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Fiksu talo
• säästä energiaa
• hyödyntää uusiutuvia
energialähteitä
• on kestävä ja korjattava
• säästää luontoa ja kukkaroa
Esimerkkejä energiatehokkaan pientalon
säästöistä verrattuna tavalliseen taloon:
CO2 kg/v

€/v

Tilojen lämmitys -50-75 % 2000–3000 750–1125
Lämmin käyttövesi -50 %
Kotitaloussähkö -30 %
Yhteensä

550
300
490
270
3040–4040 2220–2865

Luvut sähkön keskihinnalla 15 sent/kWh ja kieskimääräisillä ominaispäästöillä
274 kg CO2/kWh ja lämmityssähkön osalta 400 kg CO2 / kWh. Verrattu
omakotitaloon, jossa suora sähkölämmitys ja kokonaiskulutus 20 000 kWh / v
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Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen
• päivittäinen henkilöauton käyttö voi
aiheuttaa suuremmat CO₂ -päästöt
kuin talon lämmitys
• hajaantuva yhdyskuntarakenne on
ympäristön kannalta huono suunta
• vältä autoriippuvuutta – rakenna
palveluiden ja työpaikkojen lähelle
olemassa olevaa kaupunki- tai
kylärakennetta täydentäen
• harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien
läheisyys vähentävät auton tarvetta
• juna on polkupyörän ja kävelyn
jälkeen ekotehokkain liikkumismuoto
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Rakennuspaikan pienilmasto ja
luonnonolot
• aurinkoisessa ja tuulilta suojaisessa
paikassa rakennus kuluttaa jopa 30 %
vähemmän lämmitysenergiaa kuin
tuulisessa ja varjoisassa paikassa
• oleskelutilat ja pihat etelään,
säilytystilat ja makuuhuoneet
pohjoiseen
• tilojen ja lappeiden suuntaus
aurinkoon
Lindosin passiivitalot Etelä-Ruotsissa
kylpevät suojaisessa laaksossa
auringossa ja hyödyntävät
aurinkoenergiaa aktiivisesti
(aurinkokeräimet) ja passiivisesti
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Talon tilaratkaisut
• Pieni tarvitsee vähemmän energiaa
kuin liian väljä
• Kompakti muoto - mahdollisimman
vähän ulkovaippaa suhteessa
lattiapinta-alaan
• Passiivinen aurinkoenergia - suuntaus
etelään, kesäinen ylikuumeneminen
estetään varjostavilla räystäillä tai
kasvillisuudella: lehtipuu varjostaa
kesällä, mutta päästää valon lävitseen
talvella.
• Saunan voi sijoittaa erilliseen
rakennukseen, jolloin sitä ei tarvitse
pitää lämpimänä saunakertojen välillä
• Muunneltavuus ja tilojen joustavuus
lisäävät ekotehokkuutta: tarpeettomat
tilat voi vuokrata pois tai jättää
kylmilleen
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Materiaalit ja rakenteet
• Suhteellinen osuus kokonaisuudesta
kasvaa, matalaenergia- ja
passiivirakentamisessa 20–30 %
• Paikallisuus, kierrätettävyys
• Pienet piiloenergiavirrat ja hiilijälki
Materiaali
Alumiini
Muovit
Teräs
Sementti
savitili
Puu

kWh/kg
63
25
8.4
1.3
0.9
0.7

Hiilijalanjälki
9 kg CO₂ / kg
4 kg CO₂ / kg
5 kg CO₂ / kg
0.3 kg CO₂ / kg
3 kg CO₂ / kg
- 1.5 CO₂ / kg

Puu on Suomessa luonteva ekotalon
materiaali. Puu lisäksi sitoo ja varastoi
6

Rakennusrungon energiatehokkuus
• on monen osatekijän summa
• paksu eristekerros estää lämmön
johtumisen
• ilmatiiveys estää lämpövuodot
• koneellisen ilmanvaihdon LTO
palauttaa lämmön poistoilmasta
• huolellinen toteutus on
energiatehokkaan rakennuksen
onnistumisen a ja o
Tikkurilan passiivitalossa on paksut eristeet
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Energiatehokkuus
• energiatehokkuus on kestävän
rakentamisen kuuma ydin, mutta
ei suinkaan ainut osatekijä
Oleellista energiatehokkuudessa on
• kuinka vähän energiaa talossa
kulutetaan
• millä energia on tuotettu
• ja mitä energiasta hyödytään
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Passiivitalo
• Lämmitysenergian tarve 20–30 kWh/
m² (noin viidennes 2010 normitalosta)
• Tehokas koneellisen
tulopoistoilmanvaihdon
lämmöntalteenotto (vuosihyötysuhde
> 70)
• hyvin tiivis (ilmavuotoluku alle 0,6)
• kustannukset 5–10 % suuremmat kuin
normitalon
Matalaenergiatalo
• Lämmitysenergian tarve 40–60 kWh/
m² (85 % 2010 normitalosta)
Kuvassa suomen ensimmäinen passiivitalo
Vantaan Tikkurilassa

