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SYMBOLILUETTELO 

 

φ  lämpövirta eli lämpöteho  [W] 

ρ tiheys   [kg/m3] 

cp ominaislämpökapasiteetti  [J/kgK] 

n kierrosnopeus  [1/s] 

P teho   [W] 

Q lämpöenergia  [MWh] 

qv tilavuusvirta   [m3/s] 

t lämpötila   [ºC tai K] 

U lämmönläpäisykerroin  [W/m2K] 

 

alaindeksit 

 

0 lähtötilanne 

1 lopputilanne 

i  ilma 

j jäte- 

lto lämmöntalteenotto 

u ulko- 

s sisä- 

t tulo- 

 

Lämpöenergialla tarkoitetaan tässä työssä rakennuksen lämmitykseen käytettävää energiaa, 

johon kuuluu myös käyttöveden lämmitys sellaisten vesikalusteiden osalta, jotka eivät läm-

mitä vettä itse. 
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1 JOHDANTO 

 

Rakennusten energiankulutus muodostuu pääosin sähkö- ja lämpöenergiankulutuksesta. 

Lämmityksen osuus rakennusten energiankulutuksesta on huomattava ja korostuu Suomessa 

etenkin talvisin. Lämmitys vaikuttaa omalta osaltaan kasvihuonekaasupäästöihin riippuen 

lämmöntuottomenetelmästä. Kynttilää voidaan tässä tapauksessa polttaa molemmista päistä 

vähentämällä tuotannossa syntyviä päästöjä ja toisaalta vähentämällä lämpöenergiankulutus-

ta loppukäyttökohteessa esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla. Kasvihuonekaasu-

päästöjen minimointi vaatii perehtymistä energiankulutukseen kaikilla sektoreilla. Kulutusta-

soa pystytään haluttaessa yleisesti laskemaan ja siihen on pyrittävä, sillä korkea kulutustaso 

niin lvi-tekniikassa kuin kodinkoneissa aiheuttaa tuntuvat päästöt teollisuuden ja liikenteen 

ohella. Energiatehokkuus on yksi parhaita keinoja vaikuttaa kasvavaan energiankulutukseen. 

 

Parikkalan kunta on mukana vuonna 2008 aloitetussa hiilineutraalit kunnat -hankkeessa 

(HINKU). Hankkeen tavoitteena on saada viisi kuntaa sitoutumaan EU:n asettamia tavoittei-

ta suurempiin päästövähennyksiin, jotka toteutettaisiin EU:n yleistä aikataulua nopeammin. 

Hankkeen alkuvaiheissa kunnille määritetään hiilineutraali tila, jonka pohjalta luodaan järjes-

telmä eri toimenpiteiden päästövähennysvaikutusten ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi 

(Hiilineutraalit kunnat 2008). Parikkalan hiilidioksidipäästöt tulevat pääosin laajasta maata-

loudesta (Kaipiainen-Heiskanen & Adamsson 7/2009, 6). Hiilineutraalin tilan saavuttamisek-

si on kuitenkin otettava kaikki hiilivirrat huomioon. Kiinteistöjen lämmitysenergian tuotan-

nossa syntyvät päästöt ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää Parikkalan kunnan omistamien kiinteistöjen rakennus-

järjestelmien taso ja kartoittaa kiinteistöistä potentiaalisimmat lämpöenergiansäästökohteet. 

Tässä työssä käsitellään ensisijaisesti suurimpien kiinteistöjen lämpöenergiankulutusta. Po-

tentiaalisimmista kohteista selvitetään kulutuksen painopisteet. Valittuihin kohteisiin esite-

tään toimenpidesuunnitelma ja mahdollisuuksien mukaan arvioidaan toimenpiteiden talou-

dellinen ja hiilidioksidipäästöihin kohdistuva vaikutus energiansäästön näkökulmasta. Tässä 

työssä keskitytään helposti toteutettavissa oleviin lämpöenergiansäästökeinoihin ja annetaan 

yleisiä ohjeita energiatehokkuuteen liittyen.. Työ toimii pohjana Parikkalan kunnan tuleville 

tarkemmille selvityksille energiatehokkuudesta ja sen kehitysmahdollisuuksista.  
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2 LÄMPÖENERGIAN TUOTANTO JA KULUTUS SUOMESSA 

 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa kulutettiin vuonna 2009 1330 PJ ener-

giaa. Kokonaiskulutus on taloustilanteesta johtuen laskenut vuodesta 2008 ja nyt ollaan liki-

main vuoden 2000 tasolla (Energian kokonaiskulutus väheni… 2010). Teollisuus on suurin 

energian loppukäyttäjä noin 50 % osuudellaan. Rakennusten lämmittämisen osuus kokonais-

energiankulutuksesta on noin 21 %, ja loppu käytetään liikenteessä sekä kotitalouksissa. 

Asuinrakennusten lämmittämiseen kului vuonna 2002 noin 60 % rakennuskannan lämpö-

energian kulutuksesta (Kara et al. 2004, 220). Rakennusten lämmitykseen käytettävän ener-

gian suhteellinen osuus on huomattavasti pienentynyt viime vuosikymmeninä teollisuuden 

energiankulutuksen kasvusta johtuen (Kara et al. 2004, 44). 

 

Suomessa on korkeatasoinen, kansainvälisestikin tunnustettu, kaukolämmitysjärjestelmä. 

Lähes kaikki asutuskeskukset kuuluvat kaukolämmön piiriin. Kaukolämmöllä tarkoitetaan 

keskitettyä lämpöenergiantuotantoa ja -jakelua. Kaukolämpöä tuotetaan sähkön ja lämmön 

yhteistuotannossa CHP-laitoksissa (Combined Heat and Power) sekä erillisissä lämpökes-

kuksissa. Lämpökeskuksia käytetään tavallisesti pienemmän mittakaavan kaukolämpöver-

koissa, varalaitoksina tai huippukulutuksen aikana takaamaan riittävän tuotannon kaukoläm-

pöverkkoon. Vuonna 2002 yhteistuotannon osuus kaukolämmön tuotannosta oli 75 % (Kara 

et al. 2004, 75). 

 

Rakennusten lämmönlähteet ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa merkittävästi. Puun 

pienkäytön osuus polttoaineista oli 40 % vielä 1970-luvun alussa, mutta väheni nopeasti 

kaukolämmön yleistyessä.. Myös fossiilisilla polttoaineilla tapahtuva talokohtainen lämmitys 

on pienentynyt 70-luvun jälkeen kaukolämmön osuuden kasvaessa. Sähkölämmityksen 

osuus on kasvanut tasaisesti 80-luvulta lähtien. Kaukolämmityksen osuus vuonna 2002 oli 

37 % (kuva 1). Tavallisen puun tilalle on tullut jalostettuja polttoaineita, kuten pelletti ja bri-

ketit. Puuperäisten lämmönlähteiden lisäämiselle on kovat paineet hiilidioksidipäästöjen vä-

hentämiseksi. (Kara et al. 2004, 220 - 222.)  
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Lämmitysenergian kulutus lämmitysmuodoittain vuonna 
2002

Kaukolämpö
37 %

Öljy
25 %

Puu
18 %

Sähkö
17 %

Muut
3 %

 
Kuva 1. Lämmitysenergian kulutus lämmitysmuodoittain vuonna 2002 (Kara et al. 2004, 222). 

 

Tuotantomenetelmillä ei ole juurikaan vaikutusta itse energian kulutukseen, mutta ne vaikut-

tavat olennaisesti lämmityksen tarpeesta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin. Osuudet ovat 

muuttuneet jonkin verran vuodesta 2002, mutta tämän työn kannalta sillä ei ole juurikaan 

merkitystä. Luvussa 6 on arvioitu kiinteistöissä tehtävien säästötoimenpiteiden vaikutusta 

hiilidioksidipäästöihin. 

 

2.1 Lämmityksen energiatehokkuuden kehittyminen kiinteistöissä 

 

Energiatehokkuus on viime vuosina noussut yhdeksi tärkeimmistä energiansäästökeinoista. 

Teollisuuden ohella energiatehokkuutta ei sovi unohtaa kiinteistöjen yhteydessä vaan etenkin 

korjausrakentamisessa siihen on kiinnitettävä huomiota. Suomessa on aina ollut tarvetta hy-

välle lämmöneristykselle kylmien talvien vuoksi eikä asia ole täysin vieras juuri kenellekään. 

Pohja ja ymmärrys hyvälle rakennussuunnittelulle ja -toteutukselle on vahva ja sitä on myös 

onnistuneesti käytetty. Rakennusten käyttäjät ovat tulleet energia- ja ympäristötietoisemmik-

si, mikä edesauttaa uuden tekniikan käyttöönottoa. Talotekniikan energiatehokas käyttö vaa-

tii käyttäjältään kuitenkin perehtymistä lvi-tekniikan perusteisiin, sillä tekniikalla ei yksin 

vähennetä kulutusta, vaan tekniikka on jatkossakin vain työkalu. Uusilta rakennuksilta ja 
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rakennusten osilta vaaditaan nykyisin energiatodistus (L 13.4.2007/487), mikä osaltaan ker-

too asioiden kehittymisestä ja tärkeydestä. 

