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SYMBOLIT JA LYHENTEET 
 

Symbolit 

 

A pinta-ala   [m2] 

cp ominaislämpökapasiteetti   

d paksuus   [m] 

f suhteellinen osuus  [-] 

l pituus   [m] 

P sähköteho   [kW] 

Q lämmönkulutus  [kWh] 

qv tilavuusvirta    

R lämmönvastus   

r muuntokerroin  [-] 

T lämpötila   [ºC] 

t käyntiaikasuhde  ,  

t ajanjakso    [h] 

U lämmönläpäisykerroin   

W sähkönkulutus  [kWh] 

 korjauskerroin  [-] 

 hyötysuhde   [-] 

 lämmönjohtavuus   

 tiheys    

 lämpöhäviöt   [kW] 

 konduktanssi    
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Alaindeksit 

 

a vuosi 

b maa 

D vuorokausi 

d suunnittelu 

e sähkö 

g rakennusosa 

i ilma 

j tietty kerros 

kok. kokonais- 

m moottori 

n normaalinen 

q ohut kerros 

s sisäilma 

si sisäpuolinen 

sj tietty lasiväli 

se ulkopuolinen 

T kokonais- 

t tuloilma 

teor. teoreettinen 

tod. todellinen 

u ulkoilma 

V viikoittainen 

v valoaukko 

yht. yhteensä 
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Lyhenteet 

 

CH4 metaani 

CO2 hiilidioksidi 

CO2-ekv. hiilidioksidiekvivalentti. Ilmaisee kasvihuonekaasupäästöjen 

yhteenlasketun määrän hiilidioksidina. Kasvihuonekaasut 

muunnetaan kertoimien avulla vastaamaan hiilidioksidipäästöjä. 

ECCP 1 ja 2 European Climate Change Programme, 

 Euroopan ilmastonmuutos ohjelma 

ESCO Energy Service Company, energiapalveluyritys 

LTO  lämmöntalteenotto 

N2O dityppioksidi, ilokaasu 

Pk-yritykset pienet ja keskisuuret yritykset 

POK kevyt polttoöljy 

RegCEP Regional Clusters for Energy Planning 

VOC Volatile Organic Compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
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1 JOHDANTO 
 

Vuodesta 1850 maapallon keskilämpötila on noussut 0,76 °C. Tilastoiduista keskilämpöti-

loista 12 lämpimintä vuotta 13:ta on ollut vuoden 1995 jälkeen. (European Commission 

2009, 2.) Ilmastonmuutos on tosiasia, jota ei voi ohittaa. Ilmiön seurauksena ääriolosuhteet 

kärjistyvät entisestään ja muun muassa tulvat, kuivuudet sekä hirmumyrskyt tulevat lisään-

tymään. Suurin ihmisen aiheuttama syy ilmastonmuutokseen on kasvihuonekaasujen pääs-

täminen ilmakehään. 

 

Energiantuotanto aiheuttaa noin 80 % kasvihuonekaasuista (Tilastokeskus 2007). Uusiutu-

mattomat luonnonvarat kuten öljy, maakaasu ja kivihiili ovat energiantuotannon peruspila-

reita. Uusiutumattomat luonnonvarat eivät jakaudu tasaisesti ympäri maailmaa, joten on-

gelmaksi tulee lopulta muodostumaan uusiutumattomien luonnonvarojen lähteiden ehtymi-

sen lisäksi näiden saatavuus eri puolille maapalloa. Lisäämällä uusiutuvien luonnonvarojen 

määrää energiavalmistuksessa, vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätään energian-

saannin varmuutta. Uusiutuvia luonnonvaroja kuten vettä, tuulta, auringonsäteilyä tai bio-

massaa löytyy eri muodoissa joka puolelta maailmaa ja suurin osa niistä ei aiheuta päästöjä 

ympäristöön. 

 

Ilmastonmuutosta ja kasvihuonekaasupäästöjä pyritään hillitsemään myös energiatehok-

kuutta parantamalla. Energiatehokkuuteen kuuluu muun muassa sähkönkulutuksen seuranta 

ja ajoitus, uudet vähemmän energiaa kuluttavat laitteet ja koneet sekä hukkaenergian vä-

hentäminen. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa huomattavia energiasääs-

töjä, joiden seurauksena energian kokonaistuotantoa tarvitaan vähemmän ja näin ollen 

energiantuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Energiatehokkuuden 

parantuessa säästetään myös luonnonvaroja, vähennetään polttoaineriippuvuutta ja liikutaan 

kohti omavaraista energiantuotantoa. Lisäksi muut ympäristöhaitat, kuten vesien happamoi-

tuminen ja terveydelle haitalliset pienhiukkaset tulevat vähenemään energian kokonaistuo-

tannon tarpeen pienentyessä. Energiatehokkuus pyrkii samalla sekä maksimoimaan rahalli-

sen voiton että pienentämään tuotteiden ja tekojen ympäristövaikutuksia. 
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Ei siis ole ihme, että EU haluaa pyrkiä kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta ja turvata energi-

ansaannin jäsenmaidensa alueilla. Euroopan unioni hyväksyi joulukuussa 2008 niin kutsu-

tun 20-20-20 tavoitteen energia- ja ilmastopaketin muodossa. Tavoite velvoittaa unionin 

jäsenmaita lisäämään uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun energian osuuden primääriener-

giantuotannosta noin 20 %:iin sekä vähentämään päästöjään 20 % vuoden 1990 päästö-

tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kokonaistavoitteen saavuttamiseksi jäsenmaille on määri-

telty taakanjaossa erisuuruisia tavoitteita. Suomi velvoitettiin lisäämään uusiutuvilla luon-

nonvaroilla tuotettavan primäärienergian osuuden 38 %:iin sekä vähentämään päästökaupan 

ulkopuolisten toimialojen päästöjä 16 %:lla vuoteen 2005 verrattuna. Diplomityö toteute-

taan osana EU-rahoitteista RegCEP-projektia, jolla pyritään vaikuttamaan pk-yritysten 

energiankäyttöön. 

 

1.1 Tavoitteet 
 

Työssä tutkitaan Etelä-Karjalan alueen pienten ja keskisuurten konepaja- ja kunnossapito-

yritysten energian käyttöä, uusiutuvan energian määrää yritysten käyttämästä energiasta 

sekä selvitetään yleisemmin yritysten asenteita energiaa kohtaan. Tutkimusten pohjalta yri-

tysryhmälle luodaan energiaohjelma, jonka avulla yritykset voivat itse tarkastella energian-

kulutustaan ja kulutustapojaan. Ohjelma pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertais-

tettuna, jolloin ohjelman läpivieminen ei veisi liikaa resursseja pk-yrityksiltä ja yritykset 

lähtisivät mielellään kokeilemaan energiaohjelmaa. 

 

Energiaohjelman avulla pyritään myös lisäämään kyseessä olevan yritysryhmän tietoisuutta 

energia-asioista sekä herättämään kiinnostusta energiatehokkuutta ja uusiutuvilla luonnon-

varoilla valmistettua energiaa kohtaan. Työn tarkoituksena on vakuuttaa pk-yritykset vähä-

päätöisempään energiantuotantoon ja –kulutukseen panostamisen kannattavuudesta, myös 

taloudellisesti. Tavoitteena olisi saada yritysten johtajien ja omistajien ajattelutavoissa ai-

kaan muutos, jolloin yrityksien sisällä energia-asioiden huomioiminen leviäisi johtajilta 

työntekijöille. 
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Työssä avataan myös taustaa energiaohjelman tarpeellisuudelle ja selvitetään miksi on ko-

ettu tarpeelliseksi lähteä mukaan RegCEP-projektiin. Työssä tarkastellaan Etelä-Karjalan 

sekä mukana olevan yritysryhmän heikkouksia ja vahvuuksia uusiutuvilla luonnonvaroilla 

tuotetun energian lisäämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Energiaohjelmaa 

testataan pilottiprojektilla, johon valikoidaan yksi yritysryhmään kuuluvista haastatelluista 

yrityksistä. Pilottiprojektissa on tarkoitus kokeilla ohjelman toimivuutta käytännössä sekä 

mahdollisesti saada aikaan energiansäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähene-

mistä. 

 

1.2 Rakenne ja rajaus 
 

Työ koostuu energiaohjelman taustoja kartoittavasta osasta sekä varsinaisesta energiaoh-

jelmasta ja sen testauksesta. Taustoja kartoittavassa osassa esitellään lyhyesti prosessikehi-

tyksen teoria, jonka pohjalta konsultaatio suoritetaan ja energiaohjelma rakennetaan. Ener-

giapolitiikkaa käsitellään sekä Euroopan että Suomen näkökulmasta ja perehdytään niiden 

energia- ja ilmastopoliittisiin linjauksiin ja säädöksiin. Suomen sähkömarkkinat esitellään 

lyhyesti ja päästöjen osalta kiinnitetään erityisesti huomiota kasvihuonekaasupäästöihin ja 

niiden vähentämismahdollisuuksiin. Lisäksi Suomea vertaillaan valikoituihin Euroopan 

maihin ja pohditaan lyhyesti Suomen energiapolitiikan tulevaisuutta. 

 

Etelä-Karjalan energiantuotanto eroaa huomattavasti Suomen keskimääräisestä energian-

tuotannosta. Koska työ toteutetaan alueellisista näkökohdista, kiinnitetään erityisesti huo-

miota Etelä-Karjalan ominaispiirteisiin. Tarkasteltaessa Etelä-Karjalan energiarakennetta ja 

energiankäyttöä, kiinnitetään huomiota varsinkin alueen potentiaaliin uusiutuvien luonnon-

varojen lisäämisessä energiantuotantoon. Lisäksi tarkastellaan energian kulutuksen jakau-

tumista ja päästöjen muodostumista Etelä-Karjalan alueella, varsinkin teollisuudessa. Teol-

lisuudessa suurimman kiinnostuksen kohteena on kone- ja kunnossapitoyritykset sisältävä 

metalliteollisuus. 
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Energiaohjelmaa varten haastatellaan alueen pieniä ja keskisuuria konepaja- ja kunnossapi-

toyrityksiä. Energiaohjelma pyritään muodostamaan haastatteluissa ilmenneiden tarpeiden 

ja mahdollisuuksien pohjalta. Ohjelmassa tullaan keskittymään tärkeimpiin ja energianku-

lutuksen kannalta oleellisimpiin kohtiin, jotta ohjelma saataisiin pysymään mahdollisim-

man läpinäkyvänä ja helppona toteuttaa. Ohjelman testaus suoritetaan pilottiprojektissa, 

jonka taloudelliseen tarkasteluun otetaan huomioon laitteiden ja rakenteiden hinnat sekä 

mahdolliset työkustannukset. Energiaohjelman muodostuksessa otetaan huomioon olemas-

sa olevat ohjeet ja määräykset sekä Suomen lainsäädäntö. 
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2 PROSESSIKEHITYKSEN TEORIA 

 

Konsultaatiolla voidaan auttaa yrityksiä kartoittamaan nykytilannettaan, tunnistamaan epä-

kohtia toiminnassaan sekä rohkaista ja antaa asiantuntijan opastusta muutoksen tekemiseen. 

Konsultoinnissa on eri lajeja, kuten prosessi-, koulutus-, asiantuntija- sekä resurssikonsul-

taatiota, jotka usein sekoittuvat keskenään. Tässä tapauksessa pohjana on käytetty prosessi-

konsultaatiota, koska tarkoituksena oli kyselemällä kartoittaa yritysten energiankäyttöä, 

asenteita ja uusiutuvan energian käyttöä sekä saada aikaan sopiva ohjelma, jonka avulla 

yritykset oppisivat itse kehittämään itseään. Lisäksi käydään läpi eri asiakastyyppejä sekä 

ohjelmankehityksen ongelmanratkaisumalli. 

 

2.1 Prosessikonsultaatio 
 

Prosessikonsultaatiossa on vähintään yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää, se kuinka asiat tehdään 

kuin mitä on tehty. Itse prosessi on tärkeä organisaation kehittämisessä. Jotta prosessikon-

sultaatio lähtisi käyntiin rakentavalta pohjalta, ainoat vaadittavat asiat ovat asiakkaan halu 

parantaa jotakin sekä asiakkaan valmius etsiä apua ongelmaan. Ongelman tarkkaa tiedos-

tamista ei siis vaadita ja yleensä asiakkaalla onkin tieto, että jotain olisi tehtävä mutta ei ole 

tarkempaa ajatusta siitä mitä pitäisi tehdä. Prosessikonsultaatiossa perehdytään yhdessä 

asiakkaan kanssa ongelmaan, jotta saataisiin tarkempi käsitys asiakkaan toivomuksista, 

koska asiakas on kuitenkin tilanteen paras asiantuntija. Tällöin myös lopputulos yleensä 

vastaa asiakkaan odotuksia. Tavoitteena on löytää ratkaisuja ongelmiin yhdessä ja kehittää 

asiakkaan omaa ongelmanratkaisutaitoa. Valmiiden ratkaisujen esittäminen ei kuulu pro-

sessikonsultaatioon. (Schein 1999, 3–5.) 

 

Prosessikonsultaatioon kuuluu seuraavia perusperiaatteita: 

 Yritä aina olla avuksi. Konsultaatio on aina avun tarjoamista. Tällöin asiakkaaseen 

on helpompi luoda auttavainen ja luotettava suhde yhteistyön pohjaksi.  
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 Pysy yhteydessä vallitsevaan todellisuuteen. On vaikea olla avuksi, jos ei tiedä mitä 

itsellään tai asiakkaan systeemeissä on menossa. Jokaisella yhteydenotolla ja ta-

paamisella tulisi varmistaa, että konsultin ja asiakkaan tiedot ovat ajan tasalla, sekä 

tiedottaa jos tilanteet muuttuvat. 

 Tiedosta tietämättömyytesi. Jos jotain ei tiedetä, kysytään. On uskallettava kysyä 

myös tyhmiä kysymyksiä sekä erotettava oikeat tiedot siitä mitä luulee tietävänsä ja 

siitä mitä ei tosiaan tiedä. 

 Jokainen tekosi on interventio. Jokaisella sanalla ja teolla on seuraus ja ne paljasta-

vat määritettyä tietoa. Myös sanomatta ja tekemättä jättäminen voidaan tulkita teok-

si. Konsultin on siis oltava analyysinsä kanssa huolellinen, koska on vastuussa jo-

kaisesta sanasta ja teosta sekä niiden seurauksista.  

 Asiakas omistaa sekä ongelman että ratkaisun. Konsultti ei tarjoa neuvoja tai ratkai-

suja tilanteeseen, jossa itse ei elä. Konsultin tehtävänä on auttaa asiakasta ratkaise-

maan itse omat ongelmansa. Asiakas joutuu elämään ratkaisujen ja siitä johtuvien 

seurausten kanssa, konsultin tehtäväksi jää tutustuttaa asiakas ongelman eri näkö-

kulmiin. 

(Schein 1999, 6, 11, 17, 20, 21.)  

 

2.2 Asiakastyypit 
 

Prosessissa on yleensä mukana erilaisia asiakastyyppejä, jotka omaavat eri tehtäviä proses-

sin kannalta. Perusasiakastyyppejä ovat: 

 Kontaktiasiakas. Henkilö(t), joka on ensimmäisenä ottanut yhteyttä konsulttiin 

pyynnöllä, kysymyksellä tai muulla aiheella. 

 Keskitason asiakkaat. Ryhmä tai henkilöt, jotka ovat mukana useissa haastatteluis-

sa, tapaamisissa ja muissa projektiin liittyvissä tapahtumissa. 

 Varsinainen asiakas. Henkilö tai henkilöt, jotka lopulta omistavat ongelman tai käsi-

teltävän aiheen. Yleensä samoja henkilöitä, jotka rahoittavat konsultaation. 
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 Sivulliset asiakkaat. Organisaation tai asiakassysteemin jäsenet, jotka eivät suora-

naisesti liity prosessiin mutta ovat sivullisesti yhteydessä varsinaisiin asiakkaisiin. 

Esim. tytäryhtiö. 

 Lopulliset asiakkaat. Yhteisö, kokonaisorganisaatio, ammattiryhmä tai joku muu 

kyseeseen tuleva ryhmä, jonka hyvinvointi konsultin on otettava huomioon kaiken-

laisessa interventiossa. 

 Toimintaan osalliset ”ei-asiakkaat”. Henkilöt tai ryhmät, jotka ovat tietoisia siitä mi-

tä on tapahtumassa ja jotka eivät sovi edellä mainittuihin asiakasryhmiin. Näiden 

mielenkiinnon kohteena voi olla prosessin hidastaminen tai pysäyttäminen koko-

naan. 

(Schein 1999, 64–65.) 

 

2.3 Ongelmaratkaisumalli 
 

Ongelmanratkaisu on paljon puhuttua mutta vähän ymmärrettyä. Ongelmanratkaisussa voi 

käyttää erilaisia malleja hyväkseen, kuten Richard Wallenin alun perin herkkyysharjoitus-

koulutukseen kehittämä ympyrämalli, joka on esitetty kuvassa 1. Ympyrä sisältää kaksi 

kehää, joista ensimmäinen kehä on päätöksiä siitä mitä tehdä ja toinen kehä on toimimista, 

arvioimista ja uudelleen muotoilemista. Ongelmanratkaisu lähtee aina tarpeesta muuttaa 

jotakin. 

 

Ensimmäisellä kehällä ensimmäinen vaihe on ongelman muotoilu. Tässä vaiheessa pyritään 

määrittämään mikä oikeastaan on varsinainen ongelma ja mitkä ovat vain syitä tai seurauk-

sia varsinaiselle ongelmalle. Varsinaisen ongelman löytäminen on tärkeää, jotta ongelma 

voitaisiin korjata, eikä vain hoitaa sen oireita. Toinen vaihe on ratkaisujen tuottaminen on-

gelmalle. Kun varsinainen ongelma on muotoiltu, voi sille kehitellä vaihtoehtoisia ratkaisu-

ja. Tässä vaiheessa kaikki ongelmanratkaisut tulisi kirjata ylös, josta voidaan valita muuta-

ma mahdollisesti toimiva ratkaisu. Kolmas vaihe on valittujen ongelmanratkaisujen seura-

usten ennustaminen sekä ehdotusten testaus. Tässä vaiheessa tulisi käyttää apuna kaikki 

mahdollinen kuten henkilökohtainen kokemus, asiantuntijan mielipiteet, olemassa oleva 
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tieto tai tehdä tutkimusta aiheesta. Vaiheen kolme jälkeen valitaan yksi toteutettava ongel-

manratkaisutapa ja siirrytään seuraavalle kehälle. (Schein 1999, 154–157.) 

 

 
 

Kuva 1. Ongelmanratkaisun mallivaiheet (mukaillen Schein 1999, 153). 

 

Vaihe neljä on toiminnan suunnittelua ja vaihe viisi toiminnan toteuttamista. Toiminnan 

suunnitteluun kuuluu oma ongelman muotoilu, tuotanto ja idean testaus, jotka toteuttamalla 

hyvälle ongelmanratkaisuidealle saadaan lopulta hyvä toteutus ja idea toimimaan. Toimin-

nan toteuttamisessa tulisi seurata vaiheiden etenemistä suunnitelman mukaan. On myös 
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suositeltavaa pitää projektin alkuperäisjäseniä tässä vaiheessa mukana, jotta varmistutaan 

toteutuksen oikeellisuudesta ja päästään haluttuun lopputulokseen. Tässä vaiheessa mukaan 

tulleet projektihenkilöt eivät välttämättä sisäistä haluttua tarkoitusta. Vaihe kuusi on lopul-

listen tulosten arvioimista. Kun tulokset on arvioitu, on mahdollista palata takaisin ensim-

mäiselle kehälle kohtaan yksi ja arvioida oliko ongelma tai ratkaisu oikea. Koko ongelma-

ratkaisuprosessin läpi olisi hyvä välillä pysähtyä miettimään, mihin ongelmaan ratkaisua 

haetaan. (Schein 1999, 164–166.) 
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3 ENERGIAPOLITIIKKA 

 

Maailmanlaajuisen energiatarpeen kasvaessa on syytä huomioida energialähteiden riittä-

vyys, energian riittävyyden varmistaminen ja energiantuotannosta aiheutuvat päästöt. Ener-

giapoliittiset ratkaisut ohjaavat maapallomme tulevaisuutta kohti kestävää kehitystä talou-

dellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen näkökulman huomioon ottaen. Kansainvälinen ener-

giapolitiikka ja varsinkin Euroopan unionin energiapolitiikka ohjaa myös Suomen omaa 

energiapolitiikkaa. EU:ssa päätettyjen direktiivien, asetusten ja strategioiden pohjalta Suo-

messa säädetään määräyksiä ja lakeja. Kansainvälinen energiapolitiikka pohjaa YK:n il-

mastomuutosta koskevaan puitesopimukseen sekä Kioton pöytäkirjaan. 

 

Ilmastopolitiikka ja Kioton pöytäkirja edellyttävät, että päästöjä on vähennettävä. Sopimuk-

sissa mukana oleville maille on jätetty vapaat kädet päästövähennysten toteutuksen kanssa. 

Kioton pöytäkirjan tavoite vuosille 2008–2012 on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kes-

kimäärin 5,2 % vuoden 1990 tasosta. Euroopan unioni on kansainvälisten tavoitteiden li-

säksi laatinut omia tavoitteitaan ja direktiivejä päästövähennyksiin, energiansäästöön sekä 

uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun energian lisäämiseen.  

 

3.1 Euroopan energiapolitiikka 
 

Euroopan komissio perusti jo vuonna 2000 Euroopan ilmastonmuutosohjelman ECCP 1, 

joka pyrkii täyttämään Kioton pöytäkirjassa esitetyt tavoitteet yhteisötasolla kustannuste-

hokkaasti. ECCP 1:n pohjalta EU:ssa on syntynyt useita direktiivejä, kuten uusiutuvasta 

energiasta sähköntuotannossa, biopolttoaineista sekä energian loppukäytön tehokkuudesta 

ja energiapalveluista. Vuonna 2005 aloitettiin ECCP 2, jonka keskeisenä tehtävänä on ke-

hittää EU:n ilmastopoliittisia toimenpiteitä vuodesta 2012 eteenpäin. Nykyinen EU:n ener-

giapolitiikka pohjaa vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteisiin. Tarkoituksena on vähentää 

energiantuotannosta ja käytöstä aiheutuvia kasvihuone- ja varsinkin hiilipäästöjä. Tämä 

onnistuu parhaiten siirtymällä fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuvien polttoainei-

den käyttöön sekä parantamalla energiatehokkuutta. Vuonna 2007 EU:ssa hyväksyttiin 
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energiapolitiikan toimintaohjelma, johon kuuluu seuraavat toimenpiteet: Energiankulutuk-

sen leikkaaminen 20 %:lla nykykehitykseen verrattuna parantamalla koneiden ja laitteiden 

energiatehokkuutta, uusiutuvan energian osuuden nostaminen primäärienergiantuotannosta 

20 %:iin vuoteen 2020 mennessä, bensiinin ja dieselin biokomponenttien osuuden nostami-

nen liikennepolttoaineissa 10 %:iin sekä hiilen sidonta- ja varastointiteknologian kehittämi-

nen ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. (Ympäristöministeriö 2008, 28–29.) 

 

Vuonna 2008 Euroopan komissio julkaisi laajan ilmasto- ja energiapaketin, jolla pyritään 

uudistamaan ilmastopolitiikka vastaamaan kansainvälisiä ilmastopoliittisia tavoitteita sekä 

parantamaan EU:n alueen kilpailukykyä ja energiavarmuutta. Pakettiin kuuluu uudistettu 

päästökauppadirektiivi, päästökauppasektorin ulkopuolisten sektorien päästövähennysten 

jakaminen jäsenmaiden kesken, uusiutuvan energian puitedirektiivi sekä hiilen talteenottoa 

ja varastointia koskeva lainsäädäntöehdotus. Paketti pohjaa vuoden 2007 toimintasuunni-

telmaan. EU:n huolenaiheena on varsinkin päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen 

jäsenmaakohtainen jako. Päästökaupan ulkopuolelle jääviä sektoreita ovat muun muassa 

rakennukset, liikenne, maatalous ja jätehuolto. EU haluaisi vähentää kyseisten sektorien 

päästöjä keskimäärin 10 %:a vuoden 2005 päästötasosta vuoteen 2010 mennessä. Jäsen-

maat voivat itse päättää kuinka he tässä onnistuvat mutta EU pyrkii osittain ohjaamaan ke-

hitystä EU-standardeilla, kuten autojen hiilidioksidipäästöjen rajoittamisella ja energiate-

hokkuuden edistämisellä. (Ympäristöministeriö 2008, 30–31.) 

 

3.2 Suomen energiapolitiikka 
 

Suomen energiapolitiikka pohjaa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan sekä EU:ssa määritel-

tyihin direktiiveihin ja päästövähennystavoitteisiin. Kuten EU edellyttää, Suomessa on ta-

voitteena turvata energian saatavuus tulevaisuudessa sekä pyrkiä pienentämään haitallisien 

kasvihuonekaasujen pääsyä ympäristöön. 
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3.2.1 Energiankulutus Suomessa 

 

1970-luvulta lähtien on Suomen primäärienergian käyttö kaksinkertaistunut. Tähän syynä 

on lähinnä teollisuuden kasvu. Teollisuus yksin käyttää noin puolet Suomessa tarvittavasta 

energiasta. Liikenteen osuus Suomen energian kulutuksesta on noin 17 %, rakennusten 

lämmitysten 21 % ja muiden, kuten maatalouden ja kotitalouksien osuus noin 13 % (Tilas-

tokeskus 2009a, 19). Kuvasta 2 käy ilmi miten energiankäyttö on lisääntynyt viime vuosi-

kymmenien aikana sekä energian kokonaiskulutus. Energiamäärät ovat loppukulutusmää-

riä, eivätkä sisällä sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineita eikä konversiohäiriöitä. Nämä 

puolestaan otetaan huomioon energian kokonaiskulutuksessa. Huomattavaa on, että raken-

nusten energiankulutus ei ole kasvanut tässä ajassa juuri lainkaan, vaikka asuntojen ja mui-

den rakennusten määrä on lisääntynyt huomattavasti (ESD-toimeenpanoryhmä 2007, 9). 

