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Alkusanat
Suomessa on noin 500 000 kotitalouksien omistamaa mökkiä ja noin 40 000 yhtiöiden ja yhteisöjen
omistamaa vapaa-ajan asuntoa. Suomalaisista lähes kaksi miljoonaa viettää vapaa-aikaansa vapaa-ajan asunnolla, ja kiinnostus asumismuotoa kohtaan kasvaa koko ajan. Vapaa-ajan asumisen
energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat huomattavat.
Joustavan elämäntavan yleistyminen näkyy vapaa-ajanasumisen muuttumisena ympärivuotiseksi
kakkosasumiseksi. Samalla kun ympärivuotista käyttöä halutaan lisätä, paine parantaa vapaa-ajan
asumisen ympäristöystävällisyyttä kasvaa. Myös vapaa-ajan asumisen laatuun ja tarjolla oleviin
palveluihin ja niiden verkottumiseen toimiviksi kokonaisuuksiksi kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Toisaalta myös paineet tavanomaisten kesämökkien energia- ja jätehuollon tehostamiseksi
kasvavat.
Ekotehokkaan vapaa-ajan asumisen tuotteistaminen - EkoLATu –hankkeessa selvitettiin keinoja
vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa keskityttiin ympärivuotiseen
asumiseen tarkoitettuihin lomataloihin. Työssä etsittiin keinoja energiankäytöstä aiheutuvien
päästöjen pienentämiseksi ja vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin esimerkkinä Mäntyharjun Pyhäkosken vapaa-ajan asuntoalueen rakennusten
ekotehokkuutta ja energiankäyttöä. Tähän tarkoitukseen kehitettiin vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden arviointimenettely EkoPassi yksittäiselle lomatalolle ja KyläPassi vapaa-ajan asuntoalueelle.
EkoLATu-hankkeen koordinaattorina toimi Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy. Mukana
hankkeessa olivat Mäntyharjun kunta, Metsähallitus/Laatumaa, Finndomo Rakennus Oy, Honkarakenne Oyj, Suur-Savon Sähkö Oyj ja Suutarinen Yhtiöt. Tutkimushankkeen koordinaattorina toimi
Taina Jordan, PUUSTA Innovations Oy. Hankkeen esimerkkialueena oli Mäntyharjun Pähkinälehdon loma-asuntomessualue. Loma-asuntomessuhankkeen projektipäällikkönä toimii Asko Patjas,
Mäntyharjun kunta
Tekijät
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1. Johdanto
Suomessa on noin 500 000 kotitalouksien omistamaa mökkiä ja noin 40 000 yhtiöiden ja yhteisöjen
omistamaa vapaa-ajan asuntoa. Vapaa-ajan asuntojen määrän ennakoidaan kasvavan lähes 100
000:lla vuoteen 2020 mennessä [1]. Suomalaisista lähes kaksi miljoonaa viettää vapaa-aikaansa
vapaa-ajan asunnolla, ja kiinnostus asumismuotoa kohtaan kasvaa koko ajan. Vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat huomattavat.
Joustavan elämäntavan yleistyminen näkyy vapaa-ajanasumisen muuttumisena ympärivuotiseksi
kakkosasumiseksi. Samalla kun ympärivuotista käyttöä halutaan lisätä, paine parantaa vapaa-ajan
asumisen ympäristöystävällisyyttä kasvaa. Myös vapaa-ajan asumisen laatuun ja tarjolla oleviin
palveluihin ja niiden verkottumiseen toimiviksi kokonaisuuksiksi kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Toisaalta myös paineet tavanomaisten kesämökkien energia- ja jätehuollon tehostamiseksi
kasvavat.
Uusien vapaa-ajan asuntojen pinta-ala on keskimääräisesti suurempi kuin olemassa olevien mökkien. Rakennettavien vapaa-ajan asuntojen koko on kasvanut jo 10 vuoden ajan, ja suuntaus jatkuu edelleen. Noin 70 %:ssa mökeistä on sähköverkkoyhteys ja noin puolessa sähkölämmitys.
Uusin vapaa-ajan asunnon varustelun trendi on ilmalämpöpumpun asennus. Varsin yleistä on
myös hakea mökille lupa käyttötarkoituksen muutokseen vapaa-ajan asunnosta pysyväksi asunnoksi.
Vesihuollon varustelutaso on vapaa-ajan asunnoissa merkittävästi vaatimattomampi kuin ympärivuotisesti asutuissa rakennuksissa. Sisävessa on vain noin neljänneksessä uusista vapaa-ajan
asunnoista, ja koko mökkikannassa sisävessan yleisyysaste on noin 15 %. Jätevesien käsittelytarvetta ei varustelutason vaatimattomuudesta johtuen ole aiemmin kaikilla vapaa-ajan asunnoilla
ollut, mutta varustelutason noustessa vaatimukset ovat tiukentuneet. Hajajätevesiasetus koskee
runsaasti varusteltuja vapaa-ajan asuntoja ja edellyttää tehokasta jätevesien käsittelyä. Vain
murto-osalla mökeistä on yhteys kunnalliseen viemäriverkostoon, joten kiinteistökohtaisia tehostamistoimenpiteitä tarvitaan.
Suomalaiset viettävät keskimäärin 73 mökkipäivää vuodessa. Mökkimatkoista 88 % tehdään autolla. Mökkeilevien autonomistajien vuotuiset liikennepolttoainemenot ovat kuitenkin samalla tasolla
kuin muiden autonomistajien. Tämä selittynee sillä, että oleskelu mökillä alentaa päivittäistä liikennesuoritetta [1].
Vapaa-ajan asuntojen määrän kasvaessa ja varustelutason parantuessa niiden aiheuttama energiankulutus ja ympäristökuorma kasvavat. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut mm. puun pienpolton aiheuttavan merkittäviä ympäristökuormia. Rakennettavien ja olemassa olevien rakennusten
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energiatehokkuutta olisi tuntuvasti parannettava Euroopan komission asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.
Luonnonläheiseksi mielletty vapaa-ajan asuminen ei ole automaattisesti ympäristöystävällistä.
Suuri osa ekotehokkuudesta riippuu kuitenkin vapaa-ajan asujan omista valinnoista ja elämäntavasta. Vapaa-ajan asuminen voidaan toteuttaa ekotehokkaasti, kun hyödynnetään ekotehokkaaseen rakentamiseen kehitettyjä ratkaisuja. Yksityiskohtien sijaan tarkastelujen on kohdistuttava
laajempiin kokonaisuuksiin ja yhdyskuntarakenteeseen, jota vapaa-ajan asuntorakentaminenkin
omalta osaltaan muodostaa. Ekotehokkaan lomarakentamisen (kuva 1) kehittäminen edellyttää
koko toteutusprosessin tarkastelua maankäytön suunnitteluista vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen.

Kuva 1. Kestävä rakentaminen, ekotehokkuus ja energiatehokkuus [2]. Ekotehokkaassa lomaasunnossa laadukkaan vapaa-ajanasumisen puitteet on luotu mahdollisimman pienellä ympäristökuormalla
Ekotehokas vapaa-ajan asunto tarjoaa laadukkaan vapaa-ajan asumisen puitteet ja kuormittaa
ympäristöä mahdollisimman vähän. Ekotehokkuus ei siten tarkoita tinkimistä mukavuuksista tai
laadusta. Sama tai aiempaa parempi laatutaso voidaan saavuttaa vähemmillä ympäristökuormilla.
Ympäristökuormilla tarkoitetaan rakentamisen ja asumisen hintaa luonnolle. Vapaa-ajan asunnon
rakentamisesta ja sen käytöstä aiheutuu erilaisia ympäristökuormia. Esimerkiksi liikenteestä ja
rakennusten energiankulutuksesta aiheutuu ilmastopäästöjä, rakentamisessa ja asumisessa kulutetaan raaka-aineita ja tuotetaan jatkuvasti erilaista jätettä. Tasapuolisen kokonaiskuvan muodostamiseksi ympäristövaikutuksia on syytä tarkastella koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Laaduk4
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kaasti toteutetun vapaa-ajan rakennuksen elinkaareksi voi olettaa 100 vuotta, jonka aikana rakennuksessa luonnollisesti toteutetaan pienempiä ja suurempia korjaustöitä.
Ekotehokkaan vapaa-ajan asumisen tuotteistaminen - EkoLATu –hankkeessa selvitettiin keinoja
vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa keskityttiin ympärivuotiseen
asumiseen tarkoitettuihin lomataloihin. Työssä etsittiin keinoja energiankäytöstä aiheutuvien
päästöjen pienentämiseksi ja vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin esimerkkinä Mäntyharjun Pyhäkosken vapaa-ajan asuntoalueen rakennusten
ekotehokkuutta ja energiankäyttöä. Tähän tarkoitukseen kehitettiin vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuden arviointimenettely EkoPassi yksittäiselle lomatalolle ja KyläPassi vapaa-ajan asuntoalueelle.
EkoPassia ja KyläPassia varten valittiin ekotehokkuutta viidellä eri tasolla kuvaavat rakennus- ja
aluekohtaiset indikaattorit. Rakennusten energiankäyttöön liittyviä indikaattoreita tarkasteltiin energiasimulointien avulla laskemalla Mäntyharjun pyhäkosken vapaa-ajan asuntoalueen rakennusten
energiantarpeet. Pyhäkosken alueella on energiatehokkuudeltaan erilaisia rakennuksia perusmökeistä nollaenergiataloihin.
Vesihuollon osalta indikaattorien soveltuvuutta arvioitiin ympäristönsuojelun ja ekotehokkuuden
näkökulmasta vedenkäyttötarkastelujen sekä käymälä- ja jätevesijärjestelmien vertailujen avulla.
Vesihuollon osalta EkoPassi-indikaattorit soveltuvat vesihuoltoverkostoon kuuluvalle hyvin varustetulle vapaa-ajan asunnolle. Kriteereitä laajennettiin ottamaan huomioon ekotehokkuus lomakylämäisellä tai muuten yhteisellä vesi- ja viemäriverkostolla varustetulla alueella. Jätehuollon indikaattorit perustuvat jätejakeiden määrään ja jätteen käsittelytapojen ratkaisuihin.

2. Ekotehokas vapaa-ajan asuminen
Vapaa-ajan asunnon käyttö poikkeaa merkittävästi asuinrakennusten käytöstä, ja tästä syystä
pientalojen ekotehokkaat ratkaisut eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin vapaa-ajan asuntoihin. Vapaa-ajan asuntojen käyttö vaihtelee, ja esimerkiksi energiankäytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä
voidaan leikata vapaa-ajan asunnon käyttötavasta riippuen eri tavoin.
Loma-asuntokanta on kirjavaa. Ympäristöministeriön rahoittama VAPET-tutkimushanke (Vapaaajan asuntojen Ekotehokkuus) [3] on osoittanut, että uudet vapaa-ajan asunnot ovat aiempaa suurempia ja paremmin varustettuja. Vapaa-ajan asuntoja rakennetaan yhä useammin pitkän matkan
päähän vakituisesta asunnosta. Lisääntyvä energiankulutus kasvattaa ympäristökuormia ja heikentää vapaa-ajan asuntojen ekotehokkuutta.
VAPET-tutkimushanke ryhmittelee vapaa-ajan asukkaat neljään ryhmään sen perusteella, miten
vapaa-ajan asunnon käyttäjäksi on päädytty. Ryhmät ovat:
Lapsuudesta mökkiasumistavan perineet vapaa-ajan asukkaat
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Perheen ja suvun mökkiperinteitä vaalivat vapaa-ajan asukkaat
Aloittelevat mökkeilijät
Uramökkeilijät
Pääkaupunkiseutulaisten vapaa-ajan asumista Järvi-Suomessa tutkineen Mennään mökille -hankkeen raportissa mökinomistajat profiloidaan viiteen kategoriaan:
Mökkeilyharrastajat 26 %
Tapamökkeilijät 10 %
Osa-aika-asujat 17 %
Kesälomalaiset 29 %
Maaseutusieluiset 18 %
Profilointi auttaa tunnistamaan loma-asukkaan tarpeet ja motiivit. Mennään mökille -hankkeen raportti näkee suomalaisessa mökkeilyssä piirteitä sekä asumisesta että matkailusta.
Vapaa-ajan asuntojen omistajat ovat tyypillisesti työuran loppupuolella tai eläkkeellä. Mennään
mökille –hankkeen [4] tulosten mukaan suomalaisen mökinomistajan keski-ikä on 59 vuotta.
Omistaja ei kuitenkaan aina ole ainoa käyttäjä. Ajan myötä osa vapaa-ajan asunnoista päätyy perikuntien yhteisomistukseen ja seuraavien sukupolvien käyttöön.
Ekotehokkaan lomarakentamisen tavoitteena on toteuttaa viihtyisä ja ympäristöä säästävä lomatalo tai vapaa-ajan asuntoalue. Ekotehokkuuden periaatteilla voidaan ohjata lomarakennusten rakennuttajia korkeat ympäristötavoitteet täyttäviin ratkaisuihin. Maankäytön suunnittelu on ekotehokkaan lomarakentamisen perusta. Sen merkitys on ratkaiseva, kun tarkastellaan vapaa-ajan
asuntojen rakentamisen ja käytön ympäristövaikutuksia. Liikkuminen ja saavutettavuus, energia-,
vesihuollon ratkaisut sekä niiden vaikutus ympäristökuormaan ovat riippuvaisia maankäytön suunnittelusta.
Ympärivuotisessa käytössä oleva, vuokrattava vapaa-ajan asunto muistuttaa käytön suhteen eniten omakotitaloa - etenkin silloin kun käyttöaste on korkea. Yksityisomistuksessa olevan vapaaajan asunnon käyttö ei kuitenkaan tyypillisesti ole jatkuvaa, vaan rakennus on pitkiä aikoja tyhjillään. Varustelutaso vaihtelee merkittävästi.
Vapaa-ajan asunnon käyttö painottuu kesään. Tämän johdosta aurinkopaneelien ja –keräinten
tuotto vastaa ajallisesti hyvin energiankulutusta vapaa-ajan asunnossa. Aurinkolämpö- ja sähköjärjestelmien suosiota lisää myös se, että monet vapaa-ajan asunnot sijoittuvat vaikeapääsyisiin
paikkoihin sähköverkon ulottumattomiin
Ekotehokkuudella tarkoitetaan yleisesti rakentamisen ja rakennuksen käytön aiheuttamaa mahdollisimman pientä ympäristön kuormitusta. Tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa. Samalla pyritään myös vähentämään vapaa-ajan asumisen haitalli-
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sia ympäristövaikutuksia koko lomatalon tai lomataloalueen elinkaaren aikana. Ekotehokkuutta
voidaan lisätä muun muassa:
Parantamalla vapaa-ajan asumisen energiatehokkuutta
Vähentämällä materiaalien kulutusta
Vähentämällä jätteiden syntyä sekä lajittelemalla ja kierrättämällä syntyviä jätteitä
Käyttämällä paikallisia materiaaleja, energialähteitä ja palveluita
Lisäämällä uusiutuvan energia osuutta energiankulutuksessa
Käyttämällä puhtaita materiaaleja ja energiaa
Vähentämällä oman auton käyttöä liikkumisessa
Vähentämällä lämpimän veden käyttöä
Lomarakennusten ekotehokkuutta voidaan mitata sisäilmaston laadulla, viihtyisyydellä sekä rakentamisen ja käytön aikaisilla ympäristövaikutuksilla:
Lomarakennuksen tai -alueen energiankäyttö
Uusiutuvan energian osuus energiankäytöstä
Rakentamisen materiaalitehokkuus
Sisäilmaston laatu
jätteiden käsittely ja kierrätys
Vedenkulutus
Jäteveden käsittely
Ekotehokkuuteen liittyvät ohjeet ovat suosituksia, joita ympäristötietoinen rakentaja voi noudattaa.
Lomarakennuksia ja -asuntoalueita koskee kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö.
Lomatalon rakennuttaja tai vapaa-ajan asuntoalueen kehittäjä voivat omissa projekteissaan edellyttää tavanomaisesta poikkeavia mutta lainsäädännön kriteerit täyttäviä ratkaisuja. Etenkin alueen
maankäytön suunnittelussa on syytä olla yhteydessä kunnan kaavoitustoimeen jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta ekotehokkaan vapaa-ajan asuntoalueen ratkaisut voidaan toteuttaa.

