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Työssä tutkitaan Helsingin kaupungin tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuusnäkö-
kohtien toteutumista ja niiden kehittämistä. Työn tavoite on tunnistaa kiinteistöjen energia-
tehokkuuskriteeristö, jonka avulla energiatehokkuus voidaan ottaa järjestelmällisesti ja yh-
denmukaisesti huomioon tilakeskuksen investointihankkeissa. Kriteerit tunnistetaan tila-
keskuksen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden haastattelujen sekä lähdekirjallisuuden 
avulla. 

 

Tutkimus osoittaa, että kriteeristössä on huomioitava myös hankkeiden vastuurajat, sillä 
hiljattain tehdyn organisaatiomuutoksen vuoksi vastuurajoissa on epäselvyyttä, mikä vai-
kuttaa haitallisesti tilakeskuksen toiminnan ja etenkin energiatehokkuuden kehittämiseen. 
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This thesis is about energy efficiency aspects realization in investment project’s at Helsinki 
City Premises Centre concerning real estates. Objective is to identify criteria for energy 
efficient building construction. With these criteria it is possible to take account of energy 
efficiency congruently and systematically in all investment projects concerning real-estates. 
Criteria are identified by interviews of Premises Centre’s personnel and its partners.   

  

Thesis indicates borders of responsibilities have to be taken into further consideration in the 
criteria, because some misunderstandings and difference’s of opinions exists between 
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1 JOHDANTO 

 

Kansainvälisesti pyritään kohti energiatehokkaampaa ja puhtaampaa yhteiskuntaa. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että energiaa tuotetaan puhtaammin ja käytetään tehokkaammin. Ra-

kennetuilla kiinteistöillä on keskeinen osa yhteiskunnan energiankulutuksessa. Rakennuk-

set muodostavat yhteiskunnan selkärangan, jonka avulla mahdollistetaan sen toiminta. Ra-

kennuksilla on useita tarkoituksia, joista asuminen usein koetaan tärkeimmäksi, mutta yhtä 

lailla on tarvetta erilaisiin työsuoritteisiin, sairaanhoitoon ja koulutukseen. Rakennukset 

ovat välttämättömiä ihmisen toiminnalle, ja suuri käyttötarve aiheuttaa suuren energianku-

lutuksen, jota on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä hallitsemaan esimerkiksi kiinteistöau-

tomaatiota ja energiatehokkuutta kehittämällä. Tässä työssä tutkitaan Helsingin kaupungin 

tilakeskuksen omistamien rakennusten energiatehokkuuden kehittämisen näkökohtia. Ta-

voitteena on kehittää työkalu, jonka avulla energiatehokkuus huomioidaan järjestelmälli-

sesti rakennushankkeen eri vaiheissa. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja ajankohtaisuus 

 

Lisääntyvä energiankulutus on toistuvasti puheenaiheena tämän päivän mediassa ja yhteis-

kunnassa. Kansainväliset ilmastosopimukset edellyttävät huomattavia päästövähennyksiä. 

Energiatehokkuuden parantamisella voidaan pyrkiä kustannussäästöihin ja toisaalta samalla 

saavutettaisiin vähennyksiä hiilidioksidipäästöissä, sillä energiantuotanto on suuri päästö-

jen aiheuttaja. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:lla, kasvattaa 

uusiutuvien tuotantomuotojen käytön osuus 20 %:iin ja saavuttaa energiatehokkuutta pa-

rantamalla 20 %:n vähennys primäärienergian kulutukseen vuoteen 2020 mennessä. Suomi 

on asettanut ERA 17 -toimintaohjelman mukaisesti itselleen tavoitteeksi saavuttaa päästö-

vähennykset rakennetun ympäristön osalta vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta 

(Martinkauppi 2010, 19).  

 

Rakennuksissa kulutetaan noin 40 % Suomen käyttämästä kokonaisenergiasta. Rakennus-

ten lämmityksen osuus on 22 % (Jaakkola et al. 2010, 7). Lämmitysenergian osuus on pie-
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nentynyt, mutta kokonaiskulutus on kuitenkin kasvanut rakennuskannan kasvaessa ja säh-

kölaitteiden lisääntyessä. Rakennusten energiankäyttöä Suomessa ohjaa pääasiassa raken-

nusmääräyskokoelma, josta löytyvät rakentamisen vaatimukset ja ohjeet. Vaatimuksia on 

kiristetty johdonmukaisesti tekniikan kehittyessä viime vuosikymmeninä. Heinäkuussa 

2012 tulivat voimaan uudet määräykset, joilla pyritään n. 20 %:n parannukseen energiate-

hokkuudessa (Lehtinen 2012). Aiemmista kiristyksistä huolimatta ominaiskulutus ei ole 

kuitenkaan merkittävästi vähentynyt ja kulutus on kaukana tavoitteesta. On siis syytä ky-

seenalaistaa nykyiset toimintatavat, mikäli halutaan päästä asetettuihin tavoitteisiin. Yksi 

merkittävä tekijä muutoksen hitauteen on rakennusalan tyypillinen perinteiden ja opittujen 

toimintatapojen noudattaminen sekä rakennuskannan hidas uusiutuminen. Nykyisellä tah-

dilla tavoitteet eivät tule toteutumaan aikataulussa. Aikaa tästä hetkestä tavoitteiden saavut-

tamiseen Suomessa on viisi vuotta, ja toistaiseksi kehitys energiankulutuksessa on ollut 

vähäistä. Rakennuksen elinkaari Suomessa on 50–100 vuotta, joten rakennuskannan uusiu-

tuvuus on hidasta. 

 

Tavoitteiden liian kireä aikataulutus saattaa tuoda mukanaan täysin omanlaisiaan ongelmia 

rakentamiseen ja erityisesti rakennuksen käyttöön. Liian nopealla tahdilla ei yksinkertaises-

ti synny laatua, mikä on nähtävissä lukuisina rakennusvirheinä ja pahimmissa tapauksissa 

vain pari vuotta korjauksen tai rakentamisen jälkeen ilmenneinä homeongelmina, jotka 

vaativat usein mittavia korjaustoimenpiteitä.  

 

Helsingin kaupungin tilakeskus vastaa Suomen mittakaavassa huomattavan suuresta kiin-

teistömassasta, johon sisältyy lukuisia julkisen sektorin tyypillisiä kohteita. Energiatehok-

kuusmääräysten kiristyminen aiheuttaa merkittävän haasteen tilakeskuksen toiminnalle ja 

erityisesti kiinteistöjen energiatehokkuuden kehitykselle. Tilakeskus pyrkii vastaamaan 

kiinteistöalan energiatehokkuustavoitteisiin selvittämällä aluksi nykyisen tilanteen ja toi-

minnan ongelmat sekä tämän jälkeen kehittämällä voimakkaasti kiinteistöjen energiatehok-

kuutta. Toiminnassa panostetaan sekä uudistuotantoon että vanhojen tilojen korjauksiin. 

Energiatehokkuuden kehityksessä merkittävässä asemassa on kustannustehokkuus, jonka 

selvittäminen on investointihankkeissa avainasemassa. Tilakeskuksen haasteena energiate-

hokkuuden kehityksessä on siten myös hankkeiden kustannusvaikutusten selvittäminen. 
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Helsingin kaupungin organisaatiorakennetta on hiljattain muutettu, jolloin tilakeskus sai 

valtaosan tiloista hallintaansa. Organisaatiorakenteen muutos aiheuttaa usein muutoksia 

henkilöstössä, työmäärässä ja tilakeskuksen tapauksessa myös työkohteissa. Osaltaan näis-

täkin syistä tilakeskuksella on tarvetta toiminnan kehittämiseen. Laaja kiinteistömassa vaa-

tii järjestelmällistä ja yhdenmukaista energiatehokkuuden kehittämistä ja valvontaa, jota 

tällä työllä pyritään edistämään. Tilakeskuksen haasteena on, että laajaan organisaation 

mahtuu monenlaista tekijää, toimintatapaa ja hanketta, jolloin vastuurajat ja/tai tehtävät 

eivät välttämättä ole kaikilla selvillä. Kirjavat käytännöt aiheuttavat haastetta koko toimin-

taan, mutta sillä on myös vaikutusta energiatehokkuuden kehittämiseen, koska se ei tähän 

asti ole välttämättä ollut lainkaan rakennushankkeessa tavoitteena. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tässä työssä selvitetään Helsingin kaupungin Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen 

energiatehokkuusnäkökohtien toteutumisen kehittämistä investointihankkeissa. Tavoitteena 

on tuottaa tilakeskuksen käyttöön energiatehokkuuden hallintaa varten työkalumainen kri-

teeristö, jolla voidaan järjestelmällisesti huomioida energiatehokkuus investointihankkeen 

eri vaiheissa. Kriteeristön ehdot täyttämällä varmistetaan rakennuksen energiatehokkuus 

rakentamisen ja käytön aikana. Kriteeristön luomisessa on tärkeää selvittää energiatehok-

kuuden parantamisen nykyiset pullonkaulat, joita voi esiintyä hankkeen eri vaiheissa. Yhtä 

lailla on tärkeää selvittää hyväksi havaitut ja toimivat käytännöt, joita pyritään mahdolli-

suuksien mukaan ottamaan käyttöön koko kiinteistökannassa. Työllä on siis kaksi päätavoi-

tetta: 

 

• Tunnistaa energiatehokkuuskriteeristö, jolla varmistetaan energiatehokkuuden jär-

jestelmällinen ja yhdenmukainen huomioiminen investointihankkeessa 

• Laatia kriteeristölle tulkinta- ja käyttöohje 
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Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää, että energiatehokkuus asetetaan esimerkiksi 

korjaushankkeeseen lähdettäessä yhdeksi päätavoitteista. Tämä tarkoittaa, että joko energi-

ankulutusta vähennetään tai nykyisellä kulutuksella tuotetaan enemmän palveluja tai toi-

mintoja. On välttämätöntä, että yhtenä tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen. 

Ilman energiatehokkuuden tavoitetta on kehitystä hankala saavuttaa, sillä rakennuksen 

käyttäjillä on usein käytettävyyteen liittyviä tavoitteita, jotka helposti johtavat energianku-

lutuksen kasvuun. Käytettävyyttä halutaan usein lisätä erilaisella sähköisillä laitteilla, joi-

den käyttö väistämättä lisää kulutusta. Käyttäjien tarpeet tulisi kuitenkin ottaa huomioon 

energiatehokkaalla tavalla tyydyttämällä lähtökohtaisesti vain todelliset tarpeet, kuten riit-

tävä valaistus ja lämmitys. Lisäksi rakennuksissa on sisäilmastoon liittyviä ongelmia, joita 

saatetaan virheellisesti yrittää ratkaista vain tehostamalla ilmanvaihtoa. Energiatehokkuu-

den parantaminen aiheuttaakin herkästi ristiriidan muiden tavoitteiden kanssa, ja tässä työs-

sä etsitään myös näihin ongelmiin ratkaisua. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Kriteeristön luomiseksi tutkitaan lähdekirjallisuudesta hyväksi havaittuja kiinteistön ener-

giatehokkuuden tunnusmerkkejä elinkaariajatteluun tukeutuen. Näitä ovat mm. kansainvä-

liset kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmät, kuten Leed. Lisäksi täytyy kehittää ni-

menomaisesti tilakeskuksen näkökulmasta uudenlaisia tarpeellisia kriteereitä, joita pyritään 

löytämään tutustumalla riittävällä tarkkuudella tilakeskuksen nykyiseen toimintaan. Ener-

giatehokkuuden kehittämisen pullonkaulat pyritään löytämään tilakeskuksen hankkeisiin 

osallistuvien tahojen haastatteluilla ja dokumentointia tutkimalla. Näiden osalta on tärkeää 

selvittää esimerkiksi tehtyjen päätösten dokumentoiminen ja suunnitelmien toteuttaminen, 

sillä aina toteutus ei onnistu suunnitellusti. Ensisijaisesti pyritään havaitsemaan merkkejä 

energiatehokkuuden huomioimisesta hankkeen aikana. Halukkuutta energiankulutuksen 

vähentämiseen on olemassa, mutta toisaalta rakennukselta vaaditaan yhä uusia toimintoja ja 

esimerkiksi tiettyjä sisäilmaston olosuhteita, joiden toteuttaminen vaatii usein tekniikan 

lisäämistä rakennuksiin. Näiden hieman ristiriitaisten vaatimusten yhteensovittaminen on 

tutkittava kiinteistöissä tapauskohtaisesti, joten niitä ei tässä työssä tarkemmin selvitetä.  
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Tilakeskuksen rakennusprojekteista on heti työn alkuvaiheessa pyritty muodostamaan kat-

tava kuva, jotta projektien tavoiteasettelua ja tavoitteisiin pääsemistä voidaan arvioida työn 

aikana kokonaisvaltaisesti. Erityisesti pyritään selvittämään tavoiteasettelua ja tavoitteisiin 

yltämistä dokumentoinnin tutkimisen ja haastatteluiden avulla. Avoimuus ja läpinäkyvyys 

ovat kehityksen avaimia. Molempia hyödynnetään tässä työssä tuloksiin pääsemiseksi. 

 

1.4 Suhde alan tutkimukseen 

 

Rakentaminen ja rakennusten energiankäyttö on viime vuosikymmeninä ollut kehityksen 

kohteena Suomessa. Kehityksen tulokset eivät välttämättä saavuta kuluttajia kovinkaan 

nopeasti, joten kehityksen näkyvyys ei välttämättä ole suurta. Näkyvin alan kehitys onkin 

nähtävissä erilaisissa rakennusten kansainvälisissä ympäristöluokituksissa, kuten Leed ja 

Breeam. Myös Suomessa on kansallinen luokitusjärjestelmä Promise, jonka käyttö on kui-

tenkin jäänyt vähäiseksi. Luokitusjärjestelmissä on käytössä vastaava kriteeristö, jollainen 

tässäkin työssä esitellään, mutta merkittävänä erona on selkeä rajaus energiatehokkuuteen. 

Nykyisin käytössä olevissa järjestelmissä rakennusta arvioidaan myös muiden tekijöiden 

perusteella. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan jättää muita näkökohtia huomiotta tai esittää, 

että ne olisivat vähemmän merkittäviä. Energiankulutuksen kasvu näyttää kuitenkin olevan 

hankalammin hallittavissa kuin muut näkökohdat, joten tähän keskitytään. Työkalua ei ole 

kuitenkaan tarkoitettu sertifioinnin pohjaksi, vaan tavoitteena on puhtaasti energiatehok-

kuuden kehittäminen. 

 

Työssä hyödynnetään ensisijaisesti talotekniikan ja rakenteiden tutkimusta, joilla on huo-

mattavaa merkitystä esimerkiksi ilmanvaihdon ja jäähdytyksen tarpeeseen ja tätä kautta 

energiankulutukseen. Kokonaisuudessaan työ pohjautuu alalle, jossa muutoksiin on suh-

tauduttu perinteisen nihkeästi. Alan tutkimuksessa tai julkaisuissa on havaittavissa, että 

vanhoihin toimintatapoihin tai joskus jopa uskomuksiin puuttumista vältellään, vaikka niis-

sä olisikin havaittu puutteita. Tässä suhteessa pyritään erottautumaan ottamalla havaitut 

puutteet selkeästi esiin ja toisaalta tarjoamaan vaihtoehtoinen kehittyneempi ratkaisu enti-

sen pohjalle. 
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2 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN LIITTYVIÄ 

NÄKÖKOHTIA 

 

Tehokkuuden parantaminen tarkoittaa vastaavien tuotteiden, palveluiden tai toimintojen 

tuottamista vähemmillä panostuksilla kuin aikaisemmin. Energiatehokkuuden parantami-

nen tarkoittaa siis esimerkiksi huonelämpötilan ylläpitämistä aiempaa vähemmällä lämmi-

tysenergialla tai saman ilmanvaihtokertoimen saavuttamista aiempaa pienemmällä sähkö-

energian kulutuksella. Ideaali tilanne olisi, että yhdestä järjestelmästä poistuva energia saa-

taisiin täysimittaisena hyötykäyttöön seuraavassa järjestelmässä. Energiankulutuksen val-

vonta vaatii aina kattavia mittauksia. Puutteiden tai vikojen korjaamiseksi tarvitaan käytän-

nössä riittävän yksityiskohtaisia mittauksia kuten huonekohtaisten lämpötilojen mittauksia. 

 

Rakennuksen energiankulutus muodostuu lämpöenergiasta ja sähköenergiasta. Lämpöener-

gian tuotanto on mahdollista järjestää usealla tavalla, mutta sähköenergia saadaan toistai-

seksi lähes aina valtakunnan verkosta. Suurissa keskuksissa myös lämpöenergia saadaan 

useimmiten keskitetysti kaukolämpöverkosta, koska keskitetty tuotantomuoto on havaittu 

paitsi kustannustehokkaaksi myös energiatehokkaaksi. Kiinteistöalalla on kuitenkin ryhdyt-

ty katsomaan hajautetun tuotannon etuja, sillä käytännössä ainoa tapa suunnitella kiinteistö 

niin kutsutuksi nollaenergiakiinteistöksi, on tuottaa sähköenergiaa kiinteistöllä.  