Suomessa on panostettu viimeisen 40 vuoden aikana rakennusten energiatehokkuuteen ja 

tätä kautta mahdollistettu rakennusten lisääminen samalla energiatarpeella.  

 

Energian kokonaiskulutus on kääntynyt viime vuosina lievään laskuun. Yhdeksi syyksi 

voidaan olettaa taloudellinen taantuma, joka iski varsinkin teollisuustuotantoon ja vientiin. 

Vuonna 2005 poikkeuksellisen pitkä työselkkaus metsäteollisuudessa laski energiankulu-

tusta huomattavasti. Vuosi 2008 oli lämmin ja runsasvesinen, ja siksi lämmitykseen ei tar-

vittu yhtä paljon energiaa kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi vuonna 2008 vesivoimalla 

voitiin korvata hiililaudetta, joka puolestaan pienensi primäärienergian tarvetta huomatta-

vasti. (Tilastokeskus 2009a, 3). Suomalainen teollisuus on hyvin energiaintensiivistä ja 

vientiin pohjaavaa. Teollisuuden suurimmat energiankuluttajat löytyvät metsä-, kemian- 

sekä metalliteollisuudesta. (Kara et al. 2004, 46). 
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Kuva 2. Kokonaisenergian sekä energiakulutus sektoreittain vuosina 1970–2008 (Tilastokeskus 2009a, 

15,19). 

 

3.2.2 Suomen energiantuotanto 

 

Suomessa energiantuotantoon käytetään monia eri polttoaineita. Noin 70 % Suomessa tuo-

tettavasta energiasta valmistetaan ulkomaisista energianlähteistä. Fossiilisia energianlähtei-

tä ovat öljy, kivihiili ja maakaasu, jotka tuottavat myös paljon päästöjä. Lisäksi Suomeen 

tuodaan uraania ja tuontisähköä. Kotimaisten energialähteiden kirjo on huomattavasti laa-

jempi ja näihin luetaan mm. vesi- ja tuulivoima, selluloosan keitosta syntyvät lipeät, puu-

polttoaineet, turve sekä yhdyskuntajätteet. (Kara et al 2004, 64). Suurin ero kotimaisten ja 

tuontienergialähteiden välillä on polttoaineiden uusiutuvuus. Kuvassa 3 on esitetty Suo-

messa kulutettavan energian valmistukseen käytettävät polttoaineet ja kuinka paljon kysei-

sellä polttoaineella tuotetaan Suomeen energiaa. Energiankulutus vastaa kuvan 2 kokonais-

energiankulutusta ja on viime vuosina pysytellyt hieman yli 1400 PJ. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

19
70

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

PJ
Muut

Rakennusten 
lämmitys
Liikenne

Teollisuus

Kokonaiskulutus



19 
 

 
Kuva 3. Suomen energiankulutus lähteittäin (Tilastokeskus 2009a, 15). 

 

3.2.3 Päästöt ja energiansäästö 

 

Energiantuotannosta aiheutuu päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään. Tässä tarkastelussa 

huomioidaan vain ilmaan päässeet kasvihuonekaasut. 

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat vuosittain riippuen vesivoiman saatavuudesta. 

Huonona vesivuonna päästöt kasvavat suuremmiksi, kun energiantarvetta paikataan hiili-

voimalla. Suomessa teollisuuden osuus energiankäytöstä on suuri ja täten se on myös suu-

rin sektori kasvihuonekaasujen aiheuttajana. Suomessa on paljon energiaintensiivistä teolli-

suutta, kuten paperi- sekä metalliteollisuutta. Ydinvoiman käyttöönotto ja lisääminen 1970 

-luvun lopulta lähtien ja muut rakenteelliset muutokset energiajärjestelmässä takasivat 

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen suhteellisen vähenemisen 1980 -luvulta lähtien. (Kara 

et al 2004, 141.) Energiansäästömahdollisuuksia alettiin pohtia Suomessa jo 1974, öljykrii-

sin aikana. Silti vasta 1990-luvulla alettiin todella kiinnittää huomiota energiansäästöön ja 

asetettiin säästötavoitteita (ESD-toimeenpanoryhmä 2007, 7). Vuonna 2008 valmistui val-

tioneuvoston selonteko ”Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia”, joka ohjaa Suomen 

tulevaisuutta energiatehokkuuden sekä kasvihuonekaasujen vähentämisen suhteen. 
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Kuvassa 4 esitetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä vuodesta 1990 lähtien. Yhteensä–

päästöt kuvaavat kokonaispäästöjä poisluettuna Suomen nettonielut eli maankäytöstä, 

maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta johtuvat päästövähenemät. Kuten kuvasta 

huomataan, ovat kokonaispäästöt heilahdelleet viime vuosina 65–85 miljoonan CO2-

ekvivalenttitonnin välillä ilman nettonieluja. Nettonielut vähensivät vuonna 2008 kasvi-

huonekaasupäästöjä noin puolella. Energiasektori on selkeästi suurin kasvihuonekaasupääs-

töjen aiheuttaja reilulla ¾ osan päästöosuudellaan. Suurimmat vaihtelut kokonaispäästöissä 

aiheutuukin energiasektorin vaihtelusta. Muiden sektorien aiheuttamat kasvihuonekaasu-

päästöt ovat pysyneet lähes samoina viimeisten vuosien aikana. 

 

 
Kuva 4. Eri sektoreiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt muunnettuna CO2-ekvivalenteiksi (Tilastokes-

kus 2 2009, 6). 
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kalle menevää jätteen määrää ja tällöin säästetään jätteenkuljetusten hinnassa. (Savolainen 
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jausten vaikutuksiin. Suomen rakentamismääräyskokoelmia on uudistettu ja niiden sisältä-

mät määräykset ja ohjeet pyrkivät kohti matalaenergiarakentamista. Uusiutuvaan energiaan 

panostaminen vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvan energian päästöjen 

hiilidioksidiosuus voidaan jättää pois tarkasteluista. Hiilidioksidia ei vapaudu energia käy-

tössä sen enempää kuin tavanomaisessa hajoamisessa. 

 

3.2.4 Suomen sähkömarkkinat 

 

Sähköverkonhaltijalle on määritelty Suomen sähkömarkkinalaissa voimalaitosten liittämis-

velvollisuus, sähkön siirtovelvollisuus sekä verkon kehittämisvelvollisuus. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että verkonhaltijalla on velvollisuus liittää kaikki halukkaat sähköntuottajat 

valtakunnan verkkoon omalla alueellaan. Liittämistä koskevat ehdot ja vaatimukset tulee 

olla kaikille tasapuoliset ja niissä on huomioitava sähköjärjestelmän toimintavarmuus sekä 

tehokkuus. Koska sähköverkonhaltijalla on omalla alueellaan monopoliasema, on sen huo-

lehdittava myös verkon kehityksestä, ylläpidosta ja yhteyksistä muiden alueiden sähkö-

verkkoihin, asiakkaat huomioiden. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus periä kohtuullinen kor-

vaus sen verkkoon liitettävästä sähköntuotantolaitoksen liittämisestä ja periä verkon käytös-

tä aiheutuvista kustannuksista korvausta. Verkonhaltijan on myös myytävä sähkön siirto-

palveluja verkkonsa siirtokyvyn rajoissa niitä tarvitseville. Siirtopalvelujen hinta ei saa 

riippua maantieteellisestä sijainnista ja verkkopalvelumaksujen on oltava kohtuullisia sekä 

sähkökaupan kilpailua rajoittamattomia. (HE 181/2006, 4-5.) 

 

Energiaverolaissa on säädetty tukitoimista, jotka käytännössä tukevat uusiutuvilla energia-

varoilla ja kierrätyspolttoaineilla tapahtuvaa sähköntuotantoa. Näihin luetaan puu ja puu-

pohjaiset polttoaineet, kierrätyspolttoaineet, biokaasu, metsähake, tuulivoima, pienvesivoi-

ma, metallurgisten prosessien jätekaasu sekä kemiallisten prosessien jätelämpö. Tukitoimet 

voidaan kuitenkin leimata riittämättömiksi, sillä vuoden 2005 Energiamarkkinaviraston 

teettämän sähkön tuotantolaitosten siirtomaksujen selvityksen mukaan jakeluverkonhalti-

joiden sähköntuotannolle kohdistamien siirtomaksujen välillä on erittäin suuria eroja. Pien-

ten sähköntuottajien siirtomaksut olivat suurimmillaan puolet siirrettävän sähkön myyntiar-
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vosta, jolloin tuotannon kannattavuus kärsii huomattavasti. Pienten sähköntuottajien verk-

ko- ja siirtomaksut nousevat, kun laitokset sijaitsevat kaukana valmiista jakeluverkosta. 

Tällöin joudutaan rakentamaan jakeluverkkoa suhteellisen paljon verrattuna saatavaan säh-

köön. Suuret sähkölaitokset voidaan liittää suoraan ylemmille verkkotasoille kuin jakelu-

verkko. Koska nykyinen systeemi tekee sähkön pientuotannon kannattamattomaksi, Suo-

men hallitus on antanut esityksen eduskunnalle sähkömarkkinalain muuttamiseksi. Halli-

tuksen tavoitteena on korjata sähköverkkotoiminnan sääntelyn epäkohtia sekä tasapainottaa 

pienten ja suurien voimalaitosten kilpailukykyä. Näillä keinoin pyritään lisäämään uusiutu-

vien energialähteiden ja biopolttoaineiden käyttöä, sekä lisäämään sähkön ja lämmön yh-

teistuotantoa. (HE 181/2006, 5,6,10,11.) 

 

3.2.5 Suomi Euroopan vertailussa 

 

Verrataan Suomea RegCEP-projektissa mukana oleviin muihin 7 maahan, sekä Euroopan 

Unionin jäsenmaiden (EU 27) kokonaismääriin ja suhdelukuihin. Taulukossa 1 on esitetty-

nä näiden maiden primäärienergian kokonaistuotanto, uusiutuvien osuus energiankulutuk-

sesta, kokonaiskasvihuonepäästö sekä kasvihuonekaasupäästöjen nykyinen suhdeluku ja 

tavoitesuhdeluku. 
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Taulukko 1. Eräiden maiden energiatilastoja vuodelta 2007 (Eurostat 2007a, b, c, d). 

 

Primääri-
energian 
kokonais-
tuotanto 
[MWh] 

Uusiutuvien ener-
gialähteiden osuus 
kotimaan energian-
kulutuksesta [%] 

KHK-
kokonaispäästö 
[milj. t CO2 –ekv.] 
[GWP 100 vuotta] 

KHK-päästöjen 
suhdeluku/ 
tavoite suhdeluku 

EU 27 9881043 6 5045,37 90,7/- 

Suomi 182826 20,9 78,35 110,3/100 

Bulgaria 301229 4,7 75,79 57,2/92,0 

Irlanti 16376 2,9 69,21 124,5/113 

Italia 114041 6,9 552,77 106,9/93,5 

Slovenia 39975 10,0 20,72 101,8/92,0 

Iso-

Britannia 
2018706 2,1 636,68 82,0/87,5 

Unkari 118333 5,3 75,94 65,8/94,0 

Viro 51443 10,0 22,02 51,7/92,0 

 

Taulukosta nähdään, että Suomen uusiutuvien energialähteiden osuus kotimaan energianku-

lutuksesta on selvästi keskiarvoa korkeammalla. Yksikään projektissa mukana olevista 

maista ei pääse lähellekään Suomen lukemia. Kasvihuonekaasupäästöjen tavoite suhdeluku 

on määritelty Kioton pöytäkirjan pohjalta, jossa EU sitoutui vähentämään päästöjään 8 % 

vuoden 1990 päästöistä. Suomen tavoite oli pitää päästöt vuoden 1990 tasolla, joten Suo-

men tavoite suhdeluku on 100. Tavoite suhdeluvun ollessa alle 100, maan tavoitteena on 

vähentää päästöjään vuoden 1990 kasvihuonekaasupäästötasostaan. Jos puolestaan tavoite-

luku on yli 100, maalla on varaa lisätä kasvihuonekaasupäästöjään. Tavoitteet on asetettu 

ajalle 2008–2012. Kuten taulukosta nähdään, Suomen kohdalla kasvihuonekaasupäästöjen 

pitäisi pienentyä nykyisestä reilusti ennen kuin maakohtainen tavoite saavutettaisiin. Eu-

roopan 27 jäsenmaalle ei ole määritelty päästövähennystavoitteita, mutta EU 15:sta kohdal-

la tavoite suhdeluku oli 92,0 ja toteutunut suhdeluku oli 95,0. 
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3.2.6 Tulevaisuuden tavoitteet 

 

Suomen väestömäärän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Väestömäärän kasvaessa 

kotitalouksien koko vähenee mutta määrä suurenee. Tästä johtuen energiaa tarvitaan 

enemmän talojen lämmitykseen, sähkön kulutukseen ja liikenteen polttoaineisiin, mikäli 

asialle ei tehdä mitään. Suomessa tullaan panostamaan energiatehokkuuteen, energiansääs-

töön ja uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettuun energiaan, jotta energiankulutus ja kasvi-

huonekaasut vähenisivät. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään vähintään 80 % 

vuoden 1990 päästötasosta vuoteen 2050 mennessä. Käytännössä tämä vastaa suunnilleen 

samaa määrää CO2-ekv. tonnia kuin liikenne tuottaa nykyisellään. Jotta tavoitteisiin pääs-

täisiin, on syytä panostaa tutkimukseen, tuotekehittelyyn sekä uusiin innovaatioihin vähä-

päästöisen teknologian osalta. (Valtioneuvoston kanslia 2009, 44–45, 51.) 

 

Tärkeimpiä kohteita Suomen energiapolitiikan tulevaisuudessa on saada energiankulutus 

kuriin, turvata energian saatavuus sekä pienentää päästöjä huomattavasti. Tämä tullaan to-

teuttamaan parantamalla energiatehokkuutta sekä panostamalla kotimaisiin uusiutuviin 

energiavarantoihin. Suomen rakennuskantaa uudistetaan tai peruskorjataan uuden rakenta-

mismääräyskokoelman pohjalta sekä pyritään kohti matalaenergiarakentamista. Sähkö-

markkinoita, energiaverotusta sekä syöttötariffeja tullaan muuttamaan siten, että pienvoi-

malla sekä uusiutuvalla energialähteillä tuotettava sähkö ja lämpö tulevat kannattavaksi. 

Päästöjä tullaan vähentämään lisäämällä hiilinieluja, uusiutuvan energian käyttöä sekä lait-

teiden ja rakennusten energiatehokkuutta parantamalla. Liikenteessä päästövähennyksiä 

saadaan aikaan joukko- ja kevyenliikenteen suosiota kasvattamalla sekä biopolttoaineiden 

lisäämisellä ja ajoneuvoteknologian parantamisella. (Valtioneuvosto 2008, 62; Valtioneu-

voston kanslia 2009, 51.) 
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4 ENERGIAN KÄYTTÖ ETELÄ-KARJALAN ALUEELLA 
 

Etelä-Karjalan energiankäyttöä ohjaa metsäteollisuuskeskittymä, joka on poikkeuksellisen 

vahva jopa Euroopan mittakaavassa. Suurten venäläisten kaupunkien läheisyydestä johtuen 

alueella on lisäksi paljon turismia itärajalta. Turismin myötä myös palveluita on huomatta-

vasti enemmän kuin alueen asukkaiden tarpeisiin, ja energiankulutus tällä sektorilla on vä-

kilukuun suhteutettuna korkea. Etelä-Karjalan energiantuotanto toteutetaan suurimmaksi 

osaksi uusiutuvalla energialla. 

 

4.1 Etelä-Karjalan ominaispiirteet 
 

Etelä-Karjalaan kuuluu 10 kuntaa; Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Raut-

järvi, Ruokolahti, Savitaipale, Suomenniemi ja Taipalsaari. Näiden kuntien alueella asui 

helmikuussa 2010 yhteensä 133 981 asukasta. (Tilastokeskus 2010.) Vuonna 2009 Etelä-

Karjalan työttömyysaste oli 10,7 % koko Suomen työttömyysasteen ollessa 8,2 %. Työnte-

kijät jakautuivat vuonna 2007 seuraavasti: maa- ja metsätaloussektorilla työskenteli noin 5 

% työntekijöistä, teollisuudessa 21 %, rakennustoiminnassa 7 %, palveluissa 66 % ja tun-

temattomalla toimialalla 1 %. (EKliitto 2010a.) Vuoden 2007 jälkeen Etelä-Karjalaa kuten 

koko Suomea koetteli taantuma jonka vuoksi varsinkin teollisuuden osuus toimialoista on 

voinut pienentyä sitten vuoden 2007. Kuvassa 5 on esitetty Etelä-Karjalan ja sen kuntien 

sijainti Suomen kartalla. 

 

Etelä-Karjalan kokonaispinta-ala on 7236 km2, josta vesipinta-ala on 1610 km2. Näin ollen 

22,3 % alueesta on veden peitossa. Loput 77,7 % eli 5626 km2 on maa-aluetta, josta puoles-

taan noin 70 %, eli noin 3938 km2, on metsää. Ei siis ole ihme, että alueella on keskittytty 

metsäteollisuuteen ja yhdessä Kymenlaakson kanssa se muodostaa Kaakkois-Suomeen Eu-

roopan suurimman metsäteollisuuskeskittymän. (EKliitto 2010b.) Metsäteollisuuden tuot-

teista suurin osa suuntautuu kuitenkin ulkomaan vientiin.  
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Etelä-Karjala sijaitsee Kaakkois-Suomessa Venäjän ja Saimaan välissä ja sillä on erityinen 

asema idän ja lännen kohtauspaikkana. Lappeenrannasta on muun muassa lyhyempi matka 

Pietariin kuin Helsinkiin. Alueella on hyvät kulkuyhteydet, 6-tie vie Helsingistä Etelä-

Karjalan lävitse Joensuuhun, junalla pääsee sekä länteen että itään päin ja lentokenttä sijait-

see Lappeenrannassa keskeisellä paikalla. Lisäksi Saimaata sekä sen kanavaa voidaan hyö-

dyntää vesikuljetuksissa, kuten puiden uittokuljetuksessa. 

 
Kuva 5. Etelä-Karjalan kunnat ja sijainti Suomessa (Etelä-Karjalan hankintapalvelut 2009). 

 

4.2 Energian käytön jakautuminen 
 

Etelä-Karjalan energiankäyttö poikkeaa selvästi muusta Suomesta. Alueella oleva metsäte-

ollisuus vaikuttaa vahvasti puupolttoaineiden, varsinkin lipeän käyttöön polttoaineena. 

Suomessa puupolttoaineiden osuus primäärienergian tuotannosta vuonna 2007 oli noin vii-

denneksen, kun Etelä-Karjalassa vastaava osuus oli reilusti yli puolet. Venäjältä Suomeen 

tuleva maakaasuputki kulkee alueen lävitse ja luonnollisesti sitä myös hyödynnetään. Etelä-

Karjalassa maakaasun osuus primäärienergianlähteenä oli noin kuudenneksen, kun koko 
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Suomessa sama osuus oli kymmenyksen luokkaa. Kuten taulukosta 2 käy ilmi, Etelä-

Karjalan primäärienergian tuotanto on suurimmaksi osaksi tuotettu uusiutuvilla energian-

lähteillä, johtuen suuresta puupolttoaineiden käytöstä ja Vuoksen vesivoimaloista. Koko 

Suomen uusiutuvien energianlähteiden osuus jää selvästi tätä matalammaksi. Lappeenran-

nassa toimintansa keväällä 2010 aloittanut Kaukaan Voiman biokattila lisää entisestään 

uusiutuvien osuutta energiantuotannosta. 

 
Taulukko 2. Primäärienergialähteiden osuudet vuonna 2007 (Toikka 2008, 92; Tilastokeskus 2009a, 16). 

 Uusiutumattomat Uusiutuvat Muut 

 
Öljy 

[%] 

Hiili 

[%] 

Maa-

kaasu 

[%] 

Ydin-

voima 

[%] 

Turve 

[%] 

Vesi- ja 

tuuli-

voima 

[%] 

Puu-

poltto-

aineet 

[%] 

Muut 

[%] 

Sähkön 

netto-

tuonti 

[%] 

Etelä-

Karjala 
8 2 16 - 1 5 56 0,2 12 

Suomi 25 13 10 17 7 3 20 2 3 

Yhteensä 
Etelä-Karjala [%] 27 61 12 

Suomi [%] 72 23 5 

 

Energiankulutus jakautuu lämmön ja sähkön kulutuksen sekä häviöiden kesken. Häviöt 

muodostavat noin 19 % Etelä-Karjalan kokonaisenergian kulutuksesta (LUT Energia 2009, 

12). Vuonna 2007 alueen energiantuotanto aiheutti 218 000 tonnia CO2:a. Päästöt muodos-

tuivat fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä. Päästöjen voidaan olettaa vähenevän 

huomattavasti Kaukaan Voiman biopolttoainetta käyttävän laitoksen käynnistyessä. Laitos 

muun muassa vähentää Lappeenrannan Energian maakaasun käyttöosuuden noin 20–30 

%:iin, sen ollessa nyt lähes 100 %. (Toikka 2009, 23.) 
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4.2.1 Sähkönkulutus 

 

Sähkönkulutus on lähtenyt vuoden 2004 jälkeen lievään laskuun Etelä-Karjalassa. Tämä 

johtuu teollisuuden pienentyneistä kulutusluvuista. Samalla kun teollisuuden kulutus las-

kee, muu kulutus nousee elintason noustessa. Viime vuosien aikana alueen sähkönkulutus 

on kuitenkin pysytellyt suunnilleen 6 TWh:ssa. Teollisuuden lisäksi muuta kulutusta ovat 

mm. yksityinen, maatalous, palvelut ja julkinen sähkönkulutus. Sähkön kokonaiskulutuk-

seen ovat huomioitu myös sähkönsiirrossa ja -valmistuksessa aiheutuvat häviöt. (Toikka 

2009, 65.) Vuonna 2009 sähkönkulutus laski entisestään taantuman takia. Vuonna 2007 

sähköenergian kokonaiskulutus oli noin 5,9 TWh. Sähkönkulutus jakaantui eri sektoreille 

siten, että jalostus kuluttaa noin 4,72 TWh kokonaiskulutuksesta, yksityinen sektori 0,47 

TWh, julkiset ja palvelut noin 0,35 TWh, maatalous 0,06 TWh ja 0,30 TWh menee häviöi-

hin. (LUT Energia 2009, 25.) Kuvassa 6 on eriteltynä Etelä-Karjalan sähköenergian koko-

naiskulutus prosentuaalisesti vuonna 2007. 

 

 
Kuva 6. Sähköenergian kokonaiskulutus Etelä-Karjalassa 2007 (LUTenergia 2009, 25). 

 

Vuonna 2007 Etelä-Karjalassa kulutettavasta sähköstä oli tuontisähköä noin 38 %. Teolli-

suuden yhteistuotannolla tuotettiin 31 % sähköstä, kaukolämmön yhteistuotannolla 4 % ja 

80 %

8 %

6 %
5 %

1 %

Jalostus

Yksityinen

Julkiset ja palvelut

Häviöt

Maatalous
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vesivoimalla 27 %. (LUT Energia 2009, 24.) Alkuvuodesta 2010 sähkönkulutus on käänty-

nyt nousuun taantuman jälkeen. Sähköä tullaan tuottamaan mm. Imatralla vesivoimalla 

sekä Lappeenrannassa Kaukaan Voiman biovoimalalla. Lisäksi Lappeenrannan energia on 

mukana Tuuli-Saimaa tuulipuistohankkeessa, jota on suunniteltu rakennettavaksi Lappeen-

rannan Muukonkankaalle (YLE Etelä-Karjala 2010). 

 

4.2.2 Lämmönkulutus 

 

Etelä-Karjalan lämmönkulutus oli vuonna 2007 noin 18,4 TWh mukaan luettuna 4,4 TWh 

häviöt lämmön valmistuksessa ja siirrossa. Lämmönkulutukseen ei huomioida sähkölämmi-

tystä, vaan sen oletetaan kuuluvan sähkönkulutuksen piiriin. Suurin osa, noin 12,3 TWh 

lämmön kulutuksesta oli teollisuuslämpöä. Sitä käytetään teollisuuden omissa prosesseissa 

ja teollisuuslaitosten lämmitykseen. (LUT Energia 2009, 24.) Suurin osa kaukolämmöstä ja 

yhteistuotannosta tuotetaan Etelä-Karjalassa maakaasulla. Muita alueella käytettäviä kauko-

lämmönlähteitä ovat kevyt polttoöljy (POK) sekä teollisuuden sekundäärilämpö (Energia-

teollisuus 2008). Teollisuuslämpöä puolestaan tuotetaan suurimmaksi osaksi puupolttoai-

neilla. Rakennuksien lämpöenergian bruttokulutus oli yhteensä 2,3 TWh, josta kaukoläm-

möllä tuotettiin 0,9 TWh, kevyellä polttoöljyllä 0,5 TWh, sähköllä 0,3 TWh, puun pienkäy-

töllä 0,5 TWH ja maakaasun suoralla käytöllä 0,1 TWh. Kuvassa 7 on esitetty rakennusten 

lämpöenergian bruttokulutus vuodelta 2007.  
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Kuva 7. Etelä-Karjalan rakennusten lämpöenergian bruttokulutus 2007 (LUT Energia 2009, 20). 

 

Vuoden 2007–2008 talvi oli lämpimin sataan vuoteen ja täten hyvin poikkeuksellinen. Täs-

tä syystä lämmityksen tarve väheni huomattavasti. Ilmastonmuutos ja sitä myötä leudom-

mat talvet ovat vähentäneet lämmityksen tarvetta jo useita vuosia. (Toikka 2009, 63.) Toi-

saalta talvi 2009–2010 rikkoi ennätyksiä pitkään jatkuneen pakkaskauden osalta, ja näin 

ollen lämmityksen tarve oli suurempi kuin edellisinä vuosina. 

