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1 Selvityksen ja yhteenvetoraportin tausta 

1.1 Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy ja Motiva Services Oy 
 
Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy ja Motiva Services Oy solmivat 3.2.2010 yh-
teistyösopimuksen, jonka puitteissa Motiva Services Oy on toiminut energia-
tehokkuuden ja liikenneasioiden asiantuntijakonsulttina Siuntion uuden kun-
takeskuksen aluekehityshankkeessa. 
 
Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu vuonna 2010 käsitellyt asiat sekä esillä 
olleet etenemisvaihtoehdot. Raportissa esitetyt tarkastelut ovat kartoitusvai-
hetta, joten etenemistavat ovat vielä avoimina. Siuntion kunta tekee jatkossa 
varsinaiset lopulliset päätökset etenemistavasta kunnallisen päätöksenteko-
menettelyn mukaisesti keskuksen toteutusvaiheessa.   
 
Energiatehokkuuslinjauksien laatimisesta sekä yhteenvetoraportin kokoami-
sesta on vastannut Motiva Servicessä johtava asiantuntija Tapio Jaloja ja lii-
kenneasioista asiantuntija Sonja Heikkinen. 
 

1.2 Siuntion kuntakeskuksen uusi asemakaava ja energialinjaukset 

 
Siuntion kuntakeskuksen asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää 
aseman ympäristöstä puutarhamainen ja viihtyisä monipuolisen asumisen ja 
palveluiden kokonaisuus. Täydennysrakentamisella aseman seudusta tulee 
vetovoimainen ja korkeatasoinen elinympäristö, jossa uusi rakentaminen liit-
tyy luontevasti olemassa olevaan pienimittakaavaiseen miljööseen.  
 
Koko alueen asuntorakennusoikeus tulee olemaan lähes 50 000 k-m2 ja ke-
hittämisprojektin mukaan keskusta kasvaa 800–1000 asukkaalla. Rakentami-
nen on tarkoitus käynnistää vaiheittain 2011. 
 
Alueen joukkoliikenneyhteydet (sähköjuna) ovat loistavat, mikroilmasto muo-
dostuu edellisen ilmansuunnan takia suotuisaksi ja alueella on valmiina kau-
kolämpö. Kaikki nämä yhdessä luovat poikkeuksellisen hyvät edellytykset 
kestävän kehityksen mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikkien mui-
denkin energiamuotojen hyödyntäminen selvitetään, esim. maalämpöä on jo 
käytetty kerrostaloalueella ja pk-seudulla. 
 
Hankkeen valmistelua varten on järjestetty yhdessä kunnan ja Asuntosäätiön 
kanssa asukasyhteistyöprojekti, jossa yhdessä asukkaiden ja eri toimijoiden 
kanssa ideoiden ja keskustellen on pyritty löytämään parhaimmat ratkaisut 
uuden siuntiolaisen asuntoalueen kehittämiselle ja totuttamiselle.  
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Työssä on verkostoiduttu Porvoon Skaftskärrin alueen suunnittelun ja Sitran 
kanssa. Energiavaihtoehtoja pohditaan kokonaisvaltaisesti kaavoituksen rin-
nalla, jossa myös Motiva on asiantuntijana. Energiamääräykset kiristyvät, 
tekniikka kehittyy nopeasti ja asenteet muuttuvat suotuisammiksi. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.3.2010 koko asemakaavan ja lä-
hetti sen kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi ko-
kouksessaan 12.4.2010 sen 1. vaiheen ja 2. vaiheen käsittely jatkuu, kun 
maanomistussopimukset on laadittu.  
 
Siuntion kuntakeskuksen tavoitelinjaukseen ”2010-luvun kestävä puutarha-
kaupunki” on todettu liittyvän seuraavat energiatehokkuusratkaisujen pää-
kohdat: 
 
1) Energiatehokkuuskriteerien hankesuunnittelu, rakennuksien ympäristö-

luokitus ja elinkaaritarkastelut 
2) Liikkumisen ohjaus ja uudet liikenteen energiatehokkuutta parantavat rat-

kaisut 
3) Energiatehokkuustavoitteiden integroiminen arkkitehti-, TATEsuunnitte-

luun, tilaratkaisuihin ja rakennussuunnitteluun 
4) Energiatehokkaan ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävän alueen sekä ener-

giatuotannon ja jakeluverkoston toiminnalliset vaihtoehdot ja taloudellinen 
optimointi  

5) Osallistuminen asukasyhteistyömallin kehittämiseen ja soveltamiseen eri 
vaiheissa aluetason ratkaisuissa, rakennustasolla ja asukkaiden sitoutta-
misessa sekä käyttöönottovaiheen opastuksessa 

6) Energiatehokkuuden tavoitteiden ja toiminnan varmistamisen huomioonot-
taminen rakennuttamisessa, urakoinnissa ja käyttöönotossa sekä käytös-
sä 
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2 Siuntion maankäytön kehityskuva ja ilmasto- ja energiastrategia 

2.1 Siuntio 2003–2040 maankäytön kehityskuva 

 
Siuntio 2003–2040 maankäytön kehityskuva (2003) linjaa kuntakeskuk-
sen täydennysrakennetta keskeisenä osana koko alueen palveluraken-
teen hyödyntämistä pitkällä aikavälillä. Tavoitetila keskustalle on veto-
voimainen, leimallisen identiteetin ja suotuisan mikroilmaston omaava 
maalaiskunnan keskusta, jossa joukkoliikenneyhteydet toimivat ja ase-
ma on tärkeä osa kaupunkirakennetta. 
 

2.2 Siuntion kunnan ilmastostrategia 

 
Siuntion kunnan ilmastostrategiaan on kirjattu (pvm. 13.9.2006 liite 1) 
lämpöenergian tuotannossa tavoitteena: 

• kasvihuonekaasujen vähentäminen 
• kaukolämmön lisääminen 
• kiinteistökohtaisen lämmityksen vähentäminen  
• sähkön käytön vähentäminen lämmityksessä.  

 
Toimenpiteenä on linjattu kaukolämpölaitoksen muuttaminen toimimaan 
uusiutuvalla polttoaineella eli biomassalla. 
 
Kiinteistöjen energiankäytössä tavoitteena on energiankulutuksen mer-
kittävä pienentäminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämi-
nen. Toimenpiteinä ovat mm. säästö- ja toimenpideohjelma, energiakat-
selmukset ja investoinnit energian säästöön.  
 
Lisäksi on mainittu kunnan siirtyminen vihreän sähkön käyttäjäksi ja kou-
lutus sekä rakennuslupien yhteydessä annettava matalaenergiaraken-
tamisen informaatio sekä energiasäästöviikon viettäminen vuonna 2006. 
 
Uusiutuvan energian osalta on esillä kuntakatselmuksen teettäminen 
sekä ympäristöystävällisien hankintakriteerien käyttö.  
 
Liikenteen osalta mainitaan kuntakeskuksen vahvistaminen ja junaliiken-
teen parantaminen sekä kunnan autokannan uusiminen biodieseliin tai 
hybridiautoihin.  
 
Kuntakeskuksen täydennysrakentaminen tavoitetilassa on maankäytön 
kehityskuvan (2003) laatimisen jälkeen korostunut erityisesti ekologinen 
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rakentaminen, energiatehokkuus, kestävän liikkumisen edistäminen ja 
uusiutuvan energian käytön lisääminen. 
 
Kuntakeskuksen osalta ilmastostrategian ja maankäytön linjaus on var-
sin selvä: energiatehokasta rakentamista, liittyminen kaukolämpöön ja 
lämpökeskuksen muuttaminen uusiutuvaa energiaa käyttäväksi.  
 
Ilmastostrategian jatkokehittämisessä on suositeltavaa ottaa huomioon 
alueellinen kokonaisratkaisu ja nykyisen maakaasuun perustuvan alue-
lämmitysjärjestelmän kehitysvaihtoehdot ja uusiutuvan energian käytön 
lisääminen sekä kestävät liikenneratkaisut. 

 
Kuntakeskuksen uudisrakentamisen lähtötasoksi voidaan linjata voi-
massaolevaa vuoden 2010 määräystasoa astetta tehokkaampi matala-
energiarakentaminen.  
 
Matalaenergiarakentamistasosta siirrytään luontevasti noudattamaan 
vuonna 2012 voimaan tulevia kokonaisenergiasääntelyyn perustuvia 
energiamääräyksiä ja samalla lisätään uusiutuvan energian käyttöä kau-
kolämmön tuotannossa.  
 
Seuraava askel on 2010 -luvun puolivälissä passiivienergiarakennukset 
ja vuosikymmenen loppuun mennessä nollaenergiarakentaminen.  
 
Pääpaino on rakentamisen laadun varmistamisessa ja asukaslähtöises-
sä toteutusprosessissa, joilla varmistetaan asetettujen kulutustavoittei-
den toteutuminen käytön aikana ja saavutetaan alhainen primääriener-
giankäyttö sekä hiilijalanjälki.  
 
Kuntakeskuksen uudisrakentamisella voidaan merkittävästi lisätä uutta 
energiatehokasta rakennuskantaa, jonka rinnalla on tarkoituksenmukais-
ta luoda samalla tehostusohjelma koko kunnan nykyiselle energiankäy-
tölle.  
 
Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä tämän toteuttamiseksi voidaan pitää 
kunnan liittymistä kuntien energiaohjelmaan (KEO).    
 
 

2.3 Kuntien energiaohjelma KEO 

 
Energialinjauksien tarkasteluissa yhtenä etenemistapana on selvitetty 
Siuntion liittymistä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään Kuntien 
energiaohjelmaan KEO: 
 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kunta-ala/ 
 
Kuntien energiaohjelma kulminoituu koko kunnan energiankäytön tehos-
tamissuunnitelmaan, jonka pääkohdat ovat:  
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1) Tavoitteen konkretisointi ja kohdistaminen 
2) Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet 
3) Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus 
4) Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 
5) Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien to-

teuttaminen 
6) Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö 
7) Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sel-

vittäminen ja käyttö 
 

Kuntien energiatehokkuusohjelmassa on kiinteä 9 % energiansäästöta-
voite esimerkiksi GWh-yksiköissä ilmaistu energiamäärä, jonka saavut-
taminen 2016 mennessä tulee osoittaa. Säästöt voivat muodostua toi-
mista, joilla nykyistä kulutusta vähennetään tai toimista, joiden seurauk-
sena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia, 
kuten voimassa oleva määräyksiä tehokkaampi uudisrakentaminen. 
 
Pääkohdat kuntien energiaohjelmaan liittymisessä: 
 
1) Koko kunnan energiankäytön analysointi ja säästötavoitteen määritys 
2) Biokaasun, maalämmön ja aurinkoenergian integrointi aluelämmitys-

ratkaisuun 
3) Maankäytön suunnitelmien ja kaavojen energiatehokkuusperiaatteet 

kaavoitusratkaisuihin 
4) Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teettäminen ja uusiutuvan 

energiankäytön tavoitteet 
5) Hankintaohjeet ja kunnan oman rakennuttamisen energiatehokkuus-

periaatteet  
6) Omassa toiminnassa uusiutuvien käyttöönotto esim. kokeilukohde 

aurinkopaneelein tai pientuulivoimalalla 
7) Energiakatselmukset olemassa olevaan kiinteistökantaan 
8) Kulutusseuranta ja uusia energiatehokkuutta edistäviä toimintatapoja 
9) Sopimuksen viestintä ja tukiprojektit: raportointi, energiansäästövii-

kon vietto 
10)  Kuntalaisten neuvonnan järjestelyt: 

• uusiutuvista energiavaihtoehdoista 
• passiivisen energian hyödyntämismahdollisuuksista 
• matalaenergiarakentamisesta 
• energiatodistuksista 
• mahdollisuudesta liittyä aluelämpöjärjestelmään sekä energian-

säästöstä 
 
Kuntien energiaohjelmaan liittyminen on tarkemmin tarkasteltu liitteessä 
2.  
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2.4 Energiatehokkaita aluerakennushankkeita 

 
Muiden energiatehokkaiden aluehankkeiden osalta on tunnistettavissa 
mm. seuraavia yhtymäkohtia Siuntion kuntakeskuksen kannalta.  

