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listamista vuotuisista käyttökustannussäästöistä laskettiin investointipotenti-
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 JOHDANTO 

 

1.1 Työn taustaa 

 

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen erilaisissa yhteiskunnan toimin-

noissa on noussut yhä tärkeämpään rooliin globaalien kestävää kehitystä vaaran-

tavien ilmiöiden vuoksi. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista ei pidä 

nähdä pelkkä uhkana tai kustannuksena, vaan myös mahdollisuutena ja keinona 

saada taloudellisia säästöjä aikaiseksi pitkällä aikavälillä. 

 

Kestävään kehitykseen periaatteiden huomioiminen myös rakentamisessa on saa-

nut enenevässä määrin painoarvoa. Kansainväliset ja kansalliset ympäristötavoit-

teet ovat yhtenä ohjaavana tekijänä rakennusten ja rakentamisen kestävyystavoit-

teita määritettäessä. Taustalla vaikuttavana tekijänä on YK:n ilmastosopimusta 

täydentävä Kioton pöytäkirja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja ilmaston 

muutoksen hillitsemiseksi. Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioille on määritelty 

omat kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevat päästötavoitteet. (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2013a). Energiankulutus EU:n alueella kasvaa vähennystavoitteis-

ta huolimatta. Merkittävä osa energiankulutuksesta ja siten myös kasvihuonekaa-

supäästöstä syntyy rakennuksissa ja rakentamisessa. Suomessa rakennusten ener-

giankäyttö vastaa noin 40 % energian loppukäytöstä ja aiheuttaa noin 30 % kasvi-

huonekaasupäästöistä. Rakennusten ja rakentamisen energiankulutuksen ja päästö-

jen vähentämiseksi erityishuomion kohteeksi on otettu rakennusten energiatehok-

kuuden parantaminen niin uudis- kuin korjausrakentamisessa EU:n rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin toimiessa ohjaavana tekijänä. (Motiva 2013g) 

 

Ympäristöministeriön asetuksella energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja 

muutostyössä sekä sitä tukevalla suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämisellä on 

tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta noin 25 % ja 

hiilidioksidipäästöjä noin 45 % vuoteen 2050 mennessä. Lyhyen aikavälin tavoitteena 

on pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta noin 6 prosenttia vuo-

teen 2020 mennessä. (Kauppinen 2013a, 2) 
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Myös kiinteistönpidon kustannusnäkökulmasta energiatehokkuudella ja sen paran-

tamisella on merkittävä rooli. Tilastokeskuksen keräämän aineiston pohjalta ra-

kennuskannan kiinteistöjen ylläpitokustannukset olivat vuonna 2011 15,5 miljar-

dia euroa jakautuen eri osa-alueille kuvan 1 mukaisesti. Energian hinnan vaihtelut 

vaikuttavat merkittävästi ylläpitokustannusten kehitykseen. (Kauppinen 2013a, 2). 

 

 

Kuva 1. Rakennuskannan ylläpitokustannusten jakautuminen vuonna 2011 

(Kauppinen 2013a, 2). 

 

Energiankulutuksen ja sen aiheuttamien kustannusten suuri merkitys kiinteistön 

pidon kustannuksissa tarjoaa myös potentiaalia kulutusten ja kustannusten leik-

kaamiseen. Energiataloudelliset korjaukset eivät useinkaan ole kustannustehokkai-

ta erikseen toteutettuina, joten mahdollisuudet kustannustehokkaisiin toimenpitei-

siin ovat löydettävissä silloin, kun olemassa olevia rakennuksia tarve korjata 

muustakin syystä. (Kauppinen 2013a, 13) 

 

Rakennusten energiatehokkuustavoitteet koskevat myös julkisen sektorin raken-

nuksia. Julkisen sektorin hankintoja työ- ja elinkeinoministeriö on pyrkinyt oh-

jaamaan energiatehokkaiksi julkaisemalla vuonna 2011 ohjeet julkisten hankinto-

jen energiatehokkuudesta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b) Myös valtioneu-

voston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-
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ratkaisujen) edistämisestä julkisissa hankinnoissa tulee ohjaamaan julkisen hallin-

non hankintoja ympäristömyönteiseen suuntaan. Näillä cleantech-ratkaisuilla voi-

daan saavuttaa positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi usein myös kustannus-

säästöjä. (Valtioneuvosto 2013a) 

 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä eli Careassa on 

käynnistymässä Kotkassa sijaitsevan Kymenlaakson keskussairaalan saneeraus- ja 

rakennushankehanke. Sairaalan rakennuskantaa voidaan nähdä kuvassa 2. Tämä 

mittava investointihanke on tarpeen, koska alkuaan 1960-luvulla valmistunut sai-

raalarakennus alkaa olla elinkaarensa päässä laajennus- ja korjaustoimenpiteistä ja 

jatkuvista kunnostustöistä huolimatta. Keskussairaala on uudistettava lähivuosien 

aikana koko tekniikan osalta, jos sairaalapalveluita halutaan tuottaa edelleen ny-

kyisissä rakennuksissa. 

 

 

Kuva 2. Kymenlaakson keskussairaalan rakennuksia. 

 

Lähivuosina sairaalapalveluiden tarve tulee todennäköisesti kasvamaan suurien 

ikäluokkien ikääntymisen myötä, joten ajanmukaisten kustannustehokkaiden sai-
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raalapalveluiden tuottamistarve on ilmeinen. Sairaalan perusteellinen saneeraus 

mahdollistaa sen, että erikoissairaalapalveluita voidaan tulevaisuudessa tuottaa 

Kymenlaaksossa sairaalarakennuksessa, jossa kestävän kehityksen sosiaaliset, 

taloudelliset ja ympäristöulottuuden vaatimukset täyttyvät. Tässä diplomityössä 

keskitytään tutkimaan Kymenlaakson keskussairaalan saneeraukseen ja rakenta-

miseen liittyviä kestävän kehityksen huomioivia ja energiatehokkuutta parantavia 

ratkaisuja, niiden mahdollistamia käyttökustannussäästöjä ja investointipotentiaa-

lia. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän diplomityön lähtökohtana ovat Kymenlaakson keskussairaalan nykyisellä 

tekniikalla syntyneet kestävää kehitystä vaarantavat energiakulutukset. Koska 

nykyiset lämpö- ja sähköenergiankulutukset ovat suuret johtuen vanhentuneesta 

teknologiasta ja sairaalarakennuksen kunnosta, halutaan näitä kulutuksia verrata 

kestävän kehityksen mukaisiin ympäristömyönteisiin ja energiatehokkaisiin rat-

kaisuihin. Näiden ratkaisujen mahdollistamista vuotuisista elinkaaren aikaisista 

käyttökustannussäästöistä lasketaan nykyarvo, josta voidaan saada lisää investoin-

tipotentiaalia sairaalan saneeraushankkeeseen. Investointipotentiaalilla tarkoite-

taan tässä työssä sitä tulevaisuudessa syntyvien vuotuisten kustannussäästöjen 

diskontattua nykyarvoa, jolla voidaan rahoittaa rakennus- ja saneerausinvestointia.  

 

Tämä tutkimus jakautuu päätavoitteeseen ja kahteen osatavoitteeseen. Jotta pääta-

voitteeseen voidaan vastata, pitää osatavoitteisiin ensin saada vastaus. 

Tutkimuksen päätavoite on vastata kysymykseen: 

 

1. Kuinka paljon sairaalan saneeraushankkeen ympäristömyönteisten ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen tulevaisuudessa tuomilla käyttökustannus-

säästöillä voidaan rahoittaa koko investointihanketta?  
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Tutkimuksen osatavoitteet ovat: 

 

a) Millä toiminnan ympäristömyönteisyyttä lisäävillä ratkaisuilla sairaa-

lan energiatehokkuutta voidaan parantaa? 

b) Mikä on energiatehokkailla ratkaisuilla saatava käyttökustannussääs-

tö? 

 

Koska kyseessä on tuotantotalouden diplomityö, tekniset ratkaisut selitetään siinä 

mittakaavassa kuin asian ymmärtämisen kannalta on katsottu tarpeelliseksi. Koska 

yksityiskohtaisten laskelmien teko vaatisi muun muassa rakennustekniikan, ener-

giatekniikan, LVI-tekniikan ja ympäristötekniikan erityisosaamista, pyritään työs-

sä löytämään parhaiden käytäntöjen mukaisia energiatehokkuuskriteerit huomioi-

via suunniteltuja tai toteutettuja vertailukohteita sekä tavoiteratkaisuja työn poh-

jaksi. 

 

Teoriaosuudessa on haluttu käsitellä kestävää kehitystä tämän työn painopistealu-

etta, energiatehokkuutta laajemmin. Tämä laajempi näkökulma huomioi sairaalan 

saneeraus- ja rakennushankkeen kokonaisuutena, ei pelkästään energiatehokkuu-

den ja talouden näkökulmasta. Myös investointeja ja investointilaskentaa on käsi-

telty laajemmin huomioiden koko saneeraushanke. Käsitteellä energiatehokkuus 

tarkoitetaan tässä työssä myös ekotehokkuutta, koska käsitteet ovat lähellä toisi-

aan. Toiminto voidaan määritellä energiatehokkaaksi, kun energiantarve pyritään 

tyydyttämään tavanomaista pienemmällä energiamäärällä, samalla energiamääräl-

lä toteutetaan tavanomaista enemmän tarpeellisia toimintoja tai toiminnot tuote-

taan mahdollisimman vähällä luonnonvarojen kulutuksella (Etelä-Suomen Proses-

sisysteemi 2013).  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Tutkimusmenetelmät jaetaan perinteisesti tutkimusstrategian mukaan kokeellisiin 

tutkimuksiin, survey-tutkimuksiin ja tapaustutkimuksiin (Hirsijärvi et al. 2009, 

134). Tapaustutkimuksessa valitaan yksi tai pieni joukko tutkittavia kohteita. Tut-
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kittava tapaus voi olla esimerkiksi yritys, yrityksen osa, yrityksen rakenteellinen 

ominaisuus tai prosessi. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkitaan pieni 

määrä tapauksia, usein vain yksi. Vertaileva ja kokeellinen tutkimus on tyypillistä 

tapaustutkimukselle. (Koskinen et al. 2005, 154) Kasanen et al. (1991, 317) jakaa 

liiketaloustieteen tutkimusotteet kuvan 3. mukaisesti. 

 

 TEOREETTINEN EMPIIRINEN 

DESKRIPTIIVINEN 
Käsiteanalyyttinen 

tutkimusote 

Nomoteettinen 

tutkimusote 

  
Toiminta-analyyttinen 

tutkimusote 

NORMATIIVINEN 

Päätöksenteko- 

metodologinen 

tutkimusote 

Konstruktiivinen 

tutkimusote 

 

Kuva 3. Liiketaloustieteen tutkimusotteet (Kasanen et al. 1991, 317). 

 

Tämä tutkimus toteutetaan vertailevana tapaus- eli case-tutkimuksena. Teoria-

osuuden tutkimusote asettunee käsiteanalyyttisen ja päätöksentekometodologisen 

tutkimusotteen välimaastoon. Empiirisen osuuden tutkimusote on lähinnä toimin-

ta-analyyttinen. 

 

Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään investointilaskentaa, kestävää 

kehitystä, energiantuotantomenetelmiä ja energiatehokkuutta rakentamisen ja ra-

kennusten näkökulmasta. Lisäksi työssä käsitellään ympäristömyönteisiä parhai-

den käytäntöjen mukaisia suunniteltuja tai toteutettuja energiatehokkaita ratkaisu-

ja ja niiden kannattavuutta. Aineisto tutkimukseen on saatu kirjallisuudesta, tie-

teellisistä artikkeleista, tutkimusraporteista, lainsäädännöstä, kirjallisilla ja suulli-

silla haastatteluilla sekä eri organisaatioiden, yritysten ja yhdistysten verkkosivuil-

ta. 

 

Empiirisessä osuudessa käytetään investointilaskennan menetelmistä nykyarvo-

menetelmää ja herkkyysanalyysiä. Laskentamenetelmää voisi kutsua erotusinves-
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tointilaskennaksi eli verrataan nykyistä tilannetta korjauksen jälkeiseen tilantee-

seen. Elinkaarilaskentaa hyödynnetään soveltuvin osin.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työ kostuu seitsemästä pääluvusta. Työn rakenne on nähtävissä taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Työn rakenne 

Luku Otsikko Sisältö 

Luku 1 Johdanto Esitellään työn tausta, tavoitteet, rajaukset, 

menetelmät ja rakenne 

Luku 2 Kestävä kehitys ja 

investoinnit 

Määritellään, mitä tarkoitetaan työn taus-

talla olevalla kestävällä kehityksellä. 

Esitellään investointilaskennan käsitteitä ja 

laskentamenetelmiä. 

Luku 3 Rakentaminen, ener-

giantuotanto ja ener-

giatehokkuus 

Esitellään rakennusten energiankulutuk-

seen vaikuttavia tekijöitä, energiankulusta 

vähentäviä menetelmiä sekä case-

kohteeseen soveltuvia energiantuotanto-

ratkaisuja. 

Luku 4 Case: Kymenlaakson 

keskussairaala 

Esitellään kohde- ja toimeksiantajaorgani-

saatio, kohteen rakennusten ja rakenteiden 

nykytila sekä energian- ja vedenkulutus. 

Luku 5 Investointipotentiaali Määritellään laskennan lähtöarvot ja esi-

tellään tulokset. 

Luku 6 Johtopäätökset Esitetään johtopäätökset tutkimuksesta ja 

tuloksista. 

Luku 7 Yhteenveto Kooste työn sisällöstä. 
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 KESTÄVÄ KEHITYS JA INVESTOINNIT 

 

2.1 Kestävä kehitys 

 

Käsite kestävä kehitys tuli tunnetuksi 1987, kun Yhdistyneiden kansakuntien 

(YK) Bruntlandin komissio julkaisi kestävää kehitystä käsittelevän raporttinsa 

”Yhteinen tulevaisuutemme”. YK: n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de 

Janeirossa vuonna 1992, jossa vahvistettiin näitä pyrkimyksiä kestävään kehityk-

seen. Konferenssin suosituksena oli tasapainoinen lähestymistapa kasvuun ottaen 

huomioon sosiaalisia, taloudellisia, ympäristö- ja institutionaalisia ulottuvuuksia. 

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen erilaisissa yhteiskunnan toimin-

noissa on noussut yhä tärkeämpään rooliin ja laajentunut käsittämään niin kan-

sainväliset, valtiolliset kuin kunnallisetkin toiminnot. (Ympäristöministeriö 

2013a) 

 

Kestävälle kehitykselle on luotu useita määritelmiä. Suomalainen Malaskan 

(1994) johtama työryhmä määritteli kestävän kehityksen: ”Kestävä kehitys on 

maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua 

yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 

sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Laajasti määriteltynä kestävä kehitys 

sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta: ympäristötaloudellisen eli ekologisen, 

yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden.” 

 

Kestävän kehityksen ulottuvuus jaetaan usein kolmeen alakohtaan: ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja talouteen. Myös termejä luontopääoma, sosiaalinen pääoma ja 

taloudellinen pääoma käytetään. Kehitystä voidaan pitää kestävänä, kun seuraavil-

le sukupolville siirtyy näitä edellä mainittuja pääomia vähintään yhtä paljon kuin 

nykyinen sukupolvi on aikanaan saanut näitä pääomia käyttöönsä. Organisaation 

toimintaa voidaan katsoa kestäväksi eli yhteiskunnallisesti vastuulliseksi, jos se 

noudattaa toiminnassaan näitä periaatteita. (Lovio & Kuisma 2004, 18) 
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Ekologisen eli ympäristökestävyyden tavoitteena on biologisen monimuotoisuu-

den ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja 

aineellisen toiminnan sopeuttaminen huomioimaan luonnon kestokyky pitkällä 

aikavälillä. Ekologiseen kestävyyteen pyrittäessä ei riitä pelkästään paikalliset 

toimet, vaan kansainvälinen yhteistyö nousee merkittävään rooliin. Ekologisen 

kestävyyden kannalta on oleellista varovaisuusperiaatteen noudattaminen, haitto-

jen ennalta ehkäiseminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Toiminnan 

mahdollisten ympäristöhaittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan 

niiden aiheuttajalta. (Ympäristöministeriö 2013a) 

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainoista kasvua, jonka pyrkimyksenä on 

välttää pitkällä aikavälillä velkaantumista ja varantojen hävittämistä. Yhteiskun-

nan keskeisten toimintojen turvaamisen edellytyksenä on pitkäjänteinen talouspo-

litiikka, joka mahdollistaa hyvinvoinnin säilymisen ja lisäämisen. (Ympäristömi-

nisteriö 2013a)  

Sosiaalisen eli kulttuurisen kestävyyden päämääränä on taata hyvinvoinnin edelly-

tysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Maailmanlaajuisesti sosiaalisen kestä-

vyyden haasteiksi on muodostunut jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja ter-

veydenhuolto, sosiaaliturva, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen saa-

tavuus. (Ympäristöministeriö 2013a) Edellä esitettyjen kestävän kehityksen ympä-

ristö-, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden suhteita ja vuorovaikutuksia ha-

vainnollistaa kuva 4. 
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Kuva 4. Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun kolme ulottuvuutta mukaillen 

Munasinghe (1992). 

 

Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta ovat vuorovaikutuksessa keskenään, niin 

negatiivisessa kuin positiivisessa mielessä. Esimerkiksi voimakas panostaminen 

ympäristönsuojelun tason parantamiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin voi heiken-

tää toiminnan taloudellista tulosta. Toisaalta pelkästään taloudellisen ulottuvuuden 

huomioiva toiminta voi heikentää ympäristön tilaa ja sosiaalista hyvinvointia. 

Ympäristön, taloudellisella ja sosiaalisella hyvinvoinnilla voi olla myös positiivi-

sia vuorovaikutuksia toisiinsa nähden. Esimerkiksi ympäristön hyvä tila luo edel-

lytyksiä taloudelliselle toiminalle, joka on sosiaalisen hyvinvoinnin lähde. (Lovio 

& Kuisma 2004, 19 - 20) Kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa uusien 

haasteiden kohtaamisen, esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuvien sosiaalitur-

va- ja terveysmenojen kasvun. Voidaan katsoa, että kestävä talous on sosiaalisen 

kestävyyden perusta. Sosiaalisen kestävyyden haasteilla on merkittävä vaikutus 

ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. (Ympäristöministeriö 2013a) Parhaa-

seen kokonaistulokseen pääsemiseksi on tärkeää, että ympäristö-, talous- ja sosi-

aalisten asioiden vuorovaikutus huomioidaan ja niitä kehitetään tasapainossa toi-

siinsa nähden. Tasapainoisen kehitysmallin luominen muodostuu haasteelliseksi, 
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kun ympäristöulottuvuutta ja sosiaalista ulottuvuutta ei teoreettisesti ja käytännös-

sä voida kokonaan muuttaa rahamääräiseen yksikköön niin, että päätöksiä voitai-

siin tehdä vain taloudellisten indikaattoreiden mukaan. (Lovio & Kuisma 2004, 

20) 

 

Kestävän kehityksen edistämiseksi on luotu strategioita ja strategioiden onnistu-

mista mittaavia indikaattoreita globaalista paikalliseen tasoon. Rio de Janeirossa 

2012 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20) hyväksyttiin 

poliittinen loppuasiakirja ”The Future We Want”, johon pohjautuu lähivuosien 

kestävän kehityksen työ kansainvälisesti, alueellisesti, kansallisesti ja paikallisesti. 

