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Johdanto

Good design is green design.
(Dennis 2010, 5.)
Tämän opinnäytetyön aihe kestävä sisustussuunnittelu on ajankohtainen teema. Ympäristön kestävyyden huomioiminen on tulevaisuuden välttämättömyys ja nykyään yhä
useamman kuluttajan valintoja ohjaa eettinen ja ekologinen eetos. Ekologisen suunnittelun avulla luodaan tiloja, jotka ovat terveellisiä, oikeudenmukaisia, tuottavia ja
ympäristövastuullisia. (U.S. Green Building Council 2011, 4.) Rakentamisen ja sisustuksen valinnoilla on suuri merkitys tilan ekologiseen kestävyyteen ja terveellisyyteen,
ja sisustussuunnittelijat yhdessä muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa ovat tämän
muutoksen keskiössä ja liikkeelle panevia voimia. (Moxon 2012, 6.) Suunnittelulla voidaan parantaa merkittävästi ihmisten elämänlaatua ja nykypäivän älykäs suunnittelu on
yhtä kuin kestävä suunnittelu (Conran 2009, 20). Olen ollut kiinnostunut ekologisesta
suunnittelusta ja tilojen terveellisyydestä opintojen alusta lähtien. Kiinnostus pohjaa aiemmassa opettajan ammatissa kokemiini ja maassamme yleisiin ja laajamittaisiin
sisäilmaongelmiin, niistä johtuvaan sairasteluun ja sitä kautta myös tämän uuden ammatin opiskeluun.
Termiä ekologinen käytetään eri yhteyksissä hyvin vaihtelevin merkityksin. Tässä opinnäytetyössä termejä kestävä sisustussuunnittelu ja ekologinen sisustussuunnittelu
käytetään synonyymisinä ja niillä tarkoitetaan sekä ympäristön kannalta kestäviä että
ihmisen hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Suunnittelija tarvitsee tietoa voidakseen arvioida eri vaihtoehtojen kestävyyttä. Tätä tietoutta suunnittelun eri osa-alueille pyritään
tarjoamaan tässä opinnäytetyössä. Ekologinen sisustus on kiinteästi yhteydessä ekologiseen arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun ja energiatehokkaaseen rakentamiseeen.
Niistä on kirjoitettu paljon suomeksikin, mutta kestävän sisustussuunittelun tietous on
varsin hajanaista ja vaikeasti löydettävää. Myös valmistajien ilmoittamat tiedot ovat
vaihtelevia ja usein vaikeaselkoisia. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota sisustussuunnittelijan käyttöön kestävän suunnittelun periaatteita: konkreettista tietoa
vastuullisen, kestävän ja terveellisen suunnittelun toteuttamiseen. Ekologisuutta tarkas-
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tellaan sisustussuunnittelun eri osa-alueilla: tilankäyttö, pintamateriaalit ja pintakäsittelyt, valaistus, kiintokalusteet, irtokalusteet ja tekstiilit.
Opinnäytetyön aihetta käsitellään sisustussuunnittelun tietouden ja toteutetun suunnitteluprojektin kautta. Molemmissa näkökulmana ovat sisustuksen kestävät valinnat. Tässä
työssä suunnittelukohteena on yksityinen tila, uudiskohde, mutta tietoutta voidaan hyödyntää

soveltaen

myös

muunlaisten

kohteiden

suunnittelussa.

Opinnäytetyön

tarkoituksena on palvella sisustussuunnittelijan tietopakettina, jonka avulla ekologisempia valintoja on helpompi tehdä. Siksi pääpaino on laajassa teoriaosuudessa.
Absoluuttista totuutta kestävästä sisustuksesta tuskin on olemassa eikä tässä työssä pyritä sellaisen löytämiseen. Ekologisen suunnittelun tavoitteena on tehdä ympäristön ja
ihmisen hyvinvoinnin kannalta kestäviä valintoja sisustussuunnittelun muut lähtökohdat
huomioiden. Lisäksi on huomionarvoista, että ala ja tuotteet kehittyvät huimaa vauhtia,
joten omaa tietoutta on päivitettävä jatkuvasti. Opinnäytetyön lopussa tarkastellaan ekologisten

periaatteiden

toteutumista

tehdyssä

sisustussuunnitteluprojektissa

arvioidaan ekologisen suunnittelun mahdollisuuksia ja haasteita.

sekä
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2

Lähtökohdat

2.1

Tutkimusongelma ja aiheen valinta

Opinnäytetyön aiheen valintaa ohjasi oma arvomaailma ja henkilökohtaiset kokemukset sekä sisäilmaongelmista että parempien vaihtoehtojen löytämisen vaikeudesta.
Sisustussuunnittelun ekologisuudesta on tehty opinahjossamme muutama opinnäytetyö
viime suosina. Pekkinen (2011) selvitti sisustussuunnittelun ekologisuutta ja sen
haasteita haastattelututkimuksen keinoin, ja Mehdon (2013) opinnäytetyö keskittyi
ekologisesti kestäviin pintamateriaaleihin. Näissä opinnäytetöissä on tietoa esimerkiksi
ekologisista maaleista, tapeteista ja kankaista. Molemmat nostavat esiin objektiivisen ja
helposti saatavilla olevan tiedon niukkuuden. Marika Mehdon (2013, 2) mukaan olisi
tarvetta alan ammattilaisille suunnatulle suomenkieliselle kattavalle perusteokselle, joka
käsittelisi laajasti sisustussuunnittelussa käytettäviä ekologisesti kestäviä materiaaleja.
Tässä opinnäytetyössä otetaan pieniä askeleita siihen suuntaan ja käsitellään sisustuksen
ekologisuutta suunnittelun eri osa-alueilla.
Perusteluna kestävälle suunnittelulle ovat sen tuomat hyödyt ihmisen hyvinvoinnin ja
ympäristön kestävyyden näkökulmista. Ihmiset viettävät 90 % ajastaan sisällä, minkä
vuoksi sisäilmasto on merkittävä tekijä hyvinvointimme kannalta. Sisäilmayhdistyksen
mukaan sisäilmasto-ongelmia esiintyy asunnoissa, toimistoissa, päiväkodeissa, kouluissa sekä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. (Sisäilmayhdistys 1997, 7, 9-10.) Sisäilmastoon kuuluu fysikaalisia tekijöitä, kuten lämpö- ja valaistusolosuhteet, ilman laatu ja
melu sekä kemiallisia tekijöitä, kuten kemialliset ja biologiset epäpuhtaudet, kuten kaasumaiset VOC-yhdisteet ja formaldehydi, kosteus, homeitiöt, bakteerit, pölyt ja asbesti.
Osa edellä luetelluista tekijöistä ei kosketa sisustussuunnittelijan työkenttää, mutta esimerkiksi terveelliset rakennus- ja sisustusmateriaalit ja niiden oikea käyttö ovat yksi
hyvänlaatuisen ja miellyttävän sisäilman perustekijöistä. (VTT 2004, 17-18.) Yksi
suurimmista huolenaiheista ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), joita on monissa
rakentamisen tuotteissa – liimoissa, tiivistysaineissa, maaleissa, liuottimissa ja muoveissa. VOC-yhdisteet hajoavat ajan kuluessa ja vapauttavat ilmaan pieniä määriä
myrkyllisiä kaasuja. (Vihreä rakentaminen 2011, 9.) VOC-yhdisteiden lisäksi materiaalit ja tuotteet voivat sisältää monia muita haitallisia aineita, kuten formaldehydiä, joka
on yleisesti teollisuudessa käytetty kemikaali mm. liima-aineiden ja pintakäsittelyain-
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eiden valmistuksessa. Sitä on mm. laminaateissa, erilaisissa päällysteissä, lakoissa ja
tekstiileissä. (Rakentaja 2011.) Työterveyslaitoksen (2013) mukaan formaldehydin
käyttökohteita ovat myös MDF-, HDF-, lastulevy-, puu- ja vaneriliimat, puusepänteollisuuden liimat ja lakat, ja formaldehydiä vapauttavia säilöntäaineita käytetään laajalti
vettä sisältävissä tuotteissa, kuten lateksimaaleissa, dispersioliimoissa ja pesu- ja puhdistusaineissa. Huonekalu- ja sisustusmateriaalivalinnat ovat tärkeä keino sisäilman
haitallisten aineiden minimoimisessa. Sisustussuunnittelijan rooli on siis merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävän tilan suunnittelussa.
Rakentaminen, remontoiminen ja asuminen kuormittavat aina ympäristöä: rakennukset
ovat suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja ja 40 % koko maapallon energiasta kuluu
käytössä oleviin rakennuksiin (Vihreä rakentaminen 2011, 4). On siis merkittävää,
kuinka kestäviä niistä suunnitellaan. Uudistuva lainsäädäntö tekee nykypäivän poikkeuksista tulevaisuuden standardin: kaiken uudisrakentamisen tulee olla lähes
nollaenergiatasolla vuoteen 2020 mennessä (Ympäristöministeriö 2011). Tilojen ja
suunnittelun ekologisuus on kuitenkin energiatehokkuutta laajempi ilmiö:
Energiatehokkuus on kestävän rakentamisen kuuma ydin, mutta ei suinkaan ainut osatekijä. Talon tekninen ja esteettinen pitkäikäisyys ovat oleellinen osa
kestävää rakentamista samoin kuin tilojen toimivuus, tehokkuus ja muunneltavuus, materiaalivalinnat, vedenkulutus, jätteidensynnyn vähentäminen ja
kierrätys, luonnon monimuotoisuuden säilymisen turvaaminen sekä uusiutuvien energiamuotojen suosiminen ja liittäminen osaksi arkkitehtuuria. -Kestävyys, korjattavuus, kierrätettävyys ja myrkyttömyys ovat yhtä lailla keskeisiä ominaisuuksia. (SAFA 2013.)
Sisustussuunnittelija voi työssään vaikuttaa useisiin edellä mainittuihin tekijöihin, kuten
tilojen toimivuus, muunneltavuus, materiaalit, vedenkulutus, kestävyys ja myrkyttömyys. Kestävä suunnittelutapa tulisi olla osa jokaista sisustussuunnitteluprojektia,
projektin tavoitteet ja reunaehdot huomioiden.
Kodin materiaalivalinnoissa voi olla hyvä käyttää apuna ekologiseen rakentamiseen ja
remontoimiseen erikoistunutta ammattilaista välttääkseen ongelmakohtia, jotka voivat
jäädä maallikolta huomaamatta (Korhonen 2001, 2 & 4). Ekologisen kodin suunnittelussa tärkeää on tulevien asukkaiden ja rakennuksen suunnittelijoiden tiivis,
käytännönläheinen yhteistyö (Aminoff & Kontinen 2004, 63). Perinteisesti ekologisen
kodin suunnittelun osatekijöitä ovat olleet ekologinen arkkitehtuuri, rakennusmateriaalit
ja talotekniikka (mm.uusiutuvat energianlähteet, energiatehokkuus, rakennuspaikka, sen
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pienilmasto, ilmanvaihto, ekomateriaalit). Kestävä sisustussuunnittelu tähtää saman
maaliin: kestävien ja terveellisten tilojen luomiseen. Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena osoittaa, että sisustussuunnittelijan rooli muiden ammattilaisten kumppanina
sekä kestävien ja hyvinvointia edistävien tilojen suunnittelijana on tärkeä.
Ympäristöasioiden huomioiminen ei tarkoita laadusta, mukavuudesta tai ulkonäöstä tinkimistä (Korhonen 2001, 19). Vihreän suunnittelun ei tarvitse olla kompromissi, vaan
sen avulla on mahdollista luoda tiloja, jotka ovat sekä kestäviä ympäristölle että edistävät ihmisen hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua (Bergman 2012, 10-11).
Ekologisuus tulisi ajatella osana kaikkea hyvää ja ammattitaitoista sisustussuunnittelua
toimivuuden, estetiikan ja esteettömyyden kaverina. Tämän opinnäytetyön tavoitteena
on osoittaa, että kyseessä ei ole sammaleen vihreä ekopiiperrys, joka on vain kierrätystä
tai käytettyjen tavaroiden hyödyntämistä. Ekologinen koti voi olla esteettisesti tyylikäs
ja toimiva koti, kuten kuvan 1 vanha varastorakennus Japanissa, joka on kestävän ja energiatehokkaan suunnittelun keinoin muutettu moderniksi kodiksi.

Kuva 1.

2.2

Moderni ja tyylikäs ekologinen koti (Kuva: Toshiyuki Yano).

Viitekehys

Tämän opinnäytetyön viitekehys (kuva 2) rakentuu kestävän sisustussuunnittelun hyödyistä, suunnittelun toteuttamiseen liittyvistä lähtökohdista ja suunnittelun eri osa-
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alueista. Ekologinen sisustussuunnittelu nähdään osana laajempaa ekologisen rakentamisen ja asumisen kokonaisuutta.
Suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa myönteisesti ympäristön kestävyyteen ja ihmisten hyvinvointiin. John Elkingtonin lanseeraama termi The triple bottom line: people –
planet – profit avaa kestävän rakennetun ympäristön ja suunnittelun vaikutuksia ja hyötyjä:
•
•
•

PEOPLE: vaikutukset ja hyödyt ihmisille esim. käyttäjinä tai rakentajina, hyvinvointia ja terveyttä edistävä tila
PLANET: vaikutukset ja hyödyt ympäristölle paikallisesti ja globaalisti, ekologinen kestävyys ja elinkaariajattelu
PROFIT: taloudelliset kustannukset ja hyödyt kaikille osallisille, elinkaarikustannukset, tuottavuus ja talous
(U.S. Green Building Council 2011, 6.)

Ekologisesti kestävät ja luonnonmukaiset valinnat vaikuttavat siis positiivisesti sekä
ympäristöön että ihmiseen. Lisäksi ne tuovat usein taloudellista hyötyä (engl. profit).
Käytännössä

se

tarkoittaa

esimerkiksi

paikallisten

yritysten

ja

osaamisen

hyödyntämistä, edullisempia elinkaarikustannuksia, energiansäästöä, kestäviä, korjattavia ja uudelleen käsiteltäviä materiaaleja ja kalusteita sekä aikaa kestäviä ja ajattomia
valintoja.
Sisustussuunnittelijan työtehtäviä määritellään mm. RT-kortissa Sisustussuunnittelun
tehtäväluettelo ja työn osa-alueita ovat yleensä tilankäyttö, mitoitus ja pohjaratkaisut,
materiaalit ja värit, valaistus ja valaisimet, kiintokalusteet, laitteet ja varusteet, irtokalusteet ja tekstiilit (Rakennustietosäätiö 1995). Näillä sisustuksen eri osa-alueilla on
erilaisia vaatimuksia myös ekologisuuden näkökulmasta, minkä vuoksi eri osa-alueita
käsitellään tässä opinnäytetyössä omissa luvuissaan.
Vanhoja hyviä periaatteita ja uutta teknologiaa hyödyntämällä voidaan luoda kestäviä
tiloja, jotka eivät ole kuitenkaan tyyliltään ekoa: kestävyyden tulisi olla osa kaikkea hyvää suunnittelua. (Moxon 2012, 6.) Kyse ei siis ole kirpparikalusteista tai retroväreistä
vaan ekologisuus taipuu mihin vaan sisustustyyliin. Tämän päivän ammattitaitoisen ja
hyvän sisustussuunnittelun lähtökohtia tulisivat olla estetiikan ja toimivuuden lisäksi
myös esteettömyys ja ekologisuus. Nämä neljä tekijää vaikuttavat suunnitteluvalintoihin
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ja ekologisuuttakin tarkastellaan aina suhteessa muihin tekijöihin: hyvää ja ammattitaitoista suunnittelua kestävä näkökulma huomioiden. Ekologiseen suunnitteluun
erikoistunut Lori Dennis (2010, 5) kuvaa toimistonsa työskentelyä seuraavasti: ”Jokaisessa projektissa ekologinen kestävyys yhdistyy esteettisesti viihtyisään, äärimmäisen
toimivaan ja terveelliseen tilaan.”

planet

Kestävä
sisustussuunnittelu

YMPÄRISTÖ &
KESTÄVYYS

TILANKÄYTTÖ . MATERIAALIT . VALAISTUS . KALUSTEET . TEKSTIILIT
prof it
people

toimivuus
esteettisyys
esteettömyys

TUOTTAVUUS

IHMINEN &
HYVINVOINTI

E K O L O G I N E N R A K E N T A M I N E N, A R K K I T E H T U U R I & T I L A

Kuva 2.

Visuaalinen viitekehys.

Kestävä sisustussuunnittelu liittyy läheisesti ekologiseen rakentamiseen, jonka integroidussa suunnitteluprosessissa tärkeää on eri ammattilaisten yhteistyö optimaalisen
lopputuloksen saavuttamiseksi (U.S. Green Building Council 2011, 18). Moniammatillinen

yhteistyö

ekologisen

rakennussuunnittelun

ja

arkkitehtuurin

sekä

energiatehokkaan rakentamisen osaajien kanssa tarjoaa optimaaliset mahdollisuudet
kestävän sisustussuunnittelun toteuttamiseen. Näin rakennuksen tai tilan ekologinen
kestävyys ja terveellisyys huomioidaan kokonaisvaltaisesti rakennuspaikasta aina sisustuksen

yksityiskohtiin

asti.

Tämän

opinnäytetyön

toiminnallisen

osion

suunnittelukohteena oli ympäristövastuullisen, passiivitalorakentamiseen erikoistuneen
GreenBuild Oy:n uudiskohde, joten projektin lähtökohdat olivat suotuisat ekologisen sisustussuunnittelun toteuttamiseen.
Ekologisesta rakentamisesta on kirjoitettu paljon suomeksikin, mutta kestävän sisustussuunnittelun tietoutta oli vaikea löytää. Ekologisen rakentamisen muistilistoja löytyy
esimerkiksi Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n Kestävän suunnittelun Eko-Boxi –
sivustolta ja Rakentajan ekolaskurin Ekorakentajan oppaasta, ja Luonnonmukaisen ra-
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kentamisen keskus LUOMURA ry opastaa luonnonmukaisen, ekologisen ja terveellisen
talon rakentamisessa (liite 2). Ekologisesta sisustussuunnittelusta ei etsimisestä huolimatta löytynyt suomenkielisiä teoksia, ja saatavilla oleva tieto on varsin hajanaista,
joten tähän opinnäytetyöhön on käytetty laajalti erilaisia lähteitä. Ekologisesti kestävän
rakentamisen kirjallisuutta on hyödynnetty rajaamalla vain sisustussuunnittelua koskeviin aiheisiin. Englanninkielistä kirjallisuutta kestävästä sisustussuunnittelusta on
paljon, kun aiheina ovat sustainable interior design, green design tai eco home. Ulkomaisia lähteitä on hyödynnetty harkiten ja soveltaen, sillä ekologisuus on aina
paikkasidonnaista. Ekologisen rakentamisen ja ulkomaisten lähteiden lisäksi opinnäytetyössä on käytetty ajantasaisia internetlähteitä. Opinnäytetyön ja ammatillisen
kehittymisen tueksi suoritin elokuussa 2013 The U.S. Green Building Councilin
LEED® Green Associate -akkreditoinnin. Lyhenne LEED tulee sanoista Leadership in
Energy and Environmental Design ja Green Associate sisältää vahvan ja ajantasaisen
tietopohjan vihreän rakentamisen perusperiaatteista ja käytänteistä, ja on siten ollut
hyödyksi opinnäytetyötä tehdessä.
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2.3

Sisustussuunnitteluprojekti

Kestävän sisustussuunnittelun tietouden keräämisen lisäksi tätä opinnäytetyötä varten
tehtiin sisustussuunnitteluprojekti GreenBuild Oy:n puupassiivitaloon. SAFA (2013)
määrittelee passiivitalon kodiksi, jonka lämmitysenergian tarve on vain noin viidennes
tavalliseen

taloon

verrattuna.