 
Porvoon Skaftkärr -energiatehokas asuinalue, http://www.skaftkarr.fi/ 

 energiakaavan malli/konsepti, jossa tarkasteltu innovatiivisia, 
puhtaita ja taloudellisesti kilpailukykyisiä lämmitys- ja sähköntuo-
tantoratkaisuja energiatehokkaalle asuinalueelle 

 Living Lab -toiminta, joka on luonteeltaan pitkäaikainen, innovaa-
tioiden kehitysalusta, jossa toimijaverkostolla on yhteinen ope-
raattori  

 
Nupurinkartanon asuinalue, matalaenergia ja kalliolämpö 
http://www.hista.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=
294 

 Suomen ensimmäinen kalliolämpöön liitettävä asuinalue, jonka 
lämpöpumpuissa käytetään vihreää sähköä ja asunnot ovat mata-
laenergiataloja 

 
Honkasuo, Helsinki 
http://www.livingbusiness.fi/portal/tapahtumat/?bid=328 

 integroiva kaavakehityshanke, jossa tavoitteena on tiivis kaupun-
kikylä, jolla on vahva, tunnistettava identiteetti ja mahdollisimman 
pieni hiilijalanjälki noin 1 500 asukkaalle 

 tontinvarauskilpailu, jossa vaativat ekokriteerit erillispientaloille 
sekä kytketyille pientaloille ja tavoitteena korkealaatuiset, ekote-
hokkaat ja toteutuskelpoiset ratkaisut  

 
Hennan alue, Orimattila 
http://www.srv.fi/kiinteistokehittaminen/aluekehitys/into 

 InTo idea- ja konseptikilpailu kokonaisesta kaupunkialueesta 
 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma, Helsinki 
http://www.ksv.hel.fi/kerrostalo/huomioitavaa/energiatalous 

 katsaus energiataloudellisen ja energiatehokkaan kerrostalora-
kentamisen nykyaikaisista ratkaisuista ja niiden aikaan saamisek-
si käytettävissä olevista ohjauskeinoista 

 
Hiilineutraalit kunnat (HINKU), Suomen Ympäristökeskus 
http://www.ymparisto.fi/hiilineutraalitkunnat 

 viiden kunnan kokemukset osoittavat: hiilineutraali kunta ei ole 
utopiaa 
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Marja-Vantaa, aluerakentamisprojekti 
http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;221;54585;63371;73028 

 taustaselvityksinä mm. ”Marja-Vantaa pyöräilykaupunki” ja ”Kestävän 
kaupunkisuunnittelun ostoslista” 

 
Eko-Viikki 
http://www.hel2.fi/taske/julkaisut/2009/Eko-Viikki_raportti_Motiva%202008.pdf 

 raportti: tavoitteiden ja tuloksien erot energiankulutuksessa 
 

Urban Design Management, DECOMB -tutkimusprojekti 
http://www.decomb.net/download/UDM.pdf 

 Urban Design Managementin (UDM) opas, joka sisältää käytäntöä ke-
hittävien monialaisten kaupunkisuunnitteluprosessien hallinnan työkalu-
ja 
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3 Ekologiset kriteerit aluerakentamisessa  

3.1 Kestävän rakentaminen käsitteitä 

 
Aluerakentamisen ekotehokkuutta voidaan tarkastella rakennuksien to-
teutuksesta ja käytöstä aiheutuneiden luonnonvarojen (materiaalien ja 
energian) käytön ja syntyneiden päästöjen ja jätteiden suhdetta valmii-
seen tuotteeseen tai palveluun. Mitä vähemmän energiaa kuluu ja pääs-
töjä sekä jätteitä syntyy, sitä ekotehokkaampaa toiminta on. Rakennuksi-
en rakentamisen ja käytön lisäksi tarkastelussa on otettava huomioon 
myös koko alueen rakennettu infra ja liikkuminen.  
 
Rakennusten energiatehokkuudella tarkoitetaan vastaavaa energiankäy-
tön hyötysuhdetta, jolloin asumiseen tarvittava lämmitys ja sähkönkäyttö 
pyritään tyydyttämään tavanomaista pienemmällä energiamäärällä sekä 
hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Teknisten ominaisuuksien ja järjes-
telmien lisäksi myös asukkaiden käyttötottumuksilla on merkittävä vaiku-
tus energiankulutukseen.  
 

3.2 Energiamääräykset ja rakennuksien energiatehokkuusmäärittelyt 

 
Vuonna 2010 tulivat voimaan uudet energiatehokkuusmääräykset, joissa 
matalaenergiarakennukseksi määritellään talo, jonka vertailulämpöhäviö 
on enintään 85 % määräyksien minimitason mukaisesti toteutetun raken-
nuksen vertailulämpöhäviöstä. Määräyksien mukaisen rakennuksen 2008 
voimaan tuleen energiatodistuslain ja -asetuksen mukainen luokka on C. 
 
Matalaenergia-asuinrakennuksessa lämmitys- ja jäähdytysenergian 
netto-ominaiskulutus on tasolla 30–50 kWh/m2/a ja energiatodistusluokka 
on B. Tarkempi määrittely julkaisussa RIL 249-2009 Matalaenergiaraken-
nukset Asuinrakennukset. 
 
Passiivienergiatalo on erityisen tiivis (ilmanvuotoluku n50 ≤ 0,6 1/h) ja 
se täyttää energiatodistusluokan A-luokan vaatimukset, jolloin huonetilo-
jen lämmitysenergiantarve: 

• Etelä-Suomen rannikko ≤ 20 kWh/m2,a 
• Keski-Suomi ≤ 25 kWh/m2,a  
• Pohjois-Suomi ≤ 30 kWh/m2,a 

 
Passiivitalon kokonaisprimäärienergiantarve eli kaikki rakennuksen tarvit-
sema energia energiamuodon mukaisella primäärienergiatarpeella on 
painotettuna: 

• Etelä-Suomen rannikko ≤ 130 kWh/m2,a 
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• Keski-Suomi ≤ 135 kWh/m2,a  
• Pohjois-Suomi ≤ 140 kWh/m2,a 

 
Nollaenergiatalon määritelmä on energian kokonaiskulutuksen perus-
teella (net zero site energy use): 

• Rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian ylijäämä on vähin-
tään saman verran kuin käytetyn uusiutumattoman energian määrä 
(=Suomen ilmastoon soveltuva määritelmä) 

• Lämpöenergia voidaan tuottaa esimerkiksi puulla ja tarvittava säh-
köenergia voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla tai pienillä tuulivoima-
loilla 

 
Plusenergiatalo tuottaa vuoden aikana enemmän energiaa kuin se kulut-
taa. Energiaa ei välttämättä tuoteta yli oman tarpeen vuoden jokaisena 
päivänä, vaan plusenergiatalo tuottaa esimerkiksi keväällä ja kesällä 
omaa tarvetta enemmän aurinkosähköä, mutta pimeimpänä vuodenaika-
na se saa sähkön sähkönjakeluverkosta.  
 
Vuonna 2012 tulevat voimaan uudet energiamääräykset, joissa siirrytään 
kokonaisenergiakulutuksen mukaiseen sääntelyyn. Samalla toteutetaan 
20 % tasonkiristys ja lisätään vaatimus uusiutuvan energian tuottamisesta 
rakennuskohtaisesti kaukolämpöalueen ulkopuolella. Lisäksi energian-
käytössä otetaan huomioon energiamuodon vaikutus primäärienergianku-
lutukseen. Tavoitteena on tehostaa erityisesti sähkön käyttöä. Vuoden 
2012 määräykset ovat ensiaskel siirryttäessä EU-direktiivien mukaisesti 
uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakennuksiin vuoteen 2020 men-
nessä. 
 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana rakennuksien energiankäytössä ja 
tehokkuudessa tulee tapahtumaan iso muutos, kun rakennuksien os-
toenergiankulutus pienenee ja rakennukset muuttuvat 2020-luvun alkuun 
mennessä myös energian tuottajiksi.  
 
Tuleva kehitys on ennakoitava myös Siuntion kuntakeskuksen alueraken-
tamisessa ja tämä edellyttää asemakaavaprosessiin ja rakennusjärjestyk-
seen määriteltyjä ekologisia kriteerejä sekä niiden tarkasteluperiaatteita.  
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3.3 Kuntakeskuksen ekologiset kriteerit ja energiatehokkuus 

 
Ekologisien kriteerien tarkasteluun on sekä alue-, että rakennuskohtaisia 
tarkastelumenetelmiä, kuten ympäristöluokitusjärjestelmät sekä elinkaari-
tarkastelut.  
 
Suomessa on ollut käytössä vuodesta 2006 kansallinen rakennuksien 
ympäristöluokitus PromisE ja kansainvälisesti yleisimmät ovat LEED- ja 
BREEAM-luokitusjärjestelmät.  
 
Esimerkiksi Helsingin kaupunki laati Honkasuon Haapaperhosen alueen 
tontinvarauskilpailuun kattavan pisteytetyn ekokriteeristön, jonka perus-
teella arvioitiin kilpailuehdotuksien ekotehokkuutta 
(http://www.hel2.fi/kv/tontti/liite20_Honkasuon_ekokriteerit.pdf) 
 
Honkasuon Haapaperhosen alueen energiatehokkuusluokan tavoitetaso 
on A ja ekokriteerit jakaantuivat seuraaviin pääkohtiin: 

• Rakennuksen energiankulutus ja hiilijalanjälki 
• Rakennus- ja tilasuunnittelu 
• Rakennusosien, tarvikkeiden ja materiaalien ympäristöystävälli-

syys 
• Runko-, väliseinä- ja välipohjarakenteet 
• Pintamateriaalit ja -käsittelyt 
• Yläpohja, Ulkoseinä, Alapohja 
• Vaipan tiiviys 
• Ovet ja ikkunat 
• Lämmitys- ja lämmönjako 
• Sähkölaitteet 
• Vesi- ja viemäri 
• Kiintokalusteet 
• Jätehuolto 
• Rakentajat sekä työmaan valvonta ja käytännöt 
• Piha 
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Siuntion kuntakeskuksen osalta erillisen ympäristöluokitusjärjestelmän 
käyttöönoton sijaan voidaan suositeltavana pitää erillisen ekologisen kri-
teeristön laatimista, kuten esimerkiksi liitteenä 3 oleva Honkasuon alueen 
ekologiset kriteerit. 
 
Näin saadaan helposti sovellettava yleinen alueellinen kriteeristö, jota 
voidaan joustavasti tarkentaa projektikohtaisesti rakentamisen edistyes-
sä.  
 
Toteuttajien sitouttamiseksi kriteeristön minimivaatimuksia voidaan myös 
liittää tontinluovutusehtoihin sekä esittää lisäohjeita lähiympäristö- ja ra-
kentamistapaohjeessa. 
 
Esimerkkejä kuntakeskuksen tontinluovutusehtoihin liitettävistä energia-
tehokkuustavoitteista: 
  

• sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja varaudutta-
va uusiutuvan energian hyödyntämiseen 

• vaatimukseksi vähintään energiatodistuksesta annettuun lakiin 
487/2007 perustuvaa energiatehokkuusluokka B, jolloin asuinra-
kennuksen ET-luvun on oltava ≤120 kWh/Lämmitettybrm²/vuosi  

• kokonaiskulutustavoitteiden määrittäminen ja takuuajan (2 vuotta) 
kestävä kulutusseuranta 

• energiankulutuksen kokonaistarkastelussa otettava huomioon net-
to-ostoenergiatarkastelu vuoden 2012 määräyksien mukaisesti ja 
pyrittävä mahdollisimman alhaiseen primäärienergian käyttöön 

• rakennuksen bruttoalakohtaisen ominaiskulutuksen lisäksi kiinnitet-
tävä huomiota myös asukaskohtaisen energiankulutustason alen-
tamista tukeviin teknisiin ratkaisuihin 

 
 
Muita elinkaaritarkasteluja ja ympäristöluokituksia:  
 
Kansallinen elinkaarimallin kehityshanke 
http://www.elinkaarimallit.fi/ 

 
PromisE -ympäristöluokitus 
http://www.motiva.fi/rakentaminen/rakentamisen_projekteja/promise_-
_rakennusten_ymparistoluokitus 

 

Elinkaarikustannusten laskentamenetelmä EULCC 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/competitiveness/life-cycle-
costing/index_en.htm 
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4 Alueellisen energiaratkaisun uudet linjaukset 

Keskuksen alueella on Fortum Power & Heatin ylläpitämä maakaasua 
käyttävä lämpökeskus ja kaukolämpöverkko, johon on liitetty myös 
keskustassa olevia kunnan omistamia rakennuksia. Kuntakeskuksen 
uusi asemakaava edellyttää lämpökeskuksen siirtämistä ja uusi paikka 
on varattu junaradan läheisyyteen. Myös nykyisiä kaukolämpöverkon 
runkoputkia on siirrettävä uuden asemakaavan edellyttämällä tavalla. 

Kuntakeskuksen energiatehokkuustavoitteet edellyttävät kaukolämpö-
verkoston energiatehokkuuden kehittämistä sekä uusiutuvan energian 
käytön lisäämistä ilmastostrategian mukaisesti. Kaukolämmityksen 
säilyminen kilpailukykyisenä vaihtoehtona matalaenergiarakentami-
sessa edellyttää lämmitystarpeen pienentymisen huomioonottamista 
sekä uusiutuvan energian käytön lisäämistä lämmöntuotannossa. Ra-
kennuskohtaisten energiatehokkaiden ratkaisujen lisäksi on myös 
energiatuotannon CO2-päästöt saatava alentumaan.  Tehokas alueel-
linen energiankäyttö edellyttää myös siirtymistä tuntitason energianku-
lutusmittaukseen, kulutushuippujen rajoittamista ja kehittyneiden säh-
kötariffijärjestelmien soveltamista. 

Energia-asioissa 2010 pidettyihin neuvotteluihin ovat osallistuneet:  
• Fortum Power and Heat / Timo Niiranen, Kristian Rehnström 
• Gasum Energiapalvelut Oy / Timo Jokila 
• Mateve Oy / Tuomo Honkamäki 
• ST1 / Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy / Jussi Salo  

 
Fortumin kanssa käsiteltiin nykyisen kaukolämmön energiatuotannon 
vaihtoehtoja ja jakeluverkoston toteutustapaa. Neuvottelujen yhtey-
dessä Fortum toi esille maakaasun mahdollisen korvaamisen pyro-
lyysiöljyllä, jonka tuottamista Fortum on tutkinut ja koetuotantolaitos on 
suunnitteilla.  
 
