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Pääkirjoitus
Hyvä lukija! Rakennusala on murroksessa. 
Rakennusten ympäristöön liittyvien teki-
jöiden huomioiminen on tulevaisuudessa 
entistäkin tärkeämpi tekijä niin yritysten kil-
pailukyvyn kuin rakennetun ympäristön viih-
tyvyyden ja energiatehokkuuden parantami-
sessa. Meidän opiskelijoiden mielestä NYT 
on korkea aika herättää keskustelua aiheesta 
alan toimijoiden keskuudessa ja tuoda tuo-
reita näkökulmia moneen tärkeään aihee-
seen vihreämmän rakentamisen saralla. 

Seuraavilla sivuilla on Otaniemen Raken-
tamistalouden kerho ROPOn tekemän Ro-
portti-projektin lopputulos. Tempauksen ta-
voitteena oli tuottaa laadukas julkaisu, joka 
sai työnimekseen Roportti. Julkaisun ovat 
toteuttaneet opiskelijat yhteistyössä yritys-
ten kanssa. Opiskelijayhteisön ja yritysten 
välisestä yhteistyöstä on puhuttu julkisuu-
dessa, mutta usein se on jäänyt rekrytointiti-
laisuuksien (lue saunailtojen) tasolle. Projek-
tin voi nähdä myös vahvempana avauksena 
tälle yhteistyölle. 

Marraskuussa 2012 San Franciscossa järjes-
tettiin Greenbuild Expo and Conference, jos-
sa 150 luentoa ja yli 850 näytteilleasettajaa 
tarjosivat kattavan yleiskatsauksen alan 
uusimpiin trendeihin ja ajankohtaisimpiin 
tuotteisiin. Messuilla ja koko matkalla oli ais-
tittavissa amerikkalainen unelma. Vaikka se 
unelma on monilta osin erilainen kuin meillä 
Suomessa, jotain olisi hyvä oppia – intohimo 
ja tavoitteellisuus saavat ihmiset saavutta-
maan ihmeellisiä asioita! 

Pääyhteistyökumppaneiden määrittelemät 
artikkelien aiheet toimivat hyvänä runkona, 
johon pystyi kiteyttämään niin messuilta 
kuin muualtakin tulleita ideoita. Kaikki yh-
teistyökumppanit ja koko ala saavat nuorten, 
tulevaisuuden tekijöiden näkemyksen mo-
neen aiheeseen. Jos tämä projekti tuottaa 
yhdenkin liiketoiminnan kannalta merkit-
tävän idean, on se ollut yritysten panoksiin 
verrattuna merkittävä.

Roportin tavoitteena on siis herättää ajatuk-
sia ja keskustelua. Kyseenalaistaa, ideoida ja 
katsoa tulevaisuuteen. Mikä ja kuka määrit-
telee rakennusten ekotehokkuuden tason? 
Kuinka käytössä olevia rakennuksia on mah-
dollista parantaa? Mitä uusia innovaatiota ja 
teknologioita on näköpiirissä tai miten ve-
sitekniikka liittyy ekotehokkuuteen? Näihin 
ja moniin muihin aiheisiin on otettu kantaa 
kolmessatoista artikkelissa. Tulevaisuuden 
trendien ymmärtäminen luo paremmat puit-
teet kaikelle toiminnalle. 

Koska matkassa oli muitakin kuin raken-
tamistalouden opiskelijoita, artikkeleissa 
käsitellään myös muita kuin puhtaasti raken-
tamiseen liittyviä aiheita. Tulevaisuudessa 
kiinteistö- ja rakennusalat lähentyvät toi-
siaan ja yhteistyö lisääntyy. Samoin muiden 
rakentamista lähellä olevien alojen rajapin-
nat tulevat hämärtymään tulevaisuudessa 
jopa siinä määrin, että alat sulautuvat entistä 
enemmän toisiinsa rakennetun ympäristön 
alaksi.

Monet Roportin aihepiirit lomittuvat kes-
kenään luoden kokonaisuuden, joka kattaa 
monta vihreän rakentamisen keskeistä tee-
maa. Roportin artikkeleiden ulkopuolelle on 
jäänyt myös osittain tärkeitä aihepiirejä, joita 
olisi voinut käsitellä tarkemmin.  Esimerkik-
si puurakentaminen, uusiutuvan energian 
tuotantomuodot ja monet muut aihepiirit 
jäivät laajasta rakentamisen kentästä hieman 
vähemmälle huomiolle. Lisäksi monessa ar-
tikkelissa käsitelty rakennusten käyttäjien 
näkökulma ja sen vaikutus rakennetun ym-
päristön tehokkuuteen olisi ansainnut ko-
konaan oman artikkelinsa. Monet artikkelit 
liittyvät epäsuorasti useisiin nykyisiin tren-
deihin kuten Integrated Project Delivery:iin 
(IPD) ja lean-ajatteluun. Artikkeleiden sisäl-
töä on siis mahdollista soveltaa muissakin 
yhteyksissä. 

Vaikka matkan päätarkoitus oli mennä mes-
suille haistelemaan uusia tuulia, reissu oli ko-
konaisuudessaan huikea kokemus. Porukan 
sitoutuneisuus ja pilke silmäkulmassa toivat 
reissuun hyvää värinää. Kaikilta kommelluk-
siltakaan ei vältytty, mutta ne ovatkin jo toi-
nen tarina. Teekkarielämää joskus viettäneet 
tietänevät kuitenkin, mistä on kyse. Roportin 
tekijäporukan pyyteetön työ julkaisun eteen 
ja tiedon kartoittaminen myös messujen ul-
kopuolella takaavat julkaisun laadun. Luke-
malla julkaisun kannesta kanteen jokainen 
saa varmasti jotain uutta ja mielenkiintoista 
tietoa vihreästä rakentamisesta riippumatta 
omasta taustastaan. Roportti tarjoaa ajatuk-
sia siitä, mihin rakennusala on menossa ko-
vempaa kuin moni ehkä aavistaakaan.

Ilman yhteistyökumppaneiden tukea tämä 
projekti ei olisi ollut mahdollinen. Kiitos 
siitä heille. Yhteistyökumppaneiden usko 
opiskelijoiden sitoutumiseen merkittävien 
lopputulosten aikaansaamiseksi muistuttaa 
Kalifornian, San Franciscon ja sen innovatii-
visten yritysten keskittymän asennetta - uu-
den tutkiminen, siihen uskominen ja riskien 
ottaminen kannattaa. Vihreys on mahdolli-
suus, johon on uskallettava tarttua!

Jyry Kuokkanen
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Vihreämmän 
rakennuksen elinkaari

Vihreys on inflaation kourissa! Roportti esittää uusia 
näkökulmia vihreyteen. Vihreä rakentaminen ei ole 
keskittymistä pelkästään uusiomateriaaleihin, hiilijalanjälkeen 
ja energiatehokkuuteen, vaan vihreyteen voidaan päästä myös 
tehokkaammilla ja tuottavammilla rakentamisen prosesseilla. 

Roportti
1/13

Jos vihreä rakentaminen rinnastettaisiin 
puuhun, työn tuottavuuden kehitys olisi 
tämän puun juurakko ja yksittäiset mate-
riaaliratkaisut näkyvä lehvästö.

Yhdysvaltain ympäristöministeriö mää-
rittelee vihreän rakentamisen seuraavas-
ti: ”Vihreä rakentaminen on tapa tuottaa 
rakenteita ja prosesseja, jotka ovat ym-
päristövastuullisia ja materiaalitehokkaita 
koko rakennuksen elinkaaren ajan suun-
nittelusta rakentamiseen, käyttöön, yl-
läpitoon ja purkamiseen. Tämä käytäntö 
laajentaa ja tukee perinteistä rakennuksen 
suunnittelua, joka ottaa huomioon talou-
dellisuuden, tehokkuuden, kestävyyden 
ja mukavuuden.” Tämä määritelmä on 
ylimalkainen, eikä ota kantaa elinkaaren 
tuottavuuteen kokonaisuudessaan. Täs-
sä artikkelissa pureudutaan vihreyteen 
tuottavuuden näkökulmasta ja linkitetään 
elinkaaren palaset tuottavaksi kokonai-
suudeksi.

Suomessa rakentamisen tuottavuuden 
kasvu on toimialavertailun häntäpäässä. 
Valopilkkujakin on, mutta perinteisesti 

rakennetaan niin kuin ollaan aina raken-
nettu eikä keskitytä jatkuvaan prosessien 
kehittämiseen. Perinteiset tavat rakentaa 
energiatehokkaita rakennuksia kestävät 
kansainvälistä vertailua, mutta nämä tavat 
eivät kuitenkaan kestä tuottavuusvertai-
lua muiden toimialojen välillä. Miksi ra-
kennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt 
muiden toimialojen tahdissa? Rakennus-
ala on tuudittautunut suhdannesykliseen 
luonteeseen ja alan kansantaloudelliseen 
merkittävyyteen. Monet alat ovat uusiu-
tuneet usein laskusuhdanteiden aikana 
ja nousseet tuhkasta entistä ehompina. 
Rakennusalalla taantuma ei jatku loput-
tomiin, sillä rakennettavaa ja korjattavaa 
riittää aina, ja siksi alan on lupa odottaa 
parempia aikoja uusiutumatta. Viimeisim-
män taantuman aikana rakennusala on 
luottanut valtion elvytykseen ja subven-
tioihin; kun uudisrakentaminen niiaa niin 
valtio komppaa korjausrakentamista. Jos 
rakennusalan elvytys ei olisi itsestäänsel-
vyys, yritysten olisi kamppailtava olemas-
saolostaan jatkuvasti kehittämällä kilpai-
lukykyään. 

Rakentaminen olisi automaattisesti vih-
reämpää ja hiilijalanjälki mahtuisi sirom-
paankin töppöseen, jos elinkaaren jokai-
nen vaihe tehtäisiin realistisen nopeasti (ei 
hutiloiden), suunnitellun virheettömästi 
ja pienemmällä hukalla. Tehokas nopeus 
vähentää rakennusajan työvoimakapasi-
teettia eikä virheetön rakentaminen vaadi 
resursseja elinkaaren myöhemmissäkään 
vaiheissa. Turhat varmuusvarat voidaan 
jättää pois tehokkailla toimitusverkoilla. 

Uudistumisen näkökulmasta rakentami-
nen on palanut vuosikymmeniä tukah-
tuneella liekillä, mutta viimeaikoina hiil-
loksesta on alkanut nousta uusia lieskoja. 
Palamisprosessia kuvataan palamiskol-
miolla, jossa palon edellytyksinä ovat pa-
lava materiaali, riittävä lämpötila ja happi 
sekä näiden kolmen tekijän katkeamaton 
ketjureaktio. Kaikki palamisen kriteerit 
ovat tärkeitä, sillä prosessi ei tapahdu, 
jos yksikin tekijä puuttuu. Vihreämpään 
rakentamisen ja alan uudistumiseen tar-
vitaan nämä samat elementit: 
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•	 Teknologia- ja palveluinnovaatiot 
palavana materiaalina

•	 Rohkeat toimijat riittävinä lämpöti-
lan ja kipinän tuojina

•	 Muutoksen mahdollistava lainsää-
däntö ja määräykset hapen takaajina

Elinkaariajattelu on katkeamaton ketjure-
aktio!

Vaikka Roportti on täynnä uusia ideoita, 
se ei vielä lukiessa leimahda liekkiin. Jos 
rohkea Roportin lukija onnistuisikin sytyt-
tämään lehden hapettomissa olosuhteis-
sa, ilman happea liekki tukahtuisi hyvin 
nopeasti. Vasta lainsäätäjien avulla reak-
tioon puhallettu tuore happi varmistaisi 
Roportin täydellisen palamisen.

Vihreämmän rakennuksen 
elinkaari 

Edellisen aukeaman kuvissa on kontras-
tin luomiseksi nostettu esiin elinkaaren 
aikaisia kömpelöitä käytäntöjä ja huono-
ja asenteita, jotka estävät kehitystä. Toi-
saalta olemme ehdottaneet uusia tapoja 
ajatella ja toimia tuottavamman elinkaa-
ren hallinnan saavuttamiseksi. Elinkaaren 
vaiheet linkittyvät vihreällä langalla, joka 
ei katkea edes rakennuksen purkamiseen 
– rakennus on nimittäin suunniteltu siten, 
että kaikki purettu materiaali voidaan uu-
delleenkäyttää tai kierrättää. 

Rahoitus ja suunnittelu

Hidasteet: Uudistumisen hidasteik-
si olemme tunnistaneet gryndauksen 
ja muutosvastarinnan. Gryndauksessa 
rakentaja hankkii tontin, jolle se raken-
taa ja myy valmiin tuotteen eteenpäin. 
Gryndaus on tehostanut rakentamisen 
prosesseja, mutta sen lyhytjänteisyys es-
tää koko elinkaaren aidon huomioimisen. 
Muutosvastarinta puolestaan on luonnol-
linen ja terve piirre ihmisessä, sillä muu-
tos sisältää paljon epävarmuutta. Muutos 
on kaiken lisäksi yleensä suuri investointi, 
jonka tekeminen vaatii suuret perustelut. 
Erään tutkimuksen mukaan muutoksen 
aikainen tuottavuuden lasku on yli 30 
%. Toisinaan muutos kuitenkin on ainoa 
vaihtoehto, vaikka silloin joudutaankin 
epämukavuusalueelle.

Mahdollisuudet: Vain kannattavat in-
vestoinnit toteutetaan, mutta miten in-
vestoinnin kannattavuus voidaan laskea 
etukäteen? Perinteisiä investointilaskel-
mia on toki monia, mutta niissä on vaikea 
arvottaa vihreyttä. Reaalioptioanalyysi on 
investointimenetelmä optioiden arvioi-
miseen päätöksentekotilanteessa. Optiot 
voivat olla negatiivisia tai positiivisia mah-
dollisuuksia (ei arvopapereita) ja ne voivat 
realisoitua tai olla realisoitumatta. Tämä 
analyysi antaa paremmat edellytykset 
vihreyden huomioimiseen rakentamises-
sa ja muutoksen epävarmojen optioiden 
laskemiseen.

Joukkorahoitus (crowdfunding) on tapa, 
jossa pienistä sijoitusten puroista kertyy 
suurempi virta. Se voisi toimia vaikkapa 
kunnan urheiluhallihankkeissa. Tällöin 
vaateena olisi esimerkiksi, että yksittäis-
ten kuntalaisten sijoittaessa kolmasosan, 
kunta lupaa rakentaa hallin ja maksaa lop-
puosuuden. Sijoittajille voisi antaa kiitok-
sena esimerkiksi kenttävuokrausoikeuksia 
rakennukseen. Nykyinen laki ei vielä kui-
tenkaan mahdollista joukkorahoitusta.

Vihreässä tietomallintamisessa puoles-
taan suurimmat odotukset kohdistuvat 
mallipohjaiseen energiasimulointiin sekä 
käytön ja ylläpidon aikaiseen toimitila-
johtamiseen, jossa tietomalleihin voidaan 
sitoa käyttäjän ja omistajan haluamaa tila- 
ja rakennekohtaista informaatiota.

Rakentaminen

Hidasteet: Rakentamisessa on ollut käyn-
nissä huonontumisen kierre. Pelkkä hin-
taan perustuva tarjouskilpailu johtaa 
tilanteeseen, jossa kaikesta muusta voi-
daan karsia, kunhan kustannukset pysyvät 
kurissa. Tuottavuus ei kasva, koska rajalli-
sia resursseja ei kannata tuhlata epävar-
moihin ratkaisuihin. Rakennusmiehetkin 
ahdistetaan nurkkaan liian tiukoilla aika-
tauluilla ja kustannustavoitteilla. Kiireessä 
sallitaan vähän sinnepäin -rakentaminen 
sillä seurauksella, että ammattilainen ei 
voi olla ylpeä työstään. Suunta pois pe-
rinteisestä hintakilpailusta on hyvää ke-
hitystä. Kun vain hinta on kriteerinä, niin 
kate tehdään usein lisä- ja muutostöillä. 
Ammattirakentaja voi nähdä jo tarjous-
vaiheessa jonkin työvaiheen puuttuvan 
tarjouspyynnöstä. Tämä työvaihe jätetään 
laskelmoidusti huomiotta, jotta se voitai-
siin tehdä myöhemmin lisätyön hinnalla. 

Mahdollisuudet: Lean-tuotantofilosofian 
yksi päätavoite on kaiken hukan poista-
minen, jotta saavutetaan paras mahdol-
linen tuottavuus. Vaikka leania ei onnis-
tuisikaan tuomaan kokonaan käytäntöön, 
niin hukattomaan tuotantofilosofiaan 
kannattaa pyrkiä. 

Kiina on esivalmistuksen edelläkävijä, sillä 
heidän huimana tavoitteenaan on raken-
taa maailman korkein rakennus kolmessa 
kuukaudessa(!). Tämä ei olisi mahdollista 
muuten kuin suunnittelemalla kaikki etu-
käteen todella tarkasti ja esivalmistamal-
la rakennuksen osat tehtaissa valmiiksi, 
jonka jälkeen työmaan työt olisivat pää-
osin pelkkää asentamista. Myös Suomen 
olosuhteissa esivalmistus on perusteltua 
suurten vuodenaikaisvaihteluiden takia. 

Käyttö ja ylläpito

Hidasteet: Suomessa vesilaitokset vaati-
vat etäluettavia mittareita ja sähkölaitok-
setkin asentavat niitä reealiaikaisen datan 
saamiseksi. Ongelmana on kaksisuuntai-
sen tiedonsiirron puute, sillä kiinteistön-

omistajat tai asukkaat itse eivät saa vas-
taavia tietoja. Tiedonlukustandardeja ei 
ole, joten laitteet eivät ole yhteensopivia 
ja tieto on pirstaleista. Tieto pitäisi saada 
keskitetysti yhteen paikkaan ja helpos-
ti ymmärrettävään muotoon ollakseen 
hyödynnettävissä. Pirstaleinen data on 
vaikeaselkoista ja kallista ylläpitää. Niinpä 
niin kauan kuin datan hyödyntäminen on 
monimutkaista, on halvempaa juoksuttaa 
huoltomiehiä lukemassa mittareita ma-
nuaalisesti ja korjata vika vasta, kun va-
hinko on tapahtunut.

Mahdollisuudet: Toimitilajohtamisessa 
käytön aikana voidaan hyödyntää BIMiä 
ylläpidossa. Datan keräämisessä ei myös-
kään ole tarvetta käyttää huoltomiehiä, 
jos saatu tieto tallentuu suoraan pilvipal-
velimen tietomalliin. Rakennuksen kunto 
on ajantasaisesti tiedossa ja suunnitellut 
korjaustoimenpiteet voidaan tehdä en-
naltaehkäisevästi eikä jälkikorjauksina. 

Käyttäjien simulointi suunnitteluvaihees-
sa ja simulaation ylläpito käyttövaiheessa 
mahdollistavat rakennuksen tarkemman 
ohjaamisen. Vuokralaisen vaihtumisen 
aiheuttamat muutokset ovat heti toden-
nettavissa, ja oikeisiin toimenpiteisiin on 
helpompi ryhtyä tiedettäessä, mistä ener-
giankulutuksen muutokset johtuvat. 

Purkaminen

Hidasteet: Kaatopaikkaveron nostoon on 
herätty myöhään ja liian maltillisin askelin. 
Nyt suunta on oikea, mutta todennäköi-
sesti merkittävämpi tekijä kaatopaikka-
läjityksen vähenemiselle tulevaisuudessa 
ovat jätteenpolttolaitokset. Niiden ka-
pasiteetin kasvaessa kaikki poltettavaksi 
kelpaava jäte haalitaan polttoon, ja sen 
lisäksi jätettä voidaan jopa joutua osta-
maan ulkomailta. Jätteenpoltto ei ole to-
dellista kierrätystä, joten hyödyntämisas-
teen kohentuminen on vielä kaukainen 
haaste. Polttolaitoksien rakentamistakin 
vatvottiin liian kauan, ja nyt kun niitä ra-
kennetaan Suomessa, muualla harkitaan 
jo polton kieltämistä.

Mahdollisuudet: Tulevaisuuden visiomme 
on, että purkamiseen ja materiaalien hyö-
tykäyttöön ei tarvitsisi erityisesti keskit-
tyä, kun koko elinkaari on alusta loppuun 
suunniteltu ja toteutettu hyvin. Näin ra-
kennus voitaisiin purkaa kuin Lego-talo ja 
käyttää kaikki materiaalit uudelleen.

Materiaalien kierrätyksessä tulisi ottaa 
käyttöön termit upcycling, recycling  ja 
downcycling. Upcycling on kierrätystä 
arvottomammasta materiaalista arvok-
kaampaan, esimerkiksi kuparijohdon 
kierrättäminen arvokkaamman elekt-
roniikan tarpeeseen. Recyclingissa arvo-
taso puolestaan säilyy ja downcyclingissa 
arvotaso laskee.

Lähteet:   
http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm
Innovaatioluotsi: http://innovaatioluotsi.com/reaalioptiomalli-rakennushankkeiden-arvo-nousuun/
Wired – The World in 2013

http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm
http://innovaatioluotsi.com/reaalioptiomalli-rakennushankkeiden-arvo-nousuun/%0D
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rahoitus &
suunnittelu

purkaminen

käyttö &
ylläpito

rakentaminen

RAKENNUKSEN ELINKAARI

GRYNDAUS
Gryndaus on tehostanut rakentami-
sen prosesseja, mutta samalla se sallii 
huonomman laadun, eikä juuri ota 
huomioon asiakastarpeita. Nopeat 
voitot ja lyhytjänteisyys estävät 
elinkaaren huomioimisen.

MUUTOSVASTARINTA
Muutoksen tekeminen on kallista, 
eikä suunniteltu tuottavuuden kasvu 
realisoidu nopeasti. Tietomallinnuk-
seen siirtyminen on suunnittelutoi-
mistoille tyyristä, eivätkä rakennutta-
jat ole valmiita maksamaan suunnit-
telusta enempää kuin ennen. 

Olisiko kuitenkin aika laittaa suunnit-
telijat epämukavuusalueelle?

HINTAKILPAILU
Tarjouspyyntöjen pelkällä hinnalla kilpailu laskee laatua, huijaa asiakasta ja 
estää kehityksen. Tiedon epäsymmetria tilaajan ja tarjoajan välillä johtaa 
katteen tekemiseen lisä- ja muutostöillä.

RAKENTAMISEN TUOTTAVUUDEN KASVU
Rakentamisen tuottavuus on toimialavertailun häntäpäässä ja se hyväksytään 
huonoilla selityksillä: projektien syklisyys, ainutkertaisuus ja monimutkaisuus! 
Rakennusala ei kuitenkaan ole ainoa projektiluonteinen ala.

AMMATTIYLPEYS
Rakentajien ammattiylpeys ja asenne on laskusuhdanteessa. Ammattiylpeä 
rakennusmies ei tee sutta.

MANUAALINEN MITTARIEN LUENTA
Sähkölaitokset ja vesilaitokset käyttävät jo 
etäluettavia mittareita, mutta kiinteistöhu-
olto ei saa niiden tietoa. Kiinteistöhuolto 
käy erikseen manuaalisesti lukemassa 
mittarit, vaikka sähköyhtiöllä tieto olisi 
sähköisesti. Kaikki voittavat, kun kaikilla  on 
sama tieto samaan aikaan.

VUOTOVESIÄMPÄRIT 
Rakennuksen korjaustarpeen laukaisee liian 
usein vahinko!  Kannattaisiko katto korjata 
tai putket uusia jo ennen kuin vesi lopulta 
kastelee rakenteet? 

SISÄILMAONGELMAT
Sisäilmaongelmiin havahdutaan vasta, kun 
käyttäjät ovat lääkärissä tai sairauseläkkeel-
lä terveysongelmien vuoksi. 

SUOMI ON RAKENNUS- JA PURKU-
JÄTTEEN KEHITYSMAA
Suomessa rakennusjätteestä hyödyn-
netään vain 26 %. Hollannin vastaava luku 
on 98 %, eikä siellä ole edes pakko lajitella 
jätettä sen syntypaikalla. Suomen kaato-
paikkaveron edullisuus tai tulevat 
polttolaitokset eivät tue uusiokäyttöä 
riittävästi.

VARMUUDEN VUOKSI PURKAMINEN
Toimivia rakenteita  puretaan uuden tieltä 
varmuuden vuoksi, koska niiden todellis-
ta kuntoa ei tunneta.