GreenBuild

Oy

on

vuonna

2009

perustettu

ympäristövastuullinen valmistaloyritys, joka on erikoistunut passiivitalorakentamiseen.
GreenBuild rakentaa hengittäviä, selluvillaeristeisiä puupassiivitaloja. Materiaalivalinnoissa GreenBuild korostaa uusiutuvia materiaaleja, kierrätettävyyttä, matalaa
energiaintensiteettiä, hiilitehokkuutta, pitkää käyttöikää sekä turvallisuutta. (GreenBuild
2014.)
Sisustussuunnittelukohde oli GreenBuildin yksikerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 113,5 neliötä ja pohjapiirros on esitelty kuvassa 3. Suunnittelutyötä tein
pääasiassa tulevan asukkaan kanssa ja suunnittelun lähtökohtana olivat hänen toiveensa
uudesta kodista. Projektin aikana yhteistyö suunnitelman toteutukseen liittyvissä asioissa oli kiinteää myös urakoitsijan kanssa. Suunnittelussa sovelsin opinnäytetyön
kestävän suunnittelun tietoutta mahdollisuuksien mukaan asukkaan toiveet, projektin
reunaehdot ja budjetti lähtökohtana. Sisustussuunnitteluprojektin osa-alueita olivat:

•

pintamateriaali- ja värisuunnitelma

•

kiintokalustesuunnitelma (tarjouspyyntöjä varten)

•

valaistusehdotus (yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa)

•

irtokalusteiden sijoittelu ja kalustevalinnat (sis. irtovalaisimet)

•

tekstiilit (tehdään talon valmistuttua).
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Sisustussuunnittelukohteen pohjapiirros. Huoneistoala 113,5 neliötä. Mit-

takaava sovitettu sivulle (Kuva: GeenBuild Oy 2013.)	
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3

Kestävä sisustussuunnittelu

Maailmalla ja meillä Suomessa on toteutettu upeita kokonaisvaltaisia ekotaloja, mutta
ekologisuutta voidaan toteuttaa pienimuotoisemminkin ja eri projekteissa se tarkoittaa
myös erilaisia valintoja. Asiakkaan toiveet, budjetti ja vaihe, jossa sisustussuunnittelija
tulee mukaan projektiin asettavat reunaehtoja sille, kuinka ekologista suunnittelua voidaan toteuttaa ja millaisia sen lopputulokset voivat olla. Mitä aiemmin suunnittelija on
mukana projektissa, sitä laajemmat ovat vaikutusmahdollisuudet. (Dennis 2010, 5.)
Kestävä sisustussuunnittelu sisältää monimutkaisia valintoja, joihin harvoin on yhtä oikeaa, ilmiselvää tai täydellistä ratkaisua. Jo ekologisen materiaalin tai kalusteen
määritelmä voi vaihdella valitusta näkökulmasta ja määrittelevästä tahosta riippuen.
Lisäksi estetiikan ja toimivuuden vaatimukset sekä käyttäjän toiveet vaikuttavat olennaisesti siihen, mikä ratkaisu on sopivin tiettyyn käyttökohteeseen. Suunnittelutyöhön
kuuluu eri vaihtoehtojen punnitseminen tapauskohtaisesti, ja kompromissit ovat osa
suunnittelutyötä –jokainen parempi valinta on edistysaskel.

3.1

Kestävien valintojen yleisiä periaatteita

Millainen materiaali tai kaluste on ekologinen? Onko sellaista mahdollista määritellä?
Alan kirjallisuudesta löytyy aiheeseen liittyviä termejä ja määritelmiä, jotka toimivat
lähtökohtana ekologiselle suunnittelulle:
•

People - planet - profit -kolmijako, joka esiteltiin tämän työn viitekehyksen
yhdeydessä, avaa ekologisuuden hyödyt: valintojen tulisi olla ekologisesti kestäviä ympäristölle ja hyvinvointia edistävää ihmiselle, lisänä myös taloudellinen
hyöty.

•

Reduce - reuse - recycle eli vähennä, uusiokäytä ja kierrätä, viittaavat
ekologiseen ajattelutapaan: vähentäminen on ekologisinta ja uudelleenkäyttö ja
kierrätys ovat merkittäviä jätteen määrän kannalta. Näiden periaatteiden lisäksi
materiaalien valinnalla on suuri merkitys.

•

Cradle to cradle tarkoittaa suljettua systeemiä, jossa ei synny jätettä vaan materiaalit voidaan kierrättää, hyödyntää aina uudelleen tai ne maatuvat elinkaarensa
päässä.
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•

Embodied energy eli sitoutunut energia tarkoittaa kokonaisenergian määrää,
joka käytetään materiaalin hankkimiseen, tuotantoon, kuljettamiseen, asennukseen ja käyttöön koko elinkaaren ajalta.

•

Life cycle assessment (LCA) eli elinkaariajattelu pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan materiaalin ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajalta: tarvittavan
veden ja energian sekä jätteen ja sivutuotteiden määrän alkuperästä ja valmistuksesta aina kierrätykseen tai hävittämiseen.

•

Life cycle costing (LCC) tarkoittaa hankinnan ja käytönaikaisia kustannuksia ja
mahdollista säästöä koko elinkaaren ajalta.
(U.S. Green Building Council 2011, 26-27.)

Ekologisen materiaalin ja kalusteen määritelmää voidaan siis lähestyä erilaisista
näkökulmista. Seuraavaan listaan on koottu tärkeimpien lähteiden avulla tämän
opinnäytetyön kriteerejä ekologisille materiaaleille ja kalusteille:

•

Kasvatettu ja/tai hankittu sekä tuotettu lähellä (USGBC: n mukaan alle 800km)

•

Kasvatettu kestävästi/luonnonmukaisesti

•

Valmistettu biohajoavasta materiaalista

•

Sisältää kierrätettyä materiaalia ja/tai on kierrätettävä

•

Nopeasti uusiutuvat raaka-aineet

•

Päästötön ja myrkytön

•

Kestävä ja uudelleen hyödynnettävä

•

Vähän sitoutunutta energiaa, pieni hiilijalanjälki

•

Valmistus tukee työntekijöiden hyvinvointia ja oikeuksia
(U.S. Green Building Council 2011, 73; Korhonen 2001, 4;
SAFA 2013; Aminoff & Kontinen 2004, 58.)

Mitä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja materiaalien valmistamiseen on käytetty,
sitä vähemmän ympäristöhaittoja. Pitkä käyttöikä ja myöhempi korjattavuus ja
kierrätettävyys vähentävät materiaalin ympäristökuormaa; hiilijälki tulisi siis suhteuttaa
koko elikaareen. Ekologisesti kestävä talo on valmistettu uusiutuvista ja kierrätettävistä
lähialueen luonnnmateriaaleista. Eri materiaaleilla on myös omat luontevat käyttöpaikkansa. (SAFA 2013.) Käyttökohteen harkitseminen onkin merkittävää ekologisen
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materiaalin ja kalusteen valinnassa: toimivuus ja estetiikka tuovat valintaan omia rajoituksiaan.
Päästöttömyys ja terveellisyys ovat olennaisia tekijöitä ekologisessa tilassa. Riuttamäen
(2003, 93-94) mukaan pintamateriaaleilla on ympäristövaikutusten lisäksi suuri merkitys myös sisäilman laatuun. Yksinkertaisuus ja perinteiset materiaalit ovat hänen
mukaansa hyvä riskittömyyden lähtökohta sisämateriaaleissakin, sillä uusien materiaalien käytöstä ei ole pitkäaikaista kokemusta ja riskinä on materiaalien kemioiden
yhteensopimattomuus ja rakenteissa oleva kosteus (mm. monet lattiamateriaalit kiinnitetään liian nopeasti kostean betonin päälle). Työterveyslaitoksen (2013) mukaan
sisäilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin mm. rakennus- ja sisustusmateriaaleista,
huonekaluista ja kodinkoneista.
Selkeät ja ajattomat sisustusratkaisut toimivat pidempään ja säilyttävät asunnon arvon
paremmin, kun seuraavan ostajan ei tarvitse huolehtia kosmeettisten remonttien
lisäkustannuksista. Ajattomat ja yksinkertaiset valinnat ovat ekologisia ja niitä on helppo muunnella pienillä ja materiaalitehokkailla keinoilla uuden vaihtamisen sijaan.
(Korhonen 2001, 2.) “Kannustamme asiakkaitamme ostamaan vähemmän, mutta parasta
mihin on varaa. Ylellisyyden, luksuksen ja ekologisuuden käsitteet kuuluvat samaan
kokonaisuuteen. Luksus ei tarkoita tavaroiden paljoutta – se tarkoittaa laatua määrän sijaan. Ylellisyys ja laatu ovat luonnonmukaista, uusiutuvaa, kierrätettävää, terveellistä ja
kaunista.” (Dennis 2010, 5.)
Suunnitteluprojektin alussa ja kuluessa olisi tärkeää pohtia miksi valintoja tehdään: ratkaisujen tulisi olla harkittuja ja tarkoituksenmukaisia. Reduce, reuse, recycle –
kolmikkoon lisätäänkin usein osuvasti sana rethink – harkita ja arvioida uudelleen. Siân Moxon (2012, 38) on englantilainen arkkitehti ja kestävän muotoilun opettaja, joka
kirjassaan Sustainability in Interior Design listaa kysymyksiä ekologisen sisustuksen
suunnittelun ja harkinnan tueksi:
•

Mikä on projektin tarkoitus?

•

Kuinka pitkäaikainen tila on ja millainen toteutus on järkevä?

•

Mitkä materiaalit ovat sopivia?

•

Kuinka tilassa toimitaan?

•

Mitä tilalle tapahtuu elinkaarensa päässä?
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Opinnäytetyössä esitellään yleisesti käytettyjen materiaalien lisäksi ekorakentamisen
vaihtoehtoja ja innovaatioita, ja pyritään siten avaamaan ajattelumaailmaa uusille urille
ja toteuttamaan rethink-ideologiaa. Nämä vaihtoehdot tunnistaa erilaisesta fontista ja
otsikosta VAIHTOEHTO

. Vaihtoehtoisten ratkaisujen hyödyntämisessä kan-

nattaa aina hankkia riittävästi tietoa ja konsultoida asiantuntevia tahoja, mikä
sisustussuunnittelijan työssä on itsestäänselvää muutenkin.
Mitä läpinäkyvämpää tuotteiden ja materiaalien valmistus on ja mitä selkeämmin
tuotetiedot on esitetty, sen helpompaa ekologisten valintojen tekeminen on. Sertifiointijärjestelmät, kuten Rakennustietosäätiön M1-luokitus, Joutsenmerkki ja Euroopan
ympäristömerkki eli EU-kukka (kuvassa 4 ja tarkemmin liitteessä 1) ovat suunnittelijan
apuna ekologisia valintoja tehdessä.

Kuva 4.

M1-tunnus, Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki.

Ympäristömerkkien lisäksi erilaiset arviointityökalut voivat olla avuksi myös sisustussuunnittelijalle. Kansaivälisiä ekologisen rakentamisen arviointityökaluja ovat mm. Ska
Rating, NABERS, Green Star, Green Globes ja luultavasti tunnetuimpia LEED ja
BREEAM. Monet edellä mainituista on suunniteltu koko rakennuksen kestävyyden arviointiin, ei sisustussuunnitteluun (Moxon 2012, 53). Niitä voi mahdollisesti hyödyntää
soveltaen, mutta sisustussuunnittelijan työtä palvelisi parhaiten vastaava työkalu, joka
olisi suunniteltu erityisesti sisustuksen ekologisuuden arviointiin. Myös maantieteelliset
erot on huomioitava, vaikka monet kestävät periaatteet ovatkin universaaleja.

3.2

Tilankäyttö ja pohjaratkaisut

Ideaalitilanteessa sisustussuunnittelija on mukana tilankäytön ja pohjaratkaisun suunnittelussa rakennus- tai remonttiprojektin alkuvaiheista lähtien. Perustietämys ekologisesti
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kestävän rakentamisen periaatteista on avuksi sisustussuunnittelijalle mm. tilaratkaisuja
tehtäessä.
Pieni on energiatehokasta. Asuinrakennusten energiatehokkuuden kasvaessa saatu hyöty
vähenee talojen pinta-alojen kasvaessa. Suomalaisten energiankulutus on nelinkertaistunut 1960-lukuun verrattuna. Suurin muutos on tapahtunut elintavoissa ja asumisja työskentelyväljyydessä. Energiatehokas talo on tilaohjelmaltaan tehokas: talo tulisi
suunnitella ja mitoittaa sen todellisia käyttötarpeita varten. (SAFA 2013.) Hukkatilan,
kuten turhien käytävien, soppien ja aulojen rakentaminen ei ole järkevää, sama koskee
valtavia harrastustiloja ja lämpimiä autotalleja (Hänninen 2012, 18). Myös sisustussuunnittelijan tulee pohjaratkaisua suunnitellessa tavoitella optimaalista tilankäyttöä
asiakkaan toiveet ja tilassa tapahtuva toiminta lähtökohtana.
Luonnonvalon käyttö sisätilojen valaisemiseen tulisi optimoida niin talvella kuin
kesällä. Sälekaihtimet leikkaavat auringon ylimääräistä lämpöä lähes yhtä tehokkaasti
kuin

aurinkosuojaikkunat,

mutta

mahdollistavat

passiivisen

aurinkoenergian

hyödyntämisen. Tämä säästää lämmitystarvetta noin kymmenen prosenttia. Tilat, joissa
lämpöä kaivataan eniten, kannattaa suunnata etelään, ja tilat, joissa voi olla viileämpää,
sijoitetaan suojavyöhykkeeksi rakennuksen pohjoispuolelle. (SAFA 2013) Rakennuspaikka ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat siis huoneiden sijoitteluun. Aktiivisen
toiminnan tilat sijoitetaan rakennuksen valoisimpiin osiin, kun taas rauhoittumiseen ja
lepoon varatut tilat vähemmän valoisiin osiin. (Aminoff & Kontinen 2004, 28.)
Muita periaatteita ekologisen talon tilaratkaisuun ovat seuraavat:
•

lämpöä tuottavat tilat tai hormi sijoitetaan talon keskelle lämpösydämeksi

•

vesipisteet on sijoitettu mahdollisimman lähelle teknistä tilaa, jolloin vältytään
turhilta putkivedoilta ja lämpimän veden jäähtymiseltä putkistossa

•

väljä tuulikaappi, viherhuone tai lasikuisti on pääsisäänkäynnin yhteydessä
puskurivyöhykkeenä. (SAFA 2013.)

Suunnittelussa tulisi pyrkiä ratkaisuihin, joissa asunnon koko joustaa perhekoon tai tarpeiden muuttuessa. Tilojen myöhemmät käyttötarkoitusten muutokset tulisi huomioida
siten, ettei kantaviin rakenteisiin tai aukotukseen tarvitsee kajota ja huoneita voi jakaa
tai yhdistää. (SAFA 2013.)
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Pintamateriaalit