(Ympäristöministeriö 2013b) 

 

Aiemmin Vuonna 2001 EU:n komissio asetti tavoitteeksi muuttaa visio kestävästä 

kehityksestä toiminnalliseksi strategiaksi. Strategian mukaisten toimien tulisi kes-

kittyä seuraaviin tavoitteisiin: 

 

1. ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja päästöttömän energian käytön edis-

tämiseen 

2. kansanterveyden uhkien tunnistamiseen 

3. luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön 

4. kuljetusjärjestelmien ja maankäytön kehittämiseen 

5. sosiaalisen eriarvoisuuden ja köyhyyden ehkäisyyn 

6. väestön ikääntymisen aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutus-

ten hallintaan (European commission 2005, VIII) 

 

EU jatkaa kestävän kehityksen tavoittelua Kestävän kehityksen Eurooppa 2020 – 

strategialla muun muassa panemalla täytäntöön Rio+20-kokouksessa annettuja 

sitoumuksia. Strategia kattaa muun muassa resurssitehokkuuden, vähähiilisen ta-

louden, tutkimuksen ja innovoinnin, työllisyyden, sosiaalisen osallistumisen ja 

nuorisoasiat. (Ympäristöministeriö 2013b) 

 



26 

 

Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistetaan hallitusohjelman 

mukaisesti. Kestävän kehityksen toimikunta on tehnyt ehdotuksen kestävän kehi-

tyksen yhteiskuntasitoumuksesta Suomessa vuonna 2050. Ehdotus yhteiskunta-

sitoumukseksi meni käsittelyyn syksyllä 2013. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen 

pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. (Ympäristöministeriö 2013c) 

Visioksi ehdotuksessa määritellään: "Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva 

Suomi". Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jä-

sen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, joka luo perustan ja edellytykset kansalais-

ten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä 

ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa ja 

oikeudenmukaisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman 

ongelmiin." (Ahvenharju & Pathan 2013, 1) 

 

2.2 Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen rakennus-

investoinneissa 

 

Kestävän kehityksen sosiaalisten ja ympäristövaikutusten periaatteiden rooli on 

kasvanut viime vuosina kiinteistö- ja rakennussektorilla. Pahenevat ympäristöon-

gelmat, tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja -vastuu, materiaalien ja työn kallis-

tuminen sekä asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset tekevät taloudellisesti ris-

kialttiiksi jättää huomioimatta sosiaalinen ja ympäristönäkökulma sekä hallinnol-

liset määräykset ja velvoitteet. Uusien projektien rahoituksen kannalta voi olla 

edullista korostaa taloudellisten aspektien lisäksi hankkeen sosiaalista ja ympäris-

töulottuvuutta. (Pivo & McNamara 2008, 117) 

 

Kestävän kehityksen huomioiva rakentaminen tulee nähdä mahdollisuutena arvon-

lisäykseen ja parempiin taloudellisiin tuottoihin. Kestävyysperiaatteiden mukai-

nen rakentaminen luo mahdollisuuksia parantaa toiminnallista tehokkuutta ja kil-

pailukykyä, kun kalliiden resurssien käyttöä voidaan vähentää. (Pivo & McNama-

ra 2008, 119) Kestävyyskriteerien huomioiminen ei saa rajoittua pelkästään suun-

nittelu- ja rakennusvaiheeseen. Rakennushankeen toteuttaminen kestävyyden ta-

loudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen näkökulma huomioiden vaatii syste-
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maattista ja yhteistyömuotoista toimintatapaa koko hankeprosessin läpi aina ta-

voitteiden asettamisesta käytönaikaiseen seurantaan. Kuvassa 5 esitetään mistä 

osatekijöistä kestävä kiinteistötalous muodostuu. (RIL 259-2012, 11) 

 

 

Kuva 5. Kestävän kiinteistötalouden kehys (RIL 259-2012, 11).  

     TALOUDELLINEN           SOSIAALINEN

                         YMPÄRISTÖLLINEN NÄKÖKULMA

SIJAINTI KEVYTLIIKENNEREITIT, ENERGIAN TUOTANTO

SAAVUTETTAVUUS PALVELUJEN -  UUSITUVAN OSUUS

RAHOITUSJÄRJESTELYT LÄHEISYYS -  YHTEISTUOTANTO

ARKKITEHTUURI KIINTEISTÖJEN RAKENTEELLINEN ARVONTUOTTO

KULTTUURIARVOT YHTEISKÄYTTÖ, KUNTO, KESTÄVYYS JA

ESTEETTISYYS TILOJEN KIERRÄTETTÄVYYS

MUUNTOJOUSTO

SOPIMUSEHDOT TILOJEN SISÄILMASTO ENERGIANKULUTUKSET

RISKIANALYYSI TURVALLISUUS KESTÄVÄ

KIINTEISTÖ/

RAKENNETTU

INVESTOINTIKUSTANNUS ALUE

TILAKUSTANNUS YMPÄRISTÖRAKENNETEHOKKUIUS

-  PÄÄOMAKUSTANNUS TILATEHOKKUUS

-  HUOLTOKUSTANNUS TILOJEN JA TYÖPISTEIDEN KÄYTTÖASTE

-  KUNNOSSAPITOKUSTANNUS KÄYTTÄJÄTYYTYVÄISYYS

-  LÄMPÖENERGIAKUSTANNUS YHTEISÖLLISYYS

-  SÄHKÖENERGIAKUSTANNUS VAIKUTTAVUUS TOIMINNAN TEHOKKUTEEN

-  MUU TILAKUSTANNUS TOIMITALAN JOUSTOVUUS UUSILLE TYÖTAVOILLE YMPÄRISTÖ-

TUOTOT/VUOKRAT KUORMAT

-  PÄÄOMAVASTIKE

-  YLLÄPITOVASTIKE LÄMPÖENERGIANKULUTUS

JÄÄNNÖSARVO JÄÄHDYTYSENERGIANKULUTUS

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO SÄHKÖENERGIANKULUTUS

VIERAAN PÄÄOMAN KUSTANNUS NETTO- OSTOENERGIANKULUTUS (E- LUKU)

TAKAIS INMAKSUAJAT PRIMÄÄRIENERGIA

RISKIT JA KEHITYPOTENTIAALI HIILIJALANJÄLKI

KORJAUSVELKA KAATOPAIKKAJÄTTEET

                KUSTANNUKSET, TUOTOT, TUOTTAVUUS JA KULUTUKSET
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2.3 Luokitusjärjestelmiä ja indikaattoreita rakentamisen kestävyyden ar-

vioimiseksi 

 

Maailmalla on kehitetty runsaasti erilaisia ympäristöluokitusjärjestelmiä työka-

luiksi rakentamisen kestävyyden seuraamiseksi ja varmistamiseksi. Luokitusjär-

jestelmien indikaattoreilla pyritään mittaamaan kuinka rakennus vastaa kestä-

vyyshaasteisiin muun muassa turvallisuuden, energiatehokkuuden, muunnelta-

vuuden, pitkäikäisyyden, ympäristöystävällisyyden ja käyttäjien viihtyvyyden 

osalta. (Taipale 2012, 169) 

 

Rakentamisen kestävän kehityksen indikaattoreiden tai arviointityökalujen stan-

dardoimiseksi on useita kansainvälisiä ja kansallisia hankkeita. Häkkisen (2012, 

23) mukaan yleisimmin käytössä olevat kestävän kehityksen arviointijärjestelmis-

sä käytettävät indikaattorit liittyvät kestävän kehityksen ympäristö- tai sosiaali-

seen ulottuvuuteen, mutta käytännön kokemus osittaa, että taloudellisen osa-

alueen indikaattoreita on myös käytössä. 

  

Tunnetuimat kansainväliset rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät ovat britti-

läinen BREEAM (British Research Establishment Environment Assessment Met-

hod) ja yhdysvaltalainen LEED (Leadership in Energy and Environmental De-

sign). Suomessa on edellä mainittujen kansainvälisten luokitusjärjestelmien lisäksi 

käytetty täällä kehitettyä Promise-järjestelmää. Promise-järjestelmää ei ole kehi-

tetty sen julkaisuvuoden 2003 jälkeen, joten kansainväliset järjestelmät ovat lisän-

neet suosiotaan. BREEAM:in ensimmäisen version 1990 julkaisi BRE (British 

Research Establishment), joka on Englannin valtion perustama rakennusalan tut-

kimus- ja testausinstituutti. Nykyisin BRE toimii rakennusteollisuuden rahoitta-

mana tutkimuslaitoksena. LEED järjestelmän ensimmäinen yleiseen käyttöön tar-

koitettu luokitusmalli julkaistiin vuonna 2000. LEED järjestelmän kehittäjä ja 

ylläpitäjä on US Green Building Council (USGBC), joka on voittoa tavoittelema-

ton yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ympäristötehokasta suunnittelua ja ra-

kentamista. (Rintala et al. 2010, 7)  
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BREEAM:in eurooppalaisessa versiossa on päädytty pisteyttämään eri kestävyy-

den kategoriat prosenttiluvuin, jotka kuvaavat eri kategorioiden painoarvoa seu-

raavasti: 

 

 kiinteistön johtaminen 12 % 

 terveys ja hyvinvointi 15 % 

 energian käyttö 19 % 

 kuljetus ja liikenne 8 % 

 vedenkäytön tehokkuus 6 % 

 materiaalit 12,5 % 

 jätteet 7,5 % 

 maankäyttö ja ekologia 10 % 

 saasteet 10 %. 

 

BREEAM-sertifioinnin pisteytys menee siten, että saadakseen parhaan tuloksen 

vaaditaan 85 prosenttia tarjolla olevista pisteistä. "Erinomaiseen tasoon" riittää 70 

prosenttia, "erittäin hyvään" 55 prosenttia, "hyvään" 45 prosenttia, ja "hyväksy-

tyksi tulleeksi" 30 prosenttia pisteisteistä. (Hellsten & Korhonen, 2010) 

 

USGBC on määrittänyt LEED:iin kuusi pääkohtaa, jotka on painotettu prosentti-

luvuin seuraavasti: 

 

 kestävä maankäyttö 24 % 

 vedenkäytön tehokkuus 9 % 

 energian käyttö 31 % 

 materiaalien valinta ja kierrätys 13 % 

 sisäilman laatu 14 % 

 innovaatiot suunnitteluprosessissa 9 %. 

 

Eri osa-alueilta saatavien pisteiden perusteella kohteet saavuttavat yhden neljästä 

luokitusarvosanasta. Rakennukset on jaettu perustasoon (vähintään 40 pistettä), 

hopeatasoon (vähintään 50 pistettä), kultatasoon (vähintään 60 pistettä) sekä plati-
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natasoon (vähintään 80 pistettä). Pöyry Groupin tekemien laskelmien mukaan 

LEED:in perustason saavuttaminen vaatii 0,66 prosentin, hopeataso 1,9 prosentin, 

kultataso 2,2 prosentin ja platinataso 6,8 prosentin lisäinvestoinnit rakennusmää-

räysten minimitasoon verrattuna. (Hellsten & Korhonen 2010)  

 

Kestävyyden ja energiatehokkuuden arviointityökalut ovat käytössä enenevässä 

määrin terveydenhuollon rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidos-

sa. LEED:iä ja BREEAM:iä käytetään myös terveydenhuollon sektorin rakenta-

misen sertifiointijärjestelminä. USGBC ja Green Guide for Health Care (GGHC) 

julkaisi 2011 oman LEED luokitusjärjestelmän terveydenhuollon rakennuksille. 

BRE tarjoaa myös oman BREEAM Healthcare XB versionsa terveydenhuollon 

rakentamiselle Britanniassa. (Tunica et al. 2012, 79 – 84) 

 

Green Building Council (GBC) Finlandin vuonna 2011 käynnistämän Värkki-

projektin tuloksena lanseerattiin “Rakennusten elinkaarimittarit”, jotka huomioi-

vat rakennusten ympäristö- ja energiatehokkuuden, elinkaaritalouden sekä käyttä-

jien hyvinvoinnin. Sitran rahoittaman Värkki-projektin tarkoituksena oli helpottaa 

kiinteistö- ja rakennusalan päätöksen tekoa, joka koskee rakennetun ympäristön 

hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Mittareiden avulla voidaan säästää ylläpi-

to- ja käyttökustannuksissa, ja niitä voidaan käyttää hyväksi myös vuokrattavien 

ja myytävien kiinteistöjen vetovoimatekijöinä. (Sitra 2013; GBC Finland 2013a, 

4). GBC Finlandin rakennusten elinkaarimittarit ovat suomalaiseen lainsäädän-

töön ja ilmasto-olosuhteisiin soveltuvia sekä kansainväliset standardit huomioivia 

indikaattoreita rakennusten elinkaaritehokkuuden mittaamiseksi ja ympäristövai-

kutusten arvioimiseksi (GBC Finland 2013, 8). Taulukossa 2 esitettävät GBC Fin-

landin suositukset ydinindikaattoreiksi rakennuksille soveltuvat hyvin käytettä-

väksi myös korjausrakentamisen kestävyyden mittareina. Tässä työssä keskitytään 

mittaamaan kestävyyttä energiankulutuksen näkökulmasta, koska työn painopiste-

alue on käyttövaiheen energiankulutuksen vähennyksillä saatavissa kustannus-

säästöissä. Muita mittareita hyödynnetään lähinnä teoreettisessa viitekehyksessä. 
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Taulukko 2. Green building council Finlandin suositukset ydinindikaattoreiksi 

rakennuksille (GBC Finland 2013, 8 ). 

 

 

2.4 Kestävän rakentamisen hallinnollinen ohjaus 

 

Rakentamisen kestävyyttä ympäristönäkökulmasta arvioitaessa tulee ottaa huomi-

oon myös hallinnolliset tekijät ja kansainväliset sitoumukset, jotka toimivat aju-

reina ympäristötavoitteita asetettaessa. Energia, talous ja ympäristö toimivat läh-

tökohtina Suomen energiapolitiikassa. Suomen energia- ja ilmastopoliittisen kehi-

tyksen ohjauksessa on EU:ssa 2008 tehdyt energia- ja ilmastopoliittiset ratkaisut 

merkittävässä roolissa. Tehtyjen päätösten mukaisesti tulisi Suomessa vähentää 

kasvihuonekaasuja 20 prosentilla (päästökaupan ulkopuolinen sektori 16 %), lisä-

tä uusiutuvan energian osuus keskimäärin 38 prosenttiin kokonaiskulutuksesta ja 

parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 

tasosta. Myös muiden kestävän kehityksen ja ympäristötavoitteiden integrointi 

energiatalouteen tulee huomioida toimintaperiaatteita määritettäessä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2013a) 

Hankevaiheen mittarit

Mittari Yksikkö Tarkoitus

E-luku -

Mittaa laskennallista rakennusmääräysten mukaisesti

laskettua energiamuotojen kertoimilla painotettua

ostoenergian tarvetta.

Elinkaaren hiilijalanjälki kgCO2e

Rakennuksen elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasujen

päästöjen mittari vähähiilisten ratkaisujen

suunnitteluun ja vertailuun.

Elinkaarikustannus €
Mittari pääoma- ja käyttökustannusten

tasapainottamiseen.

Sisäilmaluokka
S1, S2 tai 

S3

Antaa tavoitteet ominaisuuksille (esimerkiksi

lämpöolosuhteet, ilmanlaatu, lämpötila ja valaistus),

joilla varmistetaan rakennuksen käyttäjien

hyvinvointi.

Käyttövaiheen mittarit

Mittari Yksikkö Tarkoitus

Energiankulutus kWh
Mittaa kiinteistön ja sen käytön todellista

energiankulutusta.

Käytön hiilijalanjälki kgCO2e
Mittari ja vertailutyökalu kiinteistössä ja kiinteistön

käytöstä syntyville kasvihuonekaasupäästöille.

Pohjateho kW
Työkalu turhan sähkön kulutukseen vähentämiseen

tyhjäkäynnin ja alimman kulutuksen aikana.

Sisäympäristöön tyytyväiset %
Mittari ihmisten ja rakennusten terveydelle ongelmia 

aiheuttavien tekijöiden tunnistamiseen.
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Energiankulutus on tavoitteista huolimatta kasvanut Euroopan unionin alueella ja 

rakennusten osuus tästä kulutuksesta on noin 40 prosenttia. Rakennussektorilla on 

myös merkittävä vaikutus energiankäyttöön ja sitä myötä kasvihuonekaasujen 

päästöjen syntyyn Suomessa. Eniten energiaa kuluttavat valaistus, lämmitys, 

lämmin vesi ja jäähdytys. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ohjausmekanismina EU:n alueella toimii 

rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2002/91/EY) sekä sen 2010 annettu muu-

tos (2010/31/EU). Tätä sekä uudis- että korjausrakentamiseen vaikuttavaa direk-

tiiviä sovelletaan kansallisella tasolla ottamalla huomioon maan ilmasto-

olosuhteet, paikalliset olosuhteet, sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja kustannus-

tehokkuus. Uusien rakennusten tulee olla vuoden 2020 loppuun mennessä lähes 

nollaenergiarakennuksia (energiatehokkuudeltaan erittäin hyviä rakennuksia). 

Julkisia rakennuksia vaatimus koskee jo vuoden 2019 alusta. Korjausrakentami-

selle on direktiivin mukaan asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäis-

vaatimukset. Uuden direktiivin toimilla pyritään saamaan 5 - 6 prosentin vähen-

nys EU:n loppuenergiankulutuksessa ja 4 - 5 prosentin vähennys hiilidioksidi-

päästöissä vuoteen 2020 mennessä. (Motiva 2013a; Ympäristöministeriö 2011; 

EU:n direktiivi 2010/31/EU) 

 

Suomen osalta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano on paras-

ta aikaa käynnissä lainsäädännön uudistamisen ja muutosten muodossa. Raken-

nusten energiatehokkuuteen liittyvät säännökset löytyvät maankäyttö- ja raken-

nuslaista sekä ympäristöministeriön asetuksista, jotka julkaistaan Suomen raken-

tamismääräyskokoelmassa (RakMK). Vuosien 2012 ja 2013 aikana voimaa tullut-

ta energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoon liittyvää lainsäädäntöä ovat 

muun muassa: 

 

 laki ja ympäristöministeriön asetus energiatodistuksista 

 ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 

 ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantami-

sesta korjaus- ja muutostöissä. 
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Energiatodistusvaatimukset astuvat voimaan vaiheittain. Esimerkiksi hoitoalan 

rakennuksille energiatodistus on pakollinen 1.7.2015 alkaen. Korjausrakentamista 

koskevat energiatehokkuusvaatimukset tulivat voimaa vuoden 2013 aikana. Kor-

jausrakentamisessa on kolme toimintavaihtoehtoa lain mukaisten energiatehok-

kuusvaatimuksien toteuttamiseksi. Korjaus voidaan toteuttaa parantamalla korjat-

tavien tai uusittavien rakennusosien lämmönpitävyyttä rakennusmääräysten vaa-

timusten mukaisiin arvoihin. Vaihtoehtoisesti voidaan parantaa energiatehokkuut-

ta kyseiselle rakennustyypille määritellylle tasolle. Tällöin määritellään koko ra-

kennuksen vuosittainen normaalikäytössä syntyvä laskennallinen energiankulutus, 

joka suhteutetaan rakennuksen pinta-alaan. Kolmantena vaihtoehtona on laskea 

rakennukselle ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän 

käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian-

kulutusta kuvaava E-luku. E-luvun tulee olla kyseiselle rakennustyypille asetetun 

tason mukainen. (Ympäristöministeriö 2013e; Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b; 

RakMK D3 2012; Kauppinen 2013a) Kuvassa 6 esitetään nämä korjausrakentami-

sen energiatehokkuutta parantavat toimenpidevaihtoehdot. 