VIHREÄ LANKA EI SAA KATKETA!
Kun talot suunnitellaan hyvin ja tietomallia 
ylläpidetään, purkuvaiheessa rakennus 
voidaan purkaa kuin Lego-talo. Ihanneti-
lanteessa näistä Lego-palikoista voidaan 
rakentaa uutta!

ROBOTIIKKA
Robotiikka lajittelukeskuksiin. Ne ovat 
tarkempia, tunnistavat jätelajikkeet parem-
min ja tekevät likaisen työn ihmisen 
puolesta. Robotiikkaa voitaisiin hyödyntää 
myös esivalmistuksen prosesseissa.

DOWNCYCLING, RECYCLING JA 
UPCYCLING
Uusi jako kierrätykseen! Kierrätettävän 
materiaalin arvotason vois säilyttää (recy-
cling), sitä voi laskea (downcycling), tai sitä 
voi nostaa (upcycling)!

YLLÄPITOMALLI JA ETÄOHJAUS
Viedään data pilveen ja annetaan huolto-
miehille etätyöpäivät. Älykkään rakennuk-
sen kunto tunnetaan, joten ylläpito- ja 
huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa 
suunnitellusti. Monitorointi ja säätö onnis-
tuu helposti etänä!

KÄYTTÄJÄSIMULOINTI
Rakennus tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, 
joten käyttäjän tarpeet simuloidaan ja tila 
toimii käyttäjän mukaan eikä päinvastoin.

LEAN-JOHTAMISFILOSOFIA
Mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa on hukkaa! 
Leanin soveltaminen rakentamiseen poistamalla 
kaikki hukka pakottaa tuottavaan elinkaareen.

Leanissa uskotaan työntekijöiden itsenäiseen 
ongelmanratkaisukykyyn. Mikä palauttaisi 
paremmin ammattiylpeyden kuin Lean ja flanel-
lipaidat? 

ESIVALMISTUS 
Tuottavuuden kasvu kertaheitolla alavertailun 
kärkisijoille - Suomessa on jo  huippuosaamista 
virtuaalisessa suunnittelussa, robotiikassa ja 
esivalmistuksessa!

Suunnitteluvaiheessa rakennus rakennetaan 
virtuaalisesti ja tehtaassa rakennetaan moduulit 
suunnitelmien mukaisesti. Työmaalla ei tarvitse 
muuta kuin asentaa palikat paikoilleen. Näin 
koko prosessi on ennakoitavampi, hallitumpi 
eivätkä sääilmiöt pilaa rakennusmateriaaleja.

Kiina on moduulirakentamisen ja robotiikan 
edelläkävijä. Kiinassa on aloitettu maailman 
korkeimman rakennuksen asentaminen. Sky 
City One:n työmaavaiheen on tarkoitus kestää 
vain 90 päivää!

MUUNTOJOUSTAVUUS
Todellinen muuntojoustavuus on tuottavaa, sillä 
massiiviset muutostyöt vuokralaisen vaihdon 
yhteydessä vältetään kokonaan. Mikä sen 
vihreämpää rakentamista kuin ei-rakentamin-
en? 

JOUKKORAHOITUS
Joukkorahoitus (crowdfunding) on 
mahdollistanut monien innovatiivisten 
tuotteiden synnyn. Tämä voisi soveltua 
julkisten hankkeiden, esim. liikunta- ja 
virkistyspaikkojen rahoitukseen!

REAALIOPTIOANALYYSI
Investointilaskelmien työkalu, joka 
mahdollistaa paremmat edellytykset 
vihreyden arvonmääritykseen.

TIETOMALLINNUS
Tietomalli ei tule olemaan mikään 
tuottavuuden pelastaja, jos tietomallifor-
maatit eivät ole standardoituja. Parhaim-
millaan BIM loksauttaa koko elinkaaren 
palaset yhtenäiseksi ja jatkuvaksi koko-
naisuudeksi!

HIDASTEET 

MAHDOLLISUUDET 
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RAKENNUKSEN ELINKAARI

GRYNDAUS
Gryndaus on tehostanut rakentami-
sen prosesseja, mutta samalla se sallii 
huonomman laadun, eikä juuri ota 
huomioon asiakastarpeita. Nopeat 
voitot ja lyhytjänteisyys estävät 
elinkaaren huomioimisen.

MUUTOSVASTARINTA
Muutoksen tekeminen on kallista, 
eikä suunniteltu tuottavuuden kasvu 
realisoidu nopeasti. Tietomallinnuk-
seen siirtyminen on suunnittelutoi-
mistoille tyyristä, eivätkä rakennutta-
jat ole valmiita maksamaan suunnit-
telusta enempää kuin ennen. 

Olisiko kuitenkin aika laittaa suunnit-
telijat epämukavuusalueelle?

HINTAKILPAILU
Tarjouspyyntöjen pelkällä hinnalla kilpailu laskee laatua, huijaa asiakasta ja 
estää kehityksen. Tiedon epäsymmetria tilaajan ja tarjoajan välillä johtaa 
katteen tekemiseen lisä- ja muutostöillä.

RAKENTAMISEN TUOTTAVUUDEN KASVU
Rakentamisen tuottavuus on toimialavertailun häntäpäässä ja se hyväksytään 
huonoilla selityksillä: projektien syklisyys, ainutkertaisuus ja monimutkaisuus! 
Rakennusala ei kuitenkaan ole ainoa projektiluonteinen ala.

AMMATTIYLPEYS
Rakentajien ammattiylpeys ja asenne on laskusuhdanteessa. Ammattiylpeä 
rakennusmies ei tee sutta.

MANUAALINEN MITTARIEN LUENTA
Sähkölaitokset ja vesilaitokset käyttävät jo 
etäluettavia mittareita, mutta kiinteistöhu-
olto ei saa niiden tietoa. Kiinteistöhuolto 
käy erikseen manuaalisesti lukemassa 
mittarit, vaikka sähköyhtiöllä tieto olisi 
sähköisesti. Kaikki voittavat, kun kaikilla  on 
sama tieto samaan aikaan.

VUOTOVESIÄMPÄRIT 
Rakennuksen korjaustarpeen laukaisee liian 
usein vahinko!  Kannattaisiko katto korjata 
tai putket uusia jo ennen kuin vesi lopulta 
kastelee rakenteet? 

SISÄILMAONGELMAT
Sisäilmaongelmiin havahdutaan vasta, kun 
käyttäjät ovat lääkärissä tai sairauseläkkeel-
lä terveysongelmien vuoksi. 

SUOMI ON RAKENNUS- JA PURKU-
JÄTTEEN KEHITYSMAA
Suomessa rakennusjätteestä hyödyn-
netään vain 26 %. Hollannin vastaava luku 
on 98 %, eikä siellä ole edes pakko lajitella 
jätettä sen syntypaikalla. Suomen kaato-
paikkaveron edullisuus tai tulevat 
polttolaitokset eivät tue uusiokäyttöä 
riittävästi.

VARMUUDEN VUOKSI PURKAMINEN
Toimivia rakenteita  puretaan uuden tieltä 
varmuuden vuoksi, koska niiden todellis-
ta kuntoa ei tunneta.

VIHREÄ LANKA EI SAA KATKETA!
Kun talot suunnitellaan hyvin ja tietomallia 
ylläpidetään, purkuvaiheessa rakennus 
voidaan purkaa kuin Lego-talo. Ihanneti-
lanteessa näistä Lego-palikoista voidaan 
rakentaa uutta!

ROBOTIIKKA
Robotiikka lajittelukeskuksiin. Ne ovat 
tarkempia, tunnistavat jätelajikkeet parem-
min ja tekevät likaisen työn ihmisen 
puolesta. Robotiikkaa voitaisiin hyödyntää 
myös esivalmistuksen prosesseissa.

DOWNCYCLING, RECYCLING JA 
UPCYCLING
Uusi jako kierrätykseen! Kierrätettävän 
materiaalin arvotason vois säilyttää (recy-
cling), sitä voi laskea (downcycling), tai sitä 
voi nostaa (upcycling)!

YLLÄPITOMALLI JA ETÄOHJAUS
Viedään data pilveen ja annetaan huolto-
miehille etätyöpäivät. Älykkään rakennuk-
sen kunto tunnetaan, joten ylläpito- ja 
huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa 
suunnitellusti. Monitorointi ja säätö onnis-
tuu helposti etänä!

KÄYTTÄJÄSIMULOINTI
Rakennus tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, 
joten käyttäjän tarpeet simuloidaan ja tila 
toimii käyttäjän mukaan eikä päinvastoin.

LEAN-JOHTAMISFILOSOFIA
Mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa on hukkaa! 
Leanin soveltaminen rakentamiseen poistamalla 
kaikki hukka pakottaa tuottavaan elinkaareen.

Leanissa uskotaan työntekijöiden itsenäiseen 
ongelmanratkaisukykyyn. Mikä palauttaisi 
paremmin ammattiylpeyden kuin Lean ja flanel-
lipaidat? 

ESIVALMISTUS 
Tuottavuuden kasvu kertaheitolla alavertailun 
kärkisijoille - Suomessa on jo  huippuosaamista 
virtuaalisessa suunnittelussa, robotiikassa ja 
esivalmistuksessa!

Suunnitteluvaiheessa rakennus rakennetaan 
virtuaalisesti ja tehtaassa rakennetaan moduulit 
suunnitelmien mukaisesti. Työmaalla ei tarvitse 
muuta kuin asentaa palikat paikoilleen. Näin 
koko prosessi on ennakoitavampi, hallitumpi 
eivätkä sääilmiöt pilaa rakennusmateriaaleja.

Kiina on moduulirakentamisen ja robotiikan 
edelläkävijä. Kiinassa on aloitettu maailman 
korkeimman rakennuksen asentaminen. Sky 
City One:n työmaavaiheen on tarkoitus kestää 
vain 90 päivää!

MUUNTOJOUSTAVUUS
Todellinen muuntojoustavuus on tuottavaa, sillä 
massiiviset muutostyöt vuokralaisen vaihdon 
yhteydessä vältetään kokonaan. Mikä sen 
vihreämpää rakentamista kuin ei-rakentamin-
en? 

JOUKKORAHOITUS
Joukkorahoitus (crowdfunding) on 
mahdollistanut monien innovatiivisten 
tuotteiden synnyn. Tämä voisi soveltua 
julkisten hankkeiden, esim. liikunta- ja 
virkistyspaikkojen rahoitukseen!

REAALIOPTIOANALYYSI
Investointilaskelmien työkalu, joka 
mahdollistaa paremmat edellytykset 
vihreyden arvonmääritykseen.

TIETOMALLINNUS
Tietomalli ei tule olemaan mikään 
tuottavuuden pelastaja, jos tietomallifor-
maatit eivät ole standardoituja. Parhaim-
millaan BIM loksauttaa koko elinkaaren 
palaset yhtenäiseksi ja jatkuvaksi koko-
naisuudeksi!

HIDASTEET 

MAHDOLLISUUDET 
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Näin helppoa on kestävän 
asuinalueen tekeminen

Yksittäisten rakennusten energiatehokkuus ja alhaiset 
päästöt ovat tärkeitä tavoitteita. Parhaat vaikutukset 
ympäristöön kuitenkin saadaan, kun kokonaisia alueita 
suunnitellaan kerralla kestävästi.

Roportti
2/13

Kestävä asuinalue

Kestävää asuinaluetta voidaan kuvailla 
sellaiseksi, joka kuluttaa mahdollisim-
man vähän energiaa ja muita resursseja, 
ja joka tuottaa mahdollisimman vähän 
päästöjä. Suunnittelussa on kiinnitettävä 
paljon huomiota myös viihtyisyyteen, sillä 
kestävästä asuinalueesta ei ole juurikaan 
hyötyä, jos kukaan ei halua asua sellaisel-
la. Kestävän asuinalueen toteuttamisessa 
on onneksi se helppous, että on melko 
yleisesti tiedossa, mitä kestävä asuinalue 
ainakin vaatii: perusedellytys on ener-
giatehokkaasti hoidettu asuminen ja liik-
kuminen. Kaavoittajien ja rakennuttajien 
onkin syytä katsoa peiliin, kun mietitään, 
mikseivät kaikki uudet asuinalueemme 
edelleenkään täytä näitä kahta edellytys-
tä.

Liikkuminen kestävällä  
asuinalueella

Jotta alue tuottaisi päästöjä mahdolli-
simman vähän, on tarkoituksenmukaista 

suosia kevyttä liikennettä. Kevyt liikenne 
vaatii tiivistä yhdyskuntarakennetta ol-
lakseen houkuttelevaa. Myös laadukas 
joukkoliikenne edellyttää riittävän suurta 
käyttäjämäärää, joka voidaan taata tiiviillä 
yhdyskuntarakenteella ja muihin kulku-
muotoihin verrattuna kilpailukykyisellä 
palvelutasolla. Kun alue on riittävän tiivis, 
paranevat myös kutsujoukkoliikenteen 
toimintaedellytykset. Kutsujoukkoliiken-
ne ei ole uusi keksintö Suomessa, mutta 
väljässä yhdyskuntarakenteessa se on 
vaatinut matkustajalta kohtuuttoman 
paljon etukäteissuunnittelua sekä joustoa 
matka-ajassa ja reitissä.

Kestävällä asuinalueella oman auton 
omistamisesta ja käytöstä on valitettavas-
ti tehtävä vähemmän houkuttelevaa, sillä 
autoilun suosio vähentää kevyen liiken-
teen ja joukkoliikenteen käyttöä. Autot 
aiheuttavat myös vaikean noidankehän: 
autojen säilytys ja kuljettaminen vaativat 
tilaa, joten yhdyskuntarakenne hajaantuu.
Hajaantunut yhdyskuntarakenne puoles-
taan alentaa joukkoliikenteen ja kevyen 

liikenteen palveluedellytyksiä, jolloin au-
toilun tarve kasvaa. 

Eräs tapa vähentää henkilöautojen mää-
rää on yhteiskäyttöautojen suosiminen. 
Laaja käyttäjäkunta tiiviillä alueella mah-
dollistaa yhteiskäyttöautojen korkean 
palvelutason, eikä jokaiselle autoilevalle 
asukkaalle tarvitse rakentaa omaa pysä-
köintipaikkaa. Henkilöautoilun ympäris-
tö- ja meluhaittoja taas voidaan vähentää 
sähköautoja suosimalla, mutta sähköau-
tojen tilantarve saattaa latauksen vuoksi 
olla jopa suurempi kuin polttomoottori-
autojen, ja kokonaispäästöt riippuvat pit-
kälti sähkön tuotantotavasta.

Hyvänä ohjenuorana asuinalueen suun-
nittelussa toimiikin vaatimus siitä, että 
vähintään yksi säännöllisistä viikoittaisis-
ta matkoista on houkuttelevinta tehdä 
kävellen. Kävelyn puolesta kun puhuvat 
paitsi ympäristölliset, myös kansanter-
veydelliset seikat. Kestäviä liikennerat-
kaisuja tehtäessä on kuitenkin pyrittävä 
siihen, että asukkaat kokevat tekevänsä 
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liikkumispäätöksensä itse: jos yksityisau-
toilua rajoitetaan kielloilla ja maksuilla, 
ovat asukkaat tyytymättömiä ja muutta-
vat muualle. Siksi iänikuinen toive muiden 
liikkumisvaihtoehtojen parantamisesta 
ennen autoliikenteen alasajoa on otetta-
va vakavasti huomioon.

Toimistohotelleista  
hybridialueisiin

Etätyöpäivä on eräs keino asukkaiden 
liikkumistarpeen vähentämiseen ja siten 
päästöjen vähentämiseen. Etätyöpäivien 
vietto kotona ei kuitenkaan ole välttä-
mättä tehokasta, ja asuinalueiden yhte-
yteen tai lähialueen palvelukeskittymien 
yhteyteen toteutettavat toimistohotellit 
mahdollistavat tehokkaan työskentelyn 
optimaalisella työmatkalla. Toimistoho-
tellit toimivat etenkin silloin, kun monien 
asukkaiden työpaikat ovat kaukana. 

Asuinalueiden yhteyteen sijoitetut toi-
mistohotellit ovat toisaalta askel kohti 
eräänlaisia hybridialueita. Hybridialueella 
asuminen, palvelut, työpaikat ja teolli-
suus sijaitsevat rinnakkain tai päällekkäin. 
Asettelusta voidaan saada huomattavia 
synergiaetuja, kun toimisto- ja teollisuus-
rakennukset toimivat asuinrakennus-
ten luonnollisena meluvallina ja palvelut 
ovat jatkuvasti lähellä. Liikkumistarpeet 
alueella jakautuvat tasaisesti, ja alueen 
ympärivuorokautinen käyttö luo turval-
lisuudentuntua. Myös pysäköinti, silloin 
kun sitä tarvitaan, saadaan toteutettua 
pienemmällä paikkamäärällä vuorottais-

pysäköinnin ansiosta.

Kaikki alkaa kaavoituksesta

Koska kestävän asuinalueen on oltava 
tiivis, on sen suunnittelu maisemoinnin 
osalta vaikeaa. Jokainen viheralue tuo li-
sää viihtyisyyttä, mutta samalla pidentää 
etäisyyksiä ja saattaa hankaloittaa liikku-
mista. Kaikesta huolimatta tiiviin raken-
tamisen vastapainoksi on toteutettava 
riittävästi virkistysmahdollisuuksia. Myös 
rakennusten arkkitehtuurin kannalta kes-
tävä yhdyskunta on haaste: miten suun-
nitella taloja, joihin mahtuu mahdollisim-
man paljon asukkaita, mutta jotka eivät 
näytä neuvostokolosseilta? Kestävän 
asuinalueen on joka tapauksessa olta-
va esteettisesti houkutteleva, jotta se on 
kilpailukykyinen muiden asuinalueiden 
kanssa. 

Asuinalueen sijainti jokseenkin määritte-
lee rakennuksilta vaadittavan korkeuden. 
Myös kaukana kaupunkikeskuksista, siel-
lä minne vuonna 2012 haluttiin rakentaa 
omakotitaloja, on mahdollista rakentaa 
tiiviisti. Kun asunnot rakennetaan vierek-
käin rivitaloiksi, saavat asukkaat oman pi-
han lisäksi myös hyvät palvelut. Tonttien 
arvot nousevat ja asuntojen hinnat pysy-
vät kurissa, kun asuntojen väliin ei jätetä 
kallista rakentamatonta maata. Rivi- ja 
kerrostalot ovat lämmöneristyksenkin 
kannalta energiatehokkaampia kuin pien-
talot. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
tapahtuu kuin itsestään, kunhan kaavoi-
tus uskalletaan tehdä kerralla kestävästi. 

Kestävillä asuinalueilla talotekniikan tulee 
olla niin kehittynyttä, että asukkaat voivat 
elää energiatehokkaasti joutumatta teke-
mään suuria uhrauksia elinmukavuuden 
kustannuksella. Kestävän yhdyskunnan 
on oltava sopiva yhdistelmä keppiä ja 
porkkanaa: täysin holtittomien päästöjen 
tuottamisen ja energian kerskakulutuk-
sen on oltava vaikeaa, mutta toisaalta on 
hyvä antaa asukkaiden tehdä itse päätök-
siä omasta vihreydestään. 

Energiankulutuksen asuntokohtainen 
seuranta saattaa motivoida asukkaita 
kiinnittämään entistä enemmän huo-
miota omaan energiatehokkuuteensa. 
Koska kestävä asuinalue on rakennettu 
tiiviisti, ovat kaukolämpö ja kaukokylmä 
todennäköisiä lämmitys- ja jäähdytyskei-
noja. Jätteiden putkikeräys taas vähentää 
alueen päästöjä ja parantaa pihojen tur-
vallisuutta, kun jäteautot korvataan pai-
neimulla.

Kuten jo todettua, kestävän asuinalueen 
tekeminen alkaa kaavoituksesta. Silti kaa-
voituksen jälkeiset ratkaisutkin vaikutta-
vat paljon alueen energiatehokkuuteen ja 
päästöihin. Koska kestävyys ja viihtyisyys 
kulkevat usein käsi kädessä, on kestävien 
asuinalueiden tuottaminen kannattavaa 
niin päättäjille, rakentajille kuin asukkail-
lekin. 

Tiivistä ja viihtyisää asumista Münchenin seudulla
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Tietomallintamisen vihreät 
käyttömahdollisuudet

Kiinnostus tietomallintamista kohtaan osana vihreää rakentamista 
on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Yritysten tahtotila, 
yhteiskunnan kiristyvät vaatimukset ja kiinteistöjen omistajien 
tiedonjanoisuus omasta omaisuudestaan johtavat vääjäämättä 
siihen, että Green BIM on tullut jäädäkseen osaksi koko 
rakennushankkeen elinkaarta.  

Roportti
3/13

Tausta 

Rakennusten tietomallinnus eli BIM (Buil-
ding Information Modeling) on yleisnimi-
tys digitaalisille malleille, joilla esitetään 
rakennukseen ja sen eri osiin liitettyä 
tietoa rakennuksen koko elinkaaren ajan. 
BIMin avulla voidaan siirtää yksityiskoh-
taista tietoa sekä ihmisten että tietokone-
ohjelmien välillä, minkä on todettu tehos-
tavan rakennusprosessia ja parantavan 
hankkeiden kokonaistuottavuutta. BI-
Min mahdollistamien käyttötarkoitusten 
määrä on valtaisa ja se kasvaa jatkuvasti, 
minkä vuoksi artikkelissa saatetaan si-
vuuttaa toisten mielestä hyvinkin tärkeitä 
tietomallinnuksen tavoitteita ja käyttötar-
koituksia. Artikkeli on rajattu koskemaan 
vain ekologisuutta ja kestävää kehitystä 
painottavia tietomallinnuksen käyttötar-
koituksia, joista jatkossa puhutaan vihre-
änä BIMinä - Green BIM. 

BIMin tarpeellisuus ja huomioon otta-
minen osana vihreää rakentamista on 
erittäin keskeistä. Samaa mieltä ovat 
myös lähes kaikki rakennusalan tilaajat, 

omistajat ja palveluntuottajat, jotka ovat 
yhteisesti todenneet, että BIMin hyö-
dyntäminen ekologisessa ja kestäväs-
sä rakentamisessa on tullut jäädäkseen 
koko alalle. Kuvassa 1 on esitetty USA:n 
yritysten tahtotila käyttää BIMiä ener-
giasimuloinnissa sekä vuonna 2010 että 
2 vuoden päästä kyselyajankohdasta eli 
vuonna 2012.  Suomessa yritysten ja jul-
kistahojen erittäin BIM-myönteistä tahto-
tilaa kuvaa muun muassa se, että Suomea 
pidetään USA:ssa edelläkävijänä koko BI-
Min käytössä mukaan lukien mallipohjai-
nen energiasimulointi.   

Niin ikään kiristyvät yhteiskunnan vaati-
mukset energian käytön raportoinnista 
ja entistä niukemmista rakennusten kas-
vihuonepäästöistä ajavat kohti vihreän 
BIMin käyttöä. Sekä USA:n tietyissä osa-
valtioissa että Suomessa julkiset tilaajat 
määrittelevät parhaillaan vaatimuksia 
vihreän BIMin käytölle, mikä kiihdyttää 
osaltaan myös yritysten intressejä kehit-
tää omia mallipohjaisia toimintatapojaan 
kilpailuetunsa parantamiseksi. Lisäksi yk-
sityisellä puolella monet kiinteistösijoitta-

jat ja omistajat palkitsevat jo tällä hetkellä 
energiatavoitteiden saavuttamisesta bo-
nusjärjestelmien keinoin. Yhä eneneväs-
sä määrin nämä tavoitteet saavutetaan 
nimenomaan tietomallintamisen keinoin. 
 

Vihreä tietomallintaminen

Yksi BIMin suurimmista hyödyistä on se, 
että sen avulla rakennusten suunnitelmat 
voidaan tehdä entistä tarkemmin jo hyvin 
aikaisessa vaiheessa. Projektikohtaista 
tietoa on enemmän ja aikaisemmin saa-
tavilla, mikä auttaa erityisesti tilaajia teke-
mään optimaalisia päätöksiä rakennuksen 
vihreydestä sekä asettamaan mielekkäitä 
tavoitteita rakennuksen ekologisuudel-
le. Seuraavassa esitellään kolme vihreän 
tietomallintamisen esille noussutta käyt-
tömahdollisuutta, joiden suuntaa antava 
potentiaali lisäarvon tuottamiseen on esi-
tetty kuvassa 2.

