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Luonto

S
uomi on sitoutunut
vähentämään kasvi-
huonekaasupäästöjään
80–95 prosenttia vuo-
teen 2050 mennessä.

Jotta ilmaston lämpeneminen
saadaan pysäytettyä 1,5 astee-
seen, kaikkien maiden on lei-
kattava päästöjään paljon suun-
niteltua nopeammin.
Rakennusten osuus Suomen

koko 60 miljoonan tonnin pääs-
töpotista on noin 40 prosenttia.
Leijonanosan tästä, noin 20
miljoonaa tonnia, vie lämmitys.
Energiatehokkuuden nosto on
siis välttämätön osa ilmasto-
ratkaisua.

KIOTON vuoden 1992 ilmasto-
sopimuksen jälkimainingeissa
kehitettiin rakentamisen ener-
giatehokkuuden suunnittelu-
malli, Kioton pyramidi. Se
koostuu neljästä energiatehok-
kuuden suunnittelua ohjaavasta
osiosta, joiden tärkeysjärjestys
on 1) lämpöhäviöiden vähentä-
minen, 2) ilmaisenergioiden
hyödyntäminen, 3) energian
hallinta ja tarpeenmukainen
käyttö sekä 4) lämmitysmuo-

don valinta. Perustana on
rakenteellinen energiatehok-
kuus – on edullisempaa säästää
energiaa kuin tuottaa sitä.
Kioton pyramidin ajatus

toteutuu hyvin passiivitalossa,
jossa hyödynnetään asumisesta
syntyviä ”ilmaisia” lämpö-
kuormia hyvän lämmöneristyk-
sen ja hallitun ilmanvaihdon
avulla.
Historiatietoa passiivitaloista

on Suomessa kertynyt jo 1990-
luvun alusta alkaen. Passiivi-
talojen rakentamiseen liittyvät
parhaat käytännöt ovat hyvin
alan tiedossa, ja kokemukset
asumisviihtyisyydestä ja -ter-
veydestä ovat myönteisiä.

ENERGIATEHOKKUUTEEN yhdis-
tetään kuitenkin usein home-
ongelmat. Passiivitalot ovat
Suomessa vielä harvinaisia,
mutta mittausten perusteella ne
ovat sisäilmaltaan hyvälaatui-
sia. Homevaurioisia, energia-
tehottomia rakennuksia on
maassamme sen sijaan tuhan-
sia. Tämä johtuu laiminlyön-
neistä suunnittelussa, rakenta-
misessa ja ylläpidossa.

Homeeton energiatehokas
rakennus on mahdollinen,
mutta se edellyttää korkeaa
laatua jokaisella mainituista
osa-alueista. Ilmastokriisin kyn-
nyksellä jokaisen alan on kyet-
tävä kehittymään ja vähentä-
mään päästöjä.

Kansallista rakennusmääräys-
kokoelmaamme ollaan päivittä-
mässä EU-hengessä kohti ”lä-
hes nollaenergiataloa”. Juuri
lausuntokierroksella ollut ase-
tus on asuinrakennusten osalta
jäämässä niin löysäksi, ettei
muutospainetta synny. Tämä
tulee korjata ennen asetuksen
voimaantuloa.
Paine rakentamisen energia-

tehokkuusmääräysten kiristä-
miseen säilyy myös tulevaisuu-
dessa, jolloin lähes-etuliite jää
pois ja talojen on tuotettava
käyttämänsä energia itse. Ilman
rakenteellista energiatehok-
kuutta tämä on mahdoton yhtä-
lö. Toimia tarvitaan paitsi
uusissa rakennuksissa myös jo
olemassa olevassa rakennus-
kannassa.

