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Hirsitalon 
ekologisuudesta



Ekologinen?



EKOLOGINEN 
=  Luonnonvaroja säästävä.

→ Luonnonvarojen vähäinen kulutus koko tuotteen elinkaaren aikana.

EKOLOGINEN 
=  Luonnonvaroja säästävä.

→ Luonnonvarojen vähäinen kulutus koko tuotteen elinkaaren aikana.
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Hirsitalo ja energiatehokkuus?
”energiatehokkuudella [tarkoitetaan] suoritteen, palvelun, 
tavaran tai energian tuotoksen ja energiapanoksen välistä 

suhdetta”
Energiatehokkuuslaki 1429/2014



”Vanhan rakennuksen kuuluukin lämmetä vähän harakoille -
se on hinta sille, että rakenteet säilyvät terveinä.”

Rakennusfysiikkaa
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Antti Nyman: 
Hukkalämpö = HYÖTYLÄMPÖ
Pekka Saatsi: 
”Lämpöenergia käytetään 
tavallaan kahteen kertaan”
(kuivattaa rakenteita)



Eristevalmistajan nettisivut 17.8.2013, 
26.11.2015

Korjauskeskusten seminaari                 
Tampere 12.1.2016 © Lunette rpp

Mikä on hengittävä 
rakenne?



Hengittävä rakenne         ≠ VETOISA

AKTIIVINEN, SISÄILMAA TASAPAINOTTAVA RAKENNE:

• Höyrynsuluton (muoviton)

• HYGROSKOOPPISUUS + DIFFUUSIO
↔ Vesihöyry + muu kaasutasapaino

+ nestemäisen veden vastaanottokyky      
(kuivuminen)

• ”ylipaineinen”
(vrt. höyrynsulullisissa rakenteissa 
alipaine (koneellinen ilmanvaihto))

• → sisäilman laatu (tasaa huoneilman 
kosteutta, mutta myös esim. 
hiilidioksiditasapainoa)

• Eristämisessä käytettävä hengittäviä 
materiaaleja.
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Rakennustyypeissä täysin erilainen 
toimintaperiaate

Voiko näitä ohjeistaa  samoin säännöin?
(1800-ln vs. 2000-ln talo)

EDUSTAAKO TALOSI MODERNIA VAI 
PERINTEISTÄ TOIMINTAPERIAATETTA?

KAKSI ERILAISTA RAKENNUSTYYPPIÄ:
perinteinen hengittävä rakenne 
(painovoimainen ilmanvaihto) 

vs. 
moderni höyrynsulkuinen
(koneellinen ilmanvaihto)

Jos hengittävää rakennetta eristetään 
liikaa aiheutetaan riskirakenne.

Kosteustekninen toimivuus

← ← Lämpö
← ← Kosteus!!
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Lämpöhukan kuivattava vaikutus



HUOM!

Teoreettinen mallinnus, todellisuudessa 
olosuhteet rakenteen sisällä vaihtelevat paljon.

Riippuvainen asumistottumuksista: 
Sisätilan lämpötilalla ja kosteusrasituksella 
olennainen vaikutus!

Kuva Viri ja valkee – vanhan rakennuksen lämpö- ja energiatalous 
(2014)
© Pertti Heikkinen, Savora Oy/Hometalkoot;
Kati Lahtinen, Lunette rpp; Pauliina  Lindell

Höyrynsuluttoman rakenteen riski lisäeristettäessä : 
kun rakenne jäähtyy liikaa, alkaa sen sisään tiivistyä vettä. 

→ Sisäpuolinen lisäeristys oltava alle 30 mm 

KOSTEUDEN KULKU HENGITTÄVÄSSÄ RAKENTEESSA
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Materiaalien tasapainokosteuksia (l/m3) 
absorptiotilanteessa

→ 75 RH% (mikrobit alkavat kasvaa)

• Hirsi 65 l (litraa)
• Sahanpuru 19 l
• Kutterinlastu 14 l
• Ekovilla 4 l     (selluvilla)
• Tuulileijona 23 l    (huokoinen puukuitulevy)
• Isover 0,29 l  (mineraalivilla)

→ Massiivipuu ylivertainen hengi ävänä rakenteena

Lähde: Antti Nyman arkkitehti, rakennusurakoitsija
Korjausrakentamiskeskusten seminaari, Tampere 12.1.2016
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Hengittävällä rakenteella on   
hyvä viansietokyky.