3.3.1 Lattiat
Sisätiloissa lattia muodostaa seinien ja katon kanssa suurimmat pinnat, joten lattiamateriaalien valinta on merkittävää toimivuuden ja estetiikan lisäksi ekologisuuden
näkökulmasta. Lattiamateriaalia valitessa sen kulutuksenkesto, puhdistettavuus ja soveltuvuus tilaan sekä tilan akustiikka ovat tärkeitä tekijöitä. Lattian mahdollisella
pintakäsittelyllä voidaan myös vaikuttaa sen kestävyyteen.
Puu varastoi hiiltä eli sen hiilijalanjälki on negatiivinen. Siksi puu on Suomessa
ekologisesta näkökulmasta luontevin rakennusmateriaali. (SAFA 2013). Massiivipuu on
hyvä valinta kestäväksi lattiamateriaaliksi. Puutavaran tulisi olla mahdollisimman läheltä ja vastuullisesti hoidetusta metsästä (FSC- ja PEFC-sertifikaatit, liite 1). Kierrätetyt ja
hyväkuntoiset lattialankut ja ylijäämäpuu ovat hyviä vaihtoehtoja uudelle puulattialle
(Vihreä rakentaminen 2011, 14-15). Pehmeämmistä puulajeista tehdyt lattiat ovat alttiita
kolhuille ja kulutukselle, mikä tulee hyväksyä osana luonnonmateriaalin luonnetta. Paksu lauta kuitenkin kestää useamman hiomiskerran ja varastoi lämpöä. (Hänninen 2012,
33.) Lakkaamista luonnollisempi pintakäsittely on öljy ja/tai vaha kosteutta ja kulumista
vastaan (Riuttamäki 2003, 94).
Sairasen mukaan puulattioiden perinteisistä pintakäsittelyistä suopakuuraus vaalentaa
puun pintaa ja kalkkikuuraus on vieläkin tehokkaampi. Puulattian käsittelyyn on käytetty myös maitoa ja piimää, joiden kaseiini muodostaa suojaavan pintakerroksen. Yleisin
pintakäsittelyaine on ollut pellavaöljymaali ja sitä on nykyään melko helposti saatavilla.
Sairanen mainitsee myös pellavaöljyn ja luonnonvahat sekä niiden yhdistelmät, ja huomioita vahojen käytöstä: vahan alla kannattaa käyttää öljyä ja vanha vaha on
poistettava ennen uutta käsittelyä. (Sairanen 2012, 8, 31-32.)
Korkkia saadaan Välimeren aluella kasvavan korkkitammen kuoresta. Sen kerääminen
ei vahingoita puuta. Korkkilattian valinnassa on kiinnitettävä huomiota pintakäsittelyyn,
jotta esimerkiksi käytetty lakka ei sisällä VOC-päästöjä. (Vihreä rakentaminen
2011,15.) Korkki on perinteisesti liimattu lattiapohjaan, mutta saatavilla on myös
uivaksi lattiarakenteeksi asennettavia versioita. Näin vältytään liimojen käytöltä. Korkki
on antibakteerinen ja hypoallergeeninen, luontaisesti paloturvallinen, kierrätettävä sekä
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sillä on hyvät lämpö- ja ääneneristysominaisuudet. Vaha on hyvä ekologinen vaihtoehto
valmiiksi käsittelemättömän korkin pintakäsittelyyn. (Conran 2009, 80.)
Linoleum valmistetaan luonnonmateriaaleista: pellavaöljystä, puu- ja korkkijauhosta,
männynpihkasta, kalkkikivestä ja väriaineista, jotka sekoitetaan ja prässätään
juuttikankaan päälle. Kaikki valmistusaineet ovat maatuvia ja ne voidaan kierrättää.
(Vihreä rakentaminen 2011,16.) Linoleumissa on paljon värivaihtoehtoja ja se on lämmin, joustava, antibakteerinen, antistaattinen, hypoallergeeninen sekä luontaisesti
paloturvallinen. Ekonäkökulmasta haittana on pellavansiementen kasvattamiseen
käytetyt lannoitteet. (Conran 2009, 81.) Korkin tapaan myös linoleumlattia voidaan
asentaa uivaksi, esimerkkinä joutsenmerkityt Forbon Marmoleum Click lukkoponttilaatat ja -paneelit.
Luonnonkumia saadaan kumipuusta, joka sitoo hiilidioksidia. Kumilattioiden koostumus vaihtelee ja osa kumilattioista sisältää PVC: tä ja muita muoveja sekä
sisäilmapäästöjä, joten valinnassa on oltava tarkka. Kierrätuskumi, jota saadaan esimerkiksi autonrenkaista, on hyvä ekovaihtoehto. (Conran 2009, 81.) Kierrätyskumin
lisäksi hyvä vaihtoehto on vastuullisesti kasvatettu kumipuu. Kumi on 100 %: sesti
kierrätettävää. Kumilattia sopii hyvin kovan kulutuksen ja kosteisiin tiloihin sekä ulos.
Se on helposti puhdistettava, joustava, kestävä ja akustoiva. (Sustainable Floors 2010.)
Luonnonkivilattialla on hyvä lämpökapasiteetti, mikä auttaa vähentämään koneellisen
lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta (Vihreä rakentaminen 2011, 16.) Kivilattia on erityisen

hyvä

passiivista

aurinkoenergiaa

hyödynnettäessä

ja

vesikiertoisen

lattialämmityksen kanssa. Kivi on kestävä, luonnollisen kaunis, ja vaihtoehtoja on
runsaasti. Vaikka kivi on luonnonmateriaali, se ei ole uusiutuvaa, tuotanto- ja valmistuprosessi

vie

paljon

energiaa

ja

louhimisella

voi

olla

negatiivisia

ympäristövaikutuksia. Hyödynnettävän kiven tulisi olla mahdollisimman läheltä, sillä
kuljettaminen vaatii paljon sitoutunutta energiaa. Käytettävät tasoitteet, laastit ja liimat
tulee olla ympäristöystävällisiä ja turvallisia. (Conran 2009,83.)
Betoni valmistetaan veden, portlandsementin ja runkoaineen sekoituksesta, jossa on
hiekkaa, soraa ja murskattuja kiviä. Betoniin on sitoutunut runsaasti energiaa, mutta
sillä on myös vihreitä ominaisuuksia. Paksulla betonilattialla on kiven tavoin hyvä
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lämpökapasiteetti. Betonin valmistukseen voidaan myös käyttää kierrätettyjä ainesosia,
kuten hiilen poltosta syntyvää jäännöstä, lentotuhkaa, joka voi korvata osan portlandsementistä. (Vihreä rakentaminen 2011, 13.) Betoni on 100% kierrätettävää ja sopii
vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa. Se on kestävää ja luonnollisesti paloturvallista.
Jos lattia tehdään betonista, muuta lattiamateriaalia ei tarvita. (Conran 2009, 84.)
Laatat. Keraamiset laatat ovat kestäviä ja niitä voidaan käyttää lattialämmityksen
kanssa. Kiinnistyslaastia ja saumausaineita valitessa tulisi etsiä mahdollisimman
vähäpäästöinen vaihtoehto. Laattojen valmistus ja kuljetus vaatii paljon energiaa, mikä
vähentää niiden ekologisuutta. (Conran 2009, 82.) Puolestaan pitkä käyttöikä ja kestävyys tasapainottavat hiilijalanjälkeä. Laattoja ei tarvitse hioa eikä normaalin
puhdistuksen lisäksi huoltaa, ja rikkoutuneen tilalle voi vaihtaa uuden. (Korhonen 2001,
11.) Keraamiset laatat voidaan rinnastaa pinnoittamattomana luonnonkiven, lasin, metallin ja pinnoittamattoman tiilen tavoin vähäpäästöisiin M1-luokan tuotteisiin.
(Rakennustietosäätiö 1996 & liite 1). Suomessa keraamisia laattoja valmistaa ainakin
Pukkila. Keraamisista laatoista löytyy Euroopan ympäristömerkillä sertifioituja
vaihtoehtoja, esim. Atlas Concorde -merkiltä. Tällaisten ekologisempien keraamisten
laattojen käyttöön kannustetaan esimerkiksi The U.S. Green Building Councilin kestävän rakentamisen LEED-sertifioinnissa
hyödynnetään

myös

1

. Maailmalla laattojen valmistuksessa

kierrätysmateriaaleja:

teollisuuden

ylijäämämateriaaleja

ja

kierrätettyä lasia, kuten kuvassa 5 (Dennis 2010, 44).

Kuva 5.
Fireclay Tile valmistaa upeita laattoja 100% kierrätyslasista ja
vaihtoehtoja on runsaasti: 40 sävyä ja 17 erilaista muotoa (Kuva: Fireclay Tile).
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Parketti on perinteinen ja yleinen lattiamateriaali. Parketin rakenne on yleensä kolmiosainen: päällä jalopuuviilu, väli- ja pohjakerros ovat havupuuta. Parketin valinnassa
tulisi kiinnittää huomiota puun alkuperään ja sertifioidun puu käyttöön, valmistukseen
mahdollisimman lähellä ja ympäristöystävällisesti sekä pintakäsittelyn, liimojen, alusmateriaalin ja mahdollisten kiinnitysaineiden päästöttömyyteen (vähintään M1luokitus). Kestävyys on myös yksi ekokriteereistä, ja parkettilattian kovuus ilmoitetaan
Brinell-arvolla; mitä korkeampi arvo, sen kovempi puulaji (Upofloor 2013). Parkettia
voidaan tyypistä riippuen hioa yhden tai useamman kerran ja pintakäsitellä uudelleen.
Suomalainen Timberwise ilmoittaa käyttävänsä kaikissa tuotteissaan täysin formaldehydivapaata liimaa, 2/3 tuotteiden raaka-aineista on kotimaista alkuperää ja kaikki
tuotteet saatavissa PEFC-sertifioituna. Myös Parlan PEFC- ja M1-sertifioidut parketit ja
Karelia Upofloorin Saima valmistetaan Suomessa.
Vaneri valmistetaan ohuista puuviiluista liimaamalla ja liimauksessa käytetään yleensä
säänkestävää fenolihartsiliimaa, joka on väriltään tummaa (Puuinfo 2013). Vaneria
valitessa tulee kiinnittää huomiota, että käytetty puu on sertifioitua, vastuullisesta
metsästä (liite 1) ja mahdollisimman läheltä, ja että vanerin liima on mahdollisimman
vähäpäästöistä. M1-luokiteltuja vanereita valmistavat Metsäliitto Osuuskunta, Metsä
Wood, Starkki ja UPM (Rakennustietosäätiö 2013). Vaneri toimii myös lattiamateriaalina, kuten kuvassa 6. Koivuvanerilla on erinomaiset lujuus- ja jäykkyysominaisuudet
ja se on raskaassa lattiakäytössä huomattavasti muita vanerituotteita parempi. Sen
tyypillisiä käyttökohteita ovat suurta lujuutta vaativat tilat, julkisten tilojen sisäverhoilu
ja huonekalut. (Metsäteollisuus 2006.) Kuivissa sisätiloissa vaneria voidaan käyttää
käsittelemättömänä, erityisesti katoissa, mutta UV-säteily aiheuttaa pintaviilun tummenemista. Pintakäsittelyllä on lähinnä esteettinen merkitys, mutta myös puhtaanapito
on helpompaa. Vanerin pintakäsittelyvaihtoehtoja ovat vaha, lakka ja maali. (Puuinfo
2013.)
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Vanerilattia on moderni ja lämmin (Kuva: Hindsvik at home -blogi).

Bambu on Itä-Aasiassa nopeasti kasvava ja uusiutuva ekologinen heinäkasvi, mutta
kuljetus kaukaa Aasiasta kasvattaa hiilijalanjälkeä. Bambu on kestävää ja kovempaa
kuin esimerkiksi tammi. Kysynnän kasvaessa osa bambuntuottajista on alkanut raivata
metsiä viljelmien tieltä ja kemiallisia lannoitteita käytetään sadon kasvattamiseksi.
(Vihreä rakentaminen 2011, 15.) Bambulattian valmistuksessa saatetaan käyttää formaldehydiä, joten bambutuotteita tulisi hankkia valmistajalta, joka kontrolloi koko
prosessia kasvatuksesta lopputuotteen valmistukseen. (Conran 2009, 79.)
Kokolattiamatto on luonteeltaan pehmeä, akustoiva ja lämmin. Ekologisesta näkökulmasta merkittävää on kuitu ja valmistusmateriaali, taustan materiaali, kiinnitystapa sekä
käytön jälkeinen hävittäminen. Yleisiä luonnonkuituja matoissa ovat juutti, sisal ja
kookos, jotka ovat allergiaystävällisiä. Kaukana kasvava materiaali lisää kuljetukseen
sitoutunutta energiaa. Villainen matto, jonka tausta on säkkikangasta ja huopaa on
ekologisin kokolattiamattovaihtoehto. Synteettiset matot (mm. polyamidi, polyesteri,
polypropyleeni, nailon) on helppo pitää puhtaana, mutta ne valmistetaan petrokemian
tuotteista, niissä on paljon sitoutunutta energiaa eivätkä ne maadu. Kokolattiamattoja
valmistetaan myös kierrätystekstiileistä ja muovipulloista (PET). (Conran 2009, 85.)
Kokolattiamaton sijaan kannattaa suosia luonnonmateriaaleista (villa, vastuullisesti
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tuotettu puuvilla, bambu, juutti, hamppu) valmistettujen irrallisten mattojen käyttöä
samojen hyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi. (Dennis 2010, 42.)
Muovi ei ole kestävän kehityksen mukainen pintamateriaali (Hänninen 2012, 34).
Ekologisten lattiamateriaalien listalta jäävät pois myös laminaatit ja erilaiset vinyylilattiat, koska niidenkin raaka-aineena käytetään uusiutumatonta maaöljyä. Niitä
käytettäessä tulisi varmistaa, että tuote on M1-luokiteltu tai muuten vähäpäästöinen:
esimerkiksi Pergon laminaatit ovat ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkki, liite 1).
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VAIHTOEHTO: Maalattia
Maalattia (engl. earth floor, adobe floor) on perinteinen ja useissa ulkomaisissa
lähteissä sekä Vihreä rakentaminen –kirjassa yksi ekologisimmista lattiavaihtoehdoista (kuvat 7 ja 8). Maalattia valmistetaan mudasta, savesta, hiekasta, kalkista ja
oljista tai muista kuitumateriaaleista. Kuivunut maalattia viimeistellään esimerkiksi
pellavaöljyllä ja mehiläisvahalla, lopputuloksena kiinteä ja puhdas lattiapinta. Maalattia on pesunkestävä ja tiivis ja betonin tapaan sillä on suuri lämpökapasiteetti.
Maalattian sitoutunut energia on 90% pienempi kuin betonilla, se ei tuota haitallisia
sisäilmapäästöjä ja sen kaikki luonnonmateriaalit voidaan kierrättää. Maalattia voi
lohkeilla ja naarmuuntua, mutta se on myös helppo paikata. (Vihreä rakentaminen
2011, 16-17.) Tietoa savirakentamisesta saa esimerkiksi Saviyhdistykseltä (liite 2).

Kuvat 7 ja 8.

Upea maalattia Itävallassa: House Rauch, Lehm Ton Erde Baukunst

GmbH (Kuva: Beat Bühler).
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3.3.2 Sisäkatot- ja seinät
Tässä luvussa käsitellään sisäseinien ja -kattojen pintamateriaaleja. Ympäristötietoinen
rakentaja tekee seinien ja kattojen rakentamisessa, päällystyksessä ja koristelussa vain
myrkyttömiä ja ympäristöystävällisiä valintoja. (Vihreä rakentaminen 2011, 18.) Myös
pintakäsittelyaineet esitellään tässä luvussa seinä- ja kattopintojen yhteydessä, vaikka
osa tuotteista, kuten maalit, öljyt, vahat ja lakat, liittyvät luonnollisesti myös esimerkiksi kalusteiden pintakäsittelyyn. Puulattian käsittelyä tarkasteltiin lyhyesti jo
lattiamateriaaliluvussa.
Puu. Seinien ja kattojen pintamateriaaleiksi on varsinaisten rakennuslevyjen sijaan
tarjolla erilaisia ekologisia puuvaihtoehtoja. Kokopuiset paneelit voidaan käsitellä maalilla, lakalla tai vahalla, ja siten muunnella tilan ilmettä. Vähän kulutuksen ja kosteuden
tiloissa, kuten katoissa, paneelit voidaan jättää käsittelemättä kokonaan. (Korhonen
2001, 10.) Aminoff ja Kontinen (2004, 106) suosittelevat terveen kodin sisäverhoukseen ensisijaisesti lautapaneelia sekä hirsi- ja kivipintoja. Myös Ekorakentajan
oppaassa (2012, 32) lautapaneeli mainitaan ekologiseksi sisäseinämateriaaliksi, jolla on
hyvä lämmönvaraamiskyky mikäli lauta on kyllin paksu, yli 28 mm. Puusta valmistetaan paneelien lisäksi erilaisia tyylikkäistä sisäverhoustuotteit, joita löytyy
esimerkiksi Puunifon sivuilta.
Vaneria, jota käsiteltiin jo tarkemmin lattiamateriaalina, voidaan käyttää myös sisäseinien ja -kattojen verhouksessa. On hyvä varmistaa, että tuote on M1-luokiteltu tai muuten
vähäpäästöistä siinä käytettävien liimojen ja niiden aiheuttamien sisäilmapäästöjen
vuoksi.
Luonnonkivi, keraamiset laatat ja lasi sopivat seinämateriaaleiksi. Luonnonkiveä ja
keraamisia laattoja käsiteltiin jo luvussa 3.3.1 Lattiapinnat. Lasia voidaan käyttää
väliseinissä, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi keittiön välitilassa. Kierrätyslasista voidaan
valmistaa monenlaisia tuotteita: tasoja, altaita, laattoja, valaisimiakin. Suomen lasinjalostus ilmoittaa käyttävänsä tuotteissaan 100% kierrätettyä lasia, ja kuopiolainen
Lasilinkki ainakin osaksi kierrätettyä.
Akustiikkalevyjä käytetään niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Akustiikka
vaikuttaa olennaisesti tilakokemuksen miellyttävyyteen. Akustiikkalevyn materiaali ja
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sen kierrätettävyys on tärkeä valintakriteeri. Akustiikkalevyjä valmistetaan mm. mineraalikuiduista, savesta, lasikuidusta, metallista, juutista, oljesta ja kipsistä. (Winchip
2011, 118.) Suomessa ekologisia akustiikkatuotteita valmistavat esimerkiksi Yeseco,
jonka tuotteet tehdään luonnonkuiduista ilman keinotekoisia lasi- tai kivikuituja ,ja
Konto, jonka tuotteiden valmistusmateriaalina on pintaturve. Konto-akustiikkatuotteilla
on M1-luokitus ja ne käsitellään M1-luokitellulla maalilla.
Tapetti on suosittu pintamateriaali erityisesti visuaalisista syistä, ja tapetti vaimentaa
ääntä paremmin kuin maalattu pinta. Tapetin valinnassa tulee kiinnittää huomiota sen
hengittävyyteen ja päästöttömyyteen. Pinnoittamaton tai pellavaöljypintainen paperitapetti on ekologinen valinta. Pellavaöljypintainen tapetti kestää pyyhkäisyä
olemalla kuitenkin hengittävä. Paperitapetti on helppo kiinnittää ilman vahvoja lisäaineita ja irroittaminen onnistuu helposti kostuttamalla. Käytön jälkeen paperitapetit
voidaan kompostoida tai polttaa. (Korhonen 2001, 9.) Panu Kailan (2003, 487) mukaan
paperitapetitkin toimivat muovikelmun tapaan estäen kosteuden luonnollisen siirtymisen, jos tapetti on painettu muoviliimalla tai siinä on pinnassa muovikalvo eli
paperitapetti on “pyyhkäisynkestävä”. Pintamateriaaleja valitessa tulisi harkita tilan
käyttötarkoitusta ja siellä tapahtuvaa toimintaa: esimerkiksi paperitapettia kannattaa
valita kohtiin, joissa kulutus on pientä ja pyyhkimistä voidaan välttää.
Monissa tapeteissa käytetään synteettisiä aineita ja luonnonmukaiset aineet ja liimat on
korvattu keinotekoisilla ja myrkyllisillä aineilla, minkä vuoksi ne päästävät sisäilmaan
haitallisia VOC-yhdisteitä. Valittavan tapetin tulisi olla vähintään M1-luokiteltu, joita
on tällä hetkellä suomalaisella Sanduddilla ja Boråsilla. Tapetteja valmistetaan myös erilaisista luonnonmukaisista kasvikuiduista, kuten heinästä, bambusta, juutista, sisalista
ja hampusta, ja ne voidaan kiinnittää seinään paperitapettien tapaan. (Vihreä rakentaminen 201, 21.) Suomen betonileimasin valmistaa nestemäistä kangastapettia, joka on
yrityksen internet-sivujen mukaan biohajoava, myrkytön, hajuton, ja valmistetaan
vedestä ja luonnonmateriaaleista. Kangastapetti akustoi tilaa ja voidaan irroittaa helposti
kostuttamalla.
Tapetin kiinnitykseen tulisi käyttää luonnonmukaisia ja päästöttömiä tuotteita (Dennis
2010, 45-46). Luonnonmukaisia kiinnitysaineita ovat tärkkelyspohjaiset liisterit ja
muovia sisältäviä tuotteita tulisi välttää hengittävyyden säilyttämiseksi (Conran 2009,
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91). Vanhan ajan tapettiliisteri voidaan valmistaa esimerkiksi vedestä ja selluloosatärkkelyksestä tai vedestä ja vehnäjauhosta. Paperitapetteihin erikoistunut Tapettitalo
suosittelee paperitapetin kiinnittämiseen perinteistä selluloosaliisteriä.