Mallipohjainen energiasimulointi on 
suurin ja tärkein yksittäinen käyttötarkoi-
tus, johon BIM tuo merkittävän paran-
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nuksen perinteisiin toimintatapoihin ver-
rattuna. Kun energiasimulointi tehdään jo 
varhaisessa hankevaiheessa, voidaan eri 
suunnitelmaratkaisuista löytää energia- ja 
kustannustehokkain vaihtoehto jo hyvissä 
ajoin ennen lopullisten rakennesuun-
nitelmien valmistumista. Tietomalli toimii 
lähtökohtaisesti simulointimallin pohja-
na, ja tietomalleihin voidaan vastaavasti 
päivittää toteutuneet ratkaisut. Uutena 
ideana Greenbuild-messuilla nousi esil-
le myös rakennuksen energiamalli, joka 
ajateltiin osana koko rakennusprosessia 
siten, että sitä voidaan hyödyntää myös 
käytön ja ylläpidon aikana niin sanot-
tuna energian käytön toteumamallina. 
Tällainen reaaliaikaisesti ja takautuvasti 
monitoroitava tietomalli olisi takuuvar-
masti suureksi hyödyksi muun muassa 
rakennuksen energian käytön raportoin-
nissa, jota eri osapuolet yhä useammin 
peräänkuuluttavat.   

BIMin hyödynnettävyydestä LEED-ser-
tifionnissa on saatu myös melko lu-
paavia tuloksia erityisesti USA:ssa, jos-
sa LEED-sertifiointi on selvästi Suomea 
edellä. Energiasimuloinnin lisäksi BIM 
tarjoaa mahdollisuuden etsiä eri valais-
tuksien, varjostuksien ja lämpötilojen 
optimiratkaisuja, joilla on mahdollis-
ta saavuttaa sisäilman laatuun liittyviä 
LEED-pisteitä. BIMiä on mahdollista hyö-
dyntää myös rakennuksen vesitehokkuu-
desta saataviin LEED-pisteisiin, vaikka 
nykyisten mallinnusohjelmistojen tarjo-
amia ominaisuuksia tähän tarkoitukseen 
onkin kritisoitu. Yksi BIMin kannalta tär-
keimmistä LEED-periaatteista on tavoite 
saada kaikki osapuolet kommunikoimaan 
samaan aikaan samasta asiasta ja oikeassa 
vaiheessa hankkeen toteutusprosessia.  

Vihreäksi BIMin käyttömahdollisuu-
deksi voidaan eittämättä lukea myös 
hukan ja jätteen minimoiminen koko 
rakennusprosessin aikana. Turhat kulje-
tukset, ylituotanto, liikavarastointi, siirrot 
ja odottaminen on mahdollista minimoi-
da BIMin avulla entistä paremmin, sii-
nä missä rakennustehtävien tekeminen 
kerralla oikein ja laadukkaasti helpottuu. 

Tiedon välittämistä paperilla on niin ikään 
mahdollista pienentää oleellisesti, kun 
kommunikointi hoidetaan ensisijaisesti 
tietomallien avulla. Myös lyhyemmät pro-
jektien läpimenoajat ja tiivistynyt yhteis-
työ luetaan BIMin merkittäviksi hyödyiksi 
osana vihreää rakentamista. Kuvassa 3 
on havainnollistettu luonnon suorittama 
törmäystarkastelu ja materiaalimenekin 
minimoiminen Muir Woodsin luonnon-
puistossa Kaliforniassa: ainutkaan oksa 
ei törmää toiseen oksaan ja yhtään luon-
non arvokasta rakennuselementtiä ei ole 
hukattu. Eikö olisikin hienoa, jos BIMin 
avulla voitaisiin päästä lähemmäksi näitä 
tavoitteita?   

Johtopäätökset 

Tietomallintamisella on lukuisia vihreitä 
käyttötarkoituksia, joita hyödynnetään 
menestyksekkäästi jo nyt käytännön ra-
kennusprojekteissa. Tulevaisuudessa vih-
reän tietomallintamisen voidaan todeta 

yleistyvän lähes varmasti osaksi rakennus-
alan yritysten jokapäiväistä liiketoimintaa 
ja sen avulla voidaan tuottaa merkittävää 
lisäarvoa erityisesti rakennusten tilaajille 
ja omistajille. Suurimmat odotukset vih-
reässä tietomallintamisessa kohdistuvat 
mallipohjaiseen energiasimulointiin sekä 
käytön ja ylläpidon aikaiseen toimitila-
johtamiseen, jossa tietomalleihin voidaan 
sitoa käyttäjän ja omistajan haluamaa tila- 
ja rakennekohtaista informaatiota. Esi-
merkiksi valaistuksen, lämpötilan, ilman 
hiilidioksidipitoisuuden, ilmanvaihdon ja 
tilan energiankulutuksen esittäminen tie-
tomallissa parantaa ymmärrettävyyttä eri 
tilojen toiminnoista, joita voidaan täten 
myös helpommin säätää vastaamaan ti-
loille asetettuja tavoitteita.

Koska BIMin on todettu lähes yksiselittei-
sesti parantavan rakennusprosessin tuot-
tavuutta ja vähentävän siten sekä mate-
riaali- että työpanosten resurssitarvetta, 
saavutetaan osa vihreän BIMin hyödyistä 

Kuva 2. BIMin käyttömahdollisuuksien sisältämä viitteellinen potentiaali lisäarvon tuottami-
seen vihreässä rakentamisessa

Kuva 1. Yritysten tahtotila käyttää BIMiä energiasimuloinnissa Yhdysvalloissa

BIMin vihreät käyttömahdollisuudet
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jo pelkällä päätöksellä toteuttaa raken-
nusprojekti tietomallipohjaisesti. Suurim-
mat esteet vihreän BIMin yleistymiselle 
ovat rakennusalan muutosvastarinta, 
siirtymävaiheen oppimiskustannukset ja 
ohjelmistojen yhteensopivuusongelmat, 
jotka on tosin saatu jo osittain ratkaistua 
muun muassa avoimien tiedonsiirtostan-
dardien avulla. Havaintojen perusteella 
vihreää BIMiä on kuitenkin erittäin perus-
teltua testata jatkossa käytännön projek-
teissa ja kehittää yhdessä suunnittelijoi-
den, urakoitsijoiden, tilaajien, konsulttien 
ja ohjelmistotalojen kanssa, sillä kehi-
tystyön tuloksista hyötyvät ennen pitkää 
kaikki osapuolet ja koko rakennusala.  

Loppujen lopuksi Greenbuild-messuilla 
esille noussut vihreän tietomallintami-
sen tarjonta oli suomalaisittain melko 
alkeellisella tasolla. Messujen selvästi 
suurin tarkoitus vaikutti olevan valistaa 
ja vakuuttaa koko USA:n rakennusala 
BIMin tarpeellisuudesta ja perinteisistä 
käyttömahdollisuuksista sen sijaan, että 
tietomalleilla olisi aidosti pyritty tuot-
tamaan vihreää lisäarvoa rakennuksille. 
Toisin sanoen voidaan myös todeta, että 
Suomessa tietomalliosaamisen taso on 
erittäin korkea, ja että USA on muuta-
maa poikkeusosavaltiota ja pilottiprojek-
tia lukuun ottamatta vasta aivan vihreän 
BIMin alkutaipaleella. Suomen ja muiden 
pohjoismaiden BIM-osaamista selvästi 
arvostetaan ja BIM-kehitystämme selvästi 
seurataan koko maailmassa. Voidaan si-
ten myös samalla todeta, että Suomella 
on valtavan hyvät vientimahdollisuudet 
vihreässä BIMissä. 

Lähteet 
 
Messujen lisäksi artikkelin lähteinä on käytetty seuraavia teoksia, joista löytyy lisätietoa artikkelista kiinnostuneille.  
 
McGrew-Hill Construction, 2010, Smart Market Report: Green BIM, 53 s. PDF saatavissa: http://www.wbdg.org/pdfs/mhc_smart-
market_rep2010.pdf 
 
Salman Azfar et. al, 2010, Building information modeling for sustainable design and LEED® rating analysis, 8s. PDF saatavilla rekis-
teröitymällä palveluun: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580510001482 [tiivistelmä on kaikille avoin]

 Kuva 3. Luonnon omaa törmäystarkastelua ja materiaalimenekin minimointia

http://www.wbdg.org/pdfs/mhc_smartmarket_rep2010.pdf%0A
http://www.wbdg.org/pdfs/mhc_smartmarket_rep2010.pdf%0A
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580510001482
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Kiinteistösijoittajat ja -rahoittajat 
panostavat vihreämpään

Kiinteistömarkkinat sakkaavat ja yleinen talousturbulenssi 
jatkuu. Kiinteistösijoittajat ja -rahoittajat etsivät tähän 
ratkaisuja. Millainen on uusien vihreiden rakennusten rooli 
kiinteistösijoittajien ja -rahoittajien silmissä? Löytyykö niistä 
vetoapua markkinoiden piristymiseen? Mikä vihreydessä 
kiinnostaa ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia ja -rahoittajia? 
Mitä tapahtuu kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyölle? 

Roportti
4/13

Yleinen  
kiinteistömarkkinatilanne

Taloudellinen epätietoisuus on vallinnut 
jo tovin ympäri maailmaa ja se näyttää 
jatkuvan. Eurokriisi pysyy sitkeästi esil-
lä, kun selkeitä askelmerkkejä ei näy. 
Taantuma on tullut, eikä sen kestosta 
ole tietoa. Sijoittajien mielissä vallitseva 
epätietoisuus markkinoiden tulevaisuu-
desta näkyy kiinteistösijoitusten mie-
lenkiinnon kohdistumisena parhaisiin ja 
vakaimpiin prime-kohteisiin, joissa riskit 
ovat pienimmät. Kysynnän kohdistuessa 
prime-kohteisiin niiden tarjonnan vähyys 
kuitenkin rajoittaa kaupankäyntiä. Jonkin 
verran katseita kääntyy hieman heikom-
pienkin kohteiden suuntaan, mutta sopi-
van rahoituksen saatavuus on vaikeaa. 

Kiinteistösijoitusten rahoittajat puoles-
taan joutuvat kiristämään rahahanoja 
mm. tiukentuneiden vakavaraisuussää-
dösten johdosta. Se vaikuttaa suuresti 
kiinteistösijoittajien käyttäytymiseen, sillä 
rahoittajien rooli on kiinteistösijoittami-

sessa oleellinen. Mahdollisuudet tehdä 
sijoituksia riskipitoisempiin kohteisiin 
ovat tällä hetkellä hyvin pienet. Myöskään 
USA:n taloudesta ei näytä olevan apua 
Euroopan turbulenssiin heidän keskit-
tyessään lähinnä oman taloutensa ongel-
makohtiin.

Huolimatta vallitsevasta epävakaudesta 
kiinteistösijoituksia pidetään kuitenkin 
houkuttelevana vaihtoehtona verrattu-
na muihin sijoituskohteisiin. Korkotuotot 
ovat hyvin minimaaliset, ja osakkeiden 
kurssirallista on vaikea ottaa selvää. Tällä 
hetkellä Euroopan kiinteistösijoitusvo-
lyymista noin 60% kohdistuu Saksaan ja 
Englantiin ja niissä etenkin suuriin kau-
punkeihin. Suomen osuus Euroopan ko-
konaiskiinteistösijoitusmäärästä on puo-
lestaan vain noin 2 % luokkaa.

Pohjoismaiden asema Euroopan kiinteis-
tömarkkinoilla on aina ollut vankka, ja se 
on viime aikoina myös hieman vahvis-
tunut. Tosin Suomen markkinoilla ei ole 
näkynyt merkittävää muutosta suuntaan 
tai toiseen. Ulkomaalaisten sijoittajien 

Suomeen tekemiä kiinteistökauppoja on 
tehty liki keskimääräiseen tahtiin. Yleinen 
trendi ulkomaisten sijoittajien osuudessa 
Suomessa on kuitenkin ollut vähenemään 
päin vuodesta 2007 lähtien. Suomen ver-
rattain pieni markkinakoko, epälikvidiys 
ja markkinoiden kasvava läpinäkymät-
tömyys rajoittavat kiinnostusta. Oman 
lisänsä antaa eurokriisi, joka on johtanut 
euroalueen ulkopuolisten maiden kiin-
nostavuuden kasvuun. 

Positiivisiakin uutisia on tullut. Viime vuo-
den marraskuussa Ison-Britannian suu-
rimman vakuutusyhtiön Avivan tiedot-
teen mukaan Suomen toimitilamarkkina 
on tällä hetkellä kaikista kiinnostavin ris-
ki-tuotto-suhteeltaan seuraavien viiden 
vuoden ajan. Heidän mukaansa Suomesta 
on myös tullut riskittömin markkina Eu-
roopassa makrotalouden näkökulmasta.

Paljon puhutaan Suomen kolmen A:n 
luottoluokituksesta ja menestystarinasta 
osana pohjoismaita. Siihen on kuitenkaan 
turha tuudittautua hetkeksikään,  jos niis-
tä halutaan pitää kiinni. Fitch, S&P ja Moo-
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dy’s odottavat varmasti sormet syyhyten 
tilaisuutta muutoksille. Hyvä luottoluoki-
tus ja kelpo menestys historiassa antavat 
kuitenkin hyvät lähtökohdat Suomen tu-
levaisuudelle.

Jos haluamme jatkaa tätä menestystari-
naa, niin se tarkoittaa myös rakennuskan-
nan ja kiinteistömarkkinoiden pysymistä 
maailman kärkikastissa – elinvoimaisina. 
Jotta se onnistuu, on osattava hyödyn-
tää uusia teknologioita ja ymmärrettävä 
markkinoiden muutosta ajoissa. Poh-
joismaiseen osaamiseen luotetaan ja 
tähän ansaittuun luottamukseen pitää 
vastata. Seuraavissa kappaleissa käsitte-
lemme vihreyden merkitystä kiinteistö-
sijoittajan ja -rahoittajan näkökulmasta. 
 

Kiinteistösijoittajan silmin

Tällä hetkellä ulkomaiset kiinteistösijoit-
tajat ovat pääosin kiinnostuneita uusista 
ja hyvällä sijainnilla olevista rakennuk-
sista. Erityisesti saksalaiset rahoittajat ja 
ruotsalaiset sijoittajat ovat olleet teke-
mässä kauppaa Suomessa. Saksalaisten 
mielenkiinnon kohteena ovat olleet uu-
det ja hyvällä paikalla sijaitsevat varmaa 
tuottoa tuottavat core-kohteet, mutta 
ruotsalaiset ovat pyrkineet löytämään 
myös kehityskohteita. 

Sijoituskohteen uutuuden viehätyksen 
ohella rakennusten omistuksenaikainen 
ennakoitavuus ja seurattavuus ovat muo-
dostuneet tärkeiksi tekijöiksi. Vihreät ra-
kennukset ovat usein paremmin seurat-
tuja, ja niistä on tarkemmin tietoa lähtien 
rakennusvaiheesta aina tulevaisuuden 
korjaustarpeisiin saakka. Tämä tulee osal-
taan lisäämään sijoittajien mielenkiinnon 
kasvua vihreisiin rakennuksiin.

Sijoittajien ajatusmaailma on muuttunut 
sitä myötä, kun tutkimustuloksia ja tietoa 
on karttunut. Vihreät rakennukset alkoi-
vat kiinnostaa, kun energiatehokkaat rat-

kaisut osoittautuivat kuluja vähentäviksi 
ja sitä myöten tuottoja parantaviksi. Tämä 
ei nyt sinänsä ole enää mullistavaa, mutta 
kun vihreyden tuomat muut positiiviset 
asiat tulevat pikku hiljaa todistettavasti 
ilmi, sijoittajien ajatusmaailma muuttuu 
sitä myöten. Eräs toinen tärkeä ohjaa-
va tekijä on vuokralaisen eli käyttäjän 
ajatusmaailman muutos, joka sekin vi-
hertyy mm. ylläpitokustannussäästöjen, 
tuottavuuden ja brändin paranemisen 
muodosssa. On huomattu, että vihreät 
rakennukset vetävät puoleensa parem-
min vuokralaisia ja nostavat kohteen ar-
voa sekä vähentävät samalla riskejä. Myös 
tiukentuva poliittinen sääntely mm. ener-
giatehokkuusdirektiiveillä muokkaa sijoit-
tajien asenteita. The Economics of Green 
Building -tutkimuksen mukaan LEED/
Energy Star -sertifikaatti nostaa USA:s-
sa toimistorakennusten vuokria 2,5 % ja 
myyntihintoja 13,3 % tavallisiin rakennuk-
siin verrattuna. (Eichholtz, Kok & Quigley 
2011)

Tutkimuksissa on myös huomattu, että 
kohteen vihreys lyhentää sen markki-
nointiaikaa. Vähitellen vihreiden sijoit-
tajien eturintama on ehtinyt jo siihen 
pisteeseen, että rakennusten vihreys on 
oletusarvo ja jos rakennuksella ei ole ser-
tifikaattia tai se ei ole muuten todistet-
tavasti vihreä, siitä pitää saada alennusta 
(ns. brown discount). Vihreät rakennukset 
mahdollistavat myös vuokratason säily-
misen hyvänä tulevaisuudessa – toisin 
kuin muissa kohteissa, joista vuokralaiset 
saattavat vaatia alennusta. Enenevissä 
määrin yritysten arvoihin kuuluvat vihreys 
ja kestävyys, jotka osaltaan lisäävät ser-
tifikaattien tuomaa lisäarvoa sijoittajille. 
Markkinat muuttuvat!

Sijoittajien kiinnostus vihreisiin kohtei-
siin on kasvanut ja uusien rakennusten 
odotetaan olevan sertifioituja. USA:ssa 
konsensusvaatimus näyttäisi olevan kul-
tatason LEED -luokitus. Sitä heikommat 
rakennukset eivät juuri herätä kiinnos-

tusta omassa kategoriassaan. Myös uudet 
rahastot, jotka sijoittavat vain vihreisiin 
kohteisiin ovat kasvattaneet suosiotaan 
ja niiden määrä on kasvussa. Cushman & 
Wakefieldin teettämässä Business Brief 
-kyselyssä (9/2012) 96 % vastaajista on 
ottanut kestävän kehityksen rahastoihin 
mukaan. Vuonna 2011 luku oli vain 40 
%. Samaiseen kyselyyn vastanneista 86 % 
mielestä sijoittajat ovat entistä enemmän 
kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. 
Lisäksi myös GRESB:in (Global Real Es-
tate Sustainability Benchmark) käyttö ra-
hastojen raportoinnissa kasvaa, mikä luo 
enemmän läpinäkyvyyttä suorituskyvystä 
ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa.

Rahoittajan näkemys

Rahoittajien rahahanat tiukkenevat koko 
ajan, kun vakavaraisuusvaatimukset kas-
vavat. Pankeille on tulossa Basel III -stan-
dardi, jonka käyttöönotto alkoi vuoden 
2013 alusta ja siirtymävaihe kestää näillä 
näkymin vuoteen 2019 saakka. Myös va-
kuutusyhtiöille on tulossa vastaava Sol-
vency II -direktiivi, joka on arvioitu otet-
tavan käyttöön vuonna 2015 tai 2016. 
Nämä tulevat säädökset ohjaavat suurim-
pien rahoittajien toimintoja lähitulevai-
suudessa. 

Vihreät rakennukset ovat tiukentuneis-
ta vakavaraisuusvaatimuksista huoli-
matta paikoitellen helpottaneet hieman 
rahoitusta viime vuosina. USA:ssa on 
luotu mm. uusia lainoitusmuotoja, joi-
hin on kelpuutettu ainoastaan vihreitä 
rakennuksia. Yhden USA:n suurimman 
pankkikonsernin Fannie Maen mukaan 
energiatehokkaalla rahoituksella (Energy 
Efficiency Financing, EEF) on mahdollis-
ta saada matalampi korko ja korkeampi 
lainaosuus (Loan-to-Value, LTV). USA:ssa 
EEF-rahoitusta käytetään monipuolises-
ti erityyppisissä kohteissa. Fannie Maella 
on valikoimassaan mm. Green Loan- ja 
Green MBS -palveluita. Yleisesti ottaen 
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vihreä rahoitus tarkoittaa Fannie Mae 
-pankille pääomaa, joka saattaa johtaa 
omistajan hoitokulujen, vuokralaisen 
käyttökustannusten ja lainanantajan lai-
nariskin vähenemiseen sekä ylipäätään 
rakennuksen laadun paranemiseen. Ra-
hoittajille suurena ongelmana on riskien 
ennakoitavuus.

Ovatko vihreät kohteet, joista on selkeää 
dataa, helpommin rahoitettavia? Yleisen 
konseksuksen mukaan se on aina tapaus-
kohtaista, mutta keskimäärin kyllä. Koko 
rakennuksen teknisen elinkaaren ennus-
tettavuus vähentää riskiä, kuten myös 
vihreyden tuomat muut positiiviset puo-
let: pienentyneet ylläpitokustannukset, 
korkeammat vuokrat, korkeampi myyn-
tihinta, parempi maine ja tuottavuuden 
kasvu. Toki on hyvä muistaa, että jos pu-
hutaan pilottikohteiden rakennusvaiheen 
rahoituksesta, niin epätietoisuus uudesta 
saattaa myös vaikeuttaa rahoitusta.

 
Tulevaisuuden prinsiipit

•	 Rakennuksia koskevan datan määrän kasvaminen tulee olemaan isommassa 
roolissa tulevaisuudessa. Sitä kautta sijoittajat ja rahoittajat pyrkivät vähen-
tämään riskejä. Pienempi riski johtaa pienentyneeseen tuottovaatimukseen 
ja nostaa kiinteistöjen arvoja. Toisaalta sijoittamisen riskiin vaikuttavat myös 
paljon muut tekijät rakennuksen teknisen kunnon ja sen ennakoitavuuden li-
säksi.

•	 Sijoittajien halu tietää entistä enemmän omistamiensa rakennusten datasta 
johtaa eri toimijoiden yhteistyön kasvuun tulevaisuudessa. Esimerkiksi suun-
nittelijoilta ja rakennuttajilta saatetaan vaatia osaamista toteuttaa sijoittajille 
sopivaa seurantajärjestälmää ja mittarointia. Sijoittajat haluavat olla ajan ta-
salla rakennus- ja talotekniikkaosien sijainnista, kunnosta ja oletetusta elin-
kaaren pituudesta. Rakennus- ja kiinteistöalan yhteistyö tiivistyy Suomessa ja 
alojen väliset rajat vähenevät.

•	 Kiinteistöverotuksella ja kaavoittamisella on mahdollisuus vaikuttaa tulevai-
suuden kestävään rakentamiseen, mikä sijoittajien ja rahoittajien on hyvä ot-
taa huomioon. Ympäristöministeriö on tehnyt kiinteistöveron muuttamisesta 
vuonna 2009 raportin, jossa tutkittiin sen mahdollisuutta ja miten asiaa tulisi 
lähestyä. Yhtenä vaihtoehtona olivat mm. energiatodistukseen perustuvat 
porrastukset. 

•	 Nykyään maailmalla on portfolioissa paljon yksittäisiä vihreitä rakennuksia, 
mutta isompia vihreitä portfoliota on vielä melko vähän. Tulevaisuudessa vih-
reät portfoliot tulevat keräämään kiinnostusta ja niiden määrä tulee kasva-
maan vihreiden rakennusten kasvun ja kysynnän myötä. 

•	 Vaikka tyhjää ja vanhaa tilaa on melko paljon Suomessa, varsinkin pääkaupun-
kiseudulla,  vuokralaiset etsivät silti uusia toimitiloja, kuten myös erityisesti 
ulkomaalaiset sijoittajat. Uudet, tehokkaat ja vihreät tilat kiinnostavat.

•	 Greenbuild-konferenssin viesti sijoittajille ja rahoittajille oli selkeä: Vihreys on 
tullut. Kysymys on nyt siitä, kuinka nopeasti ja ketkä ehtivät ensin.
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Ekologinen rakennuttaminen

Ympäripyöreää haihattelua vai jotain aivan uusia näkökulmia, 
tavoiteasetantaa ja liiketoimintaideoita? Onko rakennuttajalla vain taivas 
rajana vai ohjaako jokin rakennuttajan valintoja? 

Roportti
5/13

Väitämme, että ekologisen rakentami-
sen osuus kaikesta rakentamisesta tulee 
lisääntymään tulevaisuudessa huomat-
tavasti. Ekologisuuden lisääntyminen ei 
kuitenkaan tule itsestään, vaan me raken-
nusalalla toimivat valitsemme, lisääntyy-
kö ekologisuus vai ei. Tässä artikkelissa 
ekologisuudella tarkoitetaan kaikkea sitä 
toimintaa, jolla pyritään minimoimaan 
sekä rakennus- että käytönaikainen re-
surssienkulutus ottaen huomioon myös 
kaikella toiminnalla aiheutetut ympäris-
tölle haitalliset päästöt. Ekologista toi-
mintaa pidetään myös synonyyminä ym-
päristöä kunnioittavalle toiminnalle eli 
ympäristöystävällisyydelle.