• hengittävä vai höyrytiivis rakenne? (ylipaineinen/alipaineinen)
• tue painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa

• Tuuletuksen yhteys energiatalouteen
– painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee tuuletusta tuekseen
– nopea ristivetotuuletus
– kuiva ilma lämpenee helpommin ja jäähtyy hitaammin kuin kostea

• Tulisijojen käyttö ! 
– olennainen osa vanhojen rakennusten toimintaperiaatetta: 

tukee hengittävän rakenteen ja luonnollisen ilmanvaihdon  toimintaa
– muistettava oikea käyttötapa

• Rossipohjan  tuuletusluukut
– sulje pakkaskaudeksi, MUISTA avata keväällä

• etc.

Rakennuksen käytön hallinta kaiken lähtökohta 
- Tunnista talosi toimintaperiaate 
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Mihin rakennuksessa kuluu lämmitysenergiaa? 
(vanha rakennus, ei päde matala- tai passiivienergiataloihin)

Värmen i gamla hus (Gudmundsson 2006) Puutalon perusparannus  rakenteet ja ulkonäkö (Niskala 1986)

+ Taloussähkö!
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1. Ilmatiiviyden parantaminen on aina eduksi:       
Ilmatiivis ≠ Höyrytiivis

2. Lisäeristäminen yläpohjassa kannattaa:                                    
- alun perin usein riittämätön                                               
- yleensä mahdollista ilman, että  

rakennuksen autenttisuus kärsii 
- paras paikka myös lämpötaloudellisesti
- malttia silti

3. Lisäeristyksen mahdollisuus punnittava 
silloin, kun remontti on jo jostain muusta 
syystä käynnissä.

Miten  vanhan talon 
lämmönpitävyyttä voi parantaa?
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Rakenteen lämmönpitävyyteen 
vaikuttavat:

Lämmöneristysarvo
+

Lämmönvarauskyky
(rakenteen massa) 

+
Ilmatiiviys

+
Rakenteiden kuivuus

(materiaaliriippuvainen)
+

Rakenteiden lämpötila
(materiaaliriippuvainen)

+
...

Säästä vanhat eristeet 
→ ekologisuus, iviys, viansietokyky, home-

ja sienikasvustojen vastustuskyky, 
ääneneristävyys 



Rakenteiden 
lämmöneristävyys §

materiaali, vahvuus, ilmatiiviys, 
lämmönvarauskyky, kuivuus 

Energiamuodon 
valinta  §

lisäeristämistä olennai-
sempaa, hybridiratkaisut

Asumistaso
pinta-ala (1970→2010), 

pesutilat

Varustelutaso
talotekniikka, valaistus, 

kodinkoneet, viihde-
elektroniikka

Rakennuksen käytön hallinta
toimintaperiaate, talotekniikan mitoitus, 

käyttö ja huolto

Asumistottumukset
Sisälämpötila, kosteusrasi-

tus, lämpimän veden käyttö
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→  Kokonaisuus ratkaisee
Asukkaan vapaus ja vastuu valita.

Mitkä tekijät vaikuttavat rakennuksen ostoenergiankulutukseen?



Hirsitalo ja materiaalitehokkuus?
” Materiaalitehokkuus tarkoittaa materiaalien 
hyödyntämistä siten, että mahdollisimman 

pienillä panoksilla saadaan tuotettua 
kilpailukykyisiä tavaroita ja palveluja.” 

Ilmasto-opas.fi SYKE | Aalto-yliopisto, YTK | Ilmatieteen laitos



• puu kotimainen lähituote
• alhainen jalostusaste 
• sitoo hiiltä
• massiivirakenteet: rakennusmateriaalien vähäinen kirjo
• ekologiset, orgaaniset materiaalit 
• muiden alojen sivutuotteiden hyödyntäminen 
• rakenteiden yksinkertaisuus

→ rakennusvirheiden mahdollisuus pienempi
→ kestävyys
→ helppo huolle avuus, korja avissa
→ siirre ävissä (elemen rakentamista)

• helppo kierrätettävyys, vähäinen purkujäte: uudelleen 
käyttö/lahoaminen/energiakäyttö
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Esimerkkejä perinteisistä ekologisista 
materiaaleista

(Edelleen käytettävissä!)