3.3.3 Pintakäsittelyt
Kaila (1999, 487) puhuu rakenteiden hengittävyydestä ja muistuttaa, että pintakäsittely
on myös osa rakennetta eikä vain koristamista. Höyrynsuluttomassa seinärakenteessa
voi aiheutua ongelmia kosteuden tiivistyessä maalipinnan alle (Korhonen 2001, 7).
Sisustussuunnittelijankin on tärkeää tuntea kohde ja sen rakenteet pintakäsittelyvaihtoehtoja punnitessaan.
Maalit luokitellaan perinteisesti synteettisiin maaleihin ja luonnonmaaleihin. Ekologisen
kodin vaihtoehtoja ovat luonnonmateriaaleista perinteisin menetelmin valmistetut
maalit, lakat ja vahat. Luonnonmaalit (vahat, petsivahat, pellavamaalit, öljyt) on valmistettu luonnon omista raaka-aineista, ne ovat ympäristölle haitattomia eivätkä
kuivuttuaan vapauta sisäilmaan haitallisia aineita. (Aminoff & Kontinen 2004, 101103.) Aminoff ja Kontinen listaavat luonnonmukaisia pintakäsittelyaineita ja niiden suositeltuja käyttökohteita seuraavasti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KALKKIMAALI
lattia, seinät, katto, rapatut, tiili- ja betonipinnat, myös puu
PELLAVAÖLJYMAALI
ovet ja ikkunanpuitteet, huomioitava pellavan ekologinen kasvatus
TEMPERAMAALI
kipsi-, rappaus-, pahvi- ja puupinnat, sisäseinät- ja katot
LIIMAMAALI
erityisesti katto, myös seinät, ei kestä pesua
LUONNONLAKAT
mm. vernissa pellavaöljystä, kulutusta vaativat kohteet
LUONNONVAHAT
kalusteet, lattia, seinät, katto, ei kestä kosteutta
ÖLJYT
kosteudenkestävyyttä vaativat pinnat, työtasot ja lattiaan ennen vahaa
SILIKAATTIMAALI
KEITTOMAALI
(Aminoff & Kontinen 2004, 101-103.)
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Monet teollisesti tuotetut eli synteettiset maalit sisältävät muovia ja ovat siksi myös
staattisia: pinta houkuttelee pölyä ja bakteereja. Ne sisältävät lisäksi VOC-päästöjä, jotka voivat olla haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle valmistamisen ja
hävittämisen vuoksi. On usein mahdotonta tietää, mitä synteettiset maalit sisältävät. On
arvioitu, että tuhansia eri kemikaaleja, kuten formaldehydi, raskasmetallit ja bakterisidit,
käytetään maalien, lakkojen ja puhdistustuotteiden valmistuksessa. (Conran 2009, 86,
90-91.) Synteettisiä maaleja käytettäessä tuotteen tulisi olla vähintään M1-luokiteltu eli
vähäpäästöinen (liite 1).
Maalien ekologisuuden vertailu ei ole aivan yksinkertaista. Ympräistömerkit ovat apuna
ympäristöystävällisen tuotteen löytämisessä, mutta maali saattaa olla ekologinen ja luonnonmukainen, vaikkei sillä ole ympäristömerkkiä. Ympäristömerkittyihin tuotteisiin
hyväksytään myös synteettisiä, vähäpäästöisiä tuotteita: esimerkiksi Joutsenmerkityissä
maaleissa on synteettisiä akrylaattimaaleja. Toisaalta myöskään nimitys perinnemaali
tai luonnonmukainen ei ole tae täydellisestä ekologisuudesta. (Vihreä lanka 2009.)
Liimojen, maalien, lakkojen ja muiden pintakäsittelyaineiden käytössä kannattaa
muistaa, etteivät ns. perinneaineetkaan aina ole myrkyttömiä. Tuoteselosteen
merkintöihin on tarpeen tutustua hyvin. (Hänninen 2012, 34.) Tuotetietojen
ilmoittamiseenkin tulisi asettaa entistä tiukempia vaatimuksia vertailun helpottamiseksi
sekä ihmisen ja ympäristön kannalta parhaiden vaihtoehtojen löytämiseksi.
Luonnonmukaiset rappaukset ja laastit, kuten savi ja kipsi, ovat luonnonmukaisimmat tasoitevaihtoehdot (Hänninen 2012, 33). Savilaasti on ekologinen vaihtoehto
seinäpintojen käsittelyyn ja se antaa tilaan luonnollista ulkonäköä. (Vihreä rakentaminen 2011, 18-19.) Juha-Pekka Riuttamäki on rakentanut Viikkiin luonnonmukaisen
matalaenergiatalon, jossa on käytetty sisämateriaalina käsittelemättömän puun lisäksi
savirappausta. Hänen mukaansa polttamattomat savituotteet, tiilet, rappaukset ja laatat,
edustavat puhtaimmillaan ympäristöystävällisimpiä ja turvallisimpia materiaaleja. (Riuttamäki 2003, 94.) Villeco maahantuo ja myy eurooppalaisia Claytec- ja Clayworkssavilaasteja (kuva 9) sekä tulevaisuudessa myös savimaalia, Decos, Dekotuote ja Bellearti maahantuovat erilaisia laasti- ja pintakäsittelytuotteita. Lisäksi saatavilla on
Biofarben-savimaalia ja islantilaista Kalklitir-kalkkimaalia. Ekologisimmat tuotteet
valmistetaan mahdollisimman lähellä. Jos se ei ole mahdollista, pidempää kuljetusmatkaa kompensoivat tuotteen muut ekologiset ominaisuudet.
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Kuva 9.

Luonnollisen kaunis seinäpinta brittiläisen Clayworksin savilaastilla, sävy

Moon (Kuva: Clayworks).

VAIHTOEHTO: Saven mahdollisuudet

Savirakentamisen järjestö Saviyhdistys tarjoaa tietoa saven monipuolisesta
hyödyntämisestä: savea voidaan käyttää muun muassa seinien sisä- ja ulkopintojen sekä sisäkattojen rappaukseen, seinien lisälämmöneristykseen, lattioiden
pinnoitukseen sekä poltettujen tiilten ja polttamattomien savitiilten ja -harkkojen
muuraukseen. Yksinkertaisimmillaan laastin voi tehdä savesta ja hiekasta tai
savesta ja kuituaineksesta. (Saviyhdistys 2013.) Savilevy on rakennuslevy, jonka
avulla voidaan tehdä mm. seinä ja kattopintoja. Savilevy on polttamatonta savea,
joka on kuituvahvistettu, ja sillä voidaan korvata esimerkiksi kipsi- tai puukuitulevy.

Levyjen

pintakäsittely

voidaan

toteuttaa

esimerkiksi

pinta-savilaastilla.

Polttamaton savi parantaa rakennuksen terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä sisäilman laatua huomattavasti. (Luonnolliset rakennusmateriaalit 2013.)
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3.3.4 Kosteat tilat
Osa pintamateriaaleista sopii sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. Kosteilla tiloilla on
kuitenkin omat erityisvaatimuksensa, minkä vuoksi niitä käsitellään lyhyesti omassa
luvussaan.
Keraamisia laattoja käytetään pääasiassa kodinhoitotiloissa, keittiössä ja märkätiloissa. Laattojen valmistuksessa kuluu paljon energiaa, mutta kosteuden kestävyyden,
puhdistettavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta ne ovat perusteltuja kosteissa tiloissa
(Conran 2009, 93). Laatoituksen uusiminen on huomattavasti vaativampi ja kalliimpi
projekti, kuin esimerkiksi tapetointi tai maalaaminen, joten valinnoissa kannustetaan
suosimaan ajattomuutta. (Korhonen 2001, 10.) Keraamisten laattojen ominaisuuksia
käsiteltiin tarkemmin luvussa 3.3.1 Lattiamateriaalit.
Kosteissa tiloissa voidaan käyttää oikein käsiteltynä betonia (Teague 2010) erilaisia
laastipinnoitteita, kuten Decos:n maahantuoma Microfloor ja Dekotuotteen maahantuoma Perfectino. Laastien ja pinnoitteiden sisältämistä aineista ja ominaisuuksista on
haastavaa saada faktatietoa, jotta niiden ekologisuuden arvioiminen ja vertaileminen
olisi mahdollista. Mitä luonnonmukaisempi ja päästöttömämpi tuote on, sen parempi.
Suunnittelijan kannattaa selvittää tarkasti ominaisuudet ja konsultoida tuotteiden maahantuojia ja asiantuntijoita ominaisuuksien ja tuotesisältöjen selvittämiseksi sekä oikean
tuotteen valitsemiseksi. Myös rakennusmääräyksistä kannattaa konsultoida asiantuntevia tahoja.
Puulajeiksi kosteissa tiloissa suositellaan kotimaisia ja paremmin kosteutta kestäviä,
kuten lämpökäsiteltyä puuta, lehtikuusta ja haapaa (Aminoff & Kontinen 2004, 106).
Ekologisin on mahdollisimman lähellä vastuullisesti tuotettu puu (liite 1). Esimerkiksi
Harvian saunatuotantoon havupuut tulevat kotimaasta, mutta haapa ja leppä tuodaan Virosta – vain 20% kotimaisesta haavasta kelpaa saunatuotantoon mm. värivirheiden
vuoksi. Harvian mukaan parhaiten kosteutta kestää kotimainen kuusilaude, jonka lisäksi
suositellaan lämpökäsiteltyä puuta. (Metsäkeskus 2013, 4-5.)
Lämpökäsittely on ikiaikainen ja erittäin luonnonmukainen menetelmä: kemikaalien sijaan käytetään vesihöyryä ja korkeaa lämpötilaa. Lämpökäsitellyn puun parhaisiin
ominaisuuksiin kuuluvat erinomainen lahonkesto, muoto- ja käyttökestävyys sekä lu-
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onnonmukaisuus. Käsittelyn ansiosta puu on pihkaton ja hygieeninen. (Suomen
Lämpöpuu 2013.) Lämpökäsitellyn puun sävy on ruskea, ja sen pintakäsittelyyn soveltuvat samat tuotteet kuin tavallisen puun, poikkeuksena pellavaöljy. Lämpöpuun
tuottaja Lunawood suosittelee saunoissa pintakäsittelyaineeksi luonnonmukaista ja
väritöntä parafiiniöljyä. Käsittely helpottaa lauteiden puhtaanapitoa ja sillä saadaan
vaihtelua väreihin. Kestävyyden vuoksi lämpökäsiteltyä puuta ei tarvitse käsitellä.
(Puukeskus 2012.) Auringon UV-säteily harmaannuttaa myös lämpökäsitellyn puun,
mikä voi ollakin estetiikan näkökulmasta tavoiteltu lopputulos.
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VAIHTOEHTO: massiivihirsi
Hyvinkään Asuntomessuilla Honkarakenteen Lumi-talossa kylpyhuoneen ja
saunan seinien, lattian, katon ja lauteiden materiaalina oli massiivihirsi (kuva 14).
“Saunaosaston lattiarakenne on suunniteltu niin, että vesi pääsee valumaan lattiahirsien väliin jätetyistä pienistä raoista vesieristettyyn ja laatoilla pinnoitettuun
kaukaloon ja sieltä edelleen viemäriin. Ilma pääsee kulkemaan hirsien väleissä ja
alla, joten kastunut puu pääsee hyvin kuivumaan” (Honka 2013).

Kuva 10. Hongan Lumi-talon massiivihirsikylpyhuone. (Kuva: Tekijän 2013).

VAIHTOEHTO: hiiltäminen
Puun hiiltäminen on vanhan ajan keino, jota on käytetty maakosketukseen
joutuviin puuosiin (Korhonen 2001, 5 & Rakennusperintö 2013.) Hiiltäminen parantaa puumateriaalin lahonkestoa huomattavasti, koska hiilletyssä pinnassa ei ole
lahottajasienten tarvitsemia ravinteita (Museovirasto 2013). Samaa tekniikkaa on
käytetty saunan puupinnoilla, kuten kuvan 15 modernissa ulkosaunassa.

Kuva 11. Sauna Savu on Huima & Virtanen-suunnittelutiimin puusauna, jonka
ulkopinta on hiilletty ja sisäpinta poltettua, pestyä puuta (Kuva: Sauna Savu 2013).
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Valaistus

Tässä luvussa perehdytään ekologisesti kestävän valaistuksen osatekijöihin. Useimmissa lähdeteoksissa ekologisen tilan valaistus jaetaan kahteen osaan, luonnonvalon
hyödyntämiseen ja keinovalaistukseen, ja niitä käsitellään tässäkin työssä omissa luvuissaan.

3.4.1 Luonnonvalo
Ekologisin valaistuskeino on auringon- ja päivänvalon hyödyntäminen. Tämä mahdollistuu, kun tontti ja rakennus suunnataan etelään siten ja ympäröivä kasvillisuus ja
maasto valitaan sellaiseksi, että ikkunapinnoilla ja lasikatteisilla tiloilla maksimoidaan
käytettävissä olevan valon määrä. Liikavaloa säännöstellään kesäkaudella. (Aminoff &
Kontinen 2004, 63-64.) Tilankäytön suunnittelu ja pohjaratkaisut ovat siis merkittäviä
luonnonvalon hyödyntämisen kannalta. Keittiö ja muut aktiivisen toiminnan ja
oleskelun tilat tulisi sijoittaa siten, että ne saavat optimaalisesti päivänvaloa. Makuuhuoneiden sijoittaminen alakertaan tai muuten kodin pimeämpiin osiin on järkevää.
Ikkunoiden suunta, koko, määrä ja muoto vaikuttavat luonnollisesti sisään tulevan valon
määrään. Kattoikkunat ja lattiaikkunat kerrosten välillä voivat olla tehokas vaihtoehto
perinteisten ikkunoiden lisäksi. Huoneiden sijoittelu ja väliseinät vaikuttavat osaltaan
valon kulkemiseen: avoimessa tilassa valo siirtyy esteettä. Tiloja voidaan erottaa
toisistaan osaksi tai kokonaan läpinäkyvillä elementeillä, kuten lasilla ja lasiovilla.
Valkoiset ja heijastavat pinnat myös lisäävät tilan valoisuutta. (Conran 2009, 54-55.)
Tätä ilmiötä, huoneeseen tulevan valon ja huoneen pintojen värien ja materiaalien funktiota, kutsutaan illuminanssiksi. Seinien, lattian, katon ja kalusteiden väri ja materiaali
vaikuttavat sekä valon määrään että sen laatuun. (Vihreä vitruvius 2002, 79.) Lisäksi
suunnittelussa tulisi huomioida auringon valon määrä eri vuodenaikoina (Motiva 2010,
4). Kuvassa 12 on mainio esimerkki hyvästä luonnonvalon hyödyntämisestä ja sen hallitsemisesta. Vasen kuva on otettu talvella ja oikea kesällä – molemmissa luonnonvaloa
on sopivasti ja tunnelma on miellyttävä. Kuvan kohde, A New Norris House, oli yksi
The American Institute of Architectsin Top Ten -ekoarkkitehtuurikohteista vuonna 2013
mm. edistyksellisen luonnonvalon hyödyntämisen ansiosta.
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Miellyttävää luonnonvaloa talvella ja kesällä (Kuva: Ken McCown).

Tilojen käyttö, kalusteiden sijoittelu, värit, pintamateriaalit ja valaistus on tarkoituksenmukaista suunnitella yhtä aikaa (Motiva 2010, 5.) Sisustussuunnittelun tulisi siis
tapahtua yhtä aikaisesti rakennus- ja sähkösuunnittelun kanssa optimaalisten valaistusratkaisujen mahdollistamiseksi. Optimaalisessa tilanteessa sisustussuunnittelija on
mukana jo tilankäytön ja pohjaratkaisujen suunnittelussa, ja voi siten käyttää avuksi
tietoutta luonnonvalon hyödyntämisestä. Useimmiten sisustussuunnittelijan tekemä valaistussuunnittelu kuitenkin koskee keinovalaistusta ja sen laatu ja valinnat ovat
merkittäviä; Ne saavat huomion seuraavassa luvussa.

3.4.2 Keinovalaistus
Valaistuksen suunnittelussa huomioidaan estetiikan, viihtyvyyden, esteettömyyden ja
toiminnan vaatimukset. Suomessa sähkövalaistukseen kuluu noin 22% kotitalouksissa
kulutetusta sähköstä, joten ympäristötietoiset suunnittelijat pyrkivät energiaa säästävän
valaistuksen suunnitteluun. (Vihreä rakentaminen 2011, 26.) Valaistuksen ekologisuus
on siis päivänvalon hyödyntämisen lisäksi energiatehokkuutta.
Valaistussuunnittelussa kannattaa huomioida tilojen muunneltavuus ja käyttötarpeiden
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muuttuminen talon elinkaaren aikana – lastenhuoneesta voi tulla työhuone tai ulkovarastosta puutyötila. Muutamilla ylimääräisillä sähkö- ja valaisinpisteillä voidaan
varautua tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin. (Motiva 2010, 4.) Himmentimen käyttö
säästää energiaa. Liiketunnistin kannattaa valita tiloihin, joissa ei tarvita jatkuvaa valoa
ja joihin valot jäävät helposti palamaan pitkiksi ajoiksi. Liiketunnistin kuluttaa kuitenkin itsessään hiukan sähköä (n. 0,8 W), minkä vuoksi sen käyttöä ja saavutettavia
säästöjä on harkittava tapauskohtaisesti. Valaistuksen ohjaukseen on olemassa myös
liiketunnistimia, jotka huomioivat luonnonvalon määrän (keittiön työtasot ja allas, kodinhoitohuone

ja

työtasot,

WC-

ja

kylpyhuonetilat).

(Motiva

2009.)