 

Lämpöenergian kulutus muodostuu seuraavista: 

  

• johtumishäviöt vaipan läpi 

• ilmanvaihdon aiheuttaman lämmitystarve (myös vuotoilma) 

• käyttöveden lämmitys. 

 

Sähköenergian kulutus muodostuu seuraavista: 

 

• ilmanvaihdon laitteet 

• lämmitysjärjestelmän laitteet 

• valaistus 

• automaatio 
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• jäähdytys 

• käyttäjäkohtaiset laitteet 

• vedenjakelun laitteet 

 

Riippuen rakennustyypistä kulutusjakauma on erilainen, koska eri tarkoitukseen käytetyt 

rakennukset sisältävät erilaisia toimintoja. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty erään toimistoraken-

nuksen sähköenergian ja lämpöenergian kulutusjakaumat. Toimistorakennustenkin kesken 

voi esiintyä vaihtelua riippuen mm. rakennuksen iästä ja sisäilmastosta. 

 

 

Laitteet 
(pistorasiat)

38 %

Valaistus
33 %

Ilmanvaihto
18 %

Pumput
2 %

Jäähdytys
2 %

Muu sähkö 
(keittiöt, 

autoklaavit)
7 %

 
 

Kuva 1. Toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksen jakauma (Lappalainen 2010, 46). (Alkup. Granlund 

Oy) 

Lämmitys
56 %

Ilmanvaihto
28 %

Lämmin 
käyttövesi

16 %

 
Kuva 2. Toimistorakennuksen lämpöenergiankulutuksen jakauma (Lappalainen 2010, 46). (Alkup. Granlund 

Oy) 
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Energian säästämiseen, tehokkaaseen käyttämiseen ja sen hallintaan liittyy hiilidioksidi-

päästöjen ohella muitakin näkökohtia, kuten sisäilman laatu, viihtyvyys ja kosteustekniset 

seikat. Pohjimmiltaan rakennuksessa kuluu energiaa, koska käyttäjille pyritään luomaan 

hyvät olosuhteet toimintojen suorittamiseen. 

 

Rakennuksiin on jo viime vuosina asennettu energiaa säästäviä laitteita, mutta kokonaisuut-

ta ei ole täysin huomioitu eikä siten välttämättä saavuteta kovinkaan merkittäviä säästöjä 

kulutuksessa. Avain energiataloudelliselle rakentamiselle on hyvä suunnittelu (Lappalainen 

2010, 8). Tämä tarkoittaa käytännössä, että energiataloudellisuus ja -tehokkuus on asetetta-

va yhdeksi päätavoitteeksi hanketta suunnitellessa. Muutoin suunnittelua ohjaavat muut 

tekijät. 

 

Rakennuksen energiatehokkuus ei sinänsä ole riippuvainen energiantuotantotavasta tai 

energianlähteestä, kun tarkastellaan kulutettua energiaa. Rakennuksessa kuluu tietty ener-

giamäärä eikä energian lähteellä ole tässä suhteessa merkitystä. Vuoden 2012 rakennus-

määräysten D3:n laskentaohjeen mukaan lasketaan kokonaisenergian kulutus ja määrite-

tään tarvittavan ostoenergian määrä kuvan 3 perusteella. 

 

 
  Kuva 3. Kiinteistön ostoenergian energiankulutuksen taserajakuvaus (RakMK Osa D3, 6). 
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Rakennuksesta ei yleensä siirretä ulos sähköenergiaa, vaan rakennuksesta poistuu ainoas-

taan lämpöenergiaa johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Tähän voi tulla lähitulevaisuu-

dessa muutosta, mikäli kiinteistökohtaista sähköenergiantuotantoa otetaan kasvavassa mää-

rin käyttöön ja ylijäävän sähköenergian syöttäminen valtakunnan verkkoon mahdolliste-

taan. Rakennukseen tuleva sähköenergia muuttuu sähkölaitteiden käytön myötä kokonaan 

lämpöenergiaksi. Taserajan ylittävää siirtoa rajoittamalla parannetaan energiatehokkuutta. 

Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että rajoitetaan lämpöenergian hävikkiä, jonka jälkeen 

täytyy tarkastella rakennukseen tuotavaa energiaa ja pyrkiä vähentämään näitä. Lämpö-

energian poistumisen rajoittaminen johtaa kesäkuukausina jäähdytyksen kasvavaan käyt-

töön, mikä monimutkaistaa energiatehokkuuden kehitystä. Jatkossa myös hajautetun säh-

köenergiantuotannon syöttö valtakunnan verkkoon voi olla Suomessa mahdollista. 

 

2.1 Energiatehokkuuden parantamiskeinoja 

 

Parantamiskeinot jakautuvat kiinteistöissä eri järjestelmiin, joilla on kaikilla merkitystä 

energiatehokkuuteen. Taulukkoon 1 on listattu energiansäästösopimuksen tehneiden kunti-

en ja kuntayhtymien raportoimia toimenpiteitä, joilla on mahdollista parantaa kiinteistön 

energiatehokkuutta (Ruokojoki 2008, 46). Näiden yhteyteen on lisätty toimenpiteen vaiku-

tus tai selitys. Energiatehokkuutta täytyy yksittäisenkin rakennuksen sisällä tarkastella ko-

konaisvaltaisesti ottamalla se huomioon jo tarvesuunnitteluvaiheessa, jotta suunnittelulla 

voidaan luoda edellytykset hyvälle energiatehokkuudelle. Yksittäisen toimenpiteen toteutus 

jossakin järjestelmässä vaatii myös tarkastelun toimenpiteen vaikutuksista muihin järjes-

telmiin ja niiden energiatehokkuuteen. 
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Taulukko 1. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. (Mukaillen: Ruokojoki 2008, 46) 

Järjestelmät ja toimenpiteet Toimenpiteen vaikutus/selitys 
    
Lämmitysjärjestelmä   

Lämmöntuotto  Lämmöntuotannon tai kaukolämmön lämmönvaihtimien hyö-
tysuhteen parantaminen. 

Sisälämpötilan alentaminen Sisälämpötilan laskeminen 1 °C:lla pudottaa lämmityskustannuk-
sia n. 5 %. Optimi 20 - 22 °C. 

Säädön parantaminen Lämmitysverkoston perussäätö suoritettava säännöllisesti, jolloin 
vältytään merkittäviltä lämpötilaeroilta rakennuksen sisällä. 

Rakenteiden tiiviystason parantaminen Lämpöenergian vuotohäviöiden minimointi, koneellisen ilman-
vaihdon toiminnan varmistaminen, sisäilmaongelmien ehkäisy. 

Eristykset - putkieristykset, säiliöeris-
tykset Lämpöenergian johtumishäviöiden minimointi. 
    
Ilmanvaihtojärjestelmä   

Ilmanvaihdon käyntiajat Ilmanvaihdon vähentäminen minimiin käyttöajan ulkopuolella 
lämmityskaudella. 

Ilmavirran optimointi Tarpeenmukainen ilmanvaihto, esim hiilidioksidi- ja kosteuspi-
toisuuden mukaan. 

Ilmanvaihdon palvelualueiden osittami-
nen 

Tarpeenmukainen ilmanvaihto, esim koulujen liikuntasalit, ope-
tustilat, kokoontumistilat. 

Ilmanvaihdon lämmityksen säätötavat 
Tuloilman ylilämmittämistä vältettävä. Ylilämpimällä ilmalla 
ilmanvaihto tiloissa ei toteudu toivotulla tavalla, ellei nimen-
omaisesti näin ole suunniteltu. 

Lämmöntalteenotto Poistoilman lämmöntalteenotto LTO-laitteella tai mahdollisesti 
poistoilmalämpöpumpulla. 

Yötuuletuksen käyttö Kesäaikaan jäähdytystarpeen vähentäminen, kuva X. Tapaus- ja 
lämpötilakohtainen kannattavuus. 

Ilmastointi Tarpeenmukainen ilmastointi. 
    
Käyttövesijärjestelmä   
Vesikalusteiden virtaaman rajoitus Vedenkulutuksen vähentäminen. 
Vesikalusteiden vaihto Vedenkulutuksen vähentäminen. 
WC-huuhtelumäärän pienentäminen Vedenkulutuksen vähentäminen. 
Käyttöveden lämpötilan alentaminen Lämpöenergian kulutuksen vähentäminen. 
Putkieristykset teknisissä tiloissa Lämpöenergian kulutuksen vähentäminen. 
    
Sähköjärjestelmä   
Tariffin ja jännitetason tarkistus Kustannustehokas tariffin valinta. 
Loistehon kompensointi Sähköenergian laadun parantaminen ja häviöiden minimoiminen. 

Valaistus Valaistuksen tarvelähtöinen suunnittelu, läsnäolotunnistimet, 
päivänvaloon mukautuva voimakkuus. 

Sähköiset lämmitykset Sähköenergialla lämmittämistä vältettävä. 

LVI-laitteet Pumppujen ja puhaltimien optimointi, taajuusmuuttajat, huolto. 
Suunnittelun merkitys korostuu. 

Käyttötottumusten muutos Käyttäjien asenteet ja opastus. 
Muut sähkölaitteet   
    
Rakenteet   
Ikkunat ja ovet Auringon hyödyntäminen valaistuksessa ja lämmityksessä. 
Ulkovaippa Eristysten ja tiiveyden parantaminen, kylmäsiltojen välttäminen. 
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Valaistus on nykypäivänä yksi tärkeimmistä kehityksen kohteista. Rakennukset osataan jo 

pitää lämpiminä tarkoituksenmukaisesti, mutta valaistuksessa on vielä paljon hyödyntämät-

tömiä mahdollisuuksia. Varsinkin viime vuosina paljon kehittyneet ledit tuovat lisää vaih-

toehtoja valaistuksen suunnitteluun. Valaistukseen liittyvät säästömahdollisuudet ovat Lap-

palaisen (2010, 78) mukaan seuraavat: 

 

• valaistuksen mitoitus näkemisen kannalta 

• suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistäminen 

• hyvin heijastavat katto- ja seinäpinnat 

• valotehokkuudeltaan hyvät valonlähteet 

 

Valotehokkuuden parantaminen ja tarpeenmukainen käyttö on ensisijaista valaistuksen 

energiatehokkuutta tarkasteltaessa. Valotehokkuudeltaan ledit ovat perinteisiä lamppuja 

huomattavasti parempia. Ledien kehitys on viime vuosina ollut nopeaa ja todennäköistä on, 

että niiden käyttö valaistuksessa lisääntyy jatkossa. Valaistuksen suunnittelu on avainase-

massa, sillä ledien värientoistokyky ei yllä aivan perinteisten valonlähteiden tasolle. Ledit 

ovat myös erittäin pitkäikäisiä ja huoltovapaita.  

 

Valotehokkuuden lisäksi valaistusta tulisi käyttää vain tarvittaessa. Tämä voidaan toteuttaa 

automaatiolla esimerkiksi valaistuksen läsnäolo-ohjauksella ja vakiovalaistusohjauksella. 

Vakiovalaistusohjaus huolehtii päiväsaikaan auringonvalon ja valaisimien yhteisestä riittä-

västi tehosta.  

 

Ilmanvaihdon säästöpotentiaalit liittyvät sekä lämpö- että sähköenergiaan. Sisäilmasto ja 

olosuhteet huomioiden lähdetään aina liikkeelle siitä perustilanteesta, että tietyt ilmamäärät 

vaihdetaan määräysten mukaisesti. Tämän jälkeen voidaan arvioida säästöpotentiaalia ja 

pyritään toteuttamaan ilmanvaihto mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä tämä vaatii 

sähköenergian osalta taajuusmuuttajan käyttöä ja virtausteknisten asioiden huomiointia 

kaikissa iv-komponenteissa painehäviöiden minimoimiseksi. Lämpöenergian säästön osalta 

merkittävin komponentti on lämmöntalteenotto, joka voidaan toteuttaa lämmönvaihtimella 

tai poistoilmalämpöpumpulla. Lisäksi tehokkaalla ilmanvaihdolla tarkoitetaan tarpeen mu-

kaista ilmanvaihtoa, jolloin ilmanvaihdon käyntiajat huomioidaan rakennuksen käytön pe-

rusteella. Rakennuksen suunnitteluun on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siinä määrin, että 
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ylimääräiseltä auringon aiheuttamalta lämpökuormalta vältytään. Ilmanvaihdon oikea huo-

netilakohtainen mitoitus on ilmanvaihtoon liittyvän säästöpotentiaalin lähtökohta.  

 

Rakennuksen muoto ja koko voivat vaikuttaa merkittävästi lämpöenergian kulutukseen. 

Muoto vaikuttaa suoraan siihen kuinka suuri on rakennuksen vaipan alan ja rakennuksen 

tilavuuden suhde. Lämpöenergiaa kuluu enemmän rakennuksissa, joissa vaipan pinta-ala 

suhteessa tilavuuteen on suuri. Suurempi rakennus kuluttaa lisäksi vähemmän lämpöener-

giaa hyötyneliötä kohti kuin vastaavilla ominaisuuksilla varustettu pienempi rakennus. 

Toimistorakennuksissa suuri lämpökapasiteetti luo edellytykset tasaisille sisäilmaston olo-

suhteille, koska huonelämpötilojen huiput pienentyvät ja lämmityksellä voidaan riittävän 

ajoissa vastata ulkoilman muutoksiin. (Lappalainen 2010, 28–30). 

 

Taloteknisten järjestelmien uusiminen on erityisen tärkeää vanhojen rakennusten korjaami-

sessa ja järjestelmien perussäätö on aina suoritetta korjausten yhteydessä, koska lämmön ja 

ilmanvaihdon tarve tavallisesti muuttuvat. Taloteknisiin järjestelmiin kuuluvat seuraavat: 

 

• lämmitysjärjestelmä 

• ilmanvaihtojärjestelmä (koneellinen tulo- ja poisto) 

• sähkö- ja automaatiojärjestelmät. 

 

Lämmön ja ilmanvaihdon tarpeet täytyy aina arvioida korjatussa rakennuksessa eikä esi-

merkiksi valita laitteita vanhojen mitoitusten perusteella. Lisäksi lämmitysjärjestelmän ja 

ilmanvaihdon perussäädöt on tehtävä. Säädöillä on merkittävästi vaikutusta lämmitys- ja 

sähköenergian tarpeeseen. Erityisesti lämmityksen energiatehokkuus kärsii herkästi heikos-

ta säädöstä, koska lämmitys mitoitetaan hyvin tavallisesti rakennuksen kylmimmän osan 

mukaan, että kaikissa tiloissa saavutettaisiin riittävät lämpöolosuhteet. Jos lämmitysjärjes-

telmä on väärin ja epätasapainoisesti säädetty, lämmitysenergian kulutus kasvaa, koska 

rakennuksen lämpimämmissä osissa ylikuormasta pyritään eroon. Lämpöenergian tarpeen 

muuttumisen syitä ovat mm. lisäeristyksen asentaminen, käyttötarkoituksen muuttuminen 

tai lämmöntalteenoton asentaminen (Jaakkola et all. 2010, 15).  

 

Yhden asteen ylilämpötila aiheuttaa noin 5 %:n lisäyksen lämpöenergian kulutukseen, joten 

perussäädöllä voi olla puutteellisesti säädetyissä rakennuksissa merkittävä vaikutus. Suo-
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men rakennuskannasta on arvioiden mukaan noin 75 % puutteellisesti perussäädetty. Näis-

sä rakennuksissa keskimääräinen lämpötilaero on 3 °C. (Motiva 2002.) Kaikissa rakennuk-

sissa ei vielä ole käytössä esimerkiksi termostaattisia patteriventtiilejä, jolloin rakennuksen 

toiminnoista syntyvää ylimääräistä lämpökuormaa ei saada hyödyksi. Pelkästään patteri-

verkoston termostaateilla voidaan lämmitysenergian kulutusta pienentää n. 3 %.  (Jaakkola 

et all. 2010, 13.) 

 

Kaukolämmityksen piiriin kuuluvissa rakennuksissa myös lämmönvaihtimen uusimisella 

on energiataloudellista vaikutusta. Lämmönvaihtimien lämmönsiirtopinnat likaantuvat vuo-

sien saatossa ja ne ovat usein ylimitoitettuja. Tämän lisäksi uudet laitteet ovat hyötysuhteel-

taan parempia. Uuden laitteen asentaminen voi siten vaikuttaa mitoitusvesivirtaan. Tällöin 

lämpöhäviöt hieman pienevät epäsuorasti, koska kaukolämmön virtaama pienenee. Oikeal-

la laitteiden mitoittamisella voidaan myös säästää hankintakustannuksissa, koska tehok-

kaammat laitteet ovat yleensä kalliimpia ja on huomattavasti taloudellisempaa mitoittaa 

esimerkiksi kiertovesipumput oikein kuin kuristaa virtausta. (Jaakkola et all. 2010, 13-14.) 