• hirsi
• sahanpuru, kutterinpuru
• (turve, sammal)
• (pellava)
• olki
• savi
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• keittomaali
• temperamaali, savimaali, 

maitomaali, suopakuuraus
• muovittomat paperit; mm. 

voimapaperi, sanomalehti



Savi on hygroskooppisempaa kuin puu.
→ turvallinen materiaali puuta vasten

Unohdettu savi uusiokäyttöön: savella monia hyviä ominaisuuksia, 
saumaton ilmatiivis rakenne esimerkiksi rossipohjiin
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SAVEN ETUJA: hengittävyys, ilmaa 
puhdistava, kemikaalivapaa, 
akustiikka, ilmatiiviys, 
paloturvallisuus, ekologisuus, 
edullisuus, pitkä käyttökokemus,...

”Lämpöseinä”

Unohdettu savi uusiokäyttöön: savella monia hyviä ominaisuuksia, 
myös hengittävää uudisrakentamista modernein maustein
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Savesta käyttökokemusta vuosisatojen ajalta
Vanhatkin rakenteet korjattavissa.
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Hirsitalo ja ekotehokkuus?
Vähemmästä enemmän -periaate, joka huomioi 

koko elinkaaren aikaisen luonnonvarojen ja 
energian kulutuksen, tuotteiden pitkäikäisyyden 

ja huollettavuuden, kuljetus- ja 
varastointitarpeen, kierrätettävyyden, 

kulutustarpeen vähentämisen sekä 
jätetuotannon. K.Lahtinen

MIPS-luku (material input in service)



Energiatehokkuus     vs.   Ekotehokkuus
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Raaka-aineiden käyttö

Päästöt ja jätetuotanto
Pitkäikäisyys

Huollettavuus
Valmistuksen tarpeen 
vähentäminen

Näkökulman kapeus?

*Suomessa tuotetaan jätettä kolmanneksi eniten 
EU:ssa (per capita), rakennusjätteen osuus 

kolmannes kaikesta tuotetusta jätteestä (EU).

Hirsirakennusten 
ekologisuus

*Rakennustuotteiden määrä 
1800- ja 2010-luvulla?
*Kierrätettävyys?



Esimerkkejä helppoon ”energiaremonttiin”
ilman investointeja, ilman takaisinmaksuaikaa

Pirkanmaan Hirsitaloilta                              
Kuru 14.6.2018 © Lunette rpp

*Lämmin käyttövesi
5 min. → 2,5 min. 

‒1690 kWh, ~7 % 

*Sisälämpötila
22°C → 20°C

‒2500 kWh, 10 %

Terveys! 

*Tekstiilit
matot, verhot, 

oviverhot
- pintalämpötila, 
ulko-oviremontti 

väliin

*Lämpöviihtyvyys
Tulisijat käyttöön → 

sisälämpötila

*Tiivistäminen
Asuinviihtyvyys → 

sisälämpötila

*Lumi 
eristeenä, 

tuuletusluukut 
Asuinviihtyvyys → 

sisälämpötila

*Kuiva polttopuu
20 % → 15 % 

‒1690 kWh ~7%
(puulämmitys)

*Monikäyttöinen 
puuhella

korvaa sähköhellan, 
patterin ja 

liesituulettimenLaskettu 25 000 kWh 
vuosikulutukselle (lämmitys).



Mitä saavutettavissa?
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Passiivitalo Lupaus (2009) Kimmo Lylykangas (ekotoimivakoti.fi)

Reittinä pitkälle viety talotekniikka vai 
vaatimattomuus ja yksinkertaisuus?