 

Vuonna 2003 voimaan tulleilla määräyksillä rakennusten energiankulutusta pyrittiin vähen-

tämään 25 - 30 % aiempaan tasoon verrattuna. Määräykset koskivat rakennusten läm-

möneristystä sekä sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Rakennuksen vaipan osalta määräyksiä kiris-

tettiin 30 %. Ilmanvaihdon tiukentuneet määräykset liittyvät energiansäästöön ja sisäilman-

laatuun siten, että energiaa pyritään säästämään sisäilmanlaadusta tinkimättä. Vuoden 2010 

alusta tulivat voimaan uudet määräykset, joilla on asetusehdotusten mukaan 30 - 40 % kiris-

tävä vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Määräysten kiristämisellä pyritään vähen-

tämään rakentamisen ja käytön päästöjä. Määräyksiä on tarkoitus kiristää edelleen vuonna 

2012 (Uudet vaatimukset vähentävät… 2002 & Energiatehokkuutta parantavat… 2008). 

 

Kehitystä viedään eteenpäin niin, että passiivitalorakentamisesta tehdään normi lähitulevai-

suudessa. Passiivitalorakentamiseen liittyy harhaluuloja, joista pitäisi päästä eroon. Ihmisillä 

on usein vääriä käsityksiä esimerkiksi passiivitalon homeongelmista (Gimishanov 1/2010, 4 

- 5). Tekniikka on pääpiirteissään olemassa ja energiatehokkuus on pitkälti kiinni laitteiden 

oikeasta käytöstä ja hyvästä rakentamisen tasosta mm. rakennuksen tiiveyttä silmällä pitäen. 

Yksi kehittämisen kohde teknisesti on jätevesien sisältämän lämpöenergian talteenotto, joka 

on huomattavasti haasteellisempaa kuin ilmanvaihdon lämmöntalteenotto mm. lämmönvaih-

timen lämmönsiirtopintojen likaantumisen vuoksi. Jätevesien hukkaenergialla voitaisiin läm-

mittää vastaavasti käyttövettä, kuten ilmanvaihdon yhteydessä lämmitetään ulkoilmaa. Tä-

män lisäksi vettä säästäviä vesikalusteita tulee suosia ja varsinkin veden virtausta rajoittavilla 

ratkaisuilla on päästy hyviin tuloksiin. Suihkussa kuluu suurin osa lämpimästä vedestä ja sen 

käyttöä on hankala rajoittaa teknisesti muutoin kuin suosimalla pienemmän virtaaman suih-

kukalusteita. Ensisijaisesti lämpimän veden käyttöön täytyy puuttua kulutustottumuksien 

muutoksilla, jotka saattavat edesauttaa energiansäästöä myös muilla energiankulutuksen sek-

toreilla. 

 

2.2 Lämpöenergiansäästömahdollisuudet 

 

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden uudistettujen määräysten mukaisesti rakennetuissa 

taloissa saavutetaan huomattavasti parempi energiatehokkuuden taso verrattuna esimerkiksi 
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70-luvun alun rakennuksiin. Lämpöenergian säästömahdollisuudet ovat suurimmat vanhassa 

rakennuskannassa johtuen silloisista rakennusmääräyksistä mm. eristyksen suhteen.  

Eristämiseen liittyvät toimenpiteet ovat usein kalliita ja takaisinmaksuajat voivat olla pitkiä – 

jopa kymmeniä vuosia (Laitinen 2009). Eristystä voidaan parantaa ikkunoissa, seinissä, ylä- 

ja alapohjassa lisäämällä eristettä tai jopa vaihtamalla vanhan eristeen tilalle kokonaan uudet 

eristemateriaalit. Yleensä lisäeristeiden asentaminen on taloudellisesti kannattamatonta, ellei 

asennus liity muutenkin tehtävään remonttiin. Ikkunoita joudutaan kuitenkin yleensä raken-

nuksen elinkaaren aikana uusimaan, joten samassa yhteydessä voidaan kannattavasti paran-

taa rakennuksen lämmöneristävyyttä. (Hemmilä et al. 2000, 9.) 

 

Parhaisiin tuloksiin vaipan energiatehokkuutta parantamalla päästää vaihtamalla kaksilasiset 

ikkunat uusiin. Varsinkin pienemmissä kunnissa on runsaasti käytössä rakennuksia joissa on 

käytössä kaksilasiset ikkunat. Näiden lämmönläpäisykerroin eli U-arvo voi olla 1 W/m2K 

heikompi kuin uusissa ikkunoissa (Suomen RakMK C4 2003, 21). Vuotuisen ulko- ja sisä-

lämpötilan keskiarvojen ollessa 3 ºC ja 21 ºC säästettäisiin teoriassa jopa 157 kWh energiaa 

ikkunaneliötä kohti vuosittain vaihtamalla kaksilasiset ikkunat uusiin. Saneerauksen tarve 

täytyy harkita tapauskohtaisesti rakennuksen tulevaisuuden käyttötarpeen vuoksi. On selvää, 

että esimerkiksi lähivuosina käytöstä poistuvan rakennuksen saneeraus ei ole tarkoituksen-

mukaista. Ikkunaremonteilla saataviin säästöihin vaikuttavat U-arvon lisäksi muutkin seikat, 

kuten ikkunan auringonsäteilyn läpäisykerroin g-arvo. Viitteitä todellisesta vaikutuksesta 

saadaan esimerkiksi Motivan tekemistä remonteista, joiden yhteydessä on tutkittu remontin 

vaikutusta kulutukseen. Paras tulos saavutetaan juuri kaksilasisten vanhojen ikkunoiden ta-

pauksessa, sillä U-arvo, g-arvo ja tiiveys verrattuna nykyisiin ikkunoihin ovat heikkoja. Ik-

kunaremonteilla, joissa vanhat kaksilasiset ikkunat vaihdetaan energiansäästöikkunoihin 

päästään keskimäärin 10 % energian säästöön lämmityksessä (Hemmilä et al. 2000, 37). Ik-

kunan lämmöneristystä voidaan parantaa täytekaasuilla, joita ovat esimerkiksi jalokaasut 

argon, krypton ja ksenon. Ikkunoilla saavutettavia säästöjä on laskettu tarkemmin luvussa 

kuusi. 

Ilmanvaihdon säädöllä voi päästä tapauskohtaisesti tuntuviin säästöihin melko pienellä vai-

valla. Esimerkiksi julkisissa rakennuksissa voidaan ilmanvaihtokonetta ajaa pienemmällä 

teholla, jolloin säästetään sekä sähköä, että lämpöenergiaa. Tehon muutos on suoraan ver-

rannollinen puhaltimen kierrosnopeuden muutoksen kolmanteen potenssiin ja kierrosnopeu-

den muutos on vastaavasti suoraan verrannollinen tilavuusvirran muutokseen seuraavasti: 
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n0 kierrosnopeus ennen muutosta [1/s] 

n1 kierrosnopeus muutoksen jälkeen [1/s] 

P0 teho ennen muutosta  [W] 

P1 teho muutoksen jälkeen  [W] 
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n0 kierrosnopeus ennen muutosta [1/s] 

n1 kierrosnopeus muutoksen jälkeen [1/s] 

qv,0 tilavuusvirta ennen muutosta [m3/s] 

qv,1 tilavuusvirta muutoksen jälkeen [m3/s] 

 

Tehon puolittaminen vähentää tilavuusvirtaa noin 21 %, mikä vähentää suoraan ulkoilman 

lämmittämiseen kuluvan energian määrää 21 % yhtälöiden (1) ja (2) mukaisesti. Vaikutus 

kokonaislämpöenergian kulutukseen on pienempi, koska energiaa kuluu ilmanvaihdon lisäk-

si veden lämmitykseen ja rakenteiden läpi johtumiseen. 