 

Kaukaan Voiman biokattilan aloittaessa toimintansa vuonna 2010, tuotetaan lähes kaikki 

Lappeenrannan alueen kaukolämpö biopolttoaineilla, jolloin uusiutuvien energioiden osuus 

lämmönlähteenä kasvaa. Myös turpeen osuus tulee kasvamaan, koska noin 20 % kattilan 

polttoaineesta on turvetta (Ritonummi, sähköpostiviesti 25.5.2010). 

 

4.2.3 Energiatase 

 

Etelä-Karjalan viimeisin energiatase on vuodelta 2007. Tutkimuksen on tehnyt Lappeen-

rannan teknillisen yliopiston Mikkelin alueyksikön bioenergiatekniikan osasto. Työ on teh-

ty osana ”Biopolttoaineiden saatavuus ja hankintalogistiikka Kaakkois-Suomessa”-

hanketta. Tutkimuksessa oli tarkoitus saada näkemys energiankäytön nykytilanteesta ja 
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pyrkiä ennustamaan tulevaa. Energiataseesta voidaan nähdä mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä 

ja kuinka erilaiset toimenpiteet vaikuttavat. Myös energiansäästöä ja -tehokkuutta voidaan 

arvioida taseen pohjalta sekä saada tietoa omien maakunnallisten resurssien riittävyydestä. 

Energiataseen avulla voidaan kartoittaa mahdollisuuksia korvata fossiilisia polttoaineita 

uusiutuvilla polttoaineilla ja samalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. (LUT 

Energia 2009, 4, 6.) 

 

Energiataseessa kuvataan primäärienergian muuntumista loppukulutustuotteeksi. Taseessa 

eritellään energiatuotannon lähteet sekä loppukulutuksen osat. Taseessa ei oteta huomioon 

liikennepolttoaineita, joiden määrä on 1,3 TWh. Maakunnan oma sähköntuotanto on 3,7 

TWh. Loput katetaan tuontisähköllä. Häviöissä on yhteenlaskettuna sekä lämmön että säh-

kön valmistuksesta, siirrosta ja käytöstä aiheutuvat häviöt. (LUT Energia 2009, 12.) Ener-

giatase on esitettynä kuvassa 8. 

 

 
 

Kuva 8. Etelä-Karjalan energiatase 2007 (mukaillen LUTenergia 2009, 12). 

ETELÄ-KARJALA 

Energiankäyttö 
alueella yhteensä:  

24,3 TWh 

Maakunnan sähkön-
tuotanto: 3,7 TWh 

Kivihiili 0,3 TWh 

Tuontisähkö 2,2 TWh 

Vesivoima 1,6 TWh 

Polttoöljyt 0,6 TWh 

Maakaasu 4,3 TWh 
 

 
Puuperäiset 14,9 TWh 

- mustalipeä 80% 

Muu alle 0,1 TWh 

Turve 0,3 TWh 

Lämmönkulutus 14,0 TWh 
- teollisuuslämpö 12,3 TWh 
- kaukolämpö 0,9 TWh 
- erillislämmitys 0,8 TWh 
(ei sis. sähkölämmitystä 0,3 
TWh) 

Sähkönkulutus 5,6 TWh 
- yksityiset 0,5 TWh 
- maatalous 0,06 TWh 
- jalostus 4,7 TWh 
- julkinen ja palvelu 0,3 
TWh 

Häviöt 4,7 TWh 
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4.2.4 Teollisuus 

 

Tarkastellaan lähemmin teollisuuden osuutta energiankulutuksesta ja päästöistä sekä erityi-

sesti metallialan teollisuutta. Työ tehdään alueen konepaja- ja kunnossapitoyrityksistä, jot-

ka luokitellaan metalliteollisuudeksi.  

 

Suomessa kului sähköä vuonna 2005 teollisuuden tarpeisiin 44 150 GWh. Tämä oli noin 52 

% Suomen kokonaissähkönkulutuksesta. Vuosi 2005 tosin oli teollisuuden kannalta heikko, 

koska paperiteollisuudessa oli 7 viikon työseisaus. Samana vuonna Etelä-Karjalan teolli-

suus kulutti noin 10,7 % Suomen teollisuuden kokonaissähkömäärästä eli 4 719 GWh. Tä-

mä tarkoittaa että 80, 3 % Etelä-Karjalan kokonaissähkönkulutuksesta meni teollisuuden 

käyttöön. Metalliteollisuus puolestaan kulutti 4,9 % eli noin 233 GWh teollisuuden käyttä-

mästä sähköstä. (Toikka 2008, 42, 43.) 

 

Vuonna 2005 Etelä-Karjalassa tuotettiin 9 221,1 GWh lämpöä, josta teollisuushöyryn yh-

teistuotannon osuus oli noin 91 %. Lämpöä teollisuudessa puolestaan kului 10 161 GWh. 

Summa sisältää teollisuuden sekundäärilämmön, kaukolämmön ja teollisuusprosesseihin 

käytetyn lämmön. Teollisuudessa käytettävästä lämmöstä metalliteollisuus käytti noin 0,1 

% eli 5,7 GWh. Massa- ja paperiteollisuus käyttivät teollisuuden lämpöenergiasta yli 95 %. 

(Toikka 2008, 42, 44.) 

 

Kasvihuonekaasupäästöistä suurimpia ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4 ja dityppioksidi 

N2O. Metalliteollisuuden päästöt Etelä-Karjalassa vuonna 2005 ovat esitelty näiden kaasu-

jen osalta taulukossa 3. Kuten taulukosta voidaan nähdä, ei metalliteollisuus ole kovinkaan 

merkittävä saastuttaja Etelä-Karjalassa kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Suurimpia teolli-

suuden saastuttajia ovat paperiteollisuus ja ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus. 
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Taulukko 3. CO2:n, CH4:n ja N2O:n osuudet Etelä-Karjalan päästöistä (Toikka 45, 94). 

 CO2, fossiilinen CH4 N2O 

 t/a % t/a % t/a % 

Etelä-Karjala 2 437 000 - 7 058 - 329 - 

Teollisuus 1 428 387 58,6 1 872 26,5 93,2 28,3 

Metalliteollisuus 68 375 2,8 14,6 0,2 1,5 0,5 

 

Konepajateollisuuden suurimmat päästöt eivät synny energiankulutuksesta vaan pajoissa 

tehtävistä prosesseista. Konepajojen merkittävimmät ilmapäästöt ovat liuotteista ja muista 

orgaanisista haihtuvista yhdisteistä syntyvät päästöt (VOC-päästöt), metalli- ja hioma-

ainepölyistä syntyvät päästöt (hiukkas- ja raskasmetallipäästöt) sekä happo- ja öljysumusta 

aiheutuvat päästöt. (Tonteri 1993, 29.) 

 

4.3 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Etelä-Karjalassa 
 

Etelä-Karjalassa on käynnissä uusiutuvaan energiaan liittyviä projekteja. Suurina projektei-

na ovat mm. Muukonkankaan tuulivoimapuisto, joka on selvitysvaiheessa. Projektin seu-

raava askel on demonstraatiovoimalan rakennus ja testaus, jolla saadaan arvioita tuulivoi-

mapuiston tuotannosta ja kannattavuudesta (Etelä-Saimaa 2010). Kaukaan biovoimalaitos 

käynnistyi keväällä 2010 ja lisäsi uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa. Pie-

nemmässä mittakaavassa toteutettuna uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergiaa, voi käyt-

tää rakennusten osalämmönlähteenä kohtuullisella kannattavuudella. 

 

4.3.1 Tuulivoima 

 

Tuulivoimalalle on tärkeää löytää paikka, jossa tuulee kohtuullisen kovaa ja tasaisesti. Hel-

poiten tällainen paikka löydetään korkealta maanpinnan yläpuolelta. Parhaat paikat Suo-

mesta löytyvät rannikoilta ja tuntureilta, mutta myös sisämaahan on kannattavaa rakentaa 

tuulivoimaa. Tuulivoimalan tuotto ei määräydy suoraan nimellistehosta vaan siihen vaikut-

tavat myös paikalliset tuuliolosuhteet, tuulivoimalan ominaisuudet, kuten generaattorin 



34 
 

hyötysuhde, sekä maston korkeus. (Motiva, STY 2010.) Tuulivoimalat tuottavat enemmän 

energiaa talvella kuin kesällä johtuen talvikauden suuremmista keskituulennopeuksista. 

Energian tarve on Suomessa suurimmillaan juuri talvella. 

 

Pientuulivoimalla voidaan tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Pientuulivoimaksi luokitellaan 

alle 20 kW kokoiset laitteet. Pientuulivoimalla tuotetaan yleensä lämpöenergiaa rakennuk-

sen lämmitysjärjestelmän vesivaraajaan, massavaraajaan tai lämpimän veden käyttövaraa-

jaan. Suora sähköntuotanto puolestaan syötetään rakennuksen sähköverkkoon. Sähköä voi 

halutessaan säilöä myös akkuihin. Alle 2 kW:n laitteita käytetään lähinnä kesämökkien 

sähköntarpeen kattamiseen. 4–10 kW:n voimalalla voidaan tuottaa hyvätuulisella ja korke-

alla paikalla normaalin omakotitalon tarvitsema sähkö sekä merkittävä osa lämpöenergias-

ta. Pientuulivoimaa voidaan tuottaa joko vaaka- tai pystyakselisella turbiinilla. Vaaka-

akselinen turbiini toimii parhaiten tietyllä tuulen nopeudella. Pystyakselinen turbiini puo-

lestaan toimii hyvin pyörteisissä tuuliolosuhteissa, jolloin sijoituspaikkojen mahdollisuudet 

kasvavat. (Motiva, STY 2010.) Pienoistuulivoimalaitoksen sijoituspaikkaa miettiessä kan-

nattaa valita mahdollisimman korkea ja puuton paikka. Esimerkiksi laakeat pellot ovat 

yleensä hyvä valinta tuulivoimalan rakennuspaikaksi. Pienoistuulivoimalat ovat suhteelli-

sen matalia ja maaston rosoisuus vaikuttaa sitä enemmän mitä alempana tuulta halutaan 

hyödyntää. Pienoistuulivoimaa rakennettaessa kannattaa tehdä alueelta tuulimittauksia ja 

tämän perusteella arvioida paras mahdollinen sijoituspaikka voimalalle. 

 

Teollisen tuulivoiman tuotannon kannattavista rakennuspaikoista saadaan tietoa Suomen 

Tuuliatlaksesta. Kuvasta 9 käy ilmi tuulen tuotannon vuosikeskiarvot tuulivoimalan sijai-

tessa joko 50, 100 tai 200 metrin korkeudessa. Mitä vihreämpi alue on, sitä suurempi ener-

giamäärä voidaan saada irti nimellisteholtaan 3 MW:n voimalaitoksella. Energiantuotanto 

on laskettu keskimääräisten tuulten nopeuksien avulla. Tuulen nopeus oletetaan vakioksi ja 

vastaavan tuulta voimalan napakorkeudella. Etelä-Karjalan alueella 50 metrissä saavutetaan 

vuosittain noin 2 000–4 000 MWh energiantuottoon sisämaassa ja osassa Saimaata mahdol-

lisesti 4 000–8 000 MWh. Sadassa metrissä päästään noin 4 000–6 000 MWh energiamää-

riin ja Saimaalla 6 000–10 000 MWh. 200 metrissä tuottavuus olisi jo 8 000–10 000 
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MWh:n luokkaa ja Saimaalla sekä osassa pohjoista Etelä-Karjalaa jopa 10 000–12 000 

MWh. Näiden arvojen lisäksi täytyy ottaa huomioon tuulivoimalan tehokäyrä, kun halutaan 

arvioida todellisia voimalasta saatavia energiamääriä. (Suomen tuuliatlas.) Muukonkan-

kaalle suunniteltu tuulivoimapuisto sisältäisi 7 turbiinia, joiden nimellisteho olisi 1-3 MW. 

Tällöin kokonaisnimellisteho turbiinien nimellistehoista riippuen olisi noin 9–21 MW. 

(TuuliSaimaa 2010, VTT, STY 2010.) Jos Etelä-Karjalan alueelle rakennettaan aiotun ko-

koinen tuulivoimapuisto 3 MW:n nimellistehoisilla tuuliturbiineilla, olisi siitä saatava vuo-

tuinen energiamäärä suunnitellulla 100 metrin napakorkeudella noin 28–42 GWh vuodessa, 

riippuen voimaloiden tehokäyristä. Etelä-Karjala pyrkii yhdessä Kymenlaakson kanssa 

Suomen edelläkävijäksi sekä tuuli- että bioenergiassa ja alueilla aletaan panostaa muun 

muassa tuulivoima-alan koulutukseen (YLE Etelä-Karjala 2009). Vuoden 2010 huhtikuun 

puoleenväliin mennessä Suomessa oli suunniteltu yli 9 000 MW edestä tuulivoimahankkei-

ta, joista noin 3 000 MW on suunniteltu sijoitettavaksi maalle (VTT, STY 2010). 

 

 
Kuva 9. Tuulen tuottavuus 50, 100 ja 200 metrin korkeudessa (Suomen tuuliatlas). 

 

4.3.2 Vesivoima 

 

Vesivoima voidaan jakaa kolmeen osaan: suurvesivoima (yli 10 MW), pienvesivoima (1–

10 MW) sekä minivesivoima (alle 1 MW). Minivesivoima on syntynyt pääasiallisesti van-

hojen myllyjen paikalle. Minivesivoiman ominaispiirteisiin kuuluu suhteellisen matala pu-
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touskorkeus sekä alhainen rakennusaste. Pien- ja suurvesivoimalaitokset on rakennettu suo-

raan energianhankinta tarkoituksissa ja nämä eroavat käytännössä toisistaan vain kooltaan 

ja putoamiskorkeudeltaan. (PR Vesisuunnittelu oy 2005, 11.) 

 

Vesivoiman hyödyntämiseen sisämaassa tarvitaan jokia ja koskia. Etelä-Karjalan alueella 

on useita jokialueita, jotka päätyvät joko Venäjän puolelle Laatokkaan tai Suomenlahteen. 

Tärkeimpinä näistä ovat Hiitolanjoen vesistöalue, Vuoksen vesistöalue sekä Urpalanjoen 

vesistöalue. Hiitolanjoen vesistöalue sijaitsee Etelä-Karjalan pohjoisosassa ja siinä on toi-

minnassa neljä vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on noin 2,5 MW ja vuosiener-

gia noin 13 GWh. Hiitolanjoki on rakennettu Suomen puolella noin 100 % kulkuesteelli-

seksi ja putouskorkeudesta on rakennettu noin 70 %. Hiitolanjoessa ei kuitenkaan ny-

kynäkymillä merkittävästi ole hyödynnettävissä olevaa vesivoimapotentiaalia (Muistio 

2009, 1; Oy Vesirakentaja 2008, 45.) Vuoksen vesistöalue puolestaan kattaa suuren osan 

koko itäistä Suomea. Etelä-Karjalan alueella sijaitsevat Imatrankosken sekä Tainionkosken 

voimalaitokset. Imatrankosken voimalaitos on Suomen suurin vesivoimalaitos. Voimalai-

toksen teho on noin 170 MW ja se tuottaa noin 1 000 GWh vuodessa. Tainionkosken teho 

puolestaan on noin 62 MW ja energiantuotto noin 300 GWh vuodessa. Vuoksen vesistöalu-

eeseen ei ole Etelä-Karjalassa suunnitteilla uutta vesivoimaa, mutta nykyisten laitosten te-

hoa voitaisiin nostaa seuraavan 10 vuoden aikana noin 10 MW ja energiaa saataisiin vas-

taavasti noin 13 GWh vuodessa lisää. (Oy Vesirakentaja 2008, 49, 56.) Urpalanjoen vesis-

töalue sijaitsee Etelä-Karjalan eteläosassa ja siitä on padottu paljon. Silti patojen putous-

korkeus on vain 20–30 % jokiosan kokonaisputouksesta. Myöskään Urpalanjoen vesistö-

alueella ei ole järkevästi hyödynnettävissä olevaa vesivoimaa. (muistio 2009, 17; Oy Vesi-

rakentaja 2008, 58.) 

 

4.3.3 Aurinkoenergia 

 

Nykyisellään aurinkoenergiateknologiat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: aurinkolämpö-

paneelit, aurinkosähköpaneelit ja keskittävät aurinkoenergiavoimalat. Näistä keskittävä 

aurinkoenergiavoimala on ainoa, jota ei kannata hyödyntää Suomessa. Toimiakseen myös 
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taloudellisesti, keskittävät aurinkovoimalat vaativat yli 2 000 kWh/m2 vuotuisen säteilyte-

hon ja tätä ei saavuteta missään Suomen osassa. Kun mitataan horisontaalisella tasolla, 

Suomessa päästään noin 500–1 000 kWh/m2 vuotuisiin tehoihin riippuen paikkakunnasta. 

(Savolainen et al. 2008, 49.) Kuvassa 10 on puolestaan esitetty Suomen säteilytehot, kun 

aurinkopaneelit on suunnattu optimaaliseen kulmaan aurinkoon nähden. Kuvasta nähdään, 

että auringosta hyödynnettävissä olevasta säteilystä saadaan Etelä-Karjalassa keskimäärin 

vuotuiseksi sähkötehoksi noin 1 130 kWh/m2 ja koko Suomen keskimääräiseksi vuotuiseksi 

säteilytehoksi noin 880–1 200 kWh/m2. 

 

 
Kuva 10. Suomen keskimääräiset auringon säteilytehot vuosina 2001–2008 (JRC 2008). 
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Aurinkolämpöpaneeleja käytetään yleensä matalalämpötilaratkaisuihin, kuten käyttöveden 

lämmittämiseen. Niitä voidaan käyttää myös huoneilman lämmittämiseen mutta se ei ole 

yhtä tehokasta kuin käyttöveden lämmitys. (SOLPROS 2001, 11.) Aurinkolämpöpaneelien 

hyötysuhteeksi saadaan noin 25–35 %. Aurinkolämpöpaneelit ovat yleensä joko aurinkoke-

räimiä tai tyhjiöputkikeräimiä. Tyhjiöputkikeräin on kalliimpi ratkaisu, mutta sillä voidaan 

tuottaa noin 30 % enemmän lämpöä kuin aurinkokeräimellä. Aurinkolämpö soveltuu hyvin 

rakennusten lisäksi rakennusten lämmöntuotantojärjestelmiä. (Motiva 2009a.) 

 

Aurinkosähköpaneeleita asennetaan yleensä paikkoihin, joissa ei ole verkkosähköä saatavil-

la, kuten kesämökit. Sähköpaneelit voidaan kuitenkin kytkeä myös sähköverkkoon, jos näin 

halutaan. Aurinkopaneelista saatu sähkö varastoidaan yleensä akkuun ja sitä puretaan tar-

peen mukaan. Akkujen toiminnan parantuessa paranee myös aurinkosähkön kannattavuus. 

(Motiva 2009b.) Nykyisellään aurinkosähköpaneelin hyötysuhde on noin 15 % mutta tule-

vaisuudessa voidaan odottaa hyötysuhteen huimaa parannusta. Jo nyt on laboratorio-oloissa 

saatu aikaan melkein 43 % hyötysuhteita. Tulevaisuudessa pyritään saamaan sekä laborato-

rio- että käyttöoloissa 50 % hyötysuhteita. (Savolainen et al 2008, 50.) 

 

4.3.4 Lämpöpumput 

 

Lämpöpumpun tarkoituksena on yleensä joko lämmittää huoneilmaa tai käyttövettä. Läm-

pöpumpun lämmönlähteenä voidaan käyttää ilmaa, maalämpöä tai vedestä saatavaa läm-

pöä. Erilaiset sovellukset toimivat hieman eri tavalla, riippuen niiden käyttötarkoituksesta 

ja lämmönlähteestä. Lämmönlähteen taloudelliseen valintaan vaikuttavia asioita ovat muun 

muassa vesistöjen läheisyys, maaperän laatu sekä vuotuiset lämpötilat. Lämpöpumput ni-

mensä mukaisesti pumppaavat lämmön ilmasta, vedestä tai maaperästä ja siirtävät lämmön 

hyötykäyttöön. Pumput vaativat toimiakseen sähköä ja ne tuottavat lämpöä. Lämpöpumput 

tuottavat lämpökertoimesta riippuen noin 1,5–4 -kertaisen määrän lämpöä kulutetulla säh-

kömäärällä, eli yhdestä kulutetusta kWh:sta sähköä saadaan 1,5–4 kWh:a lämpöä aikaan, 

riippuen mm. koneen tehokertoimesta ja lämpötilasta. Lämpöpumpuilla voidaan myös 

jäähdyttää huoneilmastoa kesäaikaan. (Seppänen 2001, 380, 384, 387.) 
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Ilmalla toimiviin pumppuihin voidaan lukea ulkoilmapumppu sekä poistoilmapumppu. Ul-

koilmapumpulla voidaan lämmittää ulkoilmalla joko tuloilmaa tai käyttövettä. Ulkoilma-

pumppu on kohtuullisen halpa ja helppo asentaa, ja sen tehokerroin on Suomen oloissa noin 

1,5–2,2. Ulkoilmapumppu vaatii Suomen oloissa aina rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän, 

joka on mitoitettu suurimman mahdollisen lämmöntarpeen mukaan, koska lämpötilan las-

kiessa alle -20 ºC, pumpun käyttö ei ole enää kannattavaa. (Sulpu a.) Poistoilmalämpö-

pumppu puolestaan soveltuu parhaiten käyttöveden lämmitykseen ja on yleensä sijoitettu 

ilmastoinnin läheisyyteen. Poistoilmapumppu ottaa poistettavasta sisäilmasta lämmön tal-

teen ja siirtää sen käyttöveteen tai tuloilmaan. Poistoilmapumppu kattaa vain osan raken-

nuksen lämmöntarpeesta, joten rakennuksessa on oltava rinnakkainen lämmitysjärjestelmä. 

Poistolämpöpumpun lämpökerroin on noin 1,5–2,2. (Sulpu b.) Etelä-Karjalan keskimääräi-

set lämpötilat on esitetty taulukossa 4. Lämpötilat on laskettu Lappeenrannan ja Imatran 

keskimääräisillä tiedoilla. Taulukon perusteella voidaan ilmalämpöpumppujen olettaa ole-

van suurimman osan ajasta toimintakykyisiä myös taloudellisesti. Poikkeuksina alle -20 °C 

satunnaiset lämpötilat. 

 
Taulukko 4. Etelä-Karjalan keskimääräiset kuukausien lämpötilat, päivän ylin ja alin (MSN Weather 2010). 

ºC Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Max. -6 -5 0 7 15 19 22 19 14 7 0 -4 

Min. -10 -10 -6 -1 5 10 13 11 7 2 -3 -7 

 

Maalämpöpumppuja on olemassa kahdenlaisia, maaperästä lämmön ottava sekä pora-

kaivosta lämpöä ottava lämpöpumppu. Maalämpöpumpulla voidaan lämmittää sekä tuloil-

maa että käyttövettä. Maalämpöpumpun periaatteena on ottaa maaperään varastoitunut 

lämpö ja siirtää se rakennukselle hyötykäyttöön. Maalämpöpumpun rakennuskustannukset 

ovat suuret mutta käyttökustannukset pienet. Maalämpöpumpulla onnistuu kesäisin myös 

tuloilman jäähdytys. Pumpun lämpökerroin on noin 2,6–3,6 ja mitä suurempaa tilaa lämmi-

tetään, sitä edullisempi maalämpöpumppu on (esim. liikekiinteistöt ja teollisuustilat). Maa-

perästä lämpöä ottavalla maalämpöpumpulla on putkisto, joka sijaitsee noin metrin syvyy-

dessä vaakatasossa maaperässä. Putkistoa tarvitaan noin 1-2 metriä lämmitettävää raken-
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nuskuutiota kohden ja tonttimaata noin 1,5 neliömetriä putkimetriä kohden. Maaperä mää-

rää kuinka hyvin energiaa saadaan talteen. Etelä-Suomessa savimaasta saadaan talteen noin 

50–60 kWh/m ja hiekkamaasta noin 30–40 kWh/m. Käytettäessä porakaivoa maalämmön 

lähteenä, porataan maahan syvä kaivo (ei kuitenkaan yli 200 m), josta maalämpöä pumpa-

taan hyötykäyttöön. Porakaivon energiantuotanto on noin kaksinkertainen putkimetriä koh-

den, kun verrataan sitä vaakatasoon asennettuihin putkiin. Vaikka porakaivon asentaminen 

on yksinkertaisempaa kuin vaakatasopumpun, on se huomattavasti kalliimpi toteuttaa. 

(Sulpu c.) Etelä-Karjalan maaperä on suurimmaksi osaksi moreeni- ja kankaremaata, mutta 

myös hiekka- ja soramaata esiintyy paikoittain (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2000, 

5,7). 

 

Vesistöistä järvet, lammet ja merenrannat sopivat myös lämpöpumpun lämmönlähteeksi, 

kunhan ne syvenevät nopeasti vähintään kahteen metriin. Vesilämpöpumpun toiminta peri-

aate on sama kuin maalämpöpumppujenkin, mutta putkien eristyksessä täytyy olla tarkka-

na, jotteivät ne pääse pakkasessa hajoamaan. Putket kiinnitetään betonipainoilla vesistön 

pohjaan ja vesistöön johtavan putken tulee olla aina routarajaa matalammalla. Vesistöstä 

saatu teho on noin 70–80 kWh putkimetriä kohden. (Sulpu c.) Etelä-Karjalassa on runsaasti 

vesistöä. 

 

4.3.5 Biomassa 

 

Biomassa on energianlähde, johon luetaan kuuluvaksi puu, puujäte, vilja- ja vesikasvit, 

oljet, ruoho, eläinten lanta sekä orgaaniset jätteet kotitalouksilta, teollisuudelta ja maatalou-

desta. Biomassa on käytännössä fotosynteesin kautta syntynyttä eloperäistä kasvimassaa. 

