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JOHDANTO

Vihreä rakentaminen – enemmän kuin pelkkä katto pään päällä
Kestävä rakentaminen niin, että se täyttää tulevaisuuden tarpeet, on enemmän kuin pelkkä katto
pään päällä. Rakennukset on suunniteltava
täyttämään taloudelliset, ekologiset, yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja kaupungin kehityksen
vaatimukset nyt yhtä hyvin kuin tulevaisuudessakin.
Tässä suhteessa voidaan mainita lukuisia tunnusmerkkejä kestävästä rakennustavasta: toimivuus,
turvallisuus, terveys, arvon säilyttäminen, asumismukavuus, arkkitehtuurinen estetiikka ja monia
muita. Ekologiset näkökulmat sisältävät kysymyksiä liittyen luonnonvarojen suojeluun ja
energiatehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin,
rakennusmateriaalien kierrätykseen, kunnossapidon helppouteen ja kestävyyteen. Vihreässä
rakentamisessa on suunnittelusta alkaen otettava
huomioon koko rakennuksen elinkaari.
Kohdatessaan nämä erilaiset vaatimukset alumiini
on toistamiseen todistanut olevansa moderni
rakennusmateriaali ja antanut merkittävän
panoksen arkkitehtuuriin ja rakennusalalle – olipa
se yksittäisenä materiaalina tai yhdistelmänä
muiden rakennusmateriaalien kanssa. Alumiini
tarjoaa arkkitehdille lähes rajattomat suunnittelumahdollisuudet ja monipuoliset materiaaliominaisuudet, jotka täyttävät tulevaisuuden
tarpeet ja tiukimmatkin ekologiset ja ilmastoon
liittyvät vaatimukset.
Alumiini tarjoaa muutakin kuin vain katon pään päälle, jopa ääriolosuhteissa. Kuvassa Monte Rosa vuoristomaja,

Kolmanneksi yleisimpänä alkuaineena maankuoressa alumiinin luonnonvarat ovat lähes
ehtymättömät. Alumiinituotteet voidaan sulattaa
niiden hyödyllisen käyttöiän loputtua lukemattomia kertoja uudelleen ilman, että alumiinin
laatu heikkenee ja sitten jalostaa uusiksi,

joka on voittanut palkinnon omavaraisuudestaan.

korkeatasoisiksi tuotteiksi. Tämä suljettu materiaalin kierto on jo esimerkillisesti toiminnassa.
Alumiinisten rakennustuotteiden kierrätysaste on
noin 96 prosenttia.
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Alumiini – raskaan sarjan materiaali kevyisiin rakenteisiin
Vihreässä rakentamisessa materiaalin toimivuus
ei ole tärkeintä. Mutta ilman korkeatasoista
toimivuutta kaikki muut vaatimukset jäisivät
taka-alalle. Rakennusmateriaalina alumiini on
tunnettu siitä, että lukuisat fysikaaliset, kemialliset ja tekniset ominaisuudet antavat sille
erinomaisen aseman rakennusalalla.
Yksi alumiinin erinomaisista ominaisuuksista on
sen pitkä käyttöikä. Erittäin ohuen, mutta vahvan
oksidikerroksen ansiosta se kestää korroosiota,
säätä ja UV-säteilyä. Varsinkin pitkäikäisissä
kohteissa kuten rakennuksissa, on suotuisaa, että
huollettaessa osat joudutaan vaihtamaan vasta
pitkän ajan kuluttua, tai ei koskaan, joka minimoi
huollon ja kunnossapidon tarpeen. Tällä on suotuisa vaikutus alumiinin ympäristötaseeseen.
Arkkitehtuurissa käytetyillä alumiiniseoksilla on
hyvä säänkestävyys, jopa meriympäristössä ja
ne kestävät merivettä, joka tarkoittaa, että ne
säilyttävät mekaaniset ominaisuutensa ja stabiiliuden, kun ne ovat alttiina merivedelle pitkiä
aikoja. Nämä ominaisuudet on mahdollista
optimoida erityisellä tavalla pinnan esikäsittelyllä
ja pinnoitteiden käytöllä. Sitä vastoin luonnonvoimille alttiina olevat teräsrakenteet, kuten Eiffeltorni tai puurungot on maalattava säännöllisesti ja
suojattava ne ruosteelta tai säältä.
Alumiini on tunnettu erinomaisesta lujuus-paino
suhteesta – se on kevyt, mutta silti todella vahva.
Tämä suotuisa yhdistelmä tarjoaa arkkitehdeille
suuren muotoilu- ja suunnitteluvapauden ja
mahdollistaa kapeampien ikkunapuitteiden ja
ei-kantavien ulkoseinien käytön. Materiaalin
korkea lujuus tarkoittaa myös, että se täyttää

Alumiiniset julkisivuelementit tarjoavat monia etuja – toiminnallisesti ja visuaalisesti.

vaatimukset monimutkaisissa kantavissa
rakenteissa. Sen pieni tiheys mahdollistaa
kevyemmät osakokoonpanot ja osat suuremmalla
esivalmistuksen osuudella kuin millään muulla
metallilla, joka lopulta näkyy myös rakennuksen pienemmissä kokonaiskustannuksissa.
Alumiinikaton paino on vain noin 2,5 kg/m2 ja
siten murto-osa tavanomaisen katon painosta.
Näin ollen tyypillisen omakotitalon kattotuolien
ja noin 200 m2 kattopinnan pitää tukea reilut kaksi
tonnia vähemmän painoa. Teollisuus- ja hallintorakennuksissa säästöt kasvavat nopeasti.