 

3

0

15,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

n
n  ⇒  

0

13 5,0
n
n

=  ⇒  01 793,0 nn =  

Ilmanvaihdon lämpöenergiankulutus aiheutuu sisälle johdetun ulkoilman lämmittämisestä 

sisälämpötilaan. Tarvittavan lämpöenergian määrä riippuu lämmitettävän ilman määrästä ja 

lämpötilaerosta sisä- ja ulkolämpötilan välillä seuraavasti: 

                     φ lämmitys  = cpi qv,ti ρi (tsi - tui) - φ lto                        (3) 

                      

 φ lämmitys = ilmanvaihdon aiheuttama lämmityksen tehontarve [W] 
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                     φ lto = lto-laitteen lämmitysteho   [W] 

cpi  = ilman ominaiskapasiteetti  [J/kgK] 

qv,ti  = tuloilman tilavuusvirta   [m3/s] 

ρi  = ilman tiheys   [kg/m3] 

 tsi = sisäilman lämpötila   [ºC] 

tui = ulkoilman lämpötila   [ºC] 

 

Motivan energiakatselmuskohteissa on otettu huomioon useita eri toimenpiteitä, joista osa 

voi olla hankala toteuttaa tai niiden säästövaikutus on pieni. Huomionarvoista Motivan tilas-

toissa on, että ilmanvaihtojärjestelmään liittyvissä säästötoimenpiteissä on ollut huomattavaa 

potentiaalia. Yksittäiset toimenpiteet liittyen ilmanvaihdon käyntiaikoihin, ilmavirran puolit-

tamiseen tai pienentämiseen ja lämmöntalteenottomahdollisuuksiin ovat muodostaneet kai-

ken kaikkiaan lähes 12 miljoonan euron taloudellisen säästöpotentiaalin (Säästötoimenpiteet 

2009). Motivan katselmuskohteissa käsitellään kokonaisenergiankulutusta, joten lukuja ei 

voi suoraan ajatella lämpöenergiansäästöpotentiaalina, mutta niistä saa kuvan potentiaalin 

tasosta. Seuraavaksi suurimmat lukemat liittyvät sähköjärjestelmien säästöpotentiaaliin. Il-

manvaihtoon ja sähköjärjestelmiin liittyy 70 % kaikista esitetyistä toimenpiteistä, joista il-

manvaihdon osuus on 40 % (Säästötoimenpiteet 2009). Lämpöenergiansäästöpotentiaali Mo-

tivan katselmuksissa on ollut 13 - 20 % sähkön ja veden potentiaalin jäädessä 5 - 13 %:iin 

(Rakennuskohtaiset säästöpotentiaalit 2009). 

 

3 RAKENNUSTYYPIT  

 

Lämpöenergian kulutuksen jakautuminen rakennuksessa vaihtelee huomattavasti riippuen 

rakennustyypistä (kuva 2). Tavallisesti lämpöenergiaa siirtyy ulos rakennuksesta eniten joh-

tumalla ja ilmanvaihdon seurauksena. Lämpöenergiaa kuluu myös käyttöveden lämmityk-

seen, mikä usein unohdetaan. Lämmitysenergian kulutuksen painopisteet ovat erilaiset eri 

rakennustyyppien välillä johtuen erilaisista käyttötarkoituksista ja siten käyttäjämääristä. 

Tästä johtuen kiinteistöjä täytyy tarkastella tyypeittäin, että voidaan antaa tietyn asteisia 

yleistäviä ohjeita lämpöenergian säästämiseksi saman tyypin rakennuksissa.  
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Kuva 2. Rakennuksien lämpöenergian kulutuksen jakautuminen rakennustyypeittäin (Mäki 2008) 

 

3.1 Asuinrakennukset 

 

Rakennusten energian kulutus jaetaan tyypillisesti lämmitykseen ja sähkön kulutukseen. 

Asuinrakennuksen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitys ja lämmin käyttövesi muodosta-

vat tavallisesti noin 70 % osuuden (Kara et al. 2004, 61–62). Pientaloissa noin 46 % lämpö-

energian menetyksestä aiheutuu johtumalla vaipan läpi, 38 % ilmanvaihdon poistoilman mu-

kana ja 16 % kuluu käyttöveden lämmitykseen. Kuvasta 2 nähdään, että kerrostaloissa näky-

vin ero pientaloihin on johtumisen pienempi osuus, jolloin ilmanvaihdon osuus on suurin ja 

lämpimän käyttöveden osuus selkeästi kasvanut noin 26 %:iin. 

 

Asuinrakennuksissa voi sähkölämmityskohteissa päästä jopa 30 % energian säästöön pelkäs-

tään aktiivisella kulutuksen tarkkailulla ja epäkohtiin puuttumalla asumismukavuutta heiken-

tämättä. Huomiota täytyy kiinnittää lämmityksen osalta ensisijaisesti ilmanvaihdon säätöön. 

Ilmanvaihto täytyisi laittaa pois päältä esimerkiksi matkojen ajaksi, koska tyhjä talo ei tarvit-

se ilmanvaihtoa. Jos asiaan on jo alun perin kiinnitetty huomiota, energiaa on vaikeampi 

säästää, mutta tavallisesti 10 % pudotus kulutuksessa on hyvin mahdollista. (Sisälämpötila 

2009.) 
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3.2 Julkiset ja liikerakennukset 

 

Kuvasta 2 nähdään, että julkisten ja liikerakennusten ero asuinrakennuksiin on ilmanvaihdon 

selkeästi suurempi osuus lämpöenergian kulutuksesta. Julkisten rakennusten ilmanvaihdon 

osuus voi olla jopa 70 %. Ero johtuu julkisten ja liikerakennusten suurista käyttäjämääristä 

tilavuuteen nähden, jolloin ilmanvaihdolle on suurempi tarve kuin asuinrakennuksissa riittä-

vän hyvä sisäilman laadun varmistamiseksi. Julkisissa rakennuksissa on siis kiinnitettävä 

erityistä huomiota ilmanvaihtoon ja sen energiatehokkuuteen sisäilman laadusta tinkimättä. 

Julkisissa rakennuksissa ei ole öisin juuri mitään toimintaa, jolloin ilmanvaihtokonetta voi-

daan hyvin ajaa esimerkiksi puolella teholla lämmityksen tarpeen vähentämiseksi, kuten esi-

tettiin kohdassa 2.4. Poikkeuksia ovat hoitolaitokset, kuten sairaalat ja vanhainkodit, joissa 

on myös yöllä runsaasti käyttäjiä. Tällöin ilmanvaihdon tarve yöaikaan on varmistettava. 

Varsinkin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ilmanvaihdolle asetetaan erityisvaatimuksia, 

joten mahdollisten säästötoimenpiteiden toteuttaminen vaatii ammattitaitoa. 

 

4 PARIKKALAN KUNNAN OMISTAMAT KIINTEISTÖT 

 

Parikkalan kunta omistaa likimain 100 rakennusta, joihin kuuluu mm. palvelutaloja, toimis-

toja, kouluja, halleja, asuinrakennuksia ja vapaa-ajanasuntoja. Vanhimmat rakennukset val-

mistuivat 1900-luvun alussa, mutta valtaosa käytössä olevista rakennuksista on 50–80 -

luvuilla valmistuneita. Rakennuskanta on siis yleisesti ottaen iäkästä, mutta kuitenkin pää-

piirteissään käyttökelpoista. 

 

Parikkalan kuntaan valmistui vuoden 2010 alussa uusi liikuntahalli (Asikainen 2010b), jonka 

tilavuus on noin 10 % koko kunnan omistuksessa olevien rakennusten tilavuudesta. Taulu-

kossa 1 on ilmoitettu rakennuksien tilavuusosuuksia, koska kaikista rakennuksista ei ollut 

saatavilla tietoa lämmitysenergian kulutuksesta. Tilavuusosuuksilla pyritään hahmottamaan 

eri rakennustyyppien kulutusosuutta kokonaislämpöenergiankulutuksesta Tilavuusosuutta 

voi käyttää lämmitysenergian kulutusosuuden arviointiin jossain määrin, mutta johtopäätök-

siä sen pohjalta ei voi vetää, sillä lämmitysenergian samankokoisissa rakennuksissa vaihtelee 

mm. käyttötarkoituksesta johtuen. 
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Taulukko 1. Parikkalan kunnan omistamat rakennukset tyypeittäin (Asikainen 2010b). 

Rakennustyyppi Lukumäärä Tilavuusosuus [%] 

      

Asuinrakennukset 40 30 

Koulut, päiväkodit 7 25 

Terveyskeskukset, muut hoitolaitokset 7 20 

Liikuntahalli 1 10 

Kirjastot, virastot, toimistot 10 

Virkistysrakennukset (mökit, saunat) 15 

Muut 21 

15 

 

Parikkalan kunta omistaa noin 40 asuinrakennusta, jotka muodostavat 40 % osuuden kaikista 

kunnan omistamista rakennuksista ja 30 % osuuden kaikkien rakennusten tilavuudesta. Tila-

vuusosuuden perusteella voi olettaa, että asuinrakennuksissa voi kulua jopa 30 % rakennus-

ten lämmitysenergiasta. Asuinrakennuksista noin puolet on yli 300 m2 rakennuksia. Parikka-

lan kunta omistaa noin 15 virkistys ja muuhun epäsäännölliseen käyttöön tarkoitettua taloa, 

mökkiä ja saunaa, joiden pinta-ala on alle 200 m2. Kuntaliitoksen jälkeen Parikkalaan kuuluu 

yhteensä neljä koulua, joista yhdessä toimii peruskoulun lisäksi lukio. Koulujen yhteenlas-

kettu tilavuus vastaa 25 % osuutta rakennusten kokonaistilavuudesta, joten voidaan karkeasti 

olettaa, että 20 – 30 % rakennusten lämmitysenergiasta kulutetaan kouluissa. Loput raken-

nukset ovat kunnan virastoja, kirjastoja, vanhainkoteja ja muita palvelurakennuksia. 