 

 

Kuva 6. Vaihtoehdot energiatehokkuuden parantamiseksi korjausrakentamisessa 

(Kauppinen 2013b). 
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Vaihtoehdolla 2 sairaalan energiankulutuksen vaatimus on alle 370 kWh/m2. E-

lukuvaihtoehdolla sairaalan kertoimella 0,8 laskettu E-luku tulee olla pienempi 

kuin vaadittu E-luku (450 kWh/m2). Mikäli korjaustoimenpiteet eivät ole teknises-

ti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia laki ei edellytä toimenpiteitä. 

(Ympäristöministeriö 2013f; Kauppinen 2013a) Tämä tarkoittaa käytännössä, että 

kyseisen korjaustoimenpiteen takaisinmaksuaika on pitempi kuin toimenpiteen 

tekninen käyttöikä. 

 

Julkisen sektorin hankintoja työ- ja elinkeinoministeriö on pyrkinyt ohjaamaan 

energiatehokkaiksi julkaisemalla vuonna 2011 ohjeet julkisten hankintojen ener-

giatehokkuudesta. Ohjetta hankintojen energiatehokkuudesta on tarkoitus soveltaa 

valtion ja kuntien viranomaisten, liikelaitosten ja yhteishankintaelinten sekä kun-

tayhtymien hankintojen yhteydessä. Julkinen sektorin hankinnat ovat viime vuo-

sina olleet 20 - 30 miljardin euron välillä, joten julkisilla hankinnoilla on huomat-

tava vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energi-

ankulutukseen. Hankintalaki kannustaa ottamaan ympäristönäkökulmat huomi-

oon, joten energiatehokkuus on hyvä hankintakriteeri hinnan ja muiden perustei-

den rinnalla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b) 

 

Myös valtioneuvoston 13.6.2013 tekemä periaatepäätös kestävien ympäristö- ja 

energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisujen) edistämisestä julkisissa hankinnoissa 

tulee ohjaamaan julkisen hallinnon hankintoja ympäristömyönteiseen suuntaan. 

Periaatepäätöksen mukaan kuntia kannustetaan huomioimaan vihreän teknologian 

ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on vähentää energian ja 

materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai 

rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien cleantech-

ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon. Cleantech-ratkaisuilla periaatepäätöksessä 

tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka edistävät luon-

nonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Cleantech-ratkaisuiksi voidaan määritellä ratkaisut, jotka ovat ympäristövaikutus-

tensa kannalta parempia ja tehokkaampia koko elinkaarensa ajan kuin niiden tyy-
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pilliset vaihtoehdot. Tämä tarkoittaa usein myös, että ratkaisun koko elinkaaren 

aikaiset kustannukset ovat pienemmät. (Valtioneuvosto 2013a) 

 

2.5 Yleistä investoinneista 

 

Investoinnilla tarkoitetaan resurssien tai varojen sitomista pitkäksi ajaksi tuottojen 

saamiksesi (Horngren et al. 2003, 840). Investointi ja meno ovat käsitteinä lähellä 

toisiaan, sillä molempien tarkoituksena on tuottojen saaminen ja toiminnan mah-

dollistaminen. Investointi eroaa menosta siinä, että sen aikajänne tuottojen saa-

miseksi on pitkä ja sidotut rahasummat ovat suuria. Investoinneissa tärkeänä 

muuttujana toimii siis aika. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 206) Investointiprojek-

teille on ominaista, että niille odotetaan tietty tuotto tai hyödyt ylittävät uhratut 

kustannukset (Mott 1997, 1). 

 

Investoinneilla on sekä liiketaloudellinen että kansantaloudellinen rooli. Niin yri-

tystaloudessa kuin julkisella sektorillakin niukat resurssit on kohdennettava tar-

koituksenmukaisesti kilpaileviin hankkeisiin. Yhteen kohteeseen sidotut pääomat 

ovat pois muusta pitkään niin ajallisesti kuin paikallisesti. Organisaation inves-

tointipolitiikka on vahvasti sidoksissa muuhun taloudelliseen päätöksen tekoon. 

Investoinnit luovat toiminalle mahdollisuudet, mutta samalla niihin liittyy myös 

epäonnistumisen riski. Investointien onnistuminen ja oikea ajoitus saattaa ratkais-

ta koko toiminnan tulevaisuuden. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 206; Mott 1997, 

1; Levy & Sarnat 1994, 21 - 22) Strategista taloudellista päätöksen tekoa ohjaa 

vahvasti myös eri sidosryhmien mahdollisesti erilaiset intressit, erilaisten sijoitus-

vaihtoehtojen tuotto-odotukset sekä ulkopuolisen rahoituksen saatavuus ja hinta. 

Tehdään päätöksiä siitä, ohjataanko toiminnan tuotot esimerkiksi investointeihin 

toiminnan kehittämiseksi tai laajentamiseksi, osinkojen maksuun osakkeiden 

omistajille tai sijoituksiin yrityksen ulkopuolelle, vai kannattaako investoida lai-

narahalla. (Brealey et al. 2011, 32 ja 43) 
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2.6 Kestävät investoinnit 

 

Kestävät investoinnit voida luokitella ja määritellä usealla tavalla. Lähestymistapa 

vaikuttaa kestävyystavoitteiden ajuri. Narula (2012, 24) esittää kolme lähestymis-

tapaa kestäviin investointeihin: 

 

1. Kestävän kehityksen investoinnit (sustainable investing) ovat investointe-

ja, joita ohjaa pitkän ajan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset riskit 

ja mahdollisuudet, joita kohdataan globaalissa taloudessa. Kestävän kehi-

tyksen mukaisissa investoineissa arviointia ja päätöksentekoa ohjaa sys-

temaattinen ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden huomioi-

minen. Näillä investoineilla pyritään siis edistämään kestävää kehitystä 

yleisellä tasolla. 

 

2. Pääomamarkkinat ja investoijat arvioivat yritysten tulevan toiminnan ja 

taloudellisen suorituskyvyn kestävyyttä indikaattoreilla, jotka huomioivat 

ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät (environment, social and 

governance factors). Näillä ei-taloudellisilla indikaattoreilla mitataan toi-

minnan eettisyyttä ja yrityksen hallinollista vastuullisuutta. 

 

3. Kestävät ja vastuulliset investoinnit (sustainable and responsible inves-

ting) pitävät sisällään eettiset, vastuulliset, sosiaaliset ja kestävät inves-

toinnit sekä investoinnit ympäristöystävälliseen teknologiaan. Näitä peri-

aatteita noudattavissa investoineissa kestävyyteen otetaan laaja ja koko-

naisvaltainen näkökulma. 

 

Krosinsky & Robins (2008, xxiii) puolestaan luokittelevat kestävät investoinnit 

viiteen kategoriaan: eettiset investoinnit, vastuulliset investoinnit, investoinnit 

ympäristöystävälliseen teknologiaan, sosiaaliset investoinnit ja kestävät inves-

toinnit. Eettiset investoinnit pohjautuvat investoijan tai päätöksentekijöiden arvo-

pohjaiseen lähestymistapaan. Vastuullisissa investoinneissa huomioidaan ympä-

ristö-, sosiaaliset ja hyvän hallintotavan vaatimukset. Institutionaaliset sijoittajat 

voivat esimerkiksi vaatia kohteen noudattavan toiminnassaan vastuullista toimin-
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tatapaa. Investoinnit ympäristöystävälliseen teknologiaan kattaa esimerkiksi in-

vestoinnit energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan, 

kestäviin kuljetuksiin sekä jätteiden ja veden käsittelyjärjestelmiin. Sosiaalisilla 

investoinneilla voidaan pyrkiä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämi-

seen. Sosiaalisilla investoineilla pyritään poistamaan yhteiskunnan erilaisia epä-

kohtia. Kestävissä investoineissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti pitkän ajan ta-

loudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja niiden aiheuttamat riskit ja 

tuomat mahdollisuudet globaalissa taloudessa.  

 

2.7 Investointien luokittelu 

 

Useimmissa organisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla joudutaan 

kohtaamaan investointipäätöstilanteita (Mott 1997, 1). Investoinnit voidaan luoki-

tella ryhmiin niiden tarkoituksen ja merkityksen perusteella sekä investointipää-

tösten selventämiseksi. 

 

Mott (1997, 2) jaottelee tyypilliset investointitilanteet seuraavasti: 

 

1. Rahoituspäätös 

 Valitaan esimerkiksi ostamisen ja vuokraamisen välillä. Päätös 

hankkeiden välillä tehdään kokonaiskustannusten perustella rahan 

aika-arvo huomioiden. 

2. Laajennus 

 Kapasiteetin lisäämiseksi investoidaan esimerkiksi rakennuksiin, 

koneisiin, laitteisiin tai käyttöpääomaan. Hankkeen kannattavuutta 

arvioidaan asetetun tuottovaatimuksen perusteella. 

3. Tuotteen tai tuotannon erilaistaminen tai monipuolistaminen 

4. Kustannussäästö 

 Kannattavuus arvioidaan sen perusteella ylittävätkö tuotot asetetun 

tavoitteen. 

5. Korvausinvestointi 
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 Esimerkiksi voidaan saada aikaiseksi kustannussäästöjä ajan sääs-

tön, paremman laadun, toimintakulujen pienenemisen tai jätemää-

rän vähenemisen seurauksena. 

6. Vaihtoehtoiset investoinnit 

 Esimerkiksi valitaan kahden tai useamman laitevaihtoehdon välillä 

hankintahinnan sekä elinkaarituottojen ja elinkaarikustannusten pe-

rusteella. 

7. Rajallisen pääoman kohdentaminen 

 Rajallinen pääoma kohdennetaan kilpaileviin hankkeisiin esimer-

kiksi tuottavuusindeksin avulla. 

 

Case kohteen Kymenlaakson keskussairaalan saneeraushanke on tyypillinen kor-

vaus- ja perusparannusinvestointi, sillä hankeen toteuttaminen on välttämätöntä, 

jotta erikoissairaanhoitoa voidaan tuottaa Kymenlaaksossa. Lisäksi hankkeelle 

toteuttamista puoltavat muut motiivit. Kärrin (2010) mukaan motiiveina korvaus-

investoinnille voi toimia elinkaaren pidentäminen, kapasiteetin säilyttäminen tai 

muuttaminen, tuotantosuunnan muuttaminen, laadun parantaminen, tuotantotek-

nologian uudistaminen, käytettävyyden parantaminen, turvallisuuden lisääminen, 

kohteen arvon nostaminen tai ympäristönäkökotien huomioiminen. Korvaus- ja 

perusparannusinvestoineille on usein tyypillistä, että niiden toteuttaminen on vält-

tämätöntä, että toimintaa voidaan jatkaa. Hankeen lykkääminen lisää mahdollises-

ti kunnossapitokustannuksia ja hankkeen tuomien tuottojen saaminen siirtyy. 

Korvausinvestoinneissa joudutaan tekemään valintoja onko vanhan korjaaminen 

vai uuden rakentaminen kannattavampaa. 

 

Eri investointiluokkiin voidaan puolestaan soveltaa erilaisia tuotto-, tärkeys- ja 

kiireellisyysvaatimuksia (Mott 1997, 2). Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, 210) esit-

tävät investointien luokittelujärjestelmän, jossa myös suuntaa antava porrastettu 

tuottovaatimus on esitetty: 

 

 Pakolliset investoinnit, tuottovaatimusta ei aseteta. 

 Markkina-aseman turvaaminen investoinnin avulla, tuottovaatimus 6 %. 



39 

 

 Uusintainvestoinnit, kuten koneiden ja laitteiden uusinta ja peruskorjaus, 

tuottovaatimus 12 %. 

 Kustannusten alentaminen investointien avulla, tuottovaatimus 15 %. 

 Tuottojen lisääminen investointien avulla, tuottovaatimus 20 %. 

 Huomattavan riskin omaavat investoinnit, kuten uuden markkina-alueen 

valtaaminen tai uuden tuotteen aikaansaaminen, tuottovaatimus 25 %. 

 

2.8 Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

 

Investointilaskelmien perustana käytetään markkinoista, investoinnin tuotoista ja 

kustannuksista sekä pääoman tarpeesta hankittuja tai avioituja tietoja. Näiden tie-

tojen pohjalta pyritään selvittämään investointihankkeen edullisuus tai kannatta-

vuus sen pitoajalle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 213) Investoinnin kannattavuu-

teen ja edullisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat perusinvestointi, investoinnista 

saatavat nettotuotot, laskentakorko, investoinnin pitoaika ja jäännösarvo (Aho 

1989, 25). 

 

Perusinvestointiin lasketaan kuuluvaksi kaikki syntyneet kustannukset ennen kuin 

investointihanke on käyttövalmis. Perusinvestointi voidaan jakaa käyttöomaisuus- 

ja käyttöpääomainvestointiin. Käyttöomaisuuteen sidottu pääoma vapautuu pois-

toina. Käyttöpääoman tarvetta synnyttävät myyntisaamiset, varastoihin sitoutunut 

pääoma ja sitä pienentää puolestaan ostovelat. Perusinvestoinnin pääoman tarve 

voi koostua esimerkiksi tontin, rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintahin-

nasta, hankkeen käynnistyskustannuksista, koulutuskustannuksista, kustannusten 

ylitysvarauksesta, hankeen toteutusaikaisesta korosta ja käyttöpääoman lisätar-

peesta. (Aho 1989, 25 – 26; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 214) 

 

Investointihankeen nettotuotot saadaan vähentämällä vuotuisista erillistuotoista 

vuotuiset erilliskustannukset. On mahdollista, että varsinaisen nettotuoton asemas-

ta syntyy vain kustannussäästöjä. Nettotulojen määrittämiseksi voidaan käyttää 

markkinatutkimuksiin ja kysyntäennusteisiin pohjautuvia myyntimääriä. Ennuste-

tut myyntimäärät muutetaan rahamääräisiksi tuotuotoiksi ja kustannuksiksi. Netto-



40 

 

tuoton voidaan katsoa olevan investoinnista saatava käyttökate tai sen avulla saa-

tava nettosäästö. Investointilaskelmien yksinkertaistamiseksi tuottojen ja kustan-

nusten oletetaan syntyvän tarkasteluvuoden lopussa. (Aho 1989, 28 – 29; Neilimo 

& Uusi-Rauva 2005, 215) 

 

Investointihankkeille on tyypillistä, että raha on kiinni hankkeessa pitkähkön ajan. 

Yleisimmissä investointilaskelmamenetelmissä eriaikaiset suoritukset saatetaan 

keskenään vertailukelpoisiksi laskentakoron avulla. Koron avulla voidaan selvit-

tää kuinka paljon arvokkaampi tietty rahamäärä on tänään kuin tietyn ajan kulut-

tua. Tulevaisuuden rahamäärä muutetaan diskonttaamalla laskentakoron avulla 

nykyhetken rahamääräksi. Laskentakorko voidaan määrittää lainakoron perusteel-

la lisäämällä lainakorkoon tietty lisä oman ja vieraanpääoman kustannukset selvit-

tämällä sekä asetetun tuottotavoitteen perusteella. (Aho 1989, 30 – 31; Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 216) 

 

Investoinnin pitoajalla tarkoitetaan sitä taloudellista pitojaksoa, jona investointi on 

kannattavaa pitää käytössä. Pitoaika perustuu usein arvioihin investointikohteen 

teknistaloudellisesta iästä. Investointihankkeisiin saattaa sisältyä kohteita, joiden 

pitoajat ovat hyvin erilaisia esimerkiksi rakennus, koneet, laitteet ja työkalut. (Aho 

1989, 30; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 217) Erimittaiset pitoajat tulee huomioida 

hankeen kassavirtaa määritettäessä. Lisäinvestointien tarve hankkeen kuluessa voi 

muodostaa merkittävän hankkeen kannattavuuteen vaikuttavan tekijän. 

 

Investoinnin jäännösarvolla, luovutusarvolla tai romutusarvolla tarkoitetaan sitä 

taloudellista arvoa, joka investoinnista voidaan arvioida saatavan realisoitaessa se 

pitoajan päättyessä. Useimmissa hankkeissa jäännösarvon merkitys on suhteelli-

sen pieni ja se arvioidaankin nollaksi. Jäännösarvolla on merkitystä, jos on ole-

massa käytettyjen hyödykkeiden markkinat. Jäännösarvo voi olla myös negatiivi-

nen esimerkiksi, jos pitoajan päätyttyä rakennuksesta, koneista tai laiteista muo-

dostuu jätettä. (Aho 1989, 30; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 218) 
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Mott (1998, 25 - 26) listaa seuraavat erät, jotka voidaan huomioida investointien 

kassavirtaan: 

 

 käyttöomaisuuden hankintakustannus 

 vaihtoehtoiskustannukset  

 käyttöpääoma 

 myyntituotot 

 toimintakustannukset esimerkiksi työ-, raaka-aine- ja ylläpitokustannukset 

 avustukset ja tuet 

 verot voitosta 

 poistojen tuomat verosäästöt 

 romutus- tai jäännösarvo. 

 

Investointien kassavirtamalli ei sisällä seuraavia eriä: 

 

 Poistot, koska ne eivät ole kassatapahtuma. 

 Vieraan pääoman korot, koska ne huomioidaan laskentakorossa. 

 Kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen investointipäätöstä eli ne kus-

tannukset, joihin ei voida vaikuttaa. (Mott 1998, 25 - 26) 

 

2.9 Investointilaskentamenetelmät 

 

Investointilaskentamenetelmät voidaan jakaa laskentakorkokannan käyttöön pe-

rustuviin menetelmiin, investoinnin tuottoprosenttimenetelmiin ja takaisinmaksu-

ajan menetelmiin (Aho 1989, 37). Mott (1998, 10 - 11) jakaa laskentamenetelmät 

diskonttaukseen perustuviin menetelmiin ja menetelmiin, joissa ei käytetä dis-

konttausta. Diskonttauskoron käyttöön perustuvia menetelmiä ovat esimerkiksi 

nykyarvomenetelmä (NA), sisäisen korkokannan menetelmä (IRR) ja annuiteetti-

menetelmä. Menetelmiä, joissa ei käytetä diskonttauskorkoa, ovat koroton takai-

sinmaksuajan menetelmä ja pääoman tuottoastemenetelmä (ROI). (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 218 - 224) Tässä työssä käytetään nykyarvo- ja takaisinmaksu-

ajan menetelmiä, joten niitä käsitellään tarkemmin.  
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Nykyarvomenetelmää käytettäessä saadaan selville investointihankeen kannatta-

vuus, kun kaikki hankkeesta tulevaisuudessa odottavat tuotot ja kustannukset dis-

kontataan nykyhetkeen käyttämällä valittua laskentakorkoa. Investointihanke on 

kannattava, jos sen nykyarvo on nolla tai suurempi eli hankkeen tuotto ylittää täl-

löin uhratut pääomakustannukset. (Horngren et al. 2003, 720) 

 

Investointihankkeen perushankintakustannusta, vuotuisia nettotuottoja ja jään-

nösarvoa voidaan havainnollistaa piirtämällä kassavirtakaavio aikajanalle. Kuvas-

sa 7 voidaan nähdä esimerkki investointitilanteen kassavirtakaaviosta, jossa pe-

rushankintakustannus (H) on 300 000 €, vuotuiset nettotuotot (St) kahtena ensim-

mäisenä vuonna 100 000 € ja kahtena seuraavana vuonna 70 000 €, jäännösarvo 

(JAn) 60 000 €, pitoaika (n) 4 vuotta ja laskentakorko (i) 10 %. Kyseisen esimerk-

kihankeen nykyarvoksi saadaan 14 931 € eli hanke olisi kannattava. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 218 - 219) 

 

 

Kuva 7. Esimerkki investointitilanteesta mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva (2005, 

219). 