Alumiinin hyvä lämmönjohtavuus ja sen korkea
heijastavuus tarkoittaa, että se hyödyntää
energiaa ja valoa tehokkaammin. Alumiinisia
lämmönvaihtimia käytetään energiaa säästävissä
ilmanvaihtokoneissa, alumiiniset absorptiolevyt
kaappaavat aurinkokeräimien lämmittämiseen käytetyn auringonvalon ja alumiiniset
aurinkosuojajärjestelmät auttavat huoneiden
ilmastoinnissa. Ikkunat, joissa vaaditaan
pääasiassa eristysominaisuuksia, optimoitu
profiilin suunnittelu, hyvin eristävät lämpökatkot
ja muut keinot voivat minimoida kylmäsillat siinä

määrin, että alumiini kykenee vastaamaan
tiukimpiin lämmöneristävyysvaatimuksiin.
Alumiini ei pala tai tuota myrkyllisiä kaasuja tai
höyryjä. Se on luokaltaan A1, korkein kategoria
eurooppalaisessa palokäyttäytymisen luokittelussa; näin on myös maalatuilla alumiineilla.
Teollisuus- ja liikerakennusten katot ja ulkopuoliset
seinät ovat usein tehty alumiinista, koska se kestää
paloa pitkiä aikoja.
Uusien alumiiniseosten kehittäminen on huomattavasti laajentanut alumiinisten sovellusten
valikoimaa rakennustuotteissa ja tehnyt
räätälöidyt alumiinituotteet mahdollisiksi.
Ominaisuuksia kuten lujuutta, sitkeyttä, korroosionkestävyyttä tai sähkönjohtavuutta voidaan
muunnella valikoivasti ja metallin käsittelyä
(muokkaus, valu tai työstö) voidaan myös parantaa.
Esimerkiksi moderni pursotusteknologia tekee

nykyään mahdolliseksi tuottaa todella laajan
valikoiman erilaisia poikkileikkausmuotoja
integroiduin toiminnoin.

rajatonta luovaa suunnittelua. Lisäksi anodisointi tai pinnoitus parantaa kestävyyttä ja
korroosionkestävyyttä.

Käytettäessä moniseosteknologioita, joissa
yhdistetään kaksi toisiinsa sopivaa seosta samaan
levyyn, on mahdollista saavuttaa esimerkiksi
korkeampi lujuus paremmalla muokattavuudella.
Tämän johdosta voidaan saavuttaa pienempi
taivutussäde julkisivuelementeissä ilman
halkeilua. Tai julkisivulevyillä voi olla huomattavasti
suuremmat jännevälit, joten se tarvitsee
vähemmän jäykisteitä kuin käytettäessä
tavanomaisia seoksia. Tai heijastinlevyllä voi olla
peilipinta, mutta silti vahva ydin.

Alumiinin
kierrätysominaisuudet
ovat
lyömättömät. Olipa metalli päällystämätöntä tai
päällystettyä, levyä, profiilia tai valukappaleita,
se voidaan sulattaa ja käyttää uusina
korkeatasoisina tuotteina rajoittamattomia
kertoja ilman laadun huononemista, huolimatta
siitä, käytetäänkö uusia tuotteita rakennuksissa
tai muissa sovelluksissa. Lisäksi alumiini on
ainutlaatuinen energiavarasto: alumiinisen
kierrätysmetallin uudelleensulatus vaatii vain
viisi prosenttia energiaa siitä, mitä metallin
tuottaminen malmista vaatii. Ilmastonmuutokseen
vaikuttavien kaasujen päästöt ovat vastaavasti
pienet.

Alumiinin pinta (harjattu, kiillotettu tai kuvioitu,
anodisoitu, pulverimaalattu tai maalattu) sallii
monipuolisia värien, kontrastien ja korostusten
yhdistelmiä pinnoissa ja muodoissa – lyhyesti:

Esimerkki vaikuttavasta julkisivumuotoilusta alumiinilla: The Squaire Frankfurtin lentoasemalla.
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Resurssitehokkuus – elinkaaren huomioon ottaminen
Vihreä rakentaminen tähtää rakennusmateriaalien
ja osien resurssitehokkaaseen käyttöön
pitääkseen ympäristövaikutukset mahdollisimman
pieninä unohtamatta kuitenkaan taloudellisia
näkökohtia tai mukavuutta. Kun puhutaan
rakennuksen elinkaaresta, luonnonvarojen
suojelu tarkoittaa ennen kaikkea mahdollisimman
pientä maa-alaa rakennukselle, pieniä
vaatimuksia resursseille rakennusta pystyttäessä
ja käyttöönotettaessa, rakennuksen pitkää
hyödyllistä käyttöikää, rakennuksen ylläpidon
helppoutta, rajattua energiantarvetta rakennuksen
elinaikana, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä

ja käytettyjen materiaalien uudelleenkäyttöä ja
kierrätystä.
Rakennusta pystytettäessä käytettävien
rakennusmateriaalien valinnalla, raaka-aineiden
hankintatavalla ja niiden valmistusmenetelmällä
on suuri merkitys. Kokonaisvaltaisen näkemyksen
saamiseksi on kuitenkin otettava huomioon
rakennuksen käyttöiän loppu, kun rakennus
puretaan ja materiaalit kierrätetään. Erilaisten
rakennusmateriaalien hyvät ja huonot puolet on
arvioitava ja otettava huomioon tehtäessä
suunnittelua ja investointeja koskevia päätöksiä.

Yleensä käyttöönottovaihe on suuressa roolissa
rakennuksen elinkaarta ajateltaessa, erityisesti
kun kustannukset ja ympäristönäkökohdat
otetaan huomioon. Euroopan unionissa yli 40 %
rakennuksen energiatarpeesta käytetään
lämmitykseen, jäähdytykseen, valaistukseen ja
rakennuksen kunnossapitoon. Voidakseen täyttää
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asetetut
tavoitteet, joita nykyään sovelletaan maailmanlaajuisesti, tämän luvun täytyy pienentyä
60 % vuoteen 2050 mennessä. Rakennuksen
elinkaaressa tämä tarkoittaa, että suuri osa
energiantarpeesta on sen käytöstä ja huollosta
aiheutuvaa.
Tässä yhteydessä energian tehokas
hyödyntäminen ilmastoinnissa ja valaistuksessa
on erittäin tärkeää. Siivouksen ja kunnossapidon
kustannukset ovat myös suuressa roolissa
ylläpidettäessä rakennuksen arvoa ja
ekologisuutta. Tällöin älykäs suunnittelu,
tehokkaat julkisivuratkaisut ja hyvä
lämmöneristyskyky voivat olla yhtä tärkeitä
kuin aurinkosuojat, aurinkosähköyksiköt ja
aurinkolämpöteknologia.

40 vuotta käytössä olleet asennetut alumiiniset tuotteet ovat myös hyviä
“raaka-aineita“ pitkällä aikavälillä.