Taulukko pohjalla: 
Jyri Nieminen/VTTVRT. Esimerkkirakennuksen toteutunut energiankulutus/vuosi (4 hlöä, ka 5v.): 

rv. 1916, 170 m2, alkup. ikkunat ja seinärakenteet  
sähkönkulutus 83 kWh/m2
(14 000 kWh/v, huom. kokonaisenergiankulutus suurempi: maalämpö + uunilämmitys)
Ostoenergia: Sähkö+polttopuu: 146 kWh/m2 (laskennallinen n. 250 kWh/m2)

Mitä vanhan rakennuksen energiankulutus voi olla suhteessa 
matalaenergiarakennuksiin?
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(energiatehokaskoti.fi) kWh/m2
plusenergiatalo <0
nollaenergiatalo 0-
passiivienergiatalo 60-86 
matalaenergiatalo 78-115 
vanha energialuokka A max. 150
normaalitalo 160-175 



L Passiivitalo takka 183 24100 132 4 6025
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Uudistalojen (2012) ja vanhan hirsitalon (1916) toteutuneita 
energiankulutuksia  (Tampereen seutu 2013) 

Lähteet: FinZeb –hanke (finzeb.fi); Samu-Pekka Jokitalo. 
Energiankulutusten vertailu pientaloissa (2014) TAMK; Paroc-passiivitalo  

– kylmän ilmaston energiaratkaisu (2013) VTT; Lunette rpp

A Nollaenergiatalo Poistoilmalämpö 254 0 11800 79 4 2950

C Matalaenergiatalo Sähkö 136 18900 139 4 4733

X Hirsitalo (rv. 1916) maalämpö, uunit 170 n. 250 13500 80 4 3386
” (puunkulutus mukana*)

” n. 250 n.23500 138 ” 5875

Talotyyppi
Päälämmitys-
muoto m2

kWh/m2, 
laskennall.

kWh, 
toteutunut kWh/m2 hlö

kWh
/hlö

J Passiivitalo ilmalämpö 164 156(?) 9900 60 8 1238

Kohteiden A-N lukemissa vain sähkö ja kaukolämpö, 
puunkulutusta (kWh) ei ole huomioitu. 
Vertailu suuntaa antava.
LISÄÄ TUTKIMUSTA TARVITAAN!

§



Hirsitalo ja päästöt ?

Ilmastonmuutoksen myötä päästöillä 
tarkoitetaan yleensä ilmakehälle haitallisia 
hiilidioksidipäästöjä. Päästöjä ovat myös 

metaani- ja pienhiukkaspäästöt sekä ylipäänsä 
kaikki ympäristölle haitalliset materiaalivuodot 

(esim. ravinne- ja raskasmetallipäästöt). 
K.Lahtinen



CO2 -päästövertailua

• Vanha puutalo 150 m2,  puulämmitys, 30 000 kWh/v             13 800 kg/0 kg

-”- +  taloussähkö 7000 kWh (4 hlöä) 15 200 kg/0 kg

• Edestakaiset lennot Turkkiin, 4 hlöä 3 600 kg

• Edestakaiset lennot Bangkokiin, 4 hlöä 15 424 kg

• Yksityisautoilu 40 000 km/v   7 200 kg

• Perinteinen hirsitalo 160 m2, puulämmitys 11 000 kWh + 

maalämpö + taloussähkö 14 000 kWh/v (200g/kWh), 4 hlöä   7 860 kg/0 kg

• Naudan/sianliha-annos päivittäin (4 hlöä, a 100 g)                     2 044 kg

• Tukkirekallinen puuta n. 50 000 kg ?
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Laskennallisesti usein 0 kg: puuenergia hiilineutraali, samoin jos sähkö vihreää sähköä 
eli uusiutuvilla polttoaineilla tuotettu (etenk. tuulivoima), niin päästöt 0 kg. 

Huom! Luvut vain suuntaa antavia oman 
”päästökiintiön” täyttymisen mittaamiseksi. 
Luvut tarkistamattomia, myös
laskentaperusteet vaihtelevat lähteittäin.



Puulämmityksen ekologisuus?
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Tulisijan keskeinen rooli



• Luonnollinen ilmanvaihto toimii ilman energiaa ja 
huoltoa vaativaa tekniikkaa, edellyttää tuuletusta

• TULISIJA ON SEKÄ LÄMMITYS- ETTÄ 
ILMANVAIHTOLAITE      - käyttö tukee 
painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa ja 
rakenteiden säilymistä terveinä
– tehostaa ilman vaihtumista
– kuivattaa tarvittaessa sisäilmaa
– Käyttöönottoa ei kannata lykätä syksyisin:
* Syksyisin kannattaa pitää ”ilmanvaihtotulia” jo ennen 
lämmityskauden alkua (→ kuiva aa kosteaa sisäilmaa 
miellyttävämmäksi ja paremmin lämpöä pitäväksi, 
ehkäisee ”kostean talon hajua”)

• käytä oikein (Ilmanvaihdon lämpöhukka 20-35 %)
• puulämmitys uusiutuva ja hiilineutraali energiamuoto

• Lämpöviihtyvyys
Painovoimainen ilmanvaihto ja tulisijat
näyttävät mahdollistavan alhaisemman
sisälämpötilan (asuinviihtyvyydestä tinkimättä).