Tämän kirjoituksen perustana on siis väite 
ekologisuuden lisääntymisestä. Väite on 
muodostettu arvioimalla vallitsevia olo-
suhteita, joita ovat muun muassa media, 
rakennusalan seminaarit, julkaisut, mää-
räysten kiristyminen ja alan trendit. Tätä 
väitettä tukevat myös useat keskustelut, 
joita on käyty alalla päätöksiä tekevien 
ihmisten kanssa. Mikäli tämä ekologi-
suuden lisääntyminen tulee jatkumaan 

rakennusalalla pitkään, tulee se myös 
johtamaan ekologisen rakennuttamisen 
korostumiseen, eli ekologisuuteen täh-
täävään rakennusprosessin johtamiseen 
ja hallintaan. Tästä syystä rakennuttami-
sen parissa toimivien yritysten tulee vii-
meistään nyt herätä siihen, että heidän 
liiketoimintansa tulee tulevaisuudessa 
vaarantumaan, mikäli he tekevät asioita 
niin kuin niitä on aina ennenkin tehty. Val-
veutuneet rakennuttajat voivat myös poi-
mia tästä kirjoituksesta muutamia keinoja 
lisätä rakennuttamisensa ekologisuutta.

Koska rakennuttaja voi olla kuka tahansa 
rakennushankkeeseen ryhtyvä, määritel-
lään rakennuttaminen tässä artikkelissa 
seuraavasti: rakennuttaminen on kaikkea 
sitä, mitä rakennuttaja tekee aina ideasta 
ja tarpeesta ryhtyä hankkeeseen siihen 
hetkeen, kun rakennus on täysin valmis ja 
sitä on käytetty ennalta sovitun takuuajan 
verran. Rakennuttaminen pitää siis sisäl-
lään monta eri vaihetta, joista jokaiseen 
kuuluu useita hankkeen etenemisen kan-
nalta tärkeitä tehtäviä. Nämä rakennutta-
misen vaiheet voidaan seuraavalla sivulla 

esitetyllä tavalla.

Rakennuttamisen tavoite on määritel-
lä tarpeet, suunnitella tarpeita vastaava 
rakennuskohde ja toteuttaa se käyttäjä-
lähtöisesti. Ekologinen rakennuttaminen 
taas on tuore termi, joka kuvaa sellaista 
rakennuttamisprosessia, jossa on huo-
mioitu ympäristöarvoja laajalti. Ympäris-
töarvojen laaja huomiointi tarkoittaa siis 
jotain muutakin kuin mainintaa ympäris-
töstä jossain urakkaohjelman alakohdas-
sa. Rakennushankkeessa ympäristöarvot 
tarkoittavatkin etupäässä rakennusma-
teriaalien valintaan panostamista sekä 
rakennuksen käytön aikaisen kulutuksen 
minimointia kaikilta kannoilta punnittuna, 
mukaan lukien esimerkiksi julkiset kulku-
yhteydet, hulevesien käsittelyt ja kaikki 
muutkin talo- tai aluetekniset ratkaisut.

Tällä hetkellä ympäristöarvojen laaja huo-
miointi tarkoittaa usein rakennushank-
keen osallistumista sertifiointiprosessiin, 
joista yleisimpiä ovat nykyään LEED- ja 
BREEAM-järjestelmät. Huomattavaa 
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Ekologisuus kulkee kaikkien perinteisten 
elementtien rinnalla

on kuitenkin, että nämä sertifioinnit on 
suunnattu koskemaan rakennuksia, ja 
etupäässä toimitilarakentamista, eli vain 
pientä osaa koko rakentamisen kentäs-
tä. Eräs mahdollisuus voisi olla laajentaa 
sertifiointeja koskemaan kaikkia rakenta-
misen sektoreita, jolloin tämä koko alalle 
laajentuminen sekä toisi lisää liiketoimin-
taa ja uusia mahdollisuuksia että ”pelas-
taisi” maailmaa hieman. Eräs sertifioin-
tiprosessin ominaisuus on kustannuksia 
aiheuttava sertifiointitodistus, josta ei saa 
suoranaista hyötyä ekologisuuden suh-
teen, vaan ennemminkin vertailuarvon 
muihin kohteisiin ja mahdollista brändiar-
voa. Markkinoille onkin jo nyt tullut me-
netelmiä, jotka tähtäävät sertifiointipro-
sessinomaiseen ympäristöarvojen huo-
mioonottamiseen, mutta ilman lopullista 
sertifiointitodistusta ja kolmatta osapuol-
ta, joka tämän sertifikaatin myöntää. Täl-
löin kaikki raha menee suoraan hankkeen 
todelliseen parantamiseen. Näistä uusista 
menetelmistä saa lisätietoja niiltä Suo-
messa toimivilta yrityksiltä, jotka tarjoavat 
sertifiointiprosesseja erilaisille rakennus-
kohteille.

Ekologisuuden huomioonottaminen ra-
kennuttamisessa voi koskea myös erilai-
sia työvaiheita. Tällaisia työvaiheita ovat 
esimerkiksi olleet energia-analyysit ja eri-
laiset tarkastelut, kuten vaikkapa ilmatii-
veysmittaus. Kun tällä hetkellä projekteil-
le on mahdollista tehdä erillisenä työvai-
heena BIM-projektisuunnitelma, voitaisiin 
samaan tapaan tehdä myös standardoitu 
projektisuunnitelma ekologisuudesta si-
sältäen erilaiset tarkastelut ja päämäärät. 
Joissain projekteissa on ollut esimerkiksi 
ennen suunnittelua ja sen jälkeen erilli-
nen tarkastelu projektin ekologisuudesta, 
ja tässä tarkastelussa on ohjattu projektia 
haluttuun suuntaan. Haluttu suunta ei 
kuitenkaan ole usein täysin ympäristöläh-
töinen, vaan pikemminkin mahdollisim-
man ekologinen sekä kustannustehokas 
ratkaisu, joka vastaa usein perustasoa.

Vaikka rakennuksen suunnitteluvaiheessa 
määritelläänkin maksimi- ja minimikulu-
tusrajat rakennukselle, riippuu silti raken-
nuksen käyttäjästä, kuinka ekologisesti 
rakennusta käytetään. Voisiko siis kan-
nattaa ottaa jokaiseen rakennusprojektiin 
käyttäjä mukaan, tai mikäli tämä ei ole 
tiedossa, valita muutama henkilö edusta-
maan rakennukselle suunnattua käyttöä? 
Suunnitteluvaiheesta asti mukana olemi-
nen toimii myös sitouttavana tekijänä, sil-
lä henkilöt, jotka näkevät ja saavat vaikut-
taa siihen, kuinka rakennusta on ajateltu 
käytettävän, käyttävät rakennusta luulta-
vasti tarkoituksenmukaisemmin kuin vain 
rakennukseen myöhemmin muuttaneet 

käyttäjät. Käyttäjän osallistaminen suun-
nitteluvaiheessa on ehdotonta, mikäli 
käyttäjän tavoitteet ja toiveet halutaan 
huomioida myös hankkeen toteuttami-
sessa. Parhaimmillaan tällaisen yhteisen 
tavoitteiden määrittelyn avulla päästään 
loistaviin tuloksiin ekologisuudessa ja 
kohteen vuokraa voidaan saada pienen-
nettyä oikeilla suunnitteluratkaisuilla. 
Riippumatta siitä, onko käyttäjä ollut alun 
suunnittelussa mukana vai ei, tulisi jokai-
selle käyttäjälle järjestää silti vuosittainen 
koulutus kohteen käytöstä. Koulutuksen 
ei tulisi kuitenkaan olla liian teoreetti-
nen ohjekirjojen läpikäyntitilaisuus, vaan 
ennemminkin mahdollisimman visuaa-
linen ja päivittäiseen elämään pureutu-
va. Jo pelkästään tällä koulutuksella ja 
sen avulla saavutettavalla sitoutumisella 
päästäisiin huomattavasti ekologisempiin 
ja taloudellisesti tehokkaampiin tulok-
siin. Parhaassa tapauksessa koulutusten 
yleistyessä myös rakennuksen tekniikan 
käytettävyys paranisi. Tulevaisuuden op-
timitilanteessa kaikissa rakennuksen lait-
teissa on älykkäät toiminnot, jolloin laite 
itsessään jo ohjaa rakennuksen käyttöä ja 
laitteistoa. Tällaisessa tilanteessa raken-
nuksen käyttöön kohdistuvaa koulutusta 
ei juuri enää tarvittaisi; tänä päivänä sitä 
kuitenkin tarvitaan vielä reilusti.

Hienoja ekologisuuteen tähtääviä proses-
seja ja työvaiheita voidaan toki kehitellä, 
mutta millään ei päästä irti suurimmasta 
ohjaavasta voimasta eli rahasta. Millä saa-
da kustannustehokkuus ja ekologisuus 
toteutumaan samaan aikaan? Kannusti-
milla, pakottimilla, asennemuutoksilla vai 
jollain muulla?

Kannustimien ja pakotteiden on tulta-
va kyllin vaikutusvaltaiselta taholta ja 
voimakkaina toimiakseen.  Suomalaiset 
ovat kuuliaista kansaa, joten tietyntasoi-
nen valtionohjaus voikin olla ratkaisu, 
kunhan vain säännöksiä miettivät tahot 
tuntevat rakentamisen kentän todella hy-
vin. Sanoin ei voi kuvata, kuinka metsään 
mennään, jos rakennusala ei osaksi itse 
tee näitä säädöksiä. Tässä onkin herää-
misen paikka meille rakennusalan ihmi-
sille nousta ja kävellä niihin pöytiin, joissa 
asioista päätetään.

Mitä ympäristöystävällisempään tulok-
seen hankkeessa pyritään, sitä enemmän 
hanke vaatii yhteistyötä, kaikkien osapuo-
lien aikaista osallistamista ja luottamusta. 
Yhteistyötä on monella tasolla ja kaikissa 
projektin vaiheissa. Vaikka rakennuttajalla 
on miltei kaikki valta projektinsa suhteen, 
olemme jo ohittaneet hetken, jolloin ura-
koitsijan määräily johtaisi parhaisiin lop-
putuloksiin. Suositus olisikin alkaa todella 

rakentaa yhdessä! Samoin käyttövaihees-
sa käyttäjän pelkkä kirjallinen ohjeista-
minen tulisi korvata rakennuksen yhdes-
sä käyttämisellä. Tämä on mahdollista 
toteuttaa useilla eri tavoilla, mutta yksi 
esimerkki on kiinteistön ylläpitohenkilö-
kunnan ja käyttäjien tuominen toisiaan 
lähelle edellyttäen, että ylläpitohenkilö-
kunta on kohdekohtaisesti koulutettua ja 
halukasta yhteistyöhön.

Rakennuttamisessa eräs yhteistyön ja 
tavoitteiden asettamisen onnistumiseen 
suuresti vaikuttava tekijä on hankkeen to-
teutusmuoto. Tästä syystä sen valintaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja eko-
logiseen lopputulokseen pääsemiseksi 
saattaakin olla viisasta valita jonkinlainen 
yhteistyötä painottava toteutusmuoto. 
Tällä hetkellä tunnetuimpia täydelliseen 
yhteistyöhön tähtääviä toteutusmuotoja 
ovat allianssit ja IPD:t (Integrated Project 
Delivery). Ei kannata kuitenkaan ajatel-
la, että pienemmissä ja yksinkertaisissa 
projekteissa  perinteiset toteutusmuodot 
eivät voisi yltää ekologiseen lopputulok-
seen. Esimerkiksi omakotitalon rakennut-
taminen perinteisenä kokonaishintaisena 
urakkana saattaa päätyä hyvinkin ekolo-
giseen tulokseen, jos tilaajalla on ekolo-
ginen asenne ja suunnittelijat suunnitte-
luvaiheessa sekä toisaalta suunnittelijat 
ja rakentaja toteutusvaiheessa puhaltavat 
yhteen hiileen.  Toteutusmuotoa suurem-
pi tekijä hankkeessa on kuitenkin luotta-
mus, sillä rakennuttajan ei tule toteuttaa 
rakennushanketta sellaisten kumppanien 
kanssa, joihin se ei luota. Hyvä rakennut-
taja panostaa kumppanien valintaan ja 
sitä kautta ekologisuuteen. Huono han-
ke ei tule missään tapauksessa olemaan 

Rakennuttamisen vaiheet



22   Roportti

 

 

EU 

Valtio 

Kaupunki 

Tilaaja 

Rakentaja / 
Suunnittelija 

Käyttäjä 

Hierarkinen vaikutusvalta ekologisuuteen 
Suomessa

 
Rakennuttajien tulee tulevaisuudessa panostaa seuraa-
viin sektoreihin: 

•	 ekologisuus

•	 Yhteistyön korostuminen

•	 Korjausrakentaminen

•	 Terveydenhuollon rakennukset

•	 Hoivakodit

•	 Aluerakentaminen

•	 Tuottavuuden parantaminen

•	 Jalankulku ja kevyt liikenne (etenkin pyöräily) ja kannustimet 
 
 
 

ekologinen.

Yhteenvetona todettakoon, että eko-
loginen rakentaminen lisääntyy ja tätä 
kautta ekologisesta rakennuttamisesta 
tulee standardia rakennuttamistoimin-
taa, johon rakennuttajien tulee jo nyt al-
kaa varautua henkilökunnan koulutusten 
ja asennemuutosten muodossa. Tällä 
hetkellä helpoin tapa ottaa ekologisuus 
laajasti huomioon projekteissa on ot-
taa käyttöön sertifiointiprosessi, joka voi 
haluttaessa tähdätä sertifikaattiin. Serti-
fioinnissa on tosin alan kannalta suuria 
puutteita sen suhteen, että se toimii tällä 
hetkellä vain tietyntyyppisille rakennuk-
sille. Rakennuttamisessa olisi mahdolli-

suus ottaa myös paremmin ja laajemmin 
käyttäjä huomioon sekä suunnitteluvai-
heessa että järjestämällä käyttäjälle jat-
kuvia koulutuksia. Rakennuttajalla on siis 
vain taivas rajana halutessaan muokata 
rakennuttamisen prosesseja ja tehdä kai-
kesta toiminnasta parempaa sekä ekolo-
gisempaa samalla turvaten ja kasvattaen 
oman liiketoimintansa arvoa sekä omalle 
yritykselleen että yhteiskunnalle.

Vihreästä rakentamisesta on tullut hai-
hattelun sijaan suuri liiketoimintamah-
dollisuus.
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Uudet teknologiat

Kestävää kehitystä ohjaavat lait, säädökset, poliitikot, ja ennen 
kaikkea raha. Mitään kehitystä ei kuitenkaan tule tapahtumaan 
ilman teknologiaa, joka ratkaisee olemassa olevia ongelmia. 
Suurissa talouden mullistuksissa jyrkkään nousuun ovat aina 
johtaneet uudet teknologiat. Kehityksen voidaan siis sanoa olevan 
teknologiavetoista. Tässä esitellään potentiaalisia tulevaisuuden 
suunnannäyttäjiä.

Roportti
6/13

Aerogeeli

Aerogeeliä pidetään maailman kevyim-
pänä aineena. Piidioksidiyhdisteen ti-
lavuudesta tyhjää on jopa 95–99,98  %. 
Aerogeelistä valmistettavaa huopaa voi-
daan käyttää eristämiseen ja se on eris-
teenä kolme kertaa tavallista lasivillaa 
parempaa. Aerogeelihuopa hylkii vettä, 
ja valo läpäisee materiaalin. Huovan hyvä 
puoli on myös ääneneristävyys alhaisil-
la taajuuksilla. Huovan lisäksi aerogee-
listä voidaan valmistaa pieniä huokosia. 
Huokosista valmistetaan paneelia, johon 
voidaan aikaansaada tyhjiö. Tuloksena 
on tuote, joka johtaa kymmenen kertaa 
vähemmän lämpöä kuin lasivilla. Aero-
geelistä voidaan myös valmistaa eristävää 
pinnoitemassaa.

Kalliin hintansa takia aerogeelihuopaa 
on toistaiseksi ollut kannattavaa käyt-

tää vain hankalan muotoisissa paikoissa 
tai lisäeristeenä, kuten erkkerien, ovien, 
ikkunoiden tai kylmäsiltojen eristeenä. 
Uusia aerogeelisovelluksia ovat muun 
muassa valokatteet, valoa läpäisevät sei-
näelementit ja vaatteet. Aerogeelillä eris-
tetty aurinkopaneeli pystyy tuottamaan 
energiaa matalissa lämpötiloissa tehok-
kaammin kuin tavalliset aurinkopaneelit.

Tällä hetkellä suurin osa aerogeelistä tuo-
tetaan Kiinassa. Hintavertailussa aerogee-
li ei ole enää juurikaan villoja kalliimpaa, ja 
hintaero syntyy lähinnä volyymien isosta 
erosta. Volyymien kasvaessa aerogeelikin 
tulee halpenemaan.

Roportin kommentti: Ennustamme Aero-
geelistä suosittua eristysmateriaalia.

Aerogeelihuopa 0,014 W/mK 
Aerogeeli 0,004 W/mK 
Vettä hylkivä 
Hyvä äänieriste 
Valoa läpäisevä 
Kestää puristusta
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Huoneen lämpökuorma 

Tavallisesti 

Faasinmuutos-
materiaalin kanssa 

Päivä Yö 

Faasinmuutosmateriaalit

Faasinmuutosmateriaalit toimivat raken-
nuksessa termisenä massana. Ne toimivat 
kuten vesi, muuttuen nestemäisestä kiin-
teäksi tai höyryksi tietyssä lämpötilassa. 
Näiden materiaalien faasinmuutosläm-
pötilana pidetään ihmiselle viihtyisää si-
sälämpötilaa, noin 18–23°C. Yhdistettä 
muuttamalla tämä lämpötila saadaan kui-
tenkin tarpeen mukaan räätälöityä. Tällöin 
lämpötilan ylittäessä faasimuutosmateri-
aalin muutoslämpötilan alkaa materiaali 
absorboida energiaa itseensä. Jos taas 
huoneen lämpötila laskee rajalämpötilan 
alapuolelle, materiaali vapauttaa sitou-
tunutta lämpöä huoneeseen. Materiaali 
pienentää rakennuksen lämpökuormien 
piikkejä, ja siten vähentää jäähdytyksen ja 
lämmityksen tarvetta rakennuksessa.

Faasinmuutosmateriaalia voidaan sekoit-
taa betoniin, tai siitä voidaan tehdä hel-
posti asennettavaa levyä, mattoa, maalia, 
teippiä ja kipsilevyä. Suurimmat hyödyt 
lämmityksen minimoinnissa saadaan li-
säämällä ainetta esimerkiksi rakennuksen 
eteläpuolen ikkunoiden eteen lattiaan. 
Päivän aikana massa kerää lämpöenergi-
aa, ja yön aikana vapauttaa sen rakennuk-
seen.

Betonia on puolustettu rakennusma-
teriaalina juuri sen lämpömassan takia. 
Faasinmuutosmateriaalit pystyvät absor-
boimaan lämpöä paljon betonia tehok-
kaammin. Tämä mahdollistaa kevyempien 
rakenteiden käyttämisen. Faasinmuutos-
materiaaleista voisi tulevaisuudessa tulla 
sovelluksia suurempaankin energian va-
rastointiin, ja esimerkkejä löytyy jo muun 

muassa Dubaista. Myös huoneilman pas-
siivinen puhdistaminen on mahdollista 
faasinmuutosmateriaalien avulla.

Roportin kommentti: Ennustamme näil-
le materiaaleille kasvavaa tutkimuksen ja 
sovelluksien määrää sekä laajaa käyttöä.

Toiminnalliset pinnat

Maaleihin ja bitumikatteisiin voidaan saa-
da uusia ominaisuuksia titaania lisäämällä. 
Titaanidioksidi toimii katalyyttinä yhdessä 
auringon ja veden kanssa reaktiossa, jossa 
typen ja rikin oksidit neutraloituvat liiken-
teen ja teollisuuden päästöistä. Titaani-
dioksidia sisältävät pinnoitteet ovat myös 
itsestään puhdistuvia, koska lika ei tartu 
niihin, ja pesuksi riittää taivaalta satava vesi.

Erilaisilla massoilla ja maaleilla pystytään 
parantamaan äänieristävyyttä. Näiden 
tuotteiden etuna muihin äänieristysjärjes-
telmiin on nopea ja halpa asennus. Ääni-
eristävä pinnoite voi säästää kustannuksia 
esimerkiksi välipohjissa, joiden mitoitus-
paksuus tulee juuri äänieristävyydestä. 

Auringon lämpöenergiaa voidaan kerätä 
rakenteisiin integroiduilla keräimillä. Esi-
merkiksi hallin seinäelementtejä ja vesikat-
teita on saatavilla tällaisilla järjestelmillä. 
Pinnoitteista voidaan myös tehdä vaikkapa 
hygieenisiä, muotoansa muuttavia, valoa 
heijastavia, lämpöä absorboivia tai eris-
täviä. Tällä hetkellä näitä ominaisuuksia ei 
juuri hyödynnetä.

Roportin kommentti: Pinnoitteiden omi-
naisuuksissa vain mielikuvitus ja innovointi 
ovat rajana.

Titaanioksidin saasteita neutraloiva reaktio
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Jäteveden lämmön talteenotto

Jäteveden lämmön talteenotto tulee 
ajankohtaiseksi lämpöä talteen ottavien 
ilmanvaihtokoneiden ja passiivitalojen 
yleistyessä. Viemärin kautta karkaava 
energia aiheuttaa varsin suuren osuuden 
rakennuksen kokonaisenergiahäviöstä. 
Tekniikka ei ole uutta, vaan viemärin huk-
kalämpöä on hyödynnetty Suomessa jo 
1970-luvulla. Lämpöä talteen ottavia jär-
jestelmiä on paljon käytössä esimerkiksi 
uimahalleissa. Suomesta kuitenkin löyty-
nee potentiaalia vielä arviolta saman ver-
ran kuin Norjasta, eli 1500 GWh/a. Viime 
aikoina lämmön talteenottoa on alettu 
hyödyntää Suomessa jätevedenpuhdis-
tamoilla.

Suurinta potentiaalia tekniikan hyödyntä-
miseen löytyy teollisuuslaitoksista, asuin-
kerrostaloista ja jätevedenpuhdistamois-
ta. Suomessa tarvitaan kuitenkin monen 
tahon yhteistyötä asian edistymiseksi, ja 
esimerkiksi rakentamismääräyskokoel-
maan tarvittaisiin tarkempaa ohjeistusta 
aiheesta. Keski-Euroopassa on paljon hy-
viä esimerkkejä tekniikan toimivuudesta, 
ja siellä on pystytty tekemään lämmön 
talteenotosta todella kannattavaa.

Roportin kommentti: Jäteveden lämmön 
talteenotto tulee lähitulevaisuudessa ole-
maan yleinen käytäntö Suomessa.

Materiaalien kierrätys

Hajautetussa jätteen kierrätyksessä var-
sinkin ne materiaalit, jotka pystytään 
ilman erottelua tai pienellä erottelulla 
käyttämään energian tuotantoon, kan-
nattaa käyttää jo jätteen syntypaikalla. 
Investoinnit hajautettuun kierrätykseen 
voivat olla kannattavia ainakin tuotanto-
laitoksissa tai teollisuusalueilla, joissa täl-
laista jätettä syntyy.

Toisena vaihtoehtona on tietenkin kier-
rätyksen keskittäminen, joka ei silti ko-
konaan poissulje hajautettua kierrätystä. 
Tulevaisuudessa kuluttajan ei itse tarvitsi-
si erotella biojätettä, sekajätettä tai ener-
giajätettä. Robotti voi tehdä sen paljon 
tehokkaammin, ja Suomessa onkin jo 
kehitetty tällainen järjestelmä. Jätteiden 
käsittely keskitetysti pienentää kuljetus-
kustannuksia. Kun materiaalien lajittelu ei 
ole kuluttajan aktiivisuuden varassa, saa-
daan myös enemmän itse raaka-ainetta 
uusiokäyttöön.