Gasumin kanssa neuvotteluissa tarkasteltiin kaasun käytön edellytyk-
siä jatkossa sekä aurinkolämmön rakennuskohtaista hyödyntämiskon-
septia. Mateve ja Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy tarkastelivat pää-
osin maalämpösovellutusmahdollisuuksia.  
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Nykyisen aluelämmityksen säilyttämiseen, kehittämiseen ja laajenta-
miseen liittyviä johtopäätöksiä: 
 

• energian hinta ja maakaasun hinta on kaksinkertaistunut 10 
vuoden aikana ja verotus tulee nousemaan 2013 alusta 

• energiatuotannon päätavoitteena on vaiheittainen siirtyminen 
maakaasusta puu- tai biomassapohjaiseen lämpölaitokseen, 
kuten esim. pellettiin tai koekäytössä olevaan pyrolyysiöljyyn, 
jota Fortum parhaillaan testaa 

• uusien polttoaineiden huoltovarmuus edellyttää varajärjestel-
mää esim. kevyellä polttoöljyllä 

• laajenevan kuntakeskuksen aluelämmitysjärjestelmän ylläpito 
kiinnostaa mm. Fortumia ja myös muita uusia lämpöyrittäjiä, jo-
ten neuvotteluissa voidaan edetä  

• aurinko- tai maalämpöjärjestelmiä voidaan myös toteuttaa pro-
jektikohtaisesti ja vähentää näin ostoenergian tarvetta 

• nykyinen aluelämmitysverkosto voidaan säilyttää käytössä ja 
siirtyä vaiheittain uusiutuvan energian käyttöön 

 
Kokonaan uuteen alueelliseen maalämpöjärjestelmään liittyviä johto-
päätöksiä: 
  

• laajamittainen alueellinen maalämpöjärjestelmä ei ole keskus-
tan alueella hintakilpailukykyinen, sillä alueella on pääosin n. 
30-40 metrin savikerros ennen peruskalliota, joka vaikeuttaa 
maalämpökaivojen teknistä toteutusta ja lisää oleellisesti perus-
tamiskustannuksia 

• maalämmön toteutus on realistista tarkastella vaiheittain raken-
nus- tai korttelikohtaisesti 

• olemassa olevaa aluelämmitystä ei voida kokonaan korvata 
maalämmöllä, joten kaukolämmön energiatarkastelussa on ol-
tava mukana maakaasu tai jokin muu polttoaine perus- ja huip-
pukuormitustilanteita varten 

• lämpöyrittäjyys perustuu markkinoilla tällä hetkellä pääosin bio-
pohjaisiin lämpökeskuksiin   

• nykyisen kaukolämmityksen kehittäminen ja uudet investoinnit 
eivät todennäköisesti toteudu, mikäli uusi rakennuskanta jäisi 
kokonaan liittymättä nykyiseen kaukolämmitykseen 

• maalämpöjärjestelmissä hyödynnetään maaperään varastoitu-
nutta energiaa, mutta samalla on otettava huomioon, että säh-
kön käyttö primäärienergian käytössä lisääntyy 
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Uusiutuvan energian lisäämisen liittyviä johtopäätöksiä:  
 
• rakennuskohtainen vuoden 2012 määräyksiin tuleva uusiutuvan 

energian tuottamisvelvoite ei koske kaukolämmitykseen liittyviä 
rakennuksia 

• uusiutuvan energian rakennustason tuottamisen on varaudutta-
va, sillä kannattavuus tulee parantumaan oleellisesti 2010 -
luvulla 

• kustannustehokkaimpia rakennustason järjestelmiä ovat aurin-
kolämmön nestekiertoiset aurinkopaneelit ja tyhjiöputkikeräimet 
erityisesti käyttöveden lämmitykseen 

• maalämpöä voidaan myös hyödyntää nestekiertoisena ilman-
vaihtokoneiden esilämmityksessä, joka samalla parantaa mer-
kittävästi ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta 

• aurinkosähköpaneleilla voidaan kattaa asuinkerrostalon kiin-
teistösähkötarve 

• uusiutuvan energian hyödyntämisaste paranee merkittävästi, 
jos tuotettua lämpöä tai sähköä voidaan tuottaa keskitetysti 
isommissa järjestelmissä, varastoida paikallisesti tai myydä 
muihin lähistöllä oleviin rakennuksiin. 
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5 Liikkumisen ohjaus ja energiatehokkuusratkaisut 

Siuntion ilmastostrategiassa (2006) on kirjattu liikenteen osalta kuntakes-
kuksen vahvistaminen ja junaliikenteen parantaminen sekä kunnan auto-
kannan uusiminen biodieseliin tai hybridiautoihin. 
 
Liikkumisen ohjausta ja kestävän liikkumisen edistämistä on käsitelty 
energiatehokkuuslinjauksien yhteydessä. Motiva kutsui koolle eri osapuo-
let 5.2.2010 Siuntion Sydäntä koskevan liikennepalaverin. Palaveriin osal-
listuivat edustajat Siuntion kunnasta, Asuntosäätiön rakennuttaja Oy:stä, 
HSL:stä, Uudenmaan ELY-keskuksesta, WSP Finlandista, City Car Clu-
bista ja Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:stä.  
 
Palaverissa nousi esille: 

− Ennakoiva joukkoliikennemaksu. Ihmisten kulkutapojen muutta-
miselle uuteen asuntoon muuttamisen ajankohta on otollista ai-
kaa. Joukkoliikenteen markkinointi tuleville asukkaille tulisi aloittaa 
jo ennen heidän muuttamistaan alueelle. 

− Kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvulle tulisi asettaa mää-
rälliset tavoitteet.  

− Keskusteltiin alueellisen huoltoyhtiön mahdollisuuksista edistää 
alueen kestävää liikkumista. 

 
Palaverin pohjalta PR Oy esitti eteenpäin vähäisiä muutoksia asemakaa-
vamääräyksiin 15.2.1010: 

− Kortteleiden myymälätilat on sijoitettava asuinkerrostalon alim-
paan kerrokseen. Myymälätilat on sallittua toteuttaa työtiloina. Ul-
kovarastointi ei ole sallittua. 

− Huoneistokohtaisia varastotiloja on sallittua sijoittaa asuntojen yh-
teyteen tai kootusti kerroksittain kerrostasoille. Varastotilat on sal-
littua rakentaa kussakin kerroksessa asemakaavakarttaan merki-
tyn rakennusoikeuden lisäksi. 

− Polkupyörien säilytykselle on osoitettava katettua tilaa asuinra-
kennuksen yhteyteen tai pihalla olevaan katokseen 1 m2 / 25 k-m 

 
Siuntion kunta teki Tulevaisuuden kestävä kunta -innovaatiokilpailuun eh-
dotuksen ennakoivasta joukkoliikennemaksusta, mutta ehdotus ei sijoittu-
nut kilpailussa.  
 
Sonja Heikkinen Motivasta piti vielä 8.11.2010 asiasta erillisen palaverin 
Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko Tapio Heinosen kanssa. 
Neuvottelussa korostui, että Siuntion Sydän -kohteelle olisi merkittävää 
hyötyä Y-junaliikenteen vuorovälien lisäämisestä. VR-yhtiöitä ja myös lin-
ja-autoalan liikennöitsijöitä voisi houkuttaa vuorojen lisääminen paljon 
enemmän, jos olisi ennakoinnin avulla mahdollisuus osoittaa tietty määrä 
uusia käyttäjiä.  
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Kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi ohessa esimerkki 
Marja-Vantaan suunnittelusta: 
http://www.motiva.fi/files/3665/MarjaVantaa_pyorailykaupunki.pdf 
 
Alueen huoltoyhtiön rooli on myös liikenneasioiden osalta keskeinen ja 
asia tulee ottaa huomioon jatkototeutuksessa. 
 
Motivasta Jonanna Taskinen osallistui Siuntion Sydämen työryhmän ko-
koukseen 24.8.2010 ja esitteli kokouksessa ympäristöystävällisiä liikenne-
ratkaisuja, jossa keskeiset asiat ovat: 
 
1. Liikkumistarpeen minimointi 

• asuinpaikan, toimitilan sijainti 
• etätyö ja -neuvottelut, sähköinen asiointi 

 
2. Ensisijaisesti vähäpäästöiset kulkutavat 

• kävely, pyöräily, joukkoliikenne 
 
3. Auto tarpeen mukaan, ei välttämättä oma 

• taksi, autojen yhteiskäyttö, autonvuokraus 
• kimppakyydit, liityntäpysäköinti 

 
4. Kun autoa käytetään, tehdään se vähäpäästöisesti 

• taloudellinen ajotapa 
• matkojen ketjutus 
• ajo ruuhka-ajan ulkopuolella 
• vähäpäästöisen auton hankinta 

 
Kestävän liikkumisen tukeminen Siuntion keskuksessa: 
 

• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen lähialueella liikkumisessa 
• Liityntäpysäköinnin edistäminen (auto + juna, pyörä + juna) 
• Joukkoliikennetarjonnan parantamiseen voidaan etsiä uusia yhteis-

työ- ja rahoitusmalleja 
• Autojen yhteiskäyttö voi korvata kakkosautoja 
• Kimppakyytien järjestämiseen on tarjolla moderneja palveluja 
• Autojen vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä voidaan edistää 
• Etätyön edistäminen sopivilla tiloilla 
• Ostosten kotiinkuljetuspalveluilla voidaan korvata autolla tehtäviä 

ostosmatkoja 
• Lähipalveluiden kehittämisellä voidaan korvata pitkiä ostosmatkoja 

 
Yhteenveto kestävän liikkumisen teemoista ja uusista mahdollisuuksista 
kuntakeskuksen toteutuksen yhteydessä on liitteenä 4. 
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6 Energiatehokkuustavoitteiden integroiminen arkkitehtisuunnitteluun, tila-

ratkaisuihin ja rakennussuunnitteluun 

Rakennuksien suunnittelukokonaisuuden tulee pohjautua energiankulu-
tustavoitearvoihin (esim. energiatehokkuusluokka B) ja erityishuomio tu-
lee kohdistaa käytönaikaiseen alhaista kulutustasoa edistäviin toiminta-
konsepteihin ja tekniikkaan, ylläpidettävyyteen, korjattavuuteen ja kestä-
vyyteen. 
 
Matalaenergiarakentamisen energiatehokkuusvaatimukset tulee ottaa 
huomioon arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa tuote-
osapohjaisen mallinnuksen sekä elinkaaritarkastelujen ja simulointien 
avulla: 
 

• Lämmitystarpeen optimoinnissa tulee ottaa huomioon puolilämpi-
mien tilojen sekä lämmittämättömien tilojen laajempi käyttö sekä 
talotyyppien yhdistäminen 

• Tilatehokkuutta lisäävillä yhteisillä varasto-, harraste-, kokoontu-
mis-, pesula- ja saunatiloilla on mahdollista luoda perusta uuden-
laiselle energiatehokkaalle asumiselle ja toiminnalliselle yhteisölli-
syydelle 

• Yhteisien tilojen laitehankinnoissa, kuten talosaunoissa ja pesu-
loissa, voidaan panostaa energiatehokkuuteen 

• Tilaratkaisuilla ja rakennustyyppien yhdistelemisellä saavutettavat 
hyödyt energiatehokkuudessa mm. seuraavien ratkaisujen osalta:  

• maantasokerrokset monitoimitiloina tai työtiloina (hybridita-
lot) 

• kuistit, kattoterassit, viherkatot  
• yhdistetyt porrastilat ja käytävätalot (kylmät käytävät) 
• lasitetut parvekkeet, julkisivulasitukset 
• ulkotilavyöhykkeet, lähivarastot, lastenvaunuvarastot, ulkoi-

luvälineet, pyörävarastot (puolilämpimät/kylmät)  
• jäähdytystarpeen vähentäminen aurinkosuojauksella (aktii-

vinen ja passiivinen) ja ylilämmön poisto (lasitetut parvek-
keet, viherhuoneet)  

• tilaa säästävät pysäköintiratkaisut (hukkalämmön hyödyn-
täminen)  

• energiaa (lämpöä) varastoivien rakenteiden käyttö 
• teknisten tilojen optimointi ja oikea sijainti liittymien ja eri-

tyisjärjestelmien kannalta  
• tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lämmitys 
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7 Asukaslähtöiset käyttöä tukevat energiatehokkaat konseptit 

7.1 Energiaviisaan asumisen uudet konseptit 

 

Käyttäjä tarvitsee uusia täysin automaattisia ja asukkaan kannalta help-
pokäyttöisiä energian ja veden kulutusta alentavia teknisiä ratkaisuja ja 
järjestelmiä, jotka eivät alenna käyttömukavuutta, vaan motivoivat tarpeen 
mukaiseen käyttöön.  

Tärkeä osa-alue on siirtyminen kiinteistökohtaisen lämmitysenergian ja 
kiinteistösähkön sekä asuntokohtaisen sähköenergian ja veden kulutuk-
sen reaaliaikaiseen raportoivaan mittaukseen ja sen perusteella tapahtu-
vaan laskutukseen. 

Uutena mahdollisuutena on hetkellisen ja kumuloituvan kulutustiedon siir-
täminen rakennuskohtaiseen sisäiseen tietoverkkoon, jossa sitä voidaan 
seurata asuntokohtaisella näytöllä sekä kotitietokoneella. 

Kulutusseurannassa voidaan esittää vertailuarvo ja saada välittömästi il-
moitus poikkeamasta ennakoitavaan kulutusprofiiliin ja ilmoitus voidaan 
ohjata myös asukkaan matkapuhelimeen. 

Asuntokohtainen seurantatieto luo pohjan kokonaiskulutuksen seuran-
taan, raportointiin ja tavoitetason vertailuun. 

Uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto:  

 asuntokohtainen sisäinen laiteverkko, joka kytkeytyy pois asun-
nosta poistuttaessa 

 alhaisen sähkönkulutuksen valaistus (energiansäästölamput, led-
valaistusjärjestelmät)  

 aurinkosähköpaneeleiden käyttö kiinteistösähkön tuottamisessa 
ja tuotetun sähkön akkuvarastointi ja myynti muihin kohteisiin 
(myöhemmin syöttö sähköverkkoon, kun syöttötariffi ratkaistu) 

 sähköisien mukavuuslattialämmityksien korvaavat vesikiertoiset 
lämmitysratkaisut, toteutetaan diffuusisuojatuin muoviputkin tai 
suojaputkissa 

 matalalämpöisien vesikiertoisien sätelylämmitysjärjestelmien 
käyttö 

 maalämpöjärjestelmissä kesäviilennystoiminta pelkällä pump-
pausenergialla 

 alhaisen ominaissähkönkulutuksen ilmanvaihtojärjestelmä (< 2,0 
kW / m³/s) ja korvaavat ratkaisut sähköiselle jälkilämmitykselle  



 21

 ilmanvaihtokoneisiin tuloilman nestekiertoinen maalämpöesiläm-
mitys, jolloin päästään poistoilman lämmöntalteenotossa korke-
aan vuosihyötysuhteeseen (n. 80 %)  

 lämmityksen ja ilmanvaihdon asuntokohtainen säätö ja sisäläm-
pötilan ja ilmanvaihdon pienentäminen poissaoloajaksi (hyväksyt-
tävä paluuhetkellä viileys ja huolehdittava tarpeellisen perusil-
manvaihdon säilyttämisestä)  

 alhaisen virtaaman vesipisteet ja optiset hanat  
 viemärivesien lämmöntalteenotto esim. lattialämmityspiiriin  
 puolilämpimien tilojen lämpötilahallinta 

 

7.2 Asukkaiden energiatehokkuusohjaus ja tuki  

 
Asukaslähtöisen ekotehokkuuden edistäminen ja tukeminen on keskeinen 
osa-alue kuntakeskuksen kehittämisessä. Energiatehokkaat rakennukset 
ja energiantuotanto luovat perustan, mutta sen lisäksi tarvitaan asukkai-
den sitoutuminen energiatehokkaaseen asumiseen.  
 