3. Lomarakennusten ympäristötehokkuus
3.1

Vapaa-ajan asumisesta aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt

Vapaa-ajan asumisen päästöt syntyvät rakentamisen, käytön (lämmityksen, viilennyksen, käyttöveden lämmittämisen ja muun sähkön käytön) ja liikenteen poltto-aineiden käytöstä. Nämä päästöt
siirtyvät lähes kokonaan ilmakehään, josta ne kulkeutuvat myös vesistöihin, maaperään ja sitä
kautta kasvi- ja eläinkuntaan.
Energian käyttö rakennuksissa on niiden suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Rakennusten
lämmitystarvetta voidaan pienentää parantamalla talon lämmöneristystasoa, ilmanvaihdon ratkaisuilla sekä lämmitystehoa laskemalla, kun asunnossa ei oleskella. Vapaa-ajan rakennuksilla oleskelu saattaa olla hyvinkin jaksottaista, joten lämmitystehon laskemisella voidaan merkittävästi vähentää energiankulutusta.
7
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Kaikkia rakennuksia ei voida kuitenkaan päästää täysin kylmilleen, koska on huomioitava vesihuoltojärjestelmän kestävyys pakkaskausina sekä rakenteiden, materiaalien ja laitteiden säilyminen hyvänä. Vesihuoltojärjestelmän osalta lämmitystehoa voidaan vähentää, jos järjestelmä kestää
pakkasta jäätymättä ja vahingoittumatta. Jäätymättömyys on hyvin tärkeää jo senkin vuoksi, että
vaikka rakennusta lämmitettäisiin, sähkökatkokset pakkaskausina ovat mahdollisia.
Materiaalien valinnassa tulee ottaa huomioon niiden ympäristö- ja terveysvaikutukset kuten materiaalien uusiutuvuus, kierrätettävyys, pitkäikäisyys ja turvallisuus. Vähällä energialla ja luonnonvaroilla tuotettu pitkäikäinen ja helposti kierrätettävä tuote on ympäristöystävällinen. Materiaalien,
rakenteiden ja rakennusosien tulisi olla myös sellaisia, että ne ovat myöhemmin helposti huollettavia, korjattavia ja uusittavia. Rakennusaikana tulee tontilla huolehtia erilaisten rakennusjätteiden
erottelusta jo varhaisessa vaiheessa. Työmaalle tulee varata erilliset jäteastiat kierrätettäville materiaaleille.
Lomatalojen materiaalivalinnoilla voidaan pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Tavanomaisen talon rakentamisen (materiaalit, kuljetus, rakentaminen, uusiminen ja korjaukset yms.)
osuus talon elinkaaren aikaisesta ympäristövaikutuksesta on noin 10 – 15 %. Kun rakennuksen
energiatehokkuutta parannetaan, kasvaa rakentamisen osuus. Passiivitalossa rakentamisen osuus
voi olla jo 20 - 40 % valituista materiaaleista ja rakennusratkaisuista riippuen.
Erilaiset ympäristömerkit helpottavat materiaalien valintaa. Esimerkiksi Joutsenmerkki on puolueeton ja luotettava pohjoismainen ympäristömerkki. Rakennustietosäätiö (RTS) hyväksyy rakennustuotteille ja –tarvikkeille vapaaehtoisia ympäristöselosteita. Näiden ympäristöselosteiden tarkoituksena on edistää kestävää ja ekologista rakentamista.

3.2
3.2.1

Lomatalojen energiatehokkuus
Lomatalon energiankulutuksen pienentäminen suunnitteluratkaisuilla

Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa [5]:
• Osa D3 Rakennusten energiatehokkuus
• Osa D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
• Osa C4 Lämmöneristys
• Osa D5 Rakennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta.
Vuoden 2012 heinäkuun alusta voimaan tulleet rakennusten energiatehokkuusmääräykset koskevat uusia rakennuksia, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen sekä mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. Pääsääntöisesti uudet määräykset eivät koske vapaa-ajan rakennusta, jonka nettoala on enintään 50
m2 tai rakennusta, johon ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää.
8
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Vapaa-ajan asuntoja koskevat määräykset riippuvat kuitenkin myös siitä, onko rakennus tarkoitettu
majoituselinkeinon harjoittamiseen. Yksityiseen käyttöön tarkoitettuun nettoalaltaan yli 50 m2 vapaa-ajan asuntoon voidaan suunnitella ja rakentaa lämmitysjärjestelmä, jolloin rakennukseen sovelletaan vain vaipan lämpöhäviöitä koskevia määräyksiä. Majoituselinkeinon harjoittamiseen tarkoitettuihin rakennuksiin sovelletaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D3 Rakennusten energiatehokkuus vaatimuksia.
Määräysten piirissä olevien uusien rakennusten energiatehokkuutta tarkastellaan ostoenergian
kulutuksen avulla. Talossa tuotettu omavaraisenergia (esimerkiksi aurinkolämpö) pienentää ostoenergian kulutusta. Rakennukselle lasketaan ostoenergian kulutukseen perustuva E-luku, joka
riippuu lomatalon (pientalo) pinta-alasta. E-luvun laskennassa käytetään luonnonvarojen käyttöä
kuvaavia energiamuotojen kertoimia, taulukko 1. E-lukua varten lasketaan ostoenergiankulutus:
• Tilojen lämmitys
• Käyttöveden lämmitys
• Valaistus
• Kiinteistösähkö (rakennuksen kiinteät sähkölaitteet)
• Kuluttajasähkö (pistorasioista käytettävä sähkö)
Taulukko 1. Energiamuotojen kertoimet E-luvun laskennassa [4]. E-luku lasketaan ostoenergian
perusteella, jolloin esimerkiksi talossa tuotettu aurinkolämpö pienentää E-lukua. Pientalojen tulisijoissa poltettava puu lasketaan ostoenergiaksi.Tulisijan lämmöstä voidaan hyödyntää 2000 kWh
E-luvun laskennassa (energianmuuntokerroin 0,5)

Energiamuuntokertoimet
Fossiiliset

1

Sähkö

1,7

Kaukolämpö

0,7

Uusiutuvat

0,5

Energiankulutus lasketaan mallivuoden säätietoja käyttäen rakennuspaikasta riippumatta, jotta
lopputulokset ovat vertailukelpoisia. Eri energiankäyttökohteille saadut rakennuksen standardikäyttöä vastaavat ostoenergiankulutukset kerrotaan käytettävien energiamuotojen kertoimilla. Kun
lopputulokset lasketaan yhteen ja jaetaan tulos rakennuksen nettolattia-alalla, saadaan rakennuksen E-luku. Nettolattia-ala ulkoseinien sisäpintojen rajaama pinta-ala. Kun ympärivuotisessa käytössä olevasta vapaa-ajan asunnosta halutaan ekotehokas, suunnittelussa kannattaa ottaa tavoitteeksi selvästi määräysten minimitasoa pienempi E-luku.

9
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Kertoimet ohjaavat kiinnittämään huomiota tilojen ja käyttöveden lämmityksen energiamuotoon.
Valaistuksen ja laitteiden energiamuodon kerroin on aina sähkön kerroin. Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukainen energialaskenta antaa käyttökelpoisia tuloksia vain ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön tarkoitetuissa loma-asunnoissa. Tyypillisesti vapaa-ajan asunto on käytössä vain viidenneksen ajasta, ja käyttö painottuu kesäaikaan.
Suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa erityisesti rakennuksen lämmitysenergiantarpeeseen.
Lämmitysenergiaa kuluu paljon erityisesti silloin, kun tyhjillään olevassa vapaa-ajan asunnossa
pidetään tavanomaista sisälämpötilaa talvipakkasillakin. Mikäli sisälämpötilan annetaan laskea
silloin kun vapaa-ajan asunto on tyhjä, saavutetaan huomattavia säästöjä lämmityslaskussa. Kokonaan kylmäksi jätettävässä vapaa-ajan asunnossa esimerkiksi vesi- ja jätevesijärjestelmien ratkaisut on suunniteltava siten, etteivät alhaiset lämpötilat tai jäätyminen aiheuta vahinkoja.
Vapaa-ajan asunto voidaan suunnitella siten, että vain tietyssä osassa rakennusta ylläpidetään
tavanomaista sisälämpötilaa ympäri vuoden. Nämä voivat luontevasti olla esimerkiksi rakennuksen
keskiosiin sijoittuvat märkätilat ja keittiö. Lämmitettävät tilat tulee siinä tapauksessa erottaa muista
tiloista lämmöneristetyillä ovilla. Väliseinissä on hyvä olla lämmöneristys.
Vapaa-ajan asunnon käyttötapa ja siinä olevat vesipisteet määrittelevät asunnon talviaikaisen
lämmitystavan. Kuivanapitolämmityksessä sisätiloihin rakennetaan vakiotehoinen lämmitysjärjestelmä, joka mitoitetaan pitämään lämpötila nollan yläpuolella ympäri vuoden. Lämpötila saattaa siis
laskea muutamaan plusasteeseen, mutta esimerkiksi vesi- ja jätevesijärjestelmät pysyvät vahingoittumattomina myös talviaikaan ilman tyhjentämistäkin. Lämmitysjärjestelmä on suunniteltava
siten, että lämpö jakautuu sisätiloihin tasaisesti, eivätkä esimerkiksi suljetut väliovet aiheuta lämpötilavaihtelua eri tilojen välillä.
Vapaa-ajan asunto voidaan varustaa uusien omakotitalojen tapaan koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä, jossa on tehokas lämmön talteenotto. Toimiva ilmanvaihto varmistaa sen, että ilma
vaihtuu riittävän usein ja sisäilman laatu pysyy hyvänä. Samalla varmistetaan märkätilojen käytöstä
aiheutuva kosteuskuorman hallinta. Mikäli vapaa-ajan asuntoon suunnitellaan koneellinen ilmanvaihto, rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyyteen on myös kiinnitettävä huomiota, jotta ilmanvaihto
tapahtuu hallitusti. Ilmatiiviys ei välttämättä edellytä muovia rakenteissa, vaan se voidaan toteuttaa
esimerkiksi ilmansulkupaperilla tai vastaavalla rakenteella. Koneelliseen ilmanvaihtoon voidaan
liittää myös ilmanvaihtokoneelle tulevan ilman esilämmitys tai viilennys maaliuospiirillä. Ratkaisussa maan lämpöä talvella ja viileyttä kesällä siirretään lämmönvaihtimen avulla tuloilmaan.
Huono ilmanpitävyys lisää lämmitystarvetta ja kosteusvaurion riskiä erityisesti silloin kun seinärakenne koostuu eri materiaalikerroksista. Tulisijan, liesituulettimen ja ilmanvaihtolaitteen toiminta
tiiviissä rakennuksessa on suunniteltava huolellisesti. Liesituulettimen käynnistäminen muuttaa
painesuhteita ja saattaa aiheuttaa väärään suuntaan tapahtuvan virtauksen savuhormissa.
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Ympärivuotisen vapaa-ajan asunnon lämmitystarvetta pienentää myös hyvä lämmöneristys. Huolellisessa suunnittelussa ulkovaipan rakenteiden kylmäsiltavaikutus voidaan minimoida. Lopputuloksia vertaillessa on hyvä muistaa, että vapaa-ajan asunnon lämmitystarve lattianeliömetriä kohti
muodostuu helposti suuremmaksi kuin omakotitaloissa. Pienessä rakennuksessa on suhteellisesti
enemmän lämpöhäviöitä aiheuttavaa ulkovaipan pinta-alaa lattianeliömetriä kohti kuin suuressa
rakennuksessa.
Vapaa-ajan asunnon lämmitysenergiankulutukseen vaikuttaa myös se, että lämpökuormia on
yleensä vähemmän kuin omakotiasunnossa, ellei vapaa-ajan asunto ole jatkuvassa käytössä. Ihmisten, laitteiden ja valaistuksen tuottama lämpö pienentää lämmitystarvetta, mutta ainoastaan
käytön aikana. Tyypillisesti vapaa-ajan asuntoa käytetään vain n. 80 vuorokautta vuodessa. Edellä
mainittuja ns. ilmaislämmönlähteitä ei siis voi hyödyntää vapaa-ajan rakennuksissa yhtä tehokkaasti kuin asunnoissa. Poikkeuksen muodostavat vuokrattavat vapaa-ajan asunnot, joissa on korkea käyttöaste. Ne vastaavat käytöltään omakotiasumista, ja energiatehokkaan omakotirakentamisen ratkaisut soveltuvat niihin erinomaisesti.
Lämpöpumpuilla voidaan lämmittää sekä tiloja että käyttövettä. Lämpöpumppuratkaisussa energiamuodoksi valitaan aina sähkö, mutta tehokas lämpöpumppu tarvitsee sähköä vain noin kolmanneksen lämmitystarpeesta. Lämpöpumpun lämpökertoimella (hyötysuhteella) on siten suuri merkitys energiankulutukselle. Maalämpö ja ilma-vesi-lämpöpumppuratkaisuissa lämmönjako tapahtuu
vesikiertoisella järjestelmällä. Ilma-ilma-lämpöpumppua ei pidetä päälämmitysjärjestelmänä, vaan
täydentävänä järjestelmänä.
Vapaa-ajan asunto halutaan usein toteuttaa luonnonmukaisemmin ratkaisuin kuin omakotirakentaminen, kuva 2. Tämä merkitsee usein painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää, jonka vuoden
2012 energiatehokkuusmääräykset edelleen sallivat kaikenlaisissa rakennuksissa. Painovoimainen
ilmanvaihtojärjestelmä vaatii huolellista suunnittelua ja vaikuttaa myös tilojen sijoitteluun. Järjestelmästä tulee toimiva vain hyvällä suunnittelulla.
Painovoimaisella ilmanvaihtojärjestelmällä saavutetaan säästöä sähköenergiankulutuksessa. Ilmanvaihtolaitteen energiankulutus on omakotitalossa alle 1 MWh vuodessa. Painovoimaisella ilmanvaihdolla toteutetussa vapaa-ajan asunnossa lämmitysenergiaa kuluu enemmän kuin vastaavassa rakennuksessa, jossa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä ja tehokas lämmön talteenotto.
Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmana on ilmanvaihdon määrän pitäminen tasolla, jota pidetään
rakennuksen hyvän sisäilmaston takeena.
Hyvä ekotehokkuus voidaan kuitenkin saavuttaa painovoimaisen ilmanvaihdon tapauksessakin
lämmitystapavalinnoilla. Tilojen ja käyttöveden lämmityksessä voidaan käyttää vähäpäästöisiä
energiamuotoja, jolloin rakennuksen energiankäytöstä aiheutuvat päästöt jäävät vähäisemmiksi.
Painovoimaisen ilmanvaihdon ja sähkölämmityksen yhdistelmä tuottaa ympäristön kannalta huonon lopputuloksen, mikäli sähköä ei ole tuotettu vähäpäästöisillä energiamuodoilla (esimerkiksi
tuuli, vesi). Esimerkiksi puulämmityksen ja painovoimaisen ilmanvaihdon yhdistelmän laskennalli11
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set hiilidioksidipäästöt ovat erittäin pienet. Puhtaaseen palamisprosessiin ja pienhiukkaspäästöihin
on kuitenkin kiinnitettävä huomioita.
Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän etuna erityisesti vapaa-ajan asumisessa on äänettömyys
ja huoltotarpeen vähentyminen. Vapaa-ajan asunnolla äänitaso on alhainen ja laitteiden äänet voivat erottua haitallisesti yöaikaan. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä edellyttää suodatinten vaihtamista jatkuvassa käytössä kahdesti vuodessa. Tämä jää helposti tekemättä silloin kun vapaaajan asunnon käyttöaste on alhainen.
Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin ratkaisuihin:
Riittävän ilmavirran varmistaminen ilman puhallinta
Sisään johdettavan ulkoilman esilämmitys talvikäytössä
Vähäpäästöinen lämmitysenergia
Poistoilmavirtausta voidaan tehostetaa ns. alipainetuulettimilla, jotka sijoitetaan poistoilmakanavan
päähän vesikatolle. Sisään johdettavaa ulkoilmaa voidaan esilämmittää monilla eri tavoilla. Ulkoilma voidaan johtaa sisään lämmityspatterien takaa tai tuloilmaikkunan kautta.