 

Aurinkosuojauksella voidaan päästä merkittäviin säästöihin, kun tarkastellaan kesäajan 

jäähdytystä. Ikkunoiden ulkopuolisella aurinkosuojauksella vältetään päivänajan jäähdytys-

tä huomattavasti verrattuna tavanomaiseen ikkunaratkaisuun (kuva 4).  

 

 
Kuva 4. Aurinkosuojauksen merkitys Tukholmassa. Ilmansuunta kuvaa ikkunoiden suuntausta. Ulkopuolisel-

la aurinkosuojauksella saavutetaan jopa 100 watin vähennys jäähdytystehoon ikkunaneliötä kohti verrattuna 

pelkkään kaksoislasiin. (Beck 2011, 30).  
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2.2 Energiatehokkuuden parantamista rajoittavia tekijöitä 

 

 

Käyttäjien kannalta merkittävä rajoittava tekijä on sisäilman laadun varmistaminen. 

Useimmiten sisäilma-asiat nousevat esille esimerkiksi matalaenergiarakennusten tapauk-

sessa. Tiiviiden, massiivisten ja hyvin lämpöeristettyjen rakennusten oikea rakennetekninen 

toiminta vaatii suunnittelijoilta uutta osaamista. Tehokas koneellinen tulo- ja poistoilman-

vaihto vaatii tiiviin rakenteen toimiakseen suunnitellusti, sillä muutoin korvausilma virtaa 

osittain rakenteiden läpi, mikä ei ole toivottavaa. Rakenteiden läpi virtaava ilma luo edelly-

tykset homevaurioiden syntymiselle ja usein vaurion synnyttyä tilannetta pyritään paranta-

maan kasvattamalla ilmavirtoja, mikä vain pahentaa tilannetta. Lisäksi ilmanvaihto täytyy 

mitoittaa oikein ja toteuttaa suunnitellusti. (Lappalainen 2010, 24–25) 

 

Pietiläisen (2007, 39) mukaan Sisäilmaston tilan kuvaamiseen käytetään yleensä ainakin 

joitakin seuraavista asioita: 

 

• Huonelämpötilat, pintalämpötilat 

• Ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä 

• Ilman suhteellinen kosteus 

• Ilman epäpuhtauspitoisuus (hiukkaset, radon, mikrobit) 

• Äänitaso 

• Valaistusvoimakkuus 

• Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka, rakennusmateriaalien päästöluokka. 

 

Rakennuksen energiankulutus liittyy konkreettisesti lämpötiloihin ja valaistusvoimakkuu-

teen sisäilmaston yhteydessä. Ilmanvaihdon kasvattaminen lisää sähköenergian kulutusta 

sekä lämpöenergian kulutusta lämmityskaudella. Ilmanvaihtoa joudutaan mahdollisesti 

kasvattamaan sisäilman epäpuhtauksien vuoksi. On myös olemassa tilanteita, joissa ilman-

vaihto on alun pitäen säädetty väärin ja tämä aiheuttaa puutteita sisäilman laadussa. Huo-

non sisäilman tapauksessa ei voidakaan automaattisesti tehdä johtopäätöstä, että sen aiheut-

taja olisi puutteellinen ilmanvaihto, vaan usein tilanne johtuu muistakin tekijöistä kuten 

rakennusvirheistä. 
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Energiankulutusta voidaan säästää useillakin laitteilla, mutta tämä ei silti tarkoita, että asen-

tamalla kaikki mahdolliset laitteet välttämättä säästettäisiin energiaa. Useiden laitteiden 

käyttö lisää merkittävästi sähköenergian kulutusta eivätkä laitteetkaan keskenään enää vält-

tämättä toimi toivotulla tavalla. Yksi esimerkki on perinteisen lämmöntalteenoton käyttö 

yhdessä poistoilmalämpöpumpun kanssa. Tapauksesta riippuen yhdistelmällä voidaan las-

kea kokonaisenergian kulutusta tai pahimmillaan se saattaa jopa kasvaa. Yleisesti voidaan 

sanoa, että kohteen täytyy olla suuri, että tällaisen järjestelmän käyttö kannattaa energian-

säästön kannalta. Takaisinmaksuajat ovat usein pitkiä energiatehokkuuden parantamiseen 

liittyvissä toimenpiteissä, ellei kyseessä ole huomattavan huono lähtötilanne. Lisäksi on 

huomioitava, että ensimmäisen energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen jälkeen seu-

raavan toimenpiteen vaikutus todennäköisesti muuttuu lähtötilanteeseen nähden, koska osa 

potentiaalista on tällöin käytetty. 

 

Asenteet ja tietotaidon puute ovat lisäksi merkittävässä roolissa energiansäästöön liittyen. 

Julkisella sektorilla edes kustannussäästöt eivät välttämättä ole merkittävän houkuttelevas-

sa roolissa, koska toiminnan rahoitus on usein turvattu. Tästä johtuen kiinnostusta asiaan 

on luotava erilaisilla lainsäädännöllisillä pakotteilla. Tästä seuraa tilanne, jossa tavoite ase-

tetaan organisaation ulkopuolella ja todellinen kiinnostus ja osaamisen hankkiminen asiaan 

liittyen ei ole todellisuudessa korkealla. Energiansäästötavoitteet täytyisi asettaa organisaa-

tion sisällä ja ajaa niitä määrätietoisesti eteenpäin teroittaen asian tärkeyttä itsessään, jotta 

sitä ei koettaisi ulkopuolelta asetettuna pakkona. Todellisuudessa kuntasektorilla on merkit-

tävä energiansäästöpotentiaali rakennusten energiankulutuksessa ja tästä johtuen mahdolli-

suus merkittäviin kustannussäästöihin on olemassa. Rakennusalaa itsessään leimaa hyvin 

vahvasti totuttujen käytäntöjen noudattaminen ja uusien käyttöönottaminen on hidasta. Yk-

si syy tähän on kuntasektorin korkeahko keski-ikä ja tapoihin tottuminen, mikä johtaa sii-

hen, että nuorempien ideat tai pyrkimykset todennäköisesti jäävät vanhojen käytäntöjen 

varjoon, ellei niille osata esittää riittävän hyviä perusteita ja viedä asiaa eteenpäin. 

 

Suojelukohteiden tapauksessa energiansäästöä rajoittavat toisaalta aivan erityyppiset asiat. 

Näiden kohteiden korjausrakentamista ja parantamista rajoitetaan esimerkiksi niin, ettei 

ikkunoita saa vaihtaa uudempiin ja julkisivu sekä joissain tapauksissa sisätilatkin täytyisi 

säilyttää alkuperäisessä asussaan. Usein kuitenkin näiden rakennusten ominaiskulutus on 

huomattavasti suurempi kuin normaalisti peruskorjatun rakennuksen. Tämä asettaa uuden-
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laisen haasteen, sillä korkean säästöpotentiaalin rakennuksen kehittäminen energiatehok-

kuuden kannalta on suurelta osin estetty. Käytännössä joudutaan tyytymään tiiveyden pa-

rantamiseen vaipan osalta ja laitteiden vaihtamiseen energiatehokkaammiksi.  

 

Saneerauksissa puhutaan useimmiten peruskorjauksista tai -parannuksista. Korjauksista 

puhuttaessa tavoitteena on säilyttää rakennuksen toiminnot ja kunnostaa rakennus vastaa-

maan nykyajan vaatimuksia. Perusparannuksissa rakennuksen laatutasoa pyritään yleisesti 

nostamaan korjausten lisäksi. Näiden rinnalle tai tilalle tulisi ottaa käyttöön energiakorjaus 

termi. Tällöin yhtäläisenä tavoitteena olisi parantaa rakennuksen energiatehokkuutta mui-

den kunnostusten ohella. Laajamittainen energiakorjaus on harvoin kovinkaan kustannuste-

hokas, ellei sitä toteuteta yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa.  

 

Korjausrakentamisessa kannattavimmat toimenpiteet liittyvät yleensä taloteknisten järjes-

telmien energiataloudelliseen parantamiseen. Vaipan lisäeristykseen liittyvät toimenpiteet 

täytyy arvioida tapauskohtaisesti, mutta yleensä pelkkä ulko-osien tiivistäminen muodostuu 

kannattavaksi. Rakennuksen korjaamista tulee aina tarkastella kokonaisuutena, eikä toimi-

vasta tilaratkaisusta tai oleskelumukavuudesta tule tinkiä. Lisäksi arkkitehtuuriset ja kult-

tuurilliset vaatimukset rajoittavat energiakorjauksiin tähtääviä toimenpiteitä. (Lappalainen 

2010, 130.) 

 

Energiatehokkuuden tason parantamiseen liittyy siis joitakin merkittäviä rajoittavia tekijöi-

tä kuten:  

 

• Sisäilman laadulliset tekijät 

• Sähkölaitteiden lisääntyvä käyttö 

• Kustannukset 

• Asenteet 

• Rakennuksen käyttäjien riittämätön tietotaso 

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden vanhojen kohteiden suojelu. 
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2.3 Rakennusten energiankulutuksen kehittyminen 

 

Energian kokonaiskulutuksen jakauma muuttuu vuosittain hitaasti. Rakennusten osuus 

energian kokonaiskulutuksesta on noussut 29:stä 39 prosenttiin vuosien 1990 ja 2010 välil-

lä. Pääasiassa tämä johtuu rakennusten sähköenergian kulutuksen kasvusta (Lappalainen 

2010, 12). Vaikka tänä aikana rakennusmääräyksiä on huomattavasti kiristetty ja rakenteita 

on kehitetty lämpöenergian kulutuksen pienentämiseksi, on kokonaiskulutus silti kasvanut. 

Lappalaisen (2010, 12) mukaan tämä johtuu mm. seuraavista:  

 

• rakennuskannan kasvusta 

• elintason kasvusta 

• ilmanvaihdon koneellisesta parantamisesta (monissa tiloissa vielä puutteellinen) 

• ilmanvaihdon lisäämisestä varmuuden vuoksi. 

 

Elintason kasvu taloudellisessa mielessä liittyy sähkönkulutuksen kasvuun monella tavalla, 

mutta yleisellä tasolla pääsyy on erilaisten sähköenergiaan perustuvien mukavuuksien 

hankkiminen ja niiden käyttäminen. Merkittävässä roolissa ovat myös korkeatasoiset mökit 

tai kakkosasunnot. Energiansäästötoimilla on kuitenkin ollut vaikutusta kulutukseen. 1970-

luvun tasosta lämmitysenergian ominaiskulutus on vähentynyt 30 % (Lappalainen 2010, 

15).  

 

Energiakorjaukseen lähdettäessä on ensisijaisen tärkeää selvittää energiankulutukseen liit-

tyvien järjestelmien nykyinen taso. Korjausrakentamisesta tuttuun kuntoarviokäytäntöön 

täytyy sisällyttää laajamittainen energiatehokkuuden arviointi. Käytännössä rakennuksen 

energiatehokkuudesta saadaan konkreettinen kuva vertaamalla vastaavan tyypin rakennuk-

siin, joissa on likipitäen samat toiminnot ja jotka ovat samassa kokoluokassa. Vertailua 

tehdään tunnuslukujen (ominaiskulutus, ominaistilausteho, huipun käyttöaika) perusteella, 

mutta täytyy muistaa, että rakennukset ovat yksilöitä ja vertailu antaa vain viitteitä potenti-

aalista. Yksityiskohtainen säästöpotentiaali selvitetään energiakatselmuksella. (Lappalainen 

2010, 131) 

 

Kaukojäähdytys on varteenotettava vaihtoehto suurissa rakennuksissa, jotka vaativat huo-

mattavan paljon jäähdytystehoa. Keskittämällä jäähdytys suurempiin yksiköihin tehoste-
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taan energiankäyttöä, koska hyötysuhde saadaan usein paremmaksi kuin kiinteistökohtai-

sissa yksiköissä, ja voidaan käyttää kulloinkin edullisinta kylmän lähdettä. Jäähdytyksen 

sähköntarve pienenee jopa 90 % siirryttäessä kiinteistökohtaisesta jäähdytyksestä kauko-

jäähdytykseen. Kaukojäähdytys voidaan tuottaa esimerkiksi lämpöpumpuilla, vapaalla 

jäähdytyksellä vesistöistä tai absorptiotekniikalla, jossa hyödyntämättä jäävä kaukolämpö 

toimii käyttöenergiana. (Koskelainen 2006, 529) 
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3 JULKISET KIINTEISTÖT JA NIIDEN ENERGIATEHOKKUUS-

NÄKÖKOHDAT 

 

Julkisen sektorin täytyy tuottaa kansalaisille tietty määrä palveluita, kuten koulutusta, ter-

veydenhoitoa ja kulttuuria. Kiinteistöjä voidaan jakaa eri kiinteistötyyppeihin esimerkiksi 

tuotettujen palveluiden perusteella, mikä hieman helpottaa esimerkiksi kulutustasojen ver-

tailua. Kiinteistöjen tyypittäminen on luontevaa, sillä tietyn tyypin kiinteistöissä on usein 

samantyyppistä toimintaa sekä toisaalta niissä saattaa esiintyä kiinteistötyypille ominaisia 

ongelmia. Julkinen kiinteistö voidaan itsessään jo käsittää eräänlaiseksi kiinteistötyypiksi, 

jolla on tiettyjä erityispiirteitä, mutta usein näitä on vielä jaettava tarkemmin eri tyyppeihin. 

Esimerkiksi sairaanhoitolaitokset ovat aivan omanlaisensa kiinteistötyyppi, jota leimaa 

mm. korkeat sisäilman laatuvaatimukset ja ympärivuorokautinen käyttö, joka vaikuttaa 

merkittävästi ilmanvaihdon käyntiaikoihin verrattuna vaikkapa toimistokiinteistöihin.  

 

Julkisille kiinteistöille kunnallisen palvelusektorin energiansäästöpotentiaaliksi on saatu 

lämpöenergian osalta noin 36 GWh ja sähköenergian osalta noin 11 GWh (Motiva Oy 

2011). Vastaavat kustannussäästöt ovat 1,3 ja 0,7 miljoonaa euroa vuodessa eli yhteensä 

2,0 milj. €/a. Suhteelliset säästöpotentiaalit kustannuksissa ovat 13,8 ja 8,5 %. Katselmuk-

sissa on käyty läpi lähes 350 kuntasektorin kohdetta vuosina 2004–2009. Katselmusten 

perusteella voidaan sanoa, että potentiaalia säästöihin on olemassa, mutta ei voida vetää 

suuria johtopäätöksiä koko sektorin potentiaalista, koska otanta on kuitenkin pieni.  On 

myös mahdollista, että katselmuksiin päätyvät kohteet, joiden arvellaan olevan keskimää-

räistä suurempia energian kuluttajia, jolloin potentiaali näyttäisi todellista suuremmalta. 

 

3.1 Julkisen sektorin rakennustyypit 

 

Palveluperusteisen jaon lisäksi muita vaihtoehtoja olisi jakaa kiinteistöjä rakennusvuoden 

tai lämmitystavan perusteella. Rakennusvuosi on mielenkiintoinen keino eritellä esimerkik-

si peruskorjausikään tulevia rakennuksia, jolloin ylläpidettävistä tilastoista voidaan arvioida 
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tulevaisuuden korjaushankkeiden ajankohtaa. Lämmitystavan perusteella jakaminen ei kui-

tenkaan ole julkisten kiinteistöjen kohdalla kovinkaan mielekästä, koska valtaosa julkisista 

kiinteistöistä on kaukolämmön piirissä, joten suurin osa kiinteistöistä vaikuttaisi tässä suh-

teessa samankaltaisilta. Yleisesti on kuitenkin tiedossa kaukolämmön korkea kokonaishyö-

tysuhde, jolle ei helposti löydy korvaajaa tiheään asutuilla alueilla. 

 

Julkisella sektorilla on huomattavan laaja kiinteistötyyppikanta, johon kuuluvat ainakin 

seuraavat: 

• Terveydenhoitolaitokset 

• Koululaitokset 

• Toimistot 

• Päiväkodit 

• Liikuntahallit 

• Uimahallit. 

 

Julkisen sektorin rakennustyypeille on hyvin tyypillistä niiden korkea käyttöaste päiväsai-

kaan ja nolla käyttöaste yöaikaan lukuun ottamatta terveydenhoitolaitoksia. Tästä syystä 

ilmanvaihdon käyttöaikoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän sisäilman laadun 

takaamiseksi ja toisaalta turhan ilmanvaihdon välttämiseksi. Kesäaikana on myös tarkastel-

tava mahdollisuus yötuuletuksen käyttöön. 