 

Parikkalan kunnan kiinteistöt kuuluvat pääasiassa kaukolämmön piiriin lukuun ottamatta 

muutamia yksittäisiä kohteita, kuten Kiipolan koulua, jota lämmitetään pelletillä. Kunnan 

lämpökeskuksessa poltetaan hakkeen ja raskaan polttoöljyn seosta, josta hakkeen osuus on 

noin 87 %. Kuntaliitoksessa Parikkalaan liitetyn Saaren alueella kunnan rakennukset saavat 

myös pääosin lämpöenergiansa kaukolämpönä Saaren omasta lämpökeskuksesta. Saaren 

keskuksessa hakkeen seassa poltetaan kevyttä polttoöljyä likimain samassa suhteessa kuin 

Parikkalan kylällä. Vuonna 2009 Parikkalan keskuksessa tuotettiin verkostoon lämpöä 11,7 

MWh. (Asikainen 2010a.) Myöhemmin esiteltävistä esimerkkikohteista kaksi kuuluu kes-

kuksen kaukolämmön piiriin ja niiden kulutusosuus kaukolämmöntuotannosta on 10,6 %. 

Lämmitysenergian hinta Parikkalan kylällä on 43,76 €/MWh, Saaressa 45,22 €/MWh ja pel-

letin hinta vuonna 2009 oli 158,45 €/t. (Asikainen 2010c & Iiskola 2010.) 
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5 SÄÄSTÖPOTENTIAALIN KARTOITUS ESIMERKKIKOHTEISSA 

 

Parikkalan kunnan teknisestä toimesta saatiin lista kunnan omistamista vajaasta 100 raken-

nuksesta ja näistä kulutuslukemat aluksi seitsemästä kohteesta (kuva 3). Jäljelle jääneistä 

kohteista valittiin suurikokoisia ja tyypiltään mielenkiintoisia kohteita, joista Parikkalan kun-

ta selvitti kulutuslukemat lämpöenergiansäästöpotentiaalin arvioimista varten. Työn kiireelli-

sen aikataulun vuoksi tyydyttiin tällä kertaa löytämään potentiaalisia kohteita pelkästään 

kulutuslukemien perusteella siten, että kunnan kohteiden ominaiskulutuksia verrattiin Moti-

van julkaisemiin lukemiin samasta rakennustyypistä. Motiva julkaisemasta listasta nähdään 

rakennustyypeittäin keskimääräisiä ominaiskulutusarvoja. Parikkalasta annetuista kohteista 

löytyi viisi kohdetta, joissa oli selkeästi suuremmat lämpöenergiankulutusarvot kuin saman 

tyypin rakennuksissa keskimäärin. Näissä kohteissa suoritettiin tarkastuskäynnit kulutuksen 

painopisteiden selvittämiseksi.  

 

 
Kuva 3. Esimerkkikohteiden valintakaavio. 
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Tarkastuskohteissa pyrittiin kiinnittämään huomiota ikkunoiden ja ovien tiiveyteen sekä il-

manvaihtoon. Seinien eristemateriaalia voitiin selvittää vain haastatteluiden perusteella eikä 

aina ollut tietoa seinien tarkasta rakenteesta. Seinien osalta käytössä on siis vain vähän tietoa, 

eikä niiden perusteella voida antaa kovinkaan hyviä arvioita, joten ne jäävät arvioinnin ulko-

puolelle. Lisäksi tarkoitus on löytää helppoja ratkaisuja, eikä lisäeristeen asentaminen ole 

tällöin ensimmäinen harkittava toimenpide eikä se ilman muuta remontoinnin tarvetta ole 

taloudellisesti kannattavaa, kuten alussa selvitettiin. Julkisissa rakennuksissa kiinnitettiin 

erityisesti huomiota ilmanvaihtoon, sillä ilmanvaihtokertoimien täytyy suurien käyttäjämää-

rien vuoksi usein olla suuri julkisissa rakennuksissa, kuten luvussa kolme kävi ilmi. Toinen 

huomionarvoinen seikka olivat ikkunat, jotka kahdessa kohteessa olivat kaksilasiset. Lämpö-

energiaa kuluu myös käyttöveden lämmittämiseen, mihin täytyy kiinnittää huomiota lähinnä 

asuinrakennuksissa, sillä lämpimän käyttöveden osuus lämpöenergian kulutuksesta julkisissa 

rakennuksissa on pieni.  

 

Lämpöenergiansäästöpotentiaalia arvioitiin karkeasti laskemalla saman rakennustyypin kes-

kimääräisen ominaiskulutuksen yli menevä osa (taulukko 2). Periaatteena on siis, että saman 

tyypin rakennuksen ominaiskulutus olisi mahdollisesti vähennettävissä keskimääräiselle ta-

solle. Ominaiskulutuksen parantamiseksi on myöhemmin esitetty toimenpiteitä ja laskettu 

mm. ilmanvaihdon rajoittamisen ja kaksilasisten ikkunoiden uusimisen vaikutusta. Toimen-

piteiden vaikutuksia on esitetty luvussa kuusi. 

 
Taulukko 2. Kulutustiedot ja mahdollinen säästöpotentiaali esimerkkikohteissa (Asikainen 2010c). 

Ero mediaaniin 

Kohteet 

Keskimääräinen 
lämpöenergian 
kulutus [MWh/a] 

Ominaislämpö-
energian kulu-
tus [kWh/r-m³] 

Motivan anta-
ma mediaani 
[kWh/r-m³] [MWh/a] [kWh/r-m³] [%] 

              

Saaren koulu 468 132,2 41,8 320 90,4 68

Harjulinna 296 54,2 40,0 78 14,2 26

Terveyskeskus 949 78,2 57,9 246 20,3 26

Kiipolan koulu 725 64,2 41,8 253 22,4 35
 

6 TOIMENPITEET JA SÄÄSTÖVAIKUTUS ESIMERKKIKOHTEISSA 

 

Tässä luvussa tuodaan esille mahdollisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi 

tarkasteltavissa kohteissa. Esitetyille toimenpiteille on laskettu mm. kirjallisuudesta saatujen 
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U-arvojen perusteella toimenpiteiden säästövaikutusta lämpöenergian suhteen. Säästövaiku-

tus kohdassa on myös arvioitu toimenpiteen mahdollista vaikutusta hiilidioksidipäästöihin 

lämpökeskuksissa käytettävien polttoaineiden perusteella. Tarkasteluun on otettu mukaan 

kaikki kohteet, joissa vierailtiin vaikka kaikista kohteista ei löytynytkään merkittäviä puuttei-

ta, joita voitaisiin lähteä korjaamaan. Kaikkia kohteita koskevia toimenpiteitä, kuten sisä-

lämpötilan alentaminen, on esitetty kohdassa 6.5. 

 

6.1 Saaren koulu 

 
Saaren koulua lämmitetään Saaren lämpökeskuksella tuotetulla kaukolämmöllä. Neljän vii-

me vuoden keskimääräinen lämpöenergian kulutus on ollut 468 MWh vuodessa. Saaren kou-

lun tilavuus on noin 3500 r-m3, jolloin ominaiskulutukseksi saadaan 132 kWh/r-m3. Taulu-

kosta 2 nähtiin, että Saaren koulun ominaiskulutus on yli kolminkertainen Motivan katsel-

muskohteiden keskimääräiseen arvoon verrattuna. 

 

Saaren koululla oli selkeästi puutteita ilmanvaihdon säädössä. Koulun ilmanvaihtokoneen 

mittareista selvisi, että tilakohtaiset tuloilmavirrat ilmanvaihtokanavistossa ovat huomatta-

vasti vastaavia poistoilmavirtoja suuremmat (taulukko 3). Tavallisesti arvot ovat päinvastoin, 

mutteivät silloinkaan eroa toisistaan paljon, koska suuria paine-eroja pyritään välttämään. 

Rakennuksen täytyisi lähtökohtaisesti olla hieman alipaineinen, ja ilmanvaihdon mitoituk-

sessa tämä otetaan huomioon siten, että poistoilmavirta mitoitetaan hieman suuremmaksi 

kuin tuloilmavirta. Koko rakennusta tarkastellessa asiaan vaikuttaa myös keittiön erillinen 

poistoilmalaite, jonka ilmavirrat täytyisi selvittää erillisillä mittareilla. Rakennuksen alipai-

neisuudella pyritään välttämään esimerkiksi sisäilman kosteuden siirtymistä rakenteisiin. 

 

Saaren koululla on melko uudenaikainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon kuu-

luu pyörivät regeneratiiviset lämmönsiirtimet lämmöntalteenottoa varten. Näillä lämmöntal-

teenottolaitteilla päästään varsin korkeisiin vuosihyötysuhteisiin. Keittiön poistoilmanvaihto 

on kuitenkin toteutettu erillisellä imurilla, johon lämmöntalteenottoa ei kuulu. Keittiöiden 

jäteilma onkin usein niin likaista, että lämmönvaihtimet menettävät tehoaan nopeasti läm-

mönsiirtopintojen likaantuessa, joten on aivan tavallista, että keittiöiden poistoilmanvaihdos-

sa lämmöntalteenottoa ei ole. 
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 Taulukko 3. Saaren koulun ilmanvaihdon ilmavirrat. 