Kuva 2. ”Luomutalo” ei ole automaattisesti ympäristöystävällinen ratkaisu. Bromarvin ekokylän
suunnittelussa (arkkitehti Bruno Erat) energiatehokkuus oli avainasemassa. Tähän päästiin hyvällä
rakentamistavalla, terveillä ja kestävillä materiaaleilla sekä hyödyntämällä aurinkoenergiaa ja
käyttämällä paikallista haketta omassa voimalaitoksessa. Kuvat: Erat Arkkitehdit.
Kiinteistökohtaisesti uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla (sähkö), aurinkokeräimillä (lämpö), tuuliturbiineilla, lämpöpumpulla sekä puuta polttavilla tulisijoilla ja lämpökattiloilla.
Vapaa-ajan asunnon käyttö painottuu kesäaikaan, ja tämän johdosta aurinkoenergian hyödyntäminen soveltuu hyvin vapaa-ajan asunnon energiantuottojärjestelmäksi.
Tulisijoja suunniteltaessa huomiota kannattaa kiinnittää puhtaaseen palamisprosessiin, jolla vältetään pienhiukkaspäästöjä.
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3.2.2

Energiatehokkaat rakennusratkaisut

Kuvassa 3 on esimerkkejä erilaisten energiatehokkaiden talojen kokonaisenergian kulutuksesta.
Lomarakennukseksi tarkoitetulla matalaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka tilojen lämmityksen
energiankulutus on puolet vuoden 2012 määräystasoa vastaavasta talosta. Kuvassa 4 on esimerkki hyvin pienen energiantarpeen matalaenergiapientalosta.
Passiivitalon tilojen lämmityksen energiantarve on 25 kWh rakennuksen lämmitettyä bruttoneliömetriä kohden Jyväskylän ilmastossa. Passiivitalon kokonaisenergian tarve on 50 – 70
kWh/m2. Passiivitalon tunnuslukujen saavuttaminen on erityisen haastavaa pienissä (alle 100 htm²)
rakennuksissa.
Pientalojen energiankulutus

350

Energia kWh/m2

300
250

Vaihteluväli

200
150
100
50
0
-50

Kuva 3. Esimerkkejä erityyppisten talojen energiankulutuksesta.
Lähes nollaenergiatalo (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi [6]) on rakennus, jonka energiantarpeesta katetaan merkittävä osa rakennuksessa tai sen läheisyydessä tuotettuna uusiutuvana
energiana, kuva 4.
Nettonollaenergiatalo on rakennus, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa syötettäväksi energiaverkostoihin yhtä paljon kuin se käyttää taloon tuotua ostoenergiaa. Energiaverkostoihin syötettävä energia voi olla esimerkiksi talossa tuotetun aurinkosähkön syöttämistä loma-asuntoalueen paikalliseen
sähköverkkoon, sähköauton lataamista tai aurinkolämmön käyttöä lähistöllä sijaitsevissa rakennuksissa. Energiapositiivinen talo tuottaa energiaa yli talon oman tarpeen.
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Rakennuksen ulkovaipparakenteiden sekä ilmanvaihdon lämpöhäviöiden pienentäminen ovat tärkeimmät keinot pienentää ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun rakennuksen energiakulutusta.
Energiatehokkaassa rakentamisessa pyritään pienentämään myös veden lämmittämisen sekä valaistuksen ja kodinkoneiden energiankulutusta taloteknisillä suunnittelu-, mitoitus- ja laiteratkaisuilla. Lomataloihin asennettavia ilmalämpöpumppuja käytetään usein myös tilojen jäähdytykseen
kesällä. Oleellista olisi kuitenkin pienentää tilojen jäähdytystarvetta passiivisin keinoin esimerkiksi
ikkunoiden varjostuksen ja lasien aurinkosuojauksen avulla tai huolehtimalla peltikaton alapuolisen
tilan kunnollisesta tuulettumisesta kesällä.

Kuva 4. Pietarsaareen vuonna 1994 valmistuneen pientalon ostetun energian vuotuinen kokonaiskulutus on vain 25 % (40 kWh/m2) tavanomaisen talon kulutuksesta. Rakennuksen energiatehokkuus perustuu hyvin lämmöneristettyyn ja ilmanpitävään ulkovaippaan, lämmön talteen ottoon ilmanvaihdosta, aurinkolämpöön ja -sähköön sekä maalämpöön rakennuksen tilojen lämmityksessä.
Energiatehokkaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun lomarakentamisen keinoja ovat:
Hyvää kokonaissuunnittelu sekä huolellinen toteutus
Energiatehokkaat rakennus- ja talotekniikkaratkaisut
Hyvä ulkovaipan lämmöneristys
Hyvä ulkovaipan ilmanpitävyys
Tiiviit ja hyvin eristävät ikkunat ja ovet
Koneellinen lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihto
Kylmäsiltojen välttäminen: selkeä muotokieli ja luotettavat rakenneratkaisut
Ekotehokkaat ja paikalliset olosuhteet huomioivat energiaratkaisut
Maalämpö ja puulämpö alue- tai talokohtaisesti, tulisijat, aurinkoenergian ratkaisut
Lämpöolojen hallinta
Vettä säästävät kalusteet
Energialuokitellut kodinkoneet ja talotekniikan laitteet
Energiaa säästävä valaistus
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Taulukossa 1 on vertailtu erilaisten energiatehokkaiden lomatalojen ominaisuuksia ja niiden vaikutusta energian tarpeeseen ja käyttöön. Perustana on yksikerroksinen lomatalo, jonka lämmitettävä bruttopinta-ala on 100 m2. Talo on ympärivuotisessa käytössä, ja sitä pidetään koko vuoden
lämpimänä. Talossa on tulisija, josta saatava energiahyöty on noin 10 % talon tilojen lämmitystarpeesta. Lomatalon sauna on puulämmitteinen, ja se sijaitsee erillisessä rakennuksessa. Saunan
energiankulutusta ei ole otettu huomioon laskelmassa. Auringosta ikkunoiden kautta saatava passiivinen energiahyöty on otettu huomioon energiantarvelaskelmissa.
Taulukko 2. Esimerkkejä kokovuotiseen käyttöön tarkoitetuista lomataloista ja niiden energian tarpeista ja käytöstä. Esitetyt arviot ovat suuntaa antavia.
Lomatalo,
yksityiskäyttö

Lomatalo,
MatalaMatalaPassiivimajoitusenergiaenergiatalo
elinkeino
puutalo
hirsitalo
Rakennuksen muoto
leveys/pituus
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
Kerroskorkeus, m
3
3
3
3
3
Ulkovaipan osien lämmönläpäisykertoimet [ U-arvo], W/m2K
- Hirsiseinä
0,80
0,40
0,17
- Muu ulkoseinä
0,24
0,17
0,12
0,09
- Yläpohja
0,15
0,09
0,09
0,09
0,08
1)
- Alapohja
0,24
0,16
0,15
0,12
0,08
- Ikkuna
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
- Ovi
1,4
1,0
0,9
0,7
0,6
Ulkovaipan ilmanpitävyys
- n50, 1/h
4
2
1
1
0,6
Ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhde, %
- LTO, %
45
60
75
85
Energiantarve, kWh/m2
Tilojen lämmitys
150
80
60
63
25
Lämmin vesi
12
12
12
12
12
Taloussähkö
20
20
19
19
16
Laitesähkö
10
10
10
10
10
Yhteensä
192
122
101
104
63
Talossa tuotettu energia, kWh/m2
Aurinkosähkö
Aurinkolämpö
6
6
6
6
6
Maalämpö
84
52
39
42
19
Puulämpö
14
8
6
6
3
Yhteensä
104
66
51
54
28
Energian nettokulutus, kWh/m2
Lämmitys 2)
44
26
20
21
9
Taloussähkö
20
20
19
19
16
Laitesähkö
10
10
10
10
10
Yhteensä
72
56
49
50
35
1) Ryömintätilainen alapohja
2) Maalämpöpumpun sähköenergian kulutus

15

Nollaenergiatalo
0,8
3

0,09
0,08
0,08
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Yksikerroksisen pienen passiivitalon rakentaminen edellyttää talolta tiiviimpää muotoa kuin muilta
rakennusvaihtoehdoilta. Rakennuksen kerroskorkeus (2,8 m) ja kerrosluku (1,5- tai 2 kerroksinen)
helpottavat passiivitalon energiatavoitteen saavuttamista.
Uusiutuvan energian ratkaisut on valittu siten, että lomatalon energiantarpeesta noin puolet katetaan talossa tuotettuna omavaraisenergiana. Taulukossa esitettyjen ratkaisujen lisäksi lomataloissa voidaan tuottaa myös tuulisähköä pienillä pystyakseliroottoreilla. Periaatteena on, että 1 kW
tuulivoimala tuottaa 1500 - 2000 kWh sähköenergiaa vuodessa. Aurinkosähkön ja tuulienergian
hybridiratkaisulla saavutetaan kattavampi energiantuotto, mutta yksittäisen lomatalo on varustettava riittävällä akustolla sähkön varastoimiseksi.
Vapaa-ajan asuntoalueilla voidaan käyttää vaihtoehtoisia aluelämmitysjärjestelmiä. Uusiutuviin
polttoaineisiin tai maalämpöön perustuvien ratkaisujen etuna on hiilipäästöjen pienentyminen ja
samalla määräysten mukaisuuden saavuttamisen helpottuminen. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut lomatalot voidaan liittää taloryhmien yhteisiin lämmönkeruupiireihin. Puulämpö soveltuu
lisälämmönlähteeksi tai vain osan vuodesta käytössä olevien talojen varsinaiseksi lämmitystavaksi.
3.2.3

Tulisijat

Tulisijan valinta riippuu talon energiatehokkuudesta. Mitä pienempi on ympärivuotiseen käyttöön
tarkoitetun lomatalon tilojen lämmitysenergian tarve, sitä suurempi massa tulisijalta vaaditaan.
Energiatehokkaan lomatalon tulisija luovuttaa lämpöä tasaisesti. Kuvassa 5 on erilaisten tulisijatyyppien suuntaa antavia lämmönluovutustehoja.
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Kuva 5. Tulisijan massiivisuuden vaikutusta tulisijan lämmönluovutustehoon kuvataan keskiarvoajalla eli ajalla, jonka jälkeen tulisija on luovuttanut puolet poltetun puumäärän energiasisällöstä.
Lyhyt 2 h keskiarvoaika on esimerkiksi kamiinalla, joka luovuttaa lämpöä suurella hetkittäisellä teholla (5 – 7 kW). Pitkä keskiarvoaika on massiivisella (yli 3000 kg) tulisijalla, joka soveltuu hyvin
energiatehokkaan talon tulisijaratkaisuksi.
Tulisija tarvitsee korvausilmaa, joka voidaan johtaa tulisijan suuluukun lähelle esimerkiksi savuhormiin viereen sijoitettavassa erillisessä tuloilmakanavassa tai valmiiksi savuhormiin tehdyssä
kanavassa.
16
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3.2.4

Sähkölaitteet

Sähkölaitteiden osuus talon energiakulutuksesta on 25 -30 %. Kylmäsäilytystilat sekä sähköliesi ja
-uuni kuluttavat paljon sähköä. Pyykin kuivaus ulkona on energiatehokas vaihtoehto. Kuivausrumpu kuluttaa kuivauskertaa kohden hieman vähemmän sähköä kuin kuivauskaappi. Kuluttajaviraston verkkosivuilta [7] löytyy tietoa laitteiden sähkönkulutuksesta.
Viidennes kotitaloussähköstä kuluu valona. Sähkökiuas kuluttaa kymmenessä minuutissa yhtä
paljon sähköä kuin jääkaappi 30 tunnissa. Jatkuvasti lämmin kiuas kuluttaa sähköä 2000 - 3000
kWh vuodessa ja tavallinen sähkökiuas 600 - 800 kWh vuodessa, jos sauna lämmitetään kaksi
kertaa viikossa.

3.3
3.3.1

Vesihuolto
Vesihuollon ekotehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Elinkeinoelämän kestävän kehityksen järjestön (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) mukaan ekotehokkuutta pitäisi mitata sekä ekologisilla että taloudellisilla tunnusluvuilla. Yleisesti käyttökelpoisista ekotehokkuuden mittareista vesihuollon kannalta oleellisia ovat
etenkin vedenkulutus, jätevesipäästöt sekä veden lämmityksen ja pumppauksen vaatiman energian tuottamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset.
Veden käytön minimoimisella on suora vaikutus vesilaitoksilla raakaveden käsittelyprosessissa
tarvittavien kemikaalien määrään ja sen edellyttämän energian käyttöön. Samanlainen tilanne on
myös silloin, kun vedenhankinta tapahtuu omasta kaivosta; silloinkin tarvitaan sähköenergiaa
pumppaukseen ja joskus myös käsittelylaitteisiin. Rakennuksen mahdollisimman vähän vettä
käyttävät vesikalusteet ja käyttäjien tottumuksiin vaikuttaminen ovat oleellisia keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Varsinkin henkilökohtaisen hygienian hoitoon eli peseytymiseen käytetään
usein tarpeettoman paljon vettä, josta suuri osa on lämmitettyä. Vedenkulutusta voidaan käymälän
osalta vähentää merkittävästi ottamalla käyttöön esimerkiksi kuivakäymälä, ns. biojätekäymälä tai
erityisen vähän vettä käyttävä vesihuuhtelukäymälä.
Suuri vedenkulutus heijastuu myös jäteveden käsittelyn ja mahdollisen pumppauksen vaatimaan
energiatarpeeseen ja fosforinpoistoon käytettävien kemikaalien määrään. Suuremmat jätevesimäärät kuormittavat aina enemmän ympäristöä, vaikka puhdistustaso pystytään säilyttämään. Vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetille aiheuttavat paineita veden käytön lisääntymisen ohella myös poikkeukselliset sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja tulvat. Jätevesien käsittelyn ekotehokkuus on huomioitava myös kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä välttämällä
puhdistusprosessia haittaavien kemikaalien joutumista viemäriin ja annostelemalla käytettävien
kemikaalien määrä mahdollisimman oikein toivotun puhdistustehon saavuttamiseksi.
Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy energian käytöstä niin vesihuoltolaitoksilla, verkostoissa kuin
asuinrakennuksissa vettä pumpattaessa, käsiteltäessä ja lämmitettäessä. Verkostojen pituus vai17
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kuttaa oleellisesti veden siirtämiseen tarvittavan energian määrään. Mitä lyhyempi verkosto on
asukaslukuun suhteutettuna, sitä vähemmän kuluu energiaa ja materiaaleja verkoston rakennus- ja
käyttöaikana, ja sitä ekotehokkaampi verkosto on. Pitkät vesijohtoverkostot harvaan asutuilla alueilla voivat lisäksi heikentää talousveden laatua, koska veden pitkäaikainen viipyminen verkostossa altistaa sen lämpötilan muutoksille ja mikrobitoiminnan lisääntymiselle.