FOSSIILISET polttoaineet on
korvattava lämmöntuotannossa
nopeasti. Ilman rakenteellista
energiatehokkuutta uusiutuvan
energian kestävän käytön rajat
tulevat nopeasti vastaan. Ra-
kennusten lämmöntarve on
vastedes täytettävä pääosin
energiatehokkuudella ja polt-
toon perustumattomilla ener-
giaratkaisuilla.
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Uusien rakennusten oltava
entistä energiapihimpiä

Ilmastonmuutos: Päästöjen vähentäminen edellyttää energiatehokkuuden lisäystä

Toimia tarvitaan
myös jo
olemassa olevassa
rakennuskannassa.

Kokoomuksen uusi puheen-
johtaja Petteri Orpo koros-
ti linjapuheessaan luon-

non monimuotoisuuden vaalimi-
sen tärkeyttä lähes samoin
sanoin kuin edeltäjänsä Alexan-
der Stubb (HS 20.6.).
Hallitus on kuitenkin tähän

asti vain kurittanut luonnon-
suojelua rankalla kädellä, ja
Stubbilla teema jäi vain sana-
helinäksi. Nyt Orpolla on hyvä
mahdollisuus uutena valtio-
varainministerinä edistää linja-
puheensa arvoja.
Kiireellisiä toimia luonnon

monimuotoisuuden turvaami-
seksi ovat esimerkiksi metsien-
suojeluohjelma Metson rahoitus-
tason palauttaminen, soiden-
suojelun täydennysohjelman
toteutus alkuperäisten suunni-
telmien mukaisesti sekä riittä-
vän rahoituksen osoittaminen
kansalliselle vieraslajistrate-
gialle.

Panu Kunttu
biologi, tutkija
Kemiönsaari

Luonnon-
suojelussa on
ryhdyttävä
tekoihin

Ohjeet

Kirjoita napakasti
A Lyhyiden kirjoitusten
enimmäispituus on 900,
pitkien 2800 ja
jatkopuheenvuorojen 2000
merkkiä välilyönteineen.
AMitä tiiviimmin kirjoitat,
sitä todennäköisemmin
tekstisi päätyy lehteen.
A Lähetä mielipiteesi
osoitteeseen
hs.mielipide@hs.fi. Liitä
mukaan yhteystietosi.
Pelkkä sähköpostiosoite ei
riitä, vaan tarvitsemme
myös kotiosoitteesi ja
puhelinnumerosi.
A Kirjoitukset julkaistaan
myös verkossa.

G Tarkat ohjeet:
HS.fi/ohje/mielipide.

Nuoren miehen pitkäaikai-
nen haave on ollut opis-
kella historianopettajak-

si. Ylioppilastutkinnon jälkeen
nuori suoritti asevelvollisuuten-
sa lyhyen kaavan mukaan voi-
dakseen valmistautua Helsingin
yliopiston pääsykokeisiin. Nuo-
ri luki pääsykokeeseen tavoit-
teellisesti kirjastossa 40–50
tuntia viikossa ja osallistui val-
mennuskurssille.
Pettymys oli suuri, kun tulok-

set tulivat eikä nuori ollut valit-
tujen joukossa.
Koska pääsykoe oli mennyt

nuoren mielestä mukavasti,
hän päätti ottaa yhteyttä yli-
opiston hakijapalveluihin: ”Liit-
tyen puhelinkeskusteluumme
tänään: Valintakoepisteesi oli
erehdyksessä tallennettu vää-
rän saman sukunimisen henki-
lön kohdalle. Suuret pahoittelut
virheestä! Asiaa on ryhdytty
korjaamaan.”

Vuorokauden jännittämisen
jälkeen nuori sai tiedon, että
Helsingin yliopiston humanisti-
sen tiedekunnan ovet avautuvat
hänelle. Yliopistossa aloittaa
syksyllä motivoitunut opiskeli-
ja, josta tulee varmasti hyvä ja
innostava historianopettaja.
Helsingin yliopisto on mui-

den korkeakoulujen tavoin
säästökuurilla. Maksajana ei saa
olla nuori, jonka tulevaisuus on
yliopiston työntekijän ehkä kii-

reessä tai paineen alla tehdystä
virheestä kiinni.
Kuinka moni opiskelupaikan

ansainnut opiskelija on jäänyt
tietämättään ilman opiskelu-
paikkaa?
Kuinka moni opiskelija opis-

kelee toisen henkilön pääsy-
koepisteillä Helsingin yliopis-
tossa?