Suomessa energiantuotantoon käytettävä biomassa on suurimmaksi osaksi puuperäisiä polt-

toaineita, kuten haketta, kuorta tai metsäteollisuuden jäteliemiä, kuten lipeää, jota poltetaan 

muun muassa sellutehtaissa. Näin saadaan energiaa tehtaille sekä kaukolämpöä ja sähköä 

valtakunnan verkkoon. Polttamisen lisäksi muita hyödyntämistapoja biomassalle ovat muun 

muassa biomassan mädättäminen, jolloin saadaan biokaasua (metaania) sekä biomassan 

valmistaminen nestemäisiksi biopolttoaineiksi, joilla voidaan korvata fossiilisia liikenne-
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polttoaineita. Biomassa voidaan olettaa hiilivapaaksi energianlähteeksi. Poltettaessa bio-

massaa ei hiiltä vapaudu ympäristöön sen enempää kuin biomassan luonnollisessa hajoami-

sessa. Näin ollen biomassasta ei aiheudu huomioon otettavia hiilidioksidipäästöjä. (Biotek-

nologia a.) 

 

Biomassasta voidaan valmistaa liikenteeseen soveltuvaa biopolttoainetta, biobensiiniä ja 

biodieseliä. Biobensiini on käytännössä peltokasveista eli mm. viljasta ja sokerijuurikkaasta 

valmistetun etanolin ja bensiinin seosta. Tulevaisuudessa etanolia tullaan valmistamaan 

myös yhdyskuntajätteistä sekä puusta. Biodieseliä puolestaan valmistetaan mm. kasvisöl-

jyistä, rasvahapoista ja eläinrasvoista. (Bioteknologia b.) Biodieseliä käytetään yleensä se-

koitteena tavallisen dieselin kanssa. Poikkeuksena tästä kuitenkin on Neste Oil:in maailman 

ensimmäinen 100 % uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettu Neste Green 100 –diesel, jonka 

koko elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 40 – 80 % pienemmät kuin fossiilisel-

la dieselillä (Neste Oil 2010). 

 

Biokaasua voidaan muodostaa kaasuttamalla biomassaa kuumassa lämpötilassa ja lähes 

hapettomissa olosuhteissa. Näin tuotettu kaasu voidaan hyödyntää energiantuotannossa 

esimerkiksi mikroturbiineissa. Biokaasun tuotantopaikkoja ovat muun muassa kaatopaikat, 

jätevedenpuhdistamot, yhteismädätyslaitokset sekä maatilojen bioreaktorit. Näissä paikois-

sa biokaasua muodostuu laitoksesta riippuen muun muassa kotitalouksien biojätteistä, jäte-

vesilietteistä, peltobiomassasta sekä eläinten lannasta. Laitosten biokaasun tuotanto perus-

tuu biomassan mädätykseen, jolloin hapettomissa oloissa muodostuu metaania. Laitokset 

vähentävät ilmaan pääseviä metaanipäästöjä ja hyödyntävät metaanin energiana, sähkönä, 

lämpönä tai mahdollisesti liikennepolttoaineena. Etelä-Karjalassa ei toistaiseksi kerätä kaa-

topaikalta tulevaa metaania talteen. (Syöttötariffityöryhmä 2009, 19, 36.) 

 

Etelä-Karjalassa biomassalla tuotettu energiamäärä vuonna 2007 oli noin 15 TWh. Suurin 

osa tuotettiin puupolttoaineilla ja tarkemmin ottaen mustalipeällä. Muita biomassaenergia 

raaka-aineita olivat muun muassa biokaasu, teollisuuden kiinteät sivutuotteet, pelletit ja 

briketit, metsähake ja puun pienkäyttö. (LUT Energia 2009, 14, 15.) Biomassaenergiapo-
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tentiaalia löytyisi Etelä-Karjalasta nykyistä enemmän, mutta esimerkiksi maanviljelijät ei-

vät ole innostuneet energiakasvien viljelystä (Simola & Kola 2010, 49, 55). Etelä-Karjalan 

puuenergian käyttö kasvaa runsaasti vuonna 2010 Kaukaan biovoimalan käynnistymisestä 

johtuen, sillä laitos käyttää polttoaineenaan pääasiassa puupolttoaineita.  Noin kolmannes 

käytettävästä energiasta tuotetaan metsien hakkuujätteillä ja puupolttoaineet kattavat noin 

80 % laitoksen polttoainetarpeesta. Puupolttoaineet kuljetetaan enimmillään 200 km säteel-

lä laitoksesta. (Salovaara 2008.) Kaukaan voimalaitoksen kokonaistehoteho on 385 MW, 

kaukolämpöteho 110 MW, prosessihöyryteho 152 MW ja sähköteho 125 MW (Ritonummi, 

sähköpostiviesti 25.5.2010).  



43 
 

5 ENERGIAOHJELMAN MUODOSTAMINEN 

 

Energiaohjelma on muodostettu RegCEP-projektin pohjalta, jota varten järjestettiin kysely 

Etelä-Karjalan yritysryhmän mahdollisuuksista uusiutuvien energioiden ja energiatehok-

kuuden lisäämiseen sekä yleisistä mielipiteistä energiasta. Kyselyn pohjalta lähdettiin kehit-

telemään yrityksille omaa työkalua, jolla yritykset voivat kartoittaa itse omaa energiankulu-

tustaan. Energiaohjelman tarkoitus on innostaa yrityksiä ottamaan energia-asioita enemmän 

huomioon tuotantolaitoksissaan. Energiaohjelmassa tullaan huomioimaan sekä ympäristöl-

liset että taloudelliset näkökohdat. 

 

5.1 Regional Clusters for Energy Planning 
 

Euroopan Unioni on huolestunut kasvavasta energiakäytöstä ja siitä johtuvasta tuontiener-

gian määrästä Euroopassa. Mitä enemmän täällä kulutetaan energiaa, sitä enemmän energi-

aa tuodaan myös muualta. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden hupeneva varasto, ilmaston 

lämpeneminen ja kasvihuonekaasut aiheuttavat huolia EU:n päättäjille. Euroopan Unioni on 

linjannut kilpailukykyisen uusiutuvan energiantuotannon, energiankäytön hillitsemisen, 

sisäisten markkinoiden avaamisen sekä puhtaan energiantuotannon kehittämisen tärkeiksi 

tavoitteiksi. Tätä kautta pyritään myös luomaan uusia työpaikkoja ja parantamaan euroop-

palaisen teollisuuden kilpailukykyä. (Intelligent Energy Europe 2008, 4.) 

 

RegCEP-projektin tavoitteena on luoda paikallisille yritysryhmille alueellinen pitkän aika-

välin työkalu niin sanottu ”energiatiekartta”, jonka avulla voidaan kehittää yritysryhmien 

energiansuunnittelua ja edistää älykkään energian kehitystä. Projekti tulee auttamaan alu-

eellisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä lisäämään älykkään energian käyttöä ja samalla luo-

maan työkalun pk-yritysten energian suunnittelua varten. Pilottiprojekteissa energiatyökalu 

tullaan käsitteellistämään sekä määrittelemään yksityiskohtaisesti. RegCEP-projektin tär-

keimpänä strategisena tavoitteena on saada monikansallisesta työkalusta ja energian suun-

nittelusta aikaan pitkäaikaisia, koko Euroopan kattavia vaikutuksia, kun pk-yritysten ener-
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giasuunnittelu on määritelty selkeästi. Yritysryhmiä tullaan tukemaan älykkään energian 

tuomien mahdollisuuksien käyttöönottoon. (Intelligent Energy Europe 2008, 3, 11.) 

 

Projektilla on kolme täsmällistä tavoitetta: 

 tuottaa älykkään energian suunnitelmia pilottiprojektien avulla kahdeksassa eri pai-

kallisessa yritysryhmässä. 

 700 yritystä ympäri Eurooppaa valtuutetaan sovittamaan yhteen älykäs energian 

käyttö ja omat liiketavat. 

 luoda monikansallinen työkalu paikallisille yritysryhmille ja energian suunnitteluun, 

jota voidaan käyttää ympäri Eurooppaa. 

(Intelligent Energy Europe 2008, 3.) 
 

Alueellisilla toimilla on energiapolitiikassa tärkeä rooli. Riippuen alueesta, voidaan suosia 

paikallisia energiavaroja, tukea paikallista tutkimustyötä, teknologiaa ja innovaatioita. 

Energiansäästötoimet toimivat yleensä vain silloin, kun ne jalkautetaan kansalliselta tasolta 

alueelliselle tasolle. Energiansäästössä piilee valtava win-win tilanne, kunhan sitä hyödyn-

netään oikein. Projekti tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden sopeuttaa aluepolitiikka 

yhteen energiapolitiikan kanssa. RegCEP pohjaa aiempiin EU:n rahoittamiin tutkimuksiin, 

kuten Regional cluster strategies ja IEE SAVE projekteihin. (Intelligent Energy Europe 

2008, 5.) 

 

Projektissa on mukana Suomen lisäksi seitsemän eri maata, Bulgaria, Irlanti, Iso-Britannia, 

Italia, Slovenia, Unkari sekä Viro. Jokaisella maalla on hieman erilainen kansallinen lain-

säädäntö ja tarkoituksena on, että projekti tukee maiden omaa lainsäädäntöä. Suomessa on 

tehty kansallinen ilmastostrategia vuonna 2001, jossa todetaan, että noin puolet tarvittavista 

vähennyksistä voidaan saavuttaa edistämällä energiasaneerauksia, lisäämällä uusiutuvan 

energian käyttöä sekä tekemällä toimenpiteitä, joilla vähennetään poltosta johtuvia kasvi-

huonekaasupäästöjä (ei hiilidioksidia). Näihin toimiin kuuluvat muun muassa rakennusten 

lämpöstandardit, kevyen liikenteen lisääminen, metaanipäästöjen hillintä jätteen käsittelyn 
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yhteydessä sekä hiilen käytön vähentäminen sähkön ja lämmön tuotannossa. (Intelligent 

Energy Europe 2008, 8.) 

 

Projektilla on eri maissa erilaiset alueelliset yritysryhmät. Yritysryhmät edustavat suurim-

maksi osaksi teollisuuden eri aloja ja ovat kaikki pientä tai keskisuurta yrityskokoa. Taulu-

kossa 5 on esitetty maiden yritysryhmät ja niiden koot. 

 
Taulukko 5. RegCEP-projektin osallistujamaiden yritysryhmien lähtötiedot (Intelligent Energy Europe 2008, 

12). 

Alue Yritysryhmä Yrityksiä Työntekijöitä 

Shannon, Irlanti 
Shannonin 

teollisuusalue 
105 7 500  

Etelä-Karjala, 

Suomi 

Konepaja- ja kunnossa-

pitoryhmä 
100 1 000  

Coventry, 

Iso-Britannia 

Bayton Roadin 

teollisuusalue 
200 3 300  

Etelä-Viro Sahateollisuus 100 2 000  

North Great 

Plains, Unkari 

Kabain 

teollisuusryhmä 
50 1 000  

Ruse, Bulgaria 
Tekstiilit, maataloustek-

niikka, huonekalut 
70 6 400  

Marche, Italia 
Koneenrakennus- 

ryhmä 
50 3 200  

Celje, Slovenia 
työkaluteollisuus- 

ryhmä 
50 1 800  

Yhteensä 8 yritysryhmää 725 26 200  
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5.2 Etelä-Karjalan yritysryhmän ominaispiirteet ja asenteet 
 

Etelä-Karjalan yritysryhmä on maantieteellisesti melko hajallaan. Eteläisimmän ja pohjoi-

simman yrityksen etäisyys on noin 100 km, vaikka teollisuudella onkin tapana keskittyä 

tietyille alueille Etelä-Karjalan sisällä. Projektiin valitulta yritysryhmältä kerättiin helmi-

kuussa 2010 tietoja puhelimitse liitteenä I olevaan lomakkeeseen. Kerättyjen tietojen perus-

teella kartoitettiin alueen yritysryhmän tämän hetkistä energiatehokkuuden ja uusiutuvien 

energioiden käytön tilaa. Kyselyyn osallistui yhteensä 22 alueen yritystä, joista neljä yritys-

tä halusi osallistua myös projektin jatkoon kenttäkierroksen merkeissä. Kenttäkierrokset 

toteutettiin toukokuussa 2010 ja niissä keskityttiin lähinnä yritysten energiatehokkuuden 

ongelmakohtiin. 

 

Suurimmalle osalle kyselyyn osallistuneista yrityksistä energia on tärkeää tai erittäin tärke-

ää heidän liiketoiminnalleen, silti vapaaehtoisiin energiatehokkuusohjelmiin oli ottanut 

osaa vain kaksi yritystä 22:sta. Asenteet energiatehokkuutta ja sen parantamismahdolli-

suuksia kohtaan olivat suhteellisen hyvät mutta verrattuna muihin projektissa mukana ole-

viin maihin asenteet olivat huonoimmasta päästä. Energianhallintajärjestelmä oli käytössä 

vain kahdessa yrityksessä. Jos yrityksessä oli tehty energianhallintaan ja –tehokkuuteen 

liittyviä parannuksia, ne olivat lähtöisin toimitusjohtajalta tai omistajalta. 

 

Harva yritys tiesi uusiutuvan energian osuuden omasta sähkön ja lämmönkulutuksestaan. 

Tämä on ymmärrettävää sillä alueen yrityksiin tuotetaan lämpöä pääosin joko kaukoläm-

möllä tai omilla maakaasukattiloilla, joita alueella on paljon käytössä johtuen alueen läpi-

menevästä maakaasuputkesta. Maakaasu on suhteellisen energiatehokas lämmitysmuoto 

verrattuna esimerkiksi öljyyn, pelletteihin tai hakkeeseen. Sähkö puolestaan ostetaan suo-

raan verkosta, eikä yrityksillä ollut kiinnostusta omaan sähköntuotantoon. Yli puolet haas-

tatelluista yrityksistä oli kilpailuttanut energiahankintansa. Noin puolet vastaajista oli sitä 

mieltä, että heillä olisi mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä yrityksessään. 

Uusiutuvasta energiasta ei kuitenkaan oltu valmiita maksamaan enempää kuin uusiutumat-

tomasta energiasta ja yritysten suhtautuminen uusiutuvaan energiaan ylipäätään oli kovin 
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yhdentekevää. Nykyisellään uusiutuvan energian lisääminen energiantuotannossa vaikuttaa 

epärealistiselta yritysryhmän näkökulmasta. Syitä energiatehokkuuden ja uusiutuvan ener-

gian kiinnostamattomuuteen alueella voi olla Suomessa myytävän energian halpa hinta ver-

rattuna muuhun Eurooppaan, sekä yritysryhmän energiakustannukset, jotka ovat noin 1–5 

% yritysten kokonaiskustannuksista. Suurin osa yrityksistä käyttää ainakin jotain investoin-

tilaskelmamenetelmää arvioidessaan energiainvestointien kannattavuutta, suosituimpana oli 

takaisinmaksuaika. 

 

Kyselyssä oltiin kiinnostuneita myös energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävistä kei-

noista, mitkä keinoista ovat tunnettuja, käytössä tai eivät kiinnosta yrityksiä ollenkaan. Yri-

tysten yleinen suhtautuminen energiatehokkuuteen ajatuksen tasolla on hyvin positiivinen, 

mutta käytäntö osoittautuu toiseksi. Nykyaikainen ilmanvaihto ja ilmastointi oli toteutettu 

suurimmassa osassa yrityksistä ja lopuilla oli kiinnostusta sitä kohtaan. Myös lämmön tal-

teenotto oli toteutettu yli puolessa haastatelluista yrityksistä ja melkein kaikissa kohteissa 

oli paranneltu rakennusten lämmöneristystä. Yritysten rakennuskanta on suurimmaksi 

osaksi 1960–1980 -luvuilta, jota on tarpeen vaatiessa saneerattu ja paranneltu lämpöeristys-

tä. Yritysten rakennuskanta ylettyy 1900 -luvun alkupuolelta aina uusiin, 2000 -luvulla ra-

kennettuihin kiinteistöihin. Muista laitteista yritykset suurimmaksi osaksi tunsivat korkean 

hyötysuhteen sähkömoottorit, pumput ja puhaltimet sekä taajuusmuuttajat mutta eivät olleet 

kiinnostuneita näistä laitteista. Älykkäät mittarit ja energianohjausjärjestelmät puolestaan 

jakoivat mielipiteitä ja olivat toisille kiinnostavia ja toisille eivät. Energiasertifikaatit ovat 

yleisesti ottaen yrityksille tuntemattomia. Osa yrityksistä on tarjonnut henkilöstölleen kou-

lutusta energiatehokkuudesta mutta varsinaista energianhallintaa tai –suunnittelua ei ole 

käytössä yrityksissä.  

 

Suurimpina energiatehokkuuden parantamisen kiinnostuksen kohteina yritysryhmässä ovat 

rakennusten lämmöneristys sekä lämmön talteenotto. Energiatehokkaista koneista ei olla 

kiinnostuneita, koska ei tiedetä kuinka kannattava uusi kone olisi, eikä kannattavuuden sel-

vittämiseen olla innostuneita. Käytännössä alueen pk-yrityksillä ei välttämättä ole aikaa, 

resursseja tai kiinnostusta paneutua energiatehokkuuteen. Tuotteiden myyminen on ener-
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giatehokkuutta tärkeämpää, koska säästöt voivat jäädä kohtalaisen vaisuiksi energiatehok-

kuutta parannettaessa. Toisaalta voidaan todeta, että liikevaihdon ja henkilöstömäärän kas-

vaessa, alkavat energia-asiat ja –tehokkuus kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän. Haastatte-

luista kävi lisäksi ilmi, että suurin osa yrityksistä ei tunnu seuraavan energiankustannuksi-

aan, kulutusta tai energian hintaa lainkaan. Tästä syystä alueen yrityksillä on mahdollisuus 

halutessaan parantaa energia-asioiden hallintaa ja energiatehokkuutta huomattavasti. Muu-

tamat yritykset ovat ottaneet energia-asiat ja –tehokkuuden erittäin hyvin huomioon mutta 

yleisesti ottaen Etelä-Karjalan pienet ja keskisuuret konepaja- ja kunnossapitoyritykset ei-

vät ole kiinnostuneita energiatehokkuuden parantamisesta omissa tuotantolaitoksissaan. 

 

5.3 Yritysryhmän nykytilan tarkastelu 
 

Käytetään alueen yritysryhmän nykytilan tarkasteluun SWOT-analyysia, jolla voidaan tar-

kastella tietyn asian sisäisiä vahvuuksia (Strengths), sisäisiä heikkouksia (Weaknesses), 

ulkopuolisia mahdollisuuksia (Opportunities) sekä ulkopuolisia uhkia (Threats). Albert 

Humphrey kehitti SWOT-analyysin alun perin 1960-luvulla selvittääkseen yrityksiin liitty-

viä ongelmia. Sittemmin sen käyttöä on laajennettu moniin eri käyttötarkoituksiin liike-

elämässä, organisaatiossa sekä yksityisillä ihmisillä. SWOTin tarkoituksena on muun mu-

assa paljastaa analysoitavan kohteen kilpailuedut ja valmistaa kohdetta mahdollisia ongel-

mia kohtaan. Lisäksi SWOT-analyysin pohjalta usein pyritään vastaamaan näihin kysy-

myksiin: 

 Kuinka löydettyjä vahvuuksia voidaan käyttää? 

 Kuinka paljastuneet heikkoudet voidaan pysäyttää? 

 Kuinka mahdollisuudet saadaan hyötykäyttöön? 

 Miten voidaan suojautua uhkia vastaan? 

(Morrison 2010.) 

 

SWOT-analyysi tehtiin Etelä-Karjalan pienten ja keskisuurten konepaja- ja kunnossapito-

yritysten energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energioiden käytön lisäämisen näkökulmas-

ta. Analyysin pohjalta esitettyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan energiaohjelmassa. 
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5.3.1 Vahvuudet 

 

Etelä-Karjalassa on paljon metsäteollisuutta, mistä johtuen alueella käytetään runsaasti 

biomassaa energiantuotannossa. Alueella on myös runsaasti biomassapotentiaalia, joten 

polttoaine ei tule muodostumaan ongelmaksi uusiutuvien energioiden käytön lisäämisessä. 

Energiansaanti on Etelä-Karjalassa kohtuullisen turvattua; lämpö tuotetaan kokonaan omal-

la alueella ja sähköstä vain 9 % on tuontisähköä. Metsäteollisuudesta johtuen alueen kone-

pajat ja kunnossapitolaitokset ovat hyvin työllistettyjä mutta silti pienempien yritysten tulee 

kehittää itseään suurempien yritysten tarpeiden mukaisesti. 

 

Vahvuudet tulevat esiin myös yritysten mielipiteissä. Ne ovat energiatehokkuusmyönteisiä 

ja uusiutuvaa energiaa ei nähdä huonossa valossa. Energiankäyttö ymmärretään tärkeäksi 

osaksi yrityksiä, vaikka suuremmat kustannukset tulevat muualta. Osa yrityksistä on aidosti 

kiinnostunut tekemään parhaansa, varsinkin energiatehokkuuden osalta. Myös alueella si-

jaitseva teknillinen yliopisto lisää konepaja- ja kunnossapitoyritysten kehittymismahdolli-

suuksia. 

 

5.3.2 Heikkoudet 

 

Alueen yrityksillä on useasti omat lämmöntuotantokattilansa, joissa käytetään pääasiassa 

fossiilisia polttoaineita. Halukkuus lämpökattilan muuntamiseen hakekattilaksi ei ole kovin 

suuri, mieluummin lämmityssysteemi uusitaan maakaasuksi tai kaukolämmöksi. Lisäksi 

yritysten rakennusten iät vaihtelevat suuresti. Monissa halleissa on riittämätön eristys ja 

rakennukset ovat varsinaisia lämpösyöppöjä. Konepaja- ja kunnossapitoyritykset ovat 

yleensä hyvin sähköintensiivisiä ja niissä on vanhoja suuria laitteita, jotka kuluttavat paljon 

sähköä. Näitä ei olla valmiita uusimaan kuin pakon edessä, jolloin uuden teknologian käyt-

töönotto viivästyy ja energiaa kuluu turhaan. Yrityksillä ei myöskään ole omaa sähkön tuo-

tantoa, vaan sähkö ostetaan valtakunnan verkosta. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön 

lisääminen on Etelä-Karjalassa hankalaa ja esimerkiksi vesivoimaa voidaan lisätä vain nos-

tamalla jo olemassa olevien laitteiden tehoa. 
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Ongelmaksi muodostuu myös alueellisen edunvalvonnan ja yhteistyön puuttuminen (vrt. 

maatalous). Yritykset ovat suurimmaksi osaksi todella pieniä yksityisyrityksiä, jotka eivät 

ole osana konserneita, joista tulisi käskyjä ja neuvoja energia-asioiden hoitoon. Tällöin 

energia-asiat jäävät yleensä vähemmälle huomiolle ja esimerkiksi sähkön kilpailutus voi 

jäädä tekemättä. Vaikka asenteet uusiutuvia energioita ja energiatehokkuutta kohtaan ovat 

yleisesti positiivisia, puuttuu yrityksiltä käytännön ymmärrystä ja tekoja näiden edistämi-

seksi. Suuri osa yrityksistä ei tunnista uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden tar-

vetta tai hyötyjä. 

 

5.3.3 Mahdollisuudet 

 

Suomessa tuetaan erilaisia energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoimia 

voimakkaasti. Esimerkiksi energiakatselmuksille ja –analyyseille voi saada valtiolta huo-

mattavan rahallisen avustuksen. Myös uuden teknologian ja pienvoimaloiden hankkeita 

tuetaan vahvasti valtiolliselta tasolta lähtien. Nämä tuet mahdollistavat pientenkin yritysten 

energia-asioiden parantamisen kohtuullisella taloudellisella panostuksella. Esimerkiksi ES-

CO-hankkeet maksavat kirjaimellisesti itse itsensä. 

 

Etelä-Karjala pyrkii yhdessä Kymenlaakson kanssa muodostumaan edelläkävijäksi tuuli- ja 

bioenergia-aloilla. Tulevaisuudessa öljyn hinta tulee kallistumaan, jolloin hakekattilat tule-

vat muodostamaan varteen otettavan vaihtoehdon lämmitysratkaisuksi. Etelä-Karjalassa on 

jo toteutettu biovoimakattila ja suunnitteilla on tuulisähköpuisto, joka toteutuessaan lisää 

uusiutuvan sähkön määrää alueella. Yritykset voivat halutessaan ostaa ns. korvamerkittyä, 

uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua energiaa ja puolestaan parantaa uusiutuvien kilpailu-

kykyä ja menekkiä. 

 

Akkujen ja sähköntuotantolaitteiden hyötysuhteiden kehittyessä piensähköntuotanto tulee 

entistä kannattavammaksi tulevaisuudessa. Yrityksillä olisi myös mahdollisuuksia käyttää 

erilaisia lämpöpumppuja sijainnistaan ja omistussuhteista riippuen. Lisäksi rakennuksista 

löytyy valtava potentiaali lämmöntalteenottoon. 
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5.3.4 Uhat 

 

Jos Etelä-Karjalan alueella lisättäisiin hakekattiloita suuressa määrin yrityksiin sekä yksi-

tyisille, tulisi puun hinta todennäköisesti nousemaan. Metsäteollisuuden kannalta puun 

saanti vähenisi ja kilpailu puupolttoaineista kiristyisi. Tämä taas johtaisi siihen, että hak-

keen hinta nousisi. Myös biopolttolaitokset sisältävät oman ongelmansa. Biopolttoaine pol-

tetaan yleensä toisen polttoaineen kanssa sekoituksena. Esimerkiksi Kaukaan Voiman bio-

polttolaitoksen polttoaine on suunnilleen 20 % turvetta ja 80 % biomassaa. Biopolttoaineet 

lisäävät täten myös alueen turpeen käyttöä, joka luokitellaan uusiutumattomaksi polttoai-

neeksi. 

 

Maakaasu lisää suosiotaan ja syö markkinoita uusiutuvilta energioilta, koska se on vaivaton 

käyttää ja suhteellisen vähäpäästöinen, vaikka onkin fossiilinen polttoaine. Myös lisäydin-

voiman rakentaminen muualla Suomessa voi vähentää kiinnostusta tuottaa sähköä uusiutu-

villa energiavaroilla Etelä-Karjalassa. Kehityksen pysähtyminen uhkaa, jos kaikkea ajatel-

laan vain ja ainoastaan rahalliselta kannalta. Varsinkin pienillä yrityksillä on uhkana jäädä 

suurempien jalkoihin hintakilpailussa. Tällöin heikolle jäävät yritykset voivat yrittää karsia 

kustannuksia mistä vaan voivat (Pöllänen, haastattelu 29.7.2010). Kun taloudellinen tilanne 

heikkenee, vähenee yleensä kiinnostus energia-asioihin ja mielipiteet jyrkkenevät esimer-

kiksi kalliimpaa uusiutuvaa energiaa vastaan.  