Oikeat arvovalinnat johtavat yhteisöllisyyteen ja sitoutumiseen myös eko-
tehokkuudessa ja asumisen ekotehokkuuden käytännön varmistaminen 
on vahvasti sidoksissa koko keskusta-alueen ratkaisuihin. Uudet asuk-
kaat tarvitsevat käytännön tietoa ja käyttöopastusta energiatehokkaasta 
asumisesta, liikkumisesta ja jokapäiväistä hankinnoista.  
 
Neuvonta ja tiedottaminen voidaan käynnistää jo asuntojen hankintavai-
heessa. Asukastiedotus kulminoituu ennen muuttoa pidettäviin avoimiin 
asukastilaisuuksiin, kuten esimerkiksi Asuntosäätiön Suurpellon Sokrates 
kohteen asukkaille järjestämä ”Asuntoklubi” -toiminta. Asukkaat tarvitse-
vat muuttaessaan uuteen kotiin selkeän käyttöoppaan, käytönopastuksen 
sekä toimintaohjeistuksen myös ongelmatilanteiden varalle.  
 
Asunnon valinnassa ja tilojen suunnittelussa voidaan tuleville asukkaille 
tarjota suunnitteluapua, kuten TSS Ekotehokas koti -sivusto: 
http://www.tts.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=688&Ite
mid=100014 
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Kuntakeskuksen alueella voidaan edistää energiatehokkuuden merkitys-
tä, kun energiatehokkuutta edistävät tiedonvälityskanavat, konseptit ja 
palvelut otetaan heti käyttöön alueen alkuvaiheessa: 

• autojen yhteiskäyttö 
• kaupan kuljetuspalvelut 
• taloyhtiöiden yhteiset alueelliset talonmiespalvelut 
• taloyhtiökohtainen energiaeksperttitoiminta 
• kunnan ylläpitämä infokeskus torin läheisyyteen 
• vuorovaikutteinen kuntakeskuksen www-portaali, jossa yhtiökoh-

taiset seurannat ja raportointi 
• asukastason toiminnan ja vuorovaikutuksen aikaansaaminen, jos-

sa myös kunta mukana, kuten esim. 4V -hankkeessa (4V - Välitä, 
Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin), joka kehittää mahdollisuuksia kestä-
vään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä 
asukkaiden, asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten 
kanssa: http://www.4v.fi/4v-hanke/ 
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8 Energiatehokkuus alueen rakennuttamisprosessissa 

8.1 Tavoitteiden ja toiminnan varmistamisen huomioonottaminen rakennut-
tamisessa, urakoinnissa ja käyttöönotossa sekä käytössä 

 
Energiatehokkuuden lisääminen edellyttää toiminnallisuutta varmistavien 
rakennuttamis- ja urakkasopimusmallien sekä elinkaarivastuutoimituksien 
käyttöönottoa. Energiatehokkuustavoitteiden tulee olla mukana läpi-
menevästi suunnittelussa, urakoinnissa, käyttöönotossa ja ylläpidossa. 
 
Energiatehokkuuden varmistamisessa korostuu kokonaisvaltaisen suun-
nittelun merkitys ja toimintavarmat ratkaisut, joista on konkreettista hyötyä 
käyttäjälle. 
 

8.2 Toiminnan varmistaminen ja seuranta osana suunnittelu- ja rakentamis-
prosessia 

 
 
Energiatehokkuuden tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa on sel-
keästi kysymys ns. hankkeen läpi menevien asioiden varmistamisesta, 
joka edellyttää jatkuvaa toiminnan varmistamista eli ToVa -menettelyä 
(Building Commissioning).  
 
Toteuttajan tulee edellyttää perustavan ns. ToVa -tiimin, jossa mukana 
vastuuhenkilö ns. ToVa -koordinaattori suunnitteluvaiheesta toteutukseen 
sekä käyttövaiheeseen toimivuuden varmistamismenettelyn käsikirjan 
mukaisesti: www.tova.fi 
 
Energiatehokkuustavoitteiden seuranta tulee kytkeä mukaan koko raken-
tamisprosessiin: tontinluovutukseen, toteutussuunnitteluun, rakentamisen 
aikaiseen laadunvarmistukseen, käyttöönottoon ja takuuaikaiseen seu-
rantaan. Seuranta ei ole erillinen lisätehtävä, vaan se on keskeinen osa 
hankkeen laadunvarmistusta, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Seurannan 
merkitys korostuu ekokriteerien määrittelyssä ja suunnitteluratkaisujen 
sekä toteutuksen ja käytön katselmoinnissa.  
 
Toimivuuden varmistussuunnitelma on siten osa laadunvarmistusproses-
sia, jossa todennetaan, että rakennus saavuttaa asetetut toimivuus- ja te-
hokkuusvaatimukset myös käytön aikana. 
 
Seuranta on osa koko aluerakennushankkeen toimivuuden varmistamis-
menetelmää. Päämäärä on eri osapuolten tavoitteiden ja tulosten integ-
raatio ja tiedonkulun katkeamattomuus. Kun laadunvarmistuksen vastuut 
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ja työjako on ennakoitu, voidaan myös selkeästi määritellä eri vaiheiden 
tarkastuspisteet. Näin toimivuuden varmistaminen jatkuu suunniteltuina ja 
säännöllisinä toimenpiteinä suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöön. 
 
Seurannan koordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että seuranta etenee 
suunnitellusti ja valmius siirtyä seuraavaan vaiheeseen on saavutettu 
toimivuuden varmistamisen kannalta.  Seurannan koordinaattorin tehtävä 
on samalla siten ToVa -koordinointia, joka voidaan sovitussa laajuudessa 
teettää erillisen konsultin toimesta.  
 
Koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä toteuttajien kanssa ja muodos-
taa tarvittavan vaihekohtaisen tarkastusmenettelyn ja asiakirjat. Koor-
dinaattori voi vastata seurannan edellyttämä tietojen kokoamisesta tai 
seurantaa varten voidaan myös laatia erillinen www-pohjainen raportointi-
työkalu, jonka avulla toimijat raportoivat sovitut seurantatiedot. Seurannal-
la voidaan edistää ja sitouttaa myös asukkaat konkreettisesti energiate-
hokkuuden toteutumiseen käytännössä ja järjestää asukastiedotustilai-
suuksia. 
 
Hankkeiden toteuttajat tulee velvoittaa seurantatietojen luovuttamiseen 
kunnan valitsemalle seurannan operaattorille, joka laatii niistä vuosittai-
sen yhteenvedon. Seurannan on tarpeellista jatkua vähintään rakennuk-
sien takuuajan 2 vuotta, jotta energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen 
voidaan todentaa myös käytön aikana. 
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9 Yhteenveto 

Energiatehokkaan ja kestävän aluerakentamishankkeen osa-alueet on 
koottu liitteenä 5 olevaan kaavioon.  
 
Kuntakeskuksen toteutukseen liittyvät seuraavat keskeiset energialinja-
ukset: 
 
• Siuntion ilmastostrategian päivittämine ja liittyminen kuntien energia-

ohjelmaan tai kunnan energiankäytön pitkän aikavälin analysointi ja 
oma säästötavoite kuntien energiaohjelman mukaisesti (maankäyttö, 
rakennukset, liikkuminen) 

• Nykyisen aluelämmitysjärjestelmän kehittäminen ja energiatuotannon 
siirtyminen uusiutuvaan energiaan 

• Uudisrakentamisessa kannustetaan soveltamaan projektikohtaisesti 
myös lämpöpumppuja ja aurinkoenergiaa 

• Kunnan oman rakennuttamisen energiatehokkuustavoitteet ja uusiutu-
vien käyttöönotto esim. kokeilukohde aurinkopaneelein tai pientuuli-
voimalalla 

• Olemassa olevaan kiinteistökantaan uusia energiatehokkuutta edistä-
viä toimintatapoja (kulutusseuranta, energiakatselmukset, käyttö, vies-
tintä, energiasäästöviikko) 

• Uudisrakentamisen energiatehokkuusneuvonta: tietoa uusiutuvista 
energiavaihtoehdoista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodis-
tuksista sekä mahdollisuudesta liittyä aluelämpöjärjestelmään. 
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Kuntien energiaohjelman tavoitteet ja Siuntion 
energiatehokkuusohjelma sekä energiaratkaisu

Tapio Jalo ver1 19.5.2010

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Sisältö
• Energian käytön ja ekologisten kriteerien tarkastelu Siuntion toiminnassa ja 

uusissa asemakaavaprosessissa
• Kuntien energiaohjelma, KEO
• Energiankäytön tehostamissuunnitelman pääkohdat ja linjauksia

• tavoitteen konkretisointi ja kohdistaminen
• julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet
• energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus
• uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto
• energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien 

toteuttaminen
• uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö
• kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

• Jatkotoimenpiteet ja päätökset
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Energian käytön ja ekologisten kriteerien tarkastelu kunnan 
toiminnassa ja asemakaavaprosessissa
• Energiastrategia on pitkän aikavälin asia ja liittyy Siuntion 2003-2040 maankäytön 

kehityskuvaan, keihäänkärkenä ”2010 –luvun kestävä puutarhakaupunki”
• Lähivuosien linjausta tukee liittyminen kuntien energiaohjelmaan (KEO),jossa

tavoitteena 1 % energiansäästö vuosittain 2008-2016
• KEO:ssa laaditaan ensimmäisen vuoden aikaan kunnan energiankäytön 

tehostamissuunnitelma, johon sisältyy:

4 Kaupungin / kunnan toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

4.1 Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet 
4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet
4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus
4.4 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen 
4.5 Uusien investointien säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö
4.6 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut
4.7 Uudet toimintamallit
4.8 Koulutus ja tiedotus
4.9 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Kuntien energiaohjelma (KEO)

• Energiaohjelman (KEO) liittymisasiakirja (Dnro:7/05.05.01/2010) ja
energiakäytön tehostamissuunnitelman ohjeet:

http://www.motiva.fi/toimialueet/energiatehokkuussopimus/kunta-ala

eväät kunnan energiankäytön hallinnalle
koko toiminnan huomioiminen energiansäästössä on keino
parantaa yhteistyötä eri hallintokuntien välillä
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Energiansäästön tavoitteet ja ns. varhaistoimet

• 9% energiasäästötavoite on kiinteä esimerkiksi GWh-yksiköissä
ilmaistu energiamäärä, jonka saavuttaminen tulee osoittaa

• säästöt voivat muodostua toimista, joilla nykyistä kulutusta
vähennetään tai toimista, joiden seurauksena tuleva kulutus on 
alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia

• säästö siis muodostuu ns. varhaistoimista (toteutettu ennen vuotta 
2008) ja uusista toimenpiteistä (toteutettu vuoden 2008 aikana tai 
sen jälkeen)

• varhaistoimia voidaan hyväksyä vuodesta 1995 lähtien, edellyttäen 
kuitenkin, että näiden toimien vaikutus on edelleen voimassa 
vuonna 2016

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Sopimuksen kattavuus
• koskee kunnan/kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös 

asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja 
muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten 
energiankäytön siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun 
sopimuksen piirissä

• kunnan täysin omistamat yhtiöt kuuluvat myös tähän sopimukseen ja 
kunnan ulosvuokratut tilat kuuluvat suunnitelman piiriin, mikäli kunta maksaa 
energiankulutuksen ja hoitaa kulutusseurannan

• suunnitelman ulkopuolella ovat energiantuotanto ja joukkoliikenne, joille 
on olemassa omat erilliset sopimukset ja toimintasuunnitelmat

Esimerkkitoimenpiteitä sopimuksen toteuttamisessa:
maankäytön suunnitelmien ja kaavojen energiataloudellisuus sekä
omakotirakentajille annettava koulutus matalaenergiarakentamisesta
kunta voi myös tukea taloudellisesti kuntalaisille neuvontaa antavia 
tahoja, esimerkiksi energiatoimistoja
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet
• energiatehokkuus huomioon yhtenä kriteerinä kaikissa laite-, 

järjestelmä- ja hankintakokonaisuuksissa
• julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet sisällytetään osaksi 

kunnan hankintaohjeistusta ja hankintahenkilöstöä opastetaan niiden 
käyttöön

TEM on laatinut suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta, 
ohjeet löytyvät ministeriön ja Motivan kotisivuilta:

http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/julkiset_hankinnat

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun 
ohjaus
• kunnan oma rakentaminen/ rakennuttaminen ottaa huomioon energiatehokkaat 

ratkaisut
• suunnitteluvaiheessa teetetään elinkaarikustannus- ja energiavertailut

suunnittelutarveratkaisuista
• kaavoitusratkaisuissa on arvioitu alueiden tuleva kulkuneuvojen käyttöjakauma ja 

rakennusten energiaratkaisut ja tuetaan energiatehokkaita ratkaisuja
• tontteja kaavoitettaessa on otettu huomioon mahdollisuus passiivisen 

aurinkoenergian hyödyntämiseen rakennusten sijoittelussa ja suuntaamisessa
• kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen rakennusten mahdollisuudet liittyä

aluelämpöjärjestelmään
• rakennuslupien ja tontin oston yhteydessä kunta toimittaa asiakkaille tietoa

uusiutuvista energiavaihtoehdoista, passiivisen energian 
hyödyntämismahdollisuuksista, matalaenergiarakentamisesta, energiatodistuksista 
sekä mahdollisuudesta liittyä aluelämpöjärjestelmään