Rakennuksen hyödyllisen käyttöiän lopulla täytyy
huomioida rakennuksen purkaminen ja
rakennusmateriaalien kierrätys ja hävitys.
Älykkäät rakennuksen kunnostustyöt auttavat
myös säästämään luonnonvaroja. Tästä hyvänä
esimerkkinä on maxCologne -toimistorakennus
Kölnissä. Tämä entinen Lufthansan pilvenpiirtäjä
saa uuden rakennuksen ulkovaipan ja uusia
rakennusteknisiä palveluja 2013 mennessä.
Tekninen standardi ja käsite energiatehokkuudesta
ovat sopusoinnussa vihreän rakentamisen

Tämä tietokonesimulaatio osoittaa esimerkillisen maxCologne -rakennuksen kunnostuksen Kölnissä,
minkä on arvioitu valmistuvan vuonna 2013.

kriteereiden kanssa. Rakennus ei käytä vain
vähemmän energiaa, vaan hyödyntää myös
uusiutuvia energiamuotoja: pohjavettä käytetään
ylläpitämään toimistojen lämpötilaa ilman
ilmavirtaa käyttäen lämpeneviä ja jäähtyviä
sisäkattoja. Projekti on jo läpäissyt German
Sustainable Building Council:in (DGNB)
esisertifioinnin ja sille on myönnetty kultainen
sertifikaatti. Tavoite on saavuttaa kultainen
sertifikaatti myös hankkeen loputtua.*
Jos kunnostus ei ole mahdollista, on tärkeää,
että rakentamisessa käytettävät luonnonvarat

olisivat tulevaisuuden sukupolvien käytettävissä
niin pitkälle ajalle kuin mahdollista. Kestävyyden
näkökulmasta kaatopaikka on huonoin vaihtoehto. Vain harvoissa tapauksissa on kuitenkaan
mahdollista käyttää rakennusmateriaaleja
täysin uudelleen ilman lisäprosessointia.
Lopulta tärkeää on rakennusmateriaalien
kierrätettävyys ja missä määrin niitä todellisuudessa kierrätetään.

pienentämistä arvoketjussa ja alumiinituotteen
koko elinkaaren aikana. Viimeisinä vuosina ja
vuosikymmeninä Euroopan alumiiniteollisuus on
pyrkinyt sulkemaan materiaalin kierrätysvirtoja
eri markkinoilla ja sovelluksissa. Nykyään
alumiinituotteiden kierrätysaste rakennusalalla
Euroopassa on 96 %. Tämän menestystarinan
merkittävä liikkeellepaneva voima on alumiinin
luontainen korkea metallin arvo.

Resurssitehokkuus alumiiniteollisuudessa
tarkoittaa materiaalivirtojen ja kierrätysmetallin
kierrätyksen optimointia sekä materiaalihäviöiden

* Katso myös “Ympäristömerkit ja sertifikaatit
vihreille rakennuksille” sivulla 16.
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SUURET MAHDOLLISUUDET: ALUMIINI

Innovatiivinen ja kestävä – nykyajan materiaali
Saksassa rakennusprojekteissa käytetään
vuosittain yli 500 000 tonnia alumiinia, Itävallassa
luku on noin 45 000 tonnia ja Sveitsissä noin
50 000 tonnia. Sovellusten valikoima ulottuu
lämpöeristetyistä julkisivuista, ovista ja
ikkunoista, vedeneristävistä järjestelmistä
kattoihin ja seiniin, vakaista siltarakennelmista
ja kantavista rakenteista asuintilojen sisustukseen
ja design-tuotteisiin. Alumiini on todistanut
olevansa vihreä rakennusmateriaali, jossa
yhdistyy energian ja luonnonvarojen säästäminen
yhdessä arkkitehtonisesti kiinnostavan
ulkonäön kanssa uusissa rakennuksissa ja
modernisoitavissa projekteissa.
Alumiini tarjoaa arkkitehtien käyttöön laajan
julkisivuvalikoiman. Epätavallinen julkisivusuunnittelu antaa luonnetta ja omaperäisyyttä
rakennukselle. Kiiltävä, hopeahohtoinen
alumiiniverkkojulkisivu, rakennus yhtä moderni
ja edustava kuin New Museum of Contemporary
Art New Yorkissa, joka vangitsee vierailijan
katseen jo pitkän matkan päästä. Alumiiniverkon
tuotantomenetelmä on resurssitehokas: aukot
on valmistettu tekemällä offset-leikkauksia
alumiiniin ja samanaikaisesti venyttämällä
niitä. Verkon tekeminen ristikkomaisesta
materiaalista, joka voi vaihdella hienoimmasta
harsosta raskaaseen timantin kaltaisiin
aukkoihin, voidaan valmistaa levystä tai
nauhasta, joka ei ole kudottu tai hitsattu. Kun
alumiiniverkko on sopivasti pinnoitettu, se
tarjoaa paremman toiminnallisuuden kuin
kudotut tai hitsatut verkot.
Taidetta ei vain rakennuksen sisällä: hopeanhohtoisella, alumiiniverkkojulkisivulla
New Museum of Contemporary Art on itsessään taidetta.

Innovatiivisesta julkisivuverhoilusta on olemassa
lukemattomia esimerkkejä. Eräässä julkisi-

usein julkisivuissa. Anodisoinnin aikana uloin
metallikerros muuttuu ja levyn tai nauhan
pinnalle
muodostuu
keinotekoinen
alumiinioksidikerros, joka vahvistaa
luonnollista oksidikerrosta tehden julkisivulevystä korroosionkestävämmän ja siten
pitkäikäisemmän. Anodisoitua alumiinia
käytettiin esimerkiksi kunnostetussa
opiskelija-asuntolassa Dresdenissä sekä
suuren julkisivupinnan suojaamiseen
arkkitehtonisesti poikkeuksellisessa Arche
Nebra -informaatiokeskuksessa Wangenissa
Saksassa.