Kierrätyksessä tulisi myös miettiä mate-
riaali- ja tuotekohtaisesti, mikä on kan-
nattavin kierrätyksen muoto. Materiaalien 
kierrätyksen vaihtoehtona on itse tuot-
teen kierrättäminen pienillä korjauksilla. 
Materiaali voidaan kierrätyksessä jalostaa 
korkeammalle arvotasolle, tai se voidaan 
eritellä uusiokäyttöön raakamateriaalina.

Roportin kommentti: Uskomme lajittelu-
robottien käytön yleistyvän jätehuollossa.

Älytiet

Älytiet ehkäisevät ruuhkia ja onnetto-
muuksia, sekä vähentävät energian kulu-
tusta. Älytie kerää tietoa liikennemääristä, 
ja tulosten perusteella ohjaa liikennettä ja 
liikennevaloja. Älytie varoittaa liikennettä 
huonoista olosuhteista ja osaa muuttaa 
nopeusrajoitukset tarkoituksenmukaisik-
si. Älytie pystyy sammuttamaan valais-
tuksen, jos liikennettä ei ole. Teknologia 
tämän kaiken saavuttamiseksi on jo ole-
massa.

Älytie ei tule vaatimaan mittavia inves-
tointeja. Kameratekniikan kehittyessä jo 
pieni kamera ja kevyt ohjelmisto voivat 
saada ihmeitä aikaan. Älytien seuraa-
va aste saavutetaan älykkäiden autojen 
kehittyessä, jolloin tie ja auto pystyvät 
kommunikoimaan keskenään. Älytie pys-
tyy myös mahdollisesti tulevaisuudessa 
pysymään sulana ja korjaamaan pienet 
vaurionsa itse. Älytiestä tulee myös hil-
jainen, kestävä ja saasteita neutralisoiva. 
Sen tekemisessä käytetään kierrätettyjä 
materiaaleja, ja sen valmistaminen kulut-
taa vähemmän energiaa.

Roportin kommentti: Kannattaako olla 
tyhmä vai fiksu?

 
Roportti kehottaa tutustumaan myös näihin: 

 
Viherseinät 
Älykäs valaistus ja led-teknologia 
Uudet komposiittirakenteet 
Superlujat materiaalit 
Hajautettu energian tuotanto 
Polttokennoteknologia 
BIM ja simulointi 
Rakennuksen käytönohjausjärjestelmät 
Hengittävä kaksoismateriaalijulkisivu 
Antureiden hyödyntäminen 
Materiaalitehokkuus 
Läpinäkyvä betoni 
Auto- ja purjeveneteknologian hyödyntäminen rakentamisessa 
Automaattinen läsnäolo-ohjausjärjestelmä
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Vihreää rakentamista Suomessa ja 
Yhdysvalloissa

Suomea pidetään kansainvälisesti melko edistyneenä maana 
energiatehokkuuden saralla. Suomen energiapolitiikka määritellään 
pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa, joka perustuu EU:n 
asettamiin ja Kioton sopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin 
ja velvoitteisiin. Suomi on osoittanut halukkuutta edistää 
energiatehokkuutta olemalla kärkijoukossa useissa energiauudistuksissa. 
Esimerkiksi kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseen tähtäävä 
ohjelma otettiin Suomessa käyttöön ensimmäisten maiden joukossa 
maailmassa vuonna 2005. Suomella on kuitenkin kirittävää, jos se mielii 
energiatehokkuuden edelläkävijöiden kastiin.

Roportti
7/13

Suomea pidetään kansainvälisesti melko 
edistyneenä maana energiatehokkuu-
den saralla. Suomen energiapolitiikka 
määritellään pitkän aikavälin ilmasto- ja 
energiastrategiassa, joka perustuu EU:n 
asettamiin ja Kioton sopimuksessa mää-
riteltyihin tavoitteisiin ja velvoitteisiin. 
Suomi on osoittanut halukkuutta edis-
tää energiatehokkuutta olemalla kärki-
joukossa useissa energiauudistuksissa. 
Esimerkiksi kestävän kulutuksen ja tuo-
tannon edistämiseen tähtäävä ohjelma 
otettiin Suomessa käyttöön ensimmäis-
ten maiden joukossa maailmassa vuonna 
2005. Suomella on kuitenkin kirittävää, 
jos se mielii energiatehokkuuden edellä-
kävijöiden kastiin.

Yhdysvaltojen maine energiatehokkuu-
den saralla ei ole yhtä hyvä kuin Suo-
men.  Yhdysvallat on Kiinan jälkeen 
maailman toiseksi suurin energian kulut-
taja. Siitä huolimatta maan ilmastopoli-
tiikasta puuttuivat pitkään kaikki sitovat 
päästövähennystavoitteet.  Nyt Yhdysval-
loissakin on herätty energiatalkoisiin. Sen 
ei ole kuitenkaan helppo muuttaa mai-

nettaan, sillä se tunnetaan maana, jossa 
kaikkialle ajetaan yksityisautoilla ja jossa 
kaikki on suurta. Tarvitaan merkittäviä 
energian ja päästöjen säästötoimenpi-
teitä. Yhdysvalloilla ei ole yhtä yhtenäistä 
ilmastostrategiaa. Monet energiamää-
räykset on Yhdysvalloissa määritelty il-
mastokohtaisiksi, minkä johdosta osa-
valtiokohtaiset raja-arvot vaihtelevat 
merkittävästi. Lakiin kirjattu Energy Policy 
Act of 2005 (laki Public Law 109-58-AUG, 
8, 2005) säätää määräykset,  joita osaval-
tioiden on noudatettava omien lakiensa 
säätämisessä. Monet asiat ovat kuitenkin 
edelleen osavaltioiden vapaasti päätettä-
vissä.

Artikkelissa tarkastellaan Suomen ja Yh-
dysvaltojen energiatalouden tilaa ja tu-
levaisuudennäkymiä sekä vertaillaan nii-
tä toisiinsa etsien yhtäläisyyksiä ja eroja. 
Tekstin joukossa olevissa idealaatikoissa 
esitetään Roportti-työryhmän jäsenten 
ajatuksia ja ideoita.

EU:n energiapolitiikkaa ohjaa niin kut-
suttu 20-20-20 tavoite, jonka mukaan 

unionin energiankulutuksesta 20 % tu-
lee kattaa uusiutuvalla energialla, kasvi-
huonekaasupäästöjä tulee vähentää 20 
% sekä energiatehokkuutta lisätä 20 % 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 men-
nessä. Tähän liittyen Suomen tavoitteeksi 
uusiutuvan energian käytölle on asetettu 
38 %. Suomen ilmastostrategiassa tär-
keinä tekijöinä on nostettu esiin ener-
giaverotus, teknologian kehittäminen, 
koulutus ja neuvonta. Tavoitteena on 
kaksinkertaistaa uusien teknologioiden 
kehittämiseen, käyttöönottoon ja kaupal-
listamiseen suunnattu rahoitus vuoteen 
2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on 
panostaa pitkäjänteiseen tutkimukseen. 
VTT:n johtavan tutkijan Jari Shemeikan 
mukaan edessä on haasteita taloteknii-
kalle tavoiteltaessa EU 2020 kasvustra-
tegian mukaisia lähes nollaenergiataloja. 
Tarvitaan monimutkaisia, ristiin kytkettyjä 
talotekniikkajärjestelmiä, jotka sisältävät 
useita eri uusiutuvan energian muotoja. 
Haasteeksi tulee kokonaisuuden hallin-
ta ja järjestelmien kehittäminen. VTT:n 
johtava tutkija Pekka Lahti nimeää tu-
levaisuuden tavoitteeksi hiilipositiivisen 
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ympäristön tavoittelun. Kaupunkien yl-
läpito sekä rakentaminen tulee saada 
kuluttamaan enemmän hiilidioksidiek-
vivalenttisia kaasuja kuin mitä ne tuot-
tavat. Tätä varten tarvitaan luotettava 
arviointimalli, jolla hiilidioksidipäästöjä 
voidaan luotettavasti mitata, ja sen rinnal-
le uusia rakennustyyppejä, rakennemal-
leja, tuotantotapoja, materiaali- ja ener-
giaratkaisuja sekä liikennejärjestelmiä. 
Suomessa lämmityksen hiilidioksidipääs-
töjen vähennystavoite on 60 % vuodesta 
2005 vuoteen 2020. Liikennepolttoainei-
den kokonaiskäytön tulee pudota vuoden 
2009 51 TWh:sta 10 TWh:lla vuoteen 2020 
mennessä. Liikenteen hiilidioksidipäästö-
jä on leikattava 2 miljoonaa CO

2
-tonnia 

vuoden 2009 tasosta ja uusiutuvien ener-
gialähteiden osuuden liikenteen energi-
ankäytöstä on noustava 10 %:iin. 

Yhdysvalloissa on viimeisen viiden vuo-
den aikana käynnistetty valtavasti uusia 
ohjelmia, jotka tähtäävät energian sääs-
töön, ympäristön suojeluun ja ilmaston-
muutoksen pysäyttämiseen. On perus-
tettu tutkimusryhmiä ja projekteja, joiden 
kautta pyritään tuomaan yhteen tutki-
joita, insinöörejä ja muita asiantuntijoita. 
Yhdysvalloissa tutkitaan akkujen ja ener-
gian varastoinnin kehittämistä, aurinkoe-
nergialla tuotettavia polttoaineita sekä 
energiatehokasta rakentamista. Myös 
maakaasun käytön lisämahdollisuudet 
ovat tutkimuksen alla. Ensimmäistä ker-
taa Yhdysvaltojen historiassa on asetet-
tu kansalliset rajoitukset voimalaitosten 
myrkyllisille päästöille ilmaan. Liiken-
teeseen liittyen on säädetty uudet tiukat 
polttoaineenkulutusrajoitteet. Vuosina 
2017–2025 tuotettavien henkilöauto-
jen on kuljettava yhdellä gallonalla 54,5 
mailia (n. 4,3 l/100 km), mikä on lähes 
kaksinkertainen matka nykyautojen gal-
lonalla kulkemaan matkaan verrattuna. 
Myös rekoille, pakettiautoille ja busseille 
on säädetty polttoaineenkulutus- ja kas-
vihuonekaasupäästörajat. Yhdysvalloissa 
on tavoitteena, että vuonna 2015 maassa 
tuotetaan akkuja ja muita komponentte-
ja miljoonan hybridiauton rakentamisen 
tarpeisiin. Presidentti Obama on aset-

tanut tavoitteen uusiutuvalla energialla 
tuotetun sähkön määrän kaksinkertais-
tamiseksi vuoteen 2035 mennessä.  Lii-
ke- ja toimistorakennukset on haastettu 
vähentämään energiankulutustaan 20% 
tämän päivän tasosta vuoteen 2020 
mennessä. Nykyään liikerakennukset 
kuluttavat 20 % koko maan kuluttamas-
ta energiasta. Liikerakennusten ohella 
presidentti Obama on haastanut myös 
liittovaltion rakennukset vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja energian-
kulutustaan. Liittovaltion rakennukset 
ovat suurin yksittäinen energian kuluttaja 
Yhdysvalloissa. Valtion rinnalla armeija on 
ryhtynyt säästötoimenpiteisiin. Tavoittee-
na on johtaa esimerkillä ja saada kaikki 
mukaan säästötalkoisiin.

Yhdysvalloissa energiateknologian kehit-
tymistä on periteisesti ohjattu markkina-
voimin ja markkinalähtöisesti. Nykyään 
rakennusten energiatehokkuuteen kan-
nustetaan Yhdysvalloissa uusilla verokan-
nustimilla, jotta omistajat ja rahoittajat 
innostuisivat päivittämään rakennuksia 
energiatehokkaammiksi jälkiasennuksilla 
(retrofit). Myös liikerakennusten ener-
giapäivitystä varten on kehitetty lisää 
rahoitusmahdollisuuksia. Osavaltioille, 
jotka tehostavat standardejaan, on tarjol-
la apurahoja. Lisäksi järjestetään erilaisia 
kilpailuja, joiden tavoitteena on energian-
kulutuksen tai päästöjen vähentäminen ja 
joista palkitaan rahapalkinnoin tai julkisin 
tunnustuksin.  Yritysten toimitusjohta-
jat ja yliopistojen johtajat on haastettu 
kannustamaan organisaatioitaan ener-
giansäästöön. Palkintona onnistuneista 
säästötoimenpiteistä on julkista tunnus-
tusta ja teknistä apua. Nyt Yhdysvallois-
sa on myös ryhdytty säätämään energi-
ansäästöön tähtääviä lakeja ja asetuksia 
vapaaehtoisten suositusten rinnalle. Yh-
dysvalloissa olisi yhä mahdollista tiuken-
taa ja täydentää energialakeja, sillä lait 
ovat yksiselitteinen tapa ohjata ja asettaa 
yhteiset raamit. 

Suomessa rakennusten energiatehok-
kuutta pyritään lakien ja asetusten lisäksi 
edistämään korjaus- ja energia-avustuk-

silla. Energia-avustuksia myönnetään 
energiakatselmusten tekoon, rakennuk-
sen ulkovaipan korjaamiseen, ilmanvaih-
tojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin 
sekä lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyviin toimenpiteisiin. 
Perinteisesti suurin energiatehokkuuteen 
ohjaava tekijä on ollut laki. Nyt Suomessa 
yritetään saada markkinavoimat mukaan 
energiatalkoisiin ja kehittämään uutta 
teknologiaa. Myös verovähennys voisi 
olla yksi hyvä vaihtoehto energiatehok-
kuuden tukemiseksi.

Yhdysvalloissa vihreys ja energiatehok-
kuus tuntuvat nousseen muoti-ilmiöksi 
yritysmaailmassa. Energiatehokkuuden 
koetaan tuovan yrityksille lisäarvoa, ja 
monet yritykset haluavatkin osoittaa 
olevansa energiatehokkaita esimerkiksi 
hankkimalla toimitiloikseen vain sertifioi-
tuja rakennuksia. Vaikka lopulta yleen-
sä raha ratkaisee, saatetaan vihreydestä 
maksaa pari prosenttia enemmän kuin 
mitä tavanomaisesta kohteesta ilman 
energiatehokkuuden tuomaa lisäarvoa 
oltaisiin valmiita maksamaan. 

Suomessa energiatehokkuus ei ole vielä 
samalla lailla ylpeydenaihe kuin Yhdys-
valloissa.  Vaikka Suomessakin energia-
tehokkuus on jo monien mielestä tärkeä 
asia, ja monessa asiassa täällä ollaan Yh-
dysvaltoja edellä, ei vihreyttä hehkuteta ja 
liputeta samalla lailla kuin Yhdysvallois-
sa. Kyse on todennäköisesti pääasiassa 
kulttuurieroista. Suomen kannalta voisi 
kuitenkin olla hyvä saada energiatehok-
kuutta nousuun siten, että yritysmaail-
massa siitä tulisi painava valintaperuste 
esimerkiksi juuri toimitiloja valittaessa ja 
että siitä oltaisiin ylpeitä näkyvästi. Silloin 
yhä uudet tahot saataisiin innostumaan 
energiatehokkuudesta sekä panostamaan 
siihen ja asia saataisiin tuotua yhä uusien 
ihmisten tietoon. 

Yhdysvalloissa energian kulutuksen seu-
raamisen helpottamisella ja kulutusmää-
rien julkistamisella kannustetaan ihmisiä 
seuraamaan omaa kulutustaan. Tavoit-
teena on, että energiankulutukseen liitty-

  
 Suomi +

•	 Energiatehokkaat rakennukset sekä passiivitalot ja 
matalaenergiatalot

•	 Kylmän ilmaston takia rakennusten 
energiatehokkuuteen on jo pitkään keskitytty, ja sen 
kautta meillä on paljon osaamista siihen liittyen.

•	 Teknologia kehittynyttä, rakentamisen säädökset ja 
vaatimukset pitävät minimilaatutason korkealla.

•	 Yhteistyön lisääntyminen projekteissa.  Suomi 
on pieni maa, joten täällä päästään helpommin 
kokonaisvaltaisesti parantamistavoitteisiin.

•	 Tiukka lainsäädäntö ja viranomaismäräykset, jolla 
voidaan nopeasti ja tehokkaasti vaikuttaa rakennusten 
energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin

•	 Lämmöneristysratkaisut, pakolliset energiatodistukset 
uusissa rakennuksissa

•	 Tarkka rakennusvalvonta, joka valvoo määräysten 
noudattamista 
 

  
 USA+

•	 Puurakentamisen monipuolinen käyttö

•	 LEED-sertfikointi maailman ykkösluokkaa

•	 Suuret sisämarkkinat

•	 Uskallusta tehdä asioita ja uskoa siihen mitä tekee

•	 Vaikka energiaosaaminen ei välttämättä 
ole keskimäärin yhtä hyvää  kuin suomessa, 
käytännössä kaikkiin osa-alueisiin löytyy kuitenkin 
osaamista yksittäisten toimijoiden erikoistumisen 
myötä, joka mahdollistaa näin halutessa todella 
energiatehokkaiden rakennusten rakentamisen.

•	 Kehitysinto vihreän porukan keskuudessa

•	 Esiintymistaito ja samassa taito myydä ideoita ja 
projekteja.

•	 Innovaatioiden kaupallistaminen 
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•	 Kehitysehdotuksia USA:lle: 

•	 Valtion pitäisi ohjata voimakkaammin vihreätä 
rakentamista. Eri osavaltioissa on nyt hyvin eri 
käytännöt. 

•	 Julkisen liikenteen kehittäminen ja 
kaupunkirakenteiden muuttaminen pitkän ajan 
kuluessa

•	 BAT -ajattelu tuottaa hyvää suorituskykyä (best 
available technology)

•	 Jäähdytystarpeen vähentämiseen panostettava 
enemmän

•	 Keskittyminen koko rakennussektoriin, ei vain 
taloihin 

•	 Vaaditaan rohkeaa pilotointia. Muutaman osavaltion 
muutamat pilotoinnit eivät vielä vakuuta täysin 
siitä, että koko USA olisi kehittymishaluinen vihreän 
rakentamisen edistäjävaltio.

•	 Lainsäädäntöä tulee kiristää rakentamisen ja 
rakennusten ympäristövaikutusten suhteen. 
Kuluttajat toimivat lyhytnäköisesti tavoitellen omaa 
etuaan, jolloin kestävän kehityksen periaatteet 
tuskin täyttyvät.

•	 Vihreys otettava vakavasti: öljystä  uusiutuvaan 
energiaan. 
 

•	 Kehitysehdotuksia Suomelle: 

•	 Enemmän ja rohkeampaa vientiä. 

•	 Suomi on pieni maa, jossa olisi helppo kokeilla uusia 
juttuja. Suomesta pilottitehdas, sitten ulkomaille.

•	 Yhteinen pohjoismainen osaaminen maailmalle

•	 Ihmisten käyttäytymis- ja ajatusmallien muutos 

•	 Robotit, kaatopaikkajätteiden lajittelurobotti jne.

•	 Lämpöä ja viileyttä maasta ja vedestä taloihin entistä 
tehokkaammin

•	 Luonnon materiaalit, vähäpäästöiset materiaalit

•	 Landfill mining = vanhojen kaatopaikkojen 
sisältämän materiaalin hyödyntäminen raaka-
aineena tai energiana, raaka-aineiden ja energian 
hinnan noustessa

•	 Jätehierarkia > materiaalien hyötykäyttö. 
Euroopassa jätehuoltoa ohjaa viisiportainen 
jätehierarkia. Ensisijainen keino on ehkäistä jätteen 
syntyä. Toisena vaihtoehtona on uudelleenkäyttö 
ja kolmantena materiaalihyötykäyttö. Neljänneksi 
paras vaihtoehto on hyödyntää jäte energiana. Vasta 
viimeisenä keinona on jätteen kaatopaikkasijoitus.

•	 Rakennusten energiaomavaraisuus > off-grid

•	 Jätteiden poltto 

•	 Öljyn korvaaminen

•	 Kaikki lämmön hallinta

•	 Nanoteknologia

vistä asioista raportoidaan mahdollisim-
man avoimesti, ja että kaikkien saatavilla 
on mahdollisimman paljon tietoa. Oman 
energiankulutuksen seuraamisen mah-
dollistamisella pyritään yksittäisten ko-
titalouksien energian säästöön. Teolli-
suuden suurimpien energiankuluttajien 
kulutusluvut julkaisemalla luodaan sääs-
töpaineita – ja kaikille mahdollisuus seu-
rata energiansäästön kehitystä. Lisäksi in-
nostetaan kaikkia rohkeasti kehittämään 
uusia innovaatioita ja ideoita energian 
säästämiseksi tarjoamalla kaikki saata-
villa oleva tieto kaikkien käytettäväksi. 
Suomessakin kuluttajat voivat seurata 
omaa energiankulutustaan ja hiilidioksi-
din tuottoaan erilaisin mittarein. Avoin ja 
selkokielinen tieto eri teollisuuden alojen 
ja kotitalouksien energiankulutukses-
ta auttaisi seuraamaan kulutusta ja voisi 
kannustaa säästöihin.

Erilaiset älysovellukset ja älykodit näyt-
tävät olevan nousussa Yhdysvalloissa. 
Niihin liittyen siellä kehitetäänkin pal-
jon erilaisia monitoreja ja mittareita. 

Kun osoitetaan energian säästämisestä 
saatava rahallinen hyöty selvästi, saa-
daan ihmiset paremmin mukaan sääs-
tötalkoisiin. Älysovellusten lisäksi 
viherkatot, LED-valot, ikkunat tarvittaessa 
peittävät varjostimet ja aurinkoenergian 
hyödyntäminen sekä vedensäästö vaikut-
tavat olevan pinnalla. Materiaalitekniikka 
näyttää myös kehittyvän nopeasti. Yhdys-
valloissa ei kuitenkaan sisämateriaaleille 
ole olemassa minkäänlaista luokitusta, 
jolla taattaisiin materiaalien turvallisuus. 
Riskinä onkin, että energiansäästöbuu-
min varjolla kehitetään energiatehokkaita 
materiaaleja, joiden terveellisyydestä ja 
turvallisuudesta ei ole takuita. Suomen 
materiaali- ja sisäilmaluokitusten kaltai-
set luokitukset voisivat olla askel kohti 
terveellisen asumisen varmistamista.

Suomessa on paljon osaamista ja koulu-
tusta. Yhdysvalloissa on yritteliäisyyttä ja 
rohkeutta kokeilla uutta. Suomalaista ja 
pohjoismaista teknologiaa ja osaamis-
ta kannattaa rohkeasti lähteä viemään 
maailmalle. Suomi voi toimia kotimaisil-

le yrityksille testialustana, jolta ne voivat 
ponnistaa ulkomaanmarkkinoille. On ol-
tava nopea, jos haluaa päästä nauttimaan 
edelläkävijöiden saavuttamista eduista. 
Suomessa tähän on edellytykset, kun-
han uusien teknologioiden kehittämiseen 
käydään rohkeasti ja niistä jalostetaan 
laadukkaita vientikelpoisia tuotteita.  

Päälähteet: 
 
Artikkelia varten on haastateltu VTT:n johtavia tutkijoita Pekka Lahtea ja Jari Shemeikkaa. 
http://www.whitehouse.gov/energy  
http://energy.gov  
http://www.ymparisto.fi/default.asp

http://www.whitehouse.gov/energy
http://energy.gov
http://www.ymparisto.fi/default.asp
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Tavoitteena vesitehokas 
rakentaminen

Maailmalla on nykyään selkeä trendi rakennusten vesitehokkuuden 
parantamiseksi. Veden säästö kannattaa etenkin alueilla, joilla 
vesiresurssit ovat niukat. Säästämiseen kannustavat ekologiset tekijät 
sekä niukkuuden aiheuttama korkea hinta. Suomessa vettä on kuitenkin 
saatavilla runsaasti. Olisivatko jotkin rakennusten vesitehokkuutta 
parantavat toimet silti taloudellisesti kannattavia meidänkin oloissamme 
– nyt tai tulevaisuudessa?

Roportti
8/13

Suomessa keskitetyn vesihuollon piirissä 
on noin 90 % väestöstä. Vaikka raakavet-
tä on maassamme tarjolla mielin määrin, 
vesihuollon järjestäminen ei ole ilmaista. 
Kerrostaloasukkaalle veden käyttäminen 
maksaa keskimäärin neljä euroa tuhatta 
litraa kohden, sisältäen veden, viemäröin-
nin ja muut kulut kuten liityntämaksut. 
Lisäksi veden lämmittäminen on kallista; 
uusissa asuinkerrostaloissa jopa puolet 
lämmitysenergiasta voi kulua käyttöve-
den lämmitykseen. 