Laila Nieminen
rehtori

Helsinki

Yliopiston virhe oli viedä nuorelta opiskelupaikan
Valintakokeet

1 Ville Leppänen ja Tommi Alho:
”Maskuliiniset” sanat ja sanon-

nat eivät tee yhteiskunnasta
epätasa-arvoista

2 Meri Koivusalo:
Muualla Euroopassa ay-liike

on nähnyt TTIP-sopimuksessa
myös ongelmia

3 Hanna Sarkkinen:
TTIP:n hyödyt ovat kyseen-

alaisia

HS.fi/mielipide
Verkossa lisäksi mielipiteet:

Marjukka Liiten vetosi
(HS Merkintöjä 21.6.),
että lääketieteellisen

tiedekunnan pääsykokeiden
pitäisi mitata osaamista potilas-
työssä ja ihmisten kohtaami-
sessa.
Samaa asiaa pohti lääke-

tieteellisten alojen valintatoimi-
kunta noin kymmenen vuotta
sitten. Toimikunta kuitenkin
totesi, että yli 6 000 pyrkijän
testaaminen lyhyessä ajassa ei
ole mahdollista eikä testeillä
kuitenkaan voida kuin enintään
sulkea pois täysin soveltumatto-
mat hakijat.
Toisaalta virheellisiä valintoja

ei todettu juuri olleen. Lääkäri
voi valmistumisensa jälkeen
sijoittua myös muuhun kuin
potilastyöhön.
Hammaslääkäreiden valin-

nassa oli aikanaan kätevyys-
kokeet, mutta sittemmin todis-
tettiin, ettei menestyminen
niissä korreloinut juurikaan
menestymiseen kliinisessä työs-
sä.
Neljä vuotta sitten tuli voi-

maan laki, joka mahdollistaa
opintojen keskeyttämisen, jos
opiskelija osoittautuu alalle
soveltumattomaksi. Erityisesti
haluttiin parantaa potilas- ja
asiakasturvallisuutta. Laista tie-

dotetaan valintaperusteissa,
mikä mahdollisesti valikoi jos-
sain määrin pyrkijöitä, koska
esimerkiksi Oulun yliopiston
lääketieteellisessä tiedekunnas-
sa ei ole jouduttu soveltamaan
lakia.
Lääketieteellisen pääsy-

kokeessa luovuttiin muutama
vuosi sitten erillisestä valinta-
kirjasta, ja nyt koe perustuu
lukion oppimääriin. Lääkäri
tarvitsee osaamista fysiikassa,
kemiassa ja biologiassa. Huolel-
linen valmistautuminen pääsy-
kokeisiin mahdollistaa sen,
ettei näiden aineiden osuutta
opiskelun alussa tarvitse aina-

kaan lisätä. Lääketieteen valin-
tajärjestelmä ei varmaankaan
tuo tiedekuntiin lahjakkaimpia
tai sopivimpia opiskelijoita. Se
on kuitenkin oikeuden-
mukainen järjestelmä, jossa va-
lintaperusteet ovat hyvin yksi-
tyiskohtaiset ja etukäteen tie-
dossa.
Viiden tunnin tiukka valinta-

koe testaa asiaosaamisen lisäksi
myös stressinsietokykyä, priori-
sointitaitoa ja ajankäyttöä.

Kyösti Oikarinen
Oulun lääketieteellisen
tiedekunnan dekaani

Lääketieteellisten alojen
valintatoimikunnan jäsen

Lääketieteen valintakoe testaamonipuolisesti