 

Nykyarvo (NA) voidaan laskea kaavalla 1 (Aho 1989, 38). Kaavan lyhenteiden 

selitykset voidaan nähdä kuvan 7 selityksessä: 

Diskonttaus

JA=60

S=100 S=100 S=70 S=70

0

1 2 3 4 Pitoaika n (v)

Luvut 1000 euroa

Laskentakorkokanta i = 10 %

H=300
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𝑁𝐴 =  ∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖)𝑛 − 𝐻                     (1) 

 

Tässä työssä nykyarvomenetelmää käytetään investointipotentiaalin laskentaan. 

Investointipotentiaali lasketaan siten, että ainoastaan energiankulutuksen vähen-

tymisestä syntyvät kustannussäästöt diskontataan lähtöhetkeen. 

 

Takaisinmaksuajan menetelmä kertoo sen ajan, minkä kuluessa investoinnin yh-

teenlasketut nettotuotot ylittävät perushankintakustannuksen eli missä ajassa in-

vestointi maksaa itsensä takaisin. Takaisinmaksuajalla ei mitata varsinaisesti in-

vestoinnin kannattavuutta vaan sen rahoitusvaikutuksia. Takaisinmaksuaika voi 

olla kannattavuuden ohella määräävänä tekijänä tiukan rahatilanteen aikana, kun 

pääoma hankkeesta pitää saada nopeasti takaisin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

223) 

 

Jos vuotuinen nettotuotto on vakio, voidaan koroton takaisinmaksuaika laskea 

jakamalla perushankintakustannus vuotuisella nettotuotolla. Vuotuisen netto-

tuoton vaihdellessa selvitetään kuinka monen vuoden nettotuotot tulee laskea ku-

mulatiivisesti yhteen, jotta perushankintamenon suuruinen summa ylittyy. Jos 

rahan aika-arvo halutaan ottaa laskelmissa mukaan, diskontataan hankeen vuotui-

set nettotuotot investointiajankohtaan käyttämällä laskentakorkokantaa. Kumula-

tiivisesta diskontatusta kassavirrasta voidaan nähdä, milloin hankintameno tulee 

katetuksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 223) 

 

Tässä työssä ei lasketa hankkeen takaisinmaksuaikaa. Useissa vertailuratkaisuna 

esitettävissä hankkeissa on kuitenkin käytetty takaisinmaksuaikaa kriteerinä, jolla 

on tehty päätöksiä hankeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Takaisinmaksuajal-

le on asetettu tavoitearvo, joka sen tulee alittaa, jotta hanke voidaan hyväksyä. 
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2.10 Elinkaariajattelu- ja laskenta 

 

Monet organisaatiot niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla perustavat hankin-

tansa pelkästään hankintahetken kustannuksiin. Kiristyvä kilpailu ja resurssien 

rajallisuus ovat pakottaneet organisaatiot suunnittelemaan ja arvioimaan enene-

vässä määrin pääomasijoitustensa koko elinjakson tuotot ja kustannukset. 

(Woodward 1997, 335) 

 

Elinkaarikustannus tai -laskenta (life cycle cost, LCC) ja elinkaarivoitto (life cycle 

profit, LCP) ovat investointeihin liittyviä käsitteitä. LCC on päätöksenteon apuvä-

line ja sen tavoitteena on optimoida omaisuuden hankinnan, omistamisen ja toi-

minnan kustannukset koko tuotteen käytössä olon ajaksi. Tyypillisiä huomioitavia 

kustannuksia ovat esimerkiksi ostamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta syn-

tyvät kustannukset päättyen hävityskustannuksiin. Yhdistämällä investointihan-

keen elinkaarikustannukset elinkaarituottoihin saadaan selville hankkeen elinkaa-

ren aikainen tulos, voitto (LCP) tai tappio. Tyypillisiä sovelluskohteita, jossa elin-

kaarilaskennan hyödyt tulevat esiin, ovat hinnoittelu, hankintapäätös, tuotesuun-

nittelu, tuotemuutokset ja korvauspäätökset. Pitkävaikutteisia investointipäätöksiä 

tehtäessä on erittäin oleellista analysoida hankkeen kustannukset ja tuotot määräl-

lisesti ja ajallisesti mahdollisimman kattavasti, jotta hankintahinta ei korostu lii-

kaa. (Mott 1997, 116 – 117 ja 120 – 124; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 210 – 

211) Halvan hankintahinnan vääristävää vaikutusta investoinnin kokonaistalou-

dellisuuteen voidaan välttää huomioimalla investoinnissa omistamisen kokonais-

kustannus (TCO, total cost of ownership). Omistamisen kokonaiskustannukset 

esitetään tavallisesti vuotuisena kustannuksena, joka pitää sisällään ylläpito- ja 

käyttökustannusten lisäksi annuiteettimenetelmällä pitoajalle jaksotetut hankin-

nasta aiheutuneet pääomakustannukset. (Kärri et al. 2011, 15) 

 

2.11 Rakennusten ja rakenteiden elinkaari ja elinkaarikustannus 

 

Rakennettavan kiinteistön elinkaari tulee ottaa huomioon jo investointipäätöstä 

tehtäessä. Rakennuksen on tarkoituksenmukaista tyydyttää asiakkaan tarpeet 
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mahdollisimman pitkään ja edullisin kokonaiskustannuksin. (Myyryläinen 2008, 

19) Rakennusten omistamisen elinkaarikustannukset koostuvat seuraavista teki-

jöistä: 

 

 rakennuskustannuksista 

 liittymäkustannuksista 

 rahoituskustannuksista 

 veroista 

 ylläpitokustannuksista (hoito ja kunnossapito) 

 muutoskorjaus- ja ajanmukaistamiskustannuksista 

 purkukustannuksista.  

 

Näitä rakennuksen omistamisen aiheuttamia kustannuksia katetaan vuokrilla, vas-

tikkeilla ja myyntituloilla (jäännösarvo). (Dell’Isola & Kirk 2003, 13 – 15; Saari 

2004, 6-9) 

 

Rakennusten elinkaaren pituuden määrittäminen muodostuu haasteelliseksi, koska 

rakennuksen ja sen osien olemassaoloaika ja taloudellinen pitoaika eroavat toisis-

taan. Rakennusten taloudellinen pitoaika voidaan määritellä rakennuksen valmis-

tumisesta ensimmäiseen peruskorjaukseen tai kahden peräkkäisen peruskorjauk-

sen väliseksi ajaksi. Asuinrakennuksilla taloudellinen pitoaika on 30 - 40 vuotta, 

toimisto- ja liikerakennuksilla n. 20 vuotta. (Saari 2004, 9 - 10) Myös eri raken-

nusosien käyttöikä poikkeaa huomattavasti toisistaan. Rakennusosia ja laitteita 

rakennukseen valittaessa tulisi huomioida niiden käyttöikä sekä teknistaloudelli-

nen käyttöikä. Määräaikaishuolloilla ja kunnossapitotoimilla voidaan vaikuttaa 

rakenteiden ja laitteiden käyttöikään. (Myyryläinen 2008, 173) Eri rakennusosien 

elinkaariennusteet pohjautuvat tutkimuksiin tai kokemusperäiseen tietoon. Mark-

kinoille tulevista uusista tuotteista, joista rakennusosat valmistetaan, saadaan to-

dellinen käyttöikä selville vasta tulevaisuudessa. (Myyryläinen 2008, 82) Erityi-

sesti taloteknisillä laitteilla, joilla tekninen kehitys on nopeaa, taloudellinen käyt-

töikä voi olla myös rakennusosan teknistä käyttöikää lyhempi. Rakenneosan käyt-

töikää nopeampi uusiminen voi kannatta käyttökustannusten, esimerkiksi energia-
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kustannusten pienenemisen johdosta. (Myyryläinen 2008, 173) Taulukossa 3 esi-

tetään joidenkin ranneosien todennäköisiä käyttöikiä. 

 

Taulukko 3. Eräiden rakennusosien ja lämmitysjärjestelmien todennäköisiä elin-

kaarioletuksia (Myyryläinen 2008, 83 ja Energiatehokaskoti 2013). 

RAKENNUSOSA AIKA VUOSIA 

Rakennusautomaatio 10 

Talo tekniset laitteet, yleensä (pyörivät) 20 

Talotekniset laitteet yleensä (säiliöt) 30 

Vesijohtohanat 15 

Vesi- ja viemärikalusteet 25 

Vesi- ja viemäriputkistot (kupari, muovi) 90 

Lämmönjakokeskukset 30 

Lämpöputkistot, patterit 90 

Kaukolämpö, lämmönvaihdin 20–30 

Maalämpöpumppu 15–30 

Poistoilmalämpöpumppu 20–30 

Lämpöpumppujen kompressorit 10–15 

Ilmastointikojeet 25 

Ilmanvaihtokanavat 90 

Kylmälaitteet 20 

Sähkölaitteet (pää- ja ryhmäkeskukset) 25 

Valaisimet 25 

Tietoverkot 35 

Tietolaitteet 10 

 

2.12 Kustannus-hyötyanalyysi 

 

Kustannus-hyötyanalyysillä tarkoitetaan investointien suunnittelua, jossa huomi-

oidaan kustannukset ja saatavat hyödyt laajemmin kuin yksittäisen investoivan 

yksikön näkökulmasta. Analyysissä huomioidaan investointihankeen vaikutukset 

sidosryhmiin. Erityisesti julkisella sektorilla on runsaasti investointitilanteita, jos-

sa on tarpeen tutkia hankkeen kustannuksia ja hyötyjä myös sidosryhmien näkö-

kulmasta. (Mott1997, 126) 

 

Oli kyse yksityisen tai julkisen sektorin hankkeesta, oleellista on, että saatavat 

kustannukset ylittävät investoinnin elinkaaren kustannukset. Kustannus-

hyötyanalyysissä tunnistetaan ja annetaan arvo niin investoijan kuin sidosryhmien 

kustannuksille ja hyödyille. (Mott 1997, 128 – 129) Investoinnista saatavien hyö-
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tyjen arvioimien rahassa voi olla vaikeaa, jopa madotonta. Jos saatavat hyödyt 

arvioidaan muilla kuin rahallisilla mittareilla, puhutaan tällöin hyötyjen sijasta 

vaikuttavuudesta. Erityisen vaikeaa investoinnin rahamääräinen arvottaminen on, 

kun kyse on aineettomista haitoista tai hyödyistä. (Mott 1997, 130) Voidaan esi-

merkiksi miettiä, mikä on sairaalan rakenteellisella saneerauksella saatavien pa-

rempien sisäilmaolosuhteiden vaikuttavuus potilaiden paranemiseen ja henkilös-

tön tuottavuuteen tai työssä viihtymiseen. 

 

2.13 Riskien, epävarmuuden ja mahdollisuuksien analysointi 

 

Investointihankkeissa joudutaan tekemään ennustuksia pitkälle tulevaisuuteen. 

Tulevaisuuden ennustamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä. Investointihank-

keiden yksi tai useampi muuttuja voi vaihdella alkuperäisestä arvosta hankkeiden 

elinkaaren aikana. (Mott 1997, 91) Riski ja epävarmuus erotellaan investointi-

hankkeissa siinä suhteessa, että riskistä puhuttaessa sattumistodennäköisyys tun-

netaan, mutta epävarmuuden vallitessa sattumistodennäköisyyksiä ei tunneta (Aho 

1989, 162 - 163) 

 

Investointipäätösten epävarmuuden ja mahdollisuuksien analysointiin on kehitetty 

erilaisia työkaluja. Epävarmuutta voidaan analysoida muun muassa herkkyysana-

lyysillä, skenaarioanalyysillä, kriittisen pisteen analyysillä, riskikorjatulla korolla 

tai kassaviralla, simulointityökaluilla (Monte Carlo simulointi), päätöspuumene-

telmällä sekä reaalioptiomallilla. (Mott 1997, 92 – 104; Brealey et al. 2011) 

 

Investointeihin liittyvän epävarmuuden analysointiin tavallisin työkalu on herk-

kyysanalyysi. Sen avulla tutkitaan kuinka investoinnin kannattavuus muuttuu, jos 

yksi tai useampi kannattavuuslaskennassa käytetty tekijä muuttuu. Riskiä ajatellen 

on tärkeä tutkia sellaiset arviointivirheet, jotka vaikuttavat merkittävästi investoin-

tihankkeen kannattavuuteen. Jokaisen muutoksen vaikutukset tulokseen lasketaan 

erikseen ja tutkitaan mikä vaikutus sillä on investoinnin kannattavuuteen. (Neili-

mo & Uusi-Rauva 2005, 224 - 225) 
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Kassavirtamallin tyypilliset muuttujat, joihin liittyy epävarmuustekijöitä, ovat 

 

 pääomakulut 

 hankeen elinkaaren pituus 

 myyntituotot (määrä ja hinta) 

 toiminta- ja käyttökulut 

 jäännösarvo 

 verokanta 

 pääoman lyhennykset 

 inflaatio (Mott 1997, 91). 

 

Herkkyysanalyysin graafisessa muodossa esitetyistä tuloksista on kulmakertoimia 

vertailemalla helppo nähdä, mikä on kannattavuuden kannalta investointihank-

keen kaikkein kriittisin tekijä. Herkkyysanalyysin heikkoutena voidaan pitää kui-

tenkin sitä, että se ei paljasta eri tulemien todennäköisyyksiä. (Aho 1989, 168 - 

169) 

 

Skenaarioanalyysissä investointihankkeen toisistaan riippuville kriittiselle muuttu-

jalle annetaan realistinen, pessimistinen ja optimistinen arvovaihtoehto. Tämän 

jälkeen suoritaan kannattavuuslaskenta toisistaan riippuvien muuttujien kolmella 

skenaariolla muiden muuttujien pysyessä alkuperäisinä. Skenaarioanalyysi on 

hyödyllinen päätöksenteon kannalta, koska sen avulla voidaan tarkastella johdon-

mukaisesti eri muuttujien yhdistelmiä. (Mott 1997, 95 – 96; Brealey 2001, 273) 

Tässä työssä skenaarioanalyysiä sovelletaan siten, että muuttujien yhdistelmät 

muodostetaan erisuuruisista lämmitysenergian ja sähkön kulutuksen muutoksista. 

Jotta muuttujien yhdistelmiä päästään käsittelemään kattavasti, tehdään skenaa-

rioista herkkyysanalyysi. 

 

Reaalioptiot on yksi tapa, jolla investointihankeen joustavuutta ja toimintavapaut-

ta voidaan arvottaa. Perinteiset laskentamenetelmät kuten nykyarvomenetelmä ja 

sisäinen korko ovat joustamattomia muuttuviin olosuhteisiin, koska ne perustuvat 

laskentahetken kassavirtoihin. Reaalioptioita käyttämällä voidaan hinnoitella 
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hankkeeseen sisältyviä mahdollisuuksia ja toimintavapautta antamalla niille rahal-

linen arvo. (Trigeorgis 1995, 1; Brealey et al. 2001, 281) 

 

Reaalioptioiden käytössä ei välttämättä tarvitse hylätä perinteisiä laskentamene-

telmiä, vaan niitä laajennetaan huomioimaan optioiden arvo. Laajennettua mah-

dollisuudet huomioivaa nykyarvoa voidaan kutsua strategiseksi nykyarvoksi. Stra-

teginen nykyarvo (SNA) voidaan laskea lisäämällä staattiseen nykyarvoon (NA) 

optioiden arvo (OA): 

 

𝑆𝑁𝐴 (𝑆𝑁𝑃𝑉) = 𝑁𝐴 (𝑁𝑃𝑉) + 𝑂𝐴                     (2) 

 

SNA on yleensä suurempi kuin NA, koska hankkeessa tehtävä muutos pääsääntöi-

sesti lisää tuottoja tai pienentää tappioita. (Trigeorgis 1995, 2) Esimerkiksi seu-

raavia optiomahdollisuuksia voidaan käyttää: 

 

 lykkääminen 

 toteuttaminen vaiheittain 

 mittakaavan muuttaminen 

 keskeyttäminen 

 vaihto (esimerkiksi tuotteet tai raaka-aineet) 

 kasvun mahdollisuuksien luominen 

 toisiinsa kytkeytyvät mahdollisuudet (Trigeorgis 1995, 3 - 4). 

 

Tässä työssä ei käytetä reaalioptioita nykyarvon laskemiseen, mutta sairaalan ra-

kennus- ja saneeraushankeen varsinaisessa investointilanteessa optioiden hinnoit-

telusta voitaisiin saada apua päätöksentekotilanteeseen. Esimerkiksi case-

kohteessa lämmitysjärjestelmäinvestoinnin kannattavuuslaskelmissa olisi hyödyl-

listä huomioida optiomahdollisuudet.  
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 RAKENTAMINEN, ENERGIANTUOTANTO JA ENER-

GIATEHOKKUUS 

 

3.1 Rakennusten energiankulutus ja siihen vaikuttaminen 

 

Rakennuksen lämmitysenergiantarve muodostuu vaipan lämpöhäviöistä, ilman-

vaihdon energiankulutuksesta, vuotoilmasta ja käyttöveden lämmityksestä. Jääh-

dytysenergian tarve muodostuu tilojen jäähdytyksestä ja järjestelmähäviöistä. 

Sähköenergiankulutukseen vaikuttavat kiinteistön ja käyttäjien sähkönkäyttö ja 

järjestelmähäviöt. (RIL 259-2012) Kuva 8 havainnollistaa energiavirtoja raken-

nukseen ja sieltä ulos. 

 

 

Kuva 8. Rakennuksen energiatase ja energiankulutuksen laskentaperiaate 

(RakMK D5 2007). 

 

Kun kohteen energiatehokkuutta kartoitetaan ja haetaan mahdollisia kehittämis-

kohteita, voidaan seuraavia osa-alueita huomioida tarkastelussa: 

1. Lämmitys 

 tilalämmitys (tilat, tuloilma ja korvausilma) 

 käyttöveden lämmitys 

 muu lämmönkulutus (sulatukset ja erityiskohteet, ei tilalämmitystä). 
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2. Kiinteistön sähkönkulutus 

 valaistus (sisävalaistus yhteistiloissa ja ulkovalaistus) 

 ilmanvaihto (puhaltimet, erillispoistot) 

 muu talotekniikka (lämmityksen, käyttöveden ja jäähdytyksen pumput, 

pumppaamot tai muut talotekniset järjestelmät) 

 muu laitesähkö (kiinteistön järjestelmät, esimerkiksi sähkösulatukset). 

3. Jäähdytysenergiankulutus 

 jäähdytysenergian tarve 

 prosessijäähdytyksen tarve.  