Logistiikkakeskuksen julkisivu Spreitenbachissa
Sveitsissä muistuttaa rypistynyttä pakkausfoliota,
joka luo kiehtovan visuaalisen ilmeen.

vujärjestelmässä profiloituun levyyn on tehty
erikokoisia reikiä. Sen vetoavan ulkonäön lisäksi
järjestelmä on taloudellinen julkisivun
kunnostustöissä parannettaessa ulkonäköä
ja voi myös toimia käytännön suojana valolta
sijoitettaessa lasijulkisivujen eteen.
Korkealaatuista anodisoitua alumiinia käytetään

Logistiikkakeskuksen julkisivu Spreitenbachissa Sveitsissä muodostuu aaltoilevasta
alumiinisesta ulkovaipasta, joka muistuttaa
rypistettyä foliopakkausta jossa on lasisia
aukkoja. Myös Itävaltalaisessa Engerwitzdorfin
kaupungissa sijaitseva kulttuurikeskus on
mielenkiintoinen. Rakennus vangitsee katseen
titaaninvärisen alumiinisen ulkovaipan avulla,
jonka säännöllinen epäsäännöllisyys on
kuin suklaan käärimiseen käytetty folio;
pinnalla näkyy erilaisia värisävyjä riippuen valon
tulokulmasta.
Nykyään markkinoilla on tarjolla itsepuhdistuvia
alumiinijulkisivupaneeleja jotka suojaavat lialta
ja savusumun hiukkasilta kun ne ovat alttiina
auringon säteilylle ja edes pienelle määrälle kosteutta. Titaanidioksidipinnoite toimii

katalysaattorina: elektronit saavat energiaa
UV-säteilystä ja muodostavat pinnalle vapaita
radikaaleja. Nämä hajottavat orgaaniset aineet,
kuten lintujen jätökset, sammaleen, savun
ja savusumun hiukkaset. Samanaikaisesti
muodostuu erittäin hydrofiilinen (eli vettä imevä)
ja erittäin tasainen pinta. Kun ilmassa on vain
pieni määrä sadetta tai kastetta, hajonneet
epäpuhtaudet yksinkertaisesti liukuvat pois
rakennuksesta jättäen jälkeen puhtaan julkisivun.
Ympäröivä ilma tulee myös puhdistettua: pinta
tuhoaa savusumua, sen puhdistuskyky vastaa
noin 80:tä puuta.

Väriä jokapäiväiseen elämään:
värillisiä alumiinijulkisivulevyjä.

Alumiini on myös erittäin hyödyllinen tuomaan
energiatehokkuutta ikkunoille ja julkisivulle,
esimerkiksi peruskoulussa Wurzenissa
Saksassa. Alumiiniprofiileja käytettiin julkisivujen pysty ja -vaakapuitteissa ja eristäviä
alumiiniprofiilijärjestelmiä ikkunaelementeissä.
Yhdessä kolmikerroslasien kanssa tämä pienensi
lämmityskustannuksia yli puolella.

Pursottamalla voidaan valmistaa halutun profiilin
poikkileikkaus, johon on lisätty toimintoja.
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Ilmastonmuutoksen välttäminen –
energiasäästöjen ottaminen huomioon
Alumiinirakenteet pystyvät täyttämään kaikki
nykyaikaisen rakennuksen ulkovaipan tärkeät
toiminnot ja ne mahdollistavat julkisivujen
parantamisen energiatehokkaalla tavalla
mahdollisimman yksinkertaisesti. Jos asianmukaiset kokonaisvaltaiset modulaariset
lähestymistavat otetaan käyttöön, olemassa
olevan rakennuksen voi päivittää energiatalouden
näkökulmasta passiivitaloksi toisen kerroksen
avulla. Moderniin rakennuksen ulkovaippaan on
mahdollista integroida toimintoja, kuten
lämmöneristys, auringonsuoja, hajautettu
ilmanvaihto, lämmön talteenotto, aurinkoenergian
tuotanto ja rakennuksen valvontajärjestelmiä.

Tehokas aurinkosuojaus ylläpitää huoneissa
läpikuultavuutta ja kirkkautta ilman, että ne
lämpenevät liikaa.

Yhdistämällä energiansäästön ja energian
talteenoton nykyaikainen alumiininen rakennuksen ulkovaippa voi tehdä merkittävän osan
ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Lisäksi
lämmöneristys, auringonsuoja ja hajautettu
ilmanvaihto tarjoavat mukavuutta ja lisäävät
rakennuksen arvoa.

suuntaisiksi, joka vähentää lämpösäteilyä alumiinirakenteen kautta
ja siten vähentää
lämpöhäviöitä rakennuksen ulkovaipan
kautta.

Erittäin läpikuultavat valoa läpäisevät alumiinilasirakenteet auttavat vähentämään valaistuskustannuksia. Ne kuitenkin edellyttävät
tehokkaita aurinkosuojia kesällä, ettei rakennus
lämpene liikaa. Nykyaikaiset aurinkosuojayksiköt
asennettuna julkisivuun, ikkunoiden eteen,
kattoikkunoihin tai pyramidi-ikkunoihin tarjoavat
parhaan tuloksen. Nämä järjestelmät tehdään
pursotetuista alumiiniprofiileista, joissa on
kiinteitä tai liikkuvia vaaka- tai pystysuoria
säleitä. Mikä tahansa säleen avautumiskulma on
mahdollinen. Automaattinen järjestelmä kääntää
säleitä auringon aseman mukaan. Toiminnallisten
vaatimusten täyttämiseksi säleet on valmistettu
alumiinista. Aurinkosuoja tarjoaa valtavat
mahdollisuudet rakennuksen energiansäästöihin
kun on kyse ilmastoinnista.

Suuren stabiiliuden
ansiosta alumiiniset ikkunanpuitteet
voidaan
tehdä
kapeammiksi ja
s u u re m m i k s i ,
kuin esimerkiksi
muoviset tai
puiset ikkunanpuitteet.
Tämän ansiosta seinään

Lämpöeristävät profiilit ovat olleet markkinoilla
jo pitkän aikaa ja ne ovat jatkuvasti kehittyneet
vastaamaan yhä tiukentuvia lämmöneristysvaatimuksia. Nykyään pursotetuille alumiiniprofiileille on tarjolla lämpöeristäviä pinnoitteita,
jotka vähentävät rakenteen U-arvoa jopa 30 %
ilman, että tarvitsee muuttaa profiilin muotoilua.
Kun jauhemaali kuumennetaan, lähellä pintaa
olevat metallipigmentit tulevat yhden-

vaadittava aukko voi olla pienempi, mikä vähentää
tarvittavaa lämmitystarvetta tai ikkunapinta-ala
voi olla suurempi.