Sisustussuunnittelijalla on hyvä olla perustietämys näistä valaistuksen ekologisuuteen
vaikuttavista tekijöistä, ja yhteistyö aihetta tuntevan sähkösuunnittelijan kanssa on
eduksi.
SAFAn (2013) Kestävän suunnittelun sivustolla opastetaan valaistuksesta seuraavasti:
“Energiansäästölamppu on hankinta- ja käyttökustannuksiltaan edullisin. Paikkaan,
jossa tehokasta valoa tarvitaan heti, paras valinta on LED tai halogeenivalaisin – ne syttyvät energialamppua huomattavasti ripeämmin.” Valaistustekniikka kehittyy huimasti
ja lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. EU:n hehkulampun valmistus- ja maahantuontikielto
astui voimaan 1.9.2012. Ecodesign-direktiivi (liite 1) tulee vuoteen 2016 mennessä
poistamaan myynnistä myös halogeenilamput ja tietyt loiste- ja purkauslamput. Direktiivi sisältää myös ekosuunnitteluvaatimukset eri valaisinryhmille. Tiukentunut
lainsäädäntö vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä parantaen myös markkinoille

tulevien

lamppujen

laatua

ja

lisäten

teknistä

dokumentaatiota

ja

pakkausmerkintöjä. (TUKES 2013.) Suunnittelijan ja kuluttajan näkökulmasta tuotteiden vertailu ja valitseminen toivottavasti helpottuu. Myös helppo saatavuus ja
kohtuullinen hinta edesauttaisivat ekologisia valintoja.
LED (Light Emitting Diode) eli loistediodi on puolijohde, joka tuottaa yhdenväristä
valoa, kun siihen johdetaan sähkövirta. Ledeillä voi luoda voimakkaita värejä suoraan
valodiodissa. Valkoisen valon väriä säädetään valodiodin pintaan tai rakenteeseen
lisätyillä aineilla. (Motiva 2010, 14.) Ledit ja niiden ominaisuudet ovat kehittyneet huimaa vauhtia viime vuosina. Brittiläinen ekosuunnittelun pioneeri Terence Conran
(2009, 56) kirjoittaa, että ledit ovat monien asiantuntijoiden mielestä valaistuksen tulevaisuus energiatehokkuuden ja muiden hyvien ominaisuuksiensa ansiosta. Lepistö
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(2011, 38) on tutkinut ekologisia valaistusvaihtoehtoja ja hänen mukaan led-lamput
ovat paras valinta ekologiseen valaistukseen: ”Led on selvästi lamppu, joka tulee korvaamaan kaikki valonlähteet tulevaisuudessa.”
Ledien energiansäästöpotentiaali hehkulamppuun verrattuna on 70–90%. Hyvälaatuisten

led-lamppujen

valon

väriominaisuudet

ovat

kilpailukykyiset

hehku-

tai

halogeenilamppujen rinnalla, myös käyttövarmuus on parantunut huomattavasti. Ledlamput tulee palauttaa sähkö- ja elektroniikkaromun SER-keräyspisteisiin tai myymälöihin (Motiva 2009).
Ledejä käytetään myös osana led-valaisimia: ledeistä, elektroniikasta sekä valaisinrungosta valmistetaan kiinteästi yhtenä yksikkönä oleva tuote. Näihin tuotteisiin ei
ole yleensä saatavilla vaihdettavia osia, koska valaisimen käyttöikä on suunniteltu
pitkäksi. Erilaiset ledinauhat ja leditangot voivat korvata kalusteisiin tai rakenteisiin integroituja halogeeneja, loisteputkia tai valokuituja, mutta huolto- ja vaihtomahdollisuus
kannattaa huomioida piiloasennuksessa. (Motiva 2010, 14.) Korjauskelvoton ja
elinkaarensa päässä jätteeksi päätyvä valaisin ei ole kovin ekologinen valinta
pidemmästä käyttöiästä huolimatta.
Pienloistelampun eli energiansäästölampun energiansäästöpotentiaali on jopa 60–70%
hehkulamppuun verrattuna. Sen valontuotto perustuu kaasupurkaukseen, joka taivutetun
purkausputken pinnalla olevan loisteaineen avulla muuttuu näkyväksi valoksi. Energiansäästölampun syttyminen vie usein pidempään, joten sen käyttäminen tiloissa,
joissa valoa tarvitaan lyhyen aikaa, kuten vaate- ja porrashuoneissa, ei ole tarkoituksenmukaista. Energiansäästölamppujen hinta ja laatu vaihtelee suuresti ja
vertailutietoa lampun valintaan tarjoaa esimerkiksi Motivan PremiumLight -hanke (liite
2). Energiansäästölamput ja loisteputkilamput sisältävät elohopeaa, joka on ekologisesta
näkökulmasta haitallinen ympäristömyrkky. Siksi ne on palautettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) tai vaarallisen jätteen keräyspisteisiin. (Motiva 2010, 12.)
Ledit saavat osakseen myös kritiikkiä: asiantuntijoiden mielipiteet niiden tehokkuudesta
ja värintoistosta vaihtelevat. Suunnittelijan tulisi seurata kehitystä ja konsultoida eri
asiantuntijoita hyvien vaihtoehtojen löytämiseksi. Ekologisesti kestävää ja energiatehokasta

valaistusta

suunniteltaessa

tulee

muistaa

myös

muut

tärkeät
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valaistustekijät, kuten valaistusvoimakkuus ja -teho, värilämpötila, värintoistoindeksi ja
valon spektri.

3.5

Kiintokalusteet

Kiintokalusteiden ekologisuuteen liittyy mm. päästöttömyys, kestävyys, korjattavuus,
pieni hiilijalanjälki, paikallisuus, luonnonmukaisuus ja laitteiden energiatehokkuus. Puhdistettavuus asettaa myös omat erityisvaatimuksensa.
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn (2013) mukaan ekologisimmat kiintokalusteet sekä
ovet, portaat ja listat valmistetaan massiivipuusta (Aminoff & Kontinen 2004, 106 &
SAFA 2013). Kuitenkin suurin osa nykyisistä kiintokalusteista on laminaatti- tai melamiinipintaista lastulevyä tai MDF-levyä. Levyjen formaldehydipitoisuus on laskenut
aiemmasta, mutta levyjen valmistuksessa syntyy edelleen haitallisia päästöjä ja kuluu
energiaa. (Korhonen 2001, 12.) Lastulevy valmistetaan puristamalla puulastuista ja
liimasta, joka on vakiolastulevyissä pääasiassa ureaformaldehydiliimaa. Pinnoitettuja
levyvalmisteita on luokiteltu pintamateriaalien päästöluokkaan M1, joka kertoo
vähäpäästöisyydestä. MDF-levy valmistetaan puristamalla puukuiduista ja liimasta,
jonka määrä vaihtelee tuotekohtaisesti. MDF-levyä ei valmisteta Suomessa. (Puuinfo
2013.) Euroopasta saa formaldehydivapaata ZF MDF-levyä, mutta Suomesta ei vastaavaa etsimisestä huolimatta löytynyt. Seuraavassa käsitellään ekologisempia vaihtoehtoja
näille perinteisille levymateriaaleille.
Kokopuiset kiintokalusteet (kuva 13) ovat oikein pintakäsiteltynä päästöttömiä, korjattavia ja muunneltavia, eivätkä ne rasita käytön jälkeen luontoa niin kuin levymateriaalit.
Keittiö on joka tapauksessa kodin kallein huone ja esimerkiksi kokopuisen keittiön
kalliimpi hankintahinta korvautuu pidemmällä käyttöajalla. Asunnon tilaratkaisujen
muunneltavuus kasvaa, jos kiinteiden kalusteiden sijasta valitaan vapaasti seisovia
kaappeja ja työtasoja ja esimerkiksi vain hellan ja tiskipöydän paikat ovat kiinteitä.
(Korhonen 2001, 12.) SAFA (2013) suosittelee käyttämään kiintokalusteissa malleja,
joita voi muunnella, purkaa ja koota tarpeen vaatiessa tai malleja, joita voidaan säätää
iältään tai kunnoltaan erilaisille käyttäjille sopiviksi: esimerkiksi nostettavissa ja laskettavissa olevat keittiötasot. Keittiön hyvällä ja tarkalla suunnittelulla voidaan myös
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vaikuttaa materiaalikuluihin: panostetaan laatuun määrän sijaan ja suunnitellaan kalusteet tarkasti tilassa tapahtuva toiminta lähtökohtana.

Kuva 13.

Isku Kokopuu: Massiivikoivuinen keittiökalustesarja (Kuva: Isku 2013).

Suomen Työtehoseura (TTS) esitteli Habitaressa 2013 Ekologinen keittiö -hankkeen
kokopuisen kotimaisen keittiöratkaisun, jossa materiaaleina on käytetty massiivipuuta ja
vaneria. Hankkeen (liite 2) tavoitteena on edistää kokopuisten keittiöiden valmistusta ja
markkinoita, ja ohjeistus valmistuu vuonna 2014. Puuseppämestari Tapio Nurminen
ilmoittaa valmistavansa umpipuiset kalusteet koivusta, männystä tai mistä tahansa
puulajista, rimalevystä ja vanerista. Vaneri siis sopii myös kiintokalusteiden valmistukseen.
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VAIHTOEHTO: uudet innovaatiot

Uusia materiaaleja kehitetään vauhdilla. Puustelli on tuonut vuonna 2013 markkinoille Miinus-keittiön, jonka rungot ovat kierrätettävää ja formaldehydivapaataa
biokomposiittia, ja kaikki osat ekologisen ajattelun mukaisia ja vähäpäästöisiä.
Yhdysvaltalainen

Kirei

valmistaa

ruoaksi

kelpaamattomasta

vehnästä

niin

kutsuttua vihreää MDF-levyä, joka on VOC-päästötön. Terence Conran (2009, 100)
mainitsee kirjassaan Eco house book yrityksestä, joka valmistaa työtasoja
kierrätetyistä kahvimukeista ja kaapinovia jogurttipurkkijätteestä.

Ekologisempia vaihtoehtoja on jo saatavilla ja ne toivottavasti lisääntyvät tulevaisuudessa.

Uudet

innovaatiot

vaativat

avointa

ajattelutapaa

ja

nykyisten

toimintatapojen kyseenalaistamista. Kotimaisten ja ulkomaisten lähteiden valossa puu ja
modernit, luonnonmukaiset komposiittimateriaalit vaikuttavat ekologisimmilta materiaalivaihtoehdoilta kiintokalusteissa. Helppo saatavuus ja kohtuulliset kustannukset
lisäisivät näiden vaihtoehtojen yleistymistä.
Kiintokalusteiden materiaalivalinnoissa, esim. työtasoissa, merkittävää on puhdistettavuus ja kestävyys. Kivi on kestävä luonnonmateriaali, mutta sen hyödyntämisessä voi
olla monia negatiivisia ympäristövaikutuksia louhimisen ja pitkien kuljetusmatkojen
vuoksi, jos kivi ei tule läheltä. Kivenomainen ja suositeltava tasomateriaali on kivikomposiitti, jossa on kierrätettyjä ainesosia ja ympäristöystävälliset sidosaineet.
Samanlaisesta materiaalista voidaan valmistaa myös altaita. (Dennis 2010, 47.) Puu on
ekologinen tasomateriaali, jonka kestävyysominaisuuksiin ja ilmeeseen voidaan
vaikuttaa pintakäsittelyllä. Työtehoseuran ekologisessa keittiössä tasomateriaalina on
puurunkoinen nanokomposiitti ja Puustellin Miinuksessa massiivipuu tai keraaminen
taso.
Keittiön seinäpintojen tulee olla helposti puhdistettavia erityisesti lieden, altaan ja työtasojen kohdalla (Korhonen 2001, 17). Vaihtoehtoja välitilan materiaaliksi ovat mm.
laatta, kivi, lasi, pyyhkimisen kestävä seinämaali, helppohoitoiset komposiittimateriaalit
ja laastit. Allasvaihtoehtoja ovat esimerkiksi erilaiset komposiitit, mielellään
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kierrätetystä materiaalista, ruostumaton teräs, joka on 100% kierrätettävä sekä keraamiset altaat kivestä tai savesta. (Rakentaja 2013). Altaita valmistetaan myös puusta ja
luonnonkivestä.
Lajittelua ja kierrättämistä varten tulisi suunnitella kotiin riittävät säilytystilat: SAFA
(2013) ohjeistaa suunnittelemaan keittiöön lajitteluastioita vähintään kuusi kappaletta ja
riittävästi säilytystilaa kierrätettävien materiaalien (lasi, metalli, paperi, muut
kierrätettävät jätteet ja ongelmajäte) välivarastointia varten keittiöön ja/tai eteiseen.
Vanhan kunnostaminen ja hyväkuntoisten käytettyjen materiaalien tai rakenteiden käyttö on järkevää (Korhonen 2001, 2). Suunnittelussa tulee harkita mitä vanhasta voidaan
säilyttää ja minkä uusiminen on välttämätöntä joko käytännön tai esteettisyyden
näkökulmasta. Monesti pelkällä kaapinovien, välitilan materiaalin ja työtasojen
vaihtamisella saadaan aikaan vaikuttava muutos. (Conran 2009, 100.) Hyväkuntoisten
vanhojen kiintokalusteiden kierrätys on suositeltavaa, erityisesti, jos on saatavilla
vanhoja kokopuusta valmistettuja keittiökaapistoja. Vanhoja kaapistoja voidaan
ajanmukaistaa vaihtamalla niihin sisärakenteita ja nykyaikaisten laitteiden istuttaminen
vanhoihin kaapistoihin voidaan ratkaista ennakkoluulottomuudella ja hyvällä suunnittelulla.

(Korhonen

2001,

16.)

Kiintokalusteiden

kierrättämisen

tulisi

olla

mahdollisimman helppoa ja esimerkiksi kierrätyskeskukset palvelevat jo tätä tarkoitusta. Nettipalvelut, joissa omia käytettyjä tavaroitaan voi myydä, ovat yleistyneet ja
erittäin hyvää tavaraa on saatavilla sielläkin.
Kodin laitteet ja vesikalusteet ovat merkittävässä asemassa energian- ja vedensäästön
kannalta. Viimeisen 50 vuoden aikana veden kulutus on kolminkertaistunut (Conran
2009, 58). Keskiverto suomalainen kuluttaa päivässä 155 litraa vettä, josta noin puolet
on lämmintä. Vedenkulutusta voi vähentää noin 50% mm. vettä säästävillä laitteilla ja
vesiputkien lämmöneristämisellä. Vesihanojen säädöllä voidaan vähentää veden kulutusta 10–15 % ja vettä säästävien suihkupäiden on todettu vähentävän suihkuveden
kulutusta 35–45 %. Veden säästöllä saadaan myös taloudellista hyötyä. (SAFA 2013.)
Kaikki vesikalusteet, hanat, suihkut, wc-istuimet tulisi olla vettä ja energiaa säästäviä ja
älykästä tekniikkaa hyödyntäviä:
•

kaksoishuuuhtelulla varustetut WC-istuimet
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•

älykkäät vesihanat, joissa veden virtaama on kontrolloitu

•

ilmaa veteen sekoittavat suihkupäät / kontrolloitu veden virtaama

•

huoneistokohtaiset vesimittarit (kulutus pienenee 15-20%)

•

vesikalusteet ja -laitteet (mm. tiski- ja pesukone) vähän vettä kuluttavia
(Vihreä rakentaminen 2011, 37-39 & SAFA 2013.)

Vanhat kodinkoneet voivat olla varsinaisia energiasyöppöjä, joten niiden korvaaminen
uusilla remontin yhteydessä voi olla perusteltua. Jäähdytysaineena käytetyt freonit ovat
ongelmajätettä, joten vanhat kylmäkalusteet tulee kierrättää asianmukaisesti. Kylmäkalusteiden sijoittelulla ja asennuksella on suuri vaikutus niiden toimintaan:
kylmäkalusteiden energiankulutus voi kaksinkertaistua, jos tuuletustila ei ole
asianmukainen. (Korhonen 2001, 16-17.)
Sähkölaitteet vievät kotitalouden energiankulutuksesta kolmasosan. Nykyisen ennen
vuotta 2010 valmistuneen rakennuskannan koko elinkaaren energiankulutus jakautuu
suunnilleen seuraavasti: rakennus- ja tuotantovaihe 10–20 % ja käyttövaihe 80–90 %.
Käytössä energiaa kuluu tilojen lämmitykseen 50 %, sähkönkulutukseen 30 % ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen 20 %. Sähkön kulutusta voi leikata valitsemalla
energiatehokkaimpia laitteita. Myös virransäästötilassa olevat laitteet aiheuttavat 5–10
% kotitalouksien sähkönkulutuksesta. (SAFA 2013) EU-maissa yhteinen energiamerkintä antaa objektiivista tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta (liite 1) ja

CE-merkillä ilmaistaan, että tuote täyttää tuoteturvallisuuteen ja ekosuunnitteluun liittyvät vaatimukset ja direktiivit. Motivan Ostajan opas (liite 2) voi olla
avuksi energiatehokkaiden laitteiden valinnassa ja ympäristöasioiden huomioimisessa.
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Irtokalusteet

Irtokalustevalintoihin vaikuttavat ekologisuuden lisäksi asiakkaan toiveet, toimivuus ja
estetiikka. Tässä luvussa pyritään tarjoamaan lähtökohtia ja tietoa erityisesti irtokalusteiden ja valaisinten ekologisuuden arviointiin. Eri tahot, kuten Joutsenmerkki ja
Valtion ympäristöhallinto ovat määritelleet kriteerejä huonekalujen ekologisuudelle, ja
esimerkiksi Joutsenmerkin kriteeristö pohjaa elinkaariajatteluun. Lähdekirjallisuuden
lisäksi edellä mainittuja lähteitä on hyödynnetty tässä työssä ja niiden avulla on koottu
irtokalusteiden ja valaisinten ekologiset ominaisuudet:
A) PITKÄIKÄISYYS: sopivuus käyttötarkoitukseen, korkea laatu, muunneltavuus, ajattomuus
B) EKOLOGINEN KESTÄVYYS: hiilijalanjälki, vähäiset ilmasto- ja energiavaikutukset, vastuullisuus, paikallisuus
C) PÄÄSTÖTTÖMYYS JA TURVALLISUUS: luonnonmukaisuus,
myrkyttömyys, haitattomuus ympäristölle ja terveydelle (pintakäsittelyt ja
valmistusmateriaalit)
D) UUSIOKÄYTTÖ: Kierrätetyn ja olemassaolevan hyödyntäminen sekä
kierrätettävyys
E) HUOLLETTAVUUS: Korjattavuus, kunnostus, puhdistus
F) LÄPINÄKYVYYS: Tuote- ja ympäristötiedon saatavuus, materiaalihankinnan ja valmistusprosessin läpinäkyvyys

Pitkäikäisyys: Parhaan laadun ostaminen oman budjetin rajoissa on järkevää: kalusteet,
jotka on tehty kestämään ja joita ei tarvitse usein uusia, ovat ekologisen ostajan valintoja. Näin säästyy raaka-aineita, tuotantoon sitoutunutta energiaa ja monesti
ongelmallinen käytön jälkeinen hävittäminen. Tämän päivän hankintojen tulisi olla huomisen antiikkia. (Dennis 2010, 15.) Myös kalusteiden ajattomuus ja muunneltavuus
muuttuviin käyttötarpeisiin lisää huomattavasti niiden käyttöikää. Muunneltavat kalusteet mukautuvat uusiin tilanteisiin eikä niitä tarvitse korvata uudella. Massiivipuinen
Tripp Trapp®-tuoli (kuva 14) on mainio esimerkki tällaisesta kalusteesta, sillä sama tuoli sopii tietyin varaosin niin vastasyntyneelle kuin aikuiselle.