4. Käyttäjien sähkönkulutus 

 valaistus (käytettävien tilojen valaistus) 

 laitesähkö (käyttäjän tietokoneet ja muu pistorasiasähkö) 

 prosessilaitteet (merkittävien erityiskuluttajien, kuten serveritilojen tai 

muiden laitetilojen ja laitteiden sähkönkulutus). (Rintala et al. 2011, 23 -

24) 

 

Sairaalat on rakennustyyppi, jossa on runsaasti energiatehokkuuden parantamispo-

tentiaalia. Sairaaloiden energiankulutus on suuri verrattuna muuhun palvelusekto-

riin johtuen sairaaloiden ympärivuorokautisista toiminnoista ja toimintaolosuhde-

vaatimuksista. Säästöpotentiaali voidaan löytää niin valaistuksesta, lämmitykses-

tä, ilmastoinnista kuin muista sähkön- ja lämmönkulutukseen vaikuttavista toi-

minnoista ja rakenteista. (EPTA 2007, 2 - 5) 

 

3.2 Rakennuksen rakenteet ja lämmitysenergian kulutus 

 

Rakennuksen rakenteelliset ratkaisut vaikuttavat oleellisesti rakennuksen energi-

ankulutukseen. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa rakennuksen koko, muoto, 

kerrosluku, tilojen sijoittelu ja vaipan ominaisuudet. Vaipan vaikuttavia ominai-

suuksia ovat lämmöneristävyys, lämpökapasiteetti sekä ilman- ja tuulenpitävyys. 

(Lappalainen 2010, 26 - 29) Rakennuksen vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon 

lämpöhäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi (RakMK 

D5, 2012). Rakenteiden alapohjan, ulkoseinien, yläpohjan, ikkunoiden ja ovien 
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johtumishäviöiden laskentaan käytetään lämmönläpäisykerrointa eli U-arvoa 

(W/m2K). Rakennuksen rakenteen lämpöhäviöt saadaan laskettua kertomalla ra-

kenneosan pinta-ala kyseisen rakenneosan U-arvolla. Rakennuksen lämpöhäviöitä 

laskettaessa vaipan ilmanpitävyyttä mitataan ilmavuotoluvulla (n50). Ilmavuotolu-

ku kertoo vuotoilmavirran rakenteiden läpi 50 Pascalin paine-erossa. Ilmavuotojen 

aiheuttamat lämpöhäviöt tapahtuvat erityisesti rakennuksen rakenteiden liitoskoh-

dista. Ilmavuotojen vähentämiseksi huomio tulee kiinnittää rakennuksen ulkovai-

pan, ikkunoiden ja elementtien liitoksiin sekä LVIS-läpivienteihin. (Lappalainen 

2010, 29 - 31) Ilmavuotoluku on tyypillisesti 2 - 4 vaihtoa/h. Tiiviissä talossa ker-

roin on alle 1 vaihto/h ja hatarassa yli 5 vaihtoa/h (Holopainen et al. 2007, 31).  

 

Koska ulkoseinät muodostavat rakennuksen vaipasta suurimman osan, niillä on 

merkittävä osuus lämpöhäviöistä. Vanhoissa rakennuksissa ulkoseinien läm-

möneristävyys on huono nykymittapuun mukaan. Rakennuksen alapohjan, ulko-

seinien ja yläpohjan lämmöneristyksen parantamiseksi peruskorjauksen yhteydes-

sä on useita ratkaisuvaihtoehtoja. Valittava menetelmä riippuu korjauksen laajuu-

desta ja toteutustavasta. (Holopainen et al. 2007, 21; RIL 259-2012, 127 - 130) 

 

 

Kuva 9. Esimerkki ilmanvaihdon ja rakennuksen vaipan osien johtumishäviöiden 

suhteellisista osuuksista 1920 – 1960-luvun kerrostalossa (Holopainen et al. 2007, 

18). 
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Kuva 9 havainnollistaa, kuinka vanhan asuinrakennuksen lämmitysenergia vuotaa 

eri rakennusosien ja ilmanvaihdon kautta ulos (Holopainen et al. 2007, 18). Tä-

män kuvan perustella voidaan arvioida eri korjaustoimenpiteillä saavutettavia suh-

teellisia hyötyjä vanhan rakennuksen lämmitysenergian kulutukseen. 

 

Ikkunat ovat rakennuksen vaipan huonoimmin lämpöeristävä osa. Ikkunoiden 

valinnassa tulee kiinnittää huomiota niiden energiatehokkuuden lisäksi pinta-alaan 

ja suuntaan. Myös ikkunoiden mahdollinen aurinkosuojaus tulee ottaa huomioon. 

Aurinkosuojauksella vaikutetaan rakennuksen jäähdytysenergian tarpeeseen kesä-

aikana. (RIL 259-2012, 63) Ikkunoiden kokonaispinta-ala on usein pieni verrattu-

na ulkoseinien pinta-alaan, mutta lämpöhäviöt ikkunoiden kautta voivat olla sa-

maa suuruusluokkaa ulkoseinien kautta tapahtuvien häviöiden kanssa. Syynä tä-

hän on ikkunoiden huomattavasti suurempi lämmönläpäisykerroin. Ikkunatekno-

logian kehittymisen myötä ikkunoiden kautta tapahtuva lämmönhukka voidaan 

pudottaa jopa puoleen. (Holopainen et al. 2007, 28) 

 

VTT:n Energiakorjausten teknologiat -hankkeen tulokset vahvistavat, että ener-

giakorjaustoimenpiteillä voidaan saada merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Hankkees-

sa tutkittiin asuinkerrostalojen energiataloutta parantavat toimenpiteitä. Toimenpi-

teet olivat ulkoseinien ulkopuolinen lisälämmöneristys (10 mm) ja uusi pintara-

kenne, ikkunoiden, parvekeovien ja ulko-ovien uusiminen, lämmöntuottolaitoksen 

uusiminen (lämmönvaihdinpaketti) ja sen yhteydessä tehtävä patteriventtiilien 

asennus ja järjestelmän perussäätö sekä asuntokohtaisen tulo- ja poistoilmanvaih-

tojärjestelmän rakentaminen seinäpuhallustekniikalla (lämmöntalteenoton vuosi-

hyötysuhde 30 %). Kerrostalojen alkuperäiset ominaiskulutukset olivat 255 

kWh/asm2/v (1950-luvun kerrostalo), 213 kWh/asm2/v (1960-luvun kerrostalo) ja 

188 kWh/asm2/v (1970-luvun kerrostalo). Korjausten jälkeen ominaiskulutukset 

olivat 138 kWh/ kWh/asm2/v (1950-luvun kerrostalo), 116 kWh/asm2/v (1960-

luvun kerrostalo) ja 82 kWh/asm2/v (1970-luvun kerrostalo). (Holopainen et al. 

2007, 3 ja 89 – 92) Tutkimuksen lähtötiedot ja tarkemmat tulokset ovat liitteessä 

1. RIL 249-2009 (2009, 69) arvioidaan vastaavan tutkimustiedon pohjalta, että 

saavutettavasta säästöstä 25 % syntyy vaipan tiiveyden ja eristystason parantumi-
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sesta, 15 % ikkunoiden ja parvekeovien uusimisesta ja 35 % ilmanvaihdon varus-

tamisesta lämmöntalteenotolla. Kyseessä siis on eri toimenpiteiden suhteellinen 

merkitys. 

 

3.3 Matalaenergiarakentaminen 

 

Kansalliset ja kansainväliset ilmastonmuutokseen hillitsemiseen liittyvät päästöjen 

vähentämisvaatimukset ja energiatehokkuustavoitteet ohjaavat rakentamista ene-

nevässä määrin kohti matalaenergiarakentamista. Matalaenergiarakentamisessa on 

useita tavoitetasoja. Tällaisia ovat esimerkiksi matalaenergia-, passiivi-, nolla-

energia- ja plusenergiarakennus (RIL 249-2009, 28-30). Taulukossa 4 on vertailu 

eri aikakausien ja rakennustapojen suosituksia, tavoitearvoja ja määräyksiä U-

arvoista, ilmavuotoluvuista (n50) ja lämmöntalteenoton (LTO) hyötysuhteista Ky-

menlaakson keskussairaalan rakentamisajankohdilta, nykymääräysten minimita-

sosta ja matalaenergia-, passiivi- ja nollaenergiaratkaisuista. 

 

Taulukko 4. Vertailua eri aikakausien rakentamisen suosituksista ja määräyksistä 

(Holopainen et al. 2007, 19 - 20, RIL 249-2009, 34 ja Nieminen 2013, 7). 

 

 

Rakennus voidaan korjauksen yhteydessä muuntaa matalaenergiarakennukseksi. 

Matalaenergiarakennuksessa pyritään pienentämään rakennuksen lämpöenergian-

kulutusta 50 prosenttia voimassaolevien rakennusmääräysten mukaisesta kulutuk-

sesta sekä pyritään 20 prosenttia pienenpään E-lukuun. (RIL 249-2009, 12) 

RakMK D3 (2012) mukainen sairaalarakennuksen E-luku on 450 kWh/m2/v eli 

tavoitetasoksi tulisi 360 kWh/m2/v. Lisäksi määritellään, että matalaenergiaraken-

nuksen suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on korkeintaan 85 prosenttia ver-

tailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä (Nieminen 2013, 4).  

RIY A43 RIL 66 RakMK RakMK RIL 249-2009 RIL 249-2009 VTT

1962 1969 1985 2010 Matalaenergia Passiivi Nollaenergia

Ulkoseinä U W/(m2K) 0,81 0,81 0,28 0,17 0,14 0,12 0,08-0,1

Yläpohja U W/(m2K) 0,41-0,58 0,47 0,22 0,09 0,08 0,08 0,07-0,08

Ikkuna U W/(m2K) 3,14 2,1 1 0,9 0,8 0,7-0,8

Ovi U W/(m2K) 3,14 0,7 1 0,6 0,5 0,7-0,9

Ilmanpitävyys, n50 1/h 6 2 <0,8 <0,6 <0,4

Ilmanvaihdon LTO, % 45 >65 >75 >80
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Taulukosta 5 voidaan nähdä kuinka rakennuksen vuorokautinen käyttöaika ja -

tarkoitus vaikuttavat matalaenergiarakennuksen energiantarpeeseen. Rakennuksen 

käyttöajan lisääntyessä 50 prosenttia kokonaisenergiankulutuksen on laskettu kas-

vavan 15 - 20 prosenttia. (RIL 259-2012, 19) 

 

Taulukko 5. RIL (259-2012, 19) mukaisia erilaisten matalaenergiatoimitilojen 

energiankulutuksen tavoitearvoja verrattuna rakennuskantatasoon 

 

 

Taulukossa 6 voidaan nähdä RIL 259-2012 (2012, 176) vertailulaskelma toimiti-

lan elinkaarikustannuksista rakennusmääräysten vaatimusten täyttävän rakennuk-

sen sekä kahden matalaenergia vaihtoehdon välillä. Elinkaarikustannuslaskelmas-

ta nähdään, että matalaenergiarakentamisella ei ole ratkaisevaa merkitystä inves-

tointi- tai elinkaarikustannuksiin suhteessa tavanomaiseen rakentamiseen, vaan 

ratkaisun energiatehokkuus kytkeytyy tilatehokkuuteen. Pelkän energiankulutuk-

sen näkökulmasta ero on kuitenkin huomattava. 

 

  Matalaenergiarakentamisen energiankulutuksen tavoitetasot (kWh/lämmitetty netto-m
2
/v) toimitilatyypeittäin

  verrattuna rakennuskannan kulutustasoon (sähköenergian kulutus sisältää jäähdytyksen) sekä tavanomaiset

  todelliset käyttöajat (asiantuntija-arvio)

Sähkö- Lämpö- 

energia energia

Matala- Rakennus- Tavanomainen

energiataso kantataso todellinen

kWh/m
2
/v kWh/m

2
/v käyttöaika

  Opetusrakennus 30-50 25-50 55-100 180-250 ma-pe 7.30-18.00

  Toimistorakennus 30-50 25-50 55-100 190-250 ma-pe 7.00-18.00

  Liikerakennus 60-120 15-30 75-150 200-500 ma-la 6.30-21.00

  Päiväkoti 60-80 50-100 110-180 250-400 ma-pe 7.30-18.00

  Seurakuntakeskus 30-50 25-50 55-100 190-250 ma-pe 7.30-18.00

Matala- 

energiataso

kWh/m
2
/v

Sähkö- ja

 lämpöenergia
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Taulukko 6. Rakennuksen elinkaarikustannusvertailu perinteisen ja matalaenergia-

ratkaisujen välillä (RIL 259-2012, 176). 

 

 

Passiivienergiarakennus perustuu rakennuksen kokonaisenergiatarkasteluun. Tar-

kastelussa huomioidaan kaikki rakennuksen energiantarpeeseen vaikuttavat teki-

jät. Passiivitalon tyypillisiä rakenteellisia ominaisuuksia ovat muun muassa hyvä 

lämmöneristys, ulkovaipan ilmatiiviys sekä ikkunoiden ja ovien hyvä läm-

möneristävyys. Lisäksi passiivitalossa hyödynnetään tehokkaasti ilmaislämmön-

lähteitä, kuten passiivista aurinkoenergiaa sekä ihmisistä ja laitteista syntyvää 

lämpökuormaa. (Nieminen 2013, 4-5) RIL-259-2012 (2012, 16) mukaan passiivi-

talon suuntaa-antaviksi kriteereiksi Suomen oloissa voidaan asettaa kolme tekijää: 

 

 lämmitys- ja jäähdytysenergian tarve 20 – 30 kWh/m2/v rakennuksen si-

jainnista riippuen 

 primäärienergian tarve 130 – 140 kWh/m2/v 

 ilmavuotoluku n50 pienempi kuin 0,6 1/h. 

 

Kustannustaso: 2011 Perinteinen Matala- Tilatehokkuudelta

Taloudellinen poistoaika: 40 vuotta toimitalo energiatalo optimoitu

Henkilömäärä: 370 - 430 2010 RakMK matalaenergiatalo

Laskentajakso (vuotta) 15 15 15

Investointikustannus (milj. €) 20 21 15

TILA- JA ENERGIATEHOKKUUS

Huoneistoala (m2) 10000 10000 6800

Tilatehokkuus (m2/henkilö) 25 25 17

Lämpöenergian kulutus (kWh/m2/v) 60 20 20

Jäähdytysenergian kulutus  (kWh/m2/v) 0 8 8

Sähköenergian kulutus  (kWh/m2/v) 40 22 22

E-luku  (kWh/m2/v) 107 65 65

Sisäilmaluokka S2 S1/S2 S1/S2

KUSTANNUKSET 1000 €/v 1000 €/v 1000 €/v

Pääomakustannus 500 525 380

(mistä energiansäästöinvestoinnin osuus) (25) (25)

Rahoitus (rahoitusosuus 30%, aika 15 v, korko 3 %) 60 65 40

Kiinteistöhallintokustannus 90 90 65

Kiinteistövero 50 55 40

Huoltokustannus 65 65 45

Kunnossapitokustannus 90 90 50

Lämpöenergia 50 20 15

Sähköenergia 65 40 30

Puhtaanapito 25 25 30

Muu vuokravaikutteinen käyttökustannus 30 30 25

Tilamuutoskustannus 40 40 10

Ympäristökustannus 10 10 10

ELINKAARIKUSTANNUS (TILAT) 1080 1055 740
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Passiivitalo -määritelmän heikkoutena on, että samat energiankulutuskriteerit so-

veltuvat huonosti erikokoisille ja -muotoisille sekä käyttötarkoitukseltaan erilaisil-

le rakennuksille, jossa lämmitettävän tilavuuden ja ulkovaipan pinta-alan suhde on 

varsin erilainen. Passiivitalomääritelmä sopii parhaiten asuinrakennusten energia-

tavoitteiksi, mutta sen suora soveltaminen toimitilarakentamiseen ei ole tarkoituk-

senmukaista. (RIL 259-2012, 16) Toimitilarakentamiseen tarvittaisiin omat kritee-

rit, jotka huomioisivat rakennuksen käyttötarkoituksen ja -ajan. 

 

VTT:n MECOREN -hankkeen tulokset vahvistavat, että jopa vanhat rakennukset 

voidaan korjata energiatehokkuudeltaan passiivitasoon. Passiivirakennustasoon 

pääsemisen edellytykset ovat huolellinen suunnittelu ja rakentaminen, erittäin 

hyvä lisäeristys ja ilmatiiviyden parantaminen, mekaaninen ilmastointi ja tehokas 

lämmöntalteenotto, energiatehokkaat ikkunat ja sähkö- tai öljylämmityksen muut-

taminen kaukolämmitykseen tai uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. 

Energiatehokkuuden merkittävän parantamisen on laskettu aiheuttavan perusteel-

lisen korjauksen yhteydessä 10 -50 prosentin lisäyksen investointikustannuksiin. 

Arviot osoittavat, että takaisinmaksuaika on kuitenkin kohtuullisen lyhyt, kun 

otetaan huomioon rakennuksen käyttökustannusten pieneneminen ja arvon nousu. 

Mahdollisuus kustannustehokkaaseen hyvään energiakorjaukseen kannattaa hyö-

dyntää peruskorjauksen yhteydessä, koska peruskorjauksen tarve yksittäisen ra-

kennuksen osalta toistuu harvoin. (Häkkinen et al. 2012, 4) 

 

Osana VTT:n MENCOREN hanketta tutkittiin kuinka ulkoverhouksen ja ikkunoi-

den korjaus passiivirakennustasolle, ilmastoinnin peruskorjaus ja aurinkolämmi-

tyksen käyttö vaikuttavat kyseisen rakennustyypin energiankulutukseen. Taulu-

kosta 7 voidaan nähdä, kuinka ulkoverhouksen, ikkunoiden ja ilmastoinnin perus-

korjaus passiivirakennustasoon vaikuttaa 1960- ja 1990-luvun kaukolämmitteisen 

kerrostalon ja tilalämmityksen energiankulutukseen. Passiivitason ulkoverhous 

tarkoitti tässä tutkimuksessa ulkoseinien U-arvoa 0,085 W/m2K ja yläpohjan U-

arvoa 0,075. W/m2K. Ikkunakorjaus lasketettu, niin että ikkunoiden U-arvo olisi 

0,7 W/m2K ja ilmavuotoluku pienenisi 2,5:stä 2:een. 1960- luvun painovoimainen 

ja 1990-luvun koneellinen ilmanvaihto ilman lämmöntalteenottoa vaihdetaan ko-
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neelliseksi ilmanvaihdoksi, jonka lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (η) on 75 

%. (Häkkinen et al. 2012, 202 ja liite B) 

 

Taulukko 7. Esimerkki ulkoverhouksen, ikkunoiden ja ilmastoinnin peruskorjauk-

sen vaikutuksista lämmitysenergiankulutukseen (Häkkinen et al. 2012, liite B). 

 

 

Tuloksista on huomioitava eri korjaustoimenpiteiden yhteisvaikutus. Esimerkiksi 

lämmöntalteenoton parantaminen yksittäisenä toimenpiteenä tuo suuremmat sääs-

tön, koska muuten korjaamattoman rakennuksen lämmitykseen tarvittavat läm-

pömäärät ovat suuremmat. Tutkimuksen lähtötiedot ja eri korjausmenetelmien 

vaikutukset erilaisissa kohteissa on nähtävissä liitteessä 2. 