  

3.2 Julkisen sektorin rooli 

 

Julkisen sektorin rooliin kuuluu perinteisesti toimia suunnannäyttäjänä. Varsinkin tapauk-

sissa, joissa valtion taholta lailla ja asetuksilla määrätään toteutettavaksi jotakin tiettyjen 

vaatimusten mukaan, on julkinen sektori tärkeässä roolissa. Rakentamista ja kiinteistöjä 

koskevat rakennusmääräykset ovat yksi tärkeä osa-alue, joka läheisesti liittyy tähän. Usein 

kuitenkin julkisia hankkeita toteutetaan lyhytkatseisesti halvimmalla mahdollisella tavalla, 

vaikka julkisen sektorin pitäisi näyttää esimerkkiä tukemalla ja toteuttamalla myös suu-
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rempia investointeja vaativia energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja (L 30.3.2007/348 62 

§). Lain kohdassa puhutaan kokonaistaloudellisesti edullisimmasta hankinnasta. Käytän-

nössä tämä voitaisiin varmistaa vain koko kiinteistöä koskevalla laajalla elinkaaritarkaste-

lulla tarvesuunnitteluvaiheesta rakennuksen käytöstä poistoon. Toisaalta kokonaisuus tulisi 

ottaa huomioon myös aluenäkökohdista, jolloin yksittäisen rakennuksen mahdollisimman 

energiatehokas rakentaminen ja käyttö eivät välttämättä palvele kokonaisuutta.  

 

Aluenäkökohtien huomioon ottaminen lähtee liikkeelle jo kaavoituksesta. Usein rakennusta 

käyttöön tilaavalla taholla ei kuitenkaan ole suurtakaan mahdollisuutta vaikuttaa kaavoituk-

seen tai ylipäätään intressejä pyrkiä vaikuttamaan ympäröivän alueen energiatehokkuuteen. 

Julkisen sektorin kuitenkin tulisi tähän pyrkiä, mutta tämäntyyppinen kokonaisvaltainen 

alueellinen kiinteistöjen elinkaaren huomioiminen tulee kysymykseen käytännössä vain 

kokonaan uusien kaupunginosien suunnittelussa. Kuntien energiatehokkuussopimuksien 

tarkoitus on sisällyttää energiatehokkuus kriteeriksi julkisiin hankintoihin ja sitouttaa kun-

tia energiakatselmuksissa löytyneisiin energiansäästötoimenpiteisiin. 

 

3.3 Yleinen investointihankkeen kuvaus 

 

Kuvasta 5 nähdään rakennushankkeeseen liittyvien sidosryhmien suhde rakennuksen elin-

kaarikustannuksiin sekä rakennushankkeen kulku yleisellä tasolla. Kuvasta käy ilmi inves-

tointihankkeen monimuotoisuus. Elinkaarikustannukset muodostuvat hankkeessa useiden 

eri tekijöiden kautta. Vastaavasti voidaan katsoa, että kiinteistön energiatehokkuus tai laa-

dullisuus muodostuu saman ketjun seurauksena. 

 

Investointihanke lähtee aina investointitarpeesta, joka on aluksi selvitettävä. Tarveselvityk-

sen jälkeen edetään esisuunnitteluvaiheeseen, jossa käydään läpi yhteistyötahojen kanssa 

mm. tarveselvityksen asiat. Investointi- ja projektisuunnittelussa käydään läpi hankkeen 

kustannusarviot ja kilpailutetaan suunnittelijat sekä selvitetään hankkeen vastuurajat. To-

teutussuunnitteluvaiheessa tehdään valinnat kiinteistölle sijoitettavasta tekniikasta ja se on 
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siten hyvin merkitsevä vaihe energiatehokkaan kiinteistön kannalta. Myös toteutus on suo-

ritettava suunnitellusti ja harkintaa käyttäen. Matalaenergiarakentaminen vaatii urakoitsi-

joilta entistä tarkempaa rakentamista. Käyttöönottovaiheessa varmistetaan, että rakennus 

vastaa tilausta, täyttää tilaajan tarpeet ja toimii suunnitellusti. 

 

 

Kuva 5. Elinkaarikustannusten muodostuminen investointihankkeessa (Soukka 2012, 6). 
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4 OHJAUSKEINOT ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI 

 

Yhteiskunnan tulee ylläpitää ja kehittää energiatehokkuuden ohjauskeinoja, joita ovat lain-

säädäntö, energiatodistukset, tuet ja verotus. Näiden lisäksi on pohdittu parempia keinoja 

toteuttaa markkinavetoista ohjausta, johon pyritään osaltaan tuilla ja verotuksellakin vai-

kuttamaan. Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla 

on riittävän selkeä kuva säädösohjauksen tulevasta kehityksestä 2010-luvulla (Martinkaup-

pi 2010, 41). Alan toimijoilla täytyy olla selkeä kuva kehityksestä, että toimintaa voidaan 

strategisesti suunnitella tulevaisuuteen. Toimintaympäristön ennustettavissa olevat muutok-

set ovat erityisen tärkeää tuntea yritysten strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kannalta. 

Säädöskehitykseen tukeutuen suunnataan yritysten liiketoimintamalleja ja painopisteitä 

(Martinkauppi 2010, 61). 

 

EU:lla on yhteiset tavoitteet kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi vuoteen 

2021, jolloin kaikkien uudisrakennusten tulisi olla lähes nollaenergiarakennuksia. Julkisen 

sektorin uudisrakennusten tulee täyttää vaatimus jo 2019. Nollaenergiarakentaminen mah-

dollistetaan joustavalla aurinkoenergian hajautetulla paikallistuotannolla kiinteistöllä. Myös 

pientuulivoima voi tulla kysymykseen rannikolla tai merialueilla sekä erityisen korkeassa 

maastossa sisämaassa. Lisäksi hajautettu tuotanto vaatii joustavasti toimiakseen mahdolli-

suuden syöttää ylijäämäenergia valtakunnan verkkoon. (Martinkauppi 2010, 57.)  

 

4.1 Kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö 

 

Suomen kansallinen lainsäädäntö perustuu EU:n yhteisiin tavoitteisiin ja määräyksiin ener-

giatehokkuuden osalta. Säädösohjauksen kehittäminen rakentamisen osalta perustuu kan-

salliseen säädösohjaukseen, jonka osana saatetaan kansallisesti voimaan yhteiseurooppalai-

set direktiivit. Laitteiden ja tuotteiden energiatehokkuutta koskevat EU-asetukset yhteisessä 

eurooppalaisessa lainsäädännössä tulevat Suomessa suoraan voimaan (Martinkauppi 2010, 

41). Suomella on ERA-17-ohjelman mukaisesti hieman EU:n yleistä tasoa tiukempi aika-



 
30

taulu, koska Suomi tähtää vaatimusten saavuttamiseen jo vuonna 2017 Suomen täyttäessä 

100 vuotta. 

 

Energiatehokkuuden osalta keskeisiä EU-tasoisia direktiivejä ja normeja ovat (RIL 2012, 

20): 

• Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EP DB 

• Selvitys rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPDB) liittyvistä eurooppalaisis-

ta standardeista ja niiden liittymisestä toisiinsa CEN/TR 15615 

• Rakennusten energiatehokkuus EN 15603, EN ISO 13790 

• Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten 

puitteet, Ecodesign 2009/125/EY  

 

Suomen kansallinen säädösohjaus perustuu pitkälti seuraaviin (Martinkauppi 2010, 41): 

• Laki rakennuksen energiatodistuksesta 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 

• Maankäyttö- ja rakennusasetus 

• Suomen rakentamismääräyskokoelma  

 

Edellisten lisäksi tilakeskuksen hankkeissa keskeinen ohjaava tekijä on laki julkisista han-

kinnoista, joka säätelee julkisen sektorin hankintojen luonnetta ja antaa vaatimukset kilpai-

lutuksesta, tilauksesta ja tarjousten hyväksymisestä. Laki säätelee osaltaan myös energiate-

hokkuuteen liittyviä asioita, joskin se on muista syistä alkuaan laadittu.  

 

Suomen kansalliset energiatehokkuuden määräykset ja ohjeet on esitetty rakennusmääräys-

kokoelman osissa: 
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• D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset 2012 

• D3 Rakennusten energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet 2012 

• D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet 

2007. Ehdotus 2012 (RIL 2012, 20). 

 

Lisäksi Suomessa on käytössä Energiatodistusopas 2009 – Rakennuksen energiatodistus ja 

energiatehokkuusluvun määrittäminen. Vuoden 2012 määräykset tulevat voimaan heinä-

kuussa 2012 (Martinkauppi 2010, 62) 

 

4.2 Rakennusmääräyskokoelman ja energiatehokkuusdirektiivin uudistus 

 

Rakennusmääräyksiä on usein kritisoitu liian tiukoista vaatimuksista. Vaatimuksiin on kui-

tenkin mahdollista päästä ja ajattelua pitäisi muuttaa siten, että tiukat vaatimukset nähtäi-

siin ennemmin tavoitteina, joiden saavuttaminen vaatii työtä. 2012 heinäkuussa voimaan 

tulevat uudet määräykset ovat myös saaneet osakseen kritiikkiä ja työtä varten haastatel-

luista suurin osa kokee ne haastavina, mutta niihin pitää silti pyrkiä. Haastatelluista lähes 

kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että melko nopea aikataulutus perinteisesti hitaasti uudistu-

valla alalla kasvattaa rakennusvirheiden todennäköisyyttä. Lisäksi valvonnan työmäärän 

lisääntyminen voi aiheuttaa ongelmia, koska lyhyellä aikavälillä tehdään useita muutoksia. 

Merkittäviä muutoksia on kuitenkin melko vähän verrattuna määräyskokoelman koko kir-

joon. Rakennusneuvos Teppo Lehtisen mukaan (2012) uusissa määräyksissä ei loppujen 

lopuksi ole mitään dramaattista aiempaan verrattuna. 

 

Rakennusmääräyksiä kehitetään portaittain välillä 2010–2020. Ajanjakson 2010–2012 ra-

kentamisen ohjauksen pääpainopisteenä on aluksi rakennuksen vaipan ja talotekniikan 

energiatehokkuuden parantaminen. Tämän jälkeen siirrytään kokonaisenergiavaatimuksiin 

perustuvaan ohjaukseen. Vaatimukset asetetaan lopputulokselle, jolloin mahdollisuus eri-

laisten ratkaisujen vapaaseen kilpailuun säilyy. Suurin yksittäinen säästöpotentiaali sijaitsee 

rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa. Säästöpotentiaalin hyödyntäminen edel-
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lyttää niin uudisrakentamisen kuin olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden 

parantamista. (Martinkauppi 2010, 61) 

 

 

Tavoitteena jatkossa on ohjata maltillisempaan sähköenergian käyttöön rakennuksissa, 

koska tähän asti rakennusten energiatehokkuutta on ohjattu lämpöhäviöihin liittyvillä vä-

himmäisvaatimuksilla, joilla on tehokkaasti vähennetty lämpöenergian ominaiskulutusta. 

Merkittävä muutos aiempaan nähden onkin kokonaisenergiatarkastelun käyttöönotto. Täl-

löin tarkastellaan myös käytössä olevia energiamuotoja, joille on omat kertoimensa perus-

tuen tuotantomuodon arvioituun ilmastovaikutukseen. (Martinkauppi 2010, 61.) 

 
 

Yksityiskohtaista mielenkiintoa saa rakennusmääräysten D3:n vaatimus jäähdytyksen osal-

ta. Uusissa määräyksissä on linjattu, että toimitilojen (mukaan lukien koulut) lämpötila saa 

ylittää 25 ºC vain150 astetunnin verran. Ilman erityisen hyvää aurinkosuojauksen suunnit-

telua tuohon on vaikea päästä ilman erillistä jäähdytystä, sillä kesäajan lämpötilat sisätilois-

sa nousevat ilman jäähdytystä lähelle tai yli 30 ºC. Astetunnilla tarkoitetaan ylityksen suu-

ruutta asteina kerrottuna ylitystunneilla, jolloin sisälämpötilalla 28 ºC vaatimus ylitetään jo 

50 tunnin aikana. Aurinkosuojauksen lisäksi tämä vaatii ainakin yötuuletuksen käyttöä. Jos 

määräys johtaa kasvavaan sähköiseen jäähdytykseen, sitä ei voi pitää kestävän kehityksen 

mukaisena, vaikka muutoin määräykset on uudistettu juuri tässä hengessä. 

 

Huomattava muutos on myös energiatehokkuusluvun muuttaminen. E-luku lasketaan vuo-

den 2012 määräysten mukaan lämmitettyä nettoneliötä kohti vuodessa, kun tähän asti ovat 

olleet käytössä bruttoneliöt. Tämä aiheuttaa ongelmia laskelmien luotettavuuteen, sillä pin-

ta-alat on toisinaan määritelty kiinteistöissä hyvinkin kirjavasti. Myös Helsingin kiinteistö-

viraston tilakeskuksen kiinteistöille löytyy usein kaksi eri pinta-alan arvoa, vaikka molem-

mat arvot on ilmoitettu esimerkiksi bruttoneliöinä. Voisi ajatella, että suurempi luku edus-

taisi bruttoneliöitä, mutta ulkopuolinen tarkkailija ei tästä voi olla varma, kun varmuutta ei 

aina ole organisaation sisälläkään. Kaikki laskelmat ja viralliset luvut julkisella sektorilla 

kuitenkin perustuvat kuntien Facta-tilastojärjestelmään.  
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Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EP BD (2010/31/EU) asettaa kansalliset energia-

tehokkuuden vähimmäisvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamiselle. Direktiivi vel-

voittaa lämmitysjärjestelmien ja ilmastointikoneiden tarkastuksiin tai samat säästöt on saa-

vutettava vaihtoehtoisin keinoin. Direktiivi edellyttää myös monia muita säädösasioita, 

kuten:  

 

• Vaihtoehtoisten energiajärjestelmien tarkasteluvelvoitetta 

• Teknisten järjestelmien vaatimuksia 

• Seuraamusjärjestelmää kaikkiin säädöksiin 

• Lukuisia raportointivelvoitteita (Martinkauppi 2010, 62.) 

 

Direktiivi lisää siis energiatodistusten painoarvoa ja valvontaa. Valvonnan merkittävä li-

sääntyminen on kuitenkin jossain määrin kyseenalaista Suomessa, koska lähtökohtaisesti 

rakentaja valvoo itse toimintaansa tavanomaisissa kiinteistöissä ja rakennusvalvonnan rooli 

on pistokoemaista ja keskittyy tiettyihin rakentamisen vaiheisiin. Suunnitelmien ja siten 

rakennettavan rakennuksen määräystenmukaisuus tai puutteellisuus todetaan siten jo nyt 

(tai ainakin siihen velvoitetaan) rakennusluvan yhteydessä, ja tietyt velvollisuudet ja vas-

tuut sitovat rakennuksen luovutusta ja vastaanottoa käyttöön. Direktiivin mukainen lähes 

nollaenergiarakentamisen käsite Suomen olosuhteissa määritetään energiatehokkuusdirek-

tiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä (Martinkauppi 2010, 61).  

 

Jatkossa rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää kansallisia rakentamismääräyk-

siä laajoille peruskorjauksille. Tähän mennessä rakentamismääräykset ovat koskeneet uu-

disrakentamista. Yksityiskohtaiset määräykset korjausrakentamisen osalta ovat uutta lain-

säädäntöä. Kehitystyötä tarvitaan olemassa olevien eri-ikäisten rakennusten ominaisuuksi-

en ja energiatehokkuutta koskevien kustannustehokkaiden toimenpiteiden tuntemusta. Kor-

jausrakentamisessa huomiota vaativat myös muut tekniset ja esteettiset tekijät. Lisäksi kus-

tannus- ja energiatehokkuuden tasapaino on löydettävä tapauksille, joissa täytyy valita pe-

ruskorjauksen ja uudisrakennuksen välillä. Elinkaarensa päähän tulleiden rakennusten kor-

jaus vastaa usein kustannuksiltaan lähes uudisrakennusta, vaikka energiatehokkuus on 

huomattavasti vaikeammin hallittavissa. (Martinkauppi 2010, 63) 
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Energiatehokkuusdirektiivin uudistus tuo mukanaan mielenkiintoisen vaatimuksen korjaus-

rakentamiselle, jolloin ympäristöministeriön rakennusneuvos Teppo Lehtisen mukaan laa-

jamittaisilta korjauksilta vaaditaan tietyn tasoinen energiatehokkuuden parantaminen. Di-

rektiivi on vasta valmisteluasteella, mutta todennäköinen laajamittainen korjaus voisi tar-

koittaa hanketta, jossa korjauksen kustannukset ovat yli 25 % rakennuksen arvosta tai yli 

25 % rakennuksen vaipan pinta-alasta korjataan. Vaatimus olisi voimassa vain, mikäli 

omistaja itse päättää lähteä korjaamaan rakennusta. (Kihl & Mononen 2012, 36–38.) 
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5 TILAKESKUKSEN TOIMINTA JA 

ENERGIATEHOKKUUSNÄKÖKOHDAT 

 

 

Tässä luvussa avataan energiatehokkuuden kehittämisen kriteeristö. Kriteereitä on tunnis-

tettu Tilakeskuksen toimintaan liittyen, lähdekirjallisuuteen tukeutuen ja tutkimalla kan-

sainvälisiä kiinteistöjen ympäristöluokituksia. Tärkeää on huomata, että osa kriteereistä 

perustuu Tilakeskuksen ja sen sidosryhmien yhteistyön parantamiseen. Tutkimuksen aikana 

kävi selväksi, että yhteistyökumppaneiden välillä on molemminpuolista tunnetta siitä, ettei 

kumppani täysin tunnista omaa rooliaan hankkeissa. Yhtä lailla oli selvää, että kaikilla on 

halua lähteä kehittämään Helsingin kiinteistöjen energiatehokkuutta. 