3.3.2

Ratkaisuja ekotehokkuuteen

Rakennuskohtaisesta vesihuollosta saadaan ekotehokas pienentämällä edellä mainittuja vedenkulutusta sekä käyttö- ja lämmitysenergian kulutusta sekä huolehtimalla jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. Vedenkulutukseen vaikuttavat olennaisesti investoinnit säästeliään vedenkäytön mahdollistaviin hanoihin ja laitteisiin sekä järvi- ja sadeveden hyötykäyttömahdollisuuden lisääminen. Asukkaiden asenteilla ja kulutustottumuksilla on suuri merkitys vedenkulutukseen, kuten
myös vapaa-ajan asunnon käyttöasteella ja käyttäjien määrällä.
Vapaa-ajan asunnon lämmitystarpeeseen vaikuttavat merkittävästi asunnon varustelutaso, toivottava käyttömukavuus ja asunnon käyttötiheys. Lämmitystä voidaan vähentää talvisin, kun mökillä
ei oleskella, mutta tällöin vesihuoltojärjestelmän on säilyttävä kunnossa jäätymättä. Jäätymättömyys on tärkeä ominaisuus myös talvisin peruslämmössä olevilla vapaa-ajan asunnoilla, koska
lämmitys ei ehkäise mahdollisia sähkökatkoksia seuraavilta vesivahingoilta. Jos vapaa-ajan asunnon varustelutasoa halutaan nostaa vettä käyttävien laitteiden ja kalusteiden osalta ja asunnon
käyttöaste kasvaa lähes ympärivuotiseksi, tällöin vesijohtojärjestelmää ei ole välttämättä tarpeen
tyhjentää tai lämmitystä laskea merkittävästi käytön väliaikoina, mutta sähkökatkosten mahdollisuus ja niistä aiheutuvat vesihuoltoriskit on huomioitava.
Järjestelmän jäätymättömyyden ja vaurioitumattomuuden turvaamiseksi on olemassa monia keinoja, jotka on ratkaistava rakennuskohtaisesti jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja otettava
tarkasti huomioon rakentamisessa; periaate jäätymättömyyden turvaamiseksi esitellään seuraavassa luvussa. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeissa on hyvä olla ohjeistusta aiheesta.
Jäätymättömyyden turvaaminen on tärkeää myös jätevesien asianmukaisessa käsittelyssä talvisin.
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän putket tai itse puhdistusjärjestelmä on pidettävä sulana
asentamalla järjestelmä routarajan alapuolelle, eristämällä riittävästi ja tarvittaessa saattolämmittämällä, jotta puhdistusprosessi toimii eikä tapahdu jäteveden ylivuotoa ympäristöön. Vapaa-ajan
asunnoilla rakennuksen epäjatkuva käyttö on huomioitava myös jätevesijärjestelmän hankinnassa;
pitkien epäsäännöllisten käyttökatkosten ja vähäisten jätevesimäärien vapaa-ajan asunnolle ei
esimerkiksi pienpuhdistamoa pidä hankkia. Kuivakäymälä (kuva 6) helpottaa vesihuoltojärjestelmän jäätymättömyyden turvaamista jätevesien käsittelyn osalta, koska vain mahdollisen virtsasäiliön jäätymättömyydestä on huolehdittava. Rakennuksen pohjaratkaisu, eristys yms. rakenteelliset
seikat vaikuttavat siihen, voidaanko kuivakäymälää asentaa sisätiloihin.
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TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00723-13
19

Talousjätevesien asianmukaisen käsittelyn lisäksi ympäristön laadusta voidaan huolehtia siten,
että johdetaan kiinteistöllä syntyvät sade- ja hulevedet vesistön sijaan asianmukaisesti hulevesiviemäriin, jos sellainen on tai imeytetään vedet maahan oman tontin alueella. Rantaviivaan
rajoittuvan tontin piha-alue on lisäksi suunniteltava siten, että siellä ei ole yhtenäistä, laajaa asvalttikenttää tai autonpesupaikkaa, jolta pesuvedet valuisivat suoraan vesistöön.

Kuva 6. Sisätilassa sijaitsevan kompostikäymälän säiliön tyhjennys onnistuu keltaisen luukun
kautta. Loma-asunnon pesuvesille tarkoitettu harmaavesisuodatinkin on sijoitettu ulos rakennuksen
alle. (Kuva: Erkki Santala)
3.3.3

Rakennuksen vesihuoltojärjestelmän jäätymättömyyden turvaaminen

Rakennuksen vesihuoltojärjestelmän jokainen osa-alue tulee miettiä huolella ja suunnitella säilyväksi kunnossa etenkin talvisin, kun käyttö on epäjatkuvaa. Järjestelmä koostuu vedenottojärjestelyistä, vesijohdoista, pumpuista ja venttiileistä sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolella, mahdollisista veden käsittelylaitteista ja painesäiliöstä, vesikalusteista, vesijohtoon liitetyistä koneista ja
laitteista, käymäläjärjestelmästä, viemäreistä, mahdollisesta jäteveden pumppaamosta, umpisäiliöstä ja/ tai jäteveden käsittelyjärjestelmästä aina jäteveden purkupaikkaan saakka.
Rakennuksen vesihuoltojärjestelmän jäätymättömyys on huomioitava niin rakennuksen ulko- kuin
sisäpuolella. Ulkona vesijohtojen ja vedenkäyttöpisteiden sekä liitoskohtien eristäminen ja tarvitta19
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essa putkien saattolämmitys ovat oleellisia keinoja. Kaivot on eristettävä kunnolla ja huolehdittava
siitä, ettei niihin jää jäätymiselle alttiita pumppuja. Vesijohtojen läpiviennit rakennuksen alapohjassa ovat erityisen herkkiä kohtia jäätymiselle. Jos vesijohtojärjestelmää ei käytetä talvella ollenkaan tai erittäin harvoin, ekotehokkain tapa estää järjestelmän jäätyminen on tyhjentää vesijohdot,
pumput yms. vedestä kokonaan. Tyhjennysmahdollisuus on järjestettävä sulkuventtiilein.
Myös rakennuksen sisällä on huomioitava riittävä eristys; jos vesijohtoja ei voida tyhjentää talveksi,
ekotehokkainta on sijoittaa johdot ja vettä käyttävät laitteet mahdollisimman pieneen eristettyyn
tilaan, jota voidaan pitää lämpimänä. Järjestelmän yksittäisiä komponentteja voidaan tarvittaessa
lisäeristää ja varustaa lämmityskaapelein. Näin säästytään koko huoneistotilavuuden lämmittämiseltä. Etenkin keittiössä on tyypillisesti monia vettä käyttäviä kodinkoneita. Nykyään monien kodinkoneiden tyhjentäminen täysin vedestä ei ole mahdollista, joten keittiössä laitteiden riittävä eristys,
paikallinen lämmittäminen lämpövastuksella tai keittiön eristäminen muusta asunnosta ja keittiön
pitäminen peruslämmössä talvisin ovat vaihtoehtoja. Avokeittiöissä tämä ei ole kuitenkaan ekotehokasta, koska keittiötä ei pysty eristämään muusta asuintilasta.
Rakennuksen sisällä laitteiden ja vesijohtojen tyhjentämisen lisäksi tulee huomioida muun muassa
hanojen, hajulukkojen, lattiakaivojen, WC-istuinten ja tuuletusviemäreiden jäätymättömyys. Ohjeiden mukaan hanat voidaan irrottaa talveksi, lattiakaivoihin ja WC-istuimiin voidaan kaataa ympäristöystävällistä bioetanolia ja tuuletusviemäreiden jäätymättömyys turvata säätämällä tuuletus
sopivaksi, kuva 7.

Kuva 7. Laimennettua etanoliliuosta voi lisätä viemäriin tai vesi-wc:n kulhoon estämään jäätymistä.
Tuulilasin pesunesteeksi tarkoitettua bioetanolia on saatavissa esimerkiksi huoltoasemilta. (Kuva:
Erkki Santala)
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Ekotehokkain ratkaisu rakennuksen vesihuoltojärjestelmän jäätymättömyyden turvaamiseksi on
järjestelmän tyhjennys kokonaan vedestä, jolloin lämmitystehon tarve rakennuksessa vesijohtojen
ja laitteiden osalta on tarpeeton. Jotta tämä sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, vesihuoltojärjestelmän eri osakokonaisuuksissa vaaditaan vielä innovatiivista kehittelyä laitevalmistajilta, koska
kaikista vedenkäyttölaitteista ei ole tällä hetkellä markkinoilla sellaisia malleja, joiden tyhjeneminen
vedestä täysin voitaisiin taata.
3.3.4

Vesihuollon ekotehokkuuden hyötyjä

Vapaa-ajan asunnon vesihuollon järjestämisellä ekotehokkaasti säästytään järjestelmän pakkasvaurioilta ja korjauskustannuksilta, vaikka käyttö on epäjatkuvaa ja pitkiäkin sähkökatkoksia ilmenee. Myös rakennuskohtaiset energiakustannukset pysyvät kohtuullisina, vaikka varustelutasoa
nostetaan, koska lämmitystarve vesihuoltojärjestelmän vuoksi vähenee. Kuivakäymälä parantaa
vesihuollon ekotehokkuutta, järjestelmän pakkasensieto-ominaisuuksia, ja on myös kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä muita menetelmiä halvempi.
Suomessa on yli puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joten kansallisessa energiantuotannossakin
syntyy säästöjä huipputehon tarpeen alentuessa talvisin. Myös kasvihuonekaasupäästöjä lämmitysenergian tarpeen vähentäminen ehkäisee, kun energiantuotannossa ei tarvitse turvautua ympäristöä kuormittavimpiin voimalaitoksiin, jollaisia tyypilliset huipputehon tuottavat voimalaitokset
ovat.
Alueellisen vesihuollon järjestämisellä Kyläpassi-kriteerit täyttäen saavutetaan kustannussäästöjä
ympäristönsuojelun parantamisen lisäksi. Myös Kyläpassissa on huomioitu rakennuskohtaisten
kuivakäymälöiden vahva merkitys, mikä parantaa rakennusten vesihuoltojärjestelmän pysymistä
kunnossa pakkasella, mahdollistaa muun muassa alueella toimivan kuivakäymälöiden tyhjennyspalvelun kehittämisen ja laajamittaisen toiminnan sekä ehkäisee kuormitushuippuja alueen vesihuoltolaitokselle.
3.3.5

Ekotehokkaan vesihuollon kehittäminen

Kuivakäymälöitä voidaan nykyään asentaa sisätiloihin vesi-wc:n sijaan siten, että käyttäjä eroa
tuskin havaitsee. Sisätilassa sijaitsevien kuivakäymälöiden hajuttomuuden hallinnassa varsinkin
epäsäännöllisessä vapaa-ajan käytössä on silti varaa tuotekehitykselle. Kuivakäymälöiden tyhjennys- ja huoltopalveluiden saatavuutta parantamalla lisätään kuivakäymälöiden suosiota. Kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien osalta tuotekehittelyä vaaditaan etenkin niiden toimivuuden turvaamisessa pakkasella ja epäsäännöllisessä käytössä.
Rakennuksen vesihuoltojärjestelmän ekotehokkuuden ja kunnossa pysymisen vuoksi on tärkeää
tyhjentää järjestelmä vedestä talveksi, kuva 8. Tämä ei ole kuitenkaan kaikkien järjestelmän osien
kannalta mahdollista nykyään. Etenkin hanojen ja vettä käyttävien kodinkoneiden, kuten astian- ja
pyykinpesukoneiden, tyhjentäminen vedestä olisi tehtävä helpommaksi ja varmistettava tuotekehityksellä. Aiheesta on myös ohjeistettava tarkasti käyttö- ja huolto-ohjeissa.
21
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Kuva 8. Tietyntyyppiset lämminvesivaraajat voidaan tyhjentää valuttamalla vesi letkulla vatiin tai
lattiakaivoon. Laitteen tyhjennyksessä ja uudelleen käyttöön ottamisessa on noudatettava aina
laitteen valmistajan ohjeita. (Kuva: Erkki Santala)
Itse rakennusten suunnitteluohjeissa ei ole nykyään otettu kantaa vesihuollon jäätymättömyyden
turvaamiseen vesihuoltojärjestelmän osakokonaisuuksien sijoitusta ajatellen tai siihen, miten rakenteilla minimoidaan järjestelmän vaatima lämmitysenergian tarve. Ei ole olemassa myöskään
vakiintunutta suunnittelukäytäntöä aihetta koskien. Suunnitteluohjeistusta ja etenkin talopakettien
toteuttamisratkaisuja on siis tarpeen kehittää.
Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa on runsaasti Suomen ympäristökeskuksessa laadittua ohjeellista aineistoa kiinteistökohtaisesta vesihuollosta [ 8 – 14]. Niissä tarkastellaan myös ekotehokkuuteen liittyviä ratkaisuja.