	
  

Kuva 14.

45	
  

Tripp Trapp®, suunnittelija Peter Opsvik, v.1972 (Kuva: Tripp Trapp).

Ekologisesti kestävät materiaalit, jotka tulevat läheltä, vastuullisista lähteistä ja
sisältävät mahdollisimman vähän toksisia eli myrkyllisiä tai haitallisia aineita ovat parhaita valintoja. Lähellä valmistetut kalusteet ovat ekologisempia kuin kaukaa kuljetetut.
Vastuullisuus on tärkeää niin raaka-aineiden alkuperässä kuin kalusteen valmistusprosessissa, jonka tulisi olla oikeudenmukainen ja turvallinen sekä työntekijälle että
ympäristölle. Ekologisia materiaaleja on käsitelty tarkemmin aiemmin tässä työssä,
luvussa 3.3, ja samoja materiaaleja, kuten puu, vaneri, lasi, betoni ja metallit, käytetään
kalusteiden ja valaisinten valmistukseen. Massiivipuiset kotimaassa valmistetut kalusteet ovat hyvä esimerkki ekologisesta valinnasta.
Esimerkki modernista muotoilusta ja innovatiivisesta ekomateriaalista on kuvan 15
Samuli Naamangan Compos-kalustesarja, jonka istuimet ja pöydän kannet valmistetaan
suomalaisesta pellavasta ja maissisokerista polymeroidusta luonnonkuidusta. Materiaali
on 100 %:sesti biohajoavaa eikä sisällä lainkaan öljypohjaisia aineita. Teräsrunko on
pintakäsitelty valmistajan mukaan ympäristöä vähemmän kuormittavalla eco-kromilla.

Kuva 15.

Naamangan Compos-tuoleja, valmistaja Piiroinen (Kuva: Piiroinen).
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Päästöttömyys ja turvallisuus ovat merkittäviä terveellisten sisätilojen suunnittelussa.
Irtokalusteet, niiden materiaalit ja pintakäsittelyaineet voivat sisältää monenlaisia haitallisia aineita. Huonekaluissa käytetään maaleja, kyllästysaineita, puunsuoja-aineita,
pintakäsittelyaineita ja liimoja, jotka saattavat sisältää myös terveydelle tai ympäristölle
haitallisia ainesosia. Terveydelle haitallisia aineita ei ole perusteltua käyttää edes käyttöiän

pidentämiseen

vedoten.

(Valtion

ympäristöhallinto

2013a.)

Kalusteiden

materiaalien ja pintakäsittelyn tulisi olla mahdollisimman ympäristöystävällisiä, turvallisia ja terveellisiä. Valitettavasti valmistajat kertovat hyvin vähän kalusteidensa ja
tuotteidensa pintakäsittelyistä.
Uusiokäyttö: Ekologisten kalusteiden osien tulisi olla mahdollisuuksien mukaan
kierrätetyistä materiaaleista – koti- tai teollisuusjätettä. Kalusteet tulisi voida purkaa osiin, jotka ovat kierrätettäviä tai maatuvia. (Winchip 2011, 139.) Muovi ei ole ekologisten
materiaalien listalla, mutta monet tahot laskevat kierrätysmuovin ekologise(mma)ksi
vaihtoehdoksi. mm. Moxon 2012, 106. Esimerkki kierrätysmateriaalin hyödyntämisestä
on Durat, joka sisältää teollisuuden hylkymuovia noin 30%, ja josta valmistetut tuotteet
ovat 100 %:sesti kierrätettäviä. Myös metallit ja lasi on helppo kierrättää.
Huollettavuus: Ympäristömyötäinen huonekalu on suunniteltu rakenteeltaan ja materiaaleiltaan sellaiseksi, että se on korjattavissa ja siihen on saatavilla varaosia.
Puhdistaminen, korjaaminen, muokkaaminen, maalaaminen tai uudelleen verhoilu voi
antaa vanhalle kalusteelle uuden elämän. (Korhonen 2001, 2). Helppohoitoinen huonekalu on voitava hoitaa ja huoltaa ilman orgaanisiin liuottimiin pohjautuvia aineita
(Valtion ympäristöhallinto 2013a). Esimerkiksi sohviin on tarjolla joko valmistajan tai
myyjän toimesta tehtäviä likaa hylkiviä käsittelyitä, mutta niiden sisältämiin aineisiin
on hyvä kiinnittää huomioita, jos sellaisia käytetään.
Kuvassa 16 on kollaasi kriteerien perusteella valituista mahdollisimman ekologisista
sisustustuotteista.

Parhaissa

ekovaihtoehdoissa

toteutuu

mahdollisimman

moni

ekokriteereistä. Pintakäsittelyistä ja tuotteiden päästöttömyydestä kertoo harva valmistaja, muuten kriteerejä vastaavia tuotteita on helpompi löytää.
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2O+M+G

1 SHOWROOM FINLAND

3 MUM’S

4 &BROS

	
  

ekologinen kestävyys
vastuullisuus pieni hiilijalanjälki
läpinäkyvyys

8 A.AALTO / ARTEK

6 SHOWROOM FINLAND

5 SAANA JA OLLI

7 SAANA JA OLLI

uusiokäyttö
kierrätettyä

7

?tuotteiden
pintakäsittelyt

pitkäikäisyys
muunneltavuus
ajattomuus
kestävyys
11 MUUTO

10 LISA
JOHANSSON-PAPE

9 NIKARI

huollettavuus

Kuva 16.
Kestävän ideologian mukaisia kalusteita, valaisimia ja tekstiilejä (Kollaasi
tekijän 2013, kuvat lainattu valmistajilta).
1 SHOWROOM FINLAND: Kasaa-hyllyt
2 O + M + G: YöPinna
3 MUM’S: Bat is best
4 &BROS: Completed
5 SAANA JA OLLI: Maailman synty-tyyny
6 SHOWROOM FINLAND: Pilke-valaisin

1

7
8
9
10
11

JUNET: Zipper-sohva
ARTEK: Aalto-jakkarat
NIKARI: July-pöytä
JOHANSSON-PAPE: Lisa
MUUTO: Stacked
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Kalusteet koostuvat useista eri komponenteista, minkä vuoksi on vaikea tietää valmiin
kalusteen alkuperästä ja sen sisältämistä aineista. Pehmusteet valmistetaan usein
öljyperäisistä aineista, joilla on todettu olevan terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Myynnissä on tuotteita ja kalusteita, joiden markkinoidaan olevan vihreitä tai ekologisia, mutta todellisuudessa vain pieni osa komponenteista täyttää lupauksen. Kuluttajan ja
suunnittelijan on tärkeää vaatia asianmukaista tietoa valmistajilta ja myyjiltä. (Dennis
2010, 16.) Pohjanmaan Luonto-sohvasarja (kuva 17) on erinomainen esimerkki
läpinäkyvästä tuotteesta: faktatiedot sohvien eri osista ja ominaisuuksista on kerrottu
selkeästi ja avoimesti. Valitettavasti sohvamalleja on vain muutama ja ne sopivat paremmin perinteisempään sisustukseen.

Kuva 17.

Luonto-sarjan tuotetietoa ja perinteisiä sohvamalleja (Kuvat: Pohjanmaa).

Ekologisten irtokalusteiden löytäminen ei ole ongelmatonta: tuotetietoja ei usein ilmoiteta vaan niitä joutuu erikseen tiedustelemaan valmistajalta. Apuna voisi toimia
ympäristömerkityt kalusteista, esim. Joutsenmerkki (liite 1). Kodin kalustevalintoihin
siitä ei vielä ole juurikaan apua, sillä listalla on nyt enimmäkseen sänkyjä, patjoja sekä
toimisto- ja julkitilakalusteita. Jos kuluttajat vaatisivat ja kysyisivät ympäristömerkittyjä
tuotteita, yritykset varmasti sertifioisivat kalusteitaan aktiivisemmin.
Vuonna 2004 käynnistyneen Ympäristöhallinnon huonekalupaneelin tavoitteena oli
ympäristömyötäisyyden lisääminen huonekaluissa. Huonekalujen ympäristönäkökohtien todentamisessa tarkasteltavana olivat materiaalien käyttö, haitallisten kemikaalien
käyttö ja päästöt sekä energian kulutus. (Valtion ympäristöhallinto 2013.) Valtion
ympäristöhallinnon mukaan on olemassa myös muita luokituksia ja standardeja
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ympäristömyötäisyyden todentamiseksi, mutta niiden ongelmana sisustussuunnittelun ja
yksittäisen kuluttajan näkökulmasta on suuri määrä, suhteellisen kapea katsantokanta ja
vertailun vaikeus. Ympäristöselosteita huonekalujen osalta on vielä vähän, mutta ne
palvelisivat hyvin huonekalujen sisäänostajia ja myyjiä, sillä niiden avulla oikea
tuotetieto löytyisi samasta paikasta. (Valtion ympäristöhallinto 2013.)
Jotta kuluttaja ja suunnittelija voisivat tehdä parempia valintoja, tulisi selkeästi merkittyä, luotettavaa ja objektiivista faktatietoa olla helposti saatavilla. Tiukempi
lainsaadäntö, selkeät ja yhdenmukaiset merkinnät sekä sertifiointi helpottaisivat vertailua ja varmasti myös lisäisivät ympäristömyötäisten kalusteiden käyttöä. Lisäksi on
huomionarvoista, että lähellä mahdollisimman vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti
ekologisista materiaaleista valmistettu kaluste voi olla erittäin hyvä ympäristön ja ihmisen kannalta, vaikka pieni valmistaja ei sille sertifikaattia ole hakenutkaan. Ainakin
toistaiseksi suunnittelija joutuu luottamaan myös omaan tietämykseensä arvioidessaan
eri vaihtoehtojen ekologisuutta. Suunnittelutyötä helpottaisi huomattavasti, jos tietoa ja
vaihtoehtoja löytäisi kootusti esimerkiksi internetistä.
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3.7 Tekstiilit
Verhoilukankaiden ja kodin tekstiilien valintaan liittyy useita ekologisia huolenaiheita,
kuten valmistusprosessi, VOC-emissiot ja tekstiilien hävittäminen ja päätyminen kaatopaikoille. Vuosittain tuotettavien ja käytettävien tekstiilien määrä on valtava, joten
niiden valinnalla on merkitystä ekologisuudenkin kannalta. (Winchip 2011, 133.) Ekologinen tekstiili on monesti valmistettu luonnonmateriaaleista, mutta kysymys on tätä
moniulotteisempi. Synteettisten materiaalien valmistuksessa on paljon sitoutunutta
energiaa ja ne ovat usein uusiutumattomista raaka-aineista ja biohajoamattomia, mutta
prosessi on usein vähäpäästöinen. Tiettyjen luonnonmateriaalien kasvatus ja käsittely
taas vaatii paljon ympäristöä kuormittavia aineita. Myös tekstiilin raaka-aineen alkuperä, koko elinkaari ja käyttöikä sekä puhdistettavuus vaikuttavat ekologisuuteen.
Tekstiilien määrää tulisi myös pohtia kriittisesti ja esimerkiksi allergikon ja astmaatikon
kotiin tulisi valita tarkkaan harkittuja tekstiilejä. Ekologisen tekstiilin löytäminen ja
tunnistaminen markkinoiden valikoimista voi olla hankalaa, mutta apuna toimivat materiaalitietous sekä ympäristömerkit ja -sertifikaatit. Joutsenmerkittyjä ja EUympäristömerkkittyjä (liite 1) sisustustekstiilejä on muutamia, mm. Kvadratin ja Gabrielin kankaita.
Lori Dennis (2010, 31) esittelee kirjassaan Green Interior Design oleellisia kysymyksiä
helpottamaan ekologisten tekstiilien valintaa:

•

Käytetäänkö kankaassa ja sen valmistusprosessissa haitallisia kemikaaleja?
Luomulaatuiset tekstiilit eivät sisällä tekstiiliteollisuudessa käytettyjä ympäristölle, käyttäjälle ja tuotteen valmistajalle vaarallisia kemikaaleja.

•

Onko kankaan valmistuksessa käytettävä kuitu uusiutuvaa?

•

Jos käytettävä kangas on syntettinen, onko se 100% kierrätettävä tai valmistettu
(osaksi) kierrätetystä materiaalista?

•

Eläinkuiduista valmistetut kankaat: Onko tuottaja luotettava ja millaisissa oloissa eläimet ovat kasvaneet?

•

Kuinka pitkäikäinen kangas on tarkoituksessaan?

•

Onko kangas maatuva?
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Suomalainen Pure Waste Textiles (kuva 18) valmistaa kankaita ja lankoja 100 %:sesti
kierrätystekstiileistä. Toivottavasti myös kodin tekstiilejä on tulevaisuudessa mahdollista saada kankaista, joiden raaka-aine on osaksi tai täysin kierrätettyä. Kankaita valitessa
on oleellista myös tuntea eri raaka-aineiden ominaisuudet ekologisempien vaihtoehtojen
löytämiseksi. (Dennis 2010, 31.) Kankaat jaetaan kasvikuituihin, eläinkuituihin ja synteettisiin kuituihin, ja ekologisia vaihtoehtoja eri ryhmistä käsitellään lyhyesti
seuraavassa.

Kuva 18.

Pure Waste Textiles: Kierrätyskankaita (Kuva: Pure Waste Textiles).
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Kasvikuidut
•

Luomupuuvilla on ekologinen: sitä ei muunnella geneettisesti eikä sen
viljelyssä käytetä myrkyllisiä kemikaaleja. Perinteisen puuvillan viljelyyn
käytetään 25% koko maapallon torjunta-aineista.

•

Luomulaatuinen pellava on luomupuuvillan tavoin hyvä vaihtoehto. Pellavan lämmönjohtokyky, kosteudenimevyys ja kulutuksenkesto tekevät siitä
mainion verhoilukankaan. Perinteisen pellavan kasvatus vaatii torjuntaaineita ja valmistusprosessi saastuttaa vesistöjä.

•

Hamppu on erittäin kestävä kuitu, joka luonnollisesti hylkii kosteutta,
hometta ja UV-säteilyä. Se on konepestävä ja sopii mainiosti suihkuverhoksi
tai kalusteiden päällysteeksi. Hamppu kasvaa nopeasti ja sen viljely on
erittäin armollista ympäristölle. Hamppua pidetään erittäin ekologisena ja sitä
hyödynnetään yhä laajemmin: mm. polttoaineena, rakennusmateriaalina sekä
paperin ja kankaan valmistuksessa.

•

Muita ekologisia kasvikuituja ovat juutti, kookos, bambu, joiden pitkät
kuljetusmatkat kasvattavat niiden hiilijalanjälkeä.
(Dennis 2010, 31.)

Ekologisia kodin tekstiilejä, jotka olisi valmistettu edellä luetelluista kasvikuiduista ei
ole laajalti saatavilla, luomupuuvillaa jonkin verran. Toivottavasti tietoisuus ja tuotekehitys toisivat lisää näitä vaihtoehtoja helposti saatavlle.

VAIHTOEHTO: tekstiili-innovaatiot
Uusia kuitumateriaaleja ovat selluloosasta valmistettu lyocell ja merilevästä ja
lyocellista valmistettu seacell. Soijaa ja puunkuortakin voidaan hyödyntää
kankaan valmistuksessa. Nokkosta kutsutaan uudeksi bambuksi, mutta senkin
hyödyntäminen on vasta alkutaipaleella. (Dennis 2010, 31.) Vihreät vaatteetsivuston ylläpitäjä, suunnittelija Anniina Nurmi hehkuttaa polyaktidi- eli PLA-kuitua,
joka on kokonaan biopohjainen ja siten biohajoava. PLA: ta valmistetaan maissista ja sokeriruo’osta, ja tutkimustyötä tehdään esimerkiksi ruohon ja biomassan
hyödyntämisestä. (Vihreät vaatteet 2013.) Uuden teknologian mahdollisuudet ovat
tulevaisuudessa laajat myös ekologisten tekstiilien osalta.
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Eläinkuidut
•

Villa on uusiutuvaa, biologisesti hajoavaa ja kestävää. Lampaan villasta
valmistettu kangas ei rypisty herkästi ja pitää muotonsa hyvin. Villalla on eristäviä ominaisuuksia, joten se sopii hyvin verhoihin ja vuodevaatteiksi.
Huopaa voidaan hyödyntää monipuolisesti sisustuksessa: tekstiileissä ja jopa
valaisimissa.

•

Alpakkaa pidetään yhtenä parhaista kankaista: se on pehmeää, lämpimämpää
kuin lampaanvilla ja kestävämpää kuin puuvilla. Alpakka ei huovu, ei nukkaannu eikä sisällä allergisoivaa lanoliinia (lampaanvillarasva), joten se on
luontaisesti hypoallergeeninen.

•

Kasmirvilla, jota saadaan kasmirvuohesta, on niin herkkää, että sen koko
tuotantoprosessi hoidetaan käsin. Se tekee tekstiilistä ympäristöä säästävän.

•

Nahkaa saadaan sivutuotteena. Ympäristöystävällisemmän nahan tunnusmerkkejä

ovat

luonnonmukainen

eläinten

kasvatus

ja

ympäristöystävällinen nahan jälkikäsittely. Perinteisessä värjäämisessä ja
parkitsemisessa käytetään kromia ja muita raskasmetalleja, joten ekologinen
kasvivärjäys on eduksi luonnolle ja ihmiselle.
•

Silkkiä saadaan silkkiperhosen toukan koteloista eli kokongeista. Silkkikuitu
on uusiutuva, biologisesti hajoava ja kestävä. Jos silkin värjäys tehdään
ekologisesti, silkin ympäristötaakka on hyvin pieni.
(Dennis 2010, 32.)