Useita etuja katsojille ja jalkapalloseuralle: Arminia
Bielefeld -stadionin pääkatsomo suojaa sateelta ja
tuottaa suuria määriä sähköä.

Tämä myös vähentää lämmitystarvetta, koska
nykyaikaisella matalaemissiivisellä lasilla on
huomattavasti parempi lämmönsiirtokerroin
kuin muilla nykyaikaisemmilla ikkunanpuitteilla.
Useat järjestelmävalmistajat tarjoavat alumiiniikkunoita, joiden lämmöneristävyys on sertifioitu
passiivitalon standardit täyttäväksi. Korkea
lämmöneristyskerroin saavutetaan eristysvyöhykkeellä, joka on optimoitu käyttäen
vaahtotäytteisiä lämpökatkoja, pursotettuja
keskustiivisteitä ja lämmöneristystä lasiurassa.
Alumiinisilla etuovilla on myös hyvä
lämmöneristävyys. Käyttäen lämpöeristettyjä
monionteloisia profiileja, hyvin eristetyt ovien
täytepaneelit on yhdistetty erityisiin ovet
ympäröiviin tiivisteisiin. Tämä minimoi tehokkaasti
vedon ja mukavuus on erittäin hyvä. Jopa silloin,
kun ulkolämpötila laskee -10 °C asteeseen,
huoneen lämpötila on miellyttävät 20 °C jopa oven
vieressä.
Lämmöneristävistä alumiiniprofiilirakenteista
on olemassa versioita ikkunoille ja oville, jotka
täyttävät palontorjuntamääräykset. Murtovarkauksien estämiseksi on olemassa alumiiniovia,
joissa on turvatäyte ja vahvistettu alumiininen
sisusrakenne. Nämä on yhdistetty murtautumista
hidastavalla turvalasilla, useampia lukituspisteitä
sisältävillä lukoilla ja tukevilla alumiiniprofiilisilla
ovikarmeilla.

Aurinkoenergiateknologialla on nykyään tärkeä
rooli rakennusalalla ja sillä vaikutetaan osaltaan
resurssitehokkaaseen sähkön ja lämmön käyttöön
rakennuksissa – omakotitaloissa ja kerrostaloissa
sekä rakennuksissa, joissa tarvitaan suuria
määriä lämpöä, kuten hotellit, sairaalat,
vanhainkodit ja uimahallit. Alumiiniprofiileja on
usein käytetty kevyinä ja tukevina tukirakenteina
aurinkoenergiapuistoissa tai runkoprofiileina
aurinkosähköelementeille. Pääkatsomon katto
Arminia Bielefeld -jalkapallostadionilla on
ainutlaatuinen aurinkoenergiayksikkö. Katolla on
798 aurinkopaneelia, jotka tuottavat noin 80 000
kilowattituntia sähköä vuodessa. Yhdessä
eteläkatsomon aurinkoenergiayksikön kanssa
tukirakenteisiin käytettiin noin 15 tonnia alumiinia.
Hybridikeräimiä, jotka yhdistävät aurinkolämmityksen ja aurinkokennojen sähköntuotannon yhdeksi yksiköksi, on ollut
markkinoilla jo joitakin vuosia. Näiden
keräimien kehykset on tehty erittäin ohuista
ontoista alumiiniprofiileista, jotka ovat kevyitä,
mutta silti äärimmäisen jäykkiä ja stabiileja.
Profiilit toimitetaan anodisoituina, joilla on
houkutteleva ulkonäkö ja niille on ominaista
hyvä kestävyys.
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KAUPUNKIMAISEN KAIVOSTOIMINNAN MAHDOLLISUUS

Resurssien hyödyntäminen – alumiinilla
Kevyellä alumiinilla on erinomainen suorituskyky
kestävyyteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan
ja muihin ekologisuuteen vaikuttavissa asioissa.
Alumiinituotteet erottuvat erityisesti kahdessa
kategoriassa: luonnonvarojen suojelu ja
energiatehokkuus.
Alumiinin kierrätys on jo vuosia antanut suuren
panoksen raaka-aineiden tarjontaan Euroopassa,
missä noin 40 % alumiinin kysynnästä on täytetty
kierrätysmetallilla. Esimerkiksi vuodesta 2002
lähtien Saksassa on tuotettu enemmän alumiinia
sulattamalla romua, kuin tuottamalla uutta
metallia alumiinioksidia pelkistämällä.

PAKKAUKSET

Alumiinin
tuottaminen
alumiinioksidia
pelkistämällä on nykyään loppunut kokonaan
Itävallassa ja Sveitsissä. Voidakseen hyödyntää
“urbaaneja” raaka-ainelähteitä tehokkaammin,
alan yritykset ovat investoineet laajentaakseen
kierrätyskapasiteettia ja ovat näin turvautuneet
tehdassuunnitteluun, joka toimii vertailukohtana
muulle maailmalle.
Alumiiniteollisuus on hyvin tietoinen vastuustaan
osana kestävää kehitystä ja tietää, että jokainen
kierrätysmetallista saatu tonni alumiinia säästää
noin neljä tonnia bauksiittimalmia, noin yhdeksän
tonnia hiilidioksidipäästöjä ja jopa 95 % energiasta, jolla metalli alun perin tuotetaan.

KAUPUNKIMAINEN KAIVOSTOIMINTA –
RAKENNUKSET RAAKA-AINELÄHTEINÄ
Alumiiniteollisuus on ponnistellut
erityisesti sulkeakseen materiaalien kierrätysvirtoja. Tämä
ilmenee siitä, että noin 75 %
kaikesta koskaan tuotetusta
RAKENTAMINEN
alumiinista on yhä nykyään
käytössä. Monissa sovelluksissa käytetty alumiini on jo
kierrätetty useita kertoja.

KULJETUSVÄLINEET

Rakennuksilla
on
yleensä
poikkeuksellisen pitkä käyttöikä.
Käytetyt rakennusmateriaalit ja tuotteet
vain palautetaan talouskiertoon ja
kierrätykseen monien vuosikymmenien
jälkeen. Kuuluisa esimerkki alumiinista,

Alumiinin kierrätysympyrä.