 

Suurpellon päiväkoti Espoossa on esimerkki toimitilakohteesta, joka yleissuunni-

telman perusteella laaditun energiasimuloinnin mukaan täyttää tavoitteeksi asete-

tut passiivitalovaatimukset. Rakennuksen laskennallinen lämpöenergiankulutus on 

34 kWh/m2/v ja sähköenergiankulutus 38 kWh/m2/v eli energiankulutus yhteensä 

on 72 kWh/m2/v. Rakennuskannassa olemassa olevien päiväkotien lämpö- ja säh-

köenergiankulutus on 300 - 400 kWh/m2/v. Suurpellon päiväkodin alhaisiin ener-

giankulutuslukemiin pyritään rakennuksen toteutusratkaisulla, jossa 

 

 rakenteiden U-arvot: 

o alapohja  0,10 W/m2K 

o ulkoseinät  0,09 W/m2K 

o yläpohja  0,07 W/m2K 

o ikkunat ja ulko-ovet 0,7 W/m2K 

o lasiseinät  0,8 W/m2K 

 ilmavuotoluku  n50 = 0,6 l/h 

 ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhde 80 % 

 lämmitys ja jäähdytys kallioenergiaa hyödyntävillä pumpuilla 

Tilalämmityksen energia- Korjaamaton Passiivitason Ikkunoiden Ilmastointi Korjausten

kulutusvertailu rakennus ulkoverhous peruskorjaus LTO η 75 % yhdistelmä

Kaukolämmitteinen kWh/m2, v kWh/m2, v kWh/m2, a kWh/m2, v kWh/m2, v

1960 - 1969 kerrostalo 126 87 104,8 75 43,6

1990 - 1999 kerrostalo 108 83 94,4 55 46
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 aurinkokeräimet. (RIL 259-2012, 183) 

 

Esimerkki passiivirakennukseksi määritellystä sairaalasta on rakenteilla oleva 

Pyhän Olavin sairaala Norjan Trondheimissa. Rakennuksen energiankulutuksen 

on laskettu olevan 127 kWh/m2/v ja vuotuisen energiansäästön 1,9 miljoona kWh. 

Rakentajan mukaan ilmavuotoluku alittaa passiivirakennuksen vaatimustason ja 

tulee olemaan 0,3. (Passivhus Norden 2012) 

 

Nollaenergiarakennus perustuu ajatukseen, että rakennuksessa tuotetaan uusiutu-

vaa energiaa ja tämän tuotetun energian määrä on yhtä suuri kuin rakennukseen 

ostettu kokonaisenergiamäärä. Energian kokonaiskulutuksen perusteella määritel-

tynä nollaenergiarakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian määrä on vähintään 

saman verran kuin käytetyn uusiutumattoman energian määrä. (Nieminen 2013, 6) 

Nollaenergiarakennuksille on useampia tavoitetasoja kuten lähes nollaenergia-, 

nettonollaenergia- ja nettoplusenergiatalo. 

 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi määrittelee lähes nollaenergiaraken-

nukseksi rakennuksen, jonka energiatehokkuus on erittäin hyvä. EU:n jäsenmaat 

voivat itse määritellä, mitä hyvällä energiatehokkuudella tarkoitetaan. Lisäksi 

lähes nollaenergiatalon kriteerinä on, että rakennuksessa käytettävästä energiasta 

merkittävän osan pitää tulla uusituvista energialähteistä, paikallisesti ja lähellä 

tuotettuna. (RIL 259-2012, 17) Kuten aiemmin on mainittu, osana EU:n energia-

tehokkuusdirektiivin toimeenpanoa on Suomessa määritelty, että uusien rakennus-

ten tulee olla vuoden 2020 loppuun mennessä lähes nollaenergiarakennuksia. Jul-

kisia rakennuksia tämä vaatimus koskee jo vuoden 2019 alusta. 

 

Nettonollaenergiatalo on rakennus, jonka primäärienergiankulutus on vuositasolla 

0 kWh/m2. Rakennuksessa voidaan siis hetkellisesti käyttää ostoenergiaa, mikäli 

vastaava määrä syötetään verkkoon toisena ajankohtana. Nettonollaenergiatasoon 

pääsemisen edellytyksenä on hyvä rakennusvaippa, energiatehokkaat talotekniset 

ratkaisut sekä paikallinen energiantuotanto, jolla tuotetaan vuositasolla rakennuk-

sen ostoenergiaa vastaava energiamäärä. Nettoplusenergiatalo on vastaavan mää-
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ritelmän mukaan rakennus, jonka oma energiantuotanto ylittää vuosikulutuksen. 

(RIL 259-2012, 17) 

 

3.4 Kaukolämpö 

 

Kaukolämmössä lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaksiput-

kisessa kaukolämpöverkossa. Lämmin vesi johdetaan kiinteistön lämpökeskuk-

seen, jossa se luovuttaa lämpöä asiakkaiden lämmitysverkkoon ja lämpimän käyt-

töveden valmistukseen lämmönsiirtimien avulla. Lämpö käytetään huoneiden ja 

käyttöveden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon. Kaukolämpöverkon vesi palau-

tuu jäähtyneenä paluujohdossa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettä-

väksi. Kaukolämpövesi ei siis kierrä talojen lämmitysverkossa. (Kaukolämpö 

2013)  

 

Kaukolämmön energiatehokkuus ja ympäristömyönteisyys perustuvat erityisesti 

siihen, että kaukolämmitys hyödyntää runsaasti sähkön ja lämmön yhteistuotantoa 

ja esimerkiksi teollisuuden prosessien jätelämpöä. Yhteistuotanto on miltei kaksi 

kertaa tehokkaampaa verrattuna erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon. Lämmön 

ja sähkön yhteistuotanto sellaisenaan vähentää ympäristökuormitusta ja ilmasto-

vaikutuksia. Kaukolämpöä tuotetaan myös erillisissä lämpökeskuksissa, joissa 

usein hyödynnetään uusiutuvia polttoaineita. (Kaukolämpö 2013) Kuitenkin esi-

merkiksi vuonna 2012 Suomen kaukolämmöntuotannosta yli puolet tuotettiin fos-

siilisilla polttoaineilla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotan-

nossa nousi kuitenkin edellistä vuodesta 22 prosenttia, mikä aiheutui puunkäytön 

kasvusta. Merkittävimmät kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet vuonna 

2012 olivat maakaasu, kivihiili ja puupolttoaineet. (Tilastokeskus, 2013b) 

 

3.5 Maalämpö ja -jäähdytys 

 

Maalämmöstä ja -jäähdytyksestä puhuttaessa voidaan käyttää myös termiä geo-

energia. Maalämpöpumpulla toimivassa lämmitysjärjestelmässä maasta tai vesis-

töstä tuotu lämpö siirretään lämmönjakohuoneessa rakennuksen lämmitysjärjes-
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telmään tai lämpimään käyttöveteen. Lämpö kerätään maahan, porakaivoon 

(energiakaivo) tai veteen asennetun putkiston avulla. Putkistossa kierrätetään jää-

tymätöntä liuosta, jonka avulla lämpö tuodaan höyrystin-lämmönsiirtimelle, jossa 

lämmön siirtyminen kylmäaineeseen tapahtuu. Lauhduttimessa lämpö siirtyy 

kylmäaineesta lämmönjakojärjestelmän käyttövesivaraajaan tai vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään. Maalämpöpumpun toimintaperiaate voidaan nähdä kuvas-

sa 10. (Motiva 2013b; Sulpu 2013) 

 

 

Kuva 10. Maalämpöpumpun toimintaperiaate (Motiva 2013b). 

 

Itse lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta se tarvitsee sähköä vain pienen osan 

suoran sähkölämmityksen vaatimasta määrästä. Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaa 

lämpökerroin. Lämpökerroin (COP) kertoo kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä 

verrattuna sen käyttämään sähköenergiaan. Maalämpöpumpun tyypillinen vuosi-

lämpökerroin on noin 3 eli maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on 

maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä. (Motiva 

2013b; Sulpu 2013) 

 

Hankittaessa maalämpöpumppujärjestelmää on erittäin tärkeää, että keruuputkisto 

mitoitetaan oikein. Liian laaja putkisto lisää pumppaukseen kuluvaa sähköenergi-
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an määrää, kun taas alimitoitettu putkisto ei pysty tuottamaan vaadittua lämmitys-

tehoa. Porakaivo on nykyään yleisin maalämmön talteenottotapa. Porakaivo so-

veltuu käytettäväksi myös pienillä tonteilla ja saneerauskohteissa. Porakaivon 

energiasaanto on suurempi putkimetriä kohti verrattuna maahan kaivettuun vaa-

kaputkistoon. Porakaivon syvyyteen vaikuttavat muun muassa rakennuksen läm-

möntarve ja porakaivon vedentuotto. Porakaivon veden tuotto lisää lämpökaivosta 

talteen otettavan energian määrää. Käytännössä lämpökaivojen maksimisyvyys on 

200 - 250 metriä. Suurissa järjestelmissä kaivoja porataan tarvittava määrä vähin-

tään 15 - 20 metrin välein ja ne kytketään rinnakkaisiksi putkisilmukoiksi. Pora-

kaivoihin perustuvan maalämpöjärjestelmän haittapuolena on kaivojen poraukses-

ta aiheutuvat suuremmat investointikustannukset verrattuna muihin lämpöpump-

pujärjestelmiin. Porauksen kustannukset riippuvat myös maaperän laadusta. (Mo-

tiva 2013b; Sulpu 2013) 

 

Isoilla tonteilla voidaan lämpöä kerätä noin metrin syvyyteen asennetulla vaaka-

putkistolla. Vaakaputkiston putkimäärän ohjearvona käytetään 1-2 putkimetriä 

lämmitettävää rakennuskuutiota kohti ja tonttimaata tarvitaan noin 1,5 neliötä yhtä 

putkimetriä kohti. (Motiva 2013b; Sulpu 2013) 

 

Myös vesistöjä voidaan käyttää lämmönlähteenä. Lämmönlähteiksi soveltuvat 

järvet, lammet ja merenrannat, jotka ovat vähintään 2 metriä syviä jo rannan lä-

heisyydessä. Vesistöön asennettavat keruuputkistot ankkuroida painoilla pohjaan. 

Vesistöön upotetun putkiston lämmön tuotto voi olla yhtä hyvä kuin hyvän pora-

kaivon. (Motiva 2013b; Sulpu 2013) 

 

Maalämpöpumppuja voidaan käyttää myös tilojen jäähdytykseen erityisesti, jos 

energiankeruuverkostona toimii porakaivo. Sähkönkulutuksessa voidaan säästää, 

kun erillistä jäähdytyskonetta ei tarvita. Yleisimmin jäähdytys toimii siten, että 

keruupiirin neste johdetaan ilmanvaihtoon kytkettyyn jäähdytyspatteriin, joka 

jäähdyttää tuloilmaa. Vaihtoehtoisesti voidaan erillisessä lämmönvaihtimessa 

jäähdyttää lattialämmitysverkostoon menevää lämmityspiirin vettä. Tehokkain 

jäähdytys saadaan aikaiseksi erillisellä vesikiertoisella jäähdytinpiirillä joko pas-
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siivi- tai puhallinkonvektorilla. Vesikiertoisella jäähdytinpiirillä voidaan laskea 

huonelämpötilaa jopa 6-8 astetta. (Motiva 2013b) 

 

VTT on saavuttanut hyviä tuloksia kallioperän hyödyntämisestä erikoistilojen 

jäähdytyksessä myös ilman lämpöpumppua. Porakaivojen kylmäenergia otetaan 

talteen lämmönvaihtimilla. Järjestelmän käyttökustannukset ovat hyvin edulliset, 

koska se toimii lähes täysin kallion luontaisella lämpötila-alueella, jolloin lämpö-

pumppua ei tarvita, mikä pienentää merkittävästi rakennuksen sähkönkulutusta. 

Kalliojäähdytysjärjestelmän ongelmana on kuitenkin suhteellisen pitkä, noin 10 

vuoden takaisinmaksuaika, koska riittävän jäähdytystehon aikaansaamiseksi tarvi-

taan suhteellisen paljon reikiä tehoon nähden. Takaisinmaksuaikaa voidaan lyhen-

tää, jos samoja reikiä hyödynnetään lämmitykseen. (Talotekniikka 2013a) Näissä 

vapaajäähdytysratkaisuissa energiankulutus pienenee parhaimmillaan jopa 35 - 75 

prosenttia verrattuna perinteisiin jäähdytysjärjestelmiin (Motiva 2013b). 

 

Pitkää pohjaveden lämpöä ja kylmää hyödyntänyt kohde on Ruotsin Skånessa 

sijaitseva Kristinstadin keskussairaala. Pinta-alaltaan 145 845 m2 kokoisen sairaa-

lan tarvitsemasta lämmitys- ja jäähdytysenergiasta osa tuotetaan pohjaveden läm-

pö- ja kylmävarastoja sekä maalämpöpumppuja hyödyntäen. Sairaalan tarvitsee 

lämmitysenergiaa noin 18 - 22 GWh/v ja jäähdytysenergiaa noin 5,6 GWh/v 

(huipputehontarve 4 MW). Suoraan pohjaveden energiaa hyödyntävästä järjestel-

mästä voidaan saada lämpöä noin 4 GWh vuodessa ja kylmäenergiaa 3,8 GWh 

vuodessa. Järjestelmässä on kaksi lämpöpumppua joiden ominaisteho on 2,4 MW. 

Lisäksi tarvitaan kaukolämpöä 9 - 13 GWh/v. (Swego 2013) Vuoden 2006 sääolo-

suhteiden mukaan tehdyissä tutkimuksessa laskettiin vuoden kokonaislämpö- ja 

kylmäenergian kattamista kaukolämmöllä ja -kylmällä tai vaihtoehtoisesti maa-

lämpöä, maakylmää ja maalämpöpumppuja hyödyntäen sekä lisälämmönlähteenä 

kaukolämpö. Kuvasta 11 voidaan nähdä, että sairaalan lämmitykseen ja jäähdy-

tykseen tarvitsema kokonaisenergia on 10 GWh/v pienempi kun vuotuinen ener-

giantarve katetaan olemassa olevalla lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmällä kuin jos 

sama energiatarve jouduttaisiin kattamaan kokonaan kaukolämmöllä ja -kylmällä. 
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Kustannushyöty maalämmön ja -jäähdytyksen hyödyntämisestä kuvan energian-

kulutuksilla on noin 5,8 miljoonaa kruunua vuodessa. (Svyrydonova 2012) 

 

 

Kuva 11. Vertailu ostoenergiantarpeesta (MWh/vuosi) maalämpöä ja -jäähdytystä 

sekä kaukolämpöä (ATES/GSHP) tai kaukolämpö- ja jäähdytystä (DH/DC) käyt-

tämällä Kristianstadin sairaalassa (Svyrydonova 2012, 40).  

 

Liikerakennus, jossa hyödynnetään maalämpöä ja -jäähdytystä on Tampereelle 

2010 avatu Ikea. Ikean järjestelmä perustuu vedenjäähdyttimiin, joissa on lämmi-

tysominaisuus. Ratkaisun valinta tapahtui jäähdytysenergiantarpeen pohjalta. 

Jäähdytystehoa laitteistolla syntyy 1200 kW ja lisäksi saadaan 800 kW lämmitys-

tehoa. Lämmityksen huipputehon tarve katetaan sähkölämmitteisillä kattiloilla. 

Porakaivoja tähän geoenergiaratkaisuun tarvittiin 25 kappaletta. Ikealla on vaati-

muksena, että ympäristöystävällisten ratkaisujen takaisinmaksuaika on maksimis-

saan 8 vuotta. Tähän tavoitteeseen Ikean geoenergiaratkaisulla ollaan pääsemässä. 

Investointikustannukset vastaavan kokoluokan lämpöpumppulaiteille on noin 

150 000 euroa ja porakaivoille noin 300 000 – 400 000 euroa. (Helander 2010, 16) 
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3.6 Ilma-ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja poistoilmalämpö-

pumput 

 

Ilmasta saatavaa energiaa hyödyntyviä lämpöpumppuja ovat ilma-

ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja poistoilmalämpöpumput. Ilma-

ilmalämpöpumppu käyttää ulkoilmasta kaapattua energia ja luovuttaa sen talon 

sisäseinällä olevalla yksiköllä sisäilman lämmitykseen. Ilma-ilmalämpöpumppua 

ei voida käyttää käyttöveden lämmittämiseen, eikä sitä voida kytkeä vesikiertoi-

seen lämmönjakojärjestelmään. Ilma-ilmalämpöpumpun rinnalle vaaditaan aina 

täystehomitoitettu päälämmitysjärjestelmä. Ulkoilma-vesilämpöpumppu tai totu-

tummin ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen 

vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja käyttöveden lämmitykseen. Ilma-

vesilämpöpumppu tuottaa vähiten energiaa silloin kun lämmitystarve on suurim-

millaan, joten järjestelmän rinnalle tarvitaan täydelle lämmitystarpeelle mitoitettu 

toinen lämmitysjärjestelmä. Varajärjestelmänä käytetään yleisesti ilma-

vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia, joilla lämmitystarve katetaan kovimpien 

pakkasten aikana. (Motiva 2013c) 

 

Ilma-ilmalämpöpumppuja ja ilma-vesilämpöpuppuja on hyödynnetty lähinnä 

pientalokohteissa. Suurissa toimitilakohteissa edellä mainitut lämpöpumppurat-

kaisut soveltuvat hyvin varsinaisesta lämmitys- ja jäähdytysverkostosta kaukana 

tai erillään olevien rakennusosien lämmitys- ja jäähdytysratkaisuksi. 

 

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa rakennuksesta koneellisesti pois-

tettavasta ilmanvaihtoilmasta. Järjestelmä vaatii jatkuvan poistoilmavirran, joka 

on noin 0,5 kertaa rakennuksen ilmatilavuus tunnissa. Pumppu siirtää lämmön 

tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. 

Koska poistoilmalämpöpumpun lämmönlähteenä on noin 21-asteinen sisäilma, se 

tuottaa lämpöä vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla noin 2 - 

3 kW. Poistoilmalämpöpumppua voidaan käyttää myös sisäilman viilentämiseen. 

(Motiva 2013c; Sulpu 2013) 
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Esimerkki poistoilmalämpöpumppuja hyödyntävästä kohteesta on Tampereen 

yliopistollinen keskussairaala. Mitoitustehona sairaalan poistoilmalämpöpumpuis-

sa on käytetty 26 prosenttia, jolla saavutetaan 70 prosentin energiaosuus käyttö-

kohteessa tarvittavasta energiasta. Vuotuiseksi hyötysuhteeksi (COP) tulee 3,9. 