Synteettiset kuidut, kuten polyesteri, polyamidi, akryyli ja elastaani, valmistetaan
maaöljyn jalostustuotteista ja öljyntuotannon ympäristöhaitat, uusiutumaton raaka-aine,
maatumattomuus ja valmistuksessa käytettävät haitalliset lisä- ja apuaineet ovat
ongelmallisia ekologisuuden näkökulmasta. Osa synteettisistä kuiduista voidaan nähdä
suhteellisen ekologisina, jos kankaan valmistuksessa on käytetty kierrätettyjä ainesosia
ja jos kangas on elinkaarensa lopussa mahdollista kierrättää ja uusiokäyttää. (Dennis
2010, 32-33.) Muuntokuidut eroavat synteettisistä siten, että ne valmistetaan muuntamalla luonnon raaka-aineita.
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4

Sisustussuunnitteluprojektin toteutus ja tulokset

4.1

Suunnittelutyön eteneminen

Löysin suunnittelukohteen – GreenBuildin puupassiivitalon – syyskuun 2013 alussa.
Rakennuttaja-asukas oli jo tilannut talon ja sopinut urakoitsijan kanssa rakentamisesta,
joka oli parhaillaan alkamassa. Se, että tulin projektiin mukaan melko myöhäisessä vaiheessa, toi omat haasteensa suunnitteluun ja vähensi kestävän sisustussuunnittelun
toteuttamisen mahdollisuuksia. Muuten projekti sujui erinomaisesti. Asukkaalla ei ollut
yhteistyömme alkaessa juurikaan tietoa kestävistä valinnoista, joten tietoutta tuli tarjota
helposti ymmärrettävässä muodossa ja sopivassa laajuudessa. Tuleva asukas oli projektin aikana erittäin kiinnostunut ekologisista ja hyvinvointia edistävistä valinnoista.
Yhteistyö eri ammattilaisten (urakoitsija, sähkösuunnittelija, kalustemyyjät) ja asukkaan
kanssa oli antoisaa ja hyvä keskinäinen luottamus edesauttoi projektin etenemistä. Urakoitsija suhtautui myönteisesti kestävään sisustussuunnitteluun, ja yhteinen tahtotila
terveellisen ja ekologisen talon tekemisestä mahdollisti myös vaihtoehtoisempia ratkaisuja budjetin ja aikataulun niin salliessa. Muuten valinnat pyrittiin tekemään pääosin
asukkaan ja urakoitsijan toivomista myymälöistä.
Yhteistyön alkaessa kävimme läpi asukkaan toiveet tulevan kodin sisustuksesta: samaa
linjaa talon modernin arkkitehtuurin (kuva 19) ja valko-harmaan värimaailman kanssa,
aikaa kestävä, pelkistetty ja avara, yleisilmeeltään valoisa, värimaailmaltaan melko
neutraali sekä helppohoitoinen ja helposti puhdistettava. Asukas oli viettänyt lapsuutensa hirsitalossa ja asunut myöhemmin talossa, jossa oli runsaasti mäntypintoja, joten hän
toivoi, että suuria puupintoja pyrittäisiin välttämään.
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Kuva 19.

Suunnittelukohteen julkisivukuvat (Kuva: GreenBuild Oy 2013).

Edellä mainitut toiveet päämääränä lähdimme tutkimaan kestävämpiä vaihtoehtoja.
Suunnittelun eri osa-alueita läpikäydessä tuli pohtia mitä kestävyys milloinkin tarkoittaa, kuinka se suhteutuu muihin suunnittelun tavoitteisiin ja millaisia vaihtoehtoja on
saatavilla. Hankittua teoriatietoa päästiin testaamaan käytännössä.

4.2

Tilankäyttö ja pohjaratkaisut

Tulin mukaan rakennusprojektiin vaiheessa, jossa talon tilat oli jo suunniteltu ja talo tilattu tehtaalta, joten tilankäyttöön ja pohjaratkaisuihin ei tässä projektissa ollut
mahdollista vaikuttaa. Talon neliöt (huoneistoala 113,5 neliötä) on suunniteltu tehokkaasti ja hukkaneliöitä on pyritty välttämään (kuva 20). Talo on suunniteltu kodiksi
rakennuttaja-asukkaalle, mutta ratkaisuissa on pyritty huomioimaan myös talon muuntautuvuus esimerkiksi pienen lapsiperheen kodiksi joskus tulevaisuudessa.
Makuuhuone ja työhuone avautuvat pohjoinen-itä-suuntaan ja pääoleskelutilat, olohuone, ruokailutila ja keittiö, etelä-länsisuuntaan. Tilojen sijoittelu on järkevä suhteessa
tontin suuntaukseen (ajotie, naapurit, oleskelupiha), sekä näin voidaan hyödyntää myös
passiivista aurinkoenergiaa ja luonnonvaloa. Tätä edesauttaa myös oleskelutilan suuret
ikkunapinnat etelä-länsisuuntaan. Ikkunoissa on sälekaihtimet, joiden avulla voidaan
hallita luonnonvaloa. Takka on sijoitettu isoon oleskelutilaan, talon keskeiselle paikalle.
SAFA (2013) ohjeistaa, että pääsisäänkäynnin yhteydessä tulisi olla puskurivyöhykkeenä tuulikaappi, viherhuone tai lasikuisti.
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Kuva	
  20.	
  	
  Kalustettu	
  pohjapiirros,	
  mittakaava	
  mukautettu	
  sivulle	
  (Kuva:	
  tekijän	
  
2013).
	
  
4.3

Pintamateriaali- ja värisuunnitelma

Pintamateriaalien valinnassa pyrittiin huomioimaan seuraavia kestävän suunnittelun tekijöitä: hyvä ja terveellinen sisäilma, rakenteiden hengittävyys, materiaalien kestävyys,
ajattomuus, luonnonmukaisuus ja puhdistettavuus. Pintamateriaalien värimaailma näkyy
kuvassa 21.
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Kuva 21. Valittuja materiaaleja ja värejä oleskelutiloissa (Kuva: tekijän 2013).
Sisäkattomateriaaliksi urakoitsija ja asukas olivat valinneet valkoisen ruiskutasoitettavan kipsilevyn, seiniin toivottiin maalipintoja ja laattaa vain sinne missä se olisi tarpeen.
Kohteeseen tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja asukkaan toiveesta oleskelutilojen lattiamateriaaliksi valittiin tummanharmaa keraaminen laatta. Markkinoilla on myös
ekologisempia sertifioituja laattoja (esim. Euroopan ympäristömerkki), joista ei valitetvasti löytynyt asiakkaan budjettiin ja toiveisiin sopivaa mitallistettua laattaa.
Makuuhuoneen ja työhuoneen lattiaksi valittiin laatan sävyä lähellä oleva tummanharmaa linoleum. Luonnonmukaisuutensa vuoksi linoleumille on ominaista pieni
sävyvaihtelu tuotantoerästä riippuen ja Forbolta ohjeistettiin tilaamaan mallipala kyseisestä erästä lopullista valintaa varten. Tummat lattiat ja asukkaan toive ajattomasta,
avarasta ja valoisasta kodista ohjasivat maalisävyjen valintaa: yleissävyksi lähes kaikkialle kodissa tulee hieman viileä vaalea Tikkurila Symphony H497. Maalituotteeksi
valittiin hengittävä, muoviton ja hajuton, M1-luokiteltu Uula Into-sisustusmaali, joka
voidaan sävyttää mm. Tikkurila Symphony-värikartan sävyihin. Välitila käsitellään
pyyhkimisen kestävällä maalilla tai siihen tulee kirkas lasi, mikä ratkennee myöhemmin. Eläväpintainen ja tummanharmaa savilaasti antaa kontrastia sileille ja vaaleille
maaliseinille olohuoneessa ja työhuoneessa, joissa viisto päätyseinä käsitellään harmaansävyisellä Claytec-savilaastilla.
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Kosteiden tilojen materiaaleja ja sävyjä (Kuva: tekijän 2013).

Kosteat tilat, kodinhoitohuone ja sen yhteydessä olevan pieni wc muodostavat kokonaisuuden, jossa on hieman muusta kodista poikkeava, musta-valkoinen värimaailma
(kuvassa 22). Näiden tilojen lattiamateriaaliksi asukas ja urakoitsija ehdottivat akryylibetonia, joka toimii itsessään vesieristeenä ja on helposti puhdistettava, mikä oli
asiakkaalle ensiarvoisen tärkeää. Tietoutta akryylibetonin2 tarkasta koostumuksesta ja
ominaisuuksista oli haastava löytää, mutta akryyli on petrokemian tuote ja joissakin lähteissä varoitellaan hajuhaitoista, joten ekologisin valinta se tuskin on, mutta helppouden
ja puhdistettavuuden ansiosta kuitenkin asukkaan toiveen mukainen valinta. Luonnonmukaisempiakin kostean tilan laastipinnoitteita olisi voinut ajatella, mutta niiden
hintataso ei sopinut kohteen budjettiin. Kylpyhuoneen seinäpintoihin valittiin keraamista laattaa ajattomissa sävyissä: yleislaataksi isoa kiiltävää valkoista ja samankokoista
mattamustaa suihkun vastaiselle seinälle. Tavoitteena on, että kylpytilat kestävät aikaa
eikä pintoja tarvitse uusia visuaalisista syistä pitkään aikaan. Saunan seinä-, katto- ja
laudemateriaaliksi valikoitui kauniin vaalea haapa. Puhtaanapidon vuoksi lauteet pintakäsitellään ja tuotteena käytetään parafiiniöljyä, jonka lisäksi mahdollisesti
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ympäristömerkittyä valkoista Bloom-puuvahaa.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  ”Akryylimassalattian eli akryylibetonin sävy saadaan aikaan sekoittamalla erilaisia hiekkoja ja pinnoite

itsessään koostuu hartsi- ja kovetinosasta.” TMI	
  Mikko	
  Salmelainen	
  
http://www.salmelainen.eu/pinnoitteet.html	
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Valaistus

Valaistusta suunnitellessa ekologisuutta tavoiteltiin seuraavilla ratkaisuilla: energiatehokkuus (liiketunnistimet eteisessä, wc:ssä, khh:ssa, himmentimet, LED-tekniikka),
huollettavuus, ekologiset materiaalit ja kotimaiset tuotteet mahdollisuuksien mukaan.
Valonlähteet sijoitettiin harkitusti juuri sinne, missä valoa tarvitaan: erilaiset toiminnot
vaativat erilaista valoa ja esimerkiksi kun valoa tarvitaan paljon, valonlähde tuodaan lähelle valaistavaa pintaa. Epäsuoraan valaistukseen valittiin LED-nauhaprofiileja ja
kattoon upotettavia LED-paneeleja. Katto-, lattia- ja pöytävalaisimiksi kotiin tulee Nordluxin Respect-sarjan muunneltavia valaisimia, joiden varjostin on luomupuuvillaa ja
runko kierrätettyä alumiinia (kuva 23). Tarkan työskentelyn kohdissa, kuten ruokapöydän yllä ja työhuoneessa päätettiin käyttää kattovalaisimissa täyden spektrin LEDpäivänvalolamppuja. Valaistuksen suunnittelussa haastavaksi osoittautui kustannusten
nousu vielä arvokkaan LED-tekniikan vuoksi sekä LEDien ominaisuuksien vaihtelevuus (mm. värintoisto ja värilämpötila), mutta yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa
näitä haasteita pyrittiin minimoimaan. Esimerkiksi LED-nauhat ovat koko talossa samaa
tuotetta, jotta värilämpötilassa ei olisi vaihtelua.

Kuva 23.

4.5

Nordlux Respect-sarjan valaisimia (Kuva: Nordlux 2013).

Kiintokalusteet

Asukas oli aloittanut kiintokalustesuunnittelun kahden kalustemyymälän kanssa ennen
yhteistyömme alkamista ja toivoi kiintokalusteiden löytyvän näistä myymälöistä koko-
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naisratkaisuna. Luvussa 4.5 käsiteltiin ekologisempia kiintokalustevaihtoehtoja, kuten
massiivipuu ja Puustellin Miinus, jotka eivät tässä projektissa valitettavasti enää tulleet
kysymykseen. Valintojen ekologisimmasta päästä olivat energiatehokkaat laitteet, vähän
kuluttavat vesilaitteet- ja kalusteet, hyvät ja riittävät kierrätysastiat sekä tilan muunneltavuuden mahdollistava irrallinen saareke, jossa ei ole sähköä eikä vesipistettä.
Tasomateriaaliksi asiakas ei halunnut huollettavuuden vuoksi puuta, joten työtasoihin
valittiin kvartsikomposiitti sen kestävyyden vuoksi. Kustannussyistä KHH:seen tulee
laminaattitaso, jonka ekologisuus ei ole kehuttavaa. Keittiön ja KHH:n altaat ovat ruostumatonta terästä, joka kestävyytensä ja kierrätettävyytensä ansiosta on mielestäni ihan
hyvä valinta. Kiintokalusteiden runkoihin ja oviin löytyi vähiten ekologisia vaihtoehtoja: oviksi valittiin valkoinen, maalattu, puolihimmeä MDF-ovi alumiiniprofiilivetimellä
modernin ilmeen ja ajattomuuden vuoksi. Laminaattiovet ja useaan kertaan käsitellyt,
kiiltäväksi maalatut ja lakatut vaihtoehdot hylättiin. Rungot ovat aina melamiinipinnoitettua lastulevyä, joten niiden suhteen ei ollut vaihtoehtoja. Keittiön pitkä käyttöikä on
aina ekologista: huonekalumainen, modernin eleetön ulkonäkö ja klassiset sävyt kestävät aikaa eikä keittiötä tarvtise heti uusia esteettisistä syistä.
Kiintokalusteet olivat mielestäni tämän projektin haastavimpia osa-alueita ekologisuuden näkökulmasta. Kiintokalusteiden ja säilytystilan, kuten kaappien määrää ja
sijoitusta tulisi mielestäni harkita tarkoin ja sisustussuunnittelijan tulisi voida tarjota
asiakkaalle myös vaihtoehtoisia toteutustapoja esimerkiksi massiivipuusta. Tämä edellyttää vanhasta kaavasta poikkeamista ja sisustussuunnittelijan mukanaoloa projektissa
alkumetreiltä lähtien. Onneksi vaihtoehdot lisääntyvät koko ajan ja toivottavasti myös
saatavuus helpottuu. Elinkaariajattelun myötä myös massiivipuisen keittiön hintataso on
kilpailukykyinen.

4.6

Irtokalusteet

Asukas oli päättänyt uusia irtokalusteet vastaamaan uuden modernin kodin tyyliä. Toiveena oli kuitenkin säilyttää olemassa olevat työhuoneen toimivat ja hyväkuntoiset
kalusteet, mikä sopiikin erinomaisesti kestävään ajatteluun. Jotta työhuoneen vanhat kalusteet sopisivat uuteen kokonaisuuteen, niitä päätettiin uudistaa: laadukkaan, harmaan,
modernin työtuolin kaverina ollut ruskea Boknäs-työpöytäkokonaisuus pintakäsitellään
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puusepällä mustaksi tai tummanharmaaksi ekologisin ja vähäpäästöisin Bloom-tuottein.
Työhuoneen harmaa vuodesohva sopii mitoiltaan hyvin uuteen vierashuoneeseen ja sen
ilmettä voi uudistaa muutamin irtotekstiilein. Muut vanhat, jo pitkään palvelleet, mutta
hyväkuntoiset kalusteet voi kierrättää ja myydä edelleen.
Uusien irtokalusteiden ja tekstiilien valinnassa käytettiin lähtökohtana teoriaosuuden
tietoutta kestävistä vaihtoehdoista. Valintaa ohjasivat myös toivottu, moderni visuaalinen ilme, budjetti, asukkaan taide ja korkean tilan akustiikka. Tuotetietoutta kyselin
kalustemyymälöistä ja suoraan valmistajilta, mutta sitä oli erittäin vaikea saada. Valitettavan harva kalustetoimittaja ilmoittaa selkeästi missä tuotteet ja niiden eri osat
valmistetaan ja mitä ne sisältävät. Myös ekologisempien kalusteiden ulkonäkö ja joissain

tapauksissa

kallis

hankintahinta

vaikeuttivat

valintoja.

Alla

olevassa

mallinnoksessa ja kollaasissa on esitetty suunnittelukohteen valintoja (kuvat 24 ja 25).

Kuva 24.

Viitteellinen mallinnuskuva olohuoneesta. (Kuva: tekijän 2013).
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Irtokalusteita suunnittelukohteen moderniin tyyliin (Kuva: tekijän 2013).

Ekologisimpia valituista kalusteista ovat kokopuiset ja kotimaiset Junetin ja Iskun kalusteet sekä klassikko Aalto-jakkara koivua ja linoleumia. Suomalaisen HT Collectionin
Como-sohvassa on puurunko ja irrotettavat päälliset, mikä helpottaa puhdistettavuutta.
Tikaun matot valmistetaan vastuullisesti ekologisesti kestävistä materiaaleista. Sängyn
valintaan löytyy sekä joutsenmerkittyjä että allergiatunnuksen (liite 1) saaneita vaihtoehtoja, kuten Familon Pellava -sänky. Ikean kalusteita valittiin sopivan tyylin, mittojen,
helpon saatavuuden ja edullisen hinnan vuoksi, vaikka kaikki materiaalit eivät kovin
ekologisia olekaan. Dalfred-jakkara on massiivipuuta. Ekologisia valintoja pyrittiin tekemään moderni tyyli, toimivuus ja budjetti huomioiden. Kompromisseilta ei vältytty,
mutta mielestäni jokainen ekologinen vaihtoehto kokonaisuudessa on oikeaan suuntaan.