3.4
3.4.1

Jätehuolto
Ekotehokas jätehuolto vapaa-ajan asunnolla

Rakennuttajan tehtävänä on rakennusaikaisten jätteiden lajittelu ja huolehtiminen jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.
Asianmukaisen jätehuollon järjestäminen vapaa-ajan asunnolle on jätelain mukainen velvoite ja
asukkaat velvoitetaan suorittamaan kiinteistön jätteiden lajittelu määräysten ja ohjeistuksen mukaisesti
Syntypaikkalajittelun piiriin kuuluvat jätejakeet on määritelty kunnan jätehuoltomääräyksissä, jotka
22
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löytyvät muun muassa kunnan ja jätelaitoksen kotisivuilta. Sieltä löytyy lisätietoa myös hyötyjätteiden keräyspisteistä, joista lähimmät voi etsiä www.kierratys.info –sivuston hakupalvelun avulla.
Ongelmajätteiden keräyspisteet löytyvät www.ongelmajate.fi –sivustolta.
Vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämisessä on yleensä kolme vaihtoehtoa: oma jäteastia, yhteinen jäteastia lähinaapureiden kanssa eli kimppa-astia tai aluekeräyspiste. Jossain kunnissa vakinaisen ja vapaa-ajan asunnon yhteissopimus on myös mahdollinen, kun ne sijaitsevat samassa kunnassa tai saman jäteyhtiön alueella. Tietoa siitä miten jätteiden keräily ja vastaanotto on järjestetty
paikkakunnalla, jossa vapaa-ajan asunto sijaitsee, saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta tai jätehuoltoyhtiöltä.
Jätelain tavoitteiden tärkeysjärjestys on jätteen synnyn vähentäminen (reduce), uudelleenkäyttö
sellaisenaan (reuse) ja uusiokäyttö raaka-aineena eli kierrätys (recycle) ja neljäntenä jätteen energiahyötykäyttö, kuten jätteenpoltto. Polttoon tulisi kerätä vain muuhun hyötykäyttöön kelpaamatonta, polttokelpoista jätettä.
Jätehuollon ekotehokkuuden yleisiä periaatteita ovat jätteen synnyn ehkäisy, uudelleen käyttö ja
materiaalien hyödyntäminen sekä jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja jatkokäsittelyn järjestäminen
niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän liikennettä ym. haittoja. Jätteiden lajittelu niiden
syntypaikalla on edellytys uudelleen käytölle ja materiaalin hyödyntämiselle.
Jätteiden synnyn ehkäisyn onnistumista kuvaa jätemäärä. Erilaiset pakkaukset ja kertakäyttöastiat
lisäävät helposti jätemäärää. Jo kaupassa on pyrittävä valitsemaan tuotteita, joita ei ole ylipakattu ja
joista ei jää vaikeasti käsiteltävää jätettä. Biojätteen omatoimisella kompostoinnilla vähennetään
kerättävän jätteen määrää. Tällöin jäteastioiden tyhjennysväli voi olla pidempi, jolloin jätemaksu on
alhaisempi ja kuljetukset vähenevät. Lisäksi kompostoimalla saa maaparannusainetta.
Jätteiden uudelleen käytön ja materiaalin hyödyntämisen perustana on jätteiden lajittelu. Lajiteltavat
jätejakeet vaihtelevat jonkin verran riippuen kunnan jätehuoltomääräyksistä. Uudelleen käytettävät
pantilliset pullot ja tölkit sekä kierrätettävät ja hyödynnettävät jätteet (pahvi, paperi, lasi, pienmetalli, kartonki ja pahvipakkaukset, tekstiilit, muovi sekä energiajae) lajitellaan erikseen ja toimitetaan keräyspisteisiin.
Jäteastioiden sijoitus vaikuttaa jätteiden keräyksen ja kuljetusten aiheuttaman liikenteen määrään ja
muihin haittoihin. Jätteiden keräyksen aiheuttama liikenne vähenee, kun vapaa-ajan asunnoilla ei
ole kiinteistökohtaisia jäteastioita ja biojäte kompostoidaan.
3.4.2

Jätehuollon toteuttaminen vapaa-ajan asunnossa

Vapaa-ajan asuntoon suunnitellaan tilat jätteiden lajittelua ja väliaikaista varastointia varten. Kaikkea kotitalousjätteen lajittelua ja säilytystä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa keittiöön, vaan niiden lajittelu ja säilytys voidaan järjestää sinne missä jäte syntyy, missä sitä käsitellään tai mistä se
kuljetetaan pois. Niille jätejakeille, joiden keräysastiat ovat lähellä, bio- ja sekajätettä lukuun otta23
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matta, ei välttämättä tarvita säilytyspaikkaa asunnossa. Jätteiden lajittelutarpeet ja – määrät vaihtelevat muun muassa perheen koon, ruoanvalmistus- ja muiden elintapojen sekä vapaa-ajan asunnolla
vietettävän ajan mukaan .
Keittiöön sijoitetaan jätekaappi, jossa on jätteiden lajittelua varten vähintään 3-4 astiaa, esimerkiksi
astiat biojätteelle, energia- ja/tai sekajätteelle sekä kartonki- ja pahvipakkauksille. Biojätteelle riittää
yleensä 5-7 litran astia.
Jätekaapin sijoitus vaikuttaa jäteastioiden käytettävyyteen. Työn kulun kannalta luonnollisin paikka
jätekaapille keittiössä on astianpesualtaiden vieressä, lähellä astianpesukonetta. Usein käytettävät
jäteastiat kannattaa sijoittaa siten, että ne ovat hyvällä käyttökorkeudella. Kun jätekaappi sijoitetaan
altaiden viereen, ylimmät jäteastiat voidaan sijoittaa 750-800 mm:n korkeudelle lattiasta. Keittiön
allaskaappiin asennetaan tilaasäästävä vesilukko, jolloin allaskaapissa on enemmän tilaa syvyyssuunnassa.
Eteiseen, lähelle ulko-ovea, esimerkiksi siivouskomeroon, voidaan varata säilytystilaa kuiville jätteille, kuten pattereille ja lääkkeille. Tekstiilijätteen väliaikainen säilytys, kierrätettävät vaatteet ja
jalkineet, voidaan sijoittaa esimerkiksi vaatehuoneeseen tai – komeroon. Kylpyhuoneessa ja
wc:ssä tarvitaan kannellinen jäteastia vaipoille, siteille ym. Keräyspaperin keräyspaikka voi olla
olohuone ja / tai makuuhuone. Ongelmajätteiden, esimerkiksi maalien, akkujen ja paljon tilaa vievien jätteiden säilytyspaikka voi olla ulkorakennus, varasto tai autokatos.

4. Vapaa-ajan asunnon toteutus
4.1

Energiatehokkaan vapaa-ajan asunnon suunnittelu

Vapaa-ajan asunto valitaan usein talovalmistajan mallistosta tai suunnitella yksilöllisesti. Malleja
voidaan yleensä räätälöidä vastaamaan tilaajan yksilöllisiä tarpeita. Ekotehokasta ratkaisua tavoiteltaessa huomiota on kiinnitettävä mm. seuraaviin seikkoihin:
Tilojen ja tilatarpeen vastaavuus
Rakennuksen suuntausmahdollisuudet
Riittävä mitoitus ekotehokkaille ratkaisuille (esim. kuivakäymälä, varaavat tulisijat, puukiuas)
Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetulle vapaa-ajan asunnolle kannattaa asettaa energiatehokkuustavoite, joka päätetään jo suunnittelutoimeksiannosta sovittaessa. Vapaa-ajan asunnon energiatehokkuustavoite voidaan asettaa E-lukuna. Mitä pienempi rakennushankkeen E-lukutavoite on
suhteessa rakentamismääräysten asettamaan vaatimustasoon vastaavankokoiselle asuinrakennukselle, sitä haastavampi energiatehokkuustavoite on valittu.
Suunnitteluprosessissa tarvitaan energialaskentaa, jonka voi tehdä joku suunnittelijoista tai erikseen palkattava energialaskija. Tavoitteena on vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jossa suunnittelijat voivat hyödyntää energialaskennan tuloksia ja energialaskijan asiantuntemusta päästäk24
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seen asetettuihin tavoitteisiin. Prosessin tuloksena valmiita pääpiirustuksia vastaavan energialaskelman tulisi täyttää asetetut tavoitteet. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että energialaskenta on ajan
tasalla ja että valmis suunnitelma täyttää asetetun energiatehokkuustavoitteen.
Energialaskelman lähtötietoja käytetään kriteereinä, kun rakennusliikkeiltä tai loma-asuntovalmistajilta pyydetään tarjouksia suunnitelmien toteuttamisesta. Mikäli energialaskennassa on käytetty
esimerkiksi ikkunoille U-arvoa 0,8 W/m²K, merkitään ikkunatoimitusta koskeviin tarjouspyyntöasiakirjoihin vaatimus, jonka mukaan toimitettavien ikkunoiden U-arvon tulee olla enintään 0,8 W/m²K.
Energialaskennassa tulee käyttää ratkaisuja, joita vastaavat tuotteet ja ratkaisut ovat saatavilla ja
mielellään myös kilpailutettavissa.
Ympärivuotiseen käyttöön suunnitellun vapaa-ajan asunnon lämmitystarvetta voidaan pienentää
samoilla ratkaisuilla kuin omakotitalonkin lämmitystarvetta. Suunnittelussa rakennuksen kompakti
muoto pienentää lämmitystarvetta, kuva 9.

Kuva 9. Muodon kompaktiutta voidaan arvioida ns. muotokertoimella A/A, jossa ulkovaipan pintaala (ulkoseinien, lattian ja katon pinta-ala sisämittojen mukaan laskettuna) jaetaan nettolattia-alalla
(seinien sisäpinnasta laskettavalla lattiapinta-alalla). Mitä vähemmän lämpöhäviöitä aiheuttavaa
ulkovaipan pinta-alaa on, sitä pienemmäksi lämmitystarve muodostuu.
Ikkunat ja ovet vaikuttavat merkittävästi lämmitystarpeeseen. Niiden lämmöneristävyys on yleensä
seinän lämmöneristävyyttä huonompi. Toisaalta lasipinnan läpi tuleva auringon säteily lämmittää
sisätiloja ja pienentää lämmitystarvetta. Näin ollen pohjoisseinän ikkunoilla on aina lämmitystarvetta kasvattava vaikutus, sen sijaan eteläikkunat yleensä pienentävät lämmitystarvetta. Eteläikku25
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noissa ratkaisevat ominaisuudet ovat ikkunan U-arvo ja lasin g-arvo. U-arvo kuvaa lasiosan lämmöneristävyyttä ja g-arvon auringonvalon kokonaisläpäisyä. U-arvon tulisi olla mahdollisimman
pieni, ja g-arvon mahdollisimman suuri. Erinomaisia eteläikkunan arvoja ovat esimerkiksi U 0.8
W/m²K ja g 50 %. Esimerkiksi kolmilasinen kiinteä lämpölasi-ikkuna eteläseinällä on suositeltava
ratkaisu. Nelilasisessa ikkunassa U-arvo saadaan vielä paremmaksi, mutta g-arvo samalla väistämättä pienenee.
Ikkunoiden eteläsuuntaus on suositeltava ratkaisu sekä luonnonvalon saamiseksi että energiatehokkuuden kannalta. Sisälämpötilat nousevat kuitenkin Suomenkin ilmastossa kesäaikana usein
liian korkeiksi, jolloin syntyy viilennystarvetta. Jos sisätiloja viilennetään koneellisella jäähdytyslaitteella, vapaa-ajan asunnon energiankulutus kasvaa. Tästä syystä etelä- ja länsi-ikkunoille on syytä
suunnitella riittävä varjostus. Yksinkertaisimmillaan varjostus voi syntyä eteläikkunoiden eteen rakennetusta kuistista. Kuistin katto leikkaa pois suoran auringon valon kuumimpina kesäpäivinä,
mutta päästää sisään loivassa kulmassa tulevan auringonsäteilyn. Varjostava rakenne voi olla
myös julkisivun osaksi suunniteltava säleikkö tai oikein mitoitettu räystäs. Kaihdin varjostaa tehokkaimmin, jos se voidaan sijoittaa ikkunan ulkopuolelle tai avattavassa ikkunassa puitteiden välitilaan. Ikkunalasin auringonsuojakalvo vähentää ylilämpenemistä, mutta samalla leikkaa myös auringosta sisätiloihin saatavaa ilmaista energiaa lämmityskauden aikana. Rakennuksen eteläpuolella sijaitseva lehtipuusto suojaa eteläsivun ikkunoita auringolta kesällä, mutta päästää auringonvalon läpi talvella.
Sisätilojen ylilämpenemistä tarkastellaan yleensä dynaamisella olosuhdesimulaatiolla energialaskennan yhteydessä. Koneellisen viilennystarpeen raja-arvona pidettään yleensä 27 asteen sisälämpötilaa. Sisälämpötilojen ylilämpeneminen kuvataan tyypillisesti prosenttilukuna, joka kertoo
kuinka suuren osan ajasta sisälämpötila ylittää 27 asteen rajan. Koneellista viilennystä pyritään
välttämään energiankulutuksen pienentämiseksi.
Työmaalla mitattava ilmavuotoluku (kuva 10) on toteutuksen laadun mittari. Ilmavuotoluvun mittaa
standardin mukaisessa painekokeessa. Ilmanpitävyystavoitteen toteutumiseen voidaan vaikuttaa
erityisesti liitosten, liittymien ja läpivientien detaljisuunnittelulla sekä työn huolellisella toteutuksella.
Hirsirakennuksissa ilmavuotoluvut ovat tyypillisesti korkeampia kuin esimerkiksi betonielementtitaloissa, joissa saumojen määrä seinärakenteessa on vähäisempi ja elementin sisäkuori lähtökohtaisesti ilmatiivis. Ilmavuotoluvun hankekohtainen tavoitetaso kannattaa siten asettaa suhteessa
kantavaan runkomateriaaliin. Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto seuraa systemaattisesti
pientaloista mitattuja ilmavuotolukuja. Parhaat tulokset ovat julkisesti esillä internet-sivuilla. Hankekohtaisesti asetettavan ilmavuotolukutavoitteen voi suhteuttaa parhaisiin mittaustuloksiin vastaavalla runkorakenteella toteutetuista pientaloista.
Kun vapaa-ajan asunto suunnitellaan ainoastaan kesäkäyttöön eikä sitä lainkaan lämmitetä, rakennuksen muodolla ei ole vaikutusta energiankulutukseen. Passiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen saattaa silti kannattaa, jos käyttöaikaa halutaan pidentää hieman kevääseen tai syksyyn.
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Sisätilojen ylilämpeneminen kannattaa minimoida varjostavilla rakenteilla, kaihtimilla tai lasin auringonsuojakalvoilla.

Kuva 10. Ilmavuotoluvun mittaus painekokeella.
Kestävän rakentamisen ratkaisut lisäävät rakennuskustannuksia jonkin verran, mutta laskevat
käyttökustannuksia ja ennen kaikkea vähentävät ympäristön kuormitusta. Matalaenergiatalojen
lisäinvestointi on määräysten mukaiseen taloon verrattuna alle 2 – 3 % rakentamiskustannuksista.
Passiivitalon lisäinvestointi on 5 – 7 %.

4.2

Lomatalon sisäilmasto

Ympärivuotisessa käytössä olevan lomatalon vähimmäisilmanvaihdon tapahtua tarpeenmukaisesti.
Yleensä asutun rakennuksen ilmanvaihdon tulee tapahtua keskimäärin 0,5 kertaa tunnissa, eli rakennuksen ilmatilavuuden tulee vaihtua kerran kahdessa tunnissa. Tätä pidetään yleisenä asuinrakennuksen hyvän sisäilman laadun turvaavana ilmanvaihdon määränä. Sisäilmaston laatua ohjaa
Sisäilmastoluokitus 2008 [15]. Hyvän sisäilmaston rakentamisen tavoite- ja suunnitteluarvoina
määritellään ohjearvot sisälämpötilalle, rakennusmateriaaleista aiheutuville päästöille sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle.
Huonelämpötilalla tarkoitetaan ilman lämpötilaa oleskeluvyöhykkeellä. Tavoitearvot (taulukko 3)
kuvaavat, missä määrin asetettu lämpötila pystytään pitämään yllä eli tilannetta, jossa huonekohtaista lämpötilan säätömahdollisuutta ei ole vielä käytetty. Sisäilmastoluokan S1 saavuttaminen
edellyttäisi lomataloilta ilmastointia, mikä ei ole vapaa-ajan asunnoissa aina tarkoituksenmukaista.
Lomatalojen sisäilmaston tavoitteeksi voidaan asettaa luokka S2 matkailua varten toteutettaville
lomataloille ja S3 tavallisille kesämökeille.
Rakennukseen on syytä varata myös riittävä määrä aukeavia tuuletusikkunoita kesäajan ilmanvaihtoa varten (ilmanvaihtokone ei käytössä) sekä asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Painovoimainen ilmanvaihto on suunniteltava, jotta lomatalon sisäilmastotavoitteet saavutetaan.
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Koneellisen ilmanvaihdon hyvällä suunnittelulla ilmanvaihto toimii hallitusti ja energiatehokkaasti.
Samalla vältetään ilmanvaihtojärjestelmän kanavien ja päätelaitteiden ääni- ja veto-ongelmat. Ilmanvaihtolaite vaatii huoltoa ja puhdistusta. Huoltotöissä on noudatettava laitevalmistajan antamia
ohjeita.
Taulukko 3. Sisäilmastoluokituksen tavoitearvot sovellettuna lomatalon sisäilman lämpötilatasolle.

