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Vielä on kirittävää
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lmastopolitiikan tavoitteena on pienentää hiilidioksidipäästöjä tukemalla
siirtymistä fossiilisista uusiutuviin lämmönlähteisiin. Pientaloissa tämä tarkoittaa
ennen kaikkea siirtymistä pois öljylämmityksestä. Muutos tapahtuu käytännössä
remonttien kautta. Koko lämmitysjärjestelmän kattavia remontteja tehdään pientaloissa vuosittain noin 14 000.
Uusia pientaloja rakennetaan nykyisin
reilu 7 000 vuodessa. Yhä useampi uuden
talon rakentaja valitsee päälämmönlähteekseen maalämmityksen. Päälämmönlähteen
rinnalle valitaan usein myös uusiutuvia
energialähteitä. Näistä perinteisin on puu.
Lisälämmönlähteenä käytetään myös erilaisia lämpöpumppuja, joista yleisin on
ilmalämpöpumppu. Lähes joka kolmannessa omakotitalossa ja joka viidennessä
vapaa-ajan asunnossa on ilmalämpöpumppu. Aurinkokeräin tuottaa lämpöä vain yhdessä sadasta pientalosta.
Arviolta 65 000 pientaloa tuottaa aurinkopaneeleilla sähköä. Näistä valtaosa, noin
80 prosenttia, on kesämökkejä. Joka kymmenellä kesämökillä on aurinkopaneeli,
kun omakotitaloista aurinkopaneeleja on
toistaiseksi vain yhdellä sadasta.

Alapohjan alipaine pitää
epäpuhtaudet poissa sisäilmasta
Radon on radioaktiivinen kaasu, jota
voi esiintyä rakennusten sisäilmassa. Hajuton ja mauton radon kulkeutuu sisäilmaan perustuksissa olevien rakojen kautta
maaperästä. Timo Keskikurun väitöskirjatutkimuksen mukaan toimiva ilmanvaihto
on tehokas keino sisäilman radonin sekä
muiden maaperästä tulevien epäpuhtauksien alentamiseen.
Korkean radonpitoisuuden alueilla sisäilman pitoisuuksia ei kuitenkaan saada
riittävän alhaiselle, määräysten mukaiselle
tasolle pelkän ilmanvaihdon avulla.
Hyviä tuloksia sisäilman radonin alenta-

Nuohoojan
voi valita itse
Omakotiasukas voi jatkossa valita itse
haluamansa nuohouspalvelun tuottajan
kotiinsa. Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä on päättymässä ja nuohousala on siirtymässä sopimusperusteiseen
malliin. Muutos tulee voimaan vuoden
2019 alusta, kun pelastuslakia uudistetaan.
Nuohousalan vapauttaminen lisää asukkaiden omaa vastuuta nuohousvelvoitteen
hoitamisesta. Tällä hetkellä piirinuohoajat
ovat aktiivisesti yhteydessä kotitalouksiin
ja muistuttavat nuohouksesta. Jatkossa näin
ei välttämättä enää ole.
Tietoa nuohooijsta löytyy Nuohousalan
Keskusliitto ry:n kotisivuilta Omanuohooja-hakupalvelun alta.

Mari Ahola-Aalto

TUHKAN POISTO on tärkein
takan huoltotoimenpide.
PYÖREÄ kaakeliuuni
ihastuttaa.
PUULATTIALLA on
monta etua.

40. vuosikerta, 6 numeroa vuodessa,
joista yksi on Meidän sauna- teemanumero
www.talomestari-lehti.fi

MODERNIT puulattiat
houkuttelevat.
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REMONTTI pienemmällä ympäristöjalanjäljellä.
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MYYRÄKANNAT runsastumassa suurimmassa osassa Suomea.

Ilmoitusmyynti:
Kari Ylönen 09-413 97 395
		 kari.ylonen@karprint.fi

SÄÄNNÖLLINEN siivous pitää
kodin kunnossa.
LUONNOLLINEN siivous hoituu vähemmällä.
PAKKASIIN saakka
voi leikata puita.
LASIKAITEET ovat nyt suosittuja sisäportaissa.

Nuohous tulee hoitaa vakituisesti
asutuissa kiinteistöissä kerran
vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa
kolmen vuoden välein.
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Matti Kuoppala, Tarja Pitkänen,
Jouni Suolanen, Kati Wikström.
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ISSN 2489-8708 (verkkojulkaisu)
Kannen kuvassa English Rose wallpaper in Midnight by
Reeta Ek for Feathr. Kuva: Feathr Oy

miseen on saatu rakennuksen maanvaraisen
alapohjan alipaineistamisella. Alipaine estää myös muiden maaperästä tulevien epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan.
Tutkimustulosten mukaan tiivis, ei-orgaanista materiaalia sisältävä ryömintätila,
joka on tuuletettu ja alipaineistettu kohtuullisella ilmanvaihtuvuudella, on toimivin
radon- ja mikrobiologisten olosuhteiden
kannalta. Ryömintätilan pohjan betonointi osoitettiin myös hyväksi ratkaisuksi, jolla ryömintätilan olosuhteita ja alipainetta
voidaan hallita kohtuullisella tuuletuksella.

Öljylämmittäjät pohtivat muutoksia lämmitystapaan
Lähes puolet HSY:n kyselyyn vastanneista pientaloasukkaista pääkaupunkiseudulla aikoo muuttaa päälämmitystapaansa
seuraavan viiden vuoden aikana. Motivan ja
Hyvinkään kaupungin tekemässä kyselyssä
Hyvinkäällä harkinnassa olivat erityisesti
aurinkosähkö ja lämpöpumput.
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen
kyselyssä öljylämmittäjistä 43 prosenttia
suunnitteli öljylämmityksen vaihtamista

muuhun päälämmitystapaan. Täydentävän
lämmitystavan lisäämistä öljylämmityksen
rinnalle harkitsi 22 prosenttia vastaajista.
– Öljylämmitteisiä pientaloja on pk-seudulla vielä runsaasti ja on ilahduttavaa, että
moni pohtii uusiutuvan energian lisäämistä
kodin lämmityksessä. Tätä puoltavat sekä
ilmaston etu että talousnäkökulmat, sanoo energia-asiantuntija Teemu Kettunen
HSY:n Ilmastoinfosta.
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