 

5.4 Energiaohjelman muodostus 
 

Energiaohjelman suunnitelma pohjaa kyselyissä esiin tulleisiin ongelmakohtiin sekä pro-

sessikonsultaation ongelmanratkaisumalliin. Energiaohjelman muodostuksen prosessista 

voidaan löytää erilaisia asiakkaita. EU on varsinainen asiakas, maksaja, ja sillä on lähtö-

kohtaisesti suurimmat intressit ohjelman toimivuudesta. Haastateltavina olleet yritykset 

ovat keskitason asiakkaita, he ovat olleet mukana ohjelman muodostuksessa ja ovat luoneet 

ohjelmalle pohjan. Koko yritysryhmä puolestaan on lopullinen asiakas, jonka edut ja hy-

vinvointi on koko tarkastelun pohjimmaisena ideana. Suunnitelmaa muodostettaessa määri-
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tetään missio eli ohjelman tavoitteet, visio eli tulevaisuuden näkymät ja mitä ohjelmasta 

toivottavasti seuraa sekä strategia. Strategiaan on suunniteltu alueen pk-yrityksille tarkoitet-

tu työkalu, jolla he voivat itse seurata energiankulutustaan ja käyttää apuna energiatehok-

kuuden parannusten suunnittelussa. Energiaohjelmassa keskitytään vain energiatehokkuu-

teen, koska se oli selvästi tärkeämpi aihe yrityksille kuin uusiutuvat energiavarat. 

 

5.4.1 Missio 

 

Energiaohjelman varsinaisena tavoitteena on lisätä tietoa ja tietämystä energia-asioista ky-

seessä olevassa yritysryhmässä. Kyselyn perusteella tuli selväksi, että energia-asiat eivät 

ole kovin lähellä monenkaan yrityksen sydäntä. Niissä yrityksissä, joissa oltiin kiinnostu-

neita energiatehokkuudesta, aloitteet tulivat toimitusjohtajilta tai omistajilta. Tästä syystä 

tavoitteena on lisätä varsinkin yritysjohdon mielenkiintoa energiatehokkuutta kohtaan ja 

samalla patistaa heitä ottamaan enemmän vastuuta yritystensä energia-asioista.  

 

Tavoitteita määrittäessä on otettava huomioon myös tosielämän realiteetit. Pk-yritykset 

esimerkiksi tuskin vaihtavat suuria koneitaan energiatehokkaammiksi, vaan kuluttavat ko-

neet loppuun ja hankkivat vasta sitten uudet koneet. Olisi hyvä, jos ostopäätöksen tekijöi-

den mieleen olisi saatu iskostettua tässä vaiheessa ajatus energiatehokkuudesta ja koneiden 

elinkaaren aikaisista kustannuksista. Suora takaisinmaksuaika, jota useat yritykset käyttävät 

hankintojensa kannattavuuden laskennassa, ottaa huomioon vain hankintahinnan ja mahdol-

liset työkustannukset. Elinkaarikustannus puolestaan ottaa huomioon koneiden hankinta-

hinnan ja työkustannusten lisäksi myös koneiden kulutuksen ja muut koneiden elinkaaren 

aikaiset kustannukset. Pitkällä tähtäimellä energiatehokkaampi kone tulee todennäköisesti 

halvemmaksi säästyneiden energiakulujen myötä. 

 

Käytännössä tavoitteet tähtäävät energian käytön ja kulutuksen vähentämiseen sekä tulevai-

suuteen varautumiseen. Energian hinnan noustessa tulevaisuudessa, tulevat energiatehok-

kaat laitteet ja kulutustavat säästämään huomattavia summia. Väistämättömät muutokset 
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eivät myöskään pääse yllättämään, jos yritykset panostavat jo nyt energiatehokkuuteen 

enemmän kuin laissa määrätään. 

 

5.4.2 Visio 

 

Sekä EU että Suomi on asettanut tavoitteita energiaan liittyen. Puhtaamman energiantuo-

tannon pohjalta saadaan aikaan huomattavia päästövähennyksiä sekä energiatehokkuutta ja 

-tietoisuutta lisäämällä saavutetaan energian kulutuksen merkittävää vähenemistä. Tavoit-

teita ei tulla saavuttamaan pelkästään lakeja säätämällä, vaan myös asenteiden muutos on 

paikallaan. Kun ruohonjuuritasolle, tässä tapauksessa alueen pieniin ja keskisuuriin konepa-

ja- ja kunnossapitoyrityksiin, saadaan aikaan ymmärrys energiatehokkuuden ja puhtaan 

energiantuotannon tärkeydestä, ollaan menossa oikeaan suuntaan. Asenteiden muutosta 

avustaa informaation saanti. Energiatehokkuus säästää myös kustannuksia, jolloin yrityk-

sissä syntyy pitkällä tähtäimellä win-win-tilanteita. Yritysten pienistäkin energiansäästöistä 

syntyy yhteenlaskettuna suuria säästöjä, jolloin ollaan taas askeleen lähempänä tavoitteita. 

 

5.4.3 Strategia 

 

Energiatehokkuutta ajatellen muutostarve lähtee joko taloudelliselta pohjalta tai ympäristön 

näkökulmasta, riippuen yrityksen johtajan tai omistajan mielipiteistä. Strategia suunniteltiin 

vastaamaan yritysten tarpeisiin. Strategia on pyritty rakentamaan siten, että yritykset voivat 

itse tehdä kannattavuuslaskelmia energiatehokkuuden saralta ja täten pohtia uudistusten 

mielekkyyttä. Mahdollisen ulkopuolisen avun mukaan tuominen uudistusprojektiin kannat-

taa tehdä vasta vaiheessa neljä, jolloin yrityksellä itsellään on jo käsitys siitä mitä kannat-

taisi tehdä. Ulkopuolista apua käytettäessä olisi yrityksen kannalta järkevää pitää omaa 

henkilöstöä mukana projektissa, jolloin varmistutaan projektin sujumisesta niin kuin yritys 

itse haluaa. Strategia koostuu kuudesta eri vaiheesta, jotka on esitetty kuvassa 11. Yritys 

voi ja sen kannattaa säästösyistä suorittaa vaiheet yksi, kaksi, kolme ja kuusi itse. Eri vai-

heista voidaan palata takaisin ja miettiä olivatko tehdyt ratkaisut oikeita. Energiaohjelma on 
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pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi toteuttaa. Ohjelmaa käyttä-

essä kannattaa muistaa, että sillä saadaan aikaan vain suuntaa-antavia arvoja. 

 

Energiaohjelman tarpeellisuutta omalle yritykselle voi pohdiskella seuraavien kysymysten 

avulla:  

 Ovatko yrityksen lämmityskulut liian suuret? 

 Minä vuonna rakennukset ovat valmistettu ja milloin niitä on uusittu? 

 Onko rakennuksissa lämmöntalteenottoa esimerkiksi ilmastoinnissa? 

 Onko kattilan vaihto ajankohtaista? Kannattaisiko vaihtaa esimerkiksi öljykattilasta 

kaukolämpöön? (parempi lämmöntuotannon vuosihyötysuhde) 

 Tarvitaanko kesällä jäähdytystä? 

 Ovatko työtavat ja –koneet energiaa säästäviä? 

 Onko lähitulevaisuudessa tarvetta uusille laitehankinnoille? 

 Onko ilmastointi/lämmitys/valaistus ajastettu? 

 Onko yrityksen energianhankinnat kilpailutettu? 

 Haluaako yritys säästää energiakustannuksissa? 

 

Kaukolämmön lämmöntuotannon vuosihyötysuhde on 1,0; öljy- ja kaasukattilan 0,87–0,94 

ja lämpöpumppujen 2,0–2,5 (RakMK D52007, 14). 

 

Jos yhteen tai useampaan kysymykseen vastattiin kyllä, kannattaa yrityksen lähteä selvit-

tämään mahdollisia parannuskohteita. Parannuskohteita voisi lähteä etsimään muun muassa 

näiden asioiden joukosta 

 

Työprosessien mahdolliset energiatehokkuuskohteet: 

 Työntekijöiden käyttötottumukset. Opastetaan työntekijöitä säästämään ja kulutta-

maan energiaa tehokkaasti. Suljetaan ovet ja hanat vuotojen välttämiseksi sekä 

sammutetaan valot tiloista poistuessa. 
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 Lämpökäsittelyuunit. Tukitaan turhat ilmavuodot, vältetään käyttöä sähkönkulutuk-

sen huippuaikaan sekä keskitetään uunien käyttö yhtenäiselle ajanjaksolle. 

 Hitsaustapa. Valitaan hitsaustapa työkohteen mukaan ja vältetään paljon energiaa 

tarvitsevia hitsauslaitteita, kuten MIG/MAG. 

 Pintakäsittelyaltaat. Eristetään lämmönkarkailun välttämiseksi ulkopuolelta sekä 

mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan hankitaan altaaseen sopiva kansi. 

(Salmela 2010, 19-23) 

 

Kiinteistökohtaiset mahdolliset energiatehokkuuskohteet: 

 Valaistus. Suunnitellaan tarpeellinen valaistus ja käytetään mahdollisuuksien mu-

kaan kohdevalaisimia. Hyödynnetään luonnonvalo mahdollisimman hyvin sekä 

huolehditaan valaisinten ja ikkunoiden puhtaana pidosta. Ajastetaan valaistus käyt-

töaikoja vastaaviksi. 

 Lämmitysjärjestelmä. Tarkastellaan onko tiloissa riittävän hyvät eristykset ja tiivis-

tykset ja tukitaan turhat reiät, vertaillaan lämpöpumppujen hyödyllisyyttä kohteissa 

sekä vaihdetaan vähän käytettyihin tiloihin paikalliset lämmittimet. Ajastetaan tilo-

jen lämmitys käyttöaikoja vastaaviksi. 

 Ilmanvaihto ja ilmastointi. Optimoidaan ilmanvaihto työajan mukaan sekä kohteen 

tarpeeseen sopivaksi esimerkiksi kohdepoistoilla. Otetaan poistoilmasta lämpö tal-

teen. 

 Paineilmajärjestelmä. Säädetään järjestelmä vastaamaan todellista tarvetta. Tukitaan 

järjestelmän vuotokohdat ja käytetään kompressorin aiheuttama lämpö hyväksi. 

 Sähkömoottorit. Tehostetaan käyttöä ja optimoidaan järjestelmä vastaamaan todel-

lista tehon tarvetta. Moottoreihin voidaan harkita käytettäväksi mahdollisuuksien 

mukaan myös taajuusmuuttajia 

 Veden kulutus. Käytetään lämmintä vettä säästeliäästi ja tukitaan mahdolliset vuo-

dot vesijärjestelmässä. Otetaan mahdollisuuksien mukaan lämpö talteen jätevedestä. 

(Salmela 2010, 23-27) 
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Kuva 11. Energiaohjelman vaiheet. 

 

Vaihe 1 
 

Ongelman havaitseminen 
 

Vaihe 2 
 

Ratkaisujen pohdinta 
 

Vaihe 3 
 

Vaihtoehtojen laskenta 
 

Vaihe 4 
 

Käytännön suunnittelu 
 

Vaihe 5 
 

Suunnitelman toteutus 
 

Vaihe 6 
 

Tulosten arviointi 
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Energiaohjelman vaiheet voidaan määritellä seuraavasti: 

1) Ensimmäisessä vaiheessa pyritään hahmottamaan syyt, jotka ovat johtaneet muutos-

tarpeeseen. Tässä vaiheessa tulisi miettiä mitkä asiat vaikuttavat ongelmaan sekä 

hahmottaa ne asiat, joita on mahdollista parantaa. Ongelmana voi olla esimerkiksi 

teollisuushallin suuri lämmön kulutus ja sen karkaaminen harakoille. Tähän vaikut-

taa muun muassa huono rakennusten eristys tai huonolla hyötysuhteella toimivat 

lämpökoneet. 

2) Toisessa vaiheessa havaitulle muutostarpeelle mietitään korjaus- ja parannusvaih-

toehtoja sekä pohditaan ovatko mahdolliset parannukset järkeviä suorittaa. Yleensä 

tässä vaiheessa mieleen tulee erilaisia vaihtoehtoja ja niistä voidaan valita muutamia 

parhaimmilta vaikuttavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi lämmönkarkailun yhteydessä 

voidaan miettiä olisiko rakennuksen lämmöneristys tai mahdollisesti lämmöntal-

teenotto ilmastoinnista sopiva ratkaisu ongelmaan. 

3) Kolmannessa vaiheessa lasketaan valittujen korjausten tai parannusten kustannuksia 

ja takaisinmaksuaikaa. Pyritään valitsemaan vaihtoehto, joka maksimoi hyödyn sekä 

energiatehokkuuden ja talouden kannalta. Toisin sanoen tarkastellaan saadaanko li-

säeristyksestä tai lämmöntalteenottolaitteesta riittävästi hyötyä kuluja kohtaan ja 

kuinka pitkäksi takaisinmaksuaika suurin piirtein venyy. 

4) Neljännessä vaiheessa tehdään tarkempia suunnitelmia valitun uudistuksen käytän-

nön toteutuksesta. Mahdollisen ulkopuolisen avun palkkaaminen tulee tässä vai-

heessa aiheelliseksi, jos omalla yrityksellä ei ole potentiaalia suorittaa parannuksia 

itse. Alansa ammattilaiset tietävät miten käytännön toteutus parhaiten onnistuu ja 

heiltä saa myös tarkemmat kustannusarviot. Tässä vaiheessa voidaan myös palata 

miettimään ongelmalle uusia ratkaisuja, jos valittu vaihtoehto huomataan epäsopi-

vaksi ratkaisuksi. 

5) Viides vaihe on valitun uudistuksen toteuttaminen. Jos epäilee oman yrityksen po-

tentiaalia toteuttaa uudistus itse, kannattaa se teettää ammattilaisella. Tällöin var-

mistutaan työn laadusta sekä mahdollisten kansallisten määräysten ja turvallisuuden 

noudattamisesta. Jos käytetään ulkopuolista urakoitsijaa apuna, yrityksen olisi hyvä 

pitää myös oma edustaja mukana projektissa, jotta lopputulos vastaisi haluttua. 
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6) Kuudennessa vaiheessa arvioidaan uudistuksen tulokset ja suoritetaan lopulliset las-

kelmat energiansäästöstä sekä uudistuksen taloudellisista vaikutuksista. Jos haluttu-

ja tuloksia ei ole saavutettu, voidaan palata ensimmäiseen vaiheeseen ja miettiä oli-

ko ongelma määritetty oikein. 

 

Energiatehokkuushankkeisiin on olemassa erilaisia tukia ja ohjelmia, jotka parantavat in-

vestointien kannattavuutta yrityksen kannalta katsottuna. Esimerkiksi ESCO-hankkeissa 

ulkopuolinen energia-asiantuntija suorittaa yrityksen toivomia toimenpiteitä ja investointeja 

energian säästämiseksi. ESCO-hanke on yleensä jatkoa energian käytön tarkasteluille ja se, 

sekä energiansäästöinvestointi maksetaan säästöillä, jotka energian kulutuksen vähenemi-

nen tuottaa. Käytännössä palvelun hankkiva yritys maksaa säästyneellä energiamaksuilla 

ESCO-palvelun sekä laitosinvestoinnit palvelun tarjoajalle. Kun investoinnit on maksettu, 

alkaa energiansäästö näkyä yrityksen omassa toiminnassa vähentyneinä energialaskuina. 

ESCO-palveluntarjoaja (Energy Service COmpany) on vastuussa energiatehokkuuden pa-

ranemisesta. ESCO-hankkeisiin on myös mahdollista saada valtiollista tukea. (Lappalainen 

et al. 2005, 2.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea erilaisiin energiatehokkuus ja uusiutuvan ener-

gian käyttöä lisääviin hankkeisiin. Energiansäästöinvestoinneille tuen suuruus on noin 15–

20 %, maksimissaan 30 % hankkeen kustannuksista. ESCO-palveluiden hankkeisiin tuen 

suuruus on ollut noin 20–25 %. Energiakatselmusten ja –analyysien tuki on yleensä noin 

40-50 % ja uusiutuvan energian hanketuki noin 10–25 %. Jokaisen hankkeen tukimäärä 

arvioidaan erikseen. Energiansäästöinvestointituen saamiselle on olemassa muutamia vaa-

timuksia, jotka hankkeen tulee täyttää. Käytännössä hankkeen tulee olla energiaa säästävä 

ja oikeisiin laskelmiin perustuva. Koulutus, seurannan tehostaminen tai uudisrakentaminen 

eivät ole hyväksyttäviä tuen piiriin. Lisäksi hankkeen suora takaisinmaksuaika tulisi olla 

noin 3-15 vuotta. Tätä pienemmät ajat katsotaan toteutuvan joka tapauksessa riippumatta 

energiatuen saannista ja ylimeneviä aikoja ei lasketa enää energiainvestoinneiksi johtuen 

kannattavuuden heikkoudesta energiansäästön kannalta. (EK 2009a, b, c, d.) 
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6 PILOTTIPROJEKTI 
 

Pilottiprojektissa testataan energiaohjelman toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä. Pilottipro-

jektiin valittiin Lappeenrannassa sijaitsevan Outotec Filters Oy:n (entinen Larox Oy) omis-

tuksessa oleva teollisuushalli. Outotec Filtersin toiminnot Lappeenrannassa ovat erilaisten 

teollisuussuodattimien suunnittelu, valmistus ja suodattimien elinkaaren jälkimarkkinointi-

palvelu. Suodatinteknologioita käytetään lähinnä kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja 

kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. (Mining-technology.com 2010.) Outotec Filters 

työllistää Lappeenrannassa noin 220 henkilöä, joten se luokitellaan tässä yhteydessä kes-

kisuureksi yritykseksi, vaikka Outotec kokonaisuudessaan on suuryritys.  

 

Pilottiprojektiin valikoitui mukaan kaksiosainen tuotantohalli. Projekti alkoi kartoittamalla 

hallin energiankulutusta. Hallin huomattiin kuluttavan runsaasti lämpöenergiaa ja haluttiin 

saada selville voisiko tässä olla yksi energiansäästökohde. Tästä päästiin energiaohjelman 

ensimmäiseen vaiheeseen. Lämpöä tuntui menevän hukkaan joka puolelta, rakenteiden lä-

vitse, talvella avonaisista ovista sekä ilmanvaihdon mukana. Toisessa vaiheessa pohdittiin 

miten lämpöhäviöt saataisiin kuriin ja päädyttiin vertailemaan sekä rakenteiden lisäeristystä 

että lämmöntalteenoton lisäämistä hallista tulevaan poistoilmaan. Kolmannessa vaiheessa 

suoritettiin taloudellisia laskelmia vaihtoehtojen perusteella. Tästä eteenpäin kohdat 4, 5 ja 

6 jäävät yrityksen pohdittaviksi, kannattaako lämpöhäviöiden pienentämiseen panostaa ja 

tuovatko uudistukset yritykselle tarpeeksi taloudellista hyötyä. Seuraavissa kappaleissa on 

käyty läpi energiaohjelman kohdat 1, 2 ja 3 rakenteiden ja lämmöntalteenoton osalta. 

 

6.1 Lähtötiedot 
 

Lähtötietokysely tehtiin liitteen II mukaisella lomakkeella, jonka yritys täytti joko täsmälli-

sillä tiedoilla, arvioilla tai jätti tyhjäksi. Lomakkeessa kysyttiin rakenteiden, ilmanvaihdon 

ja ilmanvaihdon tietoja. Lisäksi tehtiin laskelmiin tarvittavia täydentäviä kysymyksiä. Läh-

tötietojen perusteella lasketaan alustavat energiansäästömahdollisuudet ja vaihtoehtojen 

kannattavuus. Taulukossa 6 on esitetty yritykseltä saadut lähtötiedot. 
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Taulukko 6. Pilottiprojektiin valitun hallin lähtötiedot. 

Pinta-ala 5 035 m2 

Tilavuus 56 390 m3 

Korkeus 11,2 m 

Ulkoseinien leveys 285,7 m 

Sisälämpötila 18–22 ºC 

Vuotuinen lämmitysaika n. 4 320 h/a 

Seinien materiaali siporex 

Seinien paksuus 250 mm 

Seinien pinta-ala n. 3 200 m2 

Ikkunoiden pinta-ala n. 200 m2 

Katon paksuudet 200–250 mm 

Katon materiaalit siporex/ontelolaatta 

Katon pinta-ala 5 035 m2 

Ovien pinta-ala n. 200 m2 

Ovien materiaali pelti 

Ovien paksuus n. 60 mm 

Ilmanvaihto syrjäytys ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon käyttöaika n. 14 h/päivä 

Ilmanvaihdon teho 2 kW 

Ilmanlämmitysjärjestelmä vesi 

Ilmanlämmityksen käyttöaika 24 h/päivä 

Kohdepoistojen imurien määrä 3 kpl 

Kohdepoistojen imurien tehot 1,5 kW 

Kohdepoistojen imurien käyttöajat 8 h /päivä 

A-hallin tulopuhallin 11,1/5,5 m3/s 

A-hallin poistopuhallin 11,1/5,5 m3/s 

B-hallin tulopuhallin 15/7,5 m3/s 

B-hallin poistopuhallin 12,5/5,5 m3/s 
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6.2 Rakenteet 
 

Rakenteiden osalta selvitetään eri osien U-arvot, rakenteiden kautta häviävä lämpömäärä 

sekä rakennuksen lämmitykseen tarvittava energiamäärä. Lisäksi selvitetään lisäeristyksen 

aikaansaamaa lämpösäästöä ja vertaillaan erilaisia lisäeristysvaihtoehtoja. Lopuksi tarkas-

tellaan rakenteiden muutoksista aiheutuvia kustannuksia sekä takaisinmaksuaikaa.  

 

6.2.1 Laskenta nykyarvoilla 
 

Lasketaan seinien, katon, ovien ja ikkunoiden U-arvot annettujen lähtötietojen perusteella 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määritellyillä tavoilla. Alapohja jätetään pois tar-

kastelusta, koska suuria koneita ja muita laitteita on hankala lähteä siirtelemään mahdolli-

sen alapohjaremontin alta ja energiaohjelman tarkoituksena on pitää toteutus mahdollisim-

man helppona. Alapohjan lisäeristyksestä saatavat mahdolliset hyödyt voidaan muutenkin 

olettaa jäävän pieniksi verrattuna työmäärään ja kustannuksiin. Liitteessä III on esitettynä 

laskentaan tarvittavia rakennusaineiden normaalisia lämmönjohtavuuksia, jotka löytyvät 

myös Suomen rakentamismääräyskokoelman 4. osasta, taulukosta 1. 

 

Ympäristöministeriön julkaiseman Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta C4 (2003, 

luku 2) löytyy valmiita yhtälöitä U-arvon laskentaan. Seinien, katon ja ovien U-arvot voi-

daan laskea yhtälöllä 

 

= 1/  (1) 

 

U =  lämmönläpäisykerroin  

RT =  rakennusosan kokonaislämmönvastus ympäristöstä ympäristöön . 

 

Kun oletetaan rakennusosien ainekerrokset tasapaksuiksi ja tasa-aineisiksi sekä lämmön 

siirtyvän ainekerroksiin nähden kohti suoraan voidaan RT laskea yhtälöllä 
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 (2) 

 

Rsi = sisäpuolinen pintavastus  

R1 = , R2 =  … Rm = , jossa 

d1, d2,… dm = ainekerroksen 1, 2, .. m paksuus [m] 

1, 2,… m = ainekerroksen 1, 2, …m normaalinen lämmönjohtavuus  

Rg = rakennusosassa olevan ilmakerroksen lämmönvastus  

Rb = maan lämmönvastus  

Rq1, Rq2,…,Rqn = ohuen ainekerroksen 1, 2, …, n lämmönvastus  

Rse = ulkopuolinen pintavastus  

Rj = epätasaisen ainekerroksen j lämmönvastus, jossa 

= + + , jossa 

, … ,  = epätasa-aineisessa ainekerroksessa j olevan osa-alueen a,b,…,n 

    suhteellinen osuus ainekerroksen kokonaispinta-alasta 

aj, bj,… nj = ainekerroksen a, b, …n normaalinen lämmönjohtavuus  

 

Laskettaessa epätasaisia materiaaleja, kuten eristevilloja ja niihin liittyviä koolauksia ote-

taan Rj huomioon. Tasalaatuisia pintoja laskettaessa Rj:n voi jättää pois laskuista. 

 

Seinämateriaalina käytetty siporex käsitellään tässä karkaistuna kevytbetonina, jonka nor-

maalinen lämmönjohtavuus, 0,125  , saadaan liitteestä III. Sisä- ja ulkopuoliset pinnan-

vastukset saadaan puolestaan Suomen rakennusmääräyskokoelman C4 luvusta 5. Rsi:n ar-

voksi saadaan 0,13  ja Rse:n 0,04 , koska seinien oletetaan olevan pystysuoria. Li-

säksi oletetaan että seinät eivät sisällä tuulirakoja eivätkä ohuita ainekerroksia, koska mate-

riaaliksi on ilmoitettu vain siporex. Maanvastaisten rakenteiden vastusarvoja käytetään lä-
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hinnä laskettaessa maanpintaa vasten olevaa alapohjaa, joten sekin jätetään huomioimatta 

seinien laskennassa. Seinien U-arvoksi saadaan näin ollen 

 

= = 0,461 . 

 

Hallin katto voidaan olettaa tasakatoksi, koska hallin pinta-ala vastaa katon pinta-alaa. Ka-

ton materiaalit ovat siporexia, paksuus 250 mm, sekä ontelolaatta, joka on teräsbetonista 

valmistettu laatta. Koska ontelolaatalle ei ole määritelty Suomen rakentamismääräysko-

koelmassa C4 normaalista lämmönjohtavuutta, voidaan arvoksi olettaa 0,17 , joka vas-

taa 200 mm ontelolaatan normaalista lämmönläpäisykerrointa erään valmistajan mukaan. 