Kyseisen poistoilmapuppujärjestelmän kustannusarvio on 95 000 euroa, jolloin 

takaisinmaksuaika on noin 1,7 vuotta. Jos putkistoinvestointi huomioidaan, niin 

takaisinmaksuajaksi muodostuu noin 3,5 vuotta. Poistoilmailmalämpöpumppujen 

hyödyntämisellä arvioidaan saatavan noin 57 000 euron kustannussäästö vuodes-

sa. (Kianta 2013) 

 

3.7 Lämmöntalteenotto jätevedestä 

 

Lämmöntalteenotto jätevesistä on myös mahdollista. Jätevesien LTO-järjestelmiä 

ei ole vielä paljon hyödynnetty, koska ongelmana on ollut lämmönsiirtimien li-

kaantuminen ja tukkeutuminen. Eräiltä laitevalmistajilta on viimevuosina tullut 

ratkaisuja, joissa on automaattinen puhdistusmekanismi. Tämä mahdollistaa läm-

möntalteenoton jätevedestä entistä moninaisemmissa kohteissa. (Hyrki 2013) 

 

Sairaalakohteissa jäteveden lämmöntalteenottoa voidaan hyödyntää muun muassa 

sairaalatekstiilien ja -instrumenttien pesuvesistä. Pesuloiden pesuprosessin veden 

lämmittämisen energiakustannuksia voidaan leikata jopa 60 prosenttia, kun pesu-

vettä ei lämmitetä joka kerta viisi asteisesta raakavedestä kuumaksi, vaan osa 

energiasta saadaan omasta takaa. Esimerkiksi 80 asteinen jätevesi esilämmittää 

tulevan viisi asteisen veden jopa 55 asteiseksi ja vastaavasti 50 asteinen 35 as-

teiseksi. (Hyrki 2013) 

 

3.8 Aurinkoenergia 

 

Auringon energiaa on mahdollista hyödyntää Suomenkin olosuhteissa nykyistä 

enemmän sekä lämmön että sähkön tuotannossa. Etelä-Suomessa vain pimeimpi-

nä talvikuukausina ei saada aurinkoenergiaa talteen. Aurinkoenergiaa aktiivisesti 

hyödyntävissä järjestelmissä auringon säteily muunnetaan sähköksi aurinkopanee-
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leilla tai lämmöksi aurinkokeräimillä. (Motiva 2013d) Passiivista aurinkoenergiaa 

saadaan hyötykäyttöön esimerkiksi ikkunoiden sijoituksella, varastoimalla sisälle 

tulevaa energiaa rakenteisiin, sijoittamalla rakennus edulliseen etelärinteeseen ja 

kierrättämällä ilmaa huoneiden välillä. Passiivisella aurinkolämmityksellä ei ole 

mahdollista päästä kovin suuriin energiasäästöihin, koska lämmitysenergian tarve 

on suurin talvella, kun auringonsäteily on vähäistä. Lisäksi passiivista aurin-

koenergiaa hyödyntävät ratkaisut voivat lisätä jäähdytystarvetta kesällä. (Lappa-

lainen 2010, 26 - 27) 

 

Aurinkolämpöä hyödynnetään yleisemmin käyttöveden lämmittämiseen, mutta se 

soveltuu myös huoneiden lämmittämiseen. Ympärivuotisessa käytössä olevissa 

rakennuksissa aurinkolämpö toimii vain lisälämmönlähteenä. Yleisin tekninen 

ratkaisu lämmön keräämiseen on nestekiertoinen tasokeräin, jossa pumpun avulla 

kierrätetään vesi-glykoliseosta. Keräimessä lämmennyt neste pumpataan kokoo-

maputkien kautta lämmönvaraajaan. Varaajasta lämpö siirtyy lämmönvaihtimen 

kautta lämpimään käyttöveteen tai talon lämmitysjärjestelmään. Aurinkolämmi-

tystä varten lämminvesivaraajassa on oltava tilaa aurinkokeräin- ja lämmönja-

kopiirien lämmönsiirtimille. Järjestelmän toimintaa ohjataan ohjausyksiköllä. Jos 

käyttövesi lämmitetään varaajassa lämmönsiirtimillä, käytetään paineistamatonta 

varaajaa. Jos käyttövesi otetaan suoraan varaajasta, käytetään paineistettua varaa-

jaa. Aurinkokeräin tuottaa energiaa yleensä 250 - 400 kWh vuodessa keräinne-

liömetriä kohti eli voidaan tuottaa yleensä noin 20 – 30 euron arvosta energiaa 

keräinneliömetriä kohti vertailuenergian hinnasta riippuen. Tehokkaampi vaihto-

ehto keräimille on tyhjiöputkikeräimet, jotka hyödyntävät auringon hajasäteilyä 

paremmin. kuin tavallinen tasokeräin. Tyhjiöputkikeräin voi tuottaa noin 30 % 

enemmän energiaa neliötä kohden kuin tasokeräin. Etelä-Suomessa tyhjiöputkike-

räimillä saadaan kerättyä lämpöä helmikuusta marraskuuhun. Tyhjiöputkikeräin-

järjestelmän rakentaminen on tasokeräinjärjestelmää kalliimpaa, joten asennus 

kannattaa tehdä niin, että kevättalven ja syksyn vähäisempi säteily pystytään hyö-

dyntämään tehokkaasti. Esimerkiksi etelään suunnattu tasokeräin 20 asteen kallis-

tuskulmalla tuottaa Helsingin korkeudella energiaa helmikuusta lokakuuhun. Tuo-
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tanto vaihtelee helmikuun noin 5 kWh/m2 kesäkuun noin 78 kWh/m2. (Motiva 

2013d) 

 

Aurinkosähköjärjestelmiä on perinteisesti hyödynnetty paikoissa, joissa verk-

kosähköä ei ole saatavilla. Verkkoon kytketyt järjestelmät ovat kuitenkin yleisty-

mässä, sillä aurinkosähköjärjestelmä on helppo sovittaa yhteen rakennuksen ylei-

seen sähköverkkoon kytketyn järjestelmän kanssa. Aurinkosähköjärjestelmiä on 

viime aikoina asennettu pientalojen lisäksi myös kerrostaloihin ja toimistoraken-

nuksiin, jolloin ne tuottavat osan rakennuksessa tarvittavasta energiasta. Nämä 

järjestelmät voidaan kytkeä sähköyhtiön suostumuksella sähköverkkoon, jolloin 

ne syöttävät oman kulutuksen ylittävän osan yleiseen sähköverkkoon. (Motiva 

2013d) 

 

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla, jotka koostuvat puolijohdemateriaa-

leista valmistetuista aurinkokennoista. Aurinkopaneeleilla tuotettavan sähköener-

gian määrään vaikuttaa säteilyteho ja aurinkopaneelien pinta-ala. Aurinkopanee-

lien tuottama energia varastoidaan yleensä akkuihin. Aurinkopaneelia voidaan 

käyttää myös ilman akkua, jolloin energia on käytettävä suoraan esimerkiksi ra-

kennuksen ilmastointiin tai veden pumppaamiseen vesisäiliöön. (Motiva 2013d) 

 

Lappeenrannan tekniselle yliopistolle (LUT) ollaan rakentamassa 220 kW aurin-

kovoimalaa. Aurinkopaneelien pinta-ala tulee olemaan noin 1500 neliömetriä. 

Voimalan paneelit sijoitetaan yliopiston etupihalle ja rakennusten katoille. Osaan 

paneeleista asennetaan kääntölaiteet, joiden ansiosta niiden keräämä energiamäärä 

lisääntyy 20 - 40 prosenttia. Vuonna 2011 LUT:n sähkönkulutus oli 7200 MWh. 

Uusi aurinkovoimala tuottaa vuosittain noin 160 MWh. Kaikki uuden aurinko-

voimalan sähköenergia korvaa ostosähköä. Sähköverkkoon kytketyissä aurinko-

järjestelmissä tuotetaan energiaa suoraan omaan käyttöön eli erillisiä akkuja ei 

tarvita energiavarastoiksi. (LUT 2013) 

 

Kattoasennettavien aurinkosähkövoimaloiden hintataso on tällä hetkellä Suomessa 

verollisena noin 2 euroa nimellistehowattia (Wp) kohti kokoluokassa 5 kWp. Suu-
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remmat järjestelmät ovat edullisempia. Kuvassa 12 on esimerkki aurinkopaneeli-

järjestelmän kannattavuudesta. Kuva kertoo aurinkopaneelijärjestelmän jokaisen 

tuotetun kilowattitunnin hinnan eri korkotasoilla ja eri järjestelmän kokonaishin-

noilla. Esimerkki on simuloitu Lappeenrannan olosuhteissa etelään suunnatulla 

aurinkopaneelijärjestelmällä paneelien 15 asteen kallistuskulmalla. Paneelien elin-

ikänä laskelmassa on käytetty 30 vuotta ja invertterille 15 vuotta. Inflaatioprosent-

tina laskelmassa on käytetty 1,5 prosenttia. Olettamuksena on, että kaikki tuotettu 

energia voidaan käyttää itse hyväksi, mikä on tyypillistä esimerkiksi julkisissa 

rakennuksissa, toimistoissa ja liikekiinteistöissä. Tällöin aurinkopaneeleilla tuotet-

tu energia kilpailee suoraan sähköenergian kokonaishinnan kanssa. Jos ostosähkö-

energian kokonaishinta on noin 10 senttiä/kWh, voi järjestelmä, jonka investoin-

nin tuottovaatimus on nolla, maksaa 3 euroa/Wp, niin sillä tuotettu sähköenergia 

on samanhintaista kuin ostosähkö. (Ahola 2013a; Ahola 2013b) 

 

 

Kuva 12. Aurinkosähkön tuotantokustannus (snt/kWh) eri järjestelmähinnoilla 

(€/Wp) ja investoinnin tuottovaatimuksilla 30 vuoden pitoajalle (Ahola 2013b). 

 

Suurin yksittäinen julkinen rakennus Suomessa, johon tuotetaan lämpöä sekä säh-

köä auringosta, on Porin uusi uimahalli. Aurinkolämpöä halliin kerätään seinään 

kiinnitetyillä keräimillä, sekä hallin katolle asennetuilla perinteisillä tasokeräimil-
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lä. Aurinkokeräinten lisäksi rakennuksessa 360 m2 aurinkosähköpaneeleja. Aurin-

kosähköjärjestelmän arvioitu vuosituotto on noin 45 000 kWh. Tällä katetaan noin 

3 prosenttia hallin sähköntarpeesta. Uimahallin vajaan 18 miljoonan euron inves-

tointikustannuksista aurinkoenergiaratkaisujen osuus oli noin 600 000 euroa, josta 

noin kolmasosa saatiin työ- ja elinkeinoministeriön energiatukena. (Motiva 

2013h; MTV-uutiset 2011) 

 

3.9 Ilmastoinnin energiatehokkuuden parantaminen 

 

Terveellinen ja viihtyisä sisäympäristö on yksi rakennusten kestävyysindikaattori. 

Ilmastoinnilla vaikutetaan merkittävästi hyvän sisäympäristön luomiseen. Ilmas-

tointilaitteiden kuluttaman energian ja poistoilmasta syntyvien lämpöhäviöiden 

kustannuksella rakennuksen energiatehokkuus heikkenee. Energiatehokkuus voi-

daan toteuttaa sisäilman laadusta tinkimättä käyttämällä ilmanvaihtoa todellisen 

tarpeen mukaan ja varustamalla ilmastointi tehokkaalla lämmöntalteenottojärjes-

telmällä. Lisäksi ilmastoinnin energiatehokkuutta arvioitaessa tulee huomioida 

ilmastointijärjestelmän ominaissähköteho (SFP - Specific Fan Power). Ominais-

sähköteho kertoo, kuinka paljon sähkötehoa tarvitaan ilman siirtämiseen raken-

nuksessa. Oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla ja energiatehokkailla laitevalinnoilla 

voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen ja sen ilmankäsittelyjärjestelmien 

sähkönkulutukseen. (Talotekniikka 2013b; Motiva 2013e; LVI-

talotekniikkateollisuus 2009) Tyypillisen ilmastointikoneen elinkaarikustannuk-

sista noin 70 % prosenttia koostuu energiakustannuksista, kuten kuvan 13 kaavi-

osta nähdään (Seppänen 2012). 
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Kuva 13. Ilmastointikoneen elinkaarikustannukset ”Eurovent guidelines for Life 

cycle analysis” mukaan (Seppänen 2012). 

 

Suomessa hellepäiviä lukuun ottamatta sisäilma on lämpimämpää kuin ulkoilma. 

Yksinkertaisin ja yleensä myös edullisin tapa lämmöntalteenottoon on johtaa pois-

toilma lämmöntalteenottolaitteen eli LTO-laitteen läpi, jossa siitä otetaan mahdol-

lisimman paljon lämpöenergiaa talteen. Lämpö siirretään lämmönsiirtimen avulla 

ulkoa otettavaan tuloilmaan, joka jaetaan koneellisesti oleskelutiloihin. Kylmim-

pinä aikoina LTO:n lisäksi tarvitaan tuloilman lisälämmitystä sähkövastuksella tai 

vesikiertoisella jälkilämmityspaterilla. Lämmöntalteenoton hyötysuhde kuvaa sitä, 

miten suuri osa lämmöstä saadaan talteen. Laitevalmistajat ilmoittavat yleensä 

standardiolosuhteissa mitatun lämpötilahyötysuhteen. Lämmöntalteenoton vuosi-

hyötysuhde kuvaa puolestaan vuoden aikana talteen otetun lämpömäärän suhdetta 

ilmanvaihdon lämmityksen vuodessa tarvitsemaan lämpömäärään. Vuosihyöty-

suhde on laskennallinen suure, joka ottaa huomioon koko lämmityskauden sekä 

lämmönsiirtimen jäätymisen eston. Vuosihyötysuhde on siis aina pienempi kuin 

LTO-laitteelle ilmoitettu lämpötilahyötysuhde. Myös ilmastoinnin tarpeenmukai-

sella käytöllä voidaan saada aikaiseksi säästöjä käyttökustannuksiin. Esimerkiksi 

kehittyneemmissä ilmanvaihtolaitteissa on hiilidioksidi- ja kosteusantureita, jol-

loin ilmanvaihdon määrää säädetään automaattisesti ilman laadun mukaan. (Talo-
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tekniikka 2013b; Motiva 2013e) Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen suosituk-

sia ja määräyksiä erilaisissa rakennusratkaisuissa voidaan nähdä luvun 3.3. taulu-

kossa 4. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehoa laskettaessa laitteiden sähköverkosta 

ottama sähköteho sisältää puhaltimien moottorien sähkötehon lisäksi mahdollisten 

taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden sähkötehon (LVI-

talotekniikkateollisuus 2009). Energiatehokkuuden huomioimisella sähkömootto-

reita valittaessa voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä aikaiseksi sähkö-

energian osalta. Sähkömoottoreiden elinkaarikustannuksista suurin osa jopa yli 90 

prosenttia muodostuu käyttökustannuksista. Moottorin energiatehokkuuden lisäksi 

on varmistettava, että koko järjestelmä toimii tehokkaasti. Moottorin koon tulee 

olla mitoitettu tarpeeseen sopivaksi, käyttökohteen olosuhteet optimaaliset ja hyö-

tysuhde paras mahdollinen. (Motiva 2013g). Uusissa rakennuksissa koneellisen 

tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,0 kW/(m³/s). 

Koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 1,0 

kW/(m³/s). (RakMK D3 2012) 

 

Nurkkalan (2013a) mukaan voidaan Meilahden potilastornin ilmastoinnin sanee-

rauksessa saavuttaa 70 000 kWh sähkön säästö vuodessa, kun vanhat oikosulku-

puhallinmoottorit korvataan saneerauksen yhteydessä PM- moottoreilla (kesto-

magneetilla varustettu tasavirtamoottori). EC-vaihtovirtamoottoreilla päästäisin 

vieläkin pienempään sähkönkulutukseen, mutta tällä hetkellä markkinoilla ei ole 

tarjolla suuria ilmamääriä tuottavia EC-moottoreita. 

 

3.10 Valaistus 

 

Valaistuksen on laskettu kuluttavan jopa kolmasosan julkisen sektorin koko säh-

könkulutuksesta, joten energiatehokkailla valaistusratkaisuilla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi julkisen sektorin energiansäästötavoitteiden toteutumiseen. Valon-

lähteiden käytönaikainen energiankulutus aiheuttaa tyypillisesti yli 90 prosenttia 

koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Valaistuksen energiankulutusta 
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voidaan pienentää vaihtamalla energiaa tuhlaavat valaisimet uusiin energiatehok-

kaisiin valaisimiin ja liitäntälaitteisiin, optimoimalla valaisimien sijoittelu, koh-

dentamalla valaistus oikein heijastimien avulla sekä hyödyntämällä automaattista 

valaistuksen ohjausta. (Motiva 2013f) 

 

Energiatehokas ratkaisu valaistuksen toteutukseen löytyy LED-valaistuksesta. 

LED-teknologian kehityksen myötä se tullee korvaamaan perinteiset hehkulam-

put, loisteputket ja halogeenivalot. LEDin etuna on moninkertainen kestävyys ja 

energiatehokkuus. Niissä ei ole rikkoutuvaa lasikuorta tai hehkulankaa, minkä 

ansiosta lampun vaihtoväli on tyypillisesti yli 10 000 tuntia, jopa 50 000 tuntia. 

(Ensto 2013). Siikanen et al. (2012, 143) raportoi VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston 

tutkimushankkeen LED- valaistuksen seurantatutkimus -osiossa, että LED-

valoputkien kuluttama sähköenergia oli 57 % pienempi kuin T8-loisteputkien ku-

luttama sähköenergia. Saman tutkimuksen havaintoihin kuului, että LED-

valoputkien luoma pöytätason valaistusvoimakkuus oli vain 8 % pienempi kuin 

T8-loisteputkien luoma valaistusvoimakkuus. Tutkimus suoritettiin Osuuskauppa 

Hämeenmaan Lahden Prisman kylmiötiloissa. LED-valaistus sopii erityisesti 

kylmiötiloin, koska sen aiheuttamat lämpökuormat ovat muuta valaistusta pie-

nemmät. 

 

Motivan (2013g) esimerkkilaskelmassa koulun luokkahuoneen valaistuksen elin-

kaarikustannukset (investointi, energia, huolto ja kunnossapito) vähenevät 30 pro-

senttia alkuperäisestä, kun perinteisten T8 2x36 W -loisteputkivalaisimien, joissa 

on liitäntälaitteena kuristin ja sytytin, sijaan valitaan nykyaikaiset T5 1x35 W -

loisteputkivalaisimet, joissa on elektroninen liitäntälaite. Kun tehokas valaistus 

varustetaan vielä läsnäoloautomatiikalla, valaistuksen ylläpitokustannukset ovat 

vieläkin alhaisemmat. Taulukko 8 havainnollistaa Osaramin laskeman lamppu-

tyypin vaihdosta saatavaa sähkönkulutuksen säästöpotentiaalin lamppua kohden 

erilaisissa käyttökohteissa. 
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Taulukko 8. Lampputyypin vaikutus sähkönkulutukseen (Motiva 2013g). 

 

 

3.11 Esimerkkejä energiatehokkaista kohteista 

 

Esimerkkikohteiksi on valittu Viikin ympäristötalo, Helsingin ja Uudenmaan sai-

raanhoitopiirin (HUS) Meilahden Potilastorni Helsingissä ja kauppakeskus Veturi 

Kouvolassa. Viikin ympäristötalo on esimerkki uudisrakennuksesta, joka perustuu 

kokonaisvaltaisesti ympäristönäkökohdat huomioivaan suunnitteluratkaisuun. 

Meilahden potilastorni on esimerkki 1960-luvun sairaalarakennuksesta, jonka 

saneerauksessa on huomioitu energiatehokkuusnäköäkulma. Lisäksi Meilahden 

potilastorni on hyvä vertailukohde tälle työlle, koska rakennus on saman aikakau-

den tuote kuin Kymenlaakson keskussairaala. Kauppakeskus Veturi puolestaan 

toimii esimerkkinä rakennuksesta, jolle tullaan hakemaan BREEAM-

ympäristöluokitusta. Veturi on myös kohde, jossa hyödynnetään geoenergiaa suu-

ressa mittakaavassa. 