 

5.1 Tilakeskuksen toiminta ja kiinteistöt 

 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston alaisuudessa toimiva tilakeskus vastaa Helsingin 

kaupungin omistamista tiloista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinteistöviraston 

toimintaa ohjaavat kiinteistö- ja asuntolautakunta, joissa myös hankkeet saavat hyväksyn-

nän (kuva 6). 
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Kuva 6. Kiinteistöviraston organisaatiokaavio ja tilakeskuksen sijainti organisaatiossa. Lähde: Tilakeskus. 

 

Tilakeskuksen päätehtävät kiinteistövirastossa ovat: 

• Asiakkuudet 

o Vuokraa tiloja kaupungin yksiköille ja yrityksille.  

o Ostaa, myy ja kehittää kiinteistöjä.  

o Asuntovuokrausyksikkö hallinnoi kaupungin palvelussuhde- ja tukiasuntoja. 

• Kiinteistöt  

o Vastaa kaupungin rakennusten kiinteistönhuollosta 

o Kiinteistöjen kunnossapidosta 

o Isännöinnistä 

o Rakennuttamisesta 

o Energiansäästö- ja sisäilma-asioista. 

• Investoinnit 

o Peruskorjaushankkeiden ohjaus 

o Suunnittelu 
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o Rakennuttamisen tilaaminen. 

• Hallinto 

o Tarjoaa tukipalvelut kaikille yksiköille: 

 Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut 

 It-tuki 

 Lakipalvelut 

 Viestintäpalvelut. 

 

Energiatehokkuus ja sisäilma-asiat kuuluvat kiinteistöt yksikköön. Lisäksi yksikkö vastaa 

isännöinnistä, huollosta, ylläpidosta ja rakennuttamisesta. Pääosin kiinteistöpalvelut tila-

taan Palmialta, joka on Helsingin kaupungin sisäinen toimitila- ja hyvinvointipalveluja 

tuottava liikelaitos. Tilakeskus tekee yhteistyötä myös rakennusviraston alaisen HKR-

rakennuttajan kanssa, jolta tilakeskus tilaa rakennuttamisen palveluita. Tilakeskuksen, 

HKR:n ja Palmian yhteistyö on pääroolissa, kun pyritään kehittämään tilakeskuksen kiin-

teistöjen energiatehokkuutta. 

 

Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen lattiapinta-ala on kokonaisuudessaan n. 3,25 

milj. m2 (kuva 8). Tilakeskuksen hallinnassa ei ole juurikaan asuinkiinteistöjä lukuun otta-

matta työsuhdeasuntoja. Valtaosa kiinteistöistä on palvelukiinteistöjä. Kuvasta nähdään, 

että lattiapinta-ala on 20 viimeisen vuoden aikana hienokseltaan kasvanut, mutta lämpö-

energian ominaiskulutus on kuitenkin pysynyt melko tasaisena. Sähköenergian ominaisku-

lutus on kuitenkin selvästi kasvanut, mikä johtuu koneellisen ilmanvaihdon yleistymisestä 

ja yleisestä kiinteistön sähkölaitteiden käytön ja määrän kasvusta etenkin uudisrakennuk-

sissa. On myös huomattava, että kiinteistön sähköenergian kulutuksen kasvaessa lämpö-

energian kulutus automaattisesti vähenee, mikäli muut tekijät suljetaan pois, koska sähkö-

laitteiden lisääntyvä käyttö kasvattaa lämpökuormaa rakennuksen sisällä. Näin osa lämpö-

energian kulutuksesta vain siirtyy sähköenergian kulutukseen. 
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Kuva 8. Tilakeskuksen palvelurakennusten tunnuslukuja. (Forsman 2011, 5) 

 

5.2 Energiatehokkuusnäkökohdat tilakeskuksessa 

 

Tilakeskuksella on käytössä matalaenergiaohjeistus, jonka mukaan kaikissa uudishankkeis-

sa tulisi pyrkiä matalaenergiatasoon. Ohjeistuksesta huolimatta matalaenergiatavoitteisiin 

ei kuitenkaan täysin päästä, mikä johtuu ainakin osittain huolimattomista arvioista, epä-

realistisista odotuksista ja tavoiteasettelun puutteellisuudesta.  Näiden lisäksi energiankulu-

tus on esimerkiksi korjausrakentajilla mielessä vain harvoin eikä välttämättä ole aina tietoa 

tai osaamista energiatehokkaan rakentamisen edellytyksistä. (Hilden 2012.) 
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Taulukko 2. Helsingin kaupungin matalaenergiaohjeistuksen tavoitearvot ominaiskulutuksille. (Forsman       

2011, 3) 

Rakennustyyppi Sähköenergia 
[kWh/Brm2] 

Lämpöenergia 
[kWh/Brm2] 

Käyttöaika Yhteensä 
[kWh/Brm2] 

Vert.taso 
[kWh/Brm2] 

Koulu 35 65 
ark 8–16  
huom. loma-ajat 100 200 

Päiväkoti 45 95 ark 7–17 140 282 

Toimisto 45 55 ark 8–16 100 209 

Terveysasema 50 70 ark 8–18 120 243 

Kirjasto 60 60 
ark 10–20  
la 10–15 120 212 

Monitoimitalo 50 70 ark 8–20 120 234 
 

Taulukon 2 arvot ovat ostoenergiaa, joka ei sisällä kiinteistöllä tuotettua energiaa, kuten 

kiinteistöön integroiduilla lämpökeräimillä tai aurinkopaneeleilla tuotettua energiaa. Ver-

tailutasona on käytetty todellisia kulutuksia vuoden 1990 jälkeen rakennetuista kohteista. 

Taulukosta nähdään, että asiaan on Helsingin kaupungilla kiinnitetty huomiota ja tavoit-

teetkin ovat melko vaativat vertailutasoon peilattaessa. 

 

Tilakeskuksen kiinteistöistä lähes kaikki kuuluvat kaukolämmön piiriin. Keskitetty energi-

antuotanto CHP-laitoksissa on kokonaisuuden kannalta energiatehokasta ja usein myös 

kustannustehokasta. Näin ollen tilakeskuksella on järkevää keskittyä ratkaisuihin, joissa 

lämmöntuotto on järjestetty kaukolämmöllä, jolloin hankkeesta jää yksi muuttuja pois. Jo-

kin muu lämmitysmuoto voisi tulla kysymykseen alueilla, joilla ei vielä ole kaukolämmön 

jakeluverkostoa tai verkosto olisi huomattavan vanha ja siten merkittävän kunnostuksen 

tarpeessa. Helsingin alueella vaihtoehtoiset ratkaisut tulisivat käytännössä kysymykseen 

kokonaan uuden alueen rakentamisessa.  

 

Suojeluvaatimusten yhteensovittaminen kokonaisenergiatehokkuutta parantavien toimenpi-

teiden kanssa on haaste kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa. Tarvittaessa suurempaa 

energiankulutusta voidaan Näissä kohteissa kompensoida esimerkiksi päästöoikeuksia os-

tamalla tai vastaavalla menettelyllä. Suojeltuja rakennuksia on kuitenkin verraten vähän, 
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joten niiden energiatehokkuuden parantaminen ei ole koko rakennuskantaa ajatellen mer-

kittävää Suomessa, mutta tilakeskuksen kiinteistökannassa osuus on jo merkittävästi suu-

rempi, joten asiaan on kiinnitettävä huomiota. 

 

Helsingin kaupungin kiinteistökannan pinta-alasta 80 % on käyty energiakatselmuksissa 

läpi 90-luvulta alkaen (kuva 9).  

 

      Kuva 9. Helsingin kaupungin julkisten kiinteistöjen katselmoitu kiinteistökanta (ESNK 2010, 15). 

 

5.3 Tilakeskuksen järjestelmät ja hankkeen eteneminen 

 

Kriteereitten tunnistamiseksi täytyy tutustua Tilakeskuksen toiminnan hallintaan, hankkei-

den etenemiseen ja sidosryhmiin. Tilakeskuksen pääkumppanit kaupungin hankkeissa ovat 

rakennusviraston HKR-rakennuttaja ja Palmia. HKR toimii kaupungin sisäisenä rakennut-

tajana ja Palmia toimittaa Tilakeskukselle pääasiassa kiinteistöpalveluita ylläpidon ja huol-

lon osalta. 
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5.3.1 Hankkeiden hallinta 

 

Tilakeskus huolehtii Helsingin kaupungin palveluhallintokuntien tilantarpeiden tyydyttämi-

sestä sekä tilojen ylläpidosta ja käyttöarvon säilymisestä. Tilakeskuksella on käytössään 

seuraavia toiminnan hallinnan apuvälineitä: 

 

• Projektipankki Hankkeiden sähköinen tietopankki dokumenttien säilyttämiseen 

ja ylläpitoon. 

 

• Pakki  Kaupungin rakennusten ja tilojen sähköinen huoltokirja sekä ti-

lan käyttäjän palvelupyyntöohjelma. 

 

• Haltia Kiinteistöhallintajärjestelmä, jossa mm. kiinteistörekisteri, poh-

japiirustukset, vuokrasopimukset ja -reskontra, vastikkeiden ja 

vuokrien maksatus & hankeseuranta. 

 

• Helmi  Kaupungin intranet ja extranet. 

 

 

Tilakeskuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 on kirjattu ilmastostrategiset tavoit-

teet vuodelle 2020. Kehityksen kohdalla energiatehokkuudesta ei ole kuitenkaan mainintaa, 

vaikka kiinteistöjen energiatehokkuus kuuluu ilman muuta kehitettäviin osa-alueisiin. Ke-

hitettävää nimittäin on – tarkasteltaessa jo 90-luvulla tehtyjä energiakatselmuksia, joissa 

kirjattu kulutus on sama tai suurempi vielä vuonna 2010, vaikka katselmuksessa on esitetty 

kiinteistölle selvä säästöpotentiaali. Kiinteistöissä on tietenkin voinut tapahtua toiminnalli-

sia tai muita energiankulutukseen vaikuttavia muutoksia, jotka ovat lisänneet kulutusta, 

vaikka katselmuksessa esitetyt toimenpiteet olisikin suoritettu. Pääosin on kuitenkin havait-

tavissa, että päätös energiansäästötoimien toteuttamisesta on jäänyt katselmuksen tasolle, 

eikä asiaa ole välttämättä viety eteenpäin. Taloudellisesti kannattamattomina hylätyt toi-

menpiteet on helppo ymmärtää, mutta kiinteistöissä on jätetty suorittamatta myös toimenpi-

teitä, jotka eivät vaadi muuta kuin tilojen käyttäjän ohjeistamista sulkemaan ikkuna jäähdy-

tetyssä toimistossa kesäaikana. On tietenkin myös mahdollista, että katselmuksissa on tehty 
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virheitä. Tällöin säästöpotentiaalia ei välttämättä olekaan tai sitä yritetään saavuttaa vir-

heellisin keinoin.  

 

Tilakeskuksen toiminnassa on havaittavissa motivaatiota lähteä kehittämään kiinteistöjen 

energiatehokkuutta järjestelmällisesti, josta tämän työn tilaaminen osaltaan kertoo. Tila-

keskukselta löytyy myös kohteita, joissa on toteutettu merkittävästi energiatehokkuutta 

parantavia toimenpiteitä, mutta tavoitteena olisi jalostaa energiatehokkuuden kehitys koko 

kiinteistökantaa palvelevaksi toimintamalliksi, jossa esimerkiksi kiinteistön arvon säilymi-

nen ja sisäilma-asiat ovat myös kiinteästi mukana. Mallissa otetaan järjestelmällisesti huo-

mioon energiatehokkuuteen liittyvät asiat elinkaariajattelun mukaisesti.  

 

5.3.2 Uudisrakennushankkeen eteneminen 

 

Kriteeristö muokataan uudisrakennushankkeiden etenemisen kanssa yhteensopivaksi. Suu-

ria poikkeuksia korjausrakentamisen hankkeisiin ei välttämättä ole, sillä hanke etenee hy-

vin pitkälle samojen termien alla tarveselvityksestä käyttöönottoon, joissa on usein hyvin 

samankaltaiset elementit. Suurimmat erot hankkeiden välille syntyvät oikeastaan eri koko-

luokan (kustannusperusteisesti) hankkeissa, joista pienimmät tilakeskus voi hoitaa itse ja 

suuremmissa käytetään merkittävästi enemmän ulkoista osaamista. Tilakeskuksen uudisra-

kennushankkeen eteneminen on esitetty kuvassa 10.  
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Yleistä 

Uudisrakennuksen hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä nii-

den edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arvioi tia. 

Hankkeelle haetaan lopullinen ratkaisumalli ja hankkeen kustannukset ja laajuus arvioidaan 

yksityiskohtaisesti. Hankesuunnittelu pohjautuu hallintokunnan vastuulla olevaan tarvesel-

vitykseen. 

  

Tarveselvitys 

Kiinteistön käyttäjiä edustava hallintokunta vastaa tarveselvityksestä. Tilakeskuksen han-

kepalvelut avustaa hallintokuntaa tarveselvityksen laatimisessa. Avustaminen on esim. si-

jaintivaihtoehtojen etsiminen, kaavoitus ja lupakysymysten selvittäminen ja mahdollisen 

kaavoitusprosessin käynnistäminen, tilaohjelman ja tontinkäyttöselvitysten tilaaminen ja 

laatiminen, kustannusten, vuokran, rahoituksen ja aikataulukysymysten selvittäminen. Tar-

veselvityksessä määritellään alustavasti kaikki hankkeen olennaiset tekijät: tavoitteet, toi-

minta ja tarvittavat tilat, hankkeen laajuus ja laatutaso, hankkeen kustannukset ja vuokra 

sekä aikataulu. 

   

Hankepalvelut valmistelee taloussuunnitelman rakentamisohjelmaehdotuksen ja esittää 

uudet hankkeet ohjelmaan sekä valmistelee päätösesityksen taloussuunnitelman investoin-

tiosan rakentamisohjelmaan tilakeskuksen toteutukseen tulevista hankkeista. 

 

Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat, mitä teh-

dään, minne tehdään, koska tehdään, kuka tekee ja mitä se maksaa. Hankesuunnittelupro-

sessissa mukana oleva käyttäjähallintokunta vastaa toiminnasta ja toiminnan sisällöstä, 

hankkeen laajuus- ja laatutavoitteet määritellään yhteistyössä. Hankepalvelut laativat han-

kesuunnitelman näiden pohjalta. 

 

Hankkeen käynnistämisen ensimmäinen vaihe on hallintokunnan hyväksymän tarveselvi-

tyksen lähtökohtien tarkastaminen yhteistyössä hallintokunnan kanssa.  Seuraavaksi pääte-

tään hankkeen toteuttamistavasta: hankepalveluiden edustaja toimii projektinjohtajana ja 

ohjaa suunnittelua tai projektinjohtotehtäviin palkataan rakennuttajakonsultti, joko HKR-
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Rakennuttaja tai ulkopuolinen konsultti.  Projektinjohtaja kokoaa hankesuunnittelutyöryh-

män ja vastaa konsulttien valinnasta. Työryhmään nimetään käyttäjähallintokunnan sekä 

hankepalveluiden edustaja/edustajat (esim. rakennuttaminen, lvisa-asiantuntijat). Hanke-

suunnitteluvaiheessa projektinjohtajana on pääsääntöisesti hankesuunnittelija. Hankesuun-

nitteluvaiheessa tulee aina varmistaa, että työryhmässä on riittävän laaja-asiantuntemus 

(rakennuttaminen, lvisa-asiantuntemus), ja että sitä myös käytetään. 

 

 Hankesuunnitteluprosessista vastaa projektinjohto seuraavasti: 

• Ohjaa suunnittelua 

• Selvittää kustannukset 

• Vastaa hankesuunnitelman sisällöstä ja kokoamisesta 

• Poikkeusluvan hakeminen 

 

Hankepalvelut pyytää hallintokunnalta ja käyttäjähallintokunnalta lausunnon hankesuunni-

telmasta ennen suunnittelun käynnistämistä, minkä jälkeen valmistellaan päätösesityksen. 

Hankepalvelut valmistelee hankesuunnitelman hyväksymisesityksen kiinteistölautakunnal-

le. 

 

Toteutussuunnittelu 

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen käynnistetään suunnittelu. Projektinjohtaja on 

tiedossa, jos käytetään HKR-Rakennuttajaa konsulttina tai projekti vedetään hankepalvelu-

jen omana työnä. Lisäksi voidaan käyttää rakennuttajakonsulttia, joka kilpailutetaan erik-

seen tai valitaan jo kilpailutetuilta listoilta. Suunnittelija valitaan (projektinjohta-

ja/rakennuttajakonsultti) kilpailuttamalla. Projektinjohtaja/rakennuttajakonsultti kutsuu 

kokoon suunnitteluryhmän ja ohjaa suunnittelua. 

