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38. Tervakukka

22. Ruislaine

25. Aurinko-Tuulia

Sunsystems-aurinkosuojia on esillä kolmessa eri Asuntomessujen kohteessa.
22. Ruislaine, n

n
Kohteet merkitty karttaan

äytteilleasettaja: Greenbuild Oy
25. Aurinko-Tuulia, näytteilleasettaja: Puutalokymppi Oy
38. Tervakukka, äytteilleasettaja: Greenbuild Oy
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4 h + k + s + varasto
Fiksut ekoneliöt

Talotyyppi: omakotitalo
2Huoneistoala: 113 + 13 m

Kerrosluku: 1,5

Näytteilleasettaja: Greenbuild Oy / Pasi Typpö, p. 0400 860884, pasi.typpo@greenbuild.fi, www.greenbuild.fi

Runkomateriaali: puu
Julkisivumateriaali: puu
Katemateriaali: pelti
Lämmitysratkaisu: ilmalämpöpumppu, takka, sähkö
Energialuokka: voimassa oleva A, passiivienergiatalo (1.7.2012 energiamääräysten mukaan laskettu E-luku 175, luokka C)
Ekotehokkuuteen liittyvät erityisominaisuudet: Puun käyttö rakennusmateriaalina vähentää haitallisten CO2-päästöjen 
syntymistä. Vähäisellä lämmitysenergialla toimivassa puupassiivitalossa on avain edulliseen asumiseen. GreenBuild tekee yh-
teistyötä Suomen luonnosuojeluliiton ja Työtehoseuran kanssa edistääkseen talojensa ekotoimivuutta. 
Kohteen luonnehdinta: Ympäristötietoisen perheen moderni kaupunkiasunto, jossa yhdistyy ekotehokas puurakentaminen 
sekä skandinaavinen tyylikkyys arkkitehtuurissa niin sisällä kuin ulkona. Materiaaleiksi on valittu teknisesti ja visuaalisesti pit-
käikäisiä tuotteita, jotka kestävät niin käyttöä kuin katseita. 

Kohde 22. Ruislaine
Manninkuja 1
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Sunsystems-tuotteet kohteessa: Sunseal Screen -kaihtimet (Olohuone 4kpl, Keittiö 4kpl) 

Sunseal BlackOut -kaihtimet (Makuuhuone 4kpl) 

Nohole-sälekaihtimet, safiiri-säätimillä (Lasten makuuhuoneet, 8kpl) 

Sälekaihtimet (Sauna+suihku)

TM500 CrossOver -terassimarkiisi

SK38 -screenkaihdin (Eteinen)
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5 h + k + s + ph + pukuhuone + khh + 3 wc 

Nollaenergiatalo

Talotyyppi: omakotitalo
2Huoneistoala: 150 m

Kerrosluku: 2

Näytteilleasettaja: Puutalokymppi Oy, p. 0407 10 10 10, www.kymppitalot.fi

Runkomateriaali: puu
Julkisivumateriaali: rappaus
Katemateriaali: pelti, Ruukki Classic, www.ruukkikoti.fi

2 2Lämmitysratkaisu: Noin 50 m  aurinkopaneelei t a   ja 8m  aurinkeräimiä .   Maalämmönsiirrin, joka imee maaperän lämpöä 
talon tontilta 1-1,5 metrin syvyyteen asennetun putkiston avulla. Lämpöenergiaa kerätään talteen ilmanvaihdossa käytettä-
villä lämmöntalteenottolaitteilla ja poistoilmalämpöpumpulla. Lisäksi lämpöenergiaa talteenottava vesikiertoinen takka ja 
saunanpiippu.
Energialuokka: voimassa oleva A, nollaenergiatalo (1.7.2012 energiamääräysten mukaan laskettu E-luku 0, luokka A)
Kohteen luonnehdinta: Persoonallinen neljän hengen asuttama talo, jossa pientä ylellisyyttä arjen keskellä. Led-valaistus.

+ lämmin at + kylmä at + 4 var

Kohde 25: Aurinko-Tuulia
Sartrenkuja 4
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Sunsystems-tuotteet kohteessa: TM500 -terassimarkiisi, RTS-moottorilla ja kaukosäätimellä

Sunsystems ZIP-screenkaihtimet ( Olohuoneen ikkunat, 2kpl)
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Kohde 38: Tervakukka
Kiplinginkuja 1
6 h + k + 2 khh + wc + vh + s + kuraet + at
Vähähiilisyys, ekotoimivuus ja energiatehokkuus

Talotyyppi: omakotitalo
2Huoneistoala: 198 m

Kerrosluku: 2

Näytteilleasettaja: GreenBuild Oy, p.  0400 860 884, info@greenbuild.fi, www.greenbuild.fi

Runkomateriaali: puu
Julkisivumateriaali: puu, sementtikuitulevy
Katemateriaali: pelti
Lämmitysratkaisu: sähkö ja ilmanvaihtoon integroitu poistoilmalämpöpumppu, aurinkokeräimet, vesitakka
Energialuokka: voimassa oleva A, passiivienergiatalo (1.7.2012 energiamääräysten mukaan laskettu E-luku 116, luokka C)
Ekotehokkuuteen liittyvät erityisominaisuudet: Rakennuksen koko elinkaaren ekotehokkuuden huomiointi: rakennus-
materiaalien vähähiilisyys, passiivitason energiatehokkuus, huoltotöiden optimointi, materiaalien kierrätettävyys elinkaaren 
lopulla. Tervakukassa käytetään mahdollisimman pitkälle kotimaista, lähellä käsiteltyä puuta. Talon hiilijäljen odotetaan olevan 
erittäin pieni, puurakenteiden osalta jopa negatiivinen.
Kohteen luonnehdinta: Ekotoimiva puutalo 2012.  Tervakukka on paikalla rakennettu, passiivienergiatasoinen,nykyaikainen 
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ja ympäristöystävällinen puutalo. Siitä tulee pihoineen kaikkineen mahdollisimman vähähiilinen. 

Sunsystems-tuotteet kohteessa: Sunseal Screen -kaihtimet (Olohuone)
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Sunseal Screen -kaihtimet (Ruokailutila) 
Sunseal Screen -kaihtimet (Keittiö) 
Sunseal Screen -kaihtimet (Aula, yläkerta) 
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