat kaikki
nk. 12-sarjan laitteita, mikä tarkoit-
taa noin 3,5 kW:n kokoluokkaa. Ne
soveltuvat hyvin suhteellisen kook-
kaidenkin omakotitalojen ja asunto-
jen energiaa säästäviksi lämmön-
tuottajiksi.

Rakennusmaailma-lehden mu-
kaan testattujen pumppujen kärki-
joukko on niin tasainen, että lämmi-
tystehossa saavutettavaan hyötyyn
vaikuttaa laitemerkkiä enemmän ti-
la, johon pumppu asennetaan, ja
laitteen käyttötavat.

Myös jäähdytykseen
Ilmalämpöpumppu toimii tarvittaes-
sa myös jäähdyttäjänä. Laitteen toi-
mintaperiaate on aivan sama kuin
lämmityksessä, lämpöä siirretään-
kin nyt vain sisältä asunnosta ulos. 

Lämpöpumpun ulkoyksikölle
kertyy huurretta, kun lämpötila las-
kee lähelle nollaa. Laite huolehtii it-
se kennon huurteen sulattamisesta
ja pohjapellin päälle asennettu vas-
tus huolehtii veden poistumisesta
ulkoyksikön pohjalta. Sulatusjakso-
ja tulee lämmityskäytössä tiheim-
millään puolen tunnin välein laitteen
käytöstä, ulkoilman lämpötilasta ja
ilmankosteudesta riippuen. Sula-
tusjaksot jälkeen laite jatkaa lämmi-
tystoimintoa automaattisesti. Sula-
tuksen seurauksena pakkasilmoilla
laitteen ulkoyksikön alle kertyy jää-
tä. Jos ulkoyksikkö on asennettu lä-
helle maanpintaa, on huolehdittava,
ettei yksikön alle kertyvä jää pääse
tukkimaan vedenpoistoaukkoja. Ul-
koyksikön alle voi laittaa myös sula-
misvedelle astian, joka on helppo
tyhjentää.

Erityisesti laitteeseen muodostu-
van kondenssiveden poisjohtami-
sesta on huolehdittava silloin, jos ul-
koyksikkö asennetaan parvekkeelle.
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lmalämpöpumppuja asennetaan Suomessa kiihtyvällä 

tahdilla. Viime vuodelta tilastot vielä puuttuvat, mutta jo

vuonna 2007 ylitettiin 100 000 kpl raja. Ilmalämpöpumppuja

asennettaneen myös tänä vuonna ennätysmäärä. Ei ihme,

sillä ammattilainen asentaa ilmalämpöpumpun kohtuullisen

helposti ja edullisesti myös vanhaan rakennukseen. 

Ulkolämpötilan laskiessa alle -10 asteen pumpun lämmitys-

teho putoaa ratkaisevasti, joten pelkäksi lämmitysjärjestel-

mäksi se ei riitä. Hyvä lisälämmönlähde se silti on, varsinkin

suorasähkölämmitteisessä rakennuksessa.

Lämpöpumpun ulkoyksikön ihanteellinen sijoituspaikka on noin metrin korkeudella maas-
ta, mieluiten pohjois-itäseinällä. Kuva: Sulpu

Ilmasta 
lämpöä 

pumpulla

Ilmasta 
lämpöä 

pumpulla
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Sijoita oikein

Sekä ilmalämpöpumpun ulko- että
sisäyksikön sijoituspaikka on toi-
minnan kannalta tärkeä. Sisäyksik-
kö olisi järkevintä sijoittaa huoneis-
ton avarimpaan tilaa, josta lämpö
pääsee vapaasti leviämään koko
asuntoon. Paras paikka on siis aina
myös varsin näkyvä, joten myös il-
mapumpun ulkonäöllä on väliä.
Olohuoneen paraatipaikalle se ei
silti nykymuotoiluilla taida vielä yl-
tää. Sisäyksikön pitäisi olla myös
kohtuuhyvin saavutettavissa, jotta

suodattimien vaihtaminen ei hanka-
loidu.

Uusissa laitteissa pumpun ääni-
taso on aikaisempaa alhaisempi, jo-
ten asennus jopa makuuhuonee-
seen on mahdollinen.

Ulkoyksikkö kiinnitetään mah-
dollisimman huomaamattomasti jo-
ko rakennuksen ulkoseinään tai eril-
liselle maa-asennustelineelle raken-
nuksen vierustalle. Asennuspaikan
ilmansuunnalla ei ole lämmityksen
kannalta kovin suurta merkitystä.
Jäähdytyskäyttöä ajatellen ulkoyk-
sikkö olisi kuitenkin järkevää sijoit-

taa sellaiseen paikkaan, jossa se
aurinkoisena päivänä olisi varjossa. 

Ilmalämpöpumppu lyhyesti
• Hyödyntää ulkoilman sisältämää
energiaa.

• Sisältää ulkoyksikön ja yhden
tai useamman sisäyksikön. Ulkoyk-
sikkö kierrättää ulkoilmaa lävitseen
ja jäähdyttää sen. Kompressorin
avulla talteen otettu lämpö siirre-
tään sisäyksikköön, joka luovuttaa
lämmön huoneilmaan tai esimerkik-
si käyttöveteen.