Ontelolaatan oletetaan sisältävän myös tuuletettu ilmatila, ohut eriste sekä lämmöneriste, 

jotka ovat huomioitu ontelolaatan lämmönläpäisykertoimessa. (Isover a.) Suomen rakenta-

mismääräyskokoelmasta saadaan sisäpuoliseksi pintavastukseksi 0,10 , koska katto 

luovuttaa lämpöä ylöspäin ja ulkopuoliseksi 0,04 . Oletetaan, että katon päällä on ruos-

tumaton teräs pelti, jonka paksuus on 0,006 m ja lämmönjohtavuus 17 , joka saadaan 

liitteestä III. Pellin muita mahdollisia ohuita kerroksia ei oteta huomioon. Lisäksi oletetaan, 

että muita lämmönvastuksia ei ole. Tällöin katon U-arvoksi saadaan 

 

= = 0,301 . 

 

Hallin ovien materiaaliksi on ilmoitettu pelkkä pelti, jota käsitellään tässä ruostumattomana 

teräksenä, ja jonka normaalinen lämmönvastus löytyy liitteestä III. Hallin sisä- ja ulkopuo-

liset lämmönvastukset voidaan olettaa samoiksi kuin seinällä. Täten ovien U-arvoksi tulee 

 

= = 5,76 . 
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Ikkunoiden U-arvoa laskettaessa käytetään yhtälöä 

 

=  (3) 

 

Avaloaukko = valoaukon pinta-ala [m2] 

Uvaloaukko = valoaukon lämmönläpäisykerroin  

Akarmi = karmi- ja puiteosan projektiopinta-ala ikkunan lasituksen tasossa  

  [m2] 

Ukarmi = karmi- ja puiteosan lämmönläpäisykerroin  

v = valoaukon reunan viivamainen lisäkonduktanssi  

lv = valoaukon reunaan muodostuvan viivamaisen kylmäsillan pituus  

  [m]. 

 

Valoaukon U-arvo määritetään puolestaan yhtälöllä 

 

=    (4) 

 

dj = lasin tai läpinäkyvän ainekerroksen j paksuus [m] 

j = lasin tai läpinäkyvän ainekerroksen j lämmönjohtavuus  

Rsj = lasivälin j lämmönvastus  

 

ja karmi- ja puiteosien U-arvo yhtälöllä 

 

=     (5) 
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 = todellisuudessa moniulotteisen lämpövirtauksen huomioon ottava korjaus- 

  kerroin 0,7 

d = karmi- ja puiteosan keskimääräinen paksuus [m] 

n = karmi- ja puiteaineen normaalinen lämmönjohtavuus . 

 

Lähtötiedoissa on annettu ikkunoiden pinta-aloiksi yhteensä 200 m2. Tällä tiedolla ei saada 

tehtyä laskelmia ikkunan U-arvosta. Tekemällä oletuksia voidaan arvioida ikkunan U-arvoa 

suuntaa-antavasti. Oletetaan ikkunoiden olevan kaksilasiset ja väliaineen olevan ilmaa. Li-

säksi oletetaan karmien materiaaliksi puu ja piirin mitoiksi 1 m x 200 m ja pystykarmit 2 m 

välein eli karmien yhteispituudeksi tulisi 501 m. Oletetaan myös ikkunalasien paksuus 4 

mm:ksi ja lasivälin paksuus sekä karmien- ja puiteosien paksuus samaksi kuin seinän pak-

suus eli 250 mm. Ilman emissiviteetin arvioidaan olevan 0,4. Sisä- ja ulkopuoliset pintavas-

tukset ovat samoja kuin seinällä, koska ikkunat ovat pystysuorassa. Normaalinen lämmön-

johtavuus löytyy liitteestä III ja on lasille 1,0 . Tällöin valoaukon U-arvoksi saadaan 

 

= = 1,85 . 

 

Karmien U-arvo puolestaan voidaan arvioida olevan 

 

= = 0,614 . 

 

Oletetaan karmien projektiopinnan paksuuden olevan 0,05 m paksu ja ikkunoiden pinta-

alan olevan 200 m2 sisältäen karmit. Karmi- ja puiteosien projektiopinta-alaksi sekä ikku-

nan pinta-alaksi saadaan näin ollen 

 

= (200m 1m) (199,9m 0,9m) + 101 (1m 0,05m) = 25,14m  

= 200m 25,14m = 174,86m   
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Ikkunalle voidaan nyt laskea suuntaa antava U-arvo 

 

= = 1,79 . 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa C3 (2010, luku 3) on lueteltu rakennukseen 

kuuluvien osien enimmäislämmönläpäisykertoimen arvoja. Lämpimän tilan (huonelämpöti-

la yli +17 ºC) seinän, yläpohjan ja alapohjan yksittäiset lämmönläpäisykertoimet saa olla 

enintään 0,6  ja ikkunoiden 1,8 . Näin ollen seinä, katto ja ikkunat olisivat hyväk-

syttävissä rajoissa. Toisaalta jos vertailtaisiin rakennuksen vaipan kokonaislämpöhäviötä, 

olisivat kaikki U-arvot liian suuria. Vaipan kokonaislaskennassa vertailuarvoina käytettävät 

arvot ovat seinälle 0,17 , katolle 0,09 , maata vasten olevalle alapohjalle 0,16  

sekä ikkunoille ja oville 1,0 . Tässä tarkastelussa ei kiinnitetä huomiota rakennuksen 

vaipan kokonaislämpöhäviöön, koska tarkastelussa ei ole esimerkiksi otettu huomioon hal-

lin alapohjaa eivätkä kaikki lähtötiedot ole tarpeeksi tarkkoja. Lisäksi määräykset ovat tar-

koitettu uusille rakennuksille. 

 

Saatujen U-arvojen perusteella voidaan laskea rakennuksen eri osien aiheuttamat lämpöhä-

viöt yhtälöllä 

 

( )    (6) 

 

 = rakennusosan lämpöhäviö [W] 

Ts = sisälämpötila [K] 

Tu = ulkolämpötila [K]. 

(Seppänen 2001, 102.) 
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Oletetaan sisälämpötilaksi keskiarvo annetuista lähtötiedoista eli 20 ºC ja lasketaan keski-

määräiset ulkolämpötilat taulukon 4 keskiarvona, jolloin keskimääräisiksi ulkolämpötiloik-

si saadaan taulukossa 7 esiintyvät arvot. 

 
Taulukko 7. Keskimääräiset mitoituslämpötilat. 

 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

ºC -8 -7,5 -3 3 10 14,5 17,5 15 10,5 4,5 -1,5 -5,5 

 

Liitteessä IV on esitetty yksityiskohtainen laskenta eri rakennusosien eri kuukausilämpöhä-

viöille. Eri osien vuosittaiset lämpöhäviöt ovat 

 

. = 281025 W = 281 kW  

. = 289667 W = 289 kW  

. = 219456 W = 219 kW  

. = 68199 W = 68,2 kW  

. = 857390 W = 857 kW . 

 

Jos hallin vertailussa olevien rakennusosien U-arvot olisivat uusien rakennusten vähim-

mäismääräysten tasolla, niin lämpöhäviöt olisivat  

 

. = 103632 W = 104 kW  

. = 86325 W = 86,3 kW  

. = 38100 W = 38,1 kW  

. = 38100 W = 38,1 kW  

. = 266157,1 W = 266 kW . 

 

Lähtötietojen mukaan hallia lämmitetään 24 tuntia vuorokaudessa. Kun vuoden sisältämät 

tunnit jaetaan eri kuukausille niiden sisältämien päivien mukaan, saadaan laskettua hallin 

energiankulutus kuukausittain sekä nykyisillä U-arvoilla että määräysten edellyttämillä U-

arvoilla. Taulukossa 8 on esitetty kuukausien ajanjaksojen pituudet. 
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Taulukko 8. Kuukausien ajanjaksot (RakMK D5 2007, 66). 

 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

 

Lähtötietojen perusteella voidaan laskea rakenteiden lämmönläpäisystä johtuvan lämmi-

tysenergian tarve kuukausittain. Lähtötiedoilla laskettuna lämmitysenergian tarve on vuo-

sittain 624,9 MWh ja määräysten teoreettisilla arvoilla laskettuna 193,5 MWh. Suurimmat 

erot lämmitysenergian tarpeesta osuvat talvikaudelle ja niissä on huomattavia eroja. Kuvas-

sa 12 on esitetty lämmitysenergiantarpeet nykyisillä sekä teoreettisilla arvoilla. Teoreettis-

ten arvojen lämmöntarve on saatu sijoittamalla lähtötiedoilla laskettuihin lämmöntarpeisiin 

määräyksissä esiintyvät U-arvot. 

 

 
Kuva 12. Hallin kuukausittaiset rakenteiden johtumisesta aiheutuvat lämmitysenergian tarpeet eri U-arvoilla. 

 

Todellisuudessa hallia lämmitetään lämmityskaudella kuitenkin vain noin 4 320 h vuosit-

taisen 8 760 h sijaan, jolloin viikonloput ja kesäkauden lämmitys jäävät pois. Tällöin hallin 

lämmitykseen tarvittava energia voidaan laskea lämmityskauden keskimääräisen ulkoilman 

lämpötilan, 0 °C, avulla (RakMK D5 2007, 56). Hallin kokonaislämpöhäviö saadaan sijoit-

tamalla yhtälöön 6 ulkolämpötilan paikalle 0 °C ja laskemalla rakennusosien lämmönhäviöt 
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. = 0,461 3200m (20 0)K = 29504W  

. = 0,301 5035m (20 0)K = 30310,7W  

. = 5,76 200m (20 0)K = 23040W  

. = 1,79 200m (20 0)K = 7160W  

. = (29504 + 30310,7 + 23040 + 7400)W = 90014,7W. 

 

Näin ollen todelliseksi vuosittaiseksi lämmitysenergian tarpeeksi saadaan 

 

. = 90014,7W 4320h = 389900304Wh = 388,9MWh. 

 

6.2.2 Muutoksen vaikutus lämmitysenergian tarpeeseen 
 

Tarkastellaan lämmitystarpeen muutosta suhteessa rakenteiden muutokseen. Rakenteiden 

muutoksessa keskitytään tarkastelemaan lähinnä seiniä ja kattorakennetta, koska ne ovat 

suurimmat lämpöhäviön aiheuttajat laskelmien perusteella ja muissa rakenteissa oli oletettu 

paljon laskentaan tarvittavia arvoja. 

 

Seinien materiaali on siporexia ja ne voidaan lisäeristää kummalta puolelta tahansa. Mo-

lemmissa puolissa on omat ongelmansa. Ulkopuolisessa eristyksessä täytyy varmistua siitä 

että kosteus pääsee haihtumaan sisäpuolelta tai jättää tuulirako eristevillan ja ulkopinnan 

väliin. Sisäpuolinen eristys puolestaan vaatisi laitteiden poisottamista hallin seiniltä ja tämä 

puolestaan häiritsisi työntekoa ja lopulta pienentäisi hallin tilavuutta. Tarkasteluun valitaan 

ulkopuolinen eristys, johon kuuluu sisältäpäin lähtien siporex seinä, eristevilla ja koolaus, 

tuulirako sekä ulkoverhous. (H+H 2010, 8.) Valitaan ulkoverhoukseen käytettäväksi seinä-

pelti, jonka ulkomuodon periaate esitetään kuvassa 13 ja toteutetaan tuulirako koolauksen 

yhteydessä kuvassa 14 esitetyllä tavalla. 
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Kuva 13. Pellin poikkileikkauksen periaatekuva A-profiilissa (Metehe Oy). 

 

 

 
Kuva 14. Seinämän poikkileikkaus lisäeristyksen jälkeen. 

 

Vertaillaan eri valmistajien eristevilloja ja paksuuksia. U-arvon laskennassa ei oteta huomi-

oon tuulirakoa tai ulkoverhouspeltiä, koska tuulirako eristekerroksen ja ulkoverhouksessa 

käytettävän pellin välissä on suurempi kuin 15 cm2/m. Vaikka tuuliraossa sijaitsevat tuki-

puut, joita ei huomioida U-arvon laskennassa, estävät tuulen suoran virtauksen, seinäpellin 

muoto mahdollistaa tuulen vapaan virtauksen tuuliraossa. Lisäksi tarkastelussa käytetään 

ulkopuolisena pintavastuksena sisäpuolista pintavastusta suositusten mukaan. (RakMK C4 

2003, 17.) 

 

Seinäpinnan uudet U-arvot saadaan laskettua yhtälöiden 1 ja 2 avulla. Taulukossa 9 on lue-

teltuna uusia lisäeristyksen laskentaan käytettyjä arvoja. Eristevillana käytetyille Paroc eXt-

Eristekerros ja 
koolaus 

Ulkoverhouspelti 

Siporex seinä Tuulirako 
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ralle ja Isover KL 35:lle on määritelty d-arvot, jotka antavat pehmeiden eristeiden osalta 

noin  20  %  paremmat  -arvot  kuin  Rakentamismääräyskokoelmassa  C4  määritellyt  n-

arvot. Kyseiset eristeet ovat kuitenkin CE-merkittyjä tuotteita, joten laskuissa käytetään 

valmistajan ilmoittamia tarkempia arvoja. (Paroc a.) Laudan -arvo on otettu Rakentamis-

määräyskokoelmasta, jonka osa on liitteessä III. Parocin eriste on vuorivillaa ja Isoverin 

eriste on mineraalivillaa. Seinäpellin profiili on 20. Rakennusaineet lasketaan ilman arvon-

lisäveroa. 

 
Taulukko 9. Seinien lisäeristekerrosten arvoja. (Paroc b 2010, 4; Isover  2007, 6; PRP 2008; Tamminiemen 

Saha ja Höylä. 2010) 

Lisäeriste paksuus [m] leveys [m] d  Hinta [€/m2] 

Paroc eXtra 0,125 0,565 0,036 7,6 

 0,15 0,565 0,036 9,19 

 0,175 0,565 0,036 10,84 

Isover KL 35 0,125 0,565 0,035 6,7 

 0,15 0,565 0,035 8,09 

 0,175 0,565 0,035 9,7 

Lauta 0,100 0,020 0,12 0,55 €/m 

 0,125 0,020 0,12 0,72 €/m 

 0,15 0,020 0,12 0,85 €/m 

 0,175 0,020 0,12 1 €/m 

Ilmarako 0,02 - - - 

Profiili 20 A, 

Hard Coat -

pinnoite 

0,0006 - - 7,87 

 

Liitteessä V on laskettu epätasaisen ainekerroksen eli eristevillan ja lautakoolauksen läm-

mönvastukset eri eristelaaduille ja paksuuksille. Niiden avulla voidaan laskea U-arvot kuu-

delle eri lisäeristystyypille. 
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= 0,13 + + 2,573 + 0,13 = 0,207   

= 0,13 + + 3,216 + 0,13 = 0,183   

= 0,13 + + 3,859 + 0,13 = 0,158   

= 0,13 + + 2,638 + 0,13 = 0,204   

= 0,13 + + 3,298 + 0,13 = 0,180   

= 0,13 + + 3,957 + 0,13 = 0,161  . 

 

Kun tiedetään U-arvot, voidaan seinän vuosittaiset lämpöhäviöt määrittää sijoittamalla U-

arvot alkuperäisten U-arvojen tilalle. Taulukkoon 10 on kerätty todellisen lämmityskauden 

aikaisten alkuperäisten ja lisäeristyksellisen seinän lämpöhäviöitä, niitä vastaavia lämpö-

energian tarpeita sekä niistä koituva vuotuinen lämmitysenergiansäästö.  

 
Taulukko 10. Alkuperäisen ja lisäeristyksellisten seinien lämpöarvoja. 

Seinät U-arvo [ ]  [kW] 
Lämmitysenergian 

tarve [MWh] 

Vuotuinen 

säästö [MWh] 

Alkuperäinen 0,461 29,5 127,5 - 

Paroc 100 0,207 13,2 57,2 70,2 

Paroc 125 0,183 11,7 50,5 77,0 

Paroc 150 0,158 10,5 45,2 82,3 

Isover 100 0,204 13,1 56,4 71,0 

Isover 125 0,180 10,9 49,7 77,7 

Isover 150 0,161 10,3 44,5 83,0 
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Katon materiaalit ovat puolestaan 250 mm siporexia sekä 200mm ontelolaattaa. Katon U-

arvo oli 0,301 . Katon lisäeristys toteutetaan ulkopuolelta. Siporexin ja ontelolaatan 

päälle asennetaan höyrynsulku, eristevilla ja kattopelti. Höyrynsulku estää rakennekosteu-

den tiivistymisen lisäeristeisiin. (H+H 2010, 6, 7.) Ilmarako tulee samalla tavalla kuin sei-

närakenteessa eikä vaikuta laskennallisesti kuin ulkopuoliseen pintavastukseen samoin kuin 

seinässä. Oletetaan vanha kattopelti siirrettäväksi eristyksen päälle, joka myöskään ei vai-

kuta lisäeristyksen jälkeisiin U-arvoihin. Katon poikkileikkaus on esitetty kuvassa 15. 

 

 
 

Kuva 15. Katon poikkileikkaus lisäeristyksen jälkeen. 

 

Taulukossa 11 on eritelty katon lisäeristyksessä käytettävien materiaalien tiedot. Katon U-

arvon laskennassa ei oteta huomioon tuulirakoa tai ulkoverhouspeltiä, koska tuulirako eris-

tekerroksen ja katon suojana käytettävän pellin välissä on suurempi kuin 15 cm2/m. Vaikka 

tuuliraossa sijaitsevat tukipuut, joita ei huomioida U-arvon laskennassa, estävät tuulen suo-

ran virtauksen, kattopellin muoto mahdollistaa tuulen vapaan virtauksen tuuliraossa. Eriste-

villojen ja laudan arvot on määritelty samoin kuin seinäpinnassa. Höyrysulku luetaan 

ohueksi aineeksi, jonka lämmönvastus on Suomen rakentamismääräyskokoelman C4 

(2003, luku 5) mukaan 0,02 . Eristeet ovat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 

Eristekerros 
ja koolaus 

Siporex ja ontelolaatta 

Höyrysulkumuovi 

Tuulirako 

Kattopelti 
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Taulukko 11. Katon lisäeristekerrosten arvoja. (Taloon.com; Paroc b 2010, 4; Isover 2007, 6; PRP 2008; 

Tamminiemen Saha ja Höylä. 2010) 

Lisäeriste paksuus [m] leveys [m] d  Hinta [€/m2] 

Höyrysulku 0,0002 3 - 1,89 

Paroc eXtra 0,15 0,565 0,036 9,19 

 0,175 0,565 0,036 10,84 

 0,2 0,565 0,036 12,45 

Isover KL 35 0,15 0,565 0,035 8,09 

 0,175 0,565 0,035 9,70 

 0,2 0,565 0,035 11,13 

Lauta 0,1 0,020 0,12 0,55 €/m 

 0,15 0,050 0,12 0,85 €/m 

 0,175 0,050 0,12 1 €/m 

 0,2 0,050 0,12 1,14 €/m 

Ilmarako 0,02 - - - 

 

Liitteessä V on laskettu epätasaisen ainekerroksen eli eristevillan ja lautakoolauksen läm-

mönvastukset eri eristelaaduille ja paksuuksille. Niiden avulla voidaan laskea U-arvot kuu-

delle eri lisäeristystyypille. Kattopinnan uudet U-arvot saadaan laskettua yhtälöiden 1 ja 2 

avulla.  

 

= 0,1 + + + 3,859 + 0,02 +

0,1 = 0,138   
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= 0,1 + + + 4,502 + 0,02 +

0,1 = 0,127   

= 0,1 + + + 5,145 + 0,02 +

0,1 = 0,117   

= 0,1 + + + 3,957 + 0,02 +

0,1 = 0,136   

= 0,1 + + + 4,617 + 0,02 +

0,1 = 0,125  

= 0,1 + + + 5,276 + 0,02 +

0,1 = 0,115  . 

 

Vaikka mikään U-arvo ei täytä uusille rakennuksille annettua arvoa 0,09 , ei katon eris-

tystä ole mielekästä lisätä enempää kuin 20 cm. 

 

Kun tiedetään U-arvot, voidaan katon vuosittaiset lämpöhäviöt laskea sijoittamalla U-arvot 

alkuperäisten U-arvojen tilalle. Taulukkoon 12 on kerätty todellisen lämmityskauden ai-
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kaisten alkuperäisten ja lisäeristyksellisen seinän lämpöhäviöitä, niitä vastaavia lämpöener-

gian tarpeita sekä niistä koituva vuotuinen lämmitysenergiansäästö.  

 
Taulukko 12. Alkuperäisen ja lisäeristyksellisten kattojen lämpöarvoja. 

Katto U-arvo [ ]  [kW] 
Lämmitysenergian 

tarve [MWh] 

Vuotuinen 

säästö [MWh] 

Alkuperäinen 0,301 30,3 130,9 - 

Paroc 150 0,138 13,9 60,0 71,0 

Paroc 175 0,127 12,7 55,1 75,9 

Paroc 200 0,117 11,8 50,9 80,0 

Isover 150 0,136 13,7 59,1 71,8 

Isover 175 0,125 12,6 54,3 76,7 

Isover 200 0,115 11,6 50,2 80,8 

 

6.2.3 Taloudellisuus 
 

Seinän kokonaishinta muodostuu tarvittavasta määrästä eristevillaa, koolauslaudoista, ilma-

rakoon käytettävistä laudoista sekä ulkoverhouspellistä. Eristevillan tarvittava määrä saa-

daan kertomalla seinän pinta-ala eristeen osuudesta eriste/koolauskerroksessa 

 

Eriste: 3200m = 0,966 3200m = 3091m . 

 

Koolauksessa käytettävä lauta hinnoitellaan €/m, jolloin halutaan saada tietoon koolaukses-

sa käytettävän laudoituksen yhteispituus. Lautojen yhteispituus saadaan laskemalla kuinka 

monta eriste/lautaparia menee seinien leveyteen ja kertomalla parien määrä seinien korkeu-

della 

 

Koolaus: 
( )

11,2m = 5470m. 
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Ulkoverhoukseen käytettävää peltiä tarvitaan seinien pinta-alan verran eli 3 200 m2. Olete-

taan, että tuulirakossa olevia lautoja laitetaan noin 1,5 m välein. Tällöin tuulirakoon tarvi-

taan lautaa seinien leveyden verran puolentoista metrin välein 

Tuulirako: 285,7m = 2133m. 

 

Kun tiedetään tarvikkeiden menekki seinän eristyksessä, voidaan laskea seinän hinta eri 

eristeillä. Taulukosta 9 löytyy laskentaan tarvittavat hinnat ja taulukossa 13 on esitetty sei-

nien hinnat kokonaisuudessaan ja kuinka paljon yksi säästetty MWh tulee kyseisellä eris-

tyksellä maksamaan. 

 
Taulukko 13. Seinien lisäeristekerrosten hintoja.  

Lisäeriste 
Paroc eXtra, 

100 

Paroc eXtra, 

125 

Paroc eXtra, 

150 

Isover KL 

35, 100 

Isover KL 

35, 125 

Isover KL 

35, 150 

Hinta 

alv. 0 % 

[€] 

48 700 53 762 59 432 46 382 50 980 56 032 

Säästö 

alv. 0 % 

[€/MWh] 

693 699 722 653 656 675 

 

Kaukolämmön hinta MWh:a kohden vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon kaukolämpöä 

kulutetaan. Mitä suurempi kuluttaja, sitä pienempi on lämmön hinta. Lappeenrannassa si-

jaitseva yritys ostaa kaukolämpönsä Lappeenrannan Energia Oy:ltä, jonka kaukolämmön 

tämänhetkinen myyntihinta suurille kuluttajille on 60,82 €/MWh. (Energiateollisuus 2010; 

Sikanen, sähköpostiviesti 29.7.2010.) Eri eristekerroksille voidaan laskea vuosittaiset sääs-

töt eristyksestä johtuen sekä säästöjen perusteella suora takaisinmaksuaika ilman työkuluja. 

Taulukossa 14 on esitetty nämä arvot. Arvonlisävero on edelleen jätetty pois tarkastelusta. 
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Taulukko 14. Seinien eristyksestä saatavat vuotuiset säästöt lämmönkulutuksen pienenemisestä johtuen.  

Lisäeriste 
Paroc eXtra, 

100 

Paroc eXtra, 

125 

Paroc eXtra, 

150 

Isover KL 

35, 100 

Isover KL 

35, 125 

Isover KL 

35, 150 

Säästö 

[€/a] 
4 272 4 681 5 004 4 319 4 726 5 047 

Takaisin-

maksuai-

ka [a] 
11,4 11,5 11,9 10,7 10,9 11,1 

 

Katon hinta puolestaan koostuu höyrysulkumuovista, eristevillasta, koolauslaudoista ja il-

marakoon käytettävistä laudoista. Eristevillan määrän laskenta tehdään samalla tavalla kuin 

seinän kohdalla. 

Eriste: 5035m = 0,966 5035m = 4863m . 

 

Katon koolaus lasketaan myös samoin kuin seinän. Koska katon muotoa ei tiedetä, lasken-

nassa käytetään katon pinta-alan neliötä, 71,0m 

 

Koolaus: 
( )

11,2m = 8607m. 

 

Kattoon käytettävän höyrysulun hinta ilmoitetaan €/m2 ja pinta-ala on sama kuin katon eli 

5035 m2. Tuulirakoon käytettävän laudan yhteispituus saadaan samalla tavalla kuin seinissä  

 

Tuulirako: 71,0m = 2283m. 

 

Kun tiedetään tarvikkeiden menekki seinän eristyksessä, voidaan laskea katon hinta eri eris-

teillä. Taulukosta 11 löytyy laskentaan tarvittavat hinnat ja taulukossa 15 on esitetty katon 

hinnat kokonaisuudessaan ja kuinka paljon yksi säästetty MWh tulee kyseisellä eristyksellä 

maksamaan. 
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Taulukko 15. Katon lisäeristekerrosten hintoja.  