Puhtaan rakentamisen tavoitteena on estää rakennusaikaisten epäpuhtauksien kulkeutuminen
rakennuksen käyttäjien hengitysilmaan. Rakentamisen puhtaus on myös tärkeä turvallisuustekijä,
ja puhtaus vaikuttaa myös materiaalihävikkiin. Puhtaan rakentamisen oppaan [16] tarkoituksena on
auttaa rakennustyömaan suunnittelusta, johdosta ja toteutuksesta vastaavia ammattilaisia hallitsemaan työmaan puhtauteen vaikuttavia tekijöitä.
Tavoitteena on myös käyttää vähäpäästöisiä tuotteita, jotta materiaalit eivät lisää ilmanvaihdon
tarvetta. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa asuintiloissa
käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. Rakennuttajan tulee valita sisäilmasto, rakennustöiden puhtaus- ja materiaaliluokat yhdessä suunnittelijoiden kanssa rakennuksen suunnittelun käynnistyessä. Rakennusmateriaalien päästöluokitus on kolmiportainen siten, että luokka
M1 on paras ja luokka M3 eniten epäpuhtauspäästöjä synnyttävä.

4.3

Lomatalon kosteustekninen suunnittelu

Talvella kylmäksi jätettävän loma-asunnon suunnittelussa on varmistettava, että pitkänä pakkaskautenakaan perustuksen alapuolella oleva routiva maapohja ei jäädy. Seinä-, lattia- ja kattorakenteiden toimivuus erilaisissa tilanteissa on myös syytä varmistaa. Yksiaineinen seinärakenne,
kuten hirsi, toimii kosteusteknisesti luotettavasti myös silloin kun sisälämpötilat vaihtelevat. Kosteustekniset ominaisuudet kuitenkin muuttuvat, jos hirsirunkoon on liitetty lämmöneristekerros.
Rakennuksen kosteusteknisen suunnittelun minimitaso on Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa C2 Kosteus asettamat määräykset ja ohjeet. Rakenteiden kosteusvauriot ovat merkittävä
sisäilman terveydellisyyteen vaikuttava tekijä. Kosteusvauriot johtuvat useimmiten sadeveden tai
lumen tunkeutumisesta rakenteisiin, maan kosteuden noususta rakenteisiin, ryömintätilan ilman
liiallisesta kosteudesta tai putkistovuodoista, kuva 11. Hyvin harvat materiaalit kestävät vaurioitumatta pitkiä aikoja kosteutta tai kiinnittämistä kosteaan alustaan.
28
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Kosteusvaurioiden välttämisen keskeisin keino on rakentamisen ja suunnittelun laatu. Tämä tarkoittaa rakenteiden, rakennustuotteiden ja rakentamisvaiheessa olevan talon suojaamista kaikilta
kosteuden lähteiltä. Lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen käyttötapa. Perinteiset tuulettuvalla alapohjalla varustetut hirsirakenteiset talot, joissa ei ole sisäpuolista lämmöneristystä eikä vesikalusteita, on jätetty talveksi kylmilleen. Tämä rakennustyyppi on kestänyt
talviaikaisen kosteuden kohtuullisen hyvin etenkin, kun talon tuuletuksesta on huolehdittu myös
talvella esimerkiksi tulisijojen hormien avulla.
Uusissa vapaa-ajan asunnoissa käytetään kuitenkin materiaaleja, joiden kosteudenkestävyys ei
ole yhtä hyvä kuin massiivihirrellä. Tällaisten talojen talviaikaisella lämmityksellä ja tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla vältytään kosteus- ja homevaurioiden synnyltä. Lämmityksessä voidaan käyttää ns. kuivanapitolämmitystä [3], joka on energiatehokas lämmitystapa välttää rakenteiden tai
pintojen kostuminen, kuva 12.
Sisäilman kosteuden siirtyminen rakenteisiin estetään talon ulkovaipan ilmanpitävyydellä ja höyrynsululla. Lisäksi lämmöneristyksen tuulensululla estetään ulkoilman haitallinen virtaus lämmöneristyskerroksessa. Hirsiseinien sisäpuolinen lisäeristys on mitoitettava sisäilman kosteuskuormaa vastaavasti. Jos lomatalon sauna on erillisessä piharakennuksessa ja talon ilmanvaihto
määräystason mukainen, sisäilman kosteuskuorma on pieni.
Matalaenergia- ja passiivitalojen rakentamisessa rakennuksen vaipan ilmanpitävyyteen (tiiviyteen)
ja kosteuseristykseen sekä ulkovaipan läpivientien ja saumausten kunnolliseen toteutukseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakenteiden, rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden suojaaminen
kosteudelta rakentamisen aikana on tärkeätä ns. rakennuskosteuden minimoimiseksi. Lisäksi rakennuskosteuden kuivumiselle kuten betonivalujen kuivumiselle on varattava riittävä aika.
Pientalon tyypilliset ilmavuotokohdat ovat kuvassa 13. Ulkovaipan ilmanpitävyys saavutetaan ilmansulkukerroksella. Ilmansulkukerros on yhtenäinen ja sen ilmanläpäisevyys on saumakohdat
mukaan lukien korkeintaan 1 x 10-6 m3/m2 s Pa. Ilmansulkukerroksen suunnittelussa voi käyttää
seuraavia periaatteita:
Ilmansulun tulee olla yhtenäinen ulkovaipan koko alueella. Erityisesti erilaisten läpivientien
liitokset on tiivistettävä huolellisesti.
Pistorasioiden ja niiden sähkövetojen tulisi olla pinta-asennuksia ulkoseinillä. Asennustilojen
käyttö ilman- ja höyrynsulun sisäpuolella on suositeltavaa, jos sähkövetoja on tarkoituksenmukaista asentaa ulkoseiniin.
Ikkuna- ja oviliitosten saumojen tulee olla lämmöneristettyjä ja tiivistettyjä sekä ulko- että
sisäpinnoilta. Kiinteiden ikkunoiden liittäminen suoraan runkorakenteisiin vähentää liitoksen
kylmäsiltavaikutusta.
Ilmanvaihtokanavien tulee sijaita ilmansulun sisäpuolella. Vain tulo- ja jäteilmakanavat lävistävät ilmasulun.
Kaikki LVIS-läpiviennit on tiivistettävä kunnollisesti.
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Hirsiseinän saumojen tiivistysratkaisut ovat samalla hirsirakenteen ilmansulku ja tuulensulku.
Saumojen tiivistystapa riippuu valitusta hirsirakenteesta, ja tiivistämiseen on yleensä valmistajan ohjeet. Jos ulkoseinät on lisäksi lämmöneristetty sisäpuolelta, rakennuspaperi tai vastaava
kerros tiivistettynä toimii rakenteen ilmansulkuna.
Rankarakenteisissa taloissa muovikalvo tai rakennuspaperi lämmöneristyksen sisäpuolella
toimii ilmansulkuna, jos sen saumat on tiivistetty.
Saumatut betonielementit, saumoista tiivistetyt levyrakenteet, muuratut ja pinnoitetut sisäpinnat
yms. toimivat ilmansulkuna edellyttäen, että läpiviennit on tiivistetty.

Kuva 11. Pientalon tyypilliset kosteusvaurioiden aiheuttajat,

Kuva 12. Kuivanapitolämmityksen periaate [3]. Menettely säästää lämmitysenergiaa samalla, kun
se vähentää rakennuksen kosteusteknisiä riskejä. Kuivanapitolämmityksen yhteydessä on varmistuttava, että vesikalusteissa oleva vesi ei jäädy.
30
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Tuulensulku suojaa lämmöneristyskerrosta ulkoilman kylmiltä ilmavirtauksilta. Myös tuulensulun
tulee olla yhtenäinen koko ulkovaipan alueella. Liittymät, läpiviennit ja erilaiset detaljirakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Periaatteessa kaikki levymäiset sekä puhallus- tai ruiskutettavat lämmöneristeet tarvitsevat ilmansulun. Rakenteiden kosteuden ja lämpötilan muutokset
aiheuttavat myös rakenteiden muodonmuutoksia. Nämä on otettava huomioon tuulensulun rakentamisessa. Ilmansulku voi olla esimerkiksi:
Materiaalikerros, jonka ilmanläpäisevyys on korkeintaan 10 10-6 m3/m2 s Pa saumat mukaan
lukien.
Kuitulevy tai muu levyrakenne, jonka saumakohdat on tiivistetty.
Lämmöneristyskerroksen päälle tehty rappaus, kun liitosrakenteet on tiivistetty
Ilmatiiviillä pinnoitteella pinnoitettu kova mineraalivillaeristys, jonka saumat on tiivistetty
Muurattu ja pinnoitettu rakenne, jossa ei ole ilmarakoa muurauksen ja lämmöneristyksen välissä
Hirsirakenne tiivistetyin saumoin.
Kosteusturvallisen lomatalon suunnittelun yleisohjeita ovat:
Lämmitysratkaisujen valinta siten, että talvella voidaan käyttää ns. kuivanapitolämmitystä. Kuivanapitolämmityksellä estetään esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan sisäpintojen kostuminen.
Maanvarainen alapohja
o Salaojitetut perustukset rakennuspaikasta riippuen, kapillaarinousun katkaiseva kerros
o Maanpinnan kallistus rakennuksesta poispäin
o Lattiapinnan korkeus ympäröivään maanpintaan nähden vähintään 300 mm.
Ryömintätilaperustuksen kosteus
o Ryömintätilan korkeus: Asuinrakennuksissa minimikorkeus on 800 mm.
o Ryömintätilan maapohjan peittäminen vettä läpäisevällä sepeli- tai kevytsorakerroksella
o Ryömintätilan maapohjan peittäminen muovikalvolla siten, että muovin päälle ei lammikoidu vettä.
o Perustusten salaojittaminen rakennuspaikan mukaan.
o Ryömintätilan maapohjan nostaminen taloa ympäröivän maanpinnan tasolle (lattian
korko!)
o Pihan kallistus rakennuksesta poispäin
Rakenteiden tuuletus julkisivuratkaisusta riippuen
o Seinien tuuletusrako: varmistaa kuivumisen, estää sateen tunkeutumisen
Julkisivun rakennedetaljien sateenpitävyys
o Tuuletusraon yhteys ulkoilmaan.
o Tuuletusrakoon päässeen veden poisjohtaminen.
o Ikkuna- ja ovipellitykset ja –liitokset.
o Läpivientien tiivistäminen.
o Tuulettumattoman julkisivun viimeistely sateenpitäväksi.
o Julkisivun alareunan korkeus maanpinnasta vähintään 300 mm.
Katto
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Aluskatteen kondenssiveden viemäröinti rakennuksen ulkopuolelle tai sitoutuneen
kosteuden haihdutus tuuletusilmaan
o Räystäät: seinien yläreunan suojaus viistosateelta
Riittävä ilmanvaihto: kosteuskuormien hallinta
Märkätilojen vedeneristys
o Ei höyrynsulkua ja vedeneristystä samaan rakenteeseen!!!
Ulkovaipan ilmavuotoluku n50 on korkeintaan 1 1/h (passiivitalossa < 0,6 1/h)
o Ilmansulkuna käytettävän materiaalin saumakohtien tiivistäminen
o Tuulensulun saumojen tiivistäminen
Rankarakenteiden pysyminen kuivana ja lämmöneristyksen toimivuus:
o Puurungon eristäminen perustuksesta
o Puuosat betonilaatan valmiin pinnan päällä / yläpuolella, välissä kapillaarikatko
Höyrynsulku
o Saumoista tiivistetty muovikalvo rankaseinien höyrynsulkuna
o Vesihöyrynvastus yli viisinkertainen tuulensulkuun verrattuna, kun lämmöneristys on hyvin vesihöyryä läpäisevä
Rakenteiden rakennuskosteuden kuivuminen
o Tuulettuva puu-, ohutlevy- tai tiiliverhous
o Sateenpitävä tuulettumaton mutta vesihöyryä läpäisevä ulkoverhous (esim. ohutrappaus)
o Julkisivun detaljirakenteiden huolellinen toteutus
o

Kuva 13. Pientalon tyypilliset ilmavuokohdat [17]. Koneellisen ilmanvaihdon kanavat tulee sijoittaa
yläpohjan ilmansulkukerroksen alapuolelle, jotta vältytään ilmansulun tarpeettomalta puhkomiselta.
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5. Vapaa-ajan asuntojen ekotehokkuuden arviointityökalut
5.1