 

Suunnitteluryhmässä on suunnittelijoiden lisäksi LVIAS-valvojat ja käyttäjien edustus, jos 

on kyseessä kohde, jossa on paljon toimijoita, on syytä pitää erilliset käyttäjien suunnitteli-

japalaverit, josta tuodaan tietoa varsinaiseen suunnittelukokoukseen keskitetysti. 

 

Rakennuslupa laitetaan sisään, kun pääpiirustukset ovat valmiit. Rakennuslupaa varten tar-

vitaan:    

• pääpiirustukset  (rakennuksen energialuokka + muut lausunnot) 
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• esteettömyysselvitys 

• tontin omistussuhteiden selvitys 

• karttamateriaali  

• suunnittelijaselvitys 

    

Urakkakysely 

Projektinjohtaja huolehtii että tarpeellinen urakkalaskentapaketti kootaan ja lähetetään etu-

käteen valituille urakoitsija-ehdokkaille. Urakkalaskenta-asiakirjat on lähetettävä kaikille 

niitä pyytäneille urakoitsijoille. Urakoitsijoiden luottotiedot ja yhteiskuntavelvoitteiden 

suoritukset on tarkistettava. Urakoitsijan valinnassa käytetään lähes aina hintaperustetta. 

 

Työmaan käynnistäminen ja työtilaaminen 

Työmaan käynnistämisen alkuvaiheessa järjestetään urakoitsijoiden ja tulevien käyttäjien 

kanssa aloitus seminaari, jossa käydään läpi hankkeen tulevia vaiheita. Tarkistetaan raken-

nuttajan sekä käyttäjän mahdolliset hankinnat rakennusaikatauluun sopivaksi. Hankinnat 

kilpailutetaan hankintalain sekä hankintasäännön mukaan. Urakoitsija perehdytetään tule-

vaan kohteeseen, tapaamisista tehdään muistiot/pöytäkirjat. 

 

Ennen työn aloittamista pidetään ensimmäinen työmaakokous, työmaakokouspöytäkirja 

pohjana käytetään hankepalvelujen malliasiakirjaa. Ensimmäisessä työmaakokouksessa 

sovitaan mm. piirustuksien toimittamisesta, piirustusaikataulusta, luovutetaan rakennuslupa 

urakoitsijalle sekä sovitaan tarkemmasta työaikataulusta. Työmaakokouksia pidetään kah-

den viikon välein. Kokous asiakirjan allekirjoittavat pääurakoitsija, sihteeri sekä puheen-

johtaja. Kokousasiakirja tehdään kahtena kappaleena. 

 

Rakentamisen ohjauksella ja valvonnalla varmistetaan työn sopimuksenmukainen suoritus. 

Huolehditaan työn ajallisesta etenemisestä ja käsitellään mahdolliset viivästyshäiriöt. Val-

votaan hankkeen lupaehtojen täyttymistä ja seurataan urakoitsijan laatujärjestelmän toimi-

mista, tarkastuksista laaditaan pöytäkirja. Osallistutaan työmaan työturvallisuuden toteut-

tamiseen, vaatimalla pääurakoitsijalta työturvallisuussuunnitelma. 
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Vastaanotto 

Vastaanottovaiheessa varmistetaan, että rakentaminen on tehty suunnitelmien ja sopimus-

ten mukaisesti ja rakennus järjestelmineen toimii suunnitellulla tavalla. Rakennuttaja ottaa 

hankkeen vastaan ja varmistaa vastaanottotarkastuksessa, että kiinteistö vastaa tilausta. 

Vastaanotosta laaditaan vastaanottotarkastuspöytäkirja. Mikäli tilakeskus ei ole hankkeen 

rakennuttaja, rakennuskohde vastaanotetaan rakennuttajalta vastaanottotarkastuksessa kiin-

teistöviraston puolesta ja valvotaan urakkasopimuksen mukaisten toimenpiteiden toteutu-

mista. Huolehditaan, että käyttäjä ja ylläpitäjä saavat valmiin kohteen ja tarvittavat huolto- 

ja käyttöohjeet ja koulutuksen kohteen käyttöön ja hoitoon.  

 

Työn luovutus käyttäjälle 

Vastaanoton jälkeen käyttäjä muuttaa uusiin tiloihin ja ylläpito-organisaatio ottaa raken-

nuksen hoitoonsa ja vastaa sen teknisestä kunnosta ja toimivuudesta sekä huoltokirjan mu-

kaisista huolto-toimenpiteistä. Järjestetään hankkeen osapuolten välinen palautetilaisuus ja 

hoidetaan saatu palaute palautejärjestelmien mukaisesti. Asiakirjojen arkistoinnista huoleh-

ditaan. 

 

Takuuaika 

Rakennuttamis- ja urakkasopimusten mukaisten takuuaikaisten tehtävien ja velvoitteiden 

toteutuminen valvotaan loppuun. Järjestetään ensimmäisen sekä toisen takuuvuoden aikai-

nen tarkastus. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirjat, jotka allekirjoitetaan. Hyväksytään ta-

kuuaikaisten velvoitteiden suorittamiset ja palautetaan takuuajan vakuudet kiinteistöviras-

ton osalta. Käyttäjä ja ylläpitäjä seuraavat käytön yhteydessä rakennuksen toimintaa mah-

dollisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi. 
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6. MENETELMÄT KRITEERIEN TUNNISTAMISEKSI 

 

Tutkimuksessa käytettiin hyväksi alan lähdeaineistoa, tilakeskuksen omaa aineistoa sekä 

näiden perusteella tehtyjä haastatteluja ja niiden tuloksia kuvan 11 mukaisesti.  

 

 

Kuva 11. Tutkimuksen eteneminen 

 

Tutkimuksen taustana ovat tilakeskuksen haasteet energiatehokkuuden kehittämisessä. 

Merkittävimpänä haasteena koetaan jo nykyisten matalaenergiatavoitteiden saavuttaminen 

riittävällä tasolla sekä vastaaminen uusiin rakennusmääräyksiin 2012. Tältä pohjalta tutkit-

tiin tilakeskuksen toimintaa dokumentointiin ja haastatteluihin nojautuen. Lisäksi käytettiin 
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alan lähdeaineistoa, jonka perusteella pyrittiin löytämään alan yleisesti tunnettuja ongelma-

kohtia ja näiden ratkaisuja. Tilakeskuksen oman aineiston ja lähdeaineiston perusteella 

koottiin haastatteluja varten kysymysrunko, jonka tarkoituksena oli nostaa haastatteluissa 

esiin mahdollisia ratkaisuja tilakeskuksen ongelmiin. 

 

Tärkeimpinä lähdeaineistosta nousivat esiin sellaiset yleisesti haasteita aiheuttaneet kohdat 

kuten tavoiteasettelu, tietotaso tiedonkulku ja asenteet kiinteistöalalla. Näitä pyrittiin haas-

tatteluiden avulla avaamaan ja siten selvittämään onko myös tilakeskukselle vastaavia on-

gelmia. Haastatteluiden tehtävänä oli myös varmistaa tilakeskuksella esiin nostettu vastuu-

rajoihin liittyvien haasteiden olemassaolo. 

 

Työtä varten haastateltiin kiinteistöjen energiatehokkuuden kannalta keskeisiä tilakeskuk-

sen ja sen yhteistyökumppaneiden henkilöitä (taulukko 3). Näiden lisäksi haastateltiin Mo-

tiva Oy:n edustajaa. Haastatteluiden tarkoituksena oli löytää mahdollisia kehityksen kohtei-

ta tai ongelmia kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyen. Haastateltavien määrää karsittiin 

hieman haastatteluiden edistyessä, sillä hyvin nopeasti kävi selväksi, ettei vastauksiin saa-

taisi juurikaan lisää vaihtelua. Motivan edustajaa haluttiin haastatella uusien näkökulmien 

saamiseksi asiaan, mutta kuitenkin keskustelu rajoittui lähes täysin jo aiemmissa haastatte-

luissa esille tulleisiin asioihin. Haastateltavien henkilöiden toimenkuvat liittyvät oleellisesti 

energiatehokkuuden kehittämiseen kiinteistöalalla. Lisäksi otettiin huomioon haastateltavi-

en ehdotukset siitä, keitä muita kannattaisi työhön haastatella. 

Taulukko 3. Haastatellut henkilöt. 

Haastateltava Nimeke Organisaatio Tehtävät 

Sari Hilden Kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Ylläpito, rakennuttaminen, 
esimiestehtävät 

Per-Johan Johansson Kehittämisinsisööri Tilakeskus Pakki-ohjelma, ylläpito, kehi-
tys, kilpailutus 

Olavi Kovanen Tekninen asiantuntija LVIA Tilakeskus Investointiprojektit, tekninen 
avustus ja isännöinti 

Kari Björn Palveluesimies Palmia Kehitys, huoltokirja, energia-
tehokkuus 

Jukka Forsman Toimistopäällikkö HKR-Rakennuttaja Esimiestehtävät 

Päivi Laitila Yksikön päällikkö Motiva Oy Energiatehokkuus – palvelut ja 
kuluttajat 
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Kaikissa haastatteluissa käytettiin samaa kysymysrunkoa (taulukko 4), mutta haastattelut 

pidettiin kuitenkin avoimena keskustelulle ja muille energiatehokkuuteen liittyville asioille. 

Haastatteluiden keskeisenä aiheena oli energiatehokkuuden kehittämiseen liittyvät asiat, 

mutta myös yleisellä tasolla asiaa avattiin. 

 

Taulukko 4. Haastatteluiden kysymysrunko. 

1. Investointihankkeiden eteneminen tilakeskuksella nykyisin? 

a.  tarveselvitys/hankesuunnitelma/toteutussuunnittelu/toteutus/käyttö? 

2. Kuvailkaa Helsingin kaupungin uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät tahot ja niiden toimenkuvat. 

3. Miten toimenkuvanne liittyy rakennusten energiankulutukseen? 

4. Mitä olisi aiheellista selvittää rakennusten energiankulutukseen liittyen? 

a.  Missä näette ongelmia? 

b.  Merkittävimmät ongelmat? 

c.  Kuinka ne voitaisiin ratkaista? 

5. Kuinka tilakeskuksen toimintaa voitaisiin kehittää rakennusten energiatehokkuuteen liittyen? 

6. Liittyykö rakentamiseen merkittäviä ongelmia tilakeskuksella? 

a.  Kuinka ne huomioidaan? 

7. Ovatko energiatehokkuuteen liittyvät määräykset vaikuttaneet sisäilmaongelmiin? 

a.  Kuinka ne vaikuttavat ongelmien syntyyn? 

8. Ovatko kansainväliset energiansäästö- tai päästötavoitteet realistiset? 

9. Yleisiä rakennusten energiankulutuksen vähentämiseen liittyviä ajatuksia? 

a.  Mikä rajoittaa energiatehokkuuden parantamista tai kehittämistä? 

b.  Miksi energiankulutus kiinteistöissä yleisesti ottaen kasvaa? 

10. Kuinka organisaatiorakennetta on kehitetty viime vuosina? 

a.  Onko kehitys vaikuttanut toimintaan? 

a.  Kuinka ne huomioidaan? 

11. Missä ovat rakennushankkeiden riskit virheisiin? 

a.  Tavoiteasettelu 

b.  Tavoitteiden mukainen suunnittelu 

c.  Suunnitelmien mukainen rakentaminen 

d.  Hankkeen luonteen edellyttämä valvonta 

e.  Tilauksen vastaanotto 

f.  Rakennuksen oikea käyttö 
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Kaikki haastateltavat pitivät energiatehokkuuden kannalta merkittävinä seuraavia asioita: 

• Kiinteistöjen oikea käyttö  huollon ja ylläpidon koulutus sekä käyttäjien opastus 

• Yhteistyön kehittäminen investointihankkeissa, mm. vastuualueissa epäselvyyttä 

• Tavoiteasettelun kehittäminen ja tavoitteisiin pyrkiminen investointihankkeissa 

• Kiinteistön vastaanotto ja käyttöönotto investointihankkeissa 

• Energiatehokkuuden kehittämisen asennekysymykset 

• Rakennuskannan hidas uusiutuvuus  korjausrakentamisessa potentiaalia. 

 

Kiinteistöjen oikea käyttö on avainasemassa kiinteistön energiatehokkuuden hallinnassa. 

Vain murto-osa kiinteistökannasta on siinä määrin automatisoitua, että kiinteistön valvonta 

ja etäkäyttö onnistuu hallitusti, jolloin yksikin henkilö pystyisi valvomaan ja tarvittaessa 

suorittamaan pienempiä säätöjä päätteeltä useissa kiinteistöissä. Vanhemmassa rakennus-

kannassa kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon tarvitaan useampia henkilöitä, eikä kaikilla vält-

tämättä ole lainkaan tarvittavaa tietotaitoa talotekniikan prosesseista tai järjestelmistä, jol-

loin ei ole suurtakaan mahdollisuutta oma-aloitteiseen toimintaan näiden järjestelmien osal-

ta.  Koulutukselle ja tietyntyyppiselle pätevyyden toteamiselle on tarvetta. (Johansson 

2012.) 

 

Yhteistyön kehittäminen ja tiedonkulku nousivat haastatteluissa myös toistuvasti esille. 

Haasteita on ollut mm. tilaajan ja toimittajan välisessä toiminnassa. Tilaajan (tilakeskus) 

näkökulmasta toimitus ei ole aina välttämättä vastannut tarjousta ja sen perusteella tehtyä 

tilausta. Kehittämistä on usein molemmissa osapuolissa ja havaittuihin puutteisiin tulisi 

pyrkiä puuttumaan hyvissä ajoin. Tilaajan on omalta osaltaan huolehdittava tarjouspyynnön 

kattavuudesta ja myöhemmin tilauksen yhteydessä varmistettava tilaukseen liittyvät seikat. 

Toimittaja on luonnollisesti velvollinen toimittamaan tarjouksensa (ja tilauksen) mukaises-

ti. 
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Käyttäjien ohjeistaminen ja käyttäjäkyselyt nousivat haastatteluissa esille. Tekninen asian-

tuntija Olavi Kovanen toivoi tiiviimpää yhteistyötä kiinteistön käyttäjien suuntaan, koska 

kiinteistön käyttäjillä ei usein ole juuri lainkaan ymmärrystä rakennuksen toiminnoista. 

Esimerkkinä tilanne, jossa koulu järjestää opetusta tiloissa, jotka eivät opetukseen sovellu. 

Tiloissa on tietyille toiminnoille mitoitettu ilmanvaihto ja jos opetusta järjestetään tiloissa, 

joissa ilmanvaihto on kymmenille oppilaille riittämätön, käyttäjä helposti sanoo rakennusta 

huonosti suunnitelluksi tai tehdyksi. (Kovanen 2012.) 

 

HKR-Rakennuttajan ja Palmian edustajat antoivat haastatteluissa ymmärtää, että heillä olisi 

halua olla mukana hankkeissa hankesuunnittelusta tai mahdollisesti jo tarveselvityksestä 

alkaen (Forsman 2012 & Björn 2012). HKR:n näkökulmasta tilanne on se, että he pääsevät 

hankkeeseen mukaan vasta, kun energiatehokkuuden osalta on jo tehty päätöksiä, joista 

heillä voi olla eriäviä mielipiteitä. Palmian näkökulmasta heille olisi hyötyä voida ottaa 

osaa hankkeeseen jo hankesuunnittelussa, jolloin he tietäisivät paremmin millainen kohde 

on mahdollisesti tulossa seuraavina vuosina heille ylläpitoon ja huoltoon. Tämä helpottaisi 

todennäköisesti toiminnan suunnittelua. Tällöin voitaisiin esimerkiksi jo suunnitteluvaiheen 

aikana varata riittävää ammattitaitoa tulevan kohteen kiinteistöpalveluja varten.  

 

Sisäilma-asiat olivat myös haastatteluissa esillä. Sisäilma-asioista keskusteltiin haastatte-

luissa, koska matalaenergiarakentaminen on toisinaan yhdistetty mediassa ja julkisessa 

keskustelussa sisäilmaongelmiin. Haastateltavat olivat kuitenkin kaikki sitä mieltä, ettei 

matalaenergiarakentaminen sinänsä ole lisännyt sisäilmaongelmia, vaan syy on ennemmin-

kin liian kireässä aikataulutuksessa ja rakennusvirheissä. Kokemusta tiiviiden rakenteiden 

rakentamisesta ei ole vielä välttämättä ollut riittävästi ja asiaan on kiinnitettävä jatkossa 

enemmän huomiota. Toinen merkittävä syy on vanhojen rakennusten laatutason nostami-

nen, jolloin rakennukseen asennetaan koneellinen ilmanvaihto, mutta rakennuksen vaippaa 

ei kuitenkaan saada koneellisen ilmanvaihdon toiminnan kannalta riittävän tiiviiksi. Tällöin 

korvausilmaa ei saada rakennukseen toivottua reittiä, vaan sitä tulee osittain rakenteiden 

läpi. Koneellinen ilmanvaihto on edellytys lämmöntalteenottojärjestelmälle. 
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7 KIINTEISTÖKOHTAISTEN KRITEERIEN TUNNISTAMINEN 

 

Energiatehokkuuden kriteereitä on pyritty tunnistamaan elinkaaritaloudellisesta näkökul-

masta. Kriteereitä tunnistettiin hankkeen eri vaiheista, jolloin tiettyjen kriteereiden täyttä-

minen voidaan myös osoittaa tiettyyn hankkeen vaiheeseen. Samalla voidaan kriteerille 

osoittaa vastuutaho tai -tahot. Lähtökohta kaikille kriteereille on energiatehokkuuden kehit-

täminen ja niiden tarkoitus on osoittaa hankkeessa huomioitavat asiat, joilla varmistetaan 

energiatehokas kiinteistö. 