Lisäeriste 
Paroc eXtra, 

150 

Paroc eXtra, 

175 

Paroc eXtra, 

200 

Isover KL 

35, 150 

Isover KL 

35, 175 

Isover KL 

35, 200 

Hinta 

alv. 0 % 

[€] 

61 629 70 913 79 931 56 280 65 369 73 512 

Säästö 

alv. 0 % 

[€/MWh] 

868 935 999 784 853 910 

 

Kun tiedetään kaukolämmön hinnaksi 60,82 €/MWh, voidaan eri eristekerroksille laskea 

vuosittaiset säästöt sekä säästöjen perusteella suora takaisinmaksuaika ilman työkuluja. 

Tulokset on esitetty taulukossa 16. Arvonlisävero on edelleen jätetty pois tarkastelusta. 

 
Taulukko 16. Katon eristyksestä saatavat vuotuiset säästöt lämmönkulutuksen pienenemisestä johtuen.  

Lisäeriste 
Paroc eXtra, 

150 

Paroc eXtra, 

175 

Paroc eXtra, 

200 

Isover KL 

35, 150 

Isover KL 

35, 175 

Isover KL 

35, 200 

Säästö 

[€/a] 
4 317 4 614 4 866 4 366 4 662 4 913 

Takaisin-

maksuai-

ka [a] 
14,3 15,4 16,4 12,9 14,0 15,0 

 

Rakenteiden hinnan lisäksi kokonaishintaan tullaan lisäämään vielä rakentamisen työkus-

tannukset, jotka rakennusyritykset määrittelevät suhdanteiden mukaan. Viime vuosina työ-

kustannukset ovat olleet vähenemään päin yleismaailmallisen laman ja sen tuoman kiristy-

vän kilpailun johdosta (Tilastokeskus 2009c). Rakentamisen työkustannuksista johtuen 

myös takaisinmaksuajat tulevat kasvamaan. 

 



80 
 

6.2.4 Tulokset 
 

Hallin kokonaislämmöntarve määritettiin keskimääräisen lämmityskauden ulkolämpötilan 0 

ºC avulla. Todelliseksi lämmöntarpeeksi saatiin 388,9 MWh, josta nykyisten seinien kautta 

hukataan 127,5 MWh ja katon kautta 130,9 MWh. Loppu lämmöntarve määräytyy ovien ja 

ikkunoiden kautta menetetystä lämmöstä. Seinien lämmöntarvetta määrittäessä oletettiin 

lähtöarvoissa saatujen seinien pinta-alan poislukevan valmiiksi ikkunoiden osuuden. Ovien 

ja ikkunoiden lämpöhäviön laskennassa oli paljon oletuksia ja esimerkiksi ovet tuskin ovat 

60 mm pelkkää peltiä, vaikka näin lähtötiedoissa kerrottiin. Ovien ollessa täyttä peltiä, kan-

nattaa ne vaihtaa eristyksen sisältäviin oviin. Ovien U-arvo oli selvästi suurempi kuin min-

kään muun rakennusosan. 

 

Vertailtaessa seinien eri paksuisia ja laatuisia eristyskerroksia, ei huomattu eristeissä kovin 

suuria eroja. Halvimmaksi vaihtoehdoksi seinän eristykseen muodostui lopulta Isoverin 100 

mm paksuinen eristys. Tällä vaihtoehdolla eristys maksaisi 653 € yhtä säästettyä MWh:a 

kohden ja takaisinmaksuaika olisi 10,7 vuotta ilman työkustannuksia. Tosin Isoverin hinta 

tiedot olivat vuodelta 2007 ja hinnat ovat voineet nousta viimeisten kolmen vuoden aikana. 

Parocin hintatiedot puolestaan olivat tältä vuodelta ja sen halvimmaksi vertailussa mukana 

olleeksi vaihtoehdoksi tuli myös 100 mm paksuinen eristematto. Tämän lisäeristeisen sei-

nän hinta oli 693 € yhtä MWh:a kohden ja takaisinmaksuaika 11,4 vuotta. 

 

Katon lisäeristyksessä oli hinnoissa huomattavissa eroja johtuen katon laajuudesta. Halvin 

eristevaihtoehto oli katossa vuoden 2007 hinnoilla Isover 150 mm paksuudella, jonka eris-

tys maksaisi 784 € yhtä säästettyä MWh:a kohden ja takaisinmaksuaika olisi 12,9 vuotta. 

Tämänvuotisilla hinnoilla Parocin halvin vertailussa mukana olleista vaihtoehdoista olisi 

myös 150 mm paksuinen eristys, joka maksaisi 868 € yhtä säästettyä MWh:a kohden ja 

takaisinmaksuaika olisi 14,3 vuotta. 

 

Laskenta antaa suurpiirteisiä arvoja kuinka kannattavaa lisäeristäminen olisi. Laskennassa 

ei huomioitu muun muassa toteutuksen työkustannuksia, koska niitä on vaikea arvioida. 
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Tällä hetkellä rakentajilla on halpaa työvoimaa tarjolla lamasta johtuen, mutta työtuntien tai 

urakan hinta voi lähteä jyrkkään nousuun, kun taloudellinen nousukausi taas alkaa. Lisäksi 

energian hinta tulee todennäköisesti nousemaan lähiaikoina, joka puolestaan pienentää lisä-

eristyksen takaisinmaksuaikoja. 

 

6.3 Ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto 
 

Ilmanvaihdon puolelta selvitetään ilmanvaihdon lämpöenergiahäviö sekä kohdepoistojen 

energiankulutus. Lisäksi tutkitaan lämpöenergian kulutuksen muutosta, kun systeemiin lisä-

tään LTO-kone sekä lasketaan eri koneiden aikaan saamat säästöt kaukolämmön puolelta ja 

vertaillaan näitä sähkönkulutuksen lisäyksen aiheuttamiin menoihin. Lopuksi systeemeille 

lasketaan vielä suuntaa-antavat takaisinmaksuajat. 

 

6.3.1 Laskenta nykyarvoilla 
 

Halli  on  jaettu  kahteen  osaa,  A-  ja  B-halliin.  Molemmilla  puolilla  on  omat  tulo-  ja  pois-

toilmalaitteensa. Ilmanvaihdon lämpöhäviö voidaan laskea yhtälöllä 7 

 

( ) ( ) (7) 

 

i = ilman tiheys 1,2 kg/m3 

cpi = ilman ominaislämpökapasiteetti 1000  

qV,poisto = poistoilmavirta [m3/s] 

tD = ilmanvaihdon keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde [h/24h] 

tV = ilmanvaihdon viikoittainen käyntiaikasuhde [vrk/7vrk] 

r = ilmanvaihdon vuorokautisen käyntiajan huomioon ottava 

  muuntokerroin 

a = ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde tai  

  keskimääräinen hyötysuhde laskentajaksolta 

Ts = sisäilman lämpötila [ºC] 
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Tu = ulkoilmanlämpötila [ºC]. 

(RakMK D5 2007, 22). 

 

Koska hallissa ei ole lähtötilanteessa lämmöntalteenottoa poistoilmasta, käytetään yhtälössä 

vuosihyötysuhteena arvoa 0. Näin ollen termi ( ) voidaan jättää pois laskennasta. 

Ilmanvaihdon vuorokautisen käyntiajan huomioon ottava muuntokerroin, r, on tässä tapa-

uksessa 0,93, koska ilmanvaihdon lämmitys on päällä noin 14 tuntia päiväaikaan. (RakMK 

D5 2007, 22). Oletetaan hallien sisälämpötiloiksi annettujen lähtötietojen keskiarvo eli 20 

ºC ja kuukausittaiset keskimääräiset mitoitusulkolämpötilat saadaan taulukosta 7. Liitteessä 

VI on laskettu kuukausittaiset lämpöhäviöt A- ja B-halleille. Vuosittaiset kokonaislämpö-

häviöt ovat 

 

. = 983265,8W = 983kW  

. = 1107281W = 1107kW  

ä, . = 2090547W = 2091kW. 

 

Ilmanvaihdon kuukausittaiset energiankulutukset saadaan laskettua, kun otetaan huomioon 

eri kuukausien pituudet, jotka on esitetty taulukossa 8. Kuukausittaiset tuntimäärät kerro-

taan kuukausittaisilla lämpöhäviöillä, jolloin A-hallin ilmanvaihdon vuosittainen lämmi-

tysenergiantarve on 714,7 MWh ja B-hallin 804,8 MWh. Talvisin tarvitaan lämmitystä 

enemmän ja suurimmat erot hallien kohdalla muodostuvat talvikaudella. Kuvassa 16 on 

esitetty ilmanvaihdon lämmitysenergian tarve halleittain eri kuukausien ajan. Yhteensä il-

manvaihto tarvitsee vuosittain 1 519,5 MWh lämmitysenergiaa. 
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Kuva 16. Hallien A ja B kuukausittaiset ilmastoinnista johtuvat lämmitysenergiantarpeet. 

 

Todellisuudessa ilmanvaihdon ilmaa lämmitetään vain 4 320 tuntia vuosittaisen 8 760 tun-

nin sijaan. Työajan ulkopuolinen aika, viikonloput ja kesäkauden ilmanlämmitys jäävät siis 

pois lämmityksen piiristä. Laskettaessa lämmityskauden aikaista energian tarvetta, voidaan 

mitoittavana ulkolämpötilana pitää 0 ºC (RakMK D5 2007, 56). Hallin ilmanvaihdon läm-

mityksestä johtuva todellinen kokonaislämpöhäviö saadaan sijoittamalla yhtälöön 7 ulko-

lämpötilan paikalle 0 ºC ja laskemalla A- ja B-hallien todelliset lämpöhäviöt yhteen 

 

. = 1,2 1000 11,1 0,93 (20 + 0)K = 103230W  

. = 1,2 1000 12,5 0,93 (20 + 0)K = 116250W  

ä, . = 103230W + 116250W = 219480W. 

 

Näin ollen todellisiksi vuosittaisiksi lämmitysenergiantarpeiksi saadaan 

 

. = = 446,0MWh  

. = = 502,2MWh  
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ä, . = 446,0MWh + 502,2MWh = 948,2MWh. 

 

Vertailulämpöhäviötä käytetään yleensä kun lasketaan rakennuksen kokonaislämpöhäviötä. 

Ilmanvaihdon vertailulämpöhäviö on yksi osa rakennuksen kokonaisvertailulämpöhäviöstä. 

Ilmanvaihdon vertailulämpöhäviö on annetuilla poistoilmavirroilla ja käyntiajoilla suurin 

sallittu lämpöhäviö. Tämäkin määräys kuuluu tosin vain uusiin rakennuksiin. Laskettaessa 

vertailulämpöhäviötä ilmanvaihdolle käytetään LTO:n vuosihyötysuhteena arvoa 45 %. 

Käytännössä tämä vastaa termin ( ) ottamista huomioon laskennassa. Yhtälöiden 

luonteesta johtuen termi voidaan lisätä laskentaan missä vaiheessa vain, joten vertailuläm-

pöhäviö on 45 % pienempi kuin laskennallinen lämpöhäviö. Vertailulämpöhäviöiksi saa-

daan A- ja B-halleille sekä halleille yhteensä 

 

. = 446,0MWh ( 0,45) = 245,3MWh  

. = 502,2MWh ( 0,45) = 276,2MWh  

ä, . = 948,2MWh ( 0,45) = 521,5MWh. 

 

Ilmanvaihtolaitteiden lisäksi B-hallissa on 3 kappaletta imureita, joiden piirissä on yhteensä 

13 kohdepoistoa. Imurien kuluttama sähköenergia olisi näin ollen 

 

1,5kW 8 5 52 = 9360 . 

 

Poistoilmaan siirtyvää lämpöä puolestaan ei pystytä laskemaan, koska ei tiedetä imurien 

poistoilmavirtoja. Imurien poistoilmavirrat voivat vaihdella suuresti riippuen hallissa tehtä-

vistä töistä, kohdepoistojen sijainnista sekä niiden käytettävyyden tasosta. Tämän takia 

imurit jätetään pois lämmöntalteenottotarkastelusta. 

 

6.3.2 Muutoksen vaikutus lämmitysenergian tarpeeseen 
 

Talteenotettu lämpö tullaan johtamaan ulkoa otettuun tuloilmaan. Levylämmönsiirrinten 

käyttömahdollisuus pienenee ilmavirtojen kasvaessa, kun siirrinten fyysinen koko kasvaa 
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samalla kohtuuttoman kokoiseksi (Grönholm, sähköpostiviesti 5.8.2010). Poistoilmaläm-

pöpumppu puolestaan ei sovellu kohteeseen, koska pumpun lauhduttimella saadaan lämpö-

tila nostettua jopa +40 ºC:een. Poistolämpöpumppu soveltuukin parhaiten käyttöveden 

lämmitykseen, jota kyseisessä kohteessa ei juuri tarvita. (Seppänen 1988, 290.) Valitaan 

tarkasteluun regeneratiivisia, eli lämpöä varaavia, pyöriviä lämmönsiirtimiä. 

 

Oletetaan että hallista poistettava ilma suodatetaan jo, ja poistoilman lämmöntalteenottolait-

teistoon ei siis näin ollen tarvitse lisätä suodatuslaitteita.  Laskenta säilytetään hyvin yksin-

kertaisena eikä siihen huomioida muuta kuin itse LTO-koneisto ja sen kustannukset. Läm-

möntalteenoton sisältävän ilmastoinnin lämpöhäviöt saadaan laskettua yhtälöllä 7 ja otta-

malla huomioon myös termin ( ). Valitaan tarkasteluun Munters Oy:n Econovent 

PUMA-2-290-2-D-2-1 lämmönsiirrin, joka sopii suuruudeltaan 11 – 12 m3/s poistoilmalle 

(Holm, sähköpostiviesti 5.8.2010) sekä Fläkt Woodsin Regoterm –lämmönsiirrin, joka on 

mitoitettu 11,5 m3/s poistoilmavirralle (Grönholm, sähköpostiviesti 5.8.2010).  Taulukossa 

17 on eritelty lämmönsiirtimien arvoja. Regotermin lämmönsiirtimen lämpötilahyötysuhde 

on laskettu kesä- ja talvikauden keskiarvoista ja pyöritysmoottorin teho on nimellisteho. 

Econoventin pyöritysmoottorin teho on ilmoitettu moottoritehona. 

 
Taulukko 17.  Lämmönsiirtimien tietoja (Grönholm, sähköpostiviesti 5.8.2010; Holm, sähköpostiviesti 

5.8.2010; Fläkt Woods a, 2; Fläkt Woods b, 3). 

Lämmönsiirrin 
Lämpötila-

hyötysuhde [%] 

Moottorin teho 

[W] 
Ajosysteemi 

Hinta alv. 0 % 

[€] 

Econovent 70 160 VVX 35 13 400 +työ 

Regoterm 78,8 750 EMS-VVX 6 n. 10 000 +työ 

 

Lämpötilahyötysuhteen avulla voidaan määrittää laitteen vuosihyötysuhde yhtälöllä 

 

= 0,6   (8) 
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t = ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde, kun tulo- ja 

  poistoilmavirta ovat yhtä suuret tai suhde on vähintään 0,6 

(RakMK D5 2007, 22-23). 

 

Kun ilmanvaihtoihin lisätään Econovent –lämmönsiirrin ilmanvaihdon lämpöhäviöiksi jää-

vät 

 

= 1,2 1000 11,1 0,93 ( 0,6 0,7)

(20 0)K = 59873,4 W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 ( 0,6 0,7)

(20 0)K = 67425 W  

ä = (59873,4 + 67425)W = 127298,4W  

 

 

Econovent –lämmönsiirtimillä varustetut ilmanvaihdot kuluttaisivat lämpöenergiaa näin 

ollen 

 

= = 258,7MWh  

= = 291,3MWh  

ä = (258,7 + 291,3)MWh = 549,9MWh, 

 

 

jolloin kaukolämmön lämpöenergiaa säästyisi  

 

ää ö = 446,0MWh 258,7MWh = 187,3MWh  

ää ö = 502,2MWh 291,3MWh = 210,9MWh  

ä, ää ö = (187,3 + 210,9)MWh = 389,2MWh. 
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Toisaalta LTO-laite tarvitsee toimiakseen sähköenergiaa. Pyörivän lämmönsiirtimen toimi-

essa kuluva moottorin sähköenergia voidaan laskea yhtälöllä 9 

 

 (9) 

 

Pe = moottorin sähköteho [kW] 

t = lämmönsiirtimen käyttöaika ajanjaksolla [h] 

(RakMK D3 2010, 36). 

 

Näin ollen Econovent –lämmöntalteenoton moottorien kuluttamiksi sähköenergiaksi mo-

lemmissa halleissa ja yhteiseksi kulutukseksi saadaan 

 

= 0,16kW 4320h = 691,2kWh  

ä = 691,2kWh 2 = 1382,4kWh. 

 

Regoterm –lämmönsiirrin puolestaan on lämpötilahyötysuhteeltaan parempi kuin 

Econovent –lämmönsiirrin. Regoterm –laitteen  kanssa ilmanvaihtojen lämpöhäviöiksi jää-

vät 

 

= 1,2 1000 11,1 0,93 ( 0,6 0,784)

(20 0)K = 54670,6 W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 ( 0,6 0,784)

(20 0)K = 61566 W  

ä = (54670,6 + 61566)W = 116236,6 W . 

 

Regoterm –lämmönsiirrinten kanssa ilmanvaihdot kuluttaisivat lämpöenergiaa näin ollen 

 

= = 236,2MWh  
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= = 266,0MWh  

ä = (236,2 + 266,0)MWh = 502,1 MWh, 

 

jolloin kaukolämmön lämpöenergiaa säästyisi  

 

ää ö = 446,0MWh 236,2MWh = 209,8MWh  

ää ö = 502,2MWh 266,0MWh = 236,2MWh  

ä, ää ö = 209,8MWh 236,2MWh = 446,0MWh. 

 

Saatujen tietojen perusteella Regoterm –lämmönsiirtimien moottorien vuotuisiksi sähkön 

kulutukseksi molemmissa halleissa sekä yhteiseksi kulutukseksi saadaan 

 

= 0,750kW 4320h = 3240kWh  

ä = 3240kWh 2 = 6480kWh. 

 

6.3.3 Taloudellisuus 
 

Käytetään ilmanvaihdossa hukkaan menevän lämmön hinnan laskentaan samaa arvoa kuin 

rakenteissa eli 60,82 €/MWh. Hallien hukkalämpö kustantaa vuosittain näin ollen 

 

A-halli: 446,0MWh 60,82 €
MWh = 27123€  

B-halli: 502,2MWh 60,82 €
MWh = 30544€  

Yhteensä: 27123€ + 30544€ = 57667€. 

 

Kun ilmanvaihtoihin lisätään Econovent –lämmönsiirrin, lämmöntarve vähenee vuosittain 

A-hallissa 187,3 MWh, B-hallissa 210,9 MWh ja yhteensä 398,2 MWh. Rahallisesti tämä 

tarkoittaisi 

 



89 
 

A-halli: 187,3 MWh 60,82 €
MWh = 11392€  

B-halli: 210,9 MWh 60,82 €
MWh = 12828€  

Yhteensä: 11392€ + 12828€ = 24220€  

 

säästöjä vuosittain. Lämpöhäviöistä johtuvat taloudelliset menetykset putoaisivat näin ollen 

noin kolmanneksen. Sähkönkulutus puolestaan lisääntyisi uusien LTO-laitteiden myötä. 

Sähkön hintana voidaan käyttää Outotecin arviota omasta sähkön hinnastaan eli 0,0225 

€/kWh. Näin ollen Econovent –lämmöntalteenotto lisäisi sähkönkulutuksen vuosittaista 

hintaa 

 

A- ja B-hallit: 691,2kWh 0,0225 €
kWh = 15,55€  

Yhteensä: 15,55€ 2 = 31,10€. 

 

Lisäämällä Econovent –lämmönsiirrin osaksi ilmanvaihtoa ja LTO-laitteistoa saataisiin 

todellisiksi vuosittaisiksi rahallisiksi säästöiksi 

 

A-halli: 11392€ 15,55€ = 11376€  

B-halli: 12828€ 15,55€ = 12813€  

Yhteensä: 24220€ 31,10€ = 24189€. 

 

Takaisinmaksuaika voidaan määrittää jakamalla LTO-laitteiston hinta vuosittaisilla sääs-

töillä. Taulukossa 18 on esitetty Econoventin takaisinmaksuajat sekä ilman työtä että sisäl-

täen työn. Asennustyön hinta tulisi olemaan noin 3 800 €, kun alv. on 0 % (Holm, sähkö-

postiviesti 5.8.2010). 
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Taulukko 18. Econovent –lämmönsiirtimen takaisinmaksuaikoja. 

 A-halli B-halli Yhteensä 

Takaisinmaksuaika, alv. 0 %, 

ei sis. asennusta [a] 
1,18 1,05 1,11 

Takaisinmaksuaika, alv. 0 %, 

sis. asennuksen [a] 
1,51 1,34 1,42 

 

Kun tarkastellaan Regoterm –lämmönsiirtimen taloudellisuutta, saadaan lämmöntarpeen 

vähenemisestä johtuviksi vuosittaisiksi säästöiksi 

 

A-halli: 209,8MWh 60,82 €
MWh = 12759€  

B-halli: 236,2 MWh 60,82 €
MWh = 14368€  

Yhteensä: 12759€ + 14368€ = 27126€. 

 

Regoterm –lämmönsiirtimen sähkönkulutus puolestaan maksaisi 

 

A- ja B-hallit: 3240kWh 0,0225 €
kWh = 72,90€  

Yhteensä: 72,90€ 2 = 145,80€, 

 

jolloin lisäämällä Regoterm –lämmönsiirrin osaksi ilmanvaihtojärjestelmää todellisiksi 

vuosittaisiksi kokonaissäätöiksi tulisi 

 

A-halli: 12759€ 72,90€ = 12686€  

B-halli: 14368€ 72,90€ = 14295€  

Yhteensä: 27126€ 145,80€ = 26981€. 

 

Takaisinmaksuaika voidaan määrittää jakamalla LTO-laitteiston hinta vuosittaisilla sääs-

töillä. Taulukossa 19 on esitetty Regotermin takaisinmaksuajat sekä ilman työtä että sisältä-
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en työn. Oletetaan asennustyön hinnan muodostuvan samaksi kuin Econovent –

lämmönsiirtimelläkin, noin 3 800 €, kun alv. on 0 %. 

 
Taulukko 19. Regoterm –lämmönsiirtimen takaisinmaksuaikoja. 

 A-halli B-halli Yhteensä 

Takaisinmaksuaika, alv. 0 %, 

ei sis. asennusta [a] 
0,78 0,70 0,74 

Takaisinmaksuaika, alv. 0 %, 

sis. asennuksen [a] 
1,09 0,97 1,02 

 

6.3.4 Tulokset 

 

Jos molempien hallien nykyiseen ilmanvaihtosysteemiin lisättäisiin Econovent –

lämmönsiirrin, vähenisi ilman lämmityksen tarvitsema energia noin 42 %. Vaikka 

Econovent ei alita vertailulämpöhäviön arvoja, tulee se silti kannattavaksi sekä ympäristön 

että talouden näkökulmasta. Econovent –lämmönsiirrintä käytettäessä energian tarve vä-

henisi yhteensä 398,2 MWh ja vuosittain rahaa säästyisi 24 189 €. Molempien puolien yh-

teenlaskettujen LTO-laitteistojen takaisinmaksuajaksi asennuksineen ja ilman arvonlisäve-

roa muodostuisi 1,42 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että Econovent lämmönsiirrin olisi mak-

sanut itsensä takaisin ja alkanut säästää rahaa alle puolessatoista vuodessa. 

 

Jos nykyisiin ilmanvaihtosysteemeihin lisättäisiin puolestaan Regoterm –lämmönsiirrin, 

ilman lämmityksen tarvitsema energia vähenisi noin 47 %. Regoterm myös alittaa vertai-

lussa käytettävän lämpöhäviön ja on laskennassa käytettyjen tietojen perusteella vielä kan-

nattavampi kuin Econovent sekä ympäristön että talouden näkökulmasta. Regoterm –

lämmönsiirrintä käytettäessä yhteenlaskettu energian tarve vähenisi 446,0 MWh ja rahalli-

nen säästö olisi vuosittain 26 981 €. A- ja B-hallien yhteenlasketut LTO-laitteiston ta-

kaisinmaksuajat asennuksineen ja ilman arvonlisäveroa olisi 1,02 vuotta. Vuosittaiset sääs-

töt olisivat suurempia kuin Econovent –lämmönsiirtimellä huolimatta suuremmasta sähkö-

energiankulutuksesta. 
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Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton kannattavuuslaskennassa ei otettu huomioon muuta kuin 

pyörivät lämmönsiirtimet ja niiden moottorit. Kaiken muun tarvittavan oletettiin olevan jo 

olemassa, kuten suodattimet ja puhaltimet. Myös mahdollisesti tarvittavat uudet ilmakana-

vistot, konehuone ja taajuusmuuttajat jätettiin pois tarkasteluista. Mitä enemmän ilman-

vaihdon uudistukseen lisätään osia, sitä suuremmaksi kokonaishinta ja takaisinmaksuaika 

muodostuvat. Lisäksi sähköenergian hinta voi vaihdella lasketuista arvoista. Econovent oli 

ilmoitettu moottoriteholla ja Regoterm nimellisteholla ja kyseiset tehot eivät suoraan vastaa 

toisiaan. Toisaalta sähköenergian kulutus on hyvin pieni osa säästetystä lämmöstä ja sen 

hinnasta, joten se ei vaikuta suuresti laskentaan. 

 

  



93 
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Työtä tehdessä havaittiin, että Suomi seuraa osittain pakon edessä EU:n määräyksiä ja vel-

voitteita energia- ja ilmastoasioissa, ja koska EU:ssa ollaan huolissaan energian riittävyy-

destä ja saannin turvaamisesta, heijastuu se myös Suomeen. EU:ssa on tehty erilaisia vel-

voitteita ja sopimuksia, joilla pyritään kohti puhtaampaa energiantuotantoa ja turvaamaan 

energiansaanti alueella. 

 

Suomi eroaa Euroopan keskivertoenergiarakenteesta huomattavasti. Esimerkiksi Suomen 

uusiutuvien energioiden osuus primäärienergiantuotannosta on noin 23 %, kun EU:n alueel-

la sama osuus on vain noin 6 %. Lisäksi Etelä-Karjala eroaa Suomen energiarakenteesta ja 

täällä jopa 61 % primäärienergiasta tuotetaan tällä hetkellä uusiutuvilla luonnonvaroilla. 