Tulisijalla keskeinen rooli rakennuksessa, jossa hengittävät 
rakenteet ja painovoimainen ilmanvaihto 
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Lämpöviihtyvyys  (P. O. Fanger 1960-l →)

• subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat: 
lämpötila + vetoisuus + ilmankosteus + lämmönlähteen säteily ja  pinta-ala (pintalämpötila)  
+ aineenvaihdunta + vaatetus + sopeutuneisuus + psykologiset tekijät +  ...

• uunilämmitys koetaan miellyttävämmäksi kuin vesikiertoinen patterilämmitys tai 
sähköpatteri

→ huonelämpö mahdollista pitää alhaisempana → energiasäästö

• uunilämmityksen etua myös
- äänettömyys
- tulen/tulisijan infrapunasäteily? vrt. auringon lämpösäteitä muistuttavat ominaisuudet

• eroa myös painovoimaisessa ja koneellisessa ilmanvaihdossa:
– luonnollisen ilmanvaihdon rakennuksissa asukkailla on todettu suurempi 

toleranssi lämpötilavaihteluille (mm. De Dear & Brager 2000; 2001; 2002)

• asukkaalla parempi viihtyvyys, jos hänellä on mahdollisuus vaikuttaa sisäympäristöön 
(sisäilma, lämpötila, vetoisuus, melu, ...)        monimutkainen, pitkälle automatisoitu talotekniikka?
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G
ård och Torp 8/2009



Hiilineutraali lämmitysmuoto?

Pirkanmaan Hirsitaloilta                              
Kuru 14.6.2018 © Lunette rpp

Puun poltosta suuret hiilidioksidipäästöt
CO2g/kWh

puu (0) ~460
puutähde (0) 395  
kivihiili 341
kevyt polttoöljy 267
kaukolämpö 220
sähkö (keskimäär.) 200

bensiini 265

Huom! Lukemissa epätarkkuutta 



Hiilineutraali lämmitysmuoto?
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• Puu ”varastoitua aurinkoenergiaa” - energia-arvo n. 3,2 kWh/kg (kosteus 20 %, hyötysuhde 75 %)

• hiilineutraalius: Puu on sitonut hiilidioksidin ilmakehästä kasvaessaan, mikä vapautuisi joka 
tapauksessa kun puu kuolee ja lahoo (paras tapa taltioida sitoutunut hiili onkin rakentaa puutalo 
tai tehdä puusta käyttöesine).

• ongelmallisuus aikajänteessä: puu kasvaa ja sitoo hiiltä jopa 100 v., poltettaessa hiili vapautuu heti 

• puu sitoo hiiltä parhaiten nuoren kasvun aikaan
• puun korjuutavat kasvattavat hiilipäästöjä
• metaanipäästöt – vapautuu maatuessa, mutta myös epäpuhtaasti poltettaessa

→ pol opuu hyvä o aa mahdollisimman paljon sivutuo eesta (harvennushakkuu, hakkuutähteet, 
tuulikaadot jne.), suotava että kasvu ylittää reilusti käytön, varta vasten ei kannata kaataa  polttopuuksi 
tervettä tukkipuuta, biodiversiteetin kannalta lahopuitakin syytä jättää 



Palamisen päästöt?
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• Puhtaimmillaan palamisessa vapautuu lähinnä vettä (H2O) ja hiilidioksidia (CO2) sekä jonkin 
verran riken ja typen oksideja (Sox, NOx). Pesään jää harmaa tuhka, joka käytettävissä 
lannoitteena.

→ puhtaan palamisen merkkinä kevyes  leijaileva vaaleanharmaa savu

• Epätäydellisessä palamisessa vapautuu mm. häkää (CO) ja hiilivetyjä (CxOy), kuten metaania
ja PAH-yhdisteitä. Näiden kaasujen pitäisi palaa osana paloprosessia eikä karata piipusta ulos.