9

Plusenergiatalo
• rakennus tuottaa vuositasolla enemmän
energiaa, kuin mitä se kuluttaa
• kun energiaa tuotetaan yli oman tarpeen
sitä syötetään verkkoon, kun oma
energia ei riitä, sitä ostetaan verkosta
• energiaa tuotetaan usein auringon ja
tuulen avulla
Nollaenergiatalo
• kuin edellä, mutta vuositase energian
ostamisen ja syöttämisen välillä 0
• Suomessa siirrytään
uudisrakentamisessa nollaenergiatasoon
2020 mennessä
Plusenergiatloja Saksan Freiburgissa
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ET-luku (kWh/brm2 /vuosi)
Lämmitysenergiantarve vuodessa
Yläpohja: u-arvo / villaa
Alapohja, ryömintätila: u-arvo / villaa

NORMITALO 2010
160–170
100–110 kWh/m2
0,09 / 550 mm
0,16 / 250 mm

MATALAENERGIATALO
111–130
26–50 kWh/m2
0,09 / 550 mm
0,16 / 250 mm

PASSIIVITALO
90–110
15–25 kWh/m2
0,07 / 600 mm
0,09 / 500 mm

Alapohja, maanvarainen: u-arvo / villaa

0,16 / 200 mm

0,16 / 200 mm

0,08 / 350 mm

u-arvo, ulkoseinä
u-arvo, ikkunat
u-arvo, ovet
Vaipan ilmanvuotoluku
LTO:n hyötysuhde

0,17 / 250 mm
1,0
1,0
< 2,0
> 45 %

0,17 / 250 mm
1,0
1,0
< 1,0
> 65 %

0,10 / 370 mm
0,8
0,5
< 0,6
> 75 %

KAAVIO: Suuntaa antavia esimerkkejä normitalon, matalaenergiatalon ja passiivitalon energiankulutuksista ja muista ominaisuuksisita. Lähteet:
Motiva, Oulun rakennusvalvonta ja RIL Matalaenergiarakentaminen.
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Käytetyn energian tuotantomuodolla on
merkittävä vaikutus talon CO₂ -päästöihin.
Ostoenergia on taloon ostettua polttoainetta (puu, pelletti, öljy, maakaasu jne)
tai energiaa (sähkö ja lämpö)
Omaa energiantuotantoa, kuten aurinko ja
tuulisähköä, ei laskta mukaan e-lukuun,
talossa hyödynnetyt ilmaisenergiat
ikäänkuin vähennetään e-luvusta.
Energiamuotojen kertoimet (1.7.2012
alkaen):
• sähkö 1,7
• fossiiliset polttoaineet 1
• kaukolämpö 0,7
• kaukojäähdytys 0,4
• uusiutuvat 0,5
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Laite tai lämmitysmuoto
Aurinkolämpökeräin, 7 m2
Aurinkosähköpaneeli, 10 m2
Tuulivoimala, 4 kW (3
Ilmalämpöpumppu
Ilma-vesilämpöpumppu
Maalämpöpumppu (3
Pellettikattila
Kaukolämpö
Suorasähkölämmitys
Öljylämmitys

Osuus pientalon
Investointikokonaiskulutukses- kustannukset
ta
10 %
3000–5000
5%
5000
20–25 %
15 000–25 000
15–25 %
2000
20–30 %
8000–12 000
75 %
15 000–20 000
75 %
10 000–15 000
75 %
10 000–12 000
75 %
5 000–10 000
75 %
10 000–12 000