• pientalorakentajille ja tontin ostajille järjestetään koulutusta uusiutuvista 
energialähteistä ja energiansäästöstä (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ym. 
yhteistyötahot)
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 1/2
• kunta kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet

uusiutuvan energian katselmuksella koko kunnan alueella tai 
tarkoituksenmukaisella osa-alueella vuoteen 2013 mennessä: 

• rakennuksissa ja muussa energiaa kuluttavissa kohteissa otetaan 
mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvat energialähteet

• myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kunnan 
alueella sijaitsevassa energiantuotannossa

• pyrkii lisäämään uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön
osuutta energianhankinnassa

• määritellyt omat kasvihuonekaasupäästönsä ja vähentämistavoitteensa
• kaavoituksessa huomioidaan aluelämpökeskuksen käyttömahdollisuudet
• paikallinen lämpöyrittäjä voi lisätä uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä

aluelämpöverkossa
• toteuttaa uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä koulutus-, 

tiedotus- ja kehityshankkeita

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 2/2
• kaatopaikalla on kaasun hyödyntämismahdollisuudet sekä

jätevedenpuhdistamojen mädättämökaasujen hyötykäyttö selvitetty ja 
mahdollisuuksien mukaan toteutettu

• kuntalaisille jaetaan tietoa pientalojen uusiutuvien energialähteiden 
käyttömahdollisuuksista (aurinko, maalämpö, puun poltto ja pelletti), 
toteuttamistavoista ja kustannuksista 

• voi rakentaa uusiutuvia energialähteitä käyttävän kokeilukohteen 
asentamalla siihen esimerkiksi aurinkopaneeleita tai pientuulivoimalan
(esim. koulu, jolloin myös koulutuksellinen vaikutus)

• voi laskea uusiutuvan energia käytön lisäyksen hyväkseen silloin, kun omassa 
toiminnassa siirrytään uusiutuviin energioihin

• jos kunta päättää ostaa uusiutuvilla tuotettua sähköä rakennuksiinsa, sitä ei 
lasketa, jos ostettu sähkö tuotetaan kunnan ulkopuolella

• jos fossiilisten energialähteiden käyttö vähenee esimerkiksi 
lämpöpumppujen käyttöönoton myötä, kunta voi huomioida sen uusiutuvien 
energioiden lisäämisenä
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Energiakatselmusten ja niissä havaittujen 
energiansäästötoimien toteuttaminen
• kunta sitoutuu energiakatselmusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen

rakennusten ja muun toiminnan taloudellisesti kannattavien 
energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi

• 80%:ssa kaupungin rakennuksista on tehty energiakatselmus vuoden 2013 
loppuun mennessä (velvoite ei koske asuinrakennuksia)

• rakennukseen, jossa kulutusseurantatietojen perusteella on havaittu 
normaalista poikkeava energian kulutuksen muutos ja jota ei voida selittää
rakennuksen käytössä tapahtuneilla muutoksilla, tehdään seurantakatselmus

• käyttöönottokatselmus tehdään pinta-alaltaan vähintään 1000 m2:n uusissa 
rakennuksissa ja rakennuksissa, joissa on tehty laaja peruskorjaus tai joiden 
käyttötarkoitus on oleellisesti muuttunut

• julkisten rakennusten katselmoinnin yhteydessä otetaan huomioon 
mahdollisuus laatia samassa yhteydessä rakennukselle energiatodistus

• toteutetaan energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka 
rakennuksen nykyinen ja tuleva käyttö huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia 
ja kustannustehokkaita

Lisätietoa: www.motiva.fi/fi/toiminta/energiakatselmustoiminta/

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Uusien investointien säästötakuu ja/tai 
rahoitusmenettelyjen käyttö
• Kunta hankkii tietouden uusista menettelyistä ja rahoitusratkaisuista 

(mm. ESCO -palvelu), joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja 
laitteiden hankinta voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain muusta 
investointibudjetista riippumattomasti.

• Esimerkki: Kunta voi esimerkiksi nimetä henkilön, jonka tehtäväksi tulee 
selvittää yleinen ESCO-palvelun periaate ja sen mahdollisuudet ja 
käytettävyys kunnan energian käytön tehostamishankkeissa ja 
korjausrakentamisprojekteissa

• ESCO-yhdyshenkilö varmistaa, että kunnan energiayhdyshenkilöt ja 
rakentamisprojektien päätöksentekijät ovat tietoisia ko. palvelusta

http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/tuet_ja_rahoitus/esco-palvelu/
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat 
tunnusluvut
• Kunta hyödyntää kulutusseurantatietoja suunnitelmallisesti

energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman
energiankulutuksen välttämiseksi: 

• kunta kehittää tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan arvioida niitä
energiankäytön tehokkuuden muutoksia, jotka ovat seurausta muiden
toimintojen tehostamisesta

• vähintään 80% rakennusten energiankäytöstä on kuukausitasoisessa
seurannassa ja vähintään 90% kunnan koko energiankäytöstä vuositason
seurannassa vuoteen 2013 mennessä

• seurantatietoja hyödynnetään aktiivisesti toimenpidetarpeiden
tunnistamiseksi ja korjattaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi

• tuntiseurannan mahdollisuuksia selvitetään ja luodaan käytännöt
kulutuksen muutoksiin reagoimiseksi

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Uudet toimintamallit
• Kunnan tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien

toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto:
• työasemien sähkönsäästömahdollisuuksista
• kulutusseurannan palautetietojen antamista rakennusten

loppukäyttäjille
• kehittää kulutusseurannan palauteraportteja ja tiedotusta erityisesti

loppukäyttäjät huomioiden
• laatii oman matkustusohjeen.työmatkaliikuntaan myös järjestämällä

asianmukaiset suihku- ja pukeutumistilat henkilöstön käyttöön
• esimerkiksi uusi rakennusten käytön ja ylläpidon ohjeistus: lämmityssäädöt, 

koulujen ilmanvaihdon käyntiajat sekä räystäiden, ajoliuskojen
sulatuslämmitykset ja putkistojen saattolämmitykset ja pihavalojen
ajastukset
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Koulutus ja tiedotus

• sopimuksen toimeenpanosta viestitään henkilöstölle ja luottamushenkilöille 
ja eri tahoja kannustetaan keskinäiseen tiedonvaihtoon

• toimitaan yhteistyössä tiedotusvälineiden kanssa
• asetetaan näkyville rakennuksen energiatodistukset
• toimitetaan vuotuiset kiinteistökohtaiset raportit, josta käy ilmi myös kulutuksen 

tavoitetaso ja sen vertailu toteutuneeseen
• vietetään energiansäästöviikkoa (vko 41) eri hallintokunnissa
• jaossa materiaalia energiansäästöstä ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä
• järjestetään neuvontatilaisuuksia
• energiayhtiö lainaa kuntalaisille energiankulutusmittareita
• kiinteistöistä vastaavat ovat käyneet energiaeksperttikoulutuksen 
• rakennetaan uusiutuvia energialähteitä käyttävä kokeilukohde, joka 

voidaan toteuttaa myös korjausrakentamisen yhteydessä
• vapaa-ajan asuntoja omistaville ja käyttäville järjestetään keskustelutilaisuuksia
• energiatehokkuuden viestintä sisällytetään osaksi kunnan normaalia sisäistä

viestintää (nettisivut, henkilöstölehdet, kuntatiedotteet jne.)

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Kestävä ja energiatehokas alue, kuntatason 
linjaratkaisut

1. Energiatehokkuustavoitteiden integroiminen arkkitehti- suunnitteluun, 
tilaratkaisuihin ja rakennussuunnitteluun

rakennusten tavoitetasona ET-luokka vähintään B
huomioidaan 2012 tuleva primäärienergiantarkastelu

2. Energiatehokkaan ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävän alueen sekä
energiatuotannon ja jakeluverkoston toiminnalliset vaihtoehdot ja 
taloudellinen optimointi

päätös nykyisestä aluelämmityksestä esim. siten, että maakaasun käytön rinnalle 
saadaan biokaasua
tavoitteet aurinkoenergian ja maalämmön lisäämiselle uudisrakentamisessa, 
aluelämmityksen ulkopuolella ja nykyisten öljylämmityksien korvaamisessa 
arvioidaan primäärienergiankäytön ja CO2 –päästöjen pienentyminen
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Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Kestävä ja energiatehokas alue, asukastason 
energiatehokkuusratkaisut
1. Liikkumisen ohjaus ja uudet liikenteen energiatehokkuutta parantavat 

ratkaisut

2. Asukaslähtöisten rakennuskohtaisten käyttöä tukevien 
energiatehokkaiden konseptien käyttöönotto ja asukasopastus sekä
aktivointi

3. Energiatehokkuuden tavoitteiden ja toiminnan varmistamisen 
huomioonottaminen rakennuttamisessa, urakoinnissa ja 
käyttöönotossa sekä käytössä

Siuntio KEO ja energiaohjelma / Tapio Jalo 

Jatkotoimenpiteet ja päätökset KEO:ssa
• koko kunnan energiankäytön analysointi säästötavoitteen määritys
• biokaasun, maalämmön ja aurinkoenergian integrointi 

aluelämmitysratkaisuun
• maankäytön suunnitelmien ja kaavojen energiatehokkuusperiaatteet

kaavoitusratkaisuihin
• uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teettäminen ja uusiutuvan 

energiankäytön tavoitteet 
• hankintaohjeet ja kunnan oman rakennuttamisen energiatehokkuus-

periaatteet 
• omassa toiminnassa uusiutuvien käyttöönotto esim. kokeilukohde 

aurinkopaneelein tai pientuulivoimalalla
• energiakatselmukset olemassa olevaan kiinteistökantaan
• kulutusseuranta ja uusia energiatehokkuutta edistäviä toimintatapoja
• sopimuksen viestintä ja tukiprojektit: raportointi, energiansäästöviikon vietto
• kuntalaisten neuvonnan järjestelyt:

• uusiutuvista energiavaihtoehdoista, passiivisen energian 
hyödyntämismahdollisuuksista, matalaenergiarakentamisesta, 
energiatodistuksista, mahdollisuudesta liittyä aluelämpöjärjestelmään sekä
energiansäästöstä
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HONKASUO EKOKRITEERIT 
 
Seuraavilla sivuilla on esitetty Honkasuon tontinvarauskilpailun ekokriteerit. Kriteerit ovat osa 
kilpailuehdotusten arvosteluperusteita. Kriteereillä pyritään ohjaamaan suunnittelua ja rakentamista 
kohti kestävää ja vähähiilistä rakentamistapaa. 
 
Kilpailuehdotusten hiilijalanjälkeä arvioidaan ekokriteereistä saatujen pisteiden pohjalta. Lisäksi 
ehdotuksia arvioidaan saavutettavan energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen tarkistuslaskennan avulla 
Aalto-yliopiston FiDiPro tutkimustoiminnan puitteissa. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on edesauttaa 
tuotekehitystyötä kohti energiatehokkaampia ja hiilitaseeltaan edullisempia rakentamisen ratkaisuja. 
 
 
Johdanto 
 
Suomessa rakentamisen ja rakennusten käytön osuus on 40 % energian loppukäytöstä ja 30 % 
hiilidioksidipäästöistä. Rakentamisen luonnonvarojen kulutus on myös huomattavaa. Identtisissä 
asunnoissa asuvien perheiden energiankulutus saattaa vaihdella useita kymmeniä prosentteja 
asukkaiden tottumuksista riippuen. 
 
Rakennuksen koko elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta vain 10–20 % käytetään 
rakennusvaiheessa, loppuosa kuluu käyttövaiheessa. Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa 
rakennusajan energiankulutuksen suhteellinen osuus tulee kuitenkin kasvamaan. Pientalon 
käytönaikainen energiankulutus jakautuu MOTIVAn mukaan keskimäärin seuraavasti: lämmitys 40–
60 %, käyttöveden lämmitys 10–25 %, tuloilman esilämmitys 5–15 %, huoneisto- ja kiinteistösähkö 
yhteensä 20–30 %. 
 
Honkasuon ekopisteytys perustuu pitkälti energiatehokkuutta edistävien ratkaisujen suosimiseen. 
Energiatehokkuus painottuu pisteissä. Myös rakenteisiin varastoituva hiili ja luonnon monimuotoisuus 
on otettu huomioon pisteytyksessä. 
 
Rakennuksen ekotehokkuus on monen osatekijän summa, ja valintoja ja kompromisseja joudutaan 
tekemään. Ekopisteiden maksimimäärää ei olekaan helppo saavuttaa. Tietyt samaan lopputulokseen 
johtavat kysymykset toistuvat hieman eri yhteyksissä eri puolilla kyselyä.  
 