Vapaa-ajan asunnon ja lomakylän ekotehokkuus

Yksittäisille lomataloille ja lomakylille kehitettiin ekotehokkuutta mittaavat kriteerit. Ekopassi antaa
yksittäiselle vapaa-ajan asunnolle ekotehokkuusluokituksen kuuden tarkasteltavan perusteen mukaan. Kyläpassi on lomakylien ekotehokkuuden arviointityökalu, joka on tarkoitettu päätöksenteon
tueksi kuntatasolla. EkoPassissa ja KyläPassissa käytetään moniosaista luokitusta, koska ekotehokkuus muodostuu useasta ei-yhteismitallisesta tekijästä. Ekopassityökalua kokeiltiin Mäntyharjun Pähkinälehdon vapaa-ajan asuntokohteiden arviointiin.
Ekopassin tarkoitus on auttaa vapaa-ajan asuntoa ostavan tai rakennuttavan valintoja. Ekopassin
käyttötapoja on kaksi. Tarkat luokitusarvot edellyttävät rakennuksen energiantarpeen simulointia,
materiaalien hiilijalanjäljen standardeihin ympäristöselosteisiin [18] ja (ISO 14040 ja 14044) [19,
20] perustuvaa laskentaa ja muiden kriteerien huolellista arviointia. Yksinkertaisempi tapa, nettityökalu, on tarkoitettu vapaa-ajan asuntoon liittyvien valintojen tueksi. Nettityökalussa vapaa-ajan
asunnon suunnitelmia tai energialaskelmia ei tarvita – valintojen ekotehokkuudesta saa käsityksen
kokeilemalla ohjelmassa erilaisten vaihtoehtojen vaikutusta lopputulokseen. Ekopassin
ensisijaisena tarkoituksena ei ole vapaa-ajanasuntojen vertailu. Tarkoituksena on osoittaa kohteita,
joissa vapaa-ajanasumisen ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa. Ekopassi ei kuitenkaan ole
vapaa-ajanasunnon sertifiointi- tai ympäristöluokitusjärjestelmä eikä suunnittelutyökalu.
Jotta vapaa-ajanasunnon rakentamista suunnitteleva saisi peruskäsityksen omien mieltymysten ja
valintojen ympäristövaikutuksista, laadittiin helppokäyttöinen Internet-työkalu valintojen vaikutusten
arviointiin. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi jo ennen vapaa-ajanasunnon hankkimiseen liittyviä tarjouspyyntöjä. Työkalu antaa tulokset Ekopassiluokituksen perusteella. Työkalussa
on tehty yksinkertaistuksia, joten esimerkiksi materiaalien hiilijalanjälki on suuntaa-antava eikä valittua lomatalotyyppiä koskeva ominaisuus. Ekopassin nettityökalu on Internet-sivulla
http://ekopassi.vtt.fi.
KyläPassin kehittämiseksi tarkasteltiin kolmea aluekehittämiseen suunnattua arviointijärjestelmää;
BREEAM Communities [21], CASBEE for Urban Development [22] sekä LEED for Neighborhood
Development [23] sekä pohdittiin niiden soveltuvuutta käyttöön Suomessa. Tehdyn tutkimuksen
[19] mukaan nämä arviointityökalut eivät sovellu lomakylien kehittämisen työkaluiksi.
Arviointijärjestelmien kriteerit ovat vahvasti maakohtaisia ja sidottuja paikalliseen kulttuurin, lainsäädäntöön, määräyksiin sekä standardeihin. Arviointityökalujen hyödyntäminen Suomessa vaatisi
maakohtaisia sovelluksia. Esimerkiksi LEED for Neighborhood Development viittaa useaan amerikkalaiseen standardiin. Kyseisten standardien soveltaminen saattaa olla mahdotonta Suomessa
alueellisten erojen vuoksi. Myös kulttuurieroja löytyy; LEED for Neighborhood Development esimerkiksi painottaa kävelykelpoisia katuja ja kevyen liikenteen väyliä terveydellisistä syistä. Suomessa ne ovat itsestäänselvyys.
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5.2

Ekopassi

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuudella tarkoitetaan vapaa-ajan asumisen laatua suhteessa siitä
aiheutuviin ympäristöhaittoihin, rakentamisen materiaalien käyttöön ja kustannuksiin. Ekopassi
(kuva 14) kuvaa ekotehokkuutta ympäristönäkökulmasta. Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuuteen
ja ympäristöystävällisyyteen vaikuttavat mm.:
- Vapaa-ajan asumisen energiankäyttö
- Lomarakentamisen materiaalien kulutus
- Jätteiden synty ja käsittely
- Oman auton käyttö liikkumisessa
- Vapaa-ajan asunnon varustelutaso
Ekopassin arviointikriteerit valittiin ympäristövaikutusten perusteella Arviointitapa kuvaa vapaa-ajan
asumisen tärkeimpiä ympäristöystävällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Luokituksesta haluttiin tehdä
mahdollisimman suppea, ja siksi vapaa-ajan asunnon toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä kuten esteettömyys, turvallisuus ja sisäolosuhteet jätettiin pois. Ekopassi perustuu kuuteen tekijään:
- Sijainti ja saavutettavuus
- Materiaalien hiilijalanjälki
- Energian kulutus
- Uusiutuvan energian osuus energiankäytöstä
- Vesihuolto
- Jätehuolto, kerättävät jakeet
Ekopassin luokitusasteikon yläpää on tehty ankaraksi, eli sen saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Tällä on haluttu välttää esimerkiksi kodinkoneiden energialuokituksen energialuokkien riittämättömyys: valtaosa kodinkoneista on varustettu A - A++ -merkinnällä. Kuvassa on Ekopassin
tulostuskaavio ja lukuohje. Kriteerit ja niiden arviointiperusteet ovat tarkemmin seuraavissa luvuissa.
EkoPassilla voidaan kuvata myös yksittäisen lomatalon konsepteja. Konseptit voivat perustua
kaikkiin kuuteen indikaattoriin. Kuitenkin jätehuolto on riippuvainen kunnan jätehuollon toimivuudesta ja sijainti ja saavutettavuus maaseudun julkisen liikenteen toimivuudesta. Yksityinen vapaaajan asunnon rakennuttaja tai vapaa-ajan asuntoja valmistava teollisuus ei voi vaikuttaa näihin
luokituksiin. Ekotehokkaiden lomatalojen konseptit voidaan siten esittää taulukon 4 mukaisesti.
Taulukko 4. Ekotehokkaan lomatalon konseptit neljän keskeisen indikaattorin perusteella.
Luokka
Eko+++
Eko++
Eko+
Eko
Eko-

Ekopisteet
> 4,5
> 4,0
> 3,0
> 1,5
1,5
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Kuva 14. Ekopassi
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5.2.1

Sijainti ja saavutettavuus

Matkustus vapaa-ajan asunnon ja pääasiallisen asunnon välillä on varsin merkittävä tekijä vapaaajan asuntojen ekotehokkuudessa. Vaikka oman auton käyttö mökkimatkoihin lisää ympäristön
kuormitusta, se on usein ainoa tapa liikkua kodin ja vapaa-ajanasunnon väliä. Uusia, täysin varusteltuja vapaa-ajanasuntoja käytetään ympärivuotisesti, jolloin liikkumisen aiheuttama hiilipäästö
kasvaa. Vapaa-ajan asunnon sijainnin ja saavutettavuuden arviointi tapahtuu seuraavien kuvausten perusteella:

Eko+++

Vapaa-ajan asunnolle on toimivat julkiset liikenneyhteydet tai järjestetyt kuljetuspalvelut. Alueen palvelutarjonta kattaa peruspalvelut.
Omaa autoa ei tarvita.

Eko++

Vapaa-ajan asunnolle on toimivat julkiset liikenneyhteydet. Päivittäiset palvelut ovat pyöräilyetäisyydellä. Oma auto ei ole välttämätön.

Eko+

Vapaa-ajan asunnolle on toimivat julkiset liikenneyhteydet tai muut
kuljetuspalvelut. Päivittäisiin peruspalveluihin on julkisen liikenteen
yhteys. Oma auto ei ole välttämätön.

Eko

Vapaa-ajan asunnolle on rajoitetut julkiset ja muut järjestetyt liikenneyhteydet. Päivittäispalvelut ovat automatkan päässä.

Eko-

Vapaa-ajan asunnolle on puutteelliset julkiset liikenneyhteydet eikä
muita kuljetuspalveluita tarjolla. Oma auto on välttämätön.

5.2.2

Materiaalien hiilijalanjälki

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia on kuvattu hiilijalanjäljellä. Ekopassin laskema hiilijalanjälki sisältää ainoastaan rakentamisvaiheessa muodostuneet päästöt. Laskenta on tehty
ympäristöselosteiden ja materiaalitietokantojen perusteella. Laskelma ei sisällä seuraavia hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä:
- Puumateriaaleihin puun kasvaessa sitoutuneen hiilen merkitys
- Rakennuksen elinkaaren aikaiset oletetut huollot ja korjaukset
- Elinkaaren aikainen energiankulutus
Puumateriaalien osalta sitoutuneen hiilen poisjättäminen perustuu siihen, että hiili on jo sitoutunut
puuhun, eikä sillä siten ole rakentamisvaiheessa päästöjä pienentävää vaikutusta.
Energiankulutus on Ekopassissa otettu omaksi luokitusperusteekseen ja ilmaistaan käyttäjille tutussa muodossa kilowattitunteina. Hiilijalanjälki eli rakentamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen yhteisvaikutusta kuvaava ilmastonlämpenemispotentiaali kuvaa rakennusmateriaaleihin
ja -tuotteisiin niiden valmistuksessa, kuljetuksessa ja itse rakentamisessa sitoutunutta energiaa.
Ekopassin hiilijalanjälkiluku sisältää (niiltä osin kuin rakennuksessa on käytetty):
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-

Rakennuksen oleelliset rakenteet ilman kalusteita ja varusteita
Vesi- ja viemäriputkistot (talon sisällä)
Lämmönjakojärjestelmä
Ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokone

Osa ympäristötekniikasta kuten aurinkokeräimet ja -paneelit, tuuligeneraattorit, lämpöpumput ja
talokohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät on jätetty hiililaskelman ulkopuolelle, koska näistä ei
ole kattavia ympäristöselosteita.
Hiilijalanjälki ilmaistaan rakennuksen huonealaa kohti. Tämä kuvaa materiaalinkäytön tehokkuutta:
paljonko käytettävää tilaa saavutetaan kulloisillakin rakenteilla.

5.2.3

Energiakulutus

Vapaa-ajan asuntojen vuotuiseen energian kulutukseen vaikuttaa olennaisesti vapaa-ajan
asunnon käyttömäärä. Ekopassin energia-arviointi käsittelee rakennuksia kolmella eri käyttöprofiililla:
- Ympärivuotinen käyttö: Käyttölämpötilassa koko lämmityskauden
- Osa-aikainen käyttö: Käyttölämpötilassa kesäkuusta - elokuuhun ja talvikautena 3 vrk/kk.
Muuna aikana +5 °C lämpötilassa
- Kesäkäyttö: Käyttölämpötilassa kesäkuusta elokuuhun ja talvikautena 3 x 5vrk, muun ajan
kylmillään.
Tilojen ja käyttöveden energiankulutus tarkoittaa sitä energiamäärää, joka tarvitaan huoneilman ja
käyttöveden lämpötilatason ylläpitämiseen. Tämä kuvaa vapaa-ajajanasunnoissa tyypillisen suoran
sähkölämmityksen energiankulutusta. Lämpöpumppujen lämpökerroin otetaan huomioon uusiutuvan energian osuudessa. Maalämpöpumpulle käytetään tilojen lämmityksen osalta lämpökerrointa
(COP) 3,5 ja käyttöveden lämmitykselle 2,5. Menettelytavan perusteena on valittu uusiutuvan
energian kriteeri % energiankulutuksesta. Jos lämpöpumpun käytöstä ainoastaan sähköenergia
sisällytettäisiin energiankulutukseen, maasta saatavaa energiaa otettaisiin huomioon kahdesti:
energiantarvetta pienentävänä energiana ja uusiutuvan energian osuuden kasvuna. Sama koskee
myös esimerkiksi aurinkolämpöä.
Luokitteluasteikkoja on kaksi, ympärivuotinen käyttö ja osa-aikainen käyttö. Energian kulutus ilmaistaan ns. ominaiskulutuksena kWh huonealan neliömetriä kohti vuodessa.
5.2.4

Uusiutuvan energian osuus

Kokonaiskulutuksen lisäksi tarkastellaan uusiutuvan energian osuutta kulutuksesta. Uusiutuvan
energian määrään vaikuttavat, lämpöpumput, aurinko- ja tuulienergia ja tulisijat. Aurinkolämmölle
ja -sähkölle käytetään joko ilmoitettua, laskelmaan perustuvaa tuottoa tai energian tuotantomuodolle tyypillistä uusien järjestelmien keskimääräistä tuottoa. Uusiutuvan energian osuus lasketaan
tuotetun uusiutuvan energian määrän (kWh) suhteena vuotuiseen energiankulutukseen.
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5.2.5

Vesihuolto

Ekopassin vesihuolto perustuu enemmänkin käytettävän vesimäärän ja muodostuvan jäteveden
vähentämiseen kuin jäteveden käsittelyn vaatimiin ratkaisuihin. Vesihuollon ratkaisut vaikuttavat
myös muihin osa-alueisiin. Esimerkiksi mahdollisuus jättää vapaa-ajanasunto talvella kylmilleen tai
lähes kylmilleen riippuu siitä, onko vapaa-ajan asunnossa jäätymisvaarassa olevia vesiputkistoja ja
-kalusteita. Vesihuollon ekotehokkuusluokka määritellään seuraavien perusteiden mukaan:

Eko+++

Rakennus voidaan tarvittaessa jättää kokonaan kylmilleen.
Rakennuksessa ei ole kiinteää paineellista vesijohtoa, vaan kantovesi
tai kesäkäyttöinen järjestelmä, joka on poistettava kokonaan käytöstä
talveksi (esim. tyhjentämällä pumppu ja vesijohto). Kodinkoneiden
energiatehokkuusluokka on A.
Rakennus voidaan tarvittaessa jättää kokonaan kylmilleen käytön väliajoiksi, jolloin vesihuoltojärjestelmä tyhjennetään. Järjestelmän tyhjentäminen sekä sen käyttöönotto ovat kohtuullisen helppoja toimenpiteitä. Kodinkoneiden energiatehokkuusluokka on A.

Eko++

Jos rakennuksen pinta-ala on suurempi kuin 50 m2, rakennus ja sen
vesihuoltojärjestelmä on suunniteltava siten, että järjestelmän käyttö
on mahdollista talvellakin ilman jäätymisriskiä, vaikka vähintään 50
% huoneistoalasta pidetään lämmittämättömänä (vettä käyttävät laitteet, putket yms. sijaitsevat keskitetysti muusta tilasta eristettävissä ja
tarvittaessa paikallisesti lämmitettävissä olevassa tilassa). Rakennuksen lämmitetyn tilan peruslämpö on korkeintaan +10 C. Kodinkoneiden energiatehokkuusluokka on A.
Jos rakennuksen pinta-ala on pienempi kuin 50 m2, rakennus ja sen
vesihuoltojärjestelmä on suunniteltava siten, että järjestelmän käyttö
on mahdollista talvellakin ilman jäätymisriskiä, vaikka mahdollinen
peruslämpö on korkeintaan +10 C. Kodinkoneiden energiatehokkuusluokka on A.

Eko+

WC-tilat ovat sellaisia ja sijoitettu siten, että niihin voidaan sijoittaa
kuivakäymälä. Jos valitaan huuhtelukäymälä, sen on oltava vähävetinen (enintään 0,5 litraa/ huuhtelu). Kodinkoneiden energiatehokkuusluokka on A.

Eko

Saunan vesihuoltojärjestelmä on suunniteltu siten, että siinä voidaan
käyttää järvivettä. Kodinkoneiden energiatehokkuusluokka on A.

Eko-

Rakennuksen vesihuoltojärjestelmä ei toteuta mitään ylemmistä vaihtoehdoista.
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5.2.6

Jätehuolto

Jätehuolto arvioidaan vapaa-ajan asunnon käyttäjän erilleen keräämien jätejakeiden mukaan.
Erillisiksi jätejakeiksi lasketaan keräyspaperi, kartonkipakkaukset, lasi, metalli, biojäte, kierrätettävä
muovi, energiajäte, sekajäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä ongelmajäte. Jätehuolto kuvaa vapaa-ajanasunnon

Eko+++

Vähintään 9 kerättävää jaetta

Eko++

Vähintään 8 kerättävää jaetta

Eko+

Vähintään 7 kerättävää jaetta

Eko

Vähintään 6 kerättävää jaetta

Eko-

Kerätään vähemmän kuin 6 jaetta

5.2.7

Ekopassi-nettityökalu

Ekopassi on myös Internetselaimella käytettävä työkalu, joka on tarkoitettu vapaa-ajan asuntoa
rakentamassa tai hankkimassa olevalle henkilölle erilaisten perusratkaisujen vertailuun ekotehokkuuden näkökulmasta. Ekopassin avulla voi suunnitelmiensa ja päätöksentekonsa tueksi saada
helposti, melko karkeilla lähtötiedoilla tuntuman eri perusratkaisujen suhteesta toisiinsa.
Ekopassin käyttöliittymässä käyttäjä vastaa muutamiin rakennettavaa rakennusta koskeviin kysymyksiin ja valitsee rakennuksensa rakenteet laskurin rakennevaihtoehdoista. Annettujen tietojen
avulla laskuri arvioi energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen tunnusluvut ja muodostaa rakennuksen
ekotehokkuusluokituksen. Ekopassityökalu otetaan koekäyttöön vapaa-ajan asuntomessuilla
Työkalussa rakennuttaja voi tehdä valintoja lomatalon lattiapinta-alan, muodon, kerrosluvun, rakennuksen energiatehokkuustason, ikkunaratkaisujen, lämmitys- ja ilmanvaihtotapojen tai lomatalon käyttötavan suhteen, kuva 15. Työkalu kertoo valintojen vaikutukset talon käytön aikaiseen
päästöön. Peruskäyttötavat ovat ympärivuotinen käyttö ja kesäkäyttö. Rakennuksen varustelutaso
(vesijohto, viemäri yms.) vaikuttaa varsinaisen käyttöajan ulkopuolella talon ylläpitolämmitykseen.
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Kuva 15. Ekopassityökalun laskennan kulku.