  Tuloilmavirta Poistoilmavirta 

Tila m3/s m3/h m3/s m3/h 

Luokat 1,54 5544 1,27 4572 

Liikuntasali 2,15 7740 1,45 5220 

Keittiö 0,54 1944 Erillinen imuri 

Yhteensä 4,23 15228 2,72 9792 
 

Saaren koulun ilmanvaihtokertoimet ovat turhan suuret. Ilmanvaihtokertoimella ilmaistaan 

kuinka monta kertaa sisäilma vaihtuu tunnissa. Saaren koulun ilmanvaihtokertoimeksi saa-

daan noin 4,3 1/h, joka on huomattavan suuri arvo, sillä vähimmäisarvoksi Suomen raken-

nusmääräyskokoelmassa annetaan 0,5 1/h. Käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihtokertoimen 

vähimmäisarvo on 0,2 1/h. (Suomen RakMK D2 2010, 10). 

 

ilmanvaihtokerroin 15228 (m3/h) / 3540 m3 = 4,3 1/h 

 

Saaren koulun ilmanvaihto on ilmeisesti mitoitettu pinta-alaan perustuen, vaikka henkilö-

määrän perustuvalla mitoituksella päästäisiin lähemmäs todellista tarvetta. Ohjearvo opetus-

tiloihin johdettavasta ilmavirrasta on 6 (dm3/s)/hlö (Suomen RakMK D2 2010, 29). Sama 

ohjearvo koskee myös keittiötä ja liikuntasalia. Saaren koulussa on 43 oppilasta (Parikkalan 

kunnan koulut 2008) ja lisäksi muutama opettajat ja muuta henkilökuntaa, kuten keittäjiä. 50 

hengen mitoitusvirtaamaksi koko rakennukselle saadaan: 

 

6 (dm3/s)/hlö * 50 hlö = 300 dm3/s = 0,3 m3/s 

 

Ohjeellinen mitoitusilmavirta olisi vain 7 % Saaren koulun nykyisestä ilmavirrasta, mutta 

koska koulussa on paljon ylimääräistä tilaa, kuten liikuntasali, täytyy ilmavirran käytännössä 

olla vähintään 0,5 m3/s, että ilmanvaihtokerroin olisi minimiarvossa 0,5 1/h. Ohjearvoja ei 

voida suoraan käyttää vertailuna, koska ohjearvot ovat vähimmäisvaatimuksia liittyen riittä-

vän hyvään sisäilman laatuun. Mitoituksella pyritään takaamaan hyvä sisäilman laatu. Saaren 

koulussa ero ohjearvoihin on moninkertainen, joten ilmanvaihdon tarve täytyy arvioida uu-

delleen. Vaikka laskelma on yksinkertainen, se kertoo selkeästi, että ilmavirtaa on todennä-

köisesti mahdollisuus pienentää tuntuvasti ilman, että sisäilmanlaatu merkittävästi heikkenee. 

Ilmanvaihtokoneen säätöön ja ilmanvaihdon tasapainotukseen on syytä käyttää ammattilais-

ta.  
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6.1.1 Toimenpiteet 

 

Ilmanvaihto Saaren koululla on siis turhan voimakasta ja ensisijainen toimenpide on ilmavir-

tojen pienentäminen. Paras keino on puhaltimen kierrosnopeuden säätö invertterillä, jolloin 

päästään samalla tuntuvaan sähköenergian säästöön sen sijaan, että kuristettaisiin virtausta. 

Ilmavirtojen tarkistamisen lisäksi samalla täytyy suorittaa tarvittavat tasapainotukset ja sää-

döt niin ilmanvaihdon kuin lämmitysjärjestelmän osalta, sillä ilmavirtojen laskiessa ilman-

vaihdon tasapaino saattaa heilahdella ja lämmityksen tarve vähenee huomattavasti. Ilman-

vaihdon merkittävä rajoittaminen vaatii aina ammattitaitoisen lvi-asentajan tai muun vastaa-

van henkilön, sillä henkilöllä täytyy olla osaamista rakennusten eri osien tasapainottamiseksi. 

Pelkkä ilmavirran rajoittaminen ei takaa, että ilmanvaihto vähenee samassa suhteessa raken-

nuksen eri osissa, vaan myös alue- tai huonekohtaiset tuloilmalaitteet joudutaan myös usein 

säätämään tai jopa vaihtamaan ilmanvaihdon tasapainottamiseksi. Ilmanvaihdon tasapainot-

taminen on tärkeää siksi, että rakennuksen lämmitys on mitoitettu usein kylmimmän huoneen 

mukaan, joten epätasapainoinen ilmanvaihto voi aiheuttaa rakennusten osien välille lämpöti-

laeroja, mikä ei ole energiatehokkuuden tai käyttömukavuuden kannalta toivottavaa. Enem-

män lämpötilaeroihin vaikuttaa kuitenkin itse lämmitysjärjestelmän säätö. Saaren koululla on 

lisäksi syytä asentaa ulko-oviin tiivisteet, jotka puuttuivat useista ovista. Samalla kannattaa 

suorittaa ikkunoiden tiiveystarkastus ja uusia tiivisteitä tarvittaessa. Rakennuksen vaipan 

tiiveys on tärkeää koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon optimaalisen toiminnan kannalta. 

 

6.1.2 Säästövaikutus 

 

Toimenpiteiden säästövaikutusta voidaan arvioida laskemalla ilmanvaihdon rajoittamisesta 

aiheutuva lämmitysenergian tarpeen väheneminen. Ikkunoiden ja ovien tiivistämisen vaiku-

tusta sen sijaan on hankala arvioida. Saaren tapauksessa ilmanvaihdon osuus on merkittävästi 

suurempi kuin tiivistämisen, joten ilmanvaihdosta saatavat säästöt antavat hyvän kuvan ko-

konaissäästöstä. Lasketaan säästövaikutus tilanteessa, jossa ilmanvaihtokerroin koko raken-

nusta ajatellen lasketaan arvoon 1,0 1/h, joka on 23,3 % nykyisestä ilmanvaihtokertoimesta. 

Uudeksi tilavuusvirraksi saadaan 0,98 m3/s. 

 

Ulkoilmavirta vähenee siis 3,25 m3/s nykyiseen arvoon verrattuna, mikä on lähes 77 % ny-

kyisestä ilmavirrasta. Lasketaan seuraavaksi kuinka paljon lämmitystehontarve vähenee ko-
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ko rakennuksessa. Laskelmaa varten on oletettu, että vuotuinen ulkoilman keskilämpötila on 

3 ºC, sisälämpötila 22 ºC ja jäteilma 13 ºC. Ilman ominaislämpökapasiteetti on 1,007 kJ/kgK 

ja tilavuus 1,2 kg/m3 normaalipaineessa ja ilman lämpötilassa 20 ºC (Incropera et al. 2007, 

941). Ilmanvaihtokoneen mittarit ovat tulo- ja poistoilmakanavissa, joissa lämpötila ja paine 

ovat likimain samat – lähellä normaalipainetta ja lämpötila 20 ºC, joten samaa tiheyden ar-

voa voidaan käyttää. 
 

Yhtälöllä (3) saadaan laskettua ilmanvaihdon aiheuttama lämmitystehontarve. Kun lämmön-

talteenottolaitteen lämmitysteho kirjoitetaan auki, yhtälö saadaan muotoon: 

 

                     φ lämmitys  = cpi qv,ti ρi (tsi - tui) - cpi qv,ji ρi (tsi - tji)                (4) 

 

 φ lämmitys = ilmanvaihdon aiheuttama lämmityksen tehontarve [W] 

                     φ lto = lto-laitteen lämmitysteho   [W] 

cpi  = ilman ominaiskapasiteetti  [J/kgK] 

qv,ti  = tuloilman tilavuusvirta   [m3/s] 

ρi  = ilman tiheys   [kg/m3] 

 tsi = sisäilman lämpötila   [ºC] 

tui = ulkoilman lämpötila   [ºC]                   

qv,ji  = jäteilman tilavuusvirta   [m3/s] 

 tji = jäteilman lämpötila   [ºC] 

  

Yhtälössä (4) täytyy huomioida, että kaikki jäteilma ei kulje lämmöntalteenoton läpi, vaan 

osa jäteilmasta poistetaan suoraan keittiöstä. Alle on listattu lukuarvot, joiden perusteella 

saadaan lämmityksen tehontarve. 

 

cpi  = 1007 J/kgK 

qv,ti  = 4,23 m3/s 

ρi  = 1,2 kg/m3 

 tsi = 22 ºC 

 tui = 3 ºC 

qv,ji  = 2,72 m3/s 

 tji = 13 ºC 
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φ lämmitys = 1007 J/kgK * 4,23 m3/s * 1,2 kg/m3 * (22 - 3) ºC 

- 1007 J/kgK * 2,72 m3/s * 1,2 kg/m3 * (22 - 13) ºC 

= 67,537 kW 

≈ 67,5 kW 

 

Lämmityksen tehontarve ilmanvaihdon osalta on siis lähes 67,5 kW. Aiemmin laskettiin, että 

ilmanvaihtoa voitaisiin vähentää 77 %. Koska ilmavirta on suoraan verrannollinen lämmitys-

tehoon, voidaan vähennys laskea suoraan tehosta olettaen, että poistoilmavirta vähenee sa-

massa suhteessa. 