Ehjä ja lähes huoltovapaa yli sata vuotta: San
Gioacchino Roomassa

joka on ollut käytössä yli vuosisadan, on San
Gioacchinon kirkko Roomassa, joka valmistui
vuonna 1897. Sen kupoli on katettu alumiinilevyllä,
joka yhä täyttää tehtävänsä ilman havaittavia
merkkejä kulumisesta. Rakennusten kestävyyden
näkökulmasta ei ole siten yllättävää, että
nykyään noin 200 miljoonaa tonnia alumiinia on
pitkäaikaisesti sidottuna arkkitehtonisissa
kohteissa ja rakennustuotteissa. Yksinkertainen
nyrkkisääntö pitkäaikaiskestävyyden hyödystä:
jos komponentti on vaihdettava, se täytyy
korvata uudella, siten tuotantokustannukset
käytännössä kaksinkertaistuvat.
Kaupunkimainen kaivostoiminta on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, koska
rakennuksiin sitoutuneet kierrätettävät
materiaalit tarjoavat valtavia mahdollisuuksia.

RAKENNUSALAN SOVELLUS
(Aika: 40 vuotta)
500 000 t

kasvavat markkinat

Kaupunkimaisella kaivostoiminnalla infrastruktuuriin ja tuotteisiin sidotut luonnonvarat
pyritään palauttamaan talouskiertoon niiden
käyttöiän loputtua. Nämä ihmisten rakentamat
kaupunkien raaka-ainevarastot ovat siten
täydellinen vastakohta perinteisille raakaaineille, joihin liittyy metallien etsintää
ja erottelua maaperästä ja kivestä.
Kaupunkilähteiden lisääntynyt käyttö raakaaineena säästää maahan sitoutuneet
luonnonvarat tuleville sukupolville.
Kaupunkien raaka-ainevarastojen mahdollisuudet ovat valtavat. Ympäri Saksaa rakennuksiin
on sidottuna noin kymmenen miljardia tonnia
mineraaleja sekä miljoonia tonneja rautaa ja
värimetallia. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä
toimitetaan rakennusalalle vuosittain noin
600 000 tonnia alumiinituotteita. Rakennusten
pitkien käyttöikien vuoksi on muodostunut
jättimäinen raaka-ainevarasto, johon viiden
vuosikymmenen ajalta on sitoutunut yli
30 miljoonaa tonnia alumiinia.
Taloudellisten ja ekologisten syiden vuoksi nämä
luonnonvarat otetaan uudelleenkäyttöön.
Rakennusalalla on 96 % kierrätysaste; lähes
kaikki rakennuksiin sisällytetyt alumiiniset
tuotteet tulevat kymmenien vuosien palveluksen
jälkeen uudelleen käyttöön uusina sovelluksina
ilman laatuhäviöitä. Alumiinin matalan sulamispisteen vuoksi, romun sulattamiseen tarvittavan
energian määrä on vain 5 % siitä, mitä alumiinin
alkuperäinen tuottaminen vaatii. Verrattuna

metallin alkutuotantoon, se tarkoittaa 95 %
vähennystä ilmastonmuutokseen vaikuttavien
kaasujen päästöissä. Tämä heijastuu positiivisena
alumiinisten rakennustuotteiden ekotaseeseen.
ON TARVE SULKEA MATERIAALIVIRRAT, EI
TUOTEVIRTOJA
Useiden vuosien ajan alumiiniteollisuus on
lisääntyvässä määrin saanut vaatimuksia
poliitikoilta ja rakennusviranomaisilta tuotevirtojen sulkemiseksi ja täsmentää kierrätysmateriaalien osuutta tuotteissa. Tuotteen
sisältämän suuremman määrän kierrätettyä
materiaalia on väitetty toimivan todisteena siitä,
että tietty tuotantotapa säästää resursseja,
mutta tämä on melko lyhytnäköistä.
Tuotteen kierrätettävän metallin osuus ei ole
hyvä mittari luonnonvaroja säästävästä
tuotantotavasta. Etenkään alalla, kuten
alumiiniteollisuudessa, missä metallin korkea
arvo tarkoittaa, että taloudellisista syistä kaikki
kerätty romu sulatetaan ja muutetaan uusiksi
tuotteiksi.
Kuvittele mitä tapahtuisi, jos primäärialumiinin
käyttöä tietyssä tuotteessa rajoitettaisiin, koska
olisi käytettävä tietty vähimmäismäärä
kierrätettyä materiaalia – esimerkiksi vanhoja
ikkunankahvoja pitäisi käyttää uusien kahvojen
valmistamiseen. Oletettavasti säästynyt
primäärialumiini
käytettäisiin
muuhun
tuotteeseen, johon vanhat ikkunakahvat olisi
muuten käytetty.

76 %

380 000 t
on oltava
primäärialumiinia

120 000 t

Oletus:
100 % kierrätys

1972
120 000 t

40 vuotta

24 %
2012
500 000 t

Se, että rakennuksella on pitkä käyttöikä ja siinä
käytetty alumiini yhdistettynä alumiinisten
rakennustuotteiden kasvavaan kysyntään
tarkoittaa, että markkinoilla oleva kierrätysmetalli
ei suinkaan pysty täyttämään nykyistä ja tulevaa
kysyntää alumiinisille rakennustuotteille.
Ekologisesta näkökulmasta on siis tärkeää, että
materiaalin kierrätysympyrä suljettaisiin
mahdollisimman laajalta sovellusalueelta ja
siten varmistetaan, että jo kerran käytetyt
luonnonvarat viedään talouskiertoon ja
materiaalin kierrätykseen niiden käyttöiän
lopulla. Rakennusmateriaalien osalta vain
tällainen käyttöiän loppua tarkasteleva
lähestymistapa hyödyttää luonnonvarojen
suojelua ja tukee vihreää rakentamista.
Rakennusalan 96 % kierrätysaste tarkoittaa, että
alumiiniteollisuus voi olla ylpeä suuresta edistyksestään tällä alueella. Kuitenkin on vielä tarpeen
jatkaa jäljellä olevien aukkojen täyttämistä
materiaalin kierrätysympyrässä.
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L A AT U M E R K I N N ÄT M A H D O L L I S U U T E N A