 
Vaatimukset ja perustaso 
 
Honkasuon tontinvarauskilpailussa asuinrakennusten tulee olla energiatehokkuudeltaan luokkaa A. 
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PISTEYTYS 
 

RAKENNUKSEN KESKEISET TAVOITTEET   Osuus pisteistä 25/100 

 

Rakennuksen energiankulutus ja hiilijälki (Yht. 10)  

 (a) lämmitys- ja viilennysenergian tarve ilmanvaihto mukaan lukien on alle 20 kWh/m
2
, jos 

asunnosta osa on erotettavissa sivuasunnoksi tai asunto on alle 80 m
2
 riittää 30kWh/m

2 
(7) 

 (b) lämmitys- ja viilennysenergian tarve ilmanvaihto mukaan lukien on alle 30 kWh/m
2
, jos 

asunnosta osa on erotettavissa sivuasunnoksi tai asunto on alle 80 m
2 
riittää 50kWh/m

2
 (3,5) 

 (a) rakennuksen rakenteisiin varastoituu enemmän hiiltä kuin näiden valmistamisessa on 
syntynyt hiilidioksidipäästöjä (3) 

 (b) rakennuksen rakenteisiin varastoituu yhtä paljon hiiltä kuin näiden valmistamisessa on 
syntynyt hiilidioksidipäästöjä (1,5) 

 

Rakennus- ja tilasuunnittelu (Yht. 15) 

 rakennuksen suunnittelussa hyödynnetään aurinkoenergiaa passiivisesti (4) 

 rakennuksen arkkitehtuurissa varaudutaan sähköenergiaa tuottavien laitteiden kuten 
aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien sijoittamiseen rakenteisiin (2) 

 (a) yli 80 m
2
 asunnoista on mahdollisuus erottaa sivuasunto tai työtila, jonka avulla asuinpinta-

alaa voidaan säädellä perheen henkilöluvun muuttuessa. Sivuasuntoa ei tarvitse varustaa 
valmiiksi, riittää, että sen ja tarvittavien laitteiden (mm. riittävät saniteettitilat ja minikeittiö) 
tilavaraukset osoitetaan (5) 

 (b) yli 80 m
2 
asunnoissa on mahdollisuus vähentää käyttämättömien tilojen lämmitystä (3) 

 huoneet ja niiden ikkunat on sijoitettu siten, että huoneita voi jakaa/yhdistää, tai tilat voi 
kalustaa useampaan käyttötarkoitukseen (2) 

 rakennuksen suunnittelussa on huomioitu rakennuksen ja sen tilojen myöhemmät 
käyttötarkoitusten muuttamiset siten, ettei kantaviin rakenteisiin, aukotukseen tai 
sähköasennuksiin tarvitse kajota (1) 

 useamman asunnon kokonaisuudessa on yhteinen sauna, korjausverstas tai muita yhteistiloja 
(1) 

 

RAKENTEET, MATERIAALIT JA RAKENNUSOSAT  Osuus pisteistä 30/100 

 

Rakennusosien, tarvikkeiden ja materiaalien ympäristöystävällisyys (Yht. 5)  

 maaleilla, rakennuslevyillä, laasteilla, saumaeristeillä, tasoitteilla ja lämmöneristeillä on M1-
pintamateriaalin päästöluokitus (huom: tiili, luonnonkivi, keraamiset laatat, lasi, metallipinnat, 
massiivipuu eivät tarvitse tätä luokitusta). (1) 

 valitaan vaihtoehdoista ne tuotteet, joilla on pohjoismainen tai EU:n ympäristömerkki tai ne 
ovat uusiutuvia ja ympäristölle vaarattomia (esim. kirjan Bruno Erat: Ekologia, ihminen, 
ympäristö, RAK 1994 mukaan) (1) 

 rakennusmateriaalit ja -osat ovat pääosin kotimaisia (1) 

 rakennusmateriaalit ja -osat ovat pääosin uusiutuvia ja kierrätettäviä (1) 

 käytetyllä puutavaralla on FSC tai vastaava sertifikaatti (1) 
 

Runko-, väliseinä- ja välipohjarakenteet (Yht. 10) 

 (a) kantava runko massiivipuurakenteella (5) 

 (b) massiivipuu runko ja selluvilla tai puukuitueriste (3,5) 

 (c) puurunko (2) 

 (a) ulkoverhous massiivipuuta (2) 

 (b) ulkoverhous massiivipuuta ja puusta jalostettuja tuotteita (1) 

 väliseinissä puurunko (1) 

 ovet ja ikkunat valoaukkoa lukuun ottamatta kokopuisia (2) 
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Pintamateriaalit ja -käsittelyt (Yht. 5)  

 (a) pääasiallinen lattiamateriaali kotimainen lautalattia (2) 

 (b) parketti kotimaisesta puusta (1) 

 neljännes sisäseinien pinta-alasta puuverhoiltu (1) 

 yli puolet sisäkattojen pinta-alasta puuverhoiltu (1) 

 maaleilla, liimoilla ja tasoitteilla pohjoismainen tai EU:n ympäristömerkki (1) 
 

 

Vaipan lämmöneristävyys (Yht. 10) 
 

Yläpohja (3)   

 (a) U-arvo alle 0,08 (3) 

 (b) U-arvo 0,08 tai enintään 0,09 (1,5) 
 

Ulkoseinä (2)  

 (a) U-arvo alle 0,10 (2) 

 (b) U-arvo 0,10 tai enintään 0,15 (1) 
 

Alapohja (1) 

 (a) U-arvo alle 0,1 (1) 

 (b) U-arvo 0,1 tai enintään 0,12 (0,5) 
 

Vaipan tiiveys (2)  

 (a) ilmantiiveys alle 0,6 (1,5) 

 (b) ilmantiiveys 0,6 tai enintään 1 (1) 

 (c) ilmantiiveys 1 tai enintään 2 (0,5) 

 ulkoseinien sisäpinnoissa asennusrunko sähkövedoille, ilmansulku asennusrungon ulko-
puolella (0,5) 

 

Ovet ja ikkunat (2)  

 (a) ulko-ovien U-arvo on alle 0.7 (1) 

 (b) ulko-ovien U-arvo on enintään 1.0 (0,5) 

 (a) ikkunoiden U-arvo alle 0,75 (1) 

 (b) ikkunoiden U-arvo 0,75 tai enintään 0,9 (0,5) 
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TALOTEKNIIKKA JA VARUSTEET   Osuus pisteistä 30/100 

 

Lämmitys ja lämmönjako (Yht. 9,5)  

 (a) ilmanvaihtokoneen lämmön talteenoton vuosihyötysuhde yli 75 % (3) 

 (b) ilmanvaihtokoneen lämmön talteenoton vuosihyötysuhde yli 50 % (1,5 ) 

 vesikiertoinen ilmanvaihdon jälkilämmitys (1) 

 huonekohtainen lämpötilan säätö (1) 

 rakennuksessa on asuntokohtainen asukkaan luettavissa oleva lämmitysenergian kulutus-
mittari, joka tuottaa vertailutietoa (2,5) 

 märkätiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys (2)  
 

Sähkölaitteet (Yht. 7,5) 

 kaikki laitteet ja kiinteät valaisimet kuuluvat parhaaseen energiankulutusluokkaan (3) 

 tontilla on maakellari tai muu viileä ruokakellari (1) 

 rakennuksessa on asuntokohtainen asukkaan luettavissa oleva sähkön kulutusmittari, joka 
tuottaa vertailutietoa (2,5). 

 asuntokohtainen kotona/poissa – kytkin asennettuna sähköjärjestelmään (1) 
   

Vesi ja viemäri (Yht. 7,5)  

 vesikalusteet ja -laitteet luokiteltu vettä vähän kuluttaviksi ja vedensekoittimet (suihku sekä 
keittiö ja muut hanat) vettä säästäviä (vähintään 30 %) (3) 

 rakennuksessa ei ole sähkötoimista lämminvesivaraajaa (1) 

 asunnon sisäiset lämminvesiputket on eristetty (1) 

 rakennuksessa on asuntokohtainen asukkaan luettavissa oleva veden kulutusmittari, joka 
tuottaa vertailutietoa (2,5) 

 

Kiintokalusteet (Yht. 1,5)  

 mahdolliset lauteet ja portaat ovat kotimaista kokopuuta (0,5) 

 kiintokalusteet ovat kotimaista kokopuuta (1) 
 

Jätehuolto (Yht. 4) 

 keittiössä on lajitteluastioita vähintään 6 kpl (1) 

 asunnossa on kierrätettävien materiaalien ja esineiden välivarastointia varten osoitettua 
säilytystilaa (1,5) 

 200 - 400 litran lämpöeristetty kompostori taloutta kohden (1,5) 
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TYÖMAA JA RAKENNUSTEN LUOVUTUS TILAAJALLE Osuus pisteistä 10/100 

 

Rakentajat sekä työmaan valvonta ja käytännöt  

 valvojalla ja vastaavalla mestarilla on aikaisempaa kokemusta ekotehokkaasta 
rakentamisesta (3) 

 rakentajilla on aikaisempaa kokemusta ekorakentamisesta (2) 

 tontilla mahdollisesti kasvavat säilytettäväksi valitut puut suojataan työmaan ajaksi, myöskään 
niiden juuria ei vahingoiteta (1) 

 työmaalla on jätesuunnitelma, ja jätteet lajitellaan ainakin viiteen jätejakeeseen (1) 

 työmaalta poistettavan jätteen määrä on alle 8 kg rakennettavaa neliömetriä kohden (1) 

 laaditaan kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät IV-järjestelmän 
puhdistussuunnitelman (2) 

 
 

 

PIHA      Osuus pisteistä 5/100 

 

Piha  

 tontille muodostetaan sopiva paikka (5m
2
/asunto) hyötypuutarhaa varten (0,5) 

 laatoitusta/leikattua nurmikkoa käytetään vain välttämättömillä kulkureiteillä ja oleskelu-
paikoissa, muuten istutukset ovat eri lajeja sisältäviä kasviyhdyskuntia (0,5) 

 sadevesiä (hulevesiä) viivytetään ja imeytetään tontilla mm suosimalla vettä läpäiseviä pinta-
materiaaleja kulkuväylien pinnoitteissa ja sadevettä kerätään kasteluvedeksi esim. säiliöiden 
avulla (1) 

 pihan kalusteissa ja rakennelmissa ei käytetä painekyllästettyä tai trooppisten sademetsien 
puuta, pihan kalusteissa ja rakennelmissa ei käytetä ulkomaisia kivituotteita (0,5) 

 pihan rakenteissa ja täytöissä hyödynnetään paikalta saatua maa-ainesta (0,5) 

 polkupyörille varataan säältä ja ilkivallalta suojaavaa säilytystilaa 1 pyöräpaikka/asuinhuone 
sekä korjauspaikka (0,5) 

 pihapuut istutetaan siten, että ne suojaavat rakennusta kesäisin liialta auringon paisteelta, 
mutta mahdollistavat passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen kylmänä vuodenaikana (1) 

 kiinteistöissä, joissa on useampi asunto, autopaikkaa ei sidota asuntojen hintoihin vaan niistä 
maksetaan erillinen autopaikan kustannuksiin perustuva maksu (0,5) 

 

PISTELUOKAT: 
 
81–100  kiitettävä, ehdotus on erinomaisen ekotehokas 
 
61–80 hyvä ja monipuolisesti ekotehokas ehdotus 
 
41–60 ehdotus on ekotehokkuudeltaan tyydyttävä, mutta kehittämisvaraa on vielä  
 
21–40  ekotehokkuus on välttävällä tasolla ja parantamisen varaa on paljon 
 
1–20  vaatimaton, normirakentamisen suoritus 
 
Pisteluokkien tehtävänä on ohjata suunnittelijoita ja rakentajia arvioimaan omaa työtään.  
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TAUSTAA 
 

 

Paljonko pientaloasukas nykyään kuluttaa? 
 
Pääkaupunkiseudun ilmastoraportin mukaan vuosien 2002–2008 lämmityksen, taloussähkön ja 
liikenteen CO2-ekv -päästöt olivat keskimäärin 6400 kiloa vuodessa asukasta kohden laskettuna. 
Lämmityksen osuus tästä oli noin 3000, kulutussähkö reilun 1500 ja liikenteen noin 1300 kiloa. Tähän 
päälle tulevat ravintomme, tavaroidemme ja palveluittemme jne. tuottamisesta aiheutuvat päästöt. 
Asukasta kohden laskettuna suomalainen aiheuttaa 12 000 kg CO2-ekv vuodessa. Maapallon sieto-
kyvyn raja on 1000 kg CO2-ekv ihmistä kohden vuodessa. 
 
Nykyisen rakennuskannan lämmitysenergiankulutus Helsingissä on, Helsingin Energian tilastotietojen 
mukaan, pientalojen osalta keskimäärin 160 kWh/m

2
, rivitalojen 160 kWh/m

2
 ja kerrostalojen 135 

kWh/m
2
. Pientaloissa vedenkulutus on tyypillisesti 30 % pienempi kuin kerrostaloissa, mutta  

sähkönkulutus on kerrostaloja suurempi. 
 
Erillispientaloissa asukkaalla on Helsingissä keskimäärin 40,7 m

2
 käytettävänään, rivitalossa 35,5 m

2
  

ja kerrostalossa 37,5 m
2
. Keskiverto omakotiasukas kuluttaa lämmitysenergiaa vuodessa  

henkeä kohden laskettuna Helsingin Energian tilastotietojen mukaisesti 6500 kWh, rivitaloasukas 
5700 kWh ja kerrostaloasukas 5060 kWh. 
 

 

Mihin energiaa kuluu nykyisissä pientaloissa keskimäärin? 
 
Karkeasti voidaan sanoa, että rakennuksen koko elinkaaren aikana kuluttamasta energiasta 20 % 
kuluu rakennusvaiheessa materiaalien ja rakennusosien tuottamiseen ja kuljetuksiin jne. ja loput 80 
% energiasta kuluu rakennuksen käyttövaiheessa. 
 
Käytönaikainen energiankulutus jakautuu puolestaan seuraavasti: lämmitys 55 %, lämpimän 
käyttöveden lämmitys 20 % ja kotitaloussähkö 25 % (Pientalon kustannukset, Rakennustieto 2006). 
MOTIVAn tilastotietojen mukaan pientalon energian kulutus jakautuu seuraavasti: lämmitys 40–60 %, 
käyttöveden lämmitys 10–25 %, tuloilman esilämmitys 5–15 % sekä huoneisto- ja kiinteistösähkö 
yhteensä 20–30 %. 
 