 

0,77 * 67,5 kW = 51,97 ≈ 52 kW 

 

Toimenpiteellä tiputetaan lämmitystehontarvetta 52 kW. Nyt voidaan laskea kuinka paljon 

lämpöenergian tarve vähenee päiväaikana. Saaren koulussa ilmanvaihtokone pyörii talon 

tekniikasta vastaavan henkilön mukaan täydellä teholla koko päiväajan klo. 7.00 – 22.00, 

josta tulee yhteensä 15 tuntia. Yöajan toiminta-arvoista ei ole varmuutta, sillä kohteessa vie-

railtiin päivällä eikä vastuuhenkilökään ollut varma koneen tehoista, joten tyydytään päivä-

ajan perusteella laskettuun vähennykseen. Lasketaan lämpöenergiantarpeen väheneminen. 

 

 Q = 15 h/d * 365 d/a * 52 kW ≈  284 700 kWh = 284,7 MWh/a 

 

Tämän hetken kulutus oli 468 MWh, joten laskelman mukaan ilmanvaihdon säädöllä saavu-

tettaisiin lähes 60,8 % pudotus lämpöenergiankulutukseen. Tämä tarkoittaa, että oltaisiin jo 

lähes Motivan energiakatselmuskohteiden mediaanin tasolla, sillä mediaanin perusteella pää-

telty vähennyspotentiaali oli 68 %. Samalla saavutetaan suora säästö energiakustannuksissa, 

mikä on likimain 12 900 € vuodessa (taulukko 4). Myös hiilidioksidipäästöt vähenevät jon-

kin verran sillä Saaren lämpökeskuksella poltetaan hakkeen seassa kevyttä polttoöljyä. On 

muistettava, etteivät laskelmat ole riittävän tarkkoja, että niiden perusteella voitaisiin säätää 

ilmanvaihtokoneen toimintaa, vaan niiden tarkoitus on osoittaa lämpöenergiansäästöpotenti-

aalin määrä. 
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 Taulukko 4. Ilmanvaihdon säädön säästövaikutus Saaren koulussa. 

Nykyiset lämmityskustannukset 21156 € 

Nykyinen kulutus 468 MWh 

Uusi kulutus 183 MWh 

Investointi kustannus -arvio 3000 € 

60,8 % Säästö 
12 900 € 

Takaisinmaksuaika <1 a 

CO2 -päästövähennys 13 t/a 
 

Toimenpiteellä saavutettavaa CO2-päästövähennystä on arvioitu lämpökeskuksessa käytetty-

jen polttoaineiden sekä polton ja jakelun vuosihyötysuhteen avulla. Kattiloiden hyötysuhde 

on noin 90 % ja jakelun hyötysuhteeksi saadaan tuotannon ja myydyn lämpöenergian perus-

teella noin 83 % (Asikainen 2010). Kevyen polttoöljyn osuus poltosta on noin 13 % ja omi-

naispäästökerroin 267 kgCO2/MWh. Vähennyksen ollessa 284,7 MWh/a CO2-päästö-

vähennys on luokkaa 13 t/a. 

 

6.2 Kiipolan koulu ja kerrostalo 

 

Kiipolan koulu sisältää opetuksen lisäksi lukuisia muitakin toimintoja mm. vanhusten hoitoa 

ja päiväkotitoimintaa yms. Kiipolan alueeseen kuuluu entisen koulurakennuksen lisäksi ker-

rostalo. Kiipolan ominaiskulutusta voidaan verrata vastaavia toimintoja sisältäviin rakennuk-

siin. Kiipolan koulu on laskelmien perusteella jonkin verran keskitason yläpuolella, mutta 

mahdollista potentiaalia on todella hankala arvioida, johtuen rakennuksen useista erilaisista 

toiminnoista.  

 

Rakennuksia käsitellään yhtenä kokonaisuutena, sillä niillä on yhteinen lämmitysjärjestelmä, 

johon lämpöenergia tuotetaan pelletillä. Vuonna 2009 pellettiä kului 161 t, mikä tarkoittaa 

725 MWh:a tuotettua lämpöenergiaa, kun pelletin lämpöarvo on 5 MWh/t ja kattilan hyö-

tysuhde on 90 % (taulukko 5). Rakennusten yhdistetty tilavuus on 11300 r-m3, josta asuinra-

kennuksen osuus on 17 %. Kiipolan koulun ja kerrostalon näkyvin kulutuskohde oli huomat-

tavan suuri ikkunapinta-ala. Silmämääräisesti arvioiden voidaan sanoa, että puolet rakennuk-

sen seinäpinta-alasta on ikkunaa. Ikkunat ovat lisäksi kaksilasiset. Kiipolan koulussa on ko-

neellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon kuuluu lämmöntalteenotto. Ilmanvaihdon osalta 
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ei havaittu merkittäviä puutteita ja lukemat olivat oikealla tasolla. Lämpimän käyttöveden 

osuus on verrattaen pieni, koska asuinrakennuksen osuus kokonaistilavuudesta on pieni. 

 
 Taulukko 5. Kiipolan rakennusten kulutustiedot (Iskola 2010). 

Pelletin hinta  158,45 €/t 

Pelletin kulutus 161 t/a 

Pelletin lämpöarvo 5 MWh/t 

Kattilan hyötysuhde 90 % 

Lämpöenergian kulutus 725 MWh/a 

Energian hinta 35,2 €/Mwh 

Lämmityskustannus 25 500 €/a 
 

Kiipolan kaksilasiset ikkunat vaihdetaan uusiin. Kerrostalon asukkaita informoidaan käyttö-

veden kulutuksesta. Sekä kouluun että kerrostaloon hankitaan vettä säästävät vesikalusteet. 

Lämpöenergian kannalta merkityksellisiä vesikalusteita ovat ne kalusteet, jotka käyttävät 

lämmitysjärjestelmässä lämmitettyä vettä, kuten suihkut ja hanat.  

 
Ikkunaremonttien säästövaikutusta voidaan arvioida ikkunan U-arvon avulla. U-arvoon pe-

rustuva laskenta ei anna kuitenkaan koko kuvaa ikkunaremontin säästävästä vaikutuksesta, 

sillä U-arvo ei sisällä esimerkiksi remontilla saavutettavaa tiivistymisen vaikutusta. Lisäksi 

g-arvon määrittäminen vanhoista ikkunoista ei ole tämän työn puitteissa mahdollista, joten 

tyydytään U-arvon perusteella saatuun lukemaan. Kiipolan koulussa ja varsinkin kerrostalos-

sa nykyiset ikkunat eivät sulkeutuneet riittävän hyvin, vaan ikkuna karmeista näki kerrosta-

lon tapauksessa jopa läpi ja veto oli vieraillussa asunnossa sormella tunnustellen selvä. Otta-

en huomioon nykyisten ja uusien ikkunoiden U-arvot saadaan tulos, joka kertoo remontilla 

saavutettavan vähimmäisvaikutuksen. Todellinen säästövaikutus on teoriassa suurempi, mut-

ta tarkkaa lukua on hankala sanoa. Remontin yhteydessä ikkuna-aukko tiivistyy ja remontin 

jälkeen saadaan lisäsäästöjä ilmanvaihdon sekä lämmityksen säädöllä, koska lämmityksen 

tarve vähenee remontin myötä. Kiipolan koulun ja kerrostalon tapauksessa ikkunaremonteilla 

säästetään lämpöenergiaa noin 12 %, mikä tarkoittaa noin 88 MWh vuodessa. (taulukko 6). 

Laskennassa on käytetty vuotuisina keskimääräisinä sisä- ja ulkolämpötiloina 3 ºC ja 22 ºC. 
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Taulukko 6. Ikkunaremontin suuntaa-antava säästövaikutus Kiipolan koulussa. 

Nykyiset lämmityskustannukset 25 500 € 

Nykyinen kulutus 725 MWh 

Uusi kulutus 637 MWh 

Investointi kustannus -arvio 66 000 € 

12,1 % Säästö 
3000 €/a 

Takaisinmaksuaika 21 a 
 

Takaisinmaksuaika on pitkä, mikä johtuu korkeista remontointikustannuksista. Ikkunare-

monttien hinnat liikkuvat välillä 200 - 400 €/m2, jossa pinta-ala viittaa remontoitavaan ikku-

napinta-alaan. Kustannuksien yhteydessä näkee myös rakennuksen kokonaispinta-alaan pe-

rustuvia hintoja, jolloin hinta olisi luokkaa 50 €/m2. Tässä työssä kustannuksien laskennassa 

käytettiin arvoa 300 €/m2. Nykyisten ikkunoiden U-arvona käytettiin 3,0 W/m2K ja uusien 

ikkunoiden U-arvona 1,4 W/m2K. Nykyisten ikkunoiden U-arvoksi valittiin kyseinen arvo, 

koska tällä pyrittiin ottamaan huomioon tiivistymisen vaikutus remontin yhteydessä. Kiipo-

lan tapauksessa toimenpiteillä ei ole vaikutusta CO2 -päästöihin, sillä lämmönlähteenä on 

pelletti, jonka päästöt voidaan katsoa nollaksi.  