Ympäristömerkit ja sertifiointi vihreille rakennuksille
Kestävän kehityksen saavuttamiseksi rakennusalalla tarvitaan työkaluja ja kriteerejä, jotka ovat
mahdollisimman selviä ja puolueettomia, jotta
voidaan helposti ymmärrettävällä tavalla arvioida
rakennusten ja rakennustuotteiden suorituskykyä
kestävän kehityksen näkökulmasta. Rakennusten
ympäristötehokkuus voidaan kuvata muun
muassa käyttämällä ns. rakennustuotteiden
ympäristöselosteita (environmental product
declarations, EPD), joissa otetaan huomioon
rakennuksen koko elinkaari – tuotteen valmistamisesta aina sen purkamiseen ja kierrätykseen
asti. Ympäristöselosteilla ilmoitetaan esimerkiksi
energian ja luonnonvarojen käyttö tuotteessa ja
missä määrin tuote lisää kasvihuoneilmiötä ja
muita ympäristöön liittyviä päästöjä.
Ympäristöselosteet tarjoavat siten tietopohjaa
rakennusten ympäristötaseita varten ja todistavat
osaltaan rakennusten kestävästä kehityksestä.
Osana ympäristöselosteisiin liittyviä toimenpiteitään
European Aluminium Association (EAA) on
kehittänyt työkaluja ja vakiintuneita kriteereitä sekä
valmistellut tietopankkeja alumiinituotteiden
valmistajien käyttöön heidän osallistuessaan
ohjelmaan, jossa valmistetaan luotettavia
tuotteiden ympäristöselosteita – sisältäen selosteet
alumiinisille ikkunoille ja pinnoitetuille levyille.
Ympäristöselostejärjestelmätyökalut ottavat
huomioon tärkeimmät ISOn kansainväliset
ympäristöstandardit. Myös yksityiset järjestelmätoimittajat tarjoavat ohjelmistoratkaisuja
ympäristöselosteiden laatimiseen, jotka auttavat
sertifiointitiedon tuottamisessa.
Hampurissa sijaitseva LTD 1 -rakennus, joka on
palkittu kultaisella DGNB-hyväksynnällä.

Eri alumiiniyritykset valmistelevat yrityksen
hiilijalanjälkeä määritelläkseen miten paljon
hiilidioksidia vapautuu tuotteiden valmistuksessa
prosessiketjun aikana ja mitä säästöjä CO2päästöissä saavutetaan tuotteen käytöllä eri
sovelluksissa. Tähän mennessä saadut tulokset
osoittavat, että alumiinituotteet vähentävät
enemmän hiilidioksidipäästöjä, kuin mitä niiden
tuottamisessa syntyy.
LAATUMERKINNÄT VIHREILLE
RAKENNUKSILLE
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vaikka ympäristöselosteet ovat tärkeä tekijä arvioitaessa
rakennuksen, rakenteen tai rakennusmateriaalin
ekologisuutta, ne eivät kata kaikkia vihreän
rakentamisen näkökulmia.
German Sustainable Building Council:in
(DGNB) yhdessä Saksan liikenne- , rakennus- ja
kaupunkialueministeriön kanssa valmistelema
vapaaehtoinen sertifiointihanke tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristöystävällisten rakennusten suunnitteluun ja
arviointiin. Saksalainen alumiinialan järjestö
GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie
e.V.) on DGNB:n jäsen. DGNB-järjestelmään
perustuvia sertifiointijärjestelmiä käytetään myös
Itävallassa ja Sveitsissä. Kattavan laatustandardin
olemassa olon varmistamiseksi DGNB:n lähestymistapa kattaa alueet, jotka ovat merkityksellisiä
vihreälle rakentamiselle. Käyttöprofiilista riippuen
arvioinnissa otetaan nykyään huomioon yli
50 kriteeriä, jotka pitävät sisällään ekologiset,
taloudelliset, sosiokulttuuriset ja toiminnalliset
näkökohdat, teknologian, prosessit ja sijainnin.
Jos nämä täyttyvät erinomaisella tavalla, rakennus

saa sertifikaatin yhdestä kategoriasta: kulta,
hopea tai pronssi.
DGNB-hyväksyntä osoittaa rakennuksen myönteisiä
vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle. Jo
suunnitteluvaiheessa ne antavat sijoittajille turvan,
että rakennus saavuttaa valmistuessaan halutun
laatutason. Ne määrittelevät korkealaatuisen
rakennuksen ja auttavat vähentämään energian
tarvetta ja kuluja käytön aikana. Palkinto toimii
viestinnän välineenä sijoittajille, omistajille ja
käyttäjille, jolla he osoittavat sitoutumisensa
kestävään kehitykseen ja resurssitehokkuuteen.
Siten se parantaa myymisen ja vuokraamisen
mahdollisuuksia ja kaupallisena kiinteistönä se
takaa laadukkaan työympäristön työntekijöille ja
asiakkaille.

läpikuultavaa, jolla varmistetaan sopiva tasapaino
talvella saatavan passiivisen aurinkoenergian ja
kesällä rajoitetun lämmöntuonnin välillä.
Toinen kultaisella DGNB-hyväksynnällä palkittu
rakennus on Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft (DEG) yhtiön pääkonttorin laajennus Kölnissä. Alumiiniprofiileja
käytettiin osana modulaarista yhdistelmäjulkisivua. DGNB:n mukaan seitsemänkerroksinen
toimistorakennus täyttää ekologiset ja terveyteen
liittyvät kestävän kehityksen kriteerit.
Korkeimpien energiastandardien saavuttaminen
ilmenee rakennuksen vähäisestä vaikutuksesta
ympäristöön, johtuen CO2-päästöistä, jotka ovat
huomattavasti pienemmät kuin vastaavissa
muissa rakennuksissa.