• Taloudellisesti tehokkaimmin il-
malämpöpumppu toimii huonekoh-
taisen suoran sähkölämmityksen rin-
nalla vanhoissa pientaloissa. 

• Yhden ilmalämpöpumpun si-
säyksikön lämmityskapasiteetti on
noin 100 m2

• Sisäyksikön ja sen suodatti-
mien ilmankiertokapasiteetti on 300-
500 m3/h eli noin talollinen tunnissa.

• Toiminta parhaimmillaan kun
ulkoilma -10 °C - +10 °C

• Kompressorin käyttöikä keski-
määrin 15 vuotta.

• Hinta vaihtelee tehosta ja va-
rustelusta riippuen. Halvimmillaan
ilmalämpöpumpun hinta on noin
600 euroa. Keskimäärin laite asen-
nuksineen maksaa noin parituhatta
euroa. Asennus on kotitalousvä-
hennyskelpoinen. Lista kylmäaine-
toiminnanharjoittajista löytyy Tuke-
sin sivuilta osoitteesta www.tukes.fi
➔ tietopalvelut ➔ rekisterit ➔ kylmä-
ainetoiminnanharjoittajat

Sirkka Saarinen
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Ilmalämpöpumpun saa asentaa 
vain pätevä kylmälaiteliike 

Kovasti suosiotaan kasvattaneiden ilmalämpöpumppujen asennuksis-
sa on ilmennyt ongelmia. Ilmalämpöpumppujen asennus on ammatti-
laisten työtä, joten laitteiden turvallisuus on varmistettava pätevällä
asennuksella. Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain siihen oikeutettu
kylmälaiteliike. Asennusta ei saa tehdä itse eikä sitä saa teettää epä-
pätevällä asennusliikkeellä. 

Ennen asennusta on varmistettava, että asennusliikkeellä on vaadit-
tu kylmälaiteliikkeen pätevyys. Tukes (Turvatekniikan keskus) pitää re-
kisteriä pätevistä kylmälaiteliikkeistä. 

Ilmalämpöpumpun asennuksessa tarvittavat mahdolliset sähkötyöt
tulee teettää siihen oikeutetulla sähköurakoitsijalla. Kylmälaiteliikkeellä
ei välttämättä ole sähköurakointioikeuksia, jolloin sähkötyöt on teetet-
tävä pätevällä sähköurakoitsijalla. Tukes pitää erillistä rekisteriä sähkö-
urakointioikeudet omaavista toiminnanharjoittajista. Ei-ammattilaisen
tekemät sähkötyöt voivat johtaa hengenvaaraan.

Kylmälaiteliikkeen on annettava ilmalämpöpumpun asennuksesta
todistus. Todistuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä asennus koskee.
Todistuksessa tulee olla myös kylmälaiteliikkeen vastuuhenkilön allekir-
joittama vakuutus siitä, että ilmalämpöpumpun asennus on tehty mää-
räysten ja asennusohjeiden mukaisesti.

Ilmalämpöpumpun mukana on toimitettava käyttäjälle suomen- ja
ruotsinkieliset käyttöohjeet. Käyttöohjeissa selvitetään ne ilmalämpö-
pumpun käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon liittyvät toimet, jotka
käyttäjä saa tehdä itse. Asennusliikkeille tarkoitettuja asennus- ja huol-
to-ohjeita ei tarvitse toimittaa käyttäjälle.

Ilmalämpöpumpun
sisäyksikölle hyvä
paikka on esimer-
kiksi eteisaula, jos-
sa sen ääni ei häi-
ritse. Sisäovet kan-
nattaa pitää auki,
jotta ilma pääsee
kiertämään ja läm-
pö jakautuu tasai-
sesti. Kuva: Sulpu

Ilmalämpöpumpun asentaminen ja
säädöt ovat ammattilaisen tehtäviä.
Kuva: Sulpu



Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1400 jäsentä. 
Yhdistys on valtakunnallisen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.

Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä 
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.

Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella, 
Nestori-Maja Vihdin Wuoriolassa sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin 
Laajasalossa.

Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa 
Fredrikinkatu 51 - 53 A, 00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, fax (09) 642 259.

Ota yhteyttä ja kysy lisää yhdistyksen toiminnasta ja jäseneduista!

Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

Yhdistyksen alaosastot

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Rkm-Veneilijät HRV ry
Ampujat
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Jalkapallo
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Laskettelu
Lentopallo
Mailapelit
Nestori-Maja
Rakennusmestarien Rouvat
RKM-Veteraanit
Suunnistus
Uinti ja sukellus

Yhdistyksen hallitus vuonna 2009

Puheenjohtaja Raimo Seppänen
1. varapuheenjohtaja Esa Säntti
2. varapuheenjohtaja Ari Autio
Ari Angervuori
Kai Juurtela
Ari Laamanen 
Eino Menlös
Jukka Multanen
Mikko Ojala
Pentti Paavola 
Jari Raukko 
Martti Rissanen 

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

•

•

•

•
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