• Epätäydellisessä poltossa syntyy myös hengityselimille haitallisia pienhiukkasia, kuten nokea.
→ pienhiukkaspäästöt vakava haitta etenkin tiheään rakennetuilla pientaloalueilla

• Haitallisia päästöjä vähennettävissä oikeaoppisella poltolla, joidenkin lähteiden 
mukaan jopa 20-kertaisesti
– laadukas polttopuu ja tulisija sekä oikeat poltto-olosuhteet ja 

käyttötottumukset 
– päästöjä syntyy eniten sytyttäessä ja puita lisättäessä
– päästöjä aiheutuu myös, jos palamisilmaa on liian vähän tai liian paljon, tai jos 

se on väärin kohdennettu



• kuivaa (kosteus 10 (-20) %, mielellään ylivuotista, rasiin- tai 
talvikaadettua)
– puun kuivaaminen kasvattaa suorassa suhteessa sen lämpöarvoa
– ulkokuivatun puun kosteus ei laske alle 15 %:in, sisällä uunin kyljessä 

voi pudota jopa alle 10 %:iin
– kostean puun lämpöarvo huono: energiaa tuhlautuu veden 

höyrystämiseen, vesihöyry taas heikentää palamisprosessia vaatien 
enemmän korvausilmaa (joka taas jäähdyttää tulisijaa)

– kostean puun palamisesta muodostuuu enemmän päästöjä, ja ali-
lämpöinen kostea palokaasu nokeaa piipun (nokipalovaara, piipun 
rapautuminen)

• puhdasta (ei maalattua jätepuuta, puu myös varastoitava asiallisesti, 
jotta sisälle ei kanneta home- ja sienikasvustoja, lahopuun lämpöarvo 
huono)

• huoneenlämpöistä (tulisijassa energiaa ei kannata tuhlata puun 
lämmittämiseen)

• kaikki puu sisältää suunnilleen saman verran energiaa painoonsa 
nähden (n. 3,2 kWh/kg), mutta kova lehtipuu eniten tilavuuteensa 
nähden (esim. koivu 1700 kWh/p-m3) 
– koivu ”lämmityspuu”, kuusi ”liesipuu”
– koivu paras valinta kaakeliuuniin ja  muihin varaaviin tulisijoihin, 

sekapuun poltto hyväksi silloin tällöin?

• puhdas sytyke: esim. kuusi- tai haapalastu
– roskat, tuohi ja tervas eivät ole hyviä puhtaan palamisen kannalta
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Päästöjen minimointi: Polttopuu



Tulisijojen oikea käyttö
→ parempi lämmitysteho 
→ puuta säästyy
→ puhtaampi palaminen, päästöt kurissa 
→ tulisijojen ja piipun käy öikä pitenee
→ parempi paloturvallisuus
→ tukee hyvää sisäilmaa
→ edesau aa rakenteiden kuivana pysymistä

Puhdas palaminen = Hyvä lämmitysteho
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• riittävä korvausilma turvattava, mutta ylimääräinen 
ilma jäähdyttää ja haittaa puhdasta palamista
→ palamisvaiheessa korvausilman tulee kulkea       

suurimmaksi osaksi palopesän läpi, veto säädetään  
savupelleillä sopivaksi 

• palamisprosessi edellyttää riittävää lämpöä
lämmin puu + lämmin korvausilma  → lämmitysteho   
paranee

• auki unohtuneet pellit tekevät uunista 
ilmanvaihtolaitteen ilman lämmöntalteenottoa

• muista tulisijan huolto

Yleisperiaatteita tulisijan lämpötaloudellisesta käytöstä

Sekä liian hidas että liian nopea palaminen on haitaksi.
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Hirsitalo ja tulevaisuus?



Tulisijan rooli ilmanvaihtolaitteena on tärkeä myös 
asumisterveyden kannalta:

• Sisäilmaongelmien aiheuttajat merkittävyysjärjestyksessä

1) Huono sisäilma (toimimaton ilmanvaihto)
2) Liian korkea sisälämpötila
3) Huono siivous/Tavaranpaljous
4) Kosteusongelmat

- kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela
Asuminen, energiatehokkuus, terveys –seminaari 18.5.2016 Lapinlahden sairaala -
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Sisäilman muut muuttujat?
Yhteisvaikutus?