 

7.1 Kriteeristö ja sen tulkinta 

 

Kriteeristö (taulukot 5.1–5.3) on laadittu rakennushankkeeseen kuuluvien vaiheiden pohjal-

ta. Osittain vaiheet ovat yhtenevät rakennuksen elinkaaren kanssa, mutta hanke rajoittuu 

kiinteistön käyttöön jolloin käytöstä poisto jää elinkaaren lopusta pois. Jokaiselle hankkeen 

vaiheelle tarveselvityksestä käyttöön on osoitettu hankkeen vaiheesta pääasiallisesti vas-

tuussa oleva taho ja vastaavasti yksittäisestä kriteeristä/suoritteesta vastuussa oleva taho on 

lihavoitu. Merkinnät vastaavat tilakeskuksen uudisrakennushankkeen etenemistä nykytilan-

teessa. Muut merkityt tahot ovat hankkeen vaiheeseen tai kriteeriin liittyviä mahdollisia 

yhteistyötahoja, joita voidaan tutkimuksen perusteella pitää kulloinkin tarpeellisena. Vaih-

toehtoja energiatehokkaan kiinteistön rakentamiseksi täytyy tutkia riittävän aikaisessa 

hankkeen vaiheessa. Hankesuunnitteluvaiheessa olisi tärkeää tietää mitä ratkaisuja on yli-

päätään tarjolla, että kiinteistön energiatehokkuudelle voidaan asettaa realistisia tavoitteita. 

 

Kriteeristössä on pyritty siihen, että kriteerille on osoitettu yksi vastuutaho, joka vastaa 

kriteerin täyttämisestä. Muutamien kriteerien kohdalla voi olla useampia tahoja merkitty 

vastuullisiksi. Tällöin kyse on siitä, että suorite vaaditaan kaikilta merkityiltä tahoilta tai se 

tehdään nykyisin tiiviissä yhteistyössä. Kyseeseen tulevat esimerkiksi erilaiset lausunnot, 

joita tarvitaan mm. rakennusvalvonnalta tai kiinteistölautakunnalta. Kaikkien kriteerien 

kohdalla ei välttämättä ole pystytty osoittamaan selkeää vastuullista tahoa, vaan hankkeen 
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luonteesta riippuen kriteeri täytetään yhteistyössä tai hankkeen alkaessa vastuu annetaan 

jollekin hankkeeseen osallistuvalle taholle. Tyhjäksi jäävät kohdat tarkoittavat, että asiaa ei 

ko. hankkeen vaiheessa ole tarpeen huomioida. 

 

Kriteeristöön on otettu mukaan myös vastuullisuusmuuttuja, koska tutkimuksen aikana tuli 

esille, että vastuurajoissa on epäselvyyttä. Sinänsä asia on enemmän hallinnollinen kuin 

tekninen, mutta ellei yhteistyö toimi odotetusti organisaatioiden välillä, on vaikea viedä 

läpi laajoja hankkeita. Tavoitteena on siten osaltaan myös yhteistyön parantaminen elinkaa-

riajattelun mukaisesti. Eriävät näkemykset on syytä käsitellä hankkeen alussa yhteisesti, 

jonka jälkeen lähetetään tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tämän jälkeen tilataan laatua, jonka 

oleellinen osa on kiinteistön energiatehokkuus. Yhtenä tärkeimpänä ajatuksena on saattaa 

energiatehokkuus yhdeksi laatuvaatimukseksi. Nykypäivänä tehoton tuote ei voi olla enää 

laadukas. Hankkeessa täytyy lähteä siitä, että suunnitellaan laatua ja toteutetaan suunnitel-

lusti. Tämän lisäksi täytyy korostaa kiinteistön oikea käytön merkitystä, jota on pyritty ot-

tamaan huomioon talotekniikan käyttäjien tietotaitoon liittyvillä kriteereillä. Kriteereitä on 

tunnistettu pääasiassa haastatteluiden perusteella, mutta soveltuvin osin on myös hyödyn-

netty kansainvälisen Leed-luokitusjärjestelmän kriteereitä (lähteet Leed 2009a_c).  

 

Hankkeissa mukana olevat tahot on merkitty taulukkoon numeroilla 1–9.  

1. Tilakeskus – Pääasiassa tilakeskuksen hankepalvelut 

2. Rakennuttaja – Usein HKR-Rakennuttaja, mutta myös ulkopuolinen konsultti mah-

dollinen 

3. Huolto- ja ylläpito-organisaatio – Yleensä Helsingin kaupungin oma liiketoimin-

tayksikkö Palmia 

4. Rakennusvalvonta – Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 

5. Kiinteistölautakunta – Kiinteistöviraston toimintaa ohjaava lautakunta 

6. Käyttäjät/hallintokunta – Käyttäjiä edustava käyttäjähallintokunta tai käyttäjät käyt-

tövaiheessa 
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7. ELY-keskus 

8. Suunnittelijat/Urakoitsijat – Hankkeeseen valitut sunnittelijat suunnitteluvaiheessa 

ja urakoitsijat toteutusvaiheessa. Numeron alle saattaa siis mahtua useitakin eri alan 

suunnittelijoita tai urakoitsijoita riippuen kunkin kriteerin vaatimasta ammattitai-

dosta. 

9. Taske – Taloussuunnittelukeskus vastaa esimerkiksi tilakeskuksen hankkeiden talo-

usraamin hyväksymisestä. 
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7.2 Merkittävimmät kriteerit 

 

Suuri osa kriteereistä on energiatehokkuuteen kiinteästi liittyviä kiinteistön ominaisuuksia 

ja loput tilakeskuksen ja sen hankkeissa yhteistyökumppaneina toimivien tahojen toimin-

taan liittyviä asioita. Tutkimuksen edetessä kävi selväksi, että tilakeskuksen hankkeiden 

toteutuksessa on puutteita, jotka vaikuttavat myös kiinteistön energiatehokkuuteen. Merkit-

tävimmät kriteerit on maalattu kriteeristössä keltaisella ja ne katsottu merkittävimmiksi 

tilakeskuksen kannalta pääasiassa haastatteluiden perusteella. Selvitetään tarkemmin näi-

den kriteereiden merkitystä kiinteistön energiatehokkuuden ja tilakeskuksen toiminnan 

kannalta. Merkittävimmiksi kriteereiksi tilakeskuksen kannalta katsottiin seuraavat: 

 

• Konkreettinen tavoiteasettelu 

• Vastuurajojen selvittäminen hankkeen alussa 

• Sidosryhmien huomioiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

• Kiinteistöautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen valvonnassa, raportoinnissa ja 

käytössä 

• Talotekniikkajärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistön oikean käytön var-

mistamiseksi 

• Talotekniikan käyttäjien koulutus ja opastus 

• Kiinteistön vastaanottokatselmus - varmistetaan, että kiinteistö vastaa tilausta ja 

toimii suunnitellusti 

• Kiinteistön käyttöönottokatselmus - käyttäjien ja huollon opastus oikean käytön 

varmistamiseksi 

• Kiinteistön käyttäjien opastus ja neuvonta 
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Konkreettisen tavoiteasettelun merkitys korostuu merkitsevästi lähes kaikessa laadullisessa 

toiminnassa. Tämän työn keskeinen ajatus on ajaa energiatehokkuus yhdeksi laadun pe-

rusmittareista kiinteistöissä. Tavoitteiden täytyy olla realistiset, mutta kuitenkin riittävän 

kunnianhimoiset, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi hieman rakennusmääräysten edellyttämää 

tasoa tiukempaa tavoitetta. Tavoitteet ilmaistaan selkeästi esimerkiksi tavoitteena saavuttaa 

jokin ominaiskulutustaso. Tavoitteet täytyy asettaa yhteistyössä kiinteistön tulevien käyttä-

jien kanssa, ja niiden saavuttamiseksi on esitettävä toteutuskeinot. Energiatehokkuus on 

sinänsä asetettava tavoitteeksi, mutta tavoitteita on täsmennettävä konkreettisesti esimer-

kiksi lämpö- ja sähköenergian ominaiskulutus tavoitteilla. Näiden lisäksi on selvitettävä 

millaisia toteutusvaihtoehtoja on olemassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteita on 

hankala saavuttaa, elleivät kaikki hankkeen osapuolet ole niistä tietoisia tai niiden toteut-

tamiseen ei ole halukkuutta. Tavoitteiden täytyykin olla kaikilla hankkeeseen osallistuvilla 

tiedossa. 

 

Tilakeskuksen täytyy selvittää investointihankkeisiin liittyen vastuurajat, joita hankkeessa 

noudatetaan. Haastatteluissa selvisi, ettei hankkeiden vastuurajoista ole vallinnut täysi yk-

simielisyys eri organisaatioiden välillä. Vastuurajojen selvittäminen ei missään tapauksessa 

tarkoita sitä, että tietoa ei jaeta eteenpäin, vaan tiedon täytyy kulkea normaalisti. Hankkeen 

eri vaiheissa vastuussa olevat tahot järjestävät tiedonkulun palavereissa ja kokoontumisissa 

hankkeen aikana.  

 

Sidosryhmien huomioiminen on perustavanlaatuinen lähtökohta onnistuneelle hankkeelle. 

Sidosryhmien huomioimisella varmistetaan hyvät lähtökohdat tiedonkululle ja luottamuk-

selle hankkeessa. Tällä luodaan myös tietyntyyppistä läpinäkyvyyttä hankkeeseen, jolloin 

mahdollisesti hankkeen aikana syntyvät ideat tulevat paremmin julki. 

 

Automaatiojärjestelmä on edellytys suuren kiinteistömassan tehokkaalle valvonnalle. Talo-

tekniikan kehitys on ollut nopeaa viimeisten vuosikymmenien aikana eikä talotekniikasta 

vastuussa olevien tahojen koulutuksen laatu tai koulutusmäärät ole kehittyneet välttämättä 

vastaavalla nopeudella. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, ettei kaikkien talotek-
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niikan parissa työskentelevien tietotaito ole riittävää. Automaation avulla kiinteistön tek-

niikan toiminnan valvontaa voidaan tehostaa huomattavasti, koska kiinteistön talotekniikan 

toiminnan voi tarkastaa päätteeltä ja mahdollisesti tarvittaessa suorittaa pieniä säätöjä. Ta-

voitteena on nopea tarkoituksenmukainen valvonta, säätö, epäkohtiin puuttuminen ja talo-

tekniikan käyntihäiriöiden löytäminen. Talotekniikan virheellinen toiminta lisää energiaku-

lutusta. 

 

Talotekniikan oikea käyttö on avainasemassa kiinteistön suunnitellun toiminnan kannalta. 

Esimerkkinä voidaan käyttää ilmanvaihdon suodattimien vaihtoa. Kiinteistönhoidon täytyy 

olla tietoinen suodattimien vaihtovälistä. Esimiesten tehtävä on valvoa, että työt suorite-

taan, mutta työn tekemiseen täytyy myös antaa riittävät ohjeet ja perehdytys. Kiinteistön 

vastaanotossa ja käyttöönotossa tulee huolehtia siitä, että kiinteistön mukana luovutetaan 

myös kattavat käyttöohjeet etenkin talotekniikan osalta. 

 

Kiinteistönhoitajilla ja muilla talotekniikan parissa työskentelevillä täytyy olla riittävä tie-

totaito työtehtävien hyvää suorittamista varten. Kaikille kiinteistöalalla työskenteleville 

tulisi järjestää säännöllistä koulutusta ja todeta osaaminen esimerkiksi pienimuotoisilla 

testeillä. Energiatehokkuuteen liittyvät rakennusmääräykset kiristyvät kuluvan vuosikym-

menen aikana merkittävästi ja tekniikan määrä kiinteistöissä kasvaa tuntuvasti, jolloin on 

luonnollista, että myös kiinteistönhoitajien osaamista lisätään, vaikka kiinteistöautomaa-

tiojärjestelmät vähentävätkin jatkossa fyysistä kiinteistön toiminnan tarkkailua. 

 

Kiinteistön vastaanotossa ja käyttöönotossa on ollut ongelmia, joista pahimmissa tapauk-

sissa rakennus ei ole hyväksytyn tarjouksen ja tilauksen mukainen. On ilman muuta selvää, 

että toimituksen tulee vastata tarjousta ja sen perusteella tehtyä tilausta. Vastaanotto- ja 

käyttöönottokatselmuksien tarkoitus on varmistaa, että toimitus vastaa tilausta. Lisäksi 

käyttöönottokatselmuksessa tuleva kiinteistön käyttäjä pääsee tutustumaan kiinteistöön 

yhdessä tilakeskuksen ja huolto-organisaation kanssa. Lisäksi voidaan vielä sopia yhteisistä 

toimintatavoista kiinteistön suhteen. 
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8 TOIMINTASUUNNITELMA KRITEERISTÖÄ HYÖDYNTÄEN 

 

Kriteeristön avulla Tilakeskuksen on mahdollista lähteä järjestelmällisesti kehittämään 

energiatehokkuutta hallinnoimissaan kiinteistöissä. Kriteeristön sisäänajaminen ja joustava 

käyttö vaatii kuitenkin muutamien asioiden sisäistämistä. Kriteeristö ei kuitenkaan sellaise-

naan välttämättä takaa energiatehokasta rakennusta vaan asiat täytyy myös todella tehdä 

käytännössä. 

 

8.1 Kriteeristön käyttö ja toimintasuunnitelma 

 

Kriteeristön käyttäminen energiatehokkuuden kehityksen työkaluna vaatii elinkaariajatte-

lun sisäistämistä. Yksittäiset ratkaisut yksittäisissä kiinteistössä voivat olla toimivia, mutta 

kokonaisuuden kannalta on merkitystä vain koko kiinteistökantaa palvelevalla toiminnalla. 

Hankkeissa täytyy ottaa järjestelmällisesti huomioon energiatehokkuuteen liittyvät asiat. 

 

Kriteeristön käytössä täytyy muistaa, ettei siinä ole huomioitu lainsäädäntöä kokonaisuu-

dessaan, joten sitä ei voi pitää lainsäädännöllisenä muistilistana. Kriteeristö on tarkoitettu 

käytettäväksi hankkeen aikana alusta loppuun. Osa kriteereistä on selkeitä suoritteita, kuten 

vaipan tiiveyden mittaus, joten tiukasti kriteeristöä noudattava ei antaisi hankkeen jatkua 

ennen kuin kriteeri on täytetty. Kriteeristöstä on mahdollista erottaa näitä suoritteita omaksi 

listakseen ja kuljettaa siten näitä kohtia hankkeessa mukana niin, ettei hanke saa edetä en-

nen tietyn suoritteen valmistumista. Käytännössä tämä voi huonosti organisoituna aiheuttaa 

herkästi hankkeen viivästymisiä. 

 

Kriteeristö on laadittu kestävän kehityksen hengessä elinkaariajattelun pohjalta. Kriteeris-

tössä mainittu kattava kunnossapitosuunnitelma siis käytännössä tarkoittaa koko elinkaaren 

kattavaa suunnitelmaa kiinteistön kunnossapidosta. Tällöin suunnitelmassa otetaan huomi-

oon tulevien vuosien kunnostustarve elinkaaren loppuun saakka. Elinkaari loppuu käytöstä 
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poistoon eli rakennuksen purkamiseen ja rakennusjätteen asianmukaiseen hävittämiseen. 

Elinkaaren jatkaminen on toki mahdollista merkittävillä korjauksilla, mutta näiden kannat-

tavuus täytyy arvioida tapauskohtaisesti.  

 

Toimintasuunnitelma kriteeristön osalta on, että se otetaan käyttöön aluksi pilottikohteessa, 

jonka jälkeen sitä on kokemuksien perusteella mahdollista parantaa. Tarkoitus on ottaa 

kriteeristö käyttöön kaikissa uudishankkeissa ja merkittävissä korjaushankkeissa. Kriteeris-

tön toimivuus on todettava käytännössä, jonka jälkeen on mahdollista tehdä parannuksia. 

On todennäköistä, että esimerkiksi vastuutahot eivät aivan sellaisenaan esitettyinä toteudu. 