Tulevaisuudessa kustannukset kohoa-
vat. ROTI 2011 -arvioinnin mukaan ve-
sihuoltoverkostojemme kunto on vain 
tyydyttävä ja niihin liittyvä korjausvelka 
huomattava. On arvioitu, että vesihuollon 
saneeraustahti pitäisi kaksin- tai kolmin-
kertaistaa nykyisestä. Toisaalta vesihuol-
lon tuotannontekijät – kemikaalit, ener-
gia ja työvoima – tuskin ovat ainakaan 
halpenemassa. Kaikki tämä nostaa veden 
hintaa jatkossa.

Vesitehokkuuteen kiinnitetään huomiota 
myös yleisimmissä rakennusten ympä-

ristöluokituksissa. LEED- ja BREEAM-ser-
tifikaateissa veteen liittyvien pisteiden 
painoarvo on noin kymmenys kokonai-
suudesta. Pisteitä jaetaan veden kulutuk-
sen vähentämisestä esimerkiksi vesimit-
tareita ja säästäväisiä hanoja asentamalla 
sekä toisaalta esimerkiksi jätevesien kier-
rättämisestä tai vesitehokkaasta maise-
masuunnittelusta. Myös erityisen inno-
vatiivisista ratkaisuista voidaan palkita. 
Sertifikaattien jahtaaminen voi mahdol-
listaa myös sellaisten tekniikoiden kokei-
lun, jotka eivät muuten olisi taloudellisesti 
kannattavia.

Tässä artikkelissa esitellään muutamia ra-
kennusten vesitehokkuuden osatekijöitä 
ja arvioidaan niiden mahdollisuuksia suo-
malaisissa olosuhteissa rakennettaessa. 
Tarkasteltavia aiheita ovat vesikalusteiden 
kehitys, veden kierrätys rakennuksen si-
säisesti sekä sadeveden hyödyntäminen. 
Näiden lisäksi pohditaan rakennuksen 
käyttäjien toiminnan vaikutusta vedenku-
lutukseen.

Veden käyttö Suomessa

Asuinrakennuksissa vettä kulutetaan kes-
kimäärin 150 litraa vuorokaudessa asu-
kasta kohden. Määrä riippuu kuitenkin 
paljon henkilökohtaisista käyttötottu-
muksista. Kulutuksessa on havaittavissa 
laskeva trendi: se pienenee noin prosen-
tin vuodessa. Syinä ovat muun muassa 
huoneistokohtaiseen laskutukseen siirty-
minen sekä entistä vähemmän kuluttavat 
vesikalusteet. Keskimääräisen asukkaan 
vesi- ja viemärikulut ovat yli 200 € vuo-
dessa, eli valtakunnallisesti vesihuolto-
laitokset laskuttavat piirissään olevilta 
asukkailta noin miljardi euroa vuosittain. 
Toimistorakennuksissa vedenkulutus on 
asuinrakennuksia vähäisempää, karkeasti 
arvioiden 30 € vuodessa työntekijää koh-
den. Suurissa kauppakeskuksissa vesilas-
ku voi puolestaan nousta useisiin kym-
meniin tuhansiin euroihin vuodessa.

Vesihuollon hinta on Suomessa kansain-
välistä keskitasoa. Esimerkiksi Ruotsissa 
vesi- ja viemärimaksut ovat osapuilleen 
Suomen tasolla, mutta Keski-Euroopassa 
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hinnat ovat paikoin jo huomattavasti Suo-
mea kalliimmat. Samoin Yhdysvalloissa 
vesihuolto on noin 10 % Suomea kalliim-
paa, tosin paikallinen vaihtelu on suurta ja 
hinnat paikoin jopa kolminkertaisia Suo-
meen verrattuna. Eräässä tutkimuksessa 
taasen laskettiin veden hinnalle keskiarvo 
yli 300 kaupungissa ympäri maailmaa. 
Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna 
Suomen hintataso on 20 % tämän keski-
arvon yläpuolella.

Vaihdetaan vesikalusteet

Yksinkertaisin tapa vähentää rakennuksen 
vedenkulutusta on vähän kuluttavien ve-
sikalusteiden asentaminen. Asuinraken-
nuksissa vedestä lähes kaksi kolmannesta 
kuluu peseytymiseen ja WC:n huuhte-
luun. Vaihtamalla hanat ja suihkusetit 
virtaamarajoitettuihin voidaan helposti 
saavuttaa vaikkapa 20 % veden säästö 
käyttäjäkokemuksen huonontumatta ja 
vieläpä pienentää samalla rakennuksen 
lämmitysenergian kulutusta viidellä pro-
sentilla. Nykyaikaiset WC-istuimet pienen 
huuhtelun mahdollisuuksineen tehosta-
vat säästämistä edelleen. 

Vähän kuluttavat vesikalusteet ovat pit-
kän käyttöikänsä vuoksi käytännössä 
aina kannattavia investointikohteita. Nii-
den osalta Suomessa ollaan onneksi jo 
valveutuneita, joskin vanhoissa raken-
nuksissa uusimista – ja säästöpotenti-
aalia – riittää edelleen. Mielenkiintoise-
na uutuutena mainittakoon vedettömät 
pisoaarit, joiden mahdollisuuksia julkisis-
sa tiloissa ja toimistoissa ollaan vasta al-
kamassa hyödyntää. 

Läpinäkyvyyttä kulutukseen

Vaikka rakennuksen vesikalusteisiin ja 
-tekniikkaan panostettaisiin paljon, jää 
rakennuksen käyttäjän toiminnalle suu-
ri painoarvo vedenkulutuksen kannalta. 
Niinpä käyttäjät tulee motivoida säästä-
mään vettä. Säästäminen ei kuitenkaan 

saa olla normaalia toimintaa rajoittava it-
setarkoitus, vaan rakennuksen tulee edel-
leen palvella käyttäjiä totutulla tavalla.

Vedenkulutus kustannuksineen on saa-
tava läpinäkyväksi. Huoneistokohtaiseen 
vesimittaukseen perustuvan laskutuksen 
on havaittu vähentävän suomalaisten ko-
titalouksien vedenkulutusta tyypillisesti 
10–20 %. Kustannussäästöjä kuitenkin ra-
joittavat huoneistokohtaisen laskutuksen 
vaatima työmäärä ja uusien tietojärjes-
telmien tarve, mutta mittari-investoinnin 
takaisinmaksuajaksi on arvioitu alle kym-
menen vuotta. Vuodesta 2011 alkaen laki 
on edellyttänyt huoneistokohtaisten mit-
tareiden asentamista uudisrakennuksiin, 
ja jotkin kunnat ovat vaatineet sitä myös 
käyttövesiputkien uusimisen yhteydessä. 
Mittareita onkin jo asennettu joka toi-
sessa putkiremontissa. Nyt vuoden 2013 
alusta huoneistokohtaisten mittareiden 
asentaminen muuttui pakolliseksi aina 
käyttövesijohtoja uusittaessa.

Läpinäkyvyyden seuraava askel olisi, että 
asukkaat näkisivät kulutustietonsa reaa-
liaikaisesti eivätkä vasta laskutusvaihees-
sa. Esimerkiksi Saksassa valmistetaan etä-
luettavia kulutusmittareita asennettaviksi 
yksittäisiin hanoihin tai vesikalusteisiin. 
Pieni digitaalinäyttö kertoo käyttäjälle, 
paljonko vettä hanasta on laskettu, ja hin-
taa laitteella on noin 70 €. Näitä voisi har-
kita Suomeenkin.

Toinen lähestymistapa olisi julkaista ve-
simittarin lukemia online-sovelluksessa, 
johon käyttäjä voi kirjautua esim. vesilas-
kussaan kerrotuilla tunnuksilla. Samaan 
palveluun sopisivat myös sähkön reaaliai-
kaiset kulutustiedot. Palvelussa voisi kul-
lakin rakennuksella olla oma profiilinsa, 
jossa kerrottaisiin veden ja energian ku-
lutuksesta ja annettaisiin tietoa asukkail-
le. Tällainen ”talojen Facebook” mahdol-
listaisi käyttäjien motivoinnin säästämään 
vaikkapa naapureiden, työpaikan osasto-
jen tai eri kiinteistöjen välisen keskinäisen 
kilpailun keinoin.

Harmaavesi hyötykäyttöön, ja 
miksei mustakin?

Usein kuulee kysyttävän, miksi WC huuh-
dellaan juomavedellä. Kysymys on ai-
heellinen, sillä vaihtoehtoja olisi. Pesey-
tymisessä, ruuanlaitossa sekä astian- ja 
pyykinpesussa syntyvät harmaavedet 
voidaan kierrättää WC-huuhteluvedeksi, 
pyykinpesuun, kasteluun tai jopa pesey-
tymiseen. Yksinkertaisimmillaan harmaa-
vettä voi hyödyntää asentamalla vain 
WC-istuimen yhteyteen käsienpesula-
vuaarin, josta vesi valuu WC:n huuhte-
luvesisäiliöön seuraavaa huuhtelua var-
ten. Tehokkaampaa on toki kierrättää 
harmaavedet rakennuskohtaisesti. Tämä 
edellyttää kevyttä puhdistusta, joka on 
kuitenkin helppo toteuttaa. Puhdistamol-
le riittää pieni huone kerrostalon kella-
rista. Suurin haaste on kaksinkertaisten 
putkistojen tarve: harmaavedet ja käy-
mälävedet viemäröidään erikseen, ja en-
siksi mainittu toimitetaan puhdistettuna 
erillisissä vesijohdoissa takaisin kerrok-
siin. Harmaaveden kierrätyspotentiaali 
on suurin asuinrakennuksissa, hotelleissa, 
uimahalleissa ja urheilukeskuksissa – eni-
ten harmaavettä syntyy nimittäin suih-
kussa käytäessä.

Vähemmillä viemäreillä selvitään, jos 
kaikki rakennuksen jätevesi kootaan puh-
distettavaksi kerralla. Käymäläjätevettä 
sisältävän ns. mustan veden puhdistami-
nen on toki kalliimpaa ja haastavampaa 
kuin pelkän harmaaveden puhdistami-
nen. Terveysriskien hallinta vaatii proses-
sin jatkuvaa tarkkailua, joka kannattaa 
toteuttaa useiden järjestelmien yhteisenä 
etäpalveluna. Myös kierrätetty musta vesi 
sopii esimerkiksi WC-huuhteluvedeksi. 
Toimistorakennuksissa mustan veden po-
tentiaali on huomattavasti suurempi kuin 
kierrätettäessä pelkkää harmaavettä, jota 
ei toimistoissa juuri synny.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa 
nämä menetelmät yleistyvät jatkuvasti. 

Säästeliäät vesikalusteet ovat helppo tie säästöihin. Käsienpesuvettä voidaan hyödyntää WC:n huuhteluun 
helpostikin 

Lähde: Caroma
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Lähempääkin löytyy esimerkkejä: Saksas-
sa harmaaveden kierrätystä on kokeiltu 
joissakin asuinkerrostaloissa sekä hotel-
leissa ja mustan veden kierrätystä ainakin 
toimistorakennuksissa. Yhdysvalloissa ja 
Australiassa on jopa otettu käyttöön ns. 
sewer mining -menetelmä: rakennukset 
imevät kaupungin viemäriverkostosta 
vettä ja puhdistavat sen WC-huuhteluve-
tenä käytettäväksi!

Entäs rahapuoli? Suomalaisessa 500 hen-
kilön toimistorakennuksessa vesi- ja vie-
märimaksujen muuttuvat kulut voivat olla 
vuosittain esimerkiksi 10  000 €. Mitkään 
Yhdysvaltain markkinoilla olevat puhdis-
tuslaitteistot eivät vielä toistaiseksi olisi 
kannattavia investointeja tällaisessa koh-
teessa. Sen sijaan uusissa asuinrakennuk-
sissa harmaavesien kierrätys on joissain 
tapauksissa jo lähellä kannattavaa, joskin 
investointien takaisinmaksuajat ovat pit-
kiä.

Sateen ropinaa

Vesilaskussa voi säästää myös sadevet-
tä hyödyntämällä. Samalla vähennetään 
hulevesien käsittelyn ja viemäröinnin tar-
vetta. Pelkästään Helsingin katoille vuo-
sittain satava vesimäärä maksaisi vesilai-
tokselta ostettuna yli 30 miljoonaa euroa. 

Sadevesi sopii samoihin käyttökohteisiin 
kuin kierrätetty harmaavesikin, esimer-
kiksi WC-huuhteluun ja pyykinpesuun. 
Sadeveden käyttöön liittyy kohonnut 
korroosioriski, jonka vuoksi vettä voidaan 
joutua hieman käsittelemään. Sadeve-
den hyödyntämisessä kustannuksia tulee 
etenkin veden varastoinnista ja ylimää-
räisten jakeluvesijohtojen asennuksesta, 
etenkin jälkikäteen tehtynä.

Tarkastellaan taas 500 henkilön toimis-
torakennusta, jonka kattopinta-ala on 
2  500 m2. Etelä-Suomen sademäärillä 
katolta tuleva valunta täyttäisi kokonaan 
rakennuksen WC-huuhteluveden tarpeen 
talvea lukuun ottamatta, jolloin vesimak-
sussa voitaisiin säästää parituhatta euroa 
vuosittain. Järjestelmä kuitenkin edellyt-
täisi arviolta 50 m3 varastosäiliön kuivien 
jaksojen varalle.

Kannattavuus kasvaa 
tulevaisuudessa

Rakennusten vesitehokkuuteen pyrkimi-
nen kannattaa taloudellisesti. Nykyolois-
sa kustannustehokkaimpia menetelmiä 
ovat vesikalusteiden kehittäminen entis-
tä säästäväisemmiksi sekä rakennusten 
käyttäjiin vaikuttaminen muun muas-
sa tekemällä kulutuksesta läpinäkyvää. 
Harmaa- ja sadevesien hyödyntäminen 
on maassamme toistaiseksi taloudelli-
sesti haastavaa, mustasta vedestä puhu-
mattakaan. Lisäksi ne edellyttävät vielä 
muutoksia lainsäädännössämme sekä 
asenteissamme. Kannattaa silti huomata, 
että tänä vuonna rakennettavaan taloon 
saatetaan hyvinkin joskus lisätä tällaisia 
järjestelmiä jälkiasennuksena.

Vesi- sekä viemärimaksut kohoavat, ja toi-
saalta uudet vedenpuhdistusteknologiat 
halpenevat kehittyessään. Tulevaisuudes-
sa tulemme tilanteeseen, jossa rakennus-
kohtaiseksi hajautettu vedenpuhdistus on 
taloudellisesti kilpailukykyistä nykyiseen 

keskitettyyn malliin nähden. Etenkin eri-
koiskohteissa, kuten uusilla asuinalueilla 
ilman valmista vesihuoltoinfrastruktuuria, 
rakennuskohtaiset vedenpuhdistamot ja 
sadeveden hyödyntäminen ovat lupaavia 
ja mielenkiintoisia tekniikoita Suomessa-
kin. Kenties tulevaisuudessa siintää jopa 
malli, jossa vesihuoltolaitokset ovat tar-
peettomia rakennusten kehityttyä oma-
varaisiksi veden suhteen. Silloin kaikki 
tarvittava vesi saadaan sateesta ja kaikki 
jätevedet puhdistetaan pienissä kellari-
puhdistamoissa ennen niiden uudelleen-
käyttöä tai imeyttämistä maahan.

Harmaa- ja sadevesien rakennuskohtainen hyödyntäminen
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Materiaalien ekotehokkuus 
rakentamisessa

Ekotehokkaiden rakennusmateriaalien valmistamiseen on valittu 
raaka-aineita sekä energia- ja kuljetusmuotoja, joiden elinkaaren 
aikainen energian ja materiaalinkulutus on vähäinen, sekä 
tehostamalla tuotantoprosessin energian ja raaka-aineen käyttöä. 
Tällä hetkellä rakennuksen energiataseen pienentämisessä keskitytään 
käytönaikaiseen energiankulutukseen ja sen vähentämiseen. Missä 
vaiheessa rakennusliikkeen fokuksen pitäisi siirtyä käytönaikaisesta 
energianhallinnasta materiaalien ekotehokkuuteen ja mitä se merkitsee? 

Roportti
9/13

Käytönaikainen energian kulutus muo-
dostaa noin 80 % koko rakennuksen elin-
kaaren aikaisesta energiankulutuksesta. 
Rakennusliikkeen mahdollisuudet vaikut-
taa käytönaikaiseen energiankulutukseen 
ovat pienet tilaajan ja käyttäjän asetta-
miin suunnitteluvaatimuksiin verrattuna.  
Jos rakennusliike haluaa vaikuttaa omalta 
osaltaan rakennuksen ekotehokkuuteen, 
tulee sen tulevaisuudessa kiinnittää huo-
miota myös rakennusprosessin ja -mate-
riaalien ekotehokkuuteen sekä tuoda se 
tiedoksi asiakkaille. 

Materiaalien ekotehokkuus on yksinker-
taisimmillaan sitä, että tuotetaan mahdol-
lisimman vähällä mahdollisimman paljon. 
Materiaalitoimittajan hukka, uusiutuvien 
energiamuotojen käyttö ja kuljetuksesta 
aiheutuvat päästöt sekä kierrätettävyys 
vaikuttavat kaikki materiaalin ekotehok-
kuuteen. Mittaustavasta riippuen sinänsä 
ekotehokkaan materiaalin hyöty voidaan 
hukata jo kuljetuskustannuksissa, jos tuo-
daan pieniä eriä kaukaa.

Rakennusmateriaalien ekotehokkuutta 
voidaan toisinaan parantaa ilman suuria 
muutoksia tuotantolinjassa esimerkik-
si valitsemalla materiaaliin käytettävät 
raaka-aineet tai tuottamiseen käytetyn 
energian lähde toisin. Materiaalin omi-
naisuudet voivat tällöin olla lähes samat 
tai jopa paremmat hinnan muuttumat-
ta merkitsevästi vanhaan tuotteeseen 
verrattuna. Rakennusliikkeen kannalta 
ekotehokkaan materiaalin hinta ei tällä 
hetkellä saa olla merkittävästi suurempi 
kuin muun ominaisuuksiltaan vastaavan 
materiaalin, koska niiden käytöstä ei ole 
lisäarvoa tuottavia kokemuksia.

Onnistuneella markkinoinnilla rakennus-
liikkeellä on mahdollisuus saada ekote-
hokkaiden materiaalien käytöstä imago-
hyötyä, joka taas voi parantaa yrityksen 
markkina-arvoa. Vaikutus markkina-ar-
voon on vielä tällä hetkellä pieni, mutta 
tulevaisuudessa vaihtoehtojen ja tilaajien 
tietoisuuden kasvaessa tulee vaikutta-
vuuskin kasvamaan. Brändiä voi raken-
taa luomalla mielikuvaa ekotehokkaasta 

ja ekologisesta rakentajasta, mutta siitä 
saatava mitattava hyöty riippuu täysin 
kontekstista: esimerkkinä vuokra-asunto-
tuotannossa näiden mielikuvien hyödyn-
täminen on haastavampaa kuin business 
parkien kehittämisessä, mutta silti mah-
dollista. Ekotehokkaiden materiaalien 
käyttö on jo lähitulevaisuudessa joillekin 
tilaajille ostopäätökseen vaikuttava asia 
ja saattaa ratkaista muuten samanlaisten 
tuotteiden valinnan ekotehokkaista ma-
teriaaleista rakennetun rakennuksen hy-
väksi.

Haettaessa rakennukselle ympäristöserti-
fikaattia jokin tietty taso voidaan saavut-
taa painottamalla eri ympäristötehokkuu-
den osa-alueita. Rakennusmateriaalien 
valinta on on yksi osa-alue ja pisteitä voi 
saada muun muassa uusiokäyttämällä 
vanhoja rakenteita, hankkimalla lähellä 
tuotettuja materiaaleja tai paljon kierrä-
tettyjä raaka-aineita sisältäviä materiaa-
leja. Rakennusliikkeellä on mahdollisuus 
tähdätä korkeampaan sertifikaattitasoon 
omaehtoisesti ja näin tavoitella parem-



Kestävän rakentamisen uudet tuulet   37

9/13

paa myyntihintaa kiinteistölle tai tietty 
taso voi olla päätetty jo tilaajan vaati-
muksena. Materiaalien ekotehokkuus voi 
Suomen olosuhteissa olla mahdollisuus 
nostaa saavutettavaa tasoa, joka muiden 
osa-alueiden normeista ja olosuhteista 
johtuen on usein jo muutenkin lähellä nii-
tä korkeimpia mahdollisia.

Aiemmin rakennusliikkeiden on ollut 
haastavaa vertailla ja arvioida eri raken-
nusmateriaaleja ekotehokkuuden ja ener-
giataseen kannalta. Tähän tarkoitukseen 
on kehitetty uusia helppokäyttöisempiä 
työkaluja, jotka mahdollistavat materiaa-
lien ominaisuuksien huomioonottamisen 
kohtuullisella vaivalla.

Koko rakennusprosessissa merkittävä 
osa energiataseesta ja hiilipäästöistä on 
rakennusmateriaaleissa. Tulevaisuudessa 
rakennusprojektille saatetaan asettaa hii-
lipäästörajat ja rakennusaikaisesta ener-
giankulutuksesta voi olla hankala tinkiä 
pidentämättä rakennusaikaa huomatta-
vasti. Tällöin materiaalien CO

2
 -tase tulee 

olemaan huomioon otettava ominaisuus 
yritettäessä saavuttaa päästörajat. 

Normien kiristyessä rakennusmateriaali-
en suhteellinen osuus rakennuksen elin-
kaaren aikaisesta energiankulutuksesta 
tulee kasvamaan. Suhteellisen osuuden 
kasvaminen johtuu toisaalta uusien ra-
kennusten käytönaikaisen energiankulu-
tuksen pienenemisestä, ääriesimerkkinä 

passiivitalot, toisaalta normien kiristyessä 
myös materiaalien sekä niiltä vaadittavien 
ominaisuuksien kehittymisestä. Lopputu-
loksena voidaan todeta, että rakennusliik-
keen tulee ottaa materiaalien ekotehok-
kuus vakavasti huomioon heti, kun siitä 
saadaan riittävästi lisäarvoa normien, ti-
laajan tai sertifikaattien vaatimusten kaut-
ta tai markkinoinnilla on itse luotu itselle 
kysyntää käyttää ekotehokkaita materiaa-
leja. Sen lisäksi, että saadaan vähemmästä 
enemmän, on rakennusliikkeellä oikein 
markkinoimalla mahdollisuus saada tästä 
itselleen kilpailuetu.
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Energiatehokkuus pientaloissa

Suomen rakennuksista suurin osa on pientaloja ja muita asuinrakennuksia, 
joiden vaikutus on kokonaisenergiankulutuksen kannalta suuri. 
Rakentamismääräykset uusiutuvat Suomessa ennätysvauhtia; 
määräyksiä on muutettu vuosina 2003, 2007, 2010 ja 2012. Vauhti kuvaa, 
kuinka ponnekkaasti energiatehokkuutta pyritään parantamaan ja 
päästöjä vähentämään. Muutosvoimana ovat EU:n säästötavoitteet ja 
rakentamista ohjaavat direktiivit.
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Energiatehokkuuden keskeisenä ajatuk-
sena on luonnonvarojen säästäminen 
ja ympäristölle aiheutuvan kuormituk-
sen vähentäminen. Yhtenä tavoitteena 
on vähentää energian tuottamista, joka 
onnistuu vähentämällä kulutusta. Ener-
giatehokkaissa rakennuksissa sidotaan 
luonnonvaroja energiaa säästävään tek-
nologiaan. Tästä syystä energiatehok-
kuuden vaatimat ratkaisut eivät aina ole 
ekologisia ja materiaalien käytön kannalta 
tehokkaita.

Yhdysvalloissa osittain aiemman huonon 
rakentamistavan ansiosta yksinkertaisil-
la toimenpiteillä, kuten lisälämmöneris-
tyksellä, termostaateilla, valojen läsnä-
olo-ohjauksella ja koneellisella tuloilmal-
la on saatu tähän asti merkittäviä säästöjä. 
Suuressa osassa Yhdysvaltoja nollaener-
giatalon rakentaminen onnistuu kiinnit-
tämällä huomiota tiiveyteen, asentamalla 
kolminkertaiset ikkunat ja varustamalla 

rakennus lämmöntalteenotolla, mikä on 
suomalaisen rakentamisen normaali toi-
mintatapa. Suomessa uusien rakennusten 
rakenteet ovat näiltä osin kunnossa, ja on 
siirryttävä talotekniikan tehostamiseen.