• Sisäilmaongelmien kompleksisuus 
*Mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Salosen tutkimukset
”... olemme tehneet elinympäristöstämme luonnottoman steriilin....” 



Kriittiset puheenvuorot nykyrakentamisesta 
lisääntyneet...

• Unto Siikanen, rakennusfysiikan emeritus professori –
”...Siikasen mukaan terveimmät talot rakennettiin ennen sotia hirsistä. Tämän jälkeen 
on eri vuosikymmenillä tehty ratkaisevia virheitä, joista on seurannut kosteusvaurioita. 
.. [].. Hän uudistaisi koko rakennuspuolen koulutuksen ja yksinkertaistaisi kiekuraiset 
rakennusmääräykset. ” (haastattelu, Taloussanomat 23.4.2014)

• Juha Vinha, rakennusfysiikan professori - ”... Suomeen 
rakennetuissa energiatehokkaissa taloissa energiankulutus on ollut usein suurempi kuin 
laskennallisesti saadut arvot. ” (Eristemääriä ei kannata lisätä, entä talotekniikkaa?
(Rakennuslehti 12.2.2015))

• Mirja Salkinoja-Salonen, mikrobiologian 
emeritaprofessori  ”... olemme tehneet elinympäristöstämme luonnottoman 
steriilin....” ryhmän tutkimuksessa biosidiset siivousaineet, homeenestoaineet ja 
rakennusmateriaaleista erittyvät yhdisteet kiihdyttivät haitallisimman eli toksiineja tuottavan 
homeen kasvua. HS 24.1.2016)
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Nykyrakentamisen lisäarvo 
hirsirakennukselle? 

(ekologisuuden näkökulmasta)

• kehittyneemmät tulisijat: puhtaampi palaminen, monikäyttöisyys
• hybridienergiaratkaisut: tulisijat + maalämpö + aurinkoenergia 

jne.
• ymmärrys yläpohjan eristystarpeesta ja ilmatiiviydestä
• uusia hengittäviä materiaalivaihtoehtoja (pellavaeriste, 

lampaanvillaeriste, …) – varauksella
• tiiviimmät ikkunat ja ovet – maltilla

JATKUU…



Nykyrakentamisen lisäarvo hirsirakennukselle? 
(ekologisuuden näkökulmasta)

JATKOA:
• energiatehokkaampi talotekniikka (esim. vesikalusteet, LED-valaistus)

talotekniikan ja korkean varustelutason riskit:
- huollon ja käytön vaiva? 
- talotekniikan käyttöikä lyhyempi kuin rakennuksella, trendi yhä laskeva
- melu?
- energiankulutus? Energiatehokaskin laite on energiasyöppö, jos se on      

laitteena turha.
”Energiatehokkaassa uudisrakentamisessa todellista kulutusta ovat nostaneet juuri 

ongelmat talotekniikan toimivuudessa - automatiikassa, säädössä, huollossa ja käytössä -
sekä asumisen kasvava varustelutaso.”

*Juha Vinha, rakennusfysiikan professori, TTY

• Lamellihirsi – varauksella: kestävyys, hengittävyys, liimojen koostumus?
• Passiivihirsitalo – varauksella: kestävyys, toimintaperiaate, energiasäästö?
• Muuta?



EKOLOGINEN HIRSITALO

Sitoo hiiltä
Hengittävä rakenne > 

luonnonmukaiset materiaalit

Alhainen jalostusaste, 
vähäinen jätetuotanto

Pitkä elinkaari:       
hyvä viansietokyky, 

huollettavuus

Yksinkertaiset massiivirakenteet > 
pienempi rakennusvirheiden riski 

Asumisterveys: 
normaali 

mikrobikanta, puun 
terveysvaikutukset Yhteentoimivuus: 

uusiutuva/hiilineutraali 
puulämmitys & energiavapaa 
painovoimainen ilmanvaihto

Kiertotalous 
lähes 100 %



K.M. Lahtinen
Viri ja valkee. Vanhan rakennuksen 
lämpö- ja energiatalous. 
(2014) 2015 2.p nid, 244 s.  

Luentohinta 35 € (Ovh 38 €) 

www.rakennusperinnepalvelut.fi

Saatavilla myös verkkokirjakaupoista ja kirjastoista.

KIITOS!
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