Kriteeristössä on siten valinnanvaraa tästä näkökulmasta, sillä tutkimuksen puitteissa ei 

ollut mahdollista selvittää tarkalleen kaikkiin kriteereihin mahdollisesti liittyviä vastuuta-

hoja. Tilakeskuksen henkilöstö yhteistoiminnassa muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa 

on paras taho arvioimaan vastuutahojen toimivuutta tai oikeellisuutta käytännön toiminnas-

sa. 

 

8.2 Kriteeristön täyttyminen Tilakeskuksen hankkeissa 

 

Kriteeristön täyttymistä hankkeissa tarkasteltiin pääpiirteittäin. Yleisellä tasolla voidaan 

sanoa, ettei ole tarkoituksenmukaista lähteä erittelemään kriteeristön kohtia tarkasti, koska 

hyvin nopeasti hankkeiden dokumentointia selattaessa käy ilmi, ettei energiatehokkuus ole 

ollut kriteeristön tyyppisessä tarkastelussa.  

 

Tilakeskuksella on käytössään sähköiset Pakki ja projektipankki järjestelmät, joista pitäisi 

löytyä kaikki hankkeen dokumentointi sähköisesti. Sähköinen dokumentointi huoltokirjan 

muodossa on myös yksi kriteeri. Koska tarvittavia dokumentteja ei aina löydy, ei myöskään 

kriteeristö tällöin täyty, kun asiaa tutkitaan jälkeenpäin. Sähköinen dokumentointi on ehdo-

ton välttämättömyys yhdessä kiinteistöautomaation kanssa, mikäli halutaan hallita esimer-

kiksi Tilakeskuksen laajaa kiinteistömassaa uusien ja jatkossa tiukentuvien määräysten 

mukaisesti.  
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8.3 Tilakeskuksen kohteissa havaittuja hyviä ratkaisuja 

 

Tilakeskuksella on toteutettu muutamia energiatehokkaita tai muuten jatkon kannalta mer-

kittäviä ratkaisuja. Esimerkiksi Liikuntamyllyn taajuusmuuttajahankinnat ja Aurinkorannan 

peruskoulun aurinkoenergiajärjestelmän toimivuus ja siitä saadut kokemukset saattavat olla 

ratkaisevan tärkeitä seikkoja, kun Tilakeskuksella pyritään kohti EU:n edellyttämää lähes 

nollaenergiarakentamista vuonna 2020. Liikuntamyllyn sähköenergian kulutusta on saatu 

merkittävästi vähennettyä taajuusmuuttajien asennuksella. Kuvasta 8 nähdään Aurinkoran-

nan peruskoulun aurinkoenergiajärjestelmän tuotto ensimmäisen vuoden aikana.  

 

 
Kuva 8. Aurinkorannan peruskoulun aurinkoenergiajärjestelmän sähköenergian tuotto kuukausittain. (Fors-

man 2011, 32 – kuva Zaitsev.)  

  

Koulun katolle on sijoitettu 102 kpl 20 W:n aurinkopaneelia, joiden valmistajan ilmoittama 

huipputeho on 20,4 kW. Aurinkopaneelien yhteinen pinta-ala on 150 m². Aurinkosähköjär-

jestelmä on asennettu elokuussa 2009 ja kuvassa näkyy paneeleiden tuotto syyskuulta 2009 

elokuulle 2010. Tammi-, helmi- ja maaliskuun tuotto on jäänyt lähes nollaksi, koska panee-

lit olivat unohtuneet lumen peittoon. Tämän tyyppisistä ratkaisuista saatavat kokemukset 

edesauttavat järjestelmien kehitystä merkittävästi. Huomattavaa on, että järjestelmän on 
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kesäkuukausina tuottanut jopa arviota enemmän sähköenergiaa. Kokonaisuudessaan järjes-

telmän on tuottanut n. 6 % koko ajanjaksolla käytetystä sähköenergiasta koulussa. Kuvasta 

x nähdään järjestelmän reaaliaikainen tuotto 24.5.2012. Kesä-ajan tuotanto on mielenkiin-

toinen etenkin ajatellen kiinteistöjä, joissa jäähdytetään sähköenergialla.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Helsingin kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen vaatii jatkotutkimuk-

sia tai projekteja, joissa hyödynnetään ja kehitetään tämän työn tuloksia. Mahdollisesti voi-

daan ottaa työn tulokset käyttöön jonkin yksittäisen kiinteistön osalta esimerkiksi opinnäyt-

teessä, jolloin mahdollinen opinnäyte kulkee projektissa yhtenä osa-alueena mukana ohja-

ten energiatehokkuustavoitteisiin yltämistä. 

 

Matala- ja nollaenergiarakentaminen sekä -korjaaminen edellyttävät uudenlaista osaamista 

ja kokonaisuuksien hallintaa niin suunnittelijoilta, urakoitsijoilta kuin kiinteistöjen huolto-

toiminnasta vastaavilta. Kiinteistöalan pätevyyden toteamisjärjestelmää täytyy energiate-

hokkuuden osalta kehittää. Rakennusautomaation tai minkään muun laitteen lisääminen 

rakennukseen ei kannata, ellei järjestelmiä osata käyttää. Tästä syystä jo hankkeeseen ryh-

dyttäessä tulee selvittää esimerkiksi automaation avulla kiinteistöä valvovat tahot ja päte-

vyydet. Parhainkin kone vaatii osaavan käyttäjän. Pätevyyden merkitys korostuu suurien 

kiinteistömassojen hallinnassa, joka vaatii ilman muuta kiinteistöautomatiikkaa ja etäkäyt-

tömahdollisuuden. Helppo käytettävyys ei kuitenkaan takaa onnistunutta käyttöä, vaan 

kiinteistön prosessien ymmärtäminen ja esimerkiksi jonkin tietyn säädön vaikutukset si-

säilmastoon tulee ymmärtää. Nopeassa aikataulussa kiristyvät rakennusmääräykset ajanjak-

solla 2012–2020 luovat haastavia yksityiskohtia ja uudenlaista riskinhallintaa sekä tarvetta 

uusille materiaaleille rakentamiseen. 

 

Hyvät toimintatavat ja onnistumiset on tutkittava ja otettava mahdollisuuksien mukaan 

muuallakin. On ilman muuta selvää, että kaikkien kiinteistöjen omistajilla ja isännöitsijöillä 

ei välttämättä riitä aika, kiinnostus tai osaaminenkaan energiankulutuksen valvontaan ja 

hallintaan. Tästä syystä on välttämätöntä, että ideat jalostetaan käyttöön organisaatioiden 

sisällä ja pyritään levittämään kaikkiin käytössä oleviin rakennuksiin. Tämän lisäksi myös 

organisaatioiden välillä tapahtuvaa tiedonvälitystä täytyy lisätä yhteisen edun nimissä. 

 

Työssä esiteltyä kriteeristöä täytyy pyrkiä käyttämään tilakeskuksen hankkeiden osana 

alusta saakka. Käyttökokemuksien pohjalta kriteeristön kehittäminen onnistuu myös par-

haalla tavalla. Kriteeristöstä kannattaa muokata erityyppisille hankkeille oma versio. Tämä 
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on tarpeen, sillä tilakeskuksella on suuren kiinteistömassan vuoksi erityyppisiä hankkeita, 

joissa vastuurajat poikkeavat esitetystä uudisrakennushankkeen etenemisestä. Kriteeristö 

pohjautuu tilakeskuksen uudisrakennushankkeiden kulkuun. 

 

Tutkimuksen aikana paljastuneet puutteet organisaatioiden välisessä yhteistyössä ja tiedon-

kulussa antoivat aihetta lisätä kriteeristöön vastuullisuusmuuttuja, vaikka alun perin tarkoi-

tuksena oli löytää energiatehokkuuden indikaattoreita, joita valmiista kiinteistöstä tulisi 

löytyä. Nyt kuitenkin on havaittavissa potentiaalia mahdollisesti myös pienimuotoisesta 

organisaatiomuutoksesta, jossa vastuu energiatehokkuusasioista asetettaisiin johonkin tiet-

tyyn organisaatioon. Tällä hetkellä tilanne on se, että organisaatioiden väliset erimielisyy-

det energiatehokkaista ratkaisuista vaikuttavat kielteisesti energiatehokkuuden kehitykseen 

tilakeskuksen hankkeissa. Osaltaan tämä johtuu hiljattain tehdystä organisaatiomuutokses-

ta, jossa valtaosa kaupungin tiloista siirrettiin tilakeskuksen hallintaan. Tästä johtuen on 

ymmärrettävää, että vastuurajoissa on hieman epäselvyyttä. Julkisen sektorin rooli on toi-

mia suunnannäyttäjänä ja tienavaajana uusille ratkaisuille. Uusien ratkaisujen ja siten ener-

giatehokkuuden kehityksen edellytyksenä on läpinäkyvä prosessin hallinta ja hallittu yh-

teistyö hankkeissa, johon tilakeskuksen täytyy jatkossa kiinnittää huomiota mahdollisesti 

esittämällä energiatehokkuusosaamisen keskittämistä tilakeskukseen.  

 

Matalaenergiaohjeistuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii tietoisuuden ja yhteistyön li-

säämistä kaupungin virastojen sisällä. Täytyy myös huolehtia siitä, ettei suunnittelutyön 

jälkeen unohdeta kiinteistön käyttäjien konkreettista ohjeistamista, sillä energia kuluu ih-

misten käytössä. Rakennus ei itsessään vielä kuluta mitään. Rakennusten oikeassa käytössä 

on olemassa huomattava energiansäästöpotentiaali. 

 

Tutkimuksen aikana havaittiin, että kiinteistöalalla tyypillisesti suhtaudutaan nihkeästi 

muutoksiin ja varsinkin nopea aikataulu rakennusmääräysten muutoksissa kuluvan vuosi-

kymmenen aikana herättää pientä vastustusta, vaikkakin lähes yksimielisyys vallitsee siitä, 

että tavoitteisiin täytyy kuitenkin pyrkiä. Energiatehokkuus pitäisi nostaa laadulliseksi teki-

jäksi perinteisten laadun mittareiden ja sisäilma-asioiden rinnalle. Nykypäivänä tehoton 

rakennus ei voi olla enää laadukas (kuva 12). 
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Kuva 12. Laadukkaan kiinteistön tekijät. Energiatehokkuuden entistä parempi huomioiminen kasvattaa laa-

dukkaan rakennuksen suunnittelun muuttujia merkittävästi. 
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10 YHTEENVETO 

 

Työn lähtökohta oli Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen ongelma energia-

tehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Energiatehokkuusmääräysten kiristyminen aiheut-

taa merkittävän haasteen tilakeskuksen toiminnalle ja erityisesti kiinteistöjen energiatehok-

kuuden kehitykselle. Tilakeskuksella on käytössä matalaenergiaohjeistus, jonka mukaan 

kaikissa uudishankkeissa tulisi pyrkiä matalaenergiatasoon. Ohjeistuksesta huolimatta ma-

talaenergiatavoitteisiin ei kuitenkaan ole täysin päästy, mikä johtuu ainakin osittain huoli-

mattomista arvioista, epärealistisista odotuksista, tavoiteasettelun puutteellisuudesta ja epä-

selvyyksistä vastuurajoissa.  

 

Työn tavoitteeksi asetettiin energiatehokkuuskriteerien tunnistaminen ja muokkaaminen 

kriteeristöksi, jonka avulla energiatehokkuuden järjestelmällinen huomioiminen hankkeissa 

mahdollistetaan. Tutkimuksen edetessä selvisi, että energiatehokkuuteen liittyvien kriteeri-

en lisäksi kriteeristössä on tarvetta ottaa huomioon myös hankkeiden vastuurajat. Tutki-

muksen aikana laadittiin tilakeskukselle kriteeristö, jonka avulla on mahdollista parantaa 

järjestelmällisesti kiinteistöjen energiatehokkuutta kestävän kehityksen hengessä. Kriteeris-

töä ei voi kuitenkaan pitää sinällään sopivana kaikkiin hankkeisiin vaan tilakeskuksen täy-

tyy toiminnassaan kehittää sitä parhaaksi katsomallaan tavalla. 

 

Tietoisuuden ja avoimuuden lisääminen ovat avainasemassa pyrittäessä kohti energiateho-

kasta rakentamista ja rakennuksen käyttöä. Näillä korjataan perustavanlaatuisia ongelmia, 

joita nousee esiin rakennushankkeiden eri vaiheissa, sillä hankkeissa mukana olevilla hen-

kilöillä on vaihtelevasti asiantuntemusta energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä ja 

asiantuntemus on usein vielä hajaantunut eri organisaatioihin. Tällöin on ensiarvoisen tär-

keää, että tieto organisaatioiden ja virastojen välillä kulkee ja sitä jaetaan vapaasti, jotta 

varmistetaan asiantuntijoiden vaikuttamismahdollisuus hankkeissa. Matalaenergiaohjeis-

tuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii tietoisuuden ja yhteistyön lisäämistä kaupungin 

virastojen sisällä. Täytyy myös huolehtia siitä, ettei suunnittelutyön jälkeen unohdeta kiin-

teistön käyttäjien konkreettista ohjeistamista, sillä energia kuluu ihmisten käytössä. Raken-
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nus ei itsessään vielä kuluta mitään. Rakennusten oikeassa käytössä on olemassa huomatta-

va energiansäästöpotentiaali. 

 

Energiatehokkuuden kehittämistä kannattaa markkinoida mahdollisuuksien mukaan kus-

tannustehokkaana polkuna, mutta kestävän kehityksen näkökohtia ei voida unohtaa. Vaikka 

ympäristöasiat eivät kiinnostaisi lainkaan, kiinteistöalaa motivoivat energiatehokkuudella 

mahdollisesti saavutettavat kustannussäästöt. Huomattava seikka ovat myös lainsäädännöl-

liset ohjauskeinot, mutta näitä on käytettävä harkiten, sillä omasta vapaasta tahdosta lähte-

neitä toimenpiteitä ajetaan usein eteenpäin huomattavasti paremmalla tarkkuudella ja moti-

vaatiolla. Käytännön työelämässä on jopa havaittavissa, että pakkokeinot saattavat luoda 

yhteisöllistä vastarintaa siinä määrin, ettei määräyksistä välitetä edellytetyllä tavalla. Erityi-

sesti tästä syystä on tarpeen, että määräysten perusteet tuodaan riittävällä tavalla julki. Tä-

hän täytyy pystyä, sillä ellei päätöksiä pystytä perustelemaan, on epätodennäköistä, että 

niitä osattaisiin toteuttaakaan. 

 

Energiatehokkuuden kehittäminen edellyttää, että energiatehokkuus asetetaan esimerkiksi 

korjaushankkeeseen lähdettäessä yhdeksi päätavoitteista. Tämä tarkoittaa, että joko energi-

ankulutusta vähennetään tai nykyisellä kulutuksella tuotetaan enemmän palveluja tai toi-

mintoja. Ilman energiatehokkuuden tavoitetta on kehitystä energiatehokkuudessa hankala 

saavuttaa, sillä rakennuksen käyttäjillä on usein käytettävyyteen liittyviä tavoitteita, jotka 

hallitsemattomasti toteutettuna helposti johtavat energiankulutuksen kasvuun. Käytettä-

vyyttä halutaan usein lisätä erilaisella sähköisillä laitteilla, joiden käyttö väistämättä lisää 

kulutusta. Käyttäjien tarpeet tulisi kuitenkin ottaa huomioon energiatehokkaalla tavalla 

tyydyttämällä lähtökohtaisesti vain todelliset tarpeet, kuten riittävä valaistus ja lämmitys. 

Lisäksi rakennuksissa on sisäilmastoon liittyviä ongelmia, joita saatetaan virheellisesti yrit-

tää ratkaista vain tehostamalla ilmanvaihtoa. Energiatehokkuuden parantaminen aiheuttaa-

kin herkästi ristiriidan muiden tavoitteiden kanssa. 

 

Tärkein tavoite työssä saavutettiin. Kriteeristön täydentäminen on jatkossakin mahdollista 

ja suotavaa. Tutkimuksen alussa pohdittiin mahdollisuutta kriteeristön soveltamista mah-

dolliseen case-kohteeseen, mikä osoittautui hankalaksi, koska tutkimukseen varattu aika oli 
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rajallinen ja rakennushankkeet kestävät pääsääntöisesti ainakin vuoden. Lisäksi tilakeskuk-

sella ei ole ollut energiatehokkuuden huomioiminen hankkeissa mukana kriteeristön edel-

lyttämällä tavalla, joten jonkin valmistuneen hankkeen peilaaminen kriteeristöön on myös 

hankalaa eikä oikeastaan tarkoituksenmukaista. Tästä johtuen voitiin vain todeta, ettei kri-

teeristö täyty juurikaan vanhoissa hankkeissa. Case-tapaus täytyisi järjestää pilottikohteena, 

jossa kriteeristö testattaisiin ja tämän jälkeen voitaisiin katsoa, kuinka kriteeristö lopulta 

täyttyy. Pilottihankkeen aikana ilmenevät epäkohdat itse kriteeristössä tai hankkeessa tulee 

kirjata täydellisinä ylös, ja kehittää näiden pohjalta toimintaa sekä kriteeristöä oman toi-

minnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. 
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