Käyttö senttiä / kWh CO2 g / kWh (4
0
0
0
3,3–5,5
7–10
4–5
5–6
7–8
12–14
10–12

10
40
10
200–280 (1
160–240 (1
120 (1
30
218 (2
400 (1
267

TAULUKKO: Hiilineutraali Harakka -hanke 2011. LÄHTEET: (1 = sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 270 g/kWh, mutta määrä vaihtelee
vuosien ja vuodenaikojen mukaan riippuen sähkön kulutuksen määrästä ja tuotantotavasta. Talvisin, kun sähköä käytetään enemmään, käynnistetään
varavoimaloita, jotka käyttävät polttoaineennaan kivihiiltä. Tällöin sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt saattavat nousta jopa 900 g/kWh. Tästä syystä
sähkölämmityksen keskipäästö on tässä 400 g/kWh. Sähkön ja kaukolämmön ominaispäästöt vaihtelevat vuosittain. Myös lämpöpumppujen
hiilidioksidipäästöt on suhteutettu lämmityskauden kertoimeen 400 g/kWh. (2 = kaukolämmön keskimääräinen ominaispäästökerroin. (3 = Vaatii yleensä
toimenpide- tai rakennusluvan. Kysy laitteiden luvanvaraisuudesta oman kuntasi rakennusvalvonnasta. (4 = eri energia muotojen päästöt koottu useasta eri
lähteestä, joten niiden vertaaminen keskenään on suuntaa antavaa, lähteet: Motiva, VTT ja Aalto-yliopisto (Matias Keto: Energiamuotojen kerroin 2010).
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Säästä sähköä
• Kolmannes kokonaisenergiasta
• Laitteet ja valaisimet parasta
energialuokkaa
• Talossa on "poissa kotoa" -kytkin
• Talossa on asukkaan luettavissa oleva
sen hetkistä kulutusta kuvaava mittari
• luonnonvaloa talvellakin
• maakellarit, puuliedet ja -kiukaat

Valmius- eli ”stand-by” -tilassa olevien
laitteiden virrankulutus on helppo katkaista
jatkojohdosta. Valmiustila voi muodostaa
jopa 10 % sähkönkulutuksesta.
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Reaaliaikainen sähkönkulutuksen
mittari ohjaa sähkönkäytössä, ja
vähentää siten sähkönkulutusta jopa 10
%.
Tämän mallin näyttö ärjyy punaisena,
kun sähköä kulutetaan paljon, ja leppyy
violetiksi, kun sähkönkulutusta
vähennetään.
Tietyt mallit voi ohjelmoida myös
näyttämään kulutuksen euroina tai
hiilidioksidipäästöinä.
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Vesi
• veden lämmitys vie viidenneksen
nykyisten pientalojen
energiankulutuksesta, varsinkin
lämmintä vettä pitäisi säästää
• vettä säätävät laitteet ja vesikalusteet
leikkaavat veden kulusta tuntuvasti
• vettä säästävät suihkusekoittimet ja
vedensekoittimet säästävät vettä
eritysen kustannustehokkaasti
• vesiliittymän paineenalennusventtiiliä
saadaan asunnon veden kulutus
säädettyä kertaheitolla kohtuulliselle
tasolle
• kulutustottumukset vaikuttavat paljon
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Jäte
• jätteiden lajittelu ja kierrättäminen
vähentävät hiilidioksidipäästöjä 500 kiloa
verrattuna jätteiden päätymiseen
lajittelemattomina kaatopaikalle
• lajittelemalla käyttökelpoiset raaka-aineet
ja ravinteet saadaan takaisin kiertoon
• toimiva lajittelu tarvitsee riittävästi tilaa –
neljän astian jätevaunu on minimi
• lisäksi säilytystilaa tarvitaan mm. paperin
ja muiden suurikokoisten kierrätettävien
varastointiin
• pakkasta sietävä ja pienjyrsijäsuojattu
kompostori sopii parhaiten oloihimme
Tuttu tilanne? Liian ahtaat säilytystilat
hankaloittavat lajittelua
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Pihan käsittely
• Pihan käsittely voi jopa parantaa
paikallista luonnon monimuotoisuutta
• Rehevä piha tarjoaa elinpaikan
lukuisemmalle eliöjoukolle kuin
kynitty nurmikko
• Suosi kasvivalinnoissa perinne- ja
kotimaisia lajikkeita
• kasvillisuus suojaa tuulelta ja
auringolta
• hulevedet (sade- ja sulamisvedet)
tulee käsitellä ja imeyttää tontilla.
Hulevesiä voidaan kerätä myös
vesialtaisiin ja käyttää pihan kastelun.
Villa Solbranttenin katolla viihtyy 40
kasvilajia
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Talon toteutus
• vasta huolellinen toteutus takaa talon
eko- ja energiatehokkuuden –
hutiloiden toteutettu talo saattaa
päästää lämmöt harakoille
• minimoi työmaan jätevirrat
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Talon käyttö
• talo ei toimi itsestään
• ekotehokkuus vaatii pientä
viitseliäisyyttä, joka voi olla
hauskaakin puuhastelua
• tutkimusten mukaan täysin
identtisten asuntojen energian
kulutus voi heittää jopa 50 %
säästävien ja tuhlailevien asukkaiden
välillä
• asumisen lisäksi myös muut
kulutustottumukset vaikuttavat
yksilön hiilijalanjälkeen
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Aiheesta lisää:
www.rakentajanekolaskuri.fi
• kotimainen, ei-kaupallinen ja
monipuoilnen
• 2 laskuria, light ja pro
• tieto-osio
• kattava linkki- ja kirjallisuuslista
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Kiitos
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