Käyttötottumukset ja asenteet vaikutta-
vat merkittävästi energiatehokkuuteen. 
Automatisoitu valaistuksen, lämmityksen 
ja ilmanvaihdon säätäminen on erittäin 
tärkeä osa-alue talotekniikan optimaa-
lisessa toiminnassa. Käyttötottumusten 
muuttamisessa palautteen anto on te-
hokas tapa. Lämmön, lämpimän käyttö-
veden, valaistussähkön sekä ilmastoinnin 
seuraaminen ja vertailu samankaltaisten 
käyttäjien kanssa mahdollistavat säästön 
tekemisen asumisen kustannuksissa.

Talonrakennusala tarvitsee automaatio- 
ja tietoliikenneosaajia sekä ohjelmisto-
kehittäjiä, jotta älykkäiden taloteknisten 
järjestelmien palaute ja informaatio vä-
littyvät oikein käyttäjälle. On käyttäjästä 
kiinni, mitä tietoa tämä haluaa saada ja 
mitä jättää automaation huoleksi. Ta-
lotekniikan tiedonsiirtostandardeissa 

vallitsevasta kaaoksesta huolimatta lan-
gattomat järjestelmät yleistyvät. RF -tie-
donsiirtoon perustuvaa anturidataa käsi-
tellään talokeskuksessa. Sieltä se viedään 
verkkoon, josta millä tahansa päätelait-
teella voi monitoroida reaaliaikaista tietoa 
kunkin mittauspisteen tilasta ja optimoida 
omaa energiankäyttöään. Tämä tekniikka 
on olemassa, ja kustannus ei ole paljon 
3D-televisiota suurempi.

Talotekniikan uudistamisen tulevaisuu-
den haasteet ovat älykkään automaation 
tiedonsiirron kehittäminen, kaksisuuntai-
nen käyttäjän ja energialaitoksen välinen 
monitorointi- ja optimointijärjestelmä 
sekä uusiutuvien- ja ilmaisenergioiden 
hyödyntäminen. Myös rakennuksen 
tuottaman energian pidempiaikainen 
varastoiminen ja jakelu on haaste, jonka 
ratkaiseminen mahdollistaisi suomalai-
sen plusenergiatalokannan yleistymisen. 
Aluekehittämishankkeena olisi mahdol-
lista nähdä lähitulevaisuudessa nettonol-
laenergia-asuinalue, jonka yksiköt jakavat 
resursseja ja syöttävät ylimääräisen (säh-
kö)energian verkkoon. Suomalaiset kor-

Pientalojen talotekniikan 
uudistaminen
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keat laatuvaatimukset täyttävä asuminen 
saadaan hienosäädöllä ekotehokkaaksi. 
 

PV-sovellukset

Uusiutuvista energianlähteistä aurinko-
sähkö on eräs tärkeimmistä kehityskoh-
teista juuri pientuotannon kannalta. Va-
losähköiseen ilmiöön (photovoltage, PV) 
perustuvat aurinkopaneelit ovat kehitty-
neet tehokkaammiksi ja edullisemmiksi 
viime vuosien aikana. Myös ulkonäkö on 
kehittynyt; paneeleja saa nykyään mo-
nenvärisinä, eikä sininen marmoripinta 
ole enää ainoa vaihtoehto. Uudisraken-
tamisessa sovellettavien määräysten 
ostoenergiaperuste nostaa aurinkopa-
neelien käytön houkuttelevaksi vaihtoeh-
doksi koko uudisrakentamisen sektorilla, 
koska jokainen auringolla tuotettu kilo-
wattitunti on samalla pois ostoenergias-
ta, jolloin siitä ei rangaista energialaskel-
massa.

Aurinkoenergiaan investoiminen ei vielä 
ole taloudellisesti kannattavaa Suomessa 
eikä Yhdysvalloissa. Tahto tukea aurin-
kosähköä on tärkeämpää kuin maantie-
teellinen aurinkopotentiaali tai vaihto-
ehtoisten energioiden hinta. Tästä on 
esimerkkinä Saksan suuri aurinkosähkön 
tuotanto. Auringon tuottama energia on 
kuitenkin puhdasta, ja se ei lopu kesken. 

Aurinkosähköä keräävä tekniikka ei peri-
aatteessa ole kallista, mutta vaatii oheis-
latteita ja telineitä, joiden tuottaminen 
pienissä määrissä on kallista. PV-kalvon 
integroiminen julkisivuun, kattoon tai ik-
kunaan laskee kustannuksia, jolloin pa-
noksen hinta saadaan alhaisemmaksi ja 
rakentaminen kannattavammaksi. Toinen 
ongelma liittyy PV-elementtien käyttöi-
kään, joksi on arvioitu lähteestä riippuen 
noin 20–30 vuotta. Tämä ei ole elinkaa-
riajattelun kannalta riittävästi. Kehitteillä 
on uudenlaisia pinnoitteita ja eristeitä, 
jotka saavat PV-elementit tuottamaan 
sähköä myös talviolosuhteissa ja hämä-
rällä, sekä lisäävät niiden elinikää. Myös 
lisääntyvät tuotantomäärät laskevat tek-
niikan hintaa.

Aurinkosähkön kapasiteetin lisääntymi-
nen ja leviäminen pientalo- ja toimistora-
kentamiseen tuo uusia haasteita esimer-
kiksi sähkön pientuotannon verotukseen, 
verkoston muutostöihin ja asiakkuus-
suhteisiin. Lähiaikoina sähkön pientuo-
tantoyksiköiden teho pysynee alhaisena, 
jolloin suurimmilta ongelmilta vältytään. 
Teknologian kehitys ja integroidut PV-jär-
jestelmät saattavat kuitenkin jo lähitule-
vaisuudessa mahdollistaa huomattavasti 
suuremman tehon laitteistolle, jolloin 
tarvitaan selkeät puitteet toimivalle yh-
teistyölle energialaitoksen ja asiakkaan 
välillä.

Sähköautojen latausratkaisut

Ladattavat hybridiautot ovat nostaneet 
pinnalle kysymyksen latauspaikoista. 
Sähköautojen latauspistokkeita saattaa 
näkyä Suomessa joissakin uusissa kaup-
pakeskuksissa tai toimistorakennuksissa. 
Latauksen mahdollisuus työpaikalla tai 

kaupassa on sähköauton tai ladattavan 
hybridiauton ostajalle tärkeä tekijä. Yksin-
kertaisimmillaan latauspiste on normaali 
230V/ 50Hz -pistoke, joka liitetään ladat-
tavaan autoon. Tällöin käytetään auton 
omaa invertteriä muuntamaan vaihtovirta 
tasavirraksi. Edistyneemmät latausase-
mat tarjoavat älykästä korkeajännitteistä 
tasavirtaa, jolla auto voidaan ”pikalada-
ta” ja joka pitää huolta akkujen kunnosta. 
Valitettavasti latausratkaisuissa on auto-
merkkikohtaisia eroja ja yleiskäyttöiseltä 
latausasemalta vaaditaan paljon enem-
män kuin lämmitystolpalta.

Kerrostalojen osalta sähköautojen lataus-
ratkaisujen yleistyminen näyttää heikolta. 
Lisähinta kerrostalon rakennuttajalle tai 
korjauttajalle tuntuu liian kovalta, kun 
näitä ratkaisuja ei vielä vaadita ja vasta 
harvoilla on tarve lataukseen. Myös toi-
mistotalon rakennuttajalle yksinkertaisen 
latauspistokkeen kustannus on suurempi 
kuin tavallisen lämmityspistorasian, mut-
ta saattaa olla se tekijä, jolla kiinteistö 
erottuu edukseen markkinoilla. Perus-
mallin latauskaapeli voidaan integroida 
lämmityspistokkeseen, jolloin mahdollis-
tetaan lataaminen.

Suomen oloissa sähköauto ei välttämät-
tä ole ympäristövalveutuneen kuluttajan 
valinta, sillä joukkoliikenne ja kevyt lii-
kenne voittavat kustannuksissa ja ym-
päristöarvoissa kalliin sähköauton. Ai-
noaksi autoksi sähköautosta ei ole, vaan 
kesämökkimatkalle tarvitaan perinteinen 
auto. Urbaanissa, tiiviissä kaupunkikuvas-
sa sähköautokin saattaa olla tahra, eikä 
ympäristöystävällinen tapa liikkua.

Latauspaikkojen yleistyminen on edelly-
tys autojen yleistymiselle, sillä auto on la-
dattava usein. Sen on käytännössä oltava 
latauspistokkeessa kiinni aina paikallaan 
ollessaan. Hybridiautojen yhtenä tärkeä-

nä kohdemarkkinana ovat pääkaupunki-
seudun omakotitalot. Auton hintaan ver-
rattuna latausaseman asentaminen kotiin 
ei ole kallista. Yön aikana verkkosähköllä 
latautunut auto ajetaan työpaikalle ja 
kotiin, ehkä kaupan kautta, taas latautu-
maan yön aikana uudestaan. Tällaiselle 
käytölle on välttämätöntä, että koti sijait-
see alle 50 kilometrin päässä työpaikalta 
ja että talvipakkaset eivät syö litiumakkuja 
loppuun työpaikalla.

Suoritetaanpa pieni laskelma: Esimerkiksi 
Nissan Leaf -sähköauto kuluttaa 24 kWh 
/ 160 km. Yhden auton autokatos, jonka 
kate on täysin valosähköä tuottavaa (PV) 
materiaalia (n. 10 m²) voi tuottaa 1000 
kWh vuodessa. Tämä tarkoittaa osapuil-
leen 4 000–6 500 km ajoa, joka riittää 25 
km työmatkalla noin 100 päiväksi vuo-
dessa. Jos tällainen katos sijaitsisi työpai-
kalla, voisi työmatkat siis huristella koko-
naan aurinkosähköllä kolme kuukautta 
vuodessa.
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Rakennustuotetoimittajan rooli 
vihreydessä

Rakennusalalla ymmärretään jo rakennushankkeiden ja kiinteistöjen 
merkittävä rooli kestävämmän yhteiskunnan muodostamisessa. 
Yleisimmin esille tulevat kysymykset liittyvät omaan toimintaan: mikä 
on meidän roolimme kestävän rakennushankkeen kokonaisuudessa, ja 
miten voimme vaikuttaa koko hankkeen kestävään tulokseen?
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Ensimmäinen kestävyyteen (eli ekolo-
gisten arvojen painottamiseen) tähtää-
vässä projektissa käsiteltävä kysymys 
on ”onko millään mitään merkitystä?”. 
Tulee siis harkita ja kriittisesti tarkastel-
la sitä, onko ympäristöystävällisemmän 
tuotteen valinnalla merkitystä kokonai-
suuden kannalta, vai onko kyseessä vain 
markkinointitapa, jolla yritykset yrittävät 
kommunikoida ekologisia arvojaan. Kom-
munikoinnin välineinä käytetään vihreyt-
tä korostavia pakkauksia, esitteiden ja 
etikettien vihreyttä korostavia tekstejä 
sekä riippumattomien organisaatioiden 
myöntämiä ekologisuusmerkkejä ilman, 
että mitään konkreettista hyötyä tai lisä-
arvoa tuodaan esille. Ongelmana ei läh-
tökohtaisesti ole yritysten väärän mieli-
kuvan levittäminen, vaan tiedon ja siihen 
liittyvän tiedonkäsittelytaidon puuttumi-
nen hankelaajuisesta kontekstista. Kuka 
osaa ilman tarkempaa analysointia sanoa, 
onko hiilijalanjäljen arvo 34 CO2-ekv. kg 
tuotettua rakennusainekiloa kohden pal-
jon vai vähän, tai onko vaihtoehtoisen 
materiaalin pienempi arvo aina parem-
pi? Onko kyseisellä tiedolla edes mitään 

merkitystä hankkeessa, jossa suunniteltu 
käyttöikä on 50 vuotta? Ympäristöystä-
vällisesti, esimerkiksi kierrätetystä mate-
riaalista, valmistetun tuotteen päästötaso 
voi olla korkeampi kuin vaihtoehtoisella 
ratkaisulla, vaikka jälkimmäisen ratkaisun 
toteuttamiseksi käytettäisiinkin ympäris-
töä kuormittavampia tuotteita. 

Ongelmana siis on, että rakennushank-
keissa ei ole suoritettu objektiivista 
suunnittelu- ja toteutusratkaisujen ym-
päristöarviointia laajassa mittakaavassa. 
Ratkaisuksi on ehdotettu (ja yleisesti hy-
väksytty) tuotteiden ja ratkaisujen koko-
naisvaltainen tarkastelu kaikki päästö-
luokat huomioon ottaen. Tätä kutsutaan 
elinkaariarvioinniksi (engl. Life Cycle 
Assessment, lyhennettynä LCA). Tutki-
musta elinkaariarvioinnista on tehty jo 
lähes puoli vuosisataa, mutta ei koko-
naisuuksina vaan tuotetasolla. Miksi tätä 
ratkaisua ei ole sovellettu rakennushank-
keissa aikaisemmin? Ongelmana on ollut 
yhtenäisten käytäntöjen puute. Raken-
nustuotteiden osalta elinkaariarvioinnin 
standardit ovat olleet voimassa vuodesta 

1997, mutta rakennushankkeiden yhte-
näiset käytännöt ovat valmistuneet vasta 
viime vuosina (rakennuksen kokonaisval-
taisen tarkastelun standardi CEN 15978 
on julkaistu 2011). Rakennushankkeen 
LCA-prosessin eri osa-alueet ovat esitetty 
alla olevassa kuvassa. Jokainen osa-alue 
käsitellään erikseen ja tulokset yhdiste-
tään muodostamaan rakennuksen LCA:n.

Mistä rakennushankkeen kokonaisvaltai-
nen tarkastelu kostuu? Elinkaariarvioin-
nin pääajatus on, että ratkaisujen ver-
taileminen onnistuu samalla tavalla kuin 
kustannuksia seurataan läpi koko tuotan-
toketjun. Elinkaariarvioinnissa rakennus-
hanke jaetaan rakennukseen sidottujen 
materiaalien, rakennusprosessin, käytön-
aikaisen sekä käytöstä poistamisen pää-
osa-alueisiin. Tuotetoimittajien rooli ko-
rostuu rakennusmateriaaleihin sidottujen 
päästöjen LCA-osassa, jossa rakennuksen 
materiaalien päästöt huomioidaan suun-
nitteluratkaisujen tuottamien materiaa-
livalintojen sekä niiden määrien summa-
na. Tämän vaiheen laskennan syötteenä 
käytetään aiemmin mainittuihin raken-
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nustuotestandardeihin (ISO14040 ja 
ISO14044) perustuvia rakennusmateriaa-
lien ympäristötuoteselosteisiin koottuja 
tietoja (engl. Environmental Product De-
clarations, EPD). Ympäristötuoteselostei-
den (myöh. EPD:n) tietoa hyödynnetään 
syötteenä laajemmassa laskentamallis-
sa, jossa kokonaisratkaisujen arviointi ja 
vertailu on mahdollista. Täten EPD:ssä 
ilmoitetun tiedon käsittely voi olla osaa-
mattomalle harhauttavaa, sillä se ei kerro 
koko totuutta, esimerkiksi tuotevalintojen 
aiheuttamia käytönaikaisia ja loppukäsit-
telyn vaikutuksia. Se on kuitenkin raken-
nustuotetoimittajan paras mahdollisuus 
vaikuttaa rakennuksen elinkaareen, sillä 
se mahdollistaa valistuneiden ja oikeiden 
päätösten teon.

EPD antaa informaatiota tuotteen val-
mistuksesta, mutta ei arvostele sitä. On 
tärkeää muistaa, että kahden vaihtoeh-
toisen tuotteen EPD:n tiedot eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia, sillä eri tuotteet 
ovat erilaisia ratkaisuja samaan tarpeen 
tyydyttämiseksi. Esimerkkinä rakennuk-
sen runkomateriaalivaihtoehdot, joissa 
puu-, teräs- ja betonirunkojen massat 
sekä ominaisuudet ovat täysin erilaiset. 
Emme voi vertailla pelkästään runkoon 
sidottujen materiaalien elinkaarenaikai-
sia päästöjä huomioimatta runkomateri-
aalivalinnasta aiheutuvia sivuvaikutuksia, 
kuten puurungon ääni- ja paloteknisten 
ratkaisujen toteuttamista. Tällainen ajat-
telu on täysin vertailtavissa kustannusten 
seurantaan, johon osataan alalla jo suh-
tautua aiheuttajaperusteisesti.

Tiedon tuottaminen, on se sitten vapaa-
ehtoista tai pakollista, luo kaikille osapuo-
lille edellytykset oman toiminnan kriit-
tiseen tarkasteluun. ”Vihreän” ajattelun 
ongelma on aina ollut mielikuvien eroa-
minen todellisuudesta. Markkinoinnin 
avulla ”vihreyden” viestittäminen on ollut 
melko vapaata, sillä väitteiden toden-
taminen ja yleisten mielikuvien kumoa-
minen on hankalaa ilman niitä tukevaa 
tai kumoavaa tieteellistä näyttöä.  Yhte-
näiset käytännöt mahdollistavat pääsyn 
pois viestittämisen ongelmasta, ja saavat 
ymmärtämään sekä oman toiminnan että 
alan edut kokonaisuutena. Ulkoseinära-
kenteen lämmöneristävyys on tärkeää, 
mutta lämmöneristävyyden ja materiaa-

liin sidottujen päästöjen optimia ei voida 
määrittää ilman, että kokonaisuutta tar-
kastellaan objektiivisesti elinkaarinäkö-
kulmasta.

Läpinäkyvyyden lisäämisestä ei koidu ke-
nellekään haittaa, sillä kaikilla osapuolilla 
on mielestään joitain kilpailuetuja, mitä 
muilla ei ole. Siten kenelläkään ei ole 
mitään hävittävää. Ja jos olisikin, ja esi-
merkiksi oman tuotannon ympäristövai-
kutukset olisivat alan keskiarvoa epäedul-
lisemmat, ei tietoa tarvitse julkaista, vaan 
sitä voidaan käyttää oman toiminnan 
kehittämisessä. Oli kyseessä sitten tuote-
tyyppien sisäinen tai ulkoinen kilpailu, ei 
vaikutusten esilletuominen voi olla hai-
taksi. Markkinoilla oleva tieto tulee aluksi 
olemaan alan yrityksiä edustavien yhdis-
tysten tuottamia keskiarvoja, jotka laadi-
taan yhteistyössä alan eri yritysten kans-
sa. Tämä aiheutuu siitä, että kustannukset 
tulevat aluksi olemaan liian suuret ja yk-
sittäisen yrityksen kiinnostus tiedon tuot-
tamiselle ei tule olemaan riittävä. Oman 
toiminnan vertaaminen alan keskiarvoon 
tulee kuitenkin luomaan kiinnostavan 
tilanteen, joka aiheuttaa edelläkävijäyri-
tyksille tiedon julkaisupaineen heidän toi-
mintansa sisältämän kilpailuedun vuoksi. 
Myös yritykset, joiden toiminnassa on ke-
hitettävää alan keskiarvoon nähden, tule-
vat joko kehittämään omaa toimintaansa 
ja julkaisemaan toimintansa tulokset, tai 

jättäytymään toistaiseksi tiedon tuotan-
non ulkopuolelle ja tukeutumaan aiem-
min tuotettuun yhteisen dataan.

Sertifikaatit sekä muut vastaavat ”suljetut” 
ympäristövaikutusten arviointitavat eivät 
ole objektiivisia tai avoimia. Tämä tarkoit-
taa ensinnäkin sitä, että eri arvioinnit ja 
luokitukset eivät ole keskenään vertailu-
kelpoisia. Projektikohtaiset tulokset ovat 
luettavissa ainoastaan projektin sisällä ja 
ulkopuolisille tieto jaetaan useimmiten 
luokituksen avulla, jolloin sen osatekijät 
ja konkreettiset vaikutukset jäävät tunte-
mattomiksi. Arviointia varten tuotetut tie-
dot eivät myöskään ole hyödynnettävissä 
muissa projekteissa. Tiedon tuottaminen 
EPD:tä varten aiheuttaa kustannuksia ja 
työtä, mutta sama tieto on hyödynnettä-
vissä kaikissa rakennushankkeissa, joissa 
tuotetta suunnitellaan käytettäväksi. Täl-
löin hankekohtainen kustannus laskenee 
pitkällä aikavälillä projektikohtaista tie-
donkeruuta pienemmäksi. EPD:n laadin-
nan aikana tai sen tulosten perusteella 
havaitut lähtökohdat tuotekehitykselle 
voivat mahdollisesti olla huomioitavissa 
nykyisen hallituksen ehdottamassa vero-
tuksen t&k-kannustimen osana. 

EPD:tä varten kertaalleen tuotettua tietoa 
voidaan myös hyödyntää tuotekehityk-
sen edetessä, jolloin seuraavan sukupol-
ven tuotteiden EPD-tietoa kartoitetaan. 

Rakennukseen 
sidottujen 

materiaalien 
päästöt 

Rakentamisvaihe
en toiminnan 
aiheuttamat 

materiaalipäästöt 

Käytönaikaiset 
päästöt (sis. 

kunnossapito ja 
korjaus) 

Käytöstä 
poistamisesta 

aiheutuvat 
päästöt 

Elinkaariarvioinnin jako eri osiin 

LCA:n osa-alueet rakennushankkeessa

 
Mitä ovat EPD ja LCA?

EPD, eli suomeksi ympäristötietoseloste, on ulkopuolisen riippumattoman 
tarkastajan hyväksymä seloste tietystä tuotteesta tai palvelusta. Seloste ei ota 
kantaa siihen, onko tuote ympäristövaikutuksiltaan vaihtoehtoisia tuotteita parempi 
vai huonompi. Se ainoastaan ilmoittaa tuotteen valmistuksessa aiheutuneet päästöt 
(vrt. esim. elintarvikkeiden etiketeissä ilmoitettuun ravintosisältöön). EPD tarjoaa 
lähtötietoja arvioitavan kokonaisuuden LCA-prosessiin.

Elinkaariarviointi, englanniksi Life Cycle Assessment (LCA), on yli kymmenen 
mitattavan ympäristövaikutuksen (mm. hiilijalanjälki, energian kulutus, 
kierrätysmateriaalin käyttö) laskennasta koostuva tapa mitata tuotteen tai palvelun 
– tässä tapauksessa rakennuksen – elinkaaren aikaisia ympäristöön vaikuttavia 
tekijöitä. Rakennusten LCA tavoittelee absoluuttisen mittarin tarkkuustasoa. Sitä se 
ei kuitenkaan tule saavuttamaan, sillä käyttöiän ja purkujen vaikutukset joudutaan 
aina käsittelemään monenlaisiin oletuksiin pohjautuvien skenaarioiden avulla.
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Osaprosessin kehittäminen tarkoittaa 
saman osaprosessin tiedon uudelleen-
keräämistä, ei koko selosteen täydellistä 
uusimista. Kehittämisen myötä toimit-
tajat voivat paremmin ymmärtää ympä-
ristövaikutuksen osatekijöitä sekä omaa 
rooliaan katkeamattomassa kestävän 
rakentamisen ketjussa. Tämä on ainoa 
keino motivoida toimittajat vastaamaan 
haasteeseen, sekä toisaalta saada muut 
alan toimijat kommunikoimaan tuotetoi-
mittajien kanssa oikealla tavalla. 

Se, milloin EPD-selosteet tulevat pakolli-
siksi EU:ssa, on vielä täysin auki. Tällä het-
kellä EU suosittaa EPD-selosteiden käyt-
töä mahdollisuuksien mukaan. Suomessa 

poliittinen johto ei ole vielä ottanut kan-
taa siihen, milloin ja miten EPD-selosteet 
tulevat (vähintäänkin tuoteperhetasolla) 
pakollisiksi. Joissakin julkisissa hankkeis-
sa, esimerkiksi Suomen ympäristökeskuk-
sen synergiatalossa, hiilijalanjälki on ollut 
yhtenä suunnittelukilpailun arvostelu-
kohtana. Tämä tarkoittaa sitä, että olem-
me LCA-ajattelun murtokohdassa, jossa 
tekninen soveltaminen ja tiedon hyödyn-
täminen on pääsemässä alkuun.