	
  

5

63	
  

Pohdinta

Opinnäytetyössä tarkasteltiin kestävän sisustussuunnittelun ilmiötä ja eri osa-alueita laajan

lähdekirjallisuuden

avulla,

ja

hankitun

tiedon

soveltamista

testattiin

suunnitteluprojektissa. Suunnitteluprosessi ja yhteistyö suunnitteluprojektin eri osapuolten kanssa oli antoisaa, ja keskinäinen luottamus edesauttoi projektin etenemistä.
Kestäviin valintoihin suhtauduttiin lähtökohtaisesti myönteisesti ja niitä pyrittiin toteuttamaan aikataulun, budjetin, helpon saatavuuden ja suunnittelun muiden tavoitteiden
salliessa. Suunnittelun lopputulos oli asukkaalle mieluisa ja moderni ilme toteutuu hyvin. Oman arvioni mukaan suunnittelun lopputulos on suhteellisen ekologinen ja siten
kohtuullisesti onnistunut. On ajateltava, että jokainen kestävä valinta on askel oikealle
tielle. Jos olisin ollut mukana projektissa aiemmin vaikutusmahdollisuudet olisivat olleet suuremmat ja ekologisuutta olisi ollut mahdollista toteuttaa laajamittaisemmin.
Haastavinta projektissa oli kuitenkin puolueettoman, tutkitun tuotetietouden löytäminen
ja sen myötä eri vaihtoehtojen vertailu. Myös tuotteiden saatavuus, ulkonäkö ja korkeat
hankintakustannukset vaikeuttivat kestävien valintojen tekemistä.
Projekti opetti paljon kestävästä sisustussuunnittelusta ja tuotevalikoimien ekologisuudesta sekä suunnitteluprosessista asiakkaan kanssa. Asiakkaan tietous aiheesta voi olla
vähäistä ja suunnittelijan rooli on ratkaiseva: on tunnusteltava missä määrin ekologisuutta projektiin halutaan, informoitava eri vaihtoehtojen ominaisuuksista ja kyettävä
aina tarjoamaan perusteltua vaihtoehtoa vähemmän kestävän tilalle. Vaikka informaation tarjoaminen onkin tärkeä lähtökohta, kestävän suunnittelun ei mielestäni tulisi olla
negatiivisen tiedon ja vähemmän ekologisten vaihtoehtojen voivottelua vaan ratkaisukeskeistä, parempien valintojen tarjoamista. Kestävyyden ollessa vain yksi osa hyvää ja
ammattitaitoista sisustussuunnittelua, suunnittelija joutuu punnitsemaan tuotteen tai materiaalin ekologisuutta suhteessa sen toimivuuteen, esteettisiä tavoitteita ja esimerkiksi
budjettia unohtamatta. Kompromissit ovat osa työtä, myös kestävyyden suhteen, mutta
pyrkimys parempaan on hyvä alku. Uskon, että kestävän suunnittelun toteuttaminen tulee tulevaisuudessa helpottumaan ja toivottavasti myös lisääntymään.
Ekologinen sisustus ja sen mukainen tuotetarjonta on Suomessa vielä lapsen kengissä
moniin muihin maihin, kuten Britanniaan, Saksaan ja USA:han verrattuna, mutta kehi-
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tyssuunta on myönteinen. Aminoff on tutkinut Helsingin seudun pientalorakentajien
ympäristöasenteita, ja jo 1990-luvulla vastaajista 72 prosenttia valitsi terveellisyyden
tärkeimmäksi asumisen ja rakentamisen teemaksi. (Aminoff & Kontinen 2004, 107108.) On oleellista, että eri vaihtoehtojen ominaisuudet ja vaikutukset ympäristöön ja
ihmisen hyvinvointiin, kuten tuotteen elinkaari, hiilijalanjälki ja sisäilmapäästöt, ilmoitetaan avoimesti ja objektiivisesti. Se, että jotakin materiaalia on joskus käytetty tai
sellainen on markkinoilla, ei tarkoita, että se olisi hyvä ympäristön tai ihmisen terveyden näkökulmasta. Tietoisuus lisääntyy ja sen myötä muuttuvat myös ihmisten asenteet:
kukapa ei arvostaisi terveyttään ja olisi halukas tekemään valintoja sen edistämiseksi.
Tuotetiedoksi ei enää riitä ympäripyöreä toteamus, että kalusteen valmistukseen käytetään vain parhaita materiaaleja. Tuotannon läpinäkyvyyden ja objektiivisen tuotetiedon
tulee yleistyä, jotta ekologisia valintoja on helpompi tehdä. Suunnittelijat ja kuluttajat
ovat merkittävässä asemassa objektiivisen tiedon ja ekologisempien vaihtoehtojen vaatimisessa valmistajilta. Joka kolmannen suomalaisen kulutusvalintoja ohjaa eettinen ja
ekologinen eetos, joten ekologisten tuotteiden ja materiaalien kehityksessä on myös alan
yrityksille merkittävät markkinat (Mäki 2014). Tämä asettaa haasteen tuotteiden ja materiaalien ekologisuuden aitoudelle. USGBC (2011, 73) käyttää ilmiöstä termiä
greenwashing: kiinnostuksen myötä markkinat ovat kasvaneet ja vihreyttä käytetään
markkinointikeinona kepein ja väärin perustein. Tieto voi olla subjektiivista, sillä usein
se on lähtöisin tuotteiden markkinoijilta, valmistajilta tai maahantuojilta, mikä vaikeuttaa tuotteiden vertailtavuutta ja aidon ekologisuuden arviointia. Jokainen tuote tuntuu
olevan ekologinen ja sanaa käytetään hyvin vaihtelevin merkityksin. Sertifiointijärjestelmät ja puolueettomat tahot ovat ratkaisevassa asemassa objektiivisen tiedon
tarjoamisessa. Myös erilaiset ekologisuuden arviointiin kehitetyt työkalut voivat olla
avuksi.
Vähäisen tuotetiedon lisäksi kestävien valintojen tekemistä vaikeuttaa tuotteiden ja materiaalien huono saatavuus ja jossakin tapauksissa korkea hankintahinta. Suunnittelussa
kuluu valtavasti aikaa ekologisten vaihtoehtojen löytämiseen eri valmistajilta, tavarantoimittajilta ja jälleenmyyjiltä. Vaikka tietäisi mikä olisi kestävä ja hyvä valinta, sen
löytäminen ei ole aina helppoa tai mahdollistakaan. Etsiessäni vaihtoehtoja suunnitteluprojektiin esimerkiksi kalustemyymälöissä suhtautuminen oli hyvin vaihtelevaa: osassa
sanottiin suoraan etteivät he tiedä mitään tuotteidensa ekologisuudesta ja äänensävystä
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saattoi päätellä ettei se järin kiinnostanutkaan. Rautakaupan hyllyssä ja lähimmässä kalustemyymälässä saatavilla oleva tavara houkuttaa helppoudellaan ja tulevaisuudessa
kestävämpiä vaihtoehtoja tulisi olla yhtä helposti saatavilla. Myös hinta ratkaisee. Esimerkiksi vastuullisen, massiivipuisen, lähellä valmistetun kalusteen hankintahinta voi
olla kalliimpi, mutta hintaa tulisi tarkastella koko elinkaaren kokonaiskustannuksena.
Kestävä, ajaton ja helposti kunnostettava kaluste kestää sukupolvelta toiselle ja oleelliset, tarkoin harkitut valinnat vähentävät hankintojen uusimisväliä ja kokonaismäärää ja
siten myös kokonaiskustannuksia. Paremmat valinnat vaativat siis myös tietynlaista kestävää ajattelutapaa, ja esimerkiksi tahtoa tukea paikallista taloutta hyödyntämällä
paikallisten tekijöiden palveluita ja tuotteita, vaikka hinta voisi olla aavistuksen korkeampi. Suunnittelijat ovat ratkaisevassa asemassa myös asenteiden ja kulttuurin
muutoksessa.
Opinnäytetyössä pyrittiin osoittamaan, että asiantuntevalla kestävällä sisustussuunnittelulla

voidaan

vaikuttaa

merkittävästi

tilojen

ekologiseen

kestävyyteen

ja

terveellisyyteen. Kauniit verhot ja tyynyt eivät kuvaa lähimainkaan sitä kokonaisuutta,
mihin ammattitaitoisella sisustussuunnittelulla voidaan vaikuttaa ekologista kotia rakennettaessa. Mitä aiemmassa vaiheessa sisustussuunnittelija on mukana, sitä
suuremmat ovat vaikutusmahdollisuudet. Integroitu yhteistyö ekologisen rakentamisen
ja arkkitehtuurin ammattilaisten kanssa mahdollistaisi kestävien ja hyvinvointia edistävien ratkaisujen löytämisen, rakennuspaikasta aina irtokalusteisiin ja tekstiileihin.
Sisustussuunnittelijat tarvitsevat kestävän suunnittelun tietoutta ja koulutusta, ja sen tulisi olla tärkeä osa myös oppilaitosten opetussuunnitelmia. Lisäksi suunnittelijan on
jatkuvasti seurattava lainsäädännön, alan ja innovaatioiden kehitystä sekä etsittävä uusia
vaihtoehtoja. Tieto vanhenee huimaa vauhtia ja kehitys on nopeaa. On osattava kyseenalaistaa totuttua ja laajentaa näkemystään.
Opinnäytetyöni alkoi Lori Dennisin sitaatilla ”Good design is green design”. Työn loppuun voidaan todeta, että nykypäivän hyvä ja ammattitaitoinen sisustussuunnittelu tulisi
olla aina myös kestävää ja tulevaisuudessa poikkeuksen sijaan perusolettamus:
Green building is a process by which today’s ”best practices”
become tomorrow’s standard practices.
(U.S. Green Building Council 2011, 3.)
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Kestävään suunnitteluun liittyviä luokituksia, merkkejä ja standardeja
VIRALLISET YMPÄRISTÖMERKIT
Euroopan ympäristömerkki
EU:n ympäristömerkintäjärjestelmän perusteet hyväksytään EU:n
ympäristömerkintäkomiteassa ja vahvistetaan Euroopan komissiossa.
Myöntämiskriteerit on vahvistettu 27 tuoteryhmälle.
EU-Kukan tavoitteena on edistää vähemmän ympäristöä kuluttavien
tuotteiden kehittämistä, valmistusta, markkinointia ja käyttöä. Suomessa merkkiä hoitaa Motiva Services Oy, Ympäristömerkintä.
Kuva 26. EU-ympäristömerkin logo (Kuva: Motiva Services Oy 2013).
Pohjoismainen ympäristömerkki
Vapaaehtoisen ja puolueettoman pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoa tuotteiden
ympäristövaikutuksista ja opastaa valitsemaan markkinoilla olevista
tuotteista vähemmän ympäristöä kuormittavat vaihtoehdot. Myöntämiskriteerit on annettu 68 tuoteryhmälle. Suomessa myöntämisperusteista
päättää Suomen ympäristömerkintälautakunta. Merkinnästä vastaa Motiva Services Oy, Ympäristömerkintä.
Kuva 27. Joutsenmerkin logo (Kuva: Motiva Services Oy 2013).
MUITA MERKKEJÄ JA TUNNUKSIA
Reilun kaupan merkki
Merkki myönnetään kehitysmaatuotteille, jotka on tuotettu tavallista
oikeudenmukaisemmin. Merkki takaa tuottajien oikeuksia ja vaatii
tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin. Järjestelmän kriteerit
asettaa Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). (Kuluttajavirasto 2010.)
Kuva 28. Reilun kaupan merkki (Kuva: Kuluttajavirasto 2013).
GOTS-standardi
Laaja tekstiilien ekologisuuden ja eettisyyden sertifikaatti, joka kattaa
koko tuotantoprosessin luonnonmukaisesti viljellystä raaka-aineesta
koko tuotantoketjun läpi lopulliseen tuotteeseen asti. Huomioon otetaan
myös ihmisten ja eläinten hyvinvointi. Vain luonnonmukaisesti viljellyt
luonnonkuidut (väh. 95%) voivat saada GOTS-sertifioinnin. (Vihreät
vaatteet.)
Kuva 29. GOTS-standardin logo (Kuva: GOTS 2013).
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Öko Tex -standardi 100 on eurooppalainen turvallisuusmerkki, joka
takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai
formaldehydijäämiä. Standardi ei kuitenkaan takaa viljelyn puhtautta.
Kuva 30. Öko Tex -standardin logo (Kuva: Öko-tex 2013).
Allergia- ja Astmaliitto ry
Allergiatunnus auttaa valitsemaan tuotteita, jotka eivät yleisesti ärsytä,
herkistä ihoa tai aiheuta hengitystieoireita. Tuotteet ovat aina
hajusteettomia. Kodinkoneissa Allergiatunnus kertoo ominaisuuksista,
joiden avulla voidaan vähentää sisäilman epäpuhtauksien määrää. (Allergia- ja Astmaliitto ry 2013.)
Kuva 31. Allergiatunnuksen logo (Kuva: Allergia- ja Astmaliitto ry
2013).

Rakennustietosäätiö: M1-luokitus
Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman
laadun kannalta. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. Luokitustoiminta on maahantuojille ja valmistajille maksullista, vapaaehtoista
eikä perustu viranomaismääräyksiin, mutta ammattilaistahot, kuten
SAFA, RAKLI, ATL ja STOL suosittelevat luokituksen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi.
Kuva 32. M1-rakennusmateriaalien päästöluokituksen logo (Kuva: Rakennustietosäätiö RTS 2013).

Kuva 33. Rakennustietosäätiön raja-arvot M1-luokitukselle (Kuva: Rakennustietosäätiö RTS 2013).
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ENERGIAMERKKEJÄ
EU Energy Star
Kansainvälinen ENERGY STAR -merkintä asettaa normeja toimistolaitteiden energiankulutukselle. Kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla
on ENERGY STAR –merkin myöntämisperusteet täyttäviä malleja.
(Motiva 2013.)
Kuvat 34 ja 35. Energy Star –logot (Kuvat: Kuluttajavirasto 2013 ja
Motiva Services Oy 2013)
Energiamerkintä
EU-maissa yhtenäinen energiamerkintä antaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta. Tiedot
perustuvat valmistajien standardin mukaisesti mittaamiin tuloksiin.
(Motiva 2013.)
Kuva 36. Energiamerkinnän tunnus (Kuva: Motiva Services Oy 2013).

Ekoenergia-merkki
Suomen luonnonsuojeluliitto myöntää Ekoenergia-merkin uusiutuvista
energialähteistä tuotetulle energialle tietyin kriteerein. Merkin piirissä
on sekä sähköä että kaukolämpöä. (Motiva 2013.)
Kuva 37. Ekoenergia-merkin logo (Kuva: Motiva Services Oy 2013).

Lamppujen kierrätys
Energiansäästölamput ja loisteputkilamput sisältävät pieniä määriä
elohopeaa ja siksi ne tulee palauttaa sähkö- ja elektroniikkaromun
(SER) tai vaarallisen jätteen keräyspisteisiin (esimerkiksi Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla). Myös LED-lamput tulee palauttaa
sähkö- ja elektroniikkaromun (SER)-keräyspisteisiin.
Kuva 38. Lamppujen kierrätyspisteen logo (Motiva Services Oy 2013).
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PUUTUOTTEIDEN SERTIFIKAATIT
FCS
Merkkiä ylläpitää Forest Stewardship Council -järjestö, joka sertifioi
ekologisesti kestävästi hoidettuja metsiä ja niissä kasvaneesta puusta
tehtyjä tuotteita (Kuluttajavirasto 2010).
Kuva 39. FSC -sertifikaatin logo (Kuva: FSC Forest Stewardship
Council, A.C. 2013).

PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes on
metsäsertifiointijärjestelmien kansainvälinen yhteiselin. Suomen
metsistä noin 95 % on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. PEFC
edistää metsien hyvää hoitoa ja vastuullista puunhankintaa. Puu- ja paperituotteissa oleva PEFC-merkki kertoo, että tuote sisältää
sertifioidusta metsästä peräisin olevaa puuta. (Kuluttajavirasto 2010.)
Kuva 40. PEFC-sertifikaatin logo (Kuva: PEFC Suomi –Suomen
Metsäsertifiointi ry 2013).
LAINSÄÄDÄNTÖÄ
REACH-asetus
Euroopan unionin uusi kemikaalilainsäädäntö REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tuli voimaan
1.6.2007. Asetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja
ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unioinin
sisämarkkinoilla. (Tukes 2012.)
EuP (ErP)-direktiivi / Ekosuunnittelu
Eco Design-direktiivi on puitedirektiivi energiaa käyttävien tuotteiden
ekologisen suunnittelun vaatimuksista. Sen nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpano-säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin
tuote-suunnittelun ympäristövaatimukset. Voimaan astuttuaan
vaatimukset koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita ilman kansallista
lainsäädäntöä. (Tukes 2013)
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-jahissit/Sahkolaitteet1/Sahkolaitteiden-vaatimukset/EcoDesign--Tuotteiden-ekologinen-suunnittelu-ja-energiamerkinnat/.
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Kestävään rakentamiseen liittyviä linkkejä
Green Building Council Finland (FIGBC)
Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Osa
maailmanlaajuista World Green Building Council –verkostoa.
http://figbc.fi
Hänninen, P. 2012. Rakentajan ekolaskuri. Ekorakentajan opas. PDF.
Tietoa ekologisesti kestävämmästä rakentamisesta erityisesti pientalonäkökulmasta.
Vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa ekologisesti kestävämpi lopputulos rakentamisessa.
http://www.rakentajanekolaskuri.fi/taustatietoa.php.
Hänninen, P.2012. Rakentajan ekolaskuri. Linkki- ja kirjallisuuslista.
Linkkejä ekologisesti kestävämpään rakentamiseen liittyville sivustoille sekä kirjallisuusluettelo.
http://www.rakentajanekolaskuri.fi/linkit.php.
LUOMURA ry. Luonnonmukaisen rakentamisen keskus. LET – luonnonmukainen, ekologinen ja terveellinen pientalo (-2012).
Maaseudun LET-pientalo –hankkeessa ( Maa-ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämisvaroista rahoittama hanke, 2010 - 2012) Luomura on kehittänyt mallitalo Villa
Marjalan pohjalta uuden, pienemmän mallitalon suunnitelmapaketin. LET on lyhennys
Luomuran keskeisistä rakentamisperiaatteista: luonnonmukainen, ekologinen ja terveellinen. Tietopaketti käsittää rakennussuunnitelmapiirustukset, rakennustapaselostuksen ja
asumisen hiilijalanjälkilaskurin.
http://www.luomura.com/hankkeet/let-luonnonmukainen-ekologinen-j/
Motiva. Ostajan opas.
Ostajan opas auttaa valitsemaan energiatehokkaita tuotteita ja laitteita kokoamalla tietoa
laitteiden valinnassa vaikuttavista tekijöistä sekä laitteiden oikeaan sijoitukseen ja käyttöön liittyvistä asioista. Ostajan opas kertoo myös energia- ja ympäristömerkinnöistä,
jotka antavat tietoa tuotteiden ja laitteiden energia- ja ympäristövaikutuksista.
http://www.motiva.fi/ostajanopas
Motiva. Premium Light.
PremiumLight –hanke tukee kuluttajia ja palvelusektorin ammattiostajia energiatehokkaiden ja laadukkaiden lamppujen valinnassa.
http://www.premiumlight.eu/?page=finland
SAFA. Kestävän suunnittelun sivusto – EKO-BOXI. Rakentajan muistilista.
Rakentajan muistilistaan on koottu ekologisesti kestävän rakentamisen osatekijöitä.
Lista on suunnattu etupäässä asuntosuunnitteluun, mutta sitä voi soveltaa muuhunkin
rakentamiseen.
http://www.safa.fi/fin/safa/kestavan_suunnittelun_sivusto_-_ekoboxi/rakentajan_muistilista/
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SAFA. Kestävän rakentamisen linkkilista.
Teemoittain pääosin ei-kaupallisia Internet-linkkejä kestävästä rakentamisesta sekä ilmastonmuutoksen ja rakentamisen vuorovaikutuksesta.
http://eko-boxi.safa.fi/eko-boxi/linkkilista/
Saviyhdistys. Savirakentamisen edistämiseksi ry.
Saviyhdistys antaa tietoa ekologisesta, terveellisestä ja turvallisesta savirakentamisesta.
http://www.saviry.fi
Työtehoseura TTS. Puurikastamo. Ekologinen keittiö.
Ekologinen keittiö- hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa ekologisen, kokopuisen ja kotimaisen keittiön kokonaisratkaisu.
http://www.puurikastamo.fi/fi/osahankkeet/ekologinen_keittia
LEED
Yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka on kehittänyt ja
jota ylläpitää U.S. Green Building Council.
http://www.usgbc.org/leed
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