Edellisten perusteella saadaan seuraavat energiankulutuksen prosenttiosuudet kokonaisuudesta.  
 

 rakennusvaihe 20 % 

 lämmitys 45 % 

 käyttövesi 17 % 

 kotitaloussähkö 21 % 
 
VTT on tutkinut (Lahti ym, 2008) tavanomaiseen rakentamiseen energiansäästöpotentiaaleja kulutus-
kohteittain. Alla eri kulutuskohteiden säästöpotentiaalit prosentteina: 
 

 Lämmöneristämisen 50–80 %  

 Tilojen jäähdytystarpeen pienentäminen 40–60 %  

 Käyttöveden lämmitystarpeen pienentäminen 50–60 % 

 Talotekniikan sähkönkäytön vähentäminen 20–30 % 

 Valaistuksen sähkönkulutuksen vähentäminen 30–50 % 
 

http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/8590F040-64F6-4EF3-8B84-0D4F48C4C302/0/pks_ilmastoraportti_web.pdf
http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/yos_2008-2.pdf
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Honkasuon pisteytys on suhteutettu rakennuksen elinkaaren energiankulutuksen osuuksiin ja 
toisaalta säästöpotentiaalin tehokkuuteen. Lämmityksen osuus rakennuksen elinkaaren energian 
kulutuksesta on huomattava ja myös säästöpotentiaali suuri, joten myös lämmitystarpeen 
pienentämisestä saa paljon pisteitä. Energiankulutus korreloi melko hyvin CO2-ekv -päästöjen ja 
luonnonvarojen kulutuksen kanssa. 

 
 
KESTÄVÄN RAKENTAMISEN KÄSITTEITÄ 
 

 

Ekotehokkuudella tarkoitetaan Honkasuon pisteytyksen yhteydessä rakennuksen toteutuksesta ja 
käytöstä aiheutuneiden luonnonvarojen (materiaaleja ja energiaa) käytön ja syntyneiden päästöjen ja 
jätteiden suhdetta valmiiseen tuotteeseen tai palveluun. Ekotehokkuudessa verrataan siis panoksen 
suuruutta saatuun hyötyyn. Mitä vähemmän energiaa kuluu ja päästöjä ja jätteitä syntyy yksittäisen 
rakennusosan tai talon valmistamiseen ja käyttöön, sitä ekotehokkaampaa toiminta on.  
 

Energiatehokkuudella tarkoitetaan vastaavaa energiankäytön hyötysuhdetta. Energiatehokkaassa 
rakennuksessa lämmitys, sähkönkulutus ja muu energian käyttö tyydytetään vastaavaa tavanomaista 
rakennusta pienemmällä energiamäärällä. Energiatehokkuuteen päästään talon vähäisellä 
lämmitysenergian tarpeella ja suosimalla energiaa säästäviä laitteilta ja valaisimia. Asukkaiden 
tottumuksilla on lisäksi huomattava vaikutus talon energian kulutukseen. 
 

Vuonna 2010 voimaan tullut Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa D3 määrittelee matala-

energiatalon rakennukseksi, jonka lämpöhäviöt ovat korkeintaan 85 % normitalon (määräysten 
minimitason mukaisesti toteutetun rakennuksen) ominaislämpöhäviöistä. 
 
Matalaenergiatalon määritelmä on siis sidottu vallitsevaan määräystasoon. RIL:in Matalaenergia-
käsikirja määrittelee matalaenergiatalon rakennukseksi, jonka lämmitys- ja jäähdytysenergian 
nettokulutuksen ominaiskulutus on välillä 30–50 kWh/m

2
/a. 

 
Käsitteitä matala-energiatalo ja matalaenergiarakentaminen on käytetty myös yleiskäsitteenä 
kuvaamaan energia-tehokasta rakentamista (www.passiivi.info). 

 

Passiivitalon määritelmä perustuu kolmeen tunnuslukuun, jotka kertovat tilojen lämmitysenergian-
tarpeen, rakennuksen kokonaisprimäärienergiantarpeen ja mittaukseen perustuvan ilmavuotoluvun. 
 
Suomalaisen passiivitalon kriteerit ovat: 
 

  Etelärannikko Maan keskiosat Pohjoisosat 

Lämmitysenergiantarve ≤ 20 kWh/(m²a) ≤ 25 kWh/(m²a) ≤ 30 kWh/(m²a) 

Kokonaisprimääri-

energiantarve 
≤ 130 kWh/(m²a) ≤ 135 kWh/(m²a) ≤ 140 kWh/(m²a) 

Ilmavuotoluku n50 ≤ 0.6 1/h ≤ 0.6 1/h ≤ 0.6 1/h 

 

Nollaenergiataloon on liitetty omaa energian tuotantoa kuten aurinkopaneeleita ja - keräimiä tai 
tuuliturbiineja. Se tuottaa ajoittain energiaa yli oman tarpeensa, mutta joutuu toisaalta esimerkiksi 
pakkaskausina turvautumaan ostoenergiaan. Omatuotannon ja ostetun energian suhde vuositasolla 
on nolla. 

http://www.passiivi.info/
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Plusenergiatalo tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin mitä se kuluttaa.  

Piiloenergiavirroilla tarkoitetaan tuotteiden valmistamiseen kulunutta energiaa. Laskelmaan otetaan 
mukaan raaka-aineen jalostus, kuljetukset ja kaikki muu valmiin tuotteen valmistamisesta ja 
toimittamisesta käyttöpaikalleen aiheutuva energian kulutus. Rakennustarvikkeiden ja rakenteiden 
energian kulutusta on vertailtu Arto Saaren Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet -
selvityksessä. 

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan Honkasuon kilpailumateriaalin yhteydessä tuotteen koko sen elinkaaren 
aikana aiheuttamia hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä ympäristöön. Hiilijalanjälki 
siis muodostuu raaka-aineen tuotannon, kuljetusten ja valmiin tuotteen valmistamiseen ja 
markkinoinnin yhteenlasketuista päästöistä. Hiilijalanjäljen suuruuteen vaikuttavat tuotteen 
valmistamiseen tarvittava energiamäärä ja toisaalta käytetty energiamuoto: vesivoimalla valmistetun 
tuotteen hiilijalanjälki on pienempi kuin hiilivoimalla tuotetun. Myös kuljetusmatkan pituudella on suuri 
vaikutus hiilijalanjäljen muodostumiseen. 

Tuotteisiin varastoituu lisäksi hiiltä. Tämä hiili on tilapäisesti poissa ilmakehän hiilikierrosta. Niinpä se 
lasketaan negatiivisena mukaan hiilitaseeseen. Puut sitovat kasvaessaan hiiltä ilmakehästä ja 
rakentamisen yhteydessä tämä hiili varastoituu rakenteisiin. Näin puurakentamisella on ilmaston-
muutosta hillitsevä vaikutus. Puutuotteiden hiilijalanjälki onkin negatiivinen. 

Hiilidioksidipäästöillä tarkoitetaan Honkasuon kilpailumateriaalin yhteydessä kaikkia ns. 
kasvihuonekaasuja hiilidioksidiksi muunnettuna eli hiiliekvivalenttina (CO2-ekv). Merkittävimmät muut 
kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H2O), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O) ja otsoni (O3).  
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Nissinen Ari ja Dahlbo Helena: Asumisen energiankäytön ja jätteiden ympäristövaikutuksia 
Mittatikulla kuvattuna, Käsikirjoitus 17.9.2009. 
Pekka Lahti, Jyri Nieminen ja Markku Virtanen: Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä, 
KSV 2008 
Arto Saari: Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet, Rakennustieto 2001 
EKO-VIIKKI raportti, Motiva 2008 
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www.rakentajanekolaskuri.fi 
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Pekka Hänninen: Kohti kestävää rakentamista, ARK 1/2008 
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Pekka Hänninen: Ruotsi passiivirakentamisen mallimaana, ARK 5/2008 
Pekka Hänninen: Voiko kunta olla hiilineutraali, ARK 6/2008 
 
Lisätietoa kestävästä rakentamisesta on koottu: 
www.safa.fi > toiminta > alaosastot > eko-safa > Kestävän rakentamisen linkkilista 
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http://www.hel2.fi/taske/julkaisut/2009/Eko-Viikki_raportti_Motiva%202008.pdf
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=147
http://www.rakentajanekolaskuri.fi/
http://www.passiivi.info/
http://www.safa.fi/
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Siuntion kuntakeskus –
Ympäristöystävällisen liikkumisen edistäminen
Johanna Taskinen, Motiva Oy
24.8.2010

24.8.2010 Johanna Taskinen

Sisältö

• Tausta
• Kestävä liikkuminen ja liikkumisen ohjaus
• Asemakaava sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohje
• Ideoita harkittavaksi ja selvitettäväksi
• Liikenne mukaan Siuntion sydämen energiaohjelmaan
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24.8.2010 Johanna Taskinen

Tausta
• Liikennepalaveri  29.1.2010

• Siuntion kunta, Asuntosäätiö, HSL, Uudenmaan ELY-keskus, City Car 
Club, PR Oy, WSP Finland Oy, Motiva Oy

• Lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeisiin kestävän liikkumisen 
edistämiseen liittyviä keinoja

• PR Oy, Motiva Oy

• Tulevaisuuden kestävä kunta -innovaatiokilpailu
• ”Ennakoiva joukkoliikennemaksu” -ehdotus Siuntion kunnalta
• Motiva ei mukana kilpailuehdotuksen valmistelussa 
• Kilpailu ratkeaa syyskuussa

24.8.2010 Johanna Taskinen

Kestävä liikkuminen
1. Liikkumistarpeen minimointi

• asuinpaikan, toimitilan sijainti
• etätyö ja -neuvottelut, sähköinen asiointi

2. Ensisijaisesti vähäpäästöiset kulkutavat
• kävely, pyöräily, joukkoliikenne

3. Auto tarpeen mukaan, ei välttämättä
oma
• taksi, autojen yhteiskäyttö, autonvuokraus
• kimppakyydit, liityntäpysäköinti

4. Kun autoa käytetään, tehdään se 
vähäpäästöisesti
• taloudellinen ajotapa
• matkojen ketjutus
• ajo ruuhka-ajan ulkopuolella
• vähäpäästöisen auton hankinta
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24.8.2010 Johanna Taskinen

Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjauksella kannustetaan 
ympäristöystävällisiin liikkumistottumuksiin 
muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, 
liikkumisen suunnittelulla sekä liikkumisen 
palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä.

Liikkumisen ohjauksen verkosto LIVE www.motiva.fi/live

tiedonvaihtoa, uutiskirjeitä, koulutuksia, keskustelua, 
parhaita esimerkkejä

24.8.2010 Johanna Taskinen

Kävely- ja 
pyöräily-yhteydet

Pesu- ja 
huoltotilat

Kestävän liikkumisen 
tukeminen kaavoituksessa 

ja rakentamisessa 

Pyöräilypalvelut

Tavoitteet 
liikkumiselle

Pyöräpysäköinti

Tarveselvitys 
matkaketjuittain

Ostosten kotiin-
kuljetuspalvelu

Joukkoliikenne-
pysäkkien sijoittelu

Kävely- ja pyöräily-
infrastruktuuri

Autojen 
yhteiskäyttö

Etätyön 
edellytykset

Sähköautojen 
lataus

Liikkumispalve-
luiden viestintä

Pysäköinnin 
hinnoittelu

Neuvottelu 
rakennuttajien 

kanssa
Joukkoliikenne-

hankkeiden ajoitus

Esimerkkihankkeita:
• Liikkumisen ohjauksen soveltuvuus Jätkäsaaressa, 2006 (Motiva Oy, Strafica Oy, TAIK)
• Marja-Vantaa pyöräilykaupunki, 2010 (Strafica Oy, Motiva Oy)
• Siuntion kuntakeskuksen kehittäminen, 2010 (Asuntosäätiö, Motiva Oy)

Lähtökohtana auton 
käyttämättömyys
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24.8.2010 Johanna Taskinen

Siuntion sijainti asettaa rajoituksia kestävälle 
liikkumiselle

Etäisyydet pitkiä kävelylle ja 
pyöräilylle.

Asukastiheys eri ole riittävä
monipuolisen joukkoliikennetarjonnan 
ylläpitämiseksi.

Tukeutuu pitkälti auton käyttöön.

24.8.2010 Johanna Taskinen

Kestävää liikkumista voidaan kuitenkin tukea Siuntiossa 
monella tavalla

• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen lähialueella liikkumisessa
• Liityntäpysäköinnin edistäminen (auto + juna, pyörä + juna)
• Joukkoliikennetarjonnan parantamiseen voidaan etsiä uusia yhteistyö-

ja rahoitusmalleja
• Autojen yhteiskäyttö voi korvata kakkosautoja
• Kimppakyytien järjestämiseen on tarjolla moderneja palveluja
• Autojen vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä voidaan edistää
• Etätyön edistäminen sopivilla tiloilla
• Ostosten kotiinkuljetuspalveluilla voidaan korvata autolla tehtäviä

ostosmatkoja
• Lähipalveluiden kehittämisellä voidaan korvata pitkiä ostosmatkoja
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24.8.2010 Johanna Taskinen

Kestävä liikkuminen Siuntion kuntakeskuksen 
asemakaavassa

• Asemakaavan suunnittelussa on 
tähdätty tiiviiseen ja viihtyisään 
ympäristöön, mikä on kestävän 
liikkumisen edistämisen lähtökohta.

• Alue sijaitsee radan varressa, ja 
joukkoliikennetarjontaa on mahdollista 
lisätä tulevaisuudessa asukasmäärän 
kasvun myötä.