LCA-ajattelun hidas kehitys on varmasti 
ollut ohjaava tekijä rakennustason ser-
tifikaattien kehittämisessä, sillä yleisten 
sääntöjen puuttuessa eri sertifikaatit nou-
dattavat itse muodostamiaan pelisään-

töjä. Tämä koskee myös FIGBC ja Sitran 
(kirjoitushetkellä valmistumassa olevaa) 
Värkki-projektia, jossa on määritetty 
hankkeiden ympäristöystävällisyyden 
painopisteet kansallisella tasolla. Kirjoit-
tajan mielestä tämäntyyppiset projektit 
kuitenkin tähtäävät LCA-ajatteluun, ja 
ovat siitä yksinkertaistettuja kansallisia 
(väliaikaisia) malleja. Jos haluamme val-
mentaa suomalaisia yrityksiä ulkomaille, 
niin miksi sidomme alan tekijät ulkomai-
sista markkinoista poikkeaviin ohjeisiin ja 
asetuksiin? Tulevaisuuden ratkaisut ovat 
jo selvät, mutta niiden aloittamiseen ku-
luva aika riippuu vain omasta toiminnas-
tamme.

Lähteet:

ISO 14025 Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. Principles and procedures (ISO 14025:2006) 

ISO 14040 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet 

ISO 14044 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja 

www.iere.org The Institute for Environmental Research and Education (IERE)

The EPD Concept 2.0 – a new way of integrating life cycle management. 2011. PE International.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011: ”Resurssien kestävän käytön ja rakennuskohteen ympäristövaikutu-
sten arvioimiseksi olisi käytettävä ympäristötuoteselosteita (Environmental Product Declarations), mikäli sellaisia on saatavilla.”
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TAKAISINMAKSU 
JA PALKKIO

AIKAESCO-SOPIMUS

SÄÄSTÖTNYKYISET ENERGIA-
KUSTANNUKSET

ENERGIAKUSTANNUKSET 
ESCON JÄLKEEN

KUSTANNUKSET

 

Beyond ESCO -energiapalveluiden 
uudet liiketoimintamallit

Energiapalveluissa on mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamalleihin, 
mistä ESCO on hyvä esimerkki. Uusien liiketoimintamallien 
lähtökohtana tulisi kuitenkin olla käyttäjä. 

Roportti
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ESCO

ESCO (Energy Service Company) on ul-
kopuolinen energia-asiantuntija, joka 
toteuttaa asiakkaalle toimenpiteitä ja 
investointeja energiakustannusten pie-
nentämiseksi. Tavoitteeseen pyritään 
joko pienentämällä energian kulutus-
ta tai tuottamalla energia halvemmalla. 
ESCO-yritys vastaa kokonaisuudessaan 
toimenpiteiden toteutuksesta ja rahoi-
tuksesta sekä antaa säästöille takuun. In-
vestoinnit ovat ESCO-yrityksen omistuk-
sessa, kunnes asiakas maksaa ne takaisin 
syntyneistä säästöistä. Takaisinmaksuerät 
ovat suurimmillaan säästöjen suuruiset. 
Lisäksi säästöistä maksetaan ESCO-yri-
tyksen palkkio.

Ongelmia ESCO-palvelun käytössä ovat 
sopimuksien pituus ja riski asiakkaan 
maksukyvyttömyydestä. Näiden riskien 
minimoimiseksi ESCO-yritysten asiak-
kaat ovat pääosin olleet vakavaraisia, ku-
ten kuntia tai suuria teollisuusyrityksiä. 
Lisäksi ESCO-palveluun kuuluvat takuut 
energiasäästöistä ajavat käyttämään jo 
tunnettuja ja todelliselta energiankulu-
tukseltaan mitattuja laitteita, koska uusia 
laitteita ei uskalleta käyttää.

Yleisen muutosvastarinnan takia uusien 
vaihtoehtojen tulee olla selkeitä ja hyö-
tyjen ymmärrettäviä. ESCO-palvelun 
haasteena on ollut juuri sen epämääräi-
syys, jonka johdosta sitä on ollut vaikea 
omaksua. Myös hankintalain mukaisissa 
julkisissa hankinnoissa palvelun käyttö on 
ollut haasteellista. Palvelu on kuitenkin jo 
saanut Suomessa kansallisesti asemaa ja 
ESCO-hankkeisiin on mahdollisuus saada 
valtion tukea. 

Kokonaisuudessaan ESCO-palvelu on silti 
yleistynyt meillä melko hitaasti. Palvelussa 

on kuitenkin potentiaalia sekä hyviä oival-
luksia, parhaimpana piirteenä se, että asi-
akkaan ei tarvitse investoida. Palvelua voi 
kuitenkin kehittää ja näin saada se nykyistä 
houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi ener-
giansäästötoimenpiteitä suunniteltaessa. 
 

ESCOn kehittäminen

Tällä hetkellä ESCO-palvelu on keskit-
tynyt hyvin teknisiin toteutuksiin, kuten 
järjestelmien lämmön talteenottoon tai 
teollisten järjestelmien optimointiin. Pal-
velua voi varmasti käyttää vielä kokeile-
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mattomiinkin teknisiin sovelluksiin. Sel-
keästi uutta liiketoimintaa on kuitenkin 
mahdollista saada laajentamalla ajatus-
ta pelkästä järjestelmien optimoinnista 
energiakulutuksen lähteisiin kokonai-
suudessaan. ESCO-palvelun periaattei-
ta on mahdollista käyttää laajemminkin 
rakentamisessa: se voi kattaa niin ra-
kennusmateriaalit, tilatehostamisen kuin 
käyttäjien kouluttamisenkin.

ESCO-palvelun epämääräisyyteen voi 
ratkaisuna olla pidemmälle viety tuot-
teistaminen, jonka avulla siitä saisi 
helpommin ymmärrettävän toimin-
tamallin. Toimintatapojen yhtenäis-
tyttyä palvelua olisi helpompi verrata 
toisiin vaihtoehtoihin. Tällöin ESCO-pal-
velusta voi tulla todellinen haastaja pe-
rinteisille energiansäästöinvestoinneille. 
 

Uudet toimintamallit

Energiapalveluiden merkityksen kasvaes-
sa ja ESCO-palvelun ollessa vielä varsin 
kehittymätön voisi uusillekin liiketoimin-
tamalleille olla tilaa. Yksi ESCO-palvelui-
den parhaita puolia on sen helppokäyt-
töisyys asiakkaalle. Helppokäyttöisyyttä 
tulee pitää perustana uusille liiketoimin-
tamalleille. Energiatehokkuutta tutkitaan 
paljon ja kehitys on nopeaa, joten par-
haat tulokset saavutetaan käyttämällä 
uusia ratkaisuja. Uusien toimintamallien 
tuleekin mahdollistaa uusien ratkaisujen 
käyttö.

Uusia toimintamalleja suunniteltaessa on 
varauduttava samoihin haasteisiin, joita 
ESCO-konseptilla on ollut palvelun epä-
määräisyyden takia. Tästä syystä uudet 
toimintamallit tulee tuotteistaa riittävän 
pitkälle, jotta niistä saadaan selkeät ja hel-
posti ymmärrettävät palvelut.

Energiakonsultoinnista voisi tuotteis-
taa myös ESCO-palvelua kevyem-
män mallin: Konsultti suorittaa sa-
manlaisen energiakartoituksen kuin 
ESCO-palvelussa ja määrittelee järkevät 
säästökohteet. Näiden pohjalta konsultti 
suunnittelee toimenpiteet. Asiakas mak-
saa investoinnit itse mutta konsultoin-
nin palkkio riippuu todetuista säästöistä.  
 

Käytön optimointi

Energian säästöön pyrittäessä ei inves-
tointeja uusiin laitteisiin välttämättä 
tarvita. Käyttäjien kouluttaminen laittei-
den oikeaan käyttöön, sekä muutenkin 
järkevämpään energian käyttöön, voi riit-
tää. Toisaalta investoinnit uusiin laitteisiin 
eivät takaa energian säästöä, jos niiden 
käyttöä ei osata ja niitä käytetään väärin.

Energiansäästötavoitteiden saavuttami-
sessa yksi suurimmista riskien aiheutta-
jista on käyttäjä. Käyttäjän aiheuttamien 
riskien syitä on monia: osa johtuu välinpi-
tämättömyydestä ja osa tietämättömyy-
destä. Ihmisen on ymmärrettävä omien 
toimiensa vaikutukset, jotta hän voi toi-
mia oikein. Lisäksi tarvitaan motivaatiota 
toteuttaa nämä teot.

Riskien pienentämiseen on monia mah-
dollisuuksia. Ihmisen käyttäytymiseen 
perehtymällä ja ihmisen toimintatapoja 
tutkimalla on mahdollista tuottaa uutta 
tietoa. Käyttäytymisen ymmärtämisessä 
ja käyttäjien kouluttamisessa on varmasti 
monia mahdollisuuksia uusiin liiketoimin-
tamalleihin. Helppona ratkaisuna laitteis-
tot voitaisiin vain automatisoida, jotta 
käyttäjät eivät käyttäisi niitä väärin. Pelkkä 
automatisointi ei kuitenkaan aina ole oi-
kotie onneen. Esimerkiksi jos kiinteistössä 
on energiatehokas, automatisoitu ilman-
vaihdon ja lämpötilan säätely, mutta käyt-
täjä avaa ikkunan tuntiessaan lämpötilan 
liian korkeaksi, kuluu energiaa turhaan.

Toisaalta voidaan suunnitella käyttäjäys-
tävällisempiä laitteistoja tai toteuttaa 
laitteiden asennukset käyttäjälähtöisesti. 
Energiasäästöjä on vaikeampi saavuttaa, 
jos käyttäjät joutuvat sitä varten näke-
mään ylimääräistä vaivaa. On ymmär-
rettävä, että kytkimien ja säätimien si-
joittelulla on merkitystä. Tämänkaltaista 
tietotaitoa ei projekteista aina löydy. 

Käyttäjiä on mahdollista myös ohja-
ta energiakulutuksen kannalta oikeaan 
tekemiseen. Tärkein käyttäjää ohjaava 
tekijä on motivaatio, jonka lähteitä ovat 
tieto oman käyttäytymisen vaikutuksista 
ja mahdollisuuksista käyttäytymisen pa-
rantamiseen sekä palautteen saaminen 
omasta toiminnasta.

Energiankulutuksen mittaukset tar-
kentuvat ja tulevat yksityiskohtaisem-
miksi. Jo nyt olisi mahdollista tehdä 
jokaiselle käyttäjälle oma energianku-
lutusprofiili, jonka pohjalta pystyttäisiin 
antamaan käyttäjälle palautetta sekä 
parannusehdotuksia. Kustannussääs-
töjen toteutumiseksi voidaan käyttäjiä 
yrittää ohjata myös rahalla. Energian-
säästöä varten voidaan luoda bonusjär-
jestelmä, jolloin käyttäjä saa osan säästä-
mistään energiakustannuksista itselleen.  
 

Konsulttiryhmä-malli

Energiansäästötoimenpiteitä tehtäessä 
suoritetaan usein samalla myös muita 

toimenpiteitä. Tästä johtuen energian-
kulutus voi jopa nousta ja toteutuneen 
energiasäästön todentaminen on haas-
teellista. Tämä vaatii tarkkoja sopimuksia 
siitä, millä menetelmällä energian säästö 
mitataan. Energian säästöä ja kulutusta 
on helpompi arvioida kokonaisuudes-
saan, jos kaikkien toimenpiteiden takana 
on yksi toimija.

Rakennusalalle tuloaan tekevä allians-
sikonsepti toimisi hyvänä mallina myös 
energiansäästöön tähtäävissä toimenpi-
teissä, esimerkiksi näin: Aluksi kootaan 
asiantuntijaryhmä, jossa on kohteen laa-
juuden kannalta sopiva määrä eri alojen 
asiantuntijoita. Ryhmän jäseninä ovat 
esimerkiksi talotekniikan, rakennusma-
teriaalien ja tilaoptimoinnin asiantuntijat, 
sekä ihmisten käyttäytymiseen perehty-
nyt henkilö, kuten psykologi. Psykologin 
avulla uudistukset ovat aidosti käyttäjä-
lähtöisesti suunniteltuja. Riskit ja voitot 
ovat allianssikonseptin tapaan yhteiset 
ryhmän kesken.

Kohde voi olla tilaustyö, jolloin tilaaja on 
asettanut säästötavoitteet. Asiantuntija-
ryhmä tekee kohteelle energiakartoituk-
sen, jonka perusteella tehdään suunnitel-
mat kohteen kehittämiselle. Näin saadaan 
suoritettua tehokkaimmat ratkaisut, 
joissa käyttäjät on otettu huomioon joka 
vaiheessa, ja päästään tilaajan asettamiin 
tavoitteisiin.

Toisaalta energiakartoituksen jälkeen 
voidaan tehdä tarjous kohteen energi-
ansäästöstä. Asiantuntijaryhmän laajan 
asiantuntemuksen johdosta voidaan koh-
teelle tehdä tehokkaimmat muutokset eri 
osa-alueilla, kuten tilaoptimoinnin, ma-
teriaalien ja talotekniikan saralla. Tällöin 
saavutetaan kustannus-energiansäästö-
suhteen kannalta optimaalinen lopputu-
los.

Projektin kohteena voi olla yksi tai useam-
pi rakennus tai esimerkiksi koko kunnan 
energiakustannukset. Suuremmissa ko-
konaisuuksissa energiansäästövaihtoeh-
toja on enemmän, ja toimenpiteet voi-
daan helpommin kohdistaa sinne missä 
ne aikaansaavat suurimmat säästöt.
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Ympäristöluokituksen lisäarvo 
olemassa olevassa kiinteistökannassa

Suomessa haetaan nykyisin ympäristösertifikaattia valtaosalle kaupallisista 
uudisrakennuskohteista, mutta olemassa olevan kiinteistökannan ympäristötehokkuuden 
todistaminen sertifikaatilla on harvinaisempaa. Maailmalla tilanne on toinen, ja nykyisin britti-
alkuperää olevista BREEAM-sertifioiduista kohteista lukumäärältään suurin osa on vanhaan 
kiinteistökantaan kohdistuvia In-Use-sertifiointeja. Vastaavasti LEED-luokituksissa olemassa 
olevien kohteiden luokitusmalli LEED EBOM (for Existing Buildings: Operations & Maintenance) 
on vuosina 2000–2011 ollut kumulatiivisesti suurin LEED-luokitusmalli rekisteröidyn pinta-
alan perusteella. Olemassa olevaa kiinteistökantaa kehitetään siis maailmalla yhä useammin 
ympäristötehokkaaksi kansainvälisten ympäristösertifiointien avulla. Oletettavasti trendi tulee 
laajenemaan myös Suomeen lähivuosina.

Roportti
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Ulkomailla on monia hyviä esimerkkejä 
siitä, miten vanhoja rakennuksia ympä-
ristötehokkaasti korjaamalla eli niin kut-
sutulla ”green retrofitting” -strategialla 
on saatu aikaiseksi sekä parempaa laa-
tua että taloudellista lisäarvoa. Näiden 
hankkeiden tarkoituksena on parantaa 
olemassa olevan rakennuksen ener-
gia- ja ympäristösuorituskykyä, vähentää 
vedenkäyttöä, parantaa tilojen laatua ja 
viihtyvyyttä luonnonvalon, ilmanlaadun 
ja melun näkökulmasta, niin että tämä on 
kokonaisuudessaan taloudellisesti kan-
nattavaa omistajalle (USGBC). Konkreetti-
sia tuloksia useissa hankkeissa ovat olleet 
muun muassa vuokrausasteen nousu, 
tulokassavirran kasvu sekä käyttökustan-
nusten pieneneminen, jotka kaikki johta-
vat kiinteistön arvonnousuun. 

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella 
(esimerkiksi Green Building Markets and 
Impact Report 2011 ja Cushman & Wa-
kefield Sustainability Briefing 2012) on 
selvää, että tavanomaisen ja ympäristö-
tehokkaan kiinteistön arvoissa on eroa. 

Useiden tutkimusten mukaan vihreät 
kiinteistöt myydään parempaan hintaan, 
ne saavat korkeampaa vuokratuottoa 
sekä saavuttavat korkeampia vuokra-
usasteita kuin tavanomaiset kiinteistöt. 
Näkyvimmät merkit markkinoilla ovat 
ympäristötehokkaiden kiinteistöjen pie-
nempi vapaana oloaika ja laadukkaiden 
vuokralaisten houkutteleminen. Toisaalta 
tulevaisuudessa tilanne voidaan nähdä 
”brown discount”-ilmiönä, jossa ympä-
ristötehokkaat rakennukset ovatkin ta-
vanomaista tasoa ja kohteet, jotka eivät 
kestävän kehityksen kriteerejä täytä, tuot-
tavat keskimääräistä markkinakohdetta 
heikommin. Eurooppalaisiin kiinteistön-
omistajiin kestävän kehityksen periaatteet 
ovat jo laajalti iskostuneet, sillä nykyisin 
96 % kiinteistönomistajista hyödyntää 
kestävän kehityksen periaatteita salkku-
tasolla, kun luku vuonna 2011 oli vasta 
40 % (Cushman & Wakefield Sustainabi-
lity Briefing 2012). Sijoittajat ja kiinteis-
tönomistajat ovat siis viimeisen vuoden 
aikana toden teolla heränneet ympäris-
töasioissa vastatakseen paremmin kas-

vaneisiin vuokralaisten vaatimuksiin sekä 
pienentääkseen riskiä pudota markkinoi-
den kyydistä. 

Green retrofit -hankkeeseen lähtemi-
nen pelkästään vihreiden arvojen vauh-
dittamana on harvinaista, ja lähes aina 
sijoittajan ensimmäisenä kriteerinä on 
taloudellinen kannattavuus. Sijoittajat 
odottavat green retrofit -hankkeille 5–10 
vuoden takaisinmaksuaikaa, mikä asettaa 
usein reunaehdot myös hankkeiden laa-
juudelle. Kevyimpänä vaihtoehtona koh-
teen olemassa olevia ominaisuuksia viri-
tetään. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 
taloteknisten järjestelmien toiminnan-
varmistusta, mittaroinnin tai automaa-
tion lisäämistä, tai esimerkiksi käyttäjien 
ja ylläpitohenkilökunnan toimintamallien 
kehittämistä ja kouluttamista. Pykälää 
laajemmassa korjausvaihtoehdossa py-
ritään suuremmalla alkuinvestoinnilla 
myös suurempiin säästöihin ja markki-
noitavuuden kasvattamiseen, mikä johtaa 
myös takaisinmaksuajan pidentymiseen. 
Korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi va-
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Hallinto Energia Vesi Materiaalit Jäte
Sisäilman 

laatu
Päästöt Liikkuminen Maankäyttö

Kiinteistö 0,0 % 26,5 % 8,0 % 8,5 % 5,0 % 17,0 % 14,0 % 11,5 % 9,5 %

Ylläpito 15,0 % 31,5 % 5,5 % 7,5 % 0,0 % 15,0 % 13,0 % 0,0 % 12,5 %

Käyttäjä 12,0 % 19,5 % 3,5 % 4,5 % 11,5 % 15,0 % 10,5 % 18,5 % 5,0 %
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BREEAM In-Use 
Osa-alueiden painotukset

laistuksen uusiminen energiatehokkaam-
maksi sekä valaistuksen ja ilmanvaihdon 
tarpeenmukaiset ohjaukset. Raskaim-
massa korjausvaihtoehdossa pääosa ta-
lotekniikasta sekä mahdollisesti raken-
teita uusitaan energiatehokkaammiksi ja 
lisätään esimerkiksi paikallista uusiutuvan 
energian tuotantoa.      

Kiinteistön ympäristötekijöistä energia-
tehokkuutta pidetään päällimmäisenä 
kiinteistön arvoon vaikuttavana tekijänä, 
mutta on muistettava että muitakin ym-
päristöarvoja on olemassa. Kansainväli-
sistä ympäristösertifikaateista energian-
hallinnan osuus on noin kolmasosa koko 
sertifikaatin sisällöstä, ja loput osa-alueet 
liittyvät muun muassa sijaintiin, julkisen 
liikenteen yhteyksiin, vedenkulutukseen, 
materiaalitehokkuuteen ja sisäilman laa-
tuun. Toisaalta vähintäänkin yhtä tärkeää 
fyysisen kiinteistön kanssa on toiminta-
mallien ja ylläpidon organisoinnin ke-
hittäminen, joiden hallintaan ympäristö-
sertifikaatit tarjoavat kattavan kehyksen. 
Esimerkiksi uusi BREEAM In-Use -arvioin-
ti- ja luokitusmalli tarjoaa olemassa ole-
van kiinteistön ympäristötehokkuuden 
kehittämiseen selkeän kolmiosaisen työ-
kalun, jossa erikseen arvioidaan ja serti-
fioidaan kiinteistön fyysiset ominaisuudet 
(asset), ylläpito (building management) ja 
vuokralaisen toiminta (organisational ef-
fectiveness). 

Koska sertifikaatit sisältävät loppujen lo-
puksi kohtalaisen suuren osan niin kut-
suttua ylimääräistä työtä, ei kiinteistön 
omistajan ole pakko lopullista sertifi-
kaattia hakeakaan. Hyödyntämällä luo-
kitusten viitekehystä saadaan hankkeille 
ympäristötehokas laadunvarmistusmalli 
ilman varsinaisen sertifioinnin raskautta, 
hyödyntäen kuitenkin kolmannen osa-
puolen ohjausta ja valvontaa. Joskus ser-
tifioinnin hakeminen ei välttämättä edes 
ole tarkoituksenmukaista, mikäli kohdet-
ta ei lähtökohtaisesti aiota myydä. Toi-
saalta kansainvälisesti tunnustettu ympä-
ristösertifikaatti osoittaa joka tapauksessa 

varmennetusti vastuullisuutta ulospäin 
sekä voi olla vuokralaisten vaatimuksena.

Ympäristöluokitusten ongelmana on 
monien mielestä niiden raskaus ja hinta, 
vaikkakin BREEAM In-Use -malli tuo tä-
hän selkeän parannuksen. Yksi kevennet-
ty vaihtoehto luokitusten hyödyntämi-
selle voisi olla esiselvityksen käyttäminen 
laajemminkin. Luokitettaville kohteille 
nimittäin laaditaan usein esiselvitys, jossa 
analysoidaan kohteen sijainnin ja mui-
den ominaisuuksien mukainen pistetaso 
sekä arvioidaan sitä, millä panostuksilla 
kohteen olisi mahdollisuus saavuttaa kor-
keampi luokitustaso. Laajemmin käytetty-
nä näitä selvityksiä voisi hyödyntää koko 
kiinteistösalkun nykytilan analysoinnissa, 
kehittämisessä sekä ympäristöluokitelta-
vuuden määrittämisessä. 

 
 

 
Lähteet:
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ability Briefing, September 2012.  
 
Urban Land, Building Retro, November/
December 2009.

Green Building Markets and Impact Re-
port 2011.GreenBiz Group Inc.

Greenbuild 2012 Conference & Expo, San 
Fransisco 14.-16. November 2012.

 
LEED-INFO

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen ym-
päristöluokitusjärjestelmä, jonka avulla pyritään parantamaan kiinteistöjen ja ra-
kennushankkeiden ympäristötehokkuutta. Järjestelmän kriteerit koostuvat mm. 
sijaintiin, vedenkulutukseen, energianhallintaan, materiaalitehokkuuteen ja sisäil-
man laatuun liittyvistä vaatimuksista. LEED-järjestelmä on otettu ensimmäisenä 
ympäristöluokitusmallina käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 2000 ja ensimmäinen 
suomalainen hanke sai LEED-sertifikaatin vuonna 2009. Nykyisin Suomessa on 27 
LEED-sertfioitua kohdetta. 

LEED-luokitustaso määräytyy kohteen ansaitsemien pisteiden perusteella neljästä 
vaihtoehdosta: sertifioitu, hopea, kulta ja platina. Luokitusjärjestelmiä on yhdeksän 
erilaista hankkeesta riippuen – uudisrakennuksista olemassa oleviin rakennuksiin ja 
asunnoista kaupallisiin sisätiloihin.

Lisätietoja www.usgbc.org

Muita ympäristöluokituksia: 
BREEAM  www.breeam.org 
DGNB www.dgnb.de 
HQE www.certivea.fr 
PromisE www.promise-luokitus.fi



48   Roportti

Roportin toimitus
Toni Perätalo 
Verneri Lehtovirta 
Anni Suomalainen 
Konsta Tuokko 
Kari Tikkanen 
Henri Tikkanen 
Jere Viljanen 
Jyry Kuokkanen 

Tomas Fagerström 
Joonas Hoikkala 
Janne Nikkonen 
Pietari Pellinen 
Assi Rautanen 
Olli Olkkonen 
Saku Törrönen



Kestävän rakentamisen uudet tuulet   49

Yhteistyökumppanit




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