Yksi ensimmäisistä kultaisella DGNBhyväksynnällä palkituista rakennuksista
oli LTD 1 -toimistorakennus ja terveyskeskus Hampurissa. Rakennuksen
ajatuksena oli hyödyntää jokainen taloudellisesti toteutettavissa oleva
mahdollisuus säästää energiaa ja
vähentää suurelta osin käyttökustannuksia. Julkisivu koostuu alumiini-lasi
moduuleista ja kaikilla käytetyillä
materiaaleilla on Blue Angel -ympäristömerkki. Kaikki rakennuskokonaisuuden
toimistot valaistaan suoralla auringonvalolla. Ulompi suurelta osin
Tämä rakennus palkittiin myös kultaisella DGNB-hyväksynnällä:
lämmöneristetty vaippa, painovoimaiDeutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)
sesti ilmastoitu kaksinkertainen
pääkonttori Kölnissä.
julkisivu, vähäinen lämmitysenergia ja
tehokas talotekniikka varmistavat, että energiantarve on todella pieni. Yli 60 % julkisivusta on

Kuten DGNB, Austrian Sustainable
Building Council (ÖGNI) pyrkii
tunnistamaan ja edistämään keinoja ja
ratkaisuja suunnittelussa, toteutuksessa
ja käytössä, jotka mahdollistavat
ympäristöystävällisen rakentamisen.
ÖGNI myöntää esisertifikaatteja ja
sertifikaatteja, laatii arviointijärjestelmiä
erityyppisten rakennusten arviointiin ja
arvioi riippumattomana elimenä
auditoijien toimittamia vihreiden
rakennusten asiakirjoja. DGNBhyväksyntä toimii työkaluna rakennusten
suunnittelussa ja niiden arvioinnissa.
Swiss Sustainable Building Council
(SGNI) on ottanut DGNB-hyväksynnän
käyttöön Sveitsissä. Eurooppalainen
DGNB-arviointijärjestelmä on otettu
käyttöön Sveitsin olosuhteet huomioon
ottaen
yhdessä
sveitsiläisten
standardien ja ohjeiden kanssa.
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ESTETIIKKA, TOIMINNALLISUUS JA RESURSSITEHOKKUUS

Alumiini – nykyajan ja tulevaisuuden rakennusmateriaali
Futuristinen ulkonäkö yhdessä ekologisen
yhteensopivuuden kanssa: näiden kelluvien talojen
alumiiniset katot ja julkisivut ovat optimaalinen
ratkaisu aggressiivista merivettä vastaan.

Nykyaikaisella arkkitehtuurilla on merkittävä
vaikutus kaupungin ulkonäköön. Tyylikäs
virtaviivainen ulkonäkö, epätavallinen julkisivun
suunnittelu tai koristellut pinnat antavat
rakennukselle muodon, josta ei voi erehtyä. Tämä
ei koske vain arvostettuja monumentaalisia
rakenteita. Käytettävän rakennusmateriaalin
valinta vaikuttaa myös siihen, millaisen
vaikutelman rakennus antaa.
Yleisesti ottaen rakennuksen tulee olla
houkutteleva, kaupallisesti kannattava ja kestävä.
Rakennusmateriaalina alumiini täyttää nämä
perusperiaatteet varauksetta. Sille on ominaista

esteettisyys, toiminnallisuus ja luonnonvarojen
tehokas käyttö ja alumiini on tärkeässä roolissa
uusien rakennusten kestävässä kehityksessä
sekä vanhojen nykyaikaistamisessa. Tässä
yhteydessä on syytä korostaa alumiinisten
rakennustuotteiden vaikuttavaa kestävyyttä.
Yksi alumiinin lisävahvuuksista on sen
kierrättämisen helppous. Kerta toisensa jälkeen
metalli voidaan sulattaa ja muuttaa uusiksi
korkeatasoisiksi tuotteiksi ilman, että tarvitaan
paljon energiaa ja se on siten käytettävissä
tulevien sukupolvien hyödyksi. Rakennustuotteissa
alumiini tekee merkittävän vaikutuksen

parantamalla rakennuksen energiatasetta.
Molemmat näkökohdat, kierrätyksen helppous
ja energian hyötykäyttö ovat avaintekijöitä kun
tarkastellaan rakennuksen elinkaarta.
Rakennusmateriaalina alumiini on todistanut
itsestään jo vuosia, mutta uusien seosten kehitys
ja prosessiteknologiat yhdistettynä rakennesuunnittelun parannuksiin avaavat aina uusia
soveltamisaloja alumiinisille tuotteille. Tämä
metalli ei ole kuluttanut innovaatiokykyään
loppuun vielä pitkään aikaan.

ESITTEEN TIEDOT
Julkaisija
Alumiinituotteet toimialaryhmä
Teknologiateollisuus ry
PL 10, 00131 Helsinki

Al

Taitto
Sektor GmbH, Düsseldorf
Paino
Das Druckhaus, Korschenbroich

Alliance for Aluminium
Germany - Austria - Switzerland

Saksalla (D), Itävallalla (A) ja Sveitsillä (CH)
on pitkä yhteinen perinne alumiinin suhteen.
Niiden yhteenlaskettu väkiluku on lähes 100
miljoonaa joista 95 prosentilla on Saksa
äidinkielenään. D-A-CH on siten valtava
markkina-alue ja Saksa on suurin kieliryhmä
Euroopassa.

Tämä on saanut meidät työskentelemään
tiiviisti yhdessä yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi, hyödyntäen synergiaa aina
kun mahdollista.
Esite „Rakenna tulevaisuutta varten – Rakenna
alumiinista“ on tämän yhteistyön tulosta.
Alullepanijat DACH-liittoutumassa ovat:

GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.), Saksa
Fachverband der NE-Metallindustrie, Wirtschaftskammer, Itävalta
alu.ch (Aluminium-Verband Schweiz), Sveitsi.
Itävaltalaiset AMFT (Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/
Fassaden) ja WKÖ auttoivat tämän esitteen valmistelussa yhteistyökumppaneina.
Tämä esite on käännös GDA:n alkuperäisestä esitteestä „An die Zukunft denken – mit
Aluminium bauen“. Suomenkielisen esitteen julkaisusta on vastannut Teknologiateollisuus
ry:n Alumiinituotteet toimialaryhmä (www.alumiini.fi). Toimialaryhmään kuuluvia yrityksiä
yhdistää kiinnostus alumiiniin ja alumiinituotteisiin. Ryhmä on perustettu vuonna 1994 ja siihen
kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta yritystä. Toimialaryhmä tekee yhteistyötä mm. European
Aluminium Associationin kanssa. Alumiinituotteet toimialaryhmä kiittää GDA:ta yhteistyöstä
suomenkielisen esitteen laadinnassa.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot ja suositukset
perustuvat painon aikaiseen tietoon. Ne voivat muuttua, eikä
vastuuta muutoksista oteta.
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