Etelä-Karjalassa uusiutuvat energiavarat onkin valjastettu hyvin käyttöön ja uusiutuvien 

osuutta aiotaan lisätä entisestään muun muassa tuulivoimapuiston muodossa. Käytännössä 

energiatehokkuuden lisääminen on kuitenkin helpompi tapa vähentää kasvihuonekaasuja ja 

edistää energiansäästöä alueella kuin uusiutuvien luonnonvarojen lisääminen energiantuo-

tantoon. Uusiutuvien luonnonvarojen lisäksi Etelä-Karjalassa käytetään enemmän maakaa-

sua kuin Suomessa keskimäärin. Maakaasu on uusiutumattomista polttoaineista yksi puh-

taimmista mutta silti se tulee loppumaan tulevaisuudessa. Maakaasun suosiota selittää sen 

helppous sekä pienet päästöt. Myös turpeen käyttö alueella tulee lisääntymään Kaukaan 

Voiman biokattilan myötä. Turve on luokiteltu EU:ssa uusiutumattomaksi luonnonvaraksi 

ja sen päästöt ilmaan ovat lähes öljyn luokkaa.  

 

Suomen energiapolitiikan ongelmina ovat muun muassa liian halpa energia sekä pienvoi-

maloiden kannattamattomuus. Tällä hetkellä Suomessa myytävän energian hinta on liian 

alhainen, jotta puhtaamman energiantuotannon investoinnit, uusien innovaatioiden kehittä-

minen tai tutkimuksien rahoittaminen kiinnostaisi yrityksiä. Pienvoimaloilla tuotettu sähkö 

ei ole taloudellisesti kannattavaa ja siksi sitä ei myöskään tehdä varsinkaan voittoa havitte-

levissa yrityksissä. Tästä syystä sähköntuotanto on nykyisellään vain niin sanottujen suuri-

en valmistajien hallussa. Tulevaisuudessa sähkömarkkinoita ollaan kuitenkin uudistamassa 



94 
 

kannattavampaan suuntaan energian pientuotantoa ajatellen ja se tulee lisäämään uusiutu-

villa luonnonvaroilla tuotettua energiaa. 

 

Haastateltaessa alueen yrityksiä huomattiin, että mitä suurempi yritys, sitä enemmän ener-

gia- ja ympäristöasiat niitä kiinnostivat. Pienemmillä yrityksillä ei ole aikaa tai halua pa-

neutua energia- ja ympäristöasioihin ja kiinnostuksen puute voi energian kallistuessa muo-

dostua haittatekijäksi. Suurimpana yksittäisenä ongelmana yrityksissä olivat niiden asen-

teet. Jos yrityksen johto tai omistajat eivät olleet kiinnostuneita energia-asioista, ei yrityk-

sessä kiinnitetty kovin paljon huomiota energiankulutukseen ja -tehokkuuteen. Lisäksi yri-

tysryhmällä ei ole omaa edunvalvontaa kuten maataloudella, joka neuvoisi ja kannustaisi 

yrityksiä tekemään uudistuksia niiden omaksi parhaaksi. 

 

Energiaohjelmasta rakennettiin mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Oh-

jelmaa testattiin pilottiprojektissa, johon valittiin yksi haastatteluihin ja kenttäkierrokseen 

osallistunut yritys. Yritykseltä saatujen tietojen pohjalta tarkasteluun valikoitui eräs halli, 

jonka energiatehokkuuden parannuskohteeksi valittiin hallin lämmitystarpeen vähentämi-

nen. Muut mahdolliset parannuskohteet rajattiin tarkastelusta pois, jotta työ pysyisi diplo-

mityölle sopivassa laajuudessa. Vähennystapojen tarkasteluun päätettiin ottaa mukaan ra-

kenteiden lämmöneristyksen lisääminen sekä poistoilman lämmöntalteenotto. Pilottiprojek-

tista saatiin lupaavia tuloksia, kun lämmöntalteenotto poistoilmasta osoittautui laskennalli-

sesti kannattavaksi jo lyhyen takaisinmaksuajan jälkeen. Toisaalta täytyy muistaa että tu-

lokset ovat vain suuntaa-antavia yksinkertaisten laskennan vuoksi. Lisäksi pilottiprojektin 

lämmitystarpeen vähentämisen tarkasteluun olisi voinut lisätä lämpöpumppujen vaikutuk-

sen kokonaisenergiantarpeeseen, koska niiden lämmöntuotannon vuosihyötysuhde on pa-

rempi kuin minkään muun lämmöntuotantotavan. 

 

Energiaohjelmalle jää vielä muutamia kehityskohteita. Pilottiprojektissa keskityttiin vain 

lämmitystarpeen vähentämiseen ja jätettiin muut osiot huomiotta. Yritysten kannalta oikean 

parannuskohteen valinta ei välttämättä ole helppoa ja parannuskohteiden valintaan voisi 

laatia lisäohjeistusta, jotta yritykset eivät turhaan vertailisi kannattamattomia parannuskoh-
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teita. Esimerkiksi jos yrityksen omistama halli on uusi ja poistoilmassa on jo LTO-laite, ei 

yrityksen kannata tuhlata aikaa pohtimalla lämmitystarpeen vähentämistä, vaan jotain muita 

kohteita.  Lisäksi liitteenä II oleva kyselylomake perustuu vain rakenteiden, ilmanvaihdon 

ja lämmöntalteenoton tietojen keräämiseen. Muille osa-alueille voisi kehittää samankaltai-

sia lomakkeita, jotka avustaisivat ohjelman alkuun pääsemisessä. Myös olemassa olevaa 

lomakkeen lähtötietolistaa olisi syytä muokata, jotta siinä otettaisiin huomioon kaikki oleel-

liset asiat. Lomakkeeseen voisi lisäksi liittää selventävän kuvan, esimerkiksi seinän raken-

teesta. Energiaohjelman jatkokehittelyssä kannattaisi harkita myös laskentaohjelman kehit-

tämistä, johon syötettäisiin arvot ja saataisiin suoraan vastaukset. Tämä voitaisiin toteuttaa 

helposti esimerkiksi Excelin avulla.  

 

Energiaohjelmaa käytettäessä täytyy muistaa, että lopulliset tulokset riippuvat paljolti siitä, 

kuinka tarkasti lähtötiedot kerätään ja ohjelman laskentaa seurataan. Pilottiprojektin pohjal-

ta voidaan sanoa, että ainakin energiaohjelman lämmöntarpeen vähentämisen tarkastelu 

toimii muutamista epäkohdista huolimatta. Kehittämällä energiaohjelmaa edelleen ja teke-

mällä parannuksia, siitä voidaan saada aikaan erittäin hyvin toimiva kokonaisuus. Energia-

ohjelman lopullinen onnistuminen jää kuitenkin täysin kiinni pienistä ja keskisuurista ko-

nepaja- ja kunnossapitoyrityksistä. Kiinnostaako niitä lähteä kokeilemaan energiaohjelmaa 

ja saamaan taloudellisia ja ympäristöllisiä säästöjä aikaan? Jos yritykset saadaan vakuuttu-

maan energiaohjelman kannattavuudesta, on työ saavuttanut lopulliset tavoitteensa. 
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8 YHTEENVETO 
 

Työn lähtökohtana oli jalkauttaa EU:ssa ja Suomen lainsäädännössä määritellyt tavoitteet 

ilmastonmuutoksen ja energian käytön hillitsemisestä tavallisten ihmisten pariin, tässä ta-

pauksessa pieniin ja keskisuuriin konepaja- ja kunnossapitoyrityksiin. Tavoitteet tähtäävät 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, energiatehokkuuden parantamiseen sekä energi-

an saannin turvaamiseen EU:n alueella. Vaikka energia- ja ympäristöasiat ovat tärkeitä, EU 

ei halua niiden toteutuvan yritysten taloudellisen aseman kustannuksella, varsinkaan epä-

varman taloudellisen tilanteen aikana. 

 

Tavoitteiden jalkauttaminen toteutettiin muodostamalla kyseiselle yritysryhmälle energia-

ohjelma, jonka avulla yritykset voivat tarkkailla omaa energiankulutustaan, kulutustapojaan 

ja asenteitaan energiaa kohtaan. Energiaohjelma pyrittiin muodostamaan pienten ja kes-

kisuurten konepaja- ja kunnossapitoyritysten näkökulmasta ja vastaamaan sekä niiden tar-

peisiin että EU:n intresseihin. Ohjelmasta muodostettiin mahdollisimman yksinkertainen ja 

helppokäyttöinen. Lisäksi ohjelman tavoitteena oli olla siirrettävissä pienillä muutoksilla 

muihin pk-yritysryhmiin myös muiden EU-maiden alueella. 

 

Energiaohjelmassa tutkittiin onko mahdollista yhdistää korkealta EU:n käskyketjusta tule-

vat päämäärät pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Työssä teoriaosuus painottuu 

enemmän uusiutuvien energiavarojen tarkasteluun ja itse ohjelma puolestaan energiatehok-

kuuden parantamiseen. Molemmat olivat projektissa tärkeitä päämääriä, mutta johtuen alu-

eellisista olosuhteista, uusiutuvan energian käytön lisääminen olisi yrityksille kohtuuttoman 

haastavaa monin paikoin. Lisäksi tutustuttaessa alueen energiarakenteeseen tarkemmin, 

huomattiin uusiutuvien energioiden olevan alueella hyvin edustettuna, reilusti yli puolet 

Etelä-Karjalan primäärienergiasta valmistetaan jo uusiutuvilla luonnonvaroilla. 

 

Energiaohjelma ja sen muodostukseen liittyvä prosessi toteutettiin prosessikonsultaatiolla, 

jossa yritysten annettiin itse kertoa ongelmistaan ja niiden perusteella rajattiin sopiva koko-

naisuus koko yritysryhmän energiaohjelmaa ajatellen. Konsultoinnin aikana alueen yrityk-
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siä haastateltiin ja tutustuttiin alueellisiin ominaispiirteisiin. Näistä poimittiin ohjelmaan 

mukaan tärkeimmät ja helpoiten parannettavissa olevat energiatehokkuuskohdat. Energia-

ohjelmaa testattiin pilottiprojektilla, joka toteutettiin osittain projektiin osallistuneen yrityk-

sen antamilla tiedoilla ja osittain itse arvioiduilla tiedoilla. Pilottiprojektista saatiin aikaan 

laskennallisia säästöjä lyhyellä takaisinmaksuajalla, joten energiaohjelman testauksen voi-

daan väittää onnistuneen. Lämmöntalteenoton lisääminen ilmanvaihtoon maksaisi itsensä 

takaisin jo alle puolessatoista vuodessa Energiaohjelmalla on hyvät mahdollisuudet paran-

taa alueen pienten ja keskisuurten konepaja- ja kunnossapitoyritysten energiatehokkuutta, 

jos yritykset innostuvat ottamaan energiaohjelman käyttöönsä. 

 

Vaikka energiaohjelma toimii jo sellaisenaan, on siinä silti muutamia kehityksen kohteita. 

Alkutietolomaketta tulisi tarkentaa ja siihen tulisi kerätä juuri oikeat kysymykset. Energian-

säästöjä varten tehtäviä laskelmia varten olisi hyvä kehittää laskentaohjelma energiaohjel-

man käyttöä helpottamaan. Yritykset lähtevät todennäköisemmin kokeilemaan ohjelmaa, 

jos sen aloittaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Ohjelma voidaan helposti myös 

muuntaa muiden suomalaisten pk-yritysryhmien käyttöön miettimällä yritysryhmille sopi-

vat tarkastelukohteet ja muokkaamalla lähtötietojen keräystä. Ohjelmasta on mahdollista 

kehittää koko EU:n alueen kattava pk-yritysten energiatehokkuuden seurantatyökalu kehit-

tämällä ohjelman sisältöä yhteistyössä muiden maiden kanssa. 
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Kysely energiasta, energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta 
 
Taustatiedot 
Yrityksen nimi  _______________________________________ 
1. Henkilökuntaa  ____________________________(keskimäärin) 
2. Vuosittainen liikevaihto ____________________________€ 
3. Toimiala   _______________________________________ 
4. Vastaajan toimen kuva 
 1 Toimitusjohtaja 3 Talousjohtaja 5 Muu 
 2 Tuotannonjohtaja 4 Energiajohtaja 
 
Energiatehokkuuden ja energian merkitys 
5. Kuinka tärkeänä pidätte energiaa liiketoiminnallenne asteikolla 1-10. 
Ei tärkeä 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 Erittäin tärkeää 
 
6. Onko yrityksenne osallistunut vapaaehtoisiin energiatehokkuusohjelmiin? 
 1  Ei  2  Kyllä  3  En tiedä 
 
7. Kuinka yrityksenne suhtautuu energiatehokkuusparannuksiin? 
Arvioikaa seuraavia väittämiä: 
 
a. Jokaisen yksilön ja yhteisön tulee tehdä osuutensa energiatehokkuuden parantamisessa. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
b. Yrityksemme ei voi tehdä juuri mitään energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
c. Energiatehokkuudesta on useita hyötyjä liiketoiminnallemme. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
d. On järkevää lähestyä energia-asioita järjestelmällisesti. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
 
 
8. Onko yrityksessänne energianhallintajärjestelmä? 
 1  Ei  2  Kyllä  3  En tiedä 
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9. Ovatko seuraavat energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät keinot tuttuja ja jos 
ovat, käytetäänkö niitä yrityksessänne? Jos niitä ei käytetä, olisivatko ne mielestänne 
järkevästi sovellettavissa yrityksessänne? 

 
1 = ei tuttu; 2 = ei sovellettu, eikä kiinnostava; 3 = ei sovellettu mutta kiinnostava; 
4 = sovellettu; 5 = sovellettu aiemmin, muttei enää, miksi? 
 
a. energianhallinta tai –suunnittelu  1      2      3      4      5 Syy:____ 
b. henkilöstön koulutus   1      2      3      4      5 Syy:____ 
c. energiatehokkuussertifikaatit  1      2      3      4      5 Syy:____ 
d. Rakennusten parempi lämpöeristys  1      2      3      4      5 Syy:____ 
e. nykyaikainen ilmanvaihto ja ilmastointi 1      2      3      4      5 Syy:____ 
f. korkean hyötysuhteen sähkömoottorit 1      2      3      4      5 Syy:____ 
g. taajuusmuuttajat   1      2      3      4      5 Syy:____ 
h. muut korkean hyötysuhteenlaitteet (pumput, puhaltimet, jne.) 

    1      2      3      4      5 Syy:____ 
i. lämmön talteenotto   1      2      3      4      5 Syy:____ 
j. älykkäät mittarit   1      2      3      4      5 Syy:____ 
k. energianohjausjärjestelmät  1      2      3      4      5 Syy:____ 
l. muita tekniikoita?   1      2      3      4      5 Syy:____ 
 
Uusiutuvat energianlähteet 
10. Kuinka suuri osuus käyttämästänne energiasta on uusiutuvaa? 
a. sähkö    _______% 
b. kiinteät polttoaineet  _______% 
c. nestemäiset polttoaineet _______% 
d. kaukolämpö  _______% 
 
11. Olisiko mahdollista lisätä käyttämäänne uusiutuvan energian osuutta? 
 1  Ei  2  Kyllä  3  En tiedä 
 
12. Mikä on yrityksenne suhtautuminen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen? 
Arvioikaa seuraavia väittämiä: 
 
a. Jokaisen yksilön ja yhteisön tulisi lisätä uusiutuvan energian käytön osuutta  

käyttämästään energiasta. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
b. Uusiutuva energia ei ole merkityksellistä liiketoimintamme kannalta. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
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c. Uusiutuvalla energialla on useita etuja liiketoiminnallemme 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
d. Uusiutuva energia on houkuttelevaa, vaikka se maksaisi enemmän kuin uusiutumaton. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
e. Uusiutuvia energianlähteitä (esim. aurinko/tuuli/vesivoima/biomassa) voi olla saatavilla 

paikallisesti. 
Täysin eri mieltä 1      2      3      4      5      6      7 Täysin samaa mieltä 
 
Kustannuslaskenta 
13. Käsitelläänkö energiakustannuksia kustannuslisinä vai kohdistetaanko ne suoraan 

projektille tai tuotteelle? 
 1  Lisinä  2  Kohdistettuina 3  En tiedä 
 
14. Käyttäisikö yrityksenne seuraavia investointilaskelmamenetelmiä (tai ei mitään) ener-

giainvestointien kannattavuuden arviointiin? 
a. nettonykyarvo  1  Ei  2  Kyllä 
b. takaisinmaksuaika  1  Ei  2  Kyllä 
c. annuiteettimenetelmä  1  Ei  2  Kyllä 
d. elinkaarikustannukset  1  Ei  2  Kyllä 
e. pääoman tuottoaste  1  Ei  2  Kyllä 
f. jokin muu  1  Ei  2  Kyllä 
g. ei mikään   1  Ei  2  Kyllä 
 
15. Onko yrityksenne energiahankinnat kilpailutettu? 
 1  Ei  2  Kyllä  3  En tiedä 
 
Muuta: 
16. Tarvitsisiko yrityksenne neuvontaa tai konsultointia energia-asioiden hallintaan? 
 1  Ei  2  Kyllä  3  En tiedä 
 
17. Haluaisitteko osallistua projektin myöhempiin vaiheisiin? 
 1  Ei  2  Kyllä 
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Rakenteiden, ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton tietojen keräyslomake 

Rakennus:     

Pinta-ala   m2 

Tilavuus   m3 

Lämmityskausi     
Sisälämpötila (mitattu tai arvioitu)   ºC 

Rakenteet:     
Seinät     
-materiaalit     
-paksuudet   cm 

-pinta-ala   m2 

Ikkunat     

-pinta-ala   m2 

-lasivälin paksuus/lasien lukumäärä   mm/lkm 
-materiaalit     
Katto     
-paksuudet   cm 
-materiaalit     

-pinta-ala   m2 

Ovet     

-pinta-ala   m2 

-materiaalit     
-paksuus   cm 

Ilmanvaihto:     
Ilmanvaihto vai ilmastointi     
-käyttöaika   h/päivä 
-teho   kW 
-ilmavirta   l/s 
Ilmanlämmitysjärjestelmä     
-vesi, ilma tms.     
-käyttöaika   h/päivä 
-teho   kW 
Kohdepoistot     
-kuinka monta   kpl 
-tehot   kW 
-käyttöajat   h/päivä 
Poistoilmansuodattimet     
Sisäilmanlaatu     
Tuloilman kanavien sijainti     
Poistoilman kanavien sijainti     

Lämmöntalteenotto:     
Käyttöaika   h/päivä 
Ikä   vuotta 
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Rakennusmääräyskokoelmasta C4 löytyviä rakennusaineiden normaalisia lämmön-

johtavuuksia 
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Eri rakennusosien lämpöhäviöt kuukausittain 

 

Seinien arvot 

 

= 0,461 3200m (20 + 8)K = 41305,6 W  

= 0,461 3200m (20 + 7,5)K = 40568 W  

= 0,461 3200m (20 + 3)K = 33929,6 W  

= 0,461 3200m (20 3)K = 25078,4 W  

= 0,461 3200m (20 10)K = 14752 W  

ä = 0,461 3200m (20 14,5)K = 8113,6 W  

ä = 0,461 3200m (20 17,5)K = 3688 W  

= 0,461 3200m (20 15)K = 7376 W  

= 0,461 3200m (20  10,5)K = 14014,4 W  

= 0,461 3200m (20 4,5)K = 22865,6 W  

= 0,461 3200m (20 + 1,5)K = 31716,8 W  

= 0,461 3200m (20 + 5,5)K = 37617,6 W  

ä = (41305,6 + 40568 + 33929,6 + 25078,4 + 14752 + 8113,6 +

3688 + 7376 + 14014,4 + 22865,6 + 31716,8 + 37617,6)W = 281025,6 W  

 

Katon arvot 

 

= 0,301 5035m (20 + 8)K = 42434,98 W  

= 0,301 5035m (20 + 7,5)K = 41677,21 W  

= 0,301 5035m (20 + 3)K = 34857,31 W  
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= 0,301 5035m (20 3)K = 25764,1 W  

= 0,301 5035m (20 10)K = 15155,35 W  

ä = 0,301 5035m (20 14,5)K = 8335,443 W  

ä = 0,301 5035m (20 17,5)K = 3788,838 W  

= 0,301 5035m (20 15)K = 7577,675 W  

= 0,301 5035m (20 10,5)K = 14397,58 W  

= 0,301 5035m (20 4,5)K = 23490,79 W  

= 0,301 5035m (20 + 1,5)K = 32584 W  

= 0,301 5035m (20 + 5,5)K = 38646,14 W  

ä = (42434,98 + 41677,21 + 34857,31 + 25764,1 + 15155,35 +

8335,443 + 3788,838 + 7577,675 + 14397,58 + 23490,79 + 32584 + 38646,14)W =

288709,4 W  

 

Ovien arvot 

 

= 5,76 200m (20 + 8)K = 32256 W  

= 5,76 200m (20 + 7,5)K = 31680 W  

= 5,76 200m (20 + 3)K = 26496 W  

= 5,76 200m (20 3)K = 19584 W  

= 5,76 200m (20 10)K = 11520 W  

ä = 5,76 200m (20 14,5)K = 6336 W  

ä = 5,76 200m (20 17,5)K = 2880 W  

= 5,76 200m (20 15)K = 5760 W  

= 5,76 200m (20 10,5)K = 10944 W  
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= 5,76 200m (20 4,5)K = 17856 W  

= 5,76 200m (20 + 1,5)K = 24768 W  

= 5,76 200m (20 + 5,5)K = 29376 W  

ä = (32256 + 31680 + 26496 + 19584 + 11520 + 6336 + 2880 +

5760 + 10944 + 17856 + 24768 + 29376)W = 219456 W  

 

Ikkunoiden arvot 

 

= 1,79 200m (20 + 8)K = 10024 W  

= 1,79 200m (20 + 7,5)K = 9845 W  

= 1,79 200m (20 + 3)K = 8234 W  

= 1,79 200m (20 3)K = 6086 W  

= 1,79 200m (20 10)K = 3580 W  

ä = 1,79 200m (20 14,5)K = 1969W  

ä = 1,79 200m (20 17,5)K = 895 W  

= 1,79 200m (20 15)K = 1790 W  

= 1,79 200m (20 10,5)K = 3401 W  

= 1,79 200m (20 4,5)K = 5549 W  

= 1,79 200m (20 + 1,5)K = 7697W  

= 1,79 200m (20 + 5,5)K = 9129 W  

ä = (10024 + 9845 + 8234 + 6086 + 3580 + 1969 + 895 + 1790 +

3401 + 5549 + 7697 + 9129)W = 68199 W  
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Hallin yhteenlasketut arvot 

 

= (41305,6 + 42575,96 + 32256 + 10360)W = 126497,6 W  

= (40568 + 41845,68 + 31680 + 10175)W = 124238,7 W  

= (33929,6 + 34973,11 + 26496 + 8510)W = 103908,7 W  

= (25078,4 + 25849,69 + 19584 + 6290)W = 76802,09 W  

= (14752 + 15205,7 + 11520 + 3700)W = 45177,7 W  

ä = (8113,6 + 8363 + 6336 + 2035)W = 24847,74 W  

ä = (3688 + 3801,43 + 2880 + 925)W = 11294,43 W  

= (7376 + 7602,85 + 5760 + 1850)W = 22588,85 W  

= (14014,4 + 14445,42 + 10944 + 3515)W = 42918,82 W  

= (22865,6 + 23568,84 + 17856 + 5735)W = 70025,44 W  

= (31716,8 + 32692,26 + 24768 + 7955)W = 97132,06 W  

= (37617,6 + 38774,54 + 29376 + 9435)W = 115203,1 W  

ä = (126497,6 + 124238,7 + 103908,7 + 76802,09 + 45177,7 +

24847,74 + 11294,43 + 22588,85 + 42918,82 + 70025,44 + 97132,06 +

115203,1)W = 860635,2 W  

 



Liite  V 

Epätasaisten ainekerrosten lämmönvastukset, Rj 

 

=
( )

= 0,966 =
( )

= 0,034 

 

Paroc eXtra: 

= + = 2,573   

= + = 3,216   

= + = 3,859   

= + = 4,502   

= + = 5,145   

 

Isover KL 35: 

= + = 2,636   

= + = 3,295   

= + = 3,945  

= + = 4,499   

= + = 5,273   
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Ilmastoinnin poistoilmavirran mukana poistuvat lämpömäärät 

 

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 + 8)K = 144522W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 + 7,5)K = 141941,3W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 + 3)K = 118714,5W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 3)K = 87745,5W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 10)K = 51615W  

ä = 1,2 1000 11,1 0,93 (20 14,5)K = 28388,25W  

ä = 1,2 1000 11,1 0,93 (20 17,5)K =

12903,75W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 15)K = 25807,5W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 10,5)K = 49034,25W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 4,5)K = 80003,25W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 + 1,5)K =

110972,3W  

= 1,2 1000 11,1 0,93 (20 + 5,5)K = 131618,3W  

ä = (144522 + 141941,3 + 118714,5 + 87745,5 + 51615 +

28388,25 + 12903,75 + 25807,5 + 49034,25 + 80003,25 + 110972,3 +

131618,3)W = 983265,8W  
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= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 + 8)K = 162750W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 + 7,5)K = 159843,8W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 + 3)K = 133687,5W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 3)K = 98812,5W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 10)K = 58125W  

ä = 1,2 1000 12,5 0,93 (20 14,5)K = 31968,75W  

ä = 1,2 1000 12,5 0,93 (20 17,5)K =

14531,25W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 15)K = 29062,5W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 10,5)K = 55128,75W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 4,5)K = 90093,75W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 + 1,5)K =

124968,8W  

= 1,2 1000 12,5 0,93 (20 + 5,5)K = 148218,8W  

ä = (162750 + 159843,8 + 133687,5 + 98812,5 + 58125 +

31968,75 + 14531,25 + 29062,5 + 55128,75 + 90093,75 + 124968,8 +

148218,8)W = 1107281W  
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