5.3

Kyläpassi

Kyläpassin tarkoitus on toimia ammattimaisesti toteutettavan vapaa-ajan asuntoalueen kehittämisen tukena. Vapaa-ajan asuntoalueen rakennusten arvioinnissa voidaan käyttää Ekopassityökalua.
Alueen tavoitelluista ominaisuuksista arvioidaan perusinfrastruktuurin ratkaisut, aluevalaistus,
luonnon ympäristö, saavutettavuus, palvelut ja energian tuotantotavat.
Olennaiset lomakylän ympäristöystävällisyyteen ja ekotehokkuuteen vaikuttavat tekijät ovat alueen
sijainti sekä liikenne, alueen infrastruktuuri ja luonnontila, alueella sijaitsevat palvelut sekä energia.
Kuvassa 16 on esitetty Kyläpassin luokittelukategoriat.
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Kuva 16. Kyläpassin luokittelukategoriat
5.3.1

Sijainti ja liikenne

Sijainti
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Täydennysrakentamista.

EKO ++

Täydennysrakentamista sekä olemassa olevan alueen yhteyteen rakentamista.

EKO +

Olemassa olevan alueen yhteyteen rakentamista.

EKO

Rakennetaan ennestään rakentamattomalle alueelle, olemassa olevan alueen läheisyyteen (palvelut osittain hyödynnettävissä).

EKO -

Rakennetaan ennestään rakentamattomalle alueelle.
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Saavutettavuus julkisilla liikenneyhteyksillä, autoriippuvuus
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Toimivat julkiset liikenneyhteydet, järjestetyt kuljetuspalvelut, alueen palvelutarjonta kattaa peruspalvelut, oma auto
ei välttämätön.

EKO ++

Toimivat julkiset liikenneyhteydet, päivittäiset palvelut kävely- tai pyöräilyetäisyydellä, oma auto ei välttämätön.

EKO +

Toimivat liikenneyhteydet, tai muut liikennepalvelut, julkisen liikenteen yhteys päivittäispalveluihin, oma auto ei välttämätön.

EKO

Rajoitetut julkiset liikenneyhteydet tai muut järjestetyt liikennepalvelut, palvelut automatkan päässä.

EKO -

Puutteelliset julkiset liikenneyhteydet tai muut kohtuuhintaiset liikennepalvelut, oma auto välttämätön.

Kevyen liikenteen väylät
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Erittäin hyvät kevyen liikenteen väylät - alueen palvelut saavutettavissa.

EKO ++

Erittäin hyvät kevyen liikenteen väylät - alueen palvelut saavutettavissa.

EKO +

Hyvät kevyen liikenteen väylät - suurin osa alueen palveluista saavutettavissa.

EKO

Kohtalaiset kevyen liikenteen väylät - muutamat palvelut
(ml. päivittäisruokakauppa) saavutettavissa.

EKO -

Palvelut hankalasti saavutettavissa kevyen liikenteen väylillä.

Vesi- ja viemäriverkko
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Rakennukset edellytetään varustettavan kuivakäymälöillä.
Alueella on yhteinen vedenottamo tai kaivo, josta rakennetaan vesijohtoverkosto rakennuksiin. Rakennuksista syntyvät
harmaat jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Alueella
toimiva huoltoyhtiö hoitaa käymälöiden tyhjennyksen ja
harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmien ylläpidon.

EKO ++

Rakennukset edellytetään varustettavan kuivakäymälöillä ja
niille järjestetään tyhjennyspalvelu alueen ulkopuolella toimivalta huoltoyhtiöltä. Alueelle rakennetaan yhteinen ve42
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denottamo tai kaivo ja vesijohtoverkosto rakennuksiin. Rakennuksista syntyville harmaille jätevesille rakennetaan
viemäriverkosto ja yhteinen käsittelyjärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö.
EKO +

Alueelle rakennetaan vesi- ja viemäriverkostot, jotka voidaan liittää olemassa olevan vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

EKO

Alueelle rakennetaan uudet vesi- ja viemäriverkostot sekä
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri olemassa olevan vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

EKO -

Alueelle rakennetaan uudet vesi- ja viemäriverkostot sekä
yhdysvesijohto ja siirtoviemäri olemassa olevan vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Vesihuoltolaitoksen vedenottamoa
joudutaan laajentamaan tai jätevedenpuhdistamoa tehostamaan.

Jätehuolto
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Luokittelu perustuu keräyspisteiden jätejakeiden
lukumäärään, vaikka kunta ei pystyisi toistaiseksi huolehtimaan kaikista kerätyistä jätejakeista. Lisäksi jätteiden keräyspiste tulee olla varustettuna lähimmän ongelmajätteiden keräyspisteen yhteystiedoilla. Kiinteistökohtaisia jäteastioita ei ole, eikä biojätteen erilliskeräystä. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Jätteiden keräyspisteissä keräysastiat 8 jätejakeelle. Jätemäärä alle 53kg/hlö/a. 90% jätteistä hyödynnetään; materiaalina >50%.

EKO ++

Jätteiden keräyspisteissä keräysastiat 7 jätejakeelle. Jätemäärä alle 57kg/hlö/a. 85% jätteistä hyödynnetään; materiaalina >50%.

EKO +

Jätteiden keräyspisteissä keräysastiat 6 jätejakeelle. Jätemäärä alle 60kg/hlö/a. 80% jätteistä hyödynnetään; materiaalina >50%.

EKO

Jätteiden keräyspisteissä keräysastiat 6 jätejakeelle. Jätemäärä alle 63kg/hlö/a. 80% jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana; materiaalina hyödyntämisen osuus >50%

EKO -

Jätteiden keräyspisteissä keräysastiat 5 jätejakeelle. Jätemäärä alle 67kg/hlö/a. 80% jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana.

Aluetehokkuus (=r akennuksen kerrosala / alueen pinta-ala)
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
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5.3.2

EKO +++

ea > 0,20.

EKO ++

ea = 0,16-0,20.

EKO +

ea =0,12-0,16.

EKO

ea =0,08- 0,12

EKO -

ea < 0,08.

Luonnontila

Biodiversiteetti
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Luonnontilassa säilytetyn alueen osuus poislukien rakennusalue + tiestö 100 %.

EKO ++

Luonnontilassa säilytetyn alueen osuus poislukien rakennusalue + tiestö 80 %.

EKO +

Luonnontilassa säilytetyn alueen osuus poislukien rakennusalue + tiestö 60 %.

EKO

Luonnontilassa säilytetyn alueen osuus poislukien rakennusalue + tiestö 35 %.

EKO -

Luonnontilassa säilytetyn alueen osuus poislukien rakennusalue + tiestö 10 %.

Melutaso
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:

5.3.3

EKO +++

Ulkona 40dB kaikkina vuorokauden aikoina.

EKO ++

Ulkona 40dB kaikkina vuorokauden aikoina.

EKO +

Ulkona 40dB kaikkina vuorokauden aikoina.

EKO

Ulkona klo 07–22: 45dB, klo 22–07 40dB

EKO -

Ulkona klo 07–22: 45dB, klo 22–07 40dB

Palvelut alueella

Etätyömahdollisuus
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Toimivat internetyhteydet.

EKO ++

Toimivat internetyhteydet.
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EKO +

Toimivat internetyhteydet.

EKO

Toimivat internetyhteydet.

EKO -

Ei toimivia internetyhteyksiä.

Etäisyys julkisen liikenteen pysäkistä, postilaatikosta ja päivittäistavarakaupasta
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

alle 0,5 km

EKO ++

0,5–1,5 km.

EKO +

1,5–3,5 km.

EKO

3,5–5,5 km

EKO -

yli 5,5 km

Palvelut
Ekosysteemipalvelut kattavat ihmisen luonnosta saamat aineelliset ja aineettomat hyödyt (mm.
riista, marjastus, sienestys, virkistys). Isännöinti- ja siivouspalvelu sisältävät talonmiespalvelut,
kuivakäymälöiden ja sakokaivojen tyhjennyksien järjestämisen sekä vapaa-ajanasuntojen siivouspalvelun. Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:

5.3.4

EKO +++

Erittäin monipuoliset ekosysteemipalvelut sekä alueella toimivat isännöinti- ja siivouspalvelut.

EKO ++

Erittäin monipuoliset ekosysteemipalvelut. Isännöinti- ja siivouspalvelut tilattavissa.

EKO +

Monipuoliset ekosysteemipalvelut. Isännöinti- ja siivouspalvelut tilattavissa.

EKO

Ekosysteemipalvelut. Isännöinti- ja siivouspalvelut tilattavissa.

EKO -

Ekosysteemipalvelut edellyttävät matkustamista.

Energia

Rakennusten energiantarve
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten energiantarpeen luokituksen vaihtoehdot ovat:
EKO +++

< 60 kWh/m2a

EKO ++

< 85 kWh/m2a

EKO +

< 110 kWh/m2a

EKO

135 kWh/m2a
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EKO -

> 135 kWh/m2a

Uusiutuvan energian osuus (poislukien liikenne)
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

100 % uusiutuvaa

EKO ++

60 % uusiutuvaa

EKO +

40 % uusiutuvaa

EKO

20 % uusiutuvaa

EKO -

Paikallinen energiaverkko.

Ulkovalaistus alueella
Luokittelu perustuu käyttäjän antamiin tietoihin. Vaihtoehdot eri luokituksille ovat:
EKO +++

Ekosysteemin huomioiminen valaistuksen suunnittelussa,
tarpeettoman valaistuksen minimointi, energiatehokkaat valaisimet, liiketunnistimet.

EKO ++

Tarpeettoman valaistuksen minimointi, energiatehokkaat
valaisimet, liiketunnistimet.

EKO +

Energiatehokkaat valaisimet, liiketunnistimet.

EKO

Liiketunnistimet.

EKO -

Ulkovalaisimet varustettu hämäräkytkimillä.

6. Mäntyharjun Pähkinälehdon EkoPassiarviointi
Ekopassiarviointi kokeiltiin Mäntyharjun Pähkinälehdon vapaa-ajan asuntoalueella. Arviointi tehtiin
messualueen kaikille uusille vapaa-ajan asunnoille rakennusten suunnitteludokumenttien perusteella. Rakennusten energiantarpeet ja rakentamisen hiilijalanjäljet laskettiin. Messukohteiden
arvioinnin tarkoituksena oli nostaa esille erilaiset ekotehokkuuden osatekijät ja kuvata ratkaisumalleja, joilla ekotehokkuutta voitaisiin parantaa.
Materiaalien hiilijalanjälki kuvaa rakentamisesta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen yhteisvaikutusta. Arvio sisältää ainoastaan rakentamisvaiheen päästöt. Laskenta on tehty RT- ympäristöselosteiden keskeisimpien arviointiperiaatteiden mukaisesti. Hiilijalanjälkeen ei ole laskettu puuhun sen kasvun aikana sitoutunutta hiiltä. Osa ympäristötekniikasta, kuten aurinkokeräimet ja -paneelit, lämpöpumput ja talokohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmät on jätetty laskelman ulkopuolelle, sillä näistä tuotteista ei ole saatavilla kattavia ympäristöselosteita. Perinteinen suomalainen
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kesämökki – toisin sanoen kesäkäyttöinen, puulla lämmitettävä ja niukasti varusteltu hirsimökki –
saa hyvän tuloksen hiilijalanjäljen arvioinnissa.
Tuloksissa näkyy se, että talotekniikka kasvattaa rakennuksen hiilijalanjälkeä. Vastaavasti talotekniikan avulla on saavutettu hyviä tuloksia toisissa arviointikategorioissa: esimerkiksi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajanasunnon koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmön talteenotto pienentävät lämmitystarvetta ja sitä kautta parantavat tulosta ”energiankulutus” –kohdassa.
Rakennuksen käytön aikaisia päästöjä ei sisällytetty hiilijalanjälkeen, vaan ne otetaan huomioon
rakennuksessa käytetyn energian ja uusiutuvan energia osuuden avulla. Uusiutuvan energian
osuudella verrataan rakennuksessa tapahtuvaa uusiutuvan energian tuotantoa rakennuksessa
käytettävään energiaan. Uusiutuvaan energiaan lasketaan mm. puu, aurinkoenergia sekä lämpöpumppujen tuotto, josta on vähennetty sähköenergiankulutus. Pähkinälehdon alueen rakennuksista plusenergiatalo Luukku ja nettonollaenergiatalo Kivitasku saivat EKO+++ -luo-kituksen. Plusenergiatalo Luukku tuottaa vuodessa enemmän energiaa kuin kuluttaa.
Vapaa-ajan asunnon käyttöaste vaikuttaa energiankulutus-kohdan tulokseen merkittävästi. Ekopassissa on omat asteikot ympärivuotisessa ja osa-aikaisessa käytössä oleville vapaa-ajan asunnoille. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu kohde Kivitasku yltää tässä kategoriassa parhaaseen
luokitukseen. Kivitasku on toteutettu passiivitalon ratkaisuin. Passiivitalon ratkaisut soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuihin vapaa-ajan asuntoihin, joiden käyttöaste on korkea.
Vesihuollon ratkaisuissa on paljon kehitettävää. Messualueella valmiiksi ollut viemäriverkko on
ohjannut liittämään kaikki kohteet kunnalliseen jätevesiviemäriin. Pähkinälehdossa vesihuolto-kohdan parhaaseen kategoriaan yltää vapaa-ajan asunto, joka voidaan tarvittaessa jättää talveksi kokonaan kylmilleen vesihuoltojärjestelmän vaurioitumatta. Ekopassi-arviointi nostaa erityisesti esille
vapaa-ajan asunnot, joiden wc-tilojen mitoitus mahdollistaisi kuivakäymälöiden sijoittamisen.
Sijainti ja saavutettavuus- ja jätehuolto-kohta on arvioitu koko Pähkinälehdon alueen sijainnin ja
jätehuoltojärjestelmän mukaan, joten kaikki messukohteet saivat saman luokituksen näiden osatekijöiden arvioinnissa. Alueella on varauduttu yhdeksän eri jätejakeen keräämiseen.
Arvioitujen lomatalojen EkoPassit ovat liitteessä 1. Arviointi osoittaa, että lomarakentamisen ekotehokkuudessa on vielä runsaasti kehitettävää.
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