Motiva on energiakatselmuskohteissaan päässyt ikkunoihin liittyvien toimenpiteiden osalta 

jopa noin 5 vuoden keskimääräiseen takaisinmaksuaikaan (Säästötoimenpiteet 2009). Perus-

tellusti voidaan olettaa, että todellinen remontin hinta jää alhaisemmaksi kuin laskelmissa 

käytetty 300 €/m2, sillä energiansäästön prosenttiosuudet ovat kuitenkin samaa suuruusluok-

kaa Motivan energiakatselmuskohteiden kanssa. Lisäksi on muistettava, että laskennassa 

käsiteltiin kustannuksia pelkästään ikkunoiden osalta. Laajempaan remonttiin yhdistettynä 

ikkunoiden osuus kustannuksista laskee ja sitä kautta takaisinmaksuaikaa saadaan lyhyem-

mäksi. 

6.3 Harjulinna 

 
Harjulinnaa käytetään Parikkalan kunnantalona. Harjulinnan lämpöenergian kulutus viimei-

sen neljän vuoden ajalta on keskimäärin 296 MWh ja ominaiskulutus 54,2 kWh/r-m3, joka 

on noin 26 % suurempi kuin Motivan kartoittamissa saman typin rakennuksissa keskimäärin. 

Harjulinnan lämpöenergia tulee kaukolämpönä Parikkalan lämpökeskukselta. Rakennuksessa 

on muiden esimerkkikohteiden tapaan koneellinen ilmanvaihto, johon kuuluu lämmöntal-
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teenotto. Harjulinnassa on käytössä vanhat kaksilasiset ikkunat, kuten Kiipolan tapauksessa. 

Ikkunat alkavat olla elinkaarensa päässä ja lähes kaikki läpikäydyt ikkunat sulkeutuivat huo-

nosti ja tiivisteet eivät tiivistäneet avattavia ikkunoita kunnolla. Rakennuksesta ei löytynyt 

ikkunoiden lisäksi muita merkittäviä puutteita. Ilmanvaihto ja lämmitys täytyy säätää ikku-

naremontin jälkeen, joten ilmanvaihdon osalta ei voida ehdottaa merkittäviä muutoksia en-

nen kuin tiedetään ikkunaremontin lopulliset vaikutukset. 

 

Harjulinnan ja Kiipolan tapaukset ovat niin samankaltaiset, että tässä kohtaa esitellään vas-

taavat tulokset Harjulinnan osalta, kuin mitä laskettiin Kiipolan tapauksessa. Laskennassa on 

käytetty samoja lukuarvoja lukuun ottamatta energianhintaa ja ikkunapinta-alaa (taulukko 7).  

 
 Taulukko 7. Ikkunaremontin suuntaa-antava säästövaikutus Harjulinnassa. 

Nykyiset lämmityskustannukset 12 900 € 

Nykyinen kulutus 296 MWh 

Uusi kulutus 248 MWh 

Investointi kustannus -arvio 36000 € 

16,2 % Säästö 
2100 €/a 

Takaisinmaksuaika 17 a 

CO2 -päästövähennys 2,3 t/a 
 

Vaikutus hiilidioksidipäästöihin on pieni, koska lämpökeskuksella poltetaan pääasiassa ha-

ketta. Päästövaikutuksen arvioinnissa on käytetty samoja arvoja kuin Saaren tapauksessa 

lukuun ottamatta polttoaineen lämpöarvoa, joka on raskaalla polttoöljyllä 279 kgCO2/MWh 

(Kara et al. 2004). CO2 –päästövähennykseksi saadaan noin 2,3 t/a. 

 

6.4 Parikkalan terveyskeskus 

 

Parikkalan terveyskeskus vaikutti ominaiskulutuksen perusteella hyvältä säästökohteelta. 

Terveyskeskuksen ominaiskulutus on 26 % saman tyypin rakennuksia suurempi. Tutustu-

miskäynnillä kuitenkin selvisi, että kiinteistöön on hiljattain tehty muutoksia, joiden vaikutus 

ei vielä näy saaduissa kulutuslukemissa. Esimerkiksi keittiön poistoilman lämmöntalteenoton 

vaikutusta kulutukseen ei vielä tiedetä, joten säästöpotentiaalia on hankala arvioida. On var-

maa, että lisätty lämmöntalteenotto laskee ominaislämmönkulutusta lähemmäksi Motivan 
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mediaania. Terveyskeskuksessa kuluu vuosittain kaikkiaan 949 MWh lämpöä ja lämmitys 

maksaa likimain 41 500 € vuodessa. 

 

Terveyskeskuksessa suoritettiin perusteellinen kierros talon tekniikasta vastaavan henkilön 

kanssa, eikä rakennuksesta löytynyt juuri mitään puutteita, joita voisi lähetä korjaamaan. 

Lisäksi vastuuhenkilö oli selkeästi kiinnostunut omasta työstään ja energiansäästöstä sekä 

osoitti asiantuntemuksensa talotekniikkaan liittyen, jota kunnassa voitaisiin kenties myös 

muualla hyödyntää. Poikkeama saman tyypin rakennuksiin voidaan selittää talon erilaisilla 

toiminnoilla sekä vanhentuneilla kulutuslukemilla. Terveyskeskuksen kulutusta on arvioitava 

uudelleen, kunhan kulutuksesta saadaan päivitetyt tiedot. Tämän jälkeen mahdollisuus li-

säsäästöihin täytyy selvittää mittauksilla.  

 

6.5 Yleisiä ohjeita 

Rakennusten lämpöenergiankulutuksen minimoiminen vaatii säännöllistä seurantaa ja vertai-

lua aikaisempiin vuosiin. Erityisesti ilmanvaihdon osalta täytyy käydä läpi todelliset ilman-

vaihtokoneen käyttöajat ja tehdä tarvittavat muutokset. Yöaikaan julkiset rakennukset ovat 

usein tyhjillään eikä täysimittaiselle ilmanvaihdolle ole tarvetta. Ikkunoiden tiiveystarkastuk-

silla ja tiivisteiden asennuksella saavutetaan jo säästöä, ellei ikkunoita aiota vaihtaa koko-

naan uusiin. Runsas vuotoilma aiheuttaa lämmityksen tarvetta mahdollisesti vain tietyssä 

osassa rakennusta ja koko rakennusta joudutaan kuitenkin lämmittämään kylmimmän tilan 

mukaan. Jos järjestelmän säätö on tällöin pielessä, voi eri osissa rakennusta olla asteiden 

heittoja lämpötiloissa, mikä ei ole viihtyvyydenkään kannalta mukavaa. Nyrkkisääntönä voi-

daan pitää, että yhden asteen sisälämpötilan pudotuksella päästään keskimäärin 5 % säästöön 

lämmityskustannuksissa (Sisälämpötila 2009). Eli jo kolmen asteen pudotuksella saavutettai-

siin ikkunaremonttia vastaava hyöty, joten lämpötilat kannattaa rakennuksissa laittaa kun-

toon. 21 ºC voidaan pitää hyvänä arvona. Kaikissa kohteissa lämpötila oli vierailuhetkellä 

hieman enemmän ja Saaren koulussa 23 ºC. Sisäilman lämpötilan laskemisen vaikutusta ei 

ole otettu huomioon laskuissa, koska vuotuista sisäilman lämpötilaa ei saatu käyttöön. Jatkoa 

varten onkin hyödyllistä aloittaa säännöllinen seuranta, jonka perusteella voidaan todennä-

köisesti lämpötiloja kohteissa hiukan laskea. Lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöillä on rat-

kaiseva merkitys lämpöenergiankulutuksessa eikä hyvää asennettua tekniikkaa kannata heit-
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tää hukkaan jättämällä optimaaliset säädöt tekemättä. Kustannus on mitätön verrattuna sääs-

töihin, sillä ammattitaitoinen lvi-henkilö hoitaa asian parhaimmillaan päivässä. 

 

Lämpimän veden kulutukseen voidaan vaikuttaa parhaiten kulutustottumuksien muutoksella. 

Tottumuksien muutokseen tarvitaan motivaatiota ja ensisijaisesti ihmisillä täytyy olla tieto 

siitä, miksi jotakin täytyy tehdä, joten kotitalouksille täytyy jakaa tietoa.  

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Esimerkkikohteiden ja rakennuskannan iän perusteella voidaan sanoa, että Parikkalan kun-

nan omistamissa kiinteistöissä on potentiaali lämpöenergian säästämiseksi jossain määrin. 