• Asemakaavaan sisällytettiin muutamia kestävän liikkumisen edistämiseen 
tähtääviä erityishuomautuksia:

• Etätyö
• ”Kortteleiden myymälätilat on myymälätilat on sallittua toteuttaa työtiloina”.

• Polkupyörien säilytystilojen ja varastotilojen helppokäyttöisyys
• ”Huoneistokohtaisia varastotiloja on sallittua sijoittaa asuntojen yhteyteen tai kootusti 

kerroksittain kerrostasoille.”
• ”Polkupyörien säilytykselle on osoitettava katettua tilaa asuinrakennuksen yhteyteen tai 

pihalla olevaan katokseen 1 m2 / 25 k-m2.”

24.8.2010 Johanna Taskinen

Kestävä liikkuminen Siuntion kuntakeskuksen 
lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeessa
• Kevyen liikenteen reittien viitoitus

• tukee reittien jatkuvuutta
• keskeiset kohteet (junaseisake, toriaukiot, koulut, päiväkodit, vapaa-ajan keskukset, ja muut keskeiset kohteet 

alueen ulkopuolella
• Pyörien liityntäpysäköinti

• Linja-autoaseman yhteydessä
• Riittävä määrä paikkoja

• Paikkoja yhteiskäyttöisille autoille
• Linja-autoaseman ja Uusitorin 2:n läheisyydestä 2-3 paikkaa kadunvarren paikoita varataan yhteiskäyttöautoille 

(esim. City Car Club)
• Polkupyörien, rattaiden ja kumisaappaiden huuhtelumahdollisuus myös kerrostaloihin

• Porrashuoneiden sisäänkäyntien yhteyteen harkittava kuraeteisten toteuttamista.
• Polkupyörien, pyöräperäkärryjen ja lastenvaunujen säilytys vaivatonta kerrostaloissa ja rivitaloissa

• Riittävät ja katetut tilat, helppo ja esteetön pääsy
• Etätyön edellytykset

• Myymälätiloja voi osoittaa studio- ja etätyötiloiksi, joihin tulee järjestää toimiva verkkoyhteys ja mahdollisuus 
lukittaville säilytystiloille

• Liikerakennusten tonttien pyöräpysäköinti ja kevyen liikenteen yhteydet
• Katetut telineet ja lähelle liikehuoneistojen ulko-ovia
• Kevyen liikenteen yhteydet esteettömiä ja kulku pysäköintialueiden läpi selkeäksi ja vaivattomaksi
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24.8.2010 Johanna Taskinen

Autojen yhteiskäyttöpaikat

24.8.2010 Johanna Taskinen

Vielä harkittavaksi LYROon?
• Sähköautojen lataus?

• asuinkiinteistöissä?
• liikekiinteistöissä (kylmä-asema)?

• Polkupyörien runkolukitusmahdollisuuden edellyttäminen
• LYROssa?
• Jossain muualla? Tontinluovutus?

• Polkupyörien huoltotila?
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24.8.2010 Johanna Taskinen

• Kevyen liikenteen kehittäminen
• Julkinen liikenne
• Kimppakyydit ja autojen yhteiskäyttö
• Yhteinen toimija/palveluyhti
• PR Oy tutkii mitä määräyksiä kaavaan mahdollisesti lisätään
• Ennakoiva joukkoliikennemaksu osaksi tontinluovutushintaa
• Määrällisten tavoitteiden asettaminen kevyen liikenteen
• osuuden lisäämiselle
• Alueellisen huoltoyhtiön mahdollisuudet

24.8.2010 Johanna Taskinen

Lähijunaliikenteen kehittäminen Siuntioon

• Rajoitteet (yksi raide, kaukoliikenteelle ja lähiliikenteelle, muita?)

• Suunnitelmien tilanne?
• toisen raiteen rakentaminen?
• ELSA-rata?
• mitä tulossa HLJ-suunnitelmaan?
• mitä mainittu valtion investointiohjelmissa?
• muita?

• Palvelutason parantumisen todennäköinen aikataulu?
• Mitä voidaan kertoa asukkaille / mahdollisille asukkaille?
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24.8.2010 Johanna Taskinen

Liityntäpysäköinti

• Siuntion asemalla
• ei kovin houkuttelevaa, jos junaliikenteen palvelutaso ei parane nykyisestä

• Muilla asemilla (Kirkkonummi, muita?)
• voisi kannustaa ajamaan esimerkiksi Kirkkonummen asemalle
• mikä on liityntäpysäköintitarjonnan tilanne Kirkkonummella ja muualla?
• viestintä keskeistä

• Pyörien liityntäpysäköinti

24.8.2010 Johanna Taskinen

Autojen yhteiskäyttö
• Autojen yhteiskäyttö on hajautettua ja arkisiinkin tarpeisiin soveltuvaa joustavaa auton 

vuokrausta, jolla voi korvata oman auton omistamisen
• Helsingin seudulla palvelua tarjoaa City Car Club
• vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta
• auton käyttöä harkitaan tarkemmin: yhteisautoilija kävelee, pyöräilee ja käyttää joukkoliikennettä

herkemmin kuin auton omistaja
• Siuntiossa autojen yhteiskäyttö voisi korvata enimmäkseen kakkosautoja

• City Car Clubilla on jo ”etäispesäke” Kirkkonummella
• laajentaminen Siuntioon voisi olla mahdollista, jos kiinnostuneita riittää
• edellyttää kiinnostuksen kartoittamista asukastilaisuudet

• Lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen luonnoksessa on ehdotettu varattavaksi 2–3 
paikkaa yhteiskäyttöisille autoille

• LHA-tontin (”bussiaseman”) läheltä
• Uusitori 2:n läheltä

• Asuntosäätiö voisi neuvotella rakennuttajien kanssa autojen yhteiskäytön 
esiintuomisesta asuntojen markkinoinnissa ja myynnissä

• tontinluovutukset, neuvottelut, informointi
• voidaanko jättää osa autopaikoista rakentamatta ainakin alkuvaiheessa?
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Pyöräpysäköinti ja pyöräilypalvelut
• Pyörien säilytys

• Tilaa myös pyöräperäkärryille ja lastenrattaille
• Katetut tilat, osa lukittavia
• Voisiko esittää määrällisen normin?
• liikerakennuksissa katettuja ja lähellä sisäänkäyntejä

• Huolto, vuokraus
• alueelle mahdollisesti perustettava palveluyhtiö ”Siuntion Sydän” voisi 

tarjota pyöränhuoltotiloja ja peräkärryjen vuokrausta
• Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ja opastus

• ohjeistetaan opastuksen toteuttaminen
• maininta kävely- ja pyöräily-yhteyksien vaivattomuudesta ja selkeydestä

liiketiloihin (ei parkkipaikkojen läpi)

24.8.2010 Johanna Taskinen

Bussiliikenteen suunnitelmat, HSL-alue?

• Suunnitelmia?

• Siuntio HSL-alueeseen?

• Yhteydet kirkokylään, Kirkkonummelle ja viereisiin isompiin keskuksiin 
olennaisia
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Kimppakyytien järjestäminen

• Siuntion kunta tai ”Siuntion Sydän huoltoyhtiö” voisi organisoida 
kimppakyytipörssin

• vrt. Nummi-Pusula (Länsi.fi-palvelussa)

24.8.2010 Johanna Taskinen

Etätyö ja etätoiminnot

• Myymälätilojen käyttö mahdollista myös studio- ja etätyötiloiksi ja niissä
on oltava verkkoyhteydet ja lukittavat säilytystilat

• ”Siuntion Sydän” voisi hallinnoida tiloja

• Voidaan harkita ostosten kotiinkuljetuspalvelujen toteuttamista alueella
• vrt. Suurpellossa jokaiseen taloon tulee palvelueteiset, jossa 

huoneistokohtainen vastaanottopiste, logistiikkapalvelun tarjoaa Seulo 
Kauppakassi
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Sähköautojen latausinfrastruktuuri

• Asukaspysäköintitilojen yhteyteen riittävästi sähkötolppia

• Nykyiselle kylmäasemalle sähköjakelua?
• neuvottelut aseman omistajan kanssa

24.8.2010 Johanna Taskinen

Kestävän liikkumisen palveluista tiedottaminen 
asukkaille
• Asukastilaisuus
• Kysely asukkaille

• esim. kiinnostus autojen yhteiskäyttöön, pyöräilypalveluihin, sähköautoihin, jne.
• Alueen markkinointiesitteessä liikkumisasiat esiin

• voidaan kehittää uusien asukkaiden infopaketiksi
• Ohjeistetaan ja kannustetaan rakennuttajia tuomaan kestävän liikkumisen 

olosuhteet esiin
• Infopaketit

• uusille asukkaille
• kouluille ja koululaisille
• kaupoille ja muille palveluntarjoajille

• Koulutustilaisuuksia ja tempauksia
• esim. taloudellinen ajo, pyörällä töihin -päivä, autonvalinta- ja autojen 

yhteiskäyttöinfotilaisuudet
• osa jatkuvaa energiatehokkuusneuvontaa
• ”Siuntion Sydän” huolto- ja palveluhtiö
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Alueella toimivien tahojen rooli kestävän liikkumisen 
edistämisessä

• ”Siuntion Sydän” huolto- ja palveluyhtiö
• pyörätarvikkeiden vuokraus
• pyörien huolto- ja tuunaustilat
• etätyötilat
• kimppakyyti pörssi
• liikkumiseen liittyvien asioiden tiedotus ja kampanjointi asukkaille

• Siuntion kunta
• kaavoitus
• julkisten tilojen infrastruktuurin suunnittelu ja rakennuttaminen
• neuvottelut rakennuttajien kanssa

• Asuntosäätiö
• kaavoitus
• neuvottelut rakennuttajien kanssa

• Liikennevirasto
• rautatieinfrastruktuuri

• ELY-keskus
• yleiset tiet

• HSL
• HLJ-suunnitelma

• Konsultit



KESTÄVÄ JA ENERGIATEHOKAS ALUERAKENNUSHANKE ver. 18.1.2011

Asukaslähtöinen 
toteutusprosessi Ekokriteerien mukaiset suunnitteluratkaisut Toiminnan varmista-

minen käytössä

1. Hankevalmistelussa 
ympäristö-, liikenne- ja energia-

tehokkuustavoitteiden ja 
toteutustavan määrittäminen

2. Osapuolten kesken
verkottunut ja vuorovaikut-
teinen kokonaissuunnittelu 
sekä asukasyhteistyö

3. Kestävien ratkaisujen 
ja hankintojen valmistelu
ja toteutus ekokirteerien
mukaisesti

4. Laatu- ja toimivuus-
varmistettu suunnittelu, 
rakentaminen sekä
toimivuuden varmistaminen
(ToVa)

5. Käyttö- ja ylläpitovaiheen
ohjelmoitu opastus ja tuki
sekä asukasyhteystyö

1. Integrointi alueellisiin 
ympäristötavoitteisiin ja 
ekokriteereihin 
(kaavoitus ja liikenneratkaisut)

2. Rakennuksien sijainti, 
asemointi ja vaiheittainen
rakentaminen

3. Käyttöikätavoitteet ja
varmatoimisuus

4. Yhteiskäyttöisyyttä, 
yhteisöllisyyttä ja
toiminnallisuutta tukeva
tilasuunnittelu

5. Asuinympäristön 
kulttuuriarvoihin sovitettu 
kokonaisuus riittävin
suojauksin

6. Päämateriaalivalinnat/
ja materiaalitehokkuus

1. Kestävät runko-
rakenteet

2. Vaipan hyvä eristys-
taso; paksuuden hallinta 
eristevalinnoin ja aurinko-
suojaukset

3. Ikkunat parasta kilpailu-
tettavaa laatua

4. Erinomainen tiiveys

5. Materiaalitehokkuus

6. Rakennusfysikaalinen
toimivuus

7. Rakenteellinen kestä-
vyys, puhdistetta-
vuus, korjattavuus 
ja  kierrätettävyys

8. Elinkaaritarkastelut

1. Alueellisesti optimoitu
energian tuotanto ja 
jakelu, jossa mukana 
uusiutuvan energian
hyödyntäminen energia-
tuotannossa ja rakennus-
tasolla

2. Tarvelähtöinen toiminta-
varma talotekniikka; 
tehokas poistoilman LTO

3. Ylimitoitusten ja siirto-
häviöiden minimointi

4. Sisäilmaston hallinta
ja optimoitu energian-
käyttö

5. Energiatehokkaat pumput
ja sähkölaitteet sekä
valaistus

6. Langaton ja reaktiivinen
lämmön, sähkön ja veden 
kulutuksen ohjaus- ja 
seurantajärjestelmä

1. Laadun ja toiminnan 
varmistaminen käyttö-
vaiheeseen asti ToVA:n
mukaisesti

2. Asukkaiden käyttö-
ohjeet ja opastus 
käyttöönottovaiheessa
sekä takuuaikana

3. Tiedonvälityskanavat, 
uudet energiatehokkuus-
konseptit ja -palvelut 
otetaan heti käyttöön 

4. Energiakulutustavoitteiden 
seuranta ja todentaminen
takuuajan 2 vuotta

5. Ennakoivan kunnossa-
pidon käynnistäminen 
ja energiatehokkuuden
jatkuva parantaminen 

Arkkitehtuuri Rakennetekniikka Energia- ja talotekniikka

Käytettävyys, 
vähäinen vaurioitumisriski 

Tavoitteiden mukainen 
alueellinen kokonaisratkaisu

Optimaalinen 
energiatehokkuus

Alhainen primäärienergia, 
pieni hiilijalanjälki

YHTEISET ARVOVALINNAT JA TOIMINTAMALLIT HYVÄ ELINYMPÄRISTÖ JA SOSIAALINEN KESTÄVYYS



Urho Kekkosen katu 4–6 A
PL 489
00101 Helsinki

Puhelin 0424 2811
Faksi 0424 281 299
www.motiva.fi
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