Tämän työn esimerkkikohteet edustavat vain pientä osaa kunnan kaikista kiinteistöistä, mutta 

kohteet valittiin niin, että saatiin otos erilaisista rakennustyypeistä. Saaren koulun tapaukses-

sa nähtiin, että ilmanvaihtokonetta ei osata kunnolla käyttää tai sen toiminta-arvot on alun 

perin mitoitettu liian suuriksi. Varmuuden vuoksi olisi hyvä käydä läpi kaikki suuret raken-

nukset, että vastaavat kulutuskohteet saadaan karsittua rakennuksista. Kiipolan koulu ja Har-

julinna erottuivat myös joukosta suurien ominaiskulutuksien vuoksi ja ikkunaremonteilla 

päästään lähemmäs keskitasoa. Valitettavasti kaikkien mielenkiintoisten rakennusten kulu-

tustiedot eivät ehtineet laskentaan. Vedenkulutus ei ollut lukemien perusteella Parikkalassa 

ongelma. Vertailussa Parikkala sijoittui keskitasolle tai alle, joten säästöpotentiaali lämpimän 

käyttöveden osalta on pieni. 

 

Työssä tyydyttiin pääosin kulutuslukemien vertailuun, silmämääräisiin arviointeihin ja ra-

kennusten tekniikasta vastaavien henkilöiden haastatteluihin työn tiukan aikataulun vuoksi. 

Säästöpotentiaalia voidaan arvioida näin jossain määrin, mutta tarkkojen lukemien selvittä-

miseksi vaadittaisiin mittauksia kohteissa. Saaren koulussa käytettiin enemmän aikaa kulu-

tuksen painopisteen tutkintaan ilmeisen suuren kulutuksen vuoksi. Tässä työssä kaksilasisten 

ikkunoiden U-arvoja arvioitiin Suomen rakennusmääräyskokoelman perusteella. Ikkunoiden 

lämmöneristävyyteen vaikuttavat myös tiiveys ja g-arvo, joita ei tämän työn puitteissa voitu 

arvioida. Seinien rakenteen ja tarkan U-arvon määrittämiseksi tarvittaisiin vähintään mitta-

uksia tai mahdollisesti jopa rakenteiden purkamista, mikäli asiasta ei ole tarkkaa tietoa do-

kumentoituna. Myös ilmanvaihtokanavistosta täytyisi tehdä mittauksia, kiinteiden mittarei-
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den tarkkuuden selvittämiseksi ja edelleen säästöpotentiaalin tarkkaa laskemista varten. Ta-

kaisinmaksuajat remonteissa ovat pidempiä kuin Motivan vastaavissa. Ero johtuu eroista 

kustannuksissa ja Motivan tarkemmista laskelmista. Ottamalla huomioon tiivistymisen vai-

kutukset ja ikkunan g-arvon takaisinmaksuaika vähenee saadusta 14 - 20 vuodesta. 

 

Motivan julkaisemat taulukot antavat hyvän suunnan ominaiskulutuksille, mutta niitä käytet-

täessä on muistettava, etteivät ne välttämättä edusta kuin muutamaa rakennusta. Esimerkiksi 

kohderyhmässä 214 (terveyskeskukset) on laskettu vain 28 rakennuksen perusteella mediaani 

(Lämpö 2009), eikä ilmoitettu mediaani välttämättä ole lähelläkään koko Suomen saman 

rakennustyypin mediaania. Lisäksi Motivan energiakatselmuksiin on voinut valikoitua ener-

giatehottomia rakennuksia, jolloin ominaiskulutuksen mediaani olisi lähtökohtaisesti huono. 

Huomionarvoista on myös se, etteivät samankaan tyypin rakennukset sisällä täysin samoja 

toimintoja ja eroja kulutuksissa on aina. 

 

8 YHTEENVETO 

 

Työ onnistui hyvin annetun aikarajan puitteissa. Parikkalan kunnan omistamista kiinteistöistä 

oli tavoitteena löytää suurimpia kuluttajia ja niiden joukosta lämpöenergian säästön kannalta 

potentiaalisimmat yksilöt. Saaren koulu kuuluu ilman muuta suurimpiin kuluttajiin ja omi-

naiskulutuksensa puolesta potentiaalisimpiin kohteisiin. Saaren koulun ominaiskulutus on 

lähellä Motivan tilastoimia maksimiarvoja koulujen ominaiskulutuksissa, vaikka koulua on 

korjattu viereisen kirjaston rakentamisen yhteydessä. Saaren koulun ilmanvaihto on turhan 

voimakasta ja sitä säätämällä on mahdollista päästä jopa 60 % lämpöenergian säästöön (kuva 

3). Kiipolan koulussa ja Harjulinnassa on myös säästöpotentiaalia, ja suurimmaksi osaksi se 

johtuu vanhoista ikkunoista, jotka kannattaisi vaihtaa uusiin. Kiipolan koulussa ja Harjulin-

nassa päästäisiin ikkunaremonteilla noin 12 - 14 % säästöön lämpöenergian kulutuksessa. 

Parikkalan terveyskeskuksella oli myös suuri ominaiskulutus, mutta kohteella vierailtaessa 

selvitettiin, että ilmoitetut kulutuslukemat ovat vanhentuneet hiljattain tehtyjen uudistusten 

vuoksi. Lisäksi terveyskeskuksella on oma keittiö, mikä nostaa ominaiskulutuksen arvoa 

huomattavasti verrattuna vastaavaan terveyskeskukseen, jonka ruoka tulee aluekeittiöltä. 

Terveyskeskuksen keittiön poistoilmanvaihtoon on lisäksi asennettu lämmöntalteenotto, jon-

ka vaikutus kulutukseen ei näy saaduissa kulutuslukemissa. Tietojen perusteella on todennä-
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köistä, että terveyskeskuksen ominaiskulutus on jo hyvällä tasolla laitoksen toimintoihin 

nähden, joten tässä yhteydessä ei voida tehokkaita toimenpiteitä ehdottaa. 
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Kuva 4. Nykyiset ja toimenpiteillä saavutettavat kulutustasot esimerkkikohteissa (Asikainen 2010c) 

 

Takaisinmaksuajat esimerkkikohteiden ikkunaremonteissa liikkuvat välillä 17 - 21 vuotta 

riippuen vanhojen ja uusien ikkunoiden tasosta, energian hinnasta sekä remontointikustan-

nuksista. Ajat ovat suhteellisen pitkiä ja parhaat tulokset saavutetaan uusimalla vanhoja kak-

sikerroslaseja.  Remontin kannattavuus täytyy luonnollisesti harkita tapauskohtaisesti. Ener-

giankulutuksen ja siten päästöjen kannalta on kuitenkin aina suotavaa pyrkiä energiatehok-

kaisiin ratkaisuihin. Vaikka tässä työssä ikkunaremonteille saatiin pitkä takaisinmaksuaika, 

täytyy muistaa, että Motiva on energiakatselmuskohteissaan päässyt jopa 5 vuoden takaisin-

maksuaikoihin ikkunaremonteilla keskimäärin. 

 

Säästöpotentiaali on vanhemmissa rakennuksissa suurempi vuosien saatossa kiristyneiden 

rakennusmääräysten vuoksi. 90-luvulla rakennuksissa on jo varsin hyvä rakenne läm-

möneristyksen kannalta, eikä niissä välttämättä ole suurta saneerauksen tarvetta. Yleisesti 

kannattaisi pyrkiä saneeraamaan sellaisia rakennuksia, jotka muuten ovat käyttökunnossa, 

mutta esimerkiksi ikkunat ovat elinkaarensa loppupäässä. Raportissa esitettyjä ohjeita on 

mahdollista soveltaa vastaaviin suuriin kohteisiin, varsinkin ilmanvaihdon osalta. Ilmanvaih-

don pienelläkin oikeansuuntaisella säätämisellä ja tasapainottamisella säästetään helposti 

moninkertaisesti kustannuksiin nähden tinkimättä kuitenkaan olosuhteista, kuten Saaren kou-
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lun tapauksessa tuli ilmi. Ilmanvaihdon osuus energiankulutuksesta on suuri julkisissa ra-

kennuksissa ja siihen täytyy kiinnittää huomiota. Ensiarvoisen tärkeää on kulutuslukemien 

säännöllinen seuraaminen ja vertailu, että epäkohdat huomataan ja ne voidaan korjata. Saa-

ren koulu erottui selkeästi joukosta vertaamalla vastaaviin kohteisiin ja ongelma on nyt tie-

dossa ja korjattavissa. Ikkunoiden osalta voidaan yhtä lailla kaikkialla korvata kaksilasiset 

ikkunat uusilla, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena. Rakennuksen vaipan eristämistoi-

menpiteet täytyi kannattavuuden vuoksi liittää muun remontin yhteyteen.. 

 

Työssä käytetty menetelmä on riittävä ottaen huomioon työn alustavan luonteen. Työ toimii 

pohjana tarkemmille arvioinneille ja tarkoitus oli löytää kohteet, joissa on potentiaalia. Tar-

kempien tulosten saamiseksi kohteissa täytyy suorittaa mittauksia ilmanvaihdon ja rakennuk-

sen vaipan osalta. Asuinrakennuksissa täytyisi selvittää nykyinen vedenkäytön taso ja laskea 

lämpimän käyttöveden osuus, että voitaisiin arvioida lämpöenergiansäästöpotentiaalia käyt-

töveden osalta. Tulosten tasosta kertoo se, että laskelmissa päädyttiin samaan suuruusluok-

kaan Motivan energiakatselmuskohteissa ikkunaremonteilla saatujen säästöjen kanssa. 
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