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston käytössä oleva 

energiatehokas 6800 m2 toimistotalo valmistui syyskuussa 2011 Viikkiin. Viikin 

ympäristötalon ostoenergiankulutus on noin 70 kWh/m2, mikä on noin kolmasosa 

normaalin toistorakennuksen 2000-luvun energiankulutuksesta. Rakennuksessa 

tuotetaan uusiutuvaa energiaa 17 kWh/m2, mikä kattaa noin 20 prosenttia raken-

nuksen energiantarpeesta. Uusituvan energian tuotannossa hyödynnetään tuulta, 

aurinkoa ja maajäähdytystä. Energiatehokkuusinvestointien lisähinta oli 500 000 - 

600 000 euroa, mikä tarkoitti 3–4 % lisää rakennuskustannuksiin. Takaisinmaksu-

  Käyttökohde   Lampputyypin muutos   Säästöpotentiaali

   kWh/v   %

  lappua kohden   lamppua kohden

  Katuvalaistus,   Elohopealamppu  >   Suurpainenatrium-   300 kWh 50 %

  teollisuus   lamppu

  Toimistot, teollisuus   T8-loisteputki      >   LED-loistelamppu   75 kWh 50 %

  Toimistot, teollisuus   T8-loisteputki      >   T5-valaisin sensorilla   140 kWh 65 %

  Julkiset tilat, kodit   Hehkulamppu       >   LED-lamppu 90 %

                                >   Energiansäästö-    20-50 kWh 80 %

  lamppu

  Kodit, ravintolat,   Kylmäsäde-         >   Energiansäästö-   15 kWh 30 %

  myymälät   halogeeni   kylmäsädehalogeeni
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ajaksi energiatehokkuusinvestoineille on laskettu 10 - 15 vuotta. (Forsman 2012; 

Helsingin kaupunki 2013) 

 

Ympäristötalo on suunniteltu optimaalisesti aurinkoon ja vallitseviin tuuliin näh-

den. Rakennuksen eristävyys vastaa vuoden 2012 rakennusmääräyksiä, vaikka 

niistä ei ollut tietoa vuonna 2008. Ulkovaipan tiiveys n50 on 0,55, mikä on parem-

pi kuin passiivirakennusvaatimuksissa. Etelään suuntautuva kaksoisjulkisivu 

lämmittää talvisin ja varjostaa kesäisin liialta lämpökuormalta Myös rakennuksen 

valaistuksessa on huomioitu energiatehokkuus huomioimalla rakenneratkaisuissa 

päivänvalon hyödyntäminen sekä käyttämällä valaistuksessa läsnäolo-ohjausta ja 

led-teknologiaa. (Forsman 2012; Helsingin kaupunki 2013) 

 

Jäähdytyksen tuottamiseen Viikin ympäristötalossa tarvitaan 25 kpl 200 - 250 

metriä syviä jäähdytyskaivoja. Jäähdytysjärjestelmän kokonaisteho 160 kW (vas-

taava sähköteho noin 60 kW). Sähköä kuluttaa ainoastaan kiertovesipumppu. 2 

MWh/v sähkönkulutuksella voidaan tuottaa 68 MWh /v jäähdytysenergiaa. 

(Forsman 2012; Helsingin kaupunki 2013) 

  

Ympäristötalon aurinkosähköpaneelit on integroitu osaksi kaksoisjulkisivua, li-

säksi rakennuksen katolle on sijoitettu paneeleita. Aurinkopaneelit ovat yhteispin-

ta-alaltaan 572 m² ja niiden teho on 60 kW. Aurinkosähkövoimalan laskennallinen 

tuotto on noin 17 % vuotuisesta 6500 neliöisen toimistotalon sähkötehontarpeesta. 

Sähkö tuotetaan lisäksi neljällä 70 W kaupunkituuliturbiinilla. Tuulivoimalan tuo-

tannolla ladataan turvavalaistuksen akustoa. (Forsman 2012; Helsingin kaupunki 

2013) 

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Meilahden Potilastorni on 

vuonna 1965 valmistunut sairaalarakennus, jonka pinta-ala on noin 36 500 brm2 ja 

tilavuus noin 115 000 m3. Potilastornin saneeraus on parhaillaan käynnissä ja sen 

suunnitteluratkaisu perustuu HUS ohjeeseen ”Energiatehokkuuden varmistaminen 

HUS rakennusinvestoinneissa”. (Nurkkala 2013a) Energiatehokkuutta parantavien 
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ratkaisujen on laskettu pienentävän sairaalan lämmitysenergiankulutusta 25 pro-

senttia ja sähköenergiankulutusta 5 prosenttia (Nurkkala 2013b). 

 

Energiatehokkuuden parantamiseksi Potilastornin julkisivu toteutetaan kaksois-

julkisivuratkaisuna, mikä parantaa ulkoseinien U-arvoa määräysten mukaisesta 

0,17 W/m2K. Ikkunaratkaisussa on huomioitu sekä lämpöhäviöt että jäähdytystar-

ve. Ikkunat ovat kolmelasisia MSE puu-alumiini-ikkunoita, joiden U-arvo on alle 

1 W/m2K. Lisäksi ikkunat on varustettu auringonsuojalasilla ja sälekaihtimilla. 

(Nurkkala 2013a) 

 

Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa Potilastornissa päädyttiin yhdistelmä-

ratkaisuun, jossa ilmanvaihtokoneiden LTO-patterit on yhdistetty isoksi LTO-

verkoksi, johon liitetään lämpöpumput ja vedenjäähdytys. Järjestelmää voi käyttää 

normaalina LTO-järjestelmänä, poistoilma-lämpöpumppu-järjestelmänä tai veden-

jäähdytys-järjestelmänä, jolloin vedenjäähdytyskoneiden lauhdutus tapahtuu pois-

toilmapattereilla. Näillä ratkaisuilla erillisiä nestelauhduttimia ei tarvita eikä tu-

loilmakoneissa tarvita erillistä jäähdytyspatteria. Ilmanvaihdon tukilämmitysmuo-

tona toimii kaukolämpö. (Nurkkala 2013a) 

 

Meilahden Potilastornissa tullaan hyödyntämään maalämpöä ja -jäähdytystä. Sai-

raalan yhteyteen porataan maanalaiseen luolastoon 49 kappaletta 250 metriä syviä 

kaivoja. Kaivojen energiaa hyödynnetään sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. 

Maalämpöpumput on ohjattu samaan piiriin poistoilmalämpöpumppujen kanssa. 

Lämpöpumppujen tuottamaa lämpöä käytetään pääasiassa ilmanvaihdon lämmi-

tykseen, mutta sitä voidaan ohjata myös käyttöveden lämmitykseen ja lattialäm-

mitykseen. Tukilämmitysmuotona toimii kaukolämpö. Tehtyjen laskelmien mu-

kaan maalämpöjärjestelmä säästää kaukolämmön kulutusta n. 74 % (1700 MWh) 

ja lisää sähkönkulutusta n. 163 % (310 MWh) eli kokonaisenergia vähenee n. 56 

% (1390 MWh). Potilastornin jäähdytys saadaan suurimman osan vuotta vapaa-

jäähdytyksenä maasta. Järjestelmän lämpöpumppuja käytetään jäähdytykseen 

huippukuormien aikana kesällä. Tällöin lauhdelämpö voidaan käyttää hyödyksi 
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käyttöveden tai lattialämmityspiirin lämmitykseen tai se voidaan ajaa joko maa-

han tai poistoilmaan. (Nurkkala 2013a) 

 

Potilastornin saneerauksessa arvioidaan päästävän 35 prosentin sähkönsäästöön 

valaistuksessa, kun vanhat valaisimet vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin lois-

teputkivalaisimiin (T5). LED-teknologiaa tullaan hyödyntämään lähinnä WC- ja 

pesutiloissa. Muihin sairaalan tiloihin LED-teknologiasta ei vielä löydy tarkoituk-

senmukaisia ratkaisuja. (Nurkkala 2013a) 

 

Meilahden energiaratkaisun suunnittelussa tutkittiin myös aurinkolämmön hyö-

dyntämistä. Teholtaan noin 190 kW:n 75 aurinkokeräimestä muodostuvan järjes-

telmän takaisinmaksuajaksi olisi tullut noin 25 vuotta, mikä on sama kuin järjes-

telmän elinkaari. Tämän sijaan päätettiin toteuttaa pieni 15 keräimen järjestelmä 

palvelemaan pesutilojen lattialämmitysjärjestelmää. (Nurkkala 2013a) 

 

Kauppakeskus Veturi on Kouvolassa sijaitseva kauppakeskus, jonka tekniikan 

suunnittelun tavoite oli ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Kauppakes-

kuksen kokonaispinta-ala on 60 000 m2 ja sen myymäläpinta-ala 48 000 m2. Kes-

ko on yhteiskuntavastuun periaatteissaan sitoutunut panostamaan liike- ja toimiti-

lojensa energiatehokkuuteen. Kauppakeskuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheelle 

on myönnetty toistaiseksi Suomen korkein BREEAM-ympäristöluokitus arvosa-

nalla ”erittäin hyvä”, joka perustuu erityisesti ratkaisun energiatehokkuuteen ja 

uusituvan energian käyttöön. Varsinaista toiminnan aikaista BREEAM-luokitusta 

ollaan hakemassa. (Tikka 2013; Kesko 2011) 

 

Kauppakeskuksen rakenteet ovat tiiveydeltään huippuluokkaa. Lämmitysratkai-

suissa on huomioitu ekologisuus. Veturissa maalämpöä ja -jäähdytystä tuotetaan 

120 porakaivolla, joiden syvyys on 200 – 250 metriä. Järjestelmän teho on 1,5 

MWh ja sen tuotto on odotettua parempi johtuen kallioperässä olevista vesivir-

tauksista. Arviolta puolet kauppakeskuksen tarvitsemasta lämmitysenergiasta saa-

daan tuotettua maalämmöllä. Kaukolämpöä käytetään lisälämpönä kovilla pakka-

silla, sekä käyttöveden ja joidenkin erilliskohteiden lämmittämiseen. Lisäksi 



78 

 

kauppakeskuksen lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta saadaan parannettua 

johtamalla kylmäkoneiden lauhdelämpö lämmitysverkostoon. Myös ilmastointi-

ratkaisuissa energiatehokkuus on ollut hyvän sisäilman ohella merkittävänä kritee-

rinä. Esimerkiksi pienien liikkeiden jäähdytysenergia saadaan porakaivoista ja 

kaikissa poistoilmalaitteissa on lämmöntalteenotto. Lisäksi kauppakeskuksen vaa-

leat kattorakenteet vähentävät jäähdytysenergian tarvetta. (Tikka 2013; Kesko 

2012) 

 

Kauppakeskuksen sähköenergian käyttöä on voitu vähentää hyödyntämällä valais-

tuksessa LED-teknologiaa ja aikaohjausta. Valaistusta lisätään ja vähennetään 

portaittain ennen aukeamis- ja sulkemisaikoja. Lisäksi liikkeiden mainosvalot 

sammutetaan keskiyön ajaksi. (Tikka 2013) 
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 CASE: KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN RAKEN-

NUS- JA SANEERAUSHANKE 

 

4.1 Carea ja Kastek 

 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän eli Carea vastaa 

erikoissairaanhoidosta ja kehitysvammaisten erityishuollosta Kymenlaaksossa. 

Carean jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolah-

ti. Carean palveluita tuotetaan Kymenlaakson keskussairaalassa, Kymenlaakson 

psykiatrisessa sairaalassa ja eri sosiaalipalvelujen yksiköissä. Lisäksi kuntayhtymä 

ostaa palveluja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta ja sairaala Ortonista. 

Carea tuottaa palveluita 175 000 kansalaiselle 2 200 eri alan ammattilaisen voi-

min. Kymenlaakson keskussairaala on henkilöstömäärässä Carean suurin yksikkö. 

Henkilöstöstä noin 800 työskentelee keskussairaalassa. Kuntayhtymän vuoden 

2012 toimintakulut olivat 222 miljoonaa euroa, joista noin 103,4 miljoonaa euroa 

oli keskussairaalan toimintakuluja. Kymenlaakson keskussairaalassa sairaanhoito-

palvelut koostuivat vuonna 2012 150 224 avohoidon käynnistä, 23 418 DRG–

jaksosta (vuodeosasto- ja päiväkirurgiahoitojaksot) ja 1698 hoitopäivästä hengi-

tyshalvausten hoidossa. (Carea 2013a) 

 

Kastek Oy muodostui, kun Kastek-kiinteistöt, Kastek ja Kymen tekstiilihuolto 

yhdistyivät vuonna 2006. Kastek kuuluu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaali-

palvelujen kuntayhtymään ja sen omistaa 100 prosenttisesti Carea. Kastekin toi-

mipisteet sijaitsevat Kotkassa ja Kouvolassa ja sen toimialaan kuuluvat: 

 

 kiinteistöjen peruskorjaukset, rakennuttamisprojektit ja isännöinti 

 kiinteistötekniikan ja irtaimiston ylläpito ja korjaukset 

 lääkintäteknisten ja muiden toimintaan liittyvien laitteiden lakisääteiset 

tarkistukset 

 puhtaus- ja huoltopalvelut 

 tekstiilihuolto. 



80 

 

Kastekin kiinteistötekniikan vastuualueeseen kuuluu sairaalakiinteistöjen remon-

tointi ja irtaimiston ylläpito. Lisäksi se suunnittelee ja valvoo pienet kiinteistöjen 

muutostyöt. Rakennuttaminen ja isännöinti -osasto hallinnoi ja vuokraa kuntayh-

tymän kiinteistöjä sekä huolehtii kiinteistöjen peruskorjauksista sekä toimii pro-

jektien valvojana. LVI-tekninen huolto huolehtii sairaanhoitopiirin lämmön ja 

veden hankinnasta sekä jätehuollon toimivuudesta. LVI-tekniikan toimintaan kuu-

luu myös kiinteistöissä olevien kiinteiden talotekniikan järjestelmien huolto- ja 

käyttötehtäviä sekä irtaimiston, koneiden ja laitteiden huoltoa ja korjauksia. Lää-

kintälaitetekniikkaan toimialaan kuuluu apuvälineiden, laboratorio-, lääkintä-, 

röngten- ja sädehoitolaitteiden huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut. Sähkö-

automaatiotekniikan yksikön tehtäviä ovat muun muassa vahvavirtajärjestelmien, 

kiinteistön valvontajärjestelmien ja paloilmoitinjärjestelmien käyttö ja ylläpito. 

Lisäksi yksikkö ylläpitää hoitajankutsujärjestelmiä ja puhelinvaihdetta sekä huol-

taa sähkölaitteita. Sosiaalipalvelujen tekninen huolto huoltaa ja ylläpitää sosiaali-

palveluiden kiinteistöjen ja irtaimiston kuntoa. Puhtaus- ja huoltopalvelut tuottaa 

potilaan hoitoa tukevia peruspalveluita siivous-, huolto-, osastojen potilasateria-, 

asiakas-, ja avustamispalveluiden muodossa. Tekstiilihuolto tuottaa vaatehuoltoa 

Kymenlaakson alueen terveys- ja sosiaalihuollon laitoksille. Tekstiilien pesu ja 

viimeistely hoidetaan Kotkassa sijaitsevassa omassa pesularakennuksessa. (Kastek 

2013a) 

 

4.2 Keskussairaalan rakennus- ja saneeraushanke 

 

Pääosa keskussairaalan rakennuskannasta on otettu käyttöön 1960-luvun lopulla. 

Keskussairaalaa on laajennettu ja korjattu 1980-luvulla (sädehoidon järjestelyt), 

1990-luvulla (poliklinikkatilojen laajennus, keuhko-osaston rakentaminen sekä 

leikkaussalien korjaus) sekä 2000-luvun alussa (lastensairaalan korjaus). Myös 

osaa vuodeosastoista on saneerattu sisätiloiltaan. Rakennuksen julkisivut ja osa 

talotekniikasta ovat pikaisen korjauksen tarpeessa. (Carea 2011) 

 

Keskussairaalan rakennus- ja saneeraushankeen ajurina toimii se tosiasia, että 

nykyiset toimitilat ovat pääosin välttävässä kunnossa ja ne muodostavat palvelu-
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tuotannolle merkittävän riskin. Toimitilojen ajanmukaiseksi saattaminen vaatii 

perusteellisen korjauksen ja tilojen osittaisen uudelleenrakentamisen. Laajennus- 

ja korjaustoimenpiteistä ja jatkuvista kunnostustöistä huolimatta keskussairaala on 

uudistettava lähivuosien aikana koko tekniikan osalta, jos sairaalapalveluita halu-

taan tuottaa edelleen nykyisessä rakennuksessa. Jatkuvat korjaustoimenpiteet ja 

niistä johtuvat toimintakatkokset aiheuttavat tarpeettomia lisäkustannuksia toimi-

nalle. Sairaalan teknisellä uudistamisella voidaan saada aikaan merkittäviä talou-

dellisia säästöjä sekä samalla turvata toimivat olosuhteet sekä potilaille että työn-

tekijöille. (Carea 2011; Carea 2013b) 

 

Keskussairaalan uudistamistarpeesta on valmistunut tammikuussa 2011 Kotkan 

keskussairaalan hyvinvointipuiston hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa Hy-

vinvointipuiston kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 160,9 miljoonaa euroa, jossa 

laajennuksen (10.850 m2) kustannusten osuus on 52,6 miljoonaa euroa, vanhan 

rakennuksen (39.480 m2) saneerauksen 75,2 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin 

tilojen saneerauksen 16,0 miljoonaa euroa, pysäköinnin 15,3 miljoonaa euroa ja 

liikennejärjestelyjen 1,8 miljoonaa euroa. (Carea 2013b) 

 

Hankesuunnitelmassa arvioitiin, että teknisissä tavoitteissa tärkein lähtökohta on 

peruskorjata tilat sellaisiksi, että niitä on turvallista ja terveellistä käyttää. Ilman-

vaihdon osalta tämä tarkoittaa sitä, että tiloihin rakennetaan toiminnan kannalta 

riittävä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmön talteenotolla. 

Myös kaukokylmän käyttö suositeltiin selvitettäväksi. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

kalusteineen rakennetaan pääosin uudelleen. Uudet rakennukset omilla viemäri-

putkilla liitetään kaupungin verkostoon. Kaikki lämmitysjärjestelmät uusitaan. 

(Carea 2011) 

 

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin hallitus päätti helmikuussa 2013 keskussairaalan 

peruskorjauksen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamisesta ja hankeyhtiön pe-

rustamisesta. Hankeen kustannusarvion tavoitteeksi asetetaan 120 miljoonaa eu-

roa. Hallituksen lokakuun 2013 kokouksen pöytäkirjan mukaan Keskussairaalan 

laajennus- ja peruskorjaushankkeen yhteydessä nykyinen sairaalan päärakennus 
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peruskorjataan sekä ulkovaipan että sisäpuolisten rakenteiden osalta kokonaan 

niin, että käytännössä vain runkorakenteet säilytetään. (Carea 2013b) 

 

4.3 Rakennukset ja rakenteet 

 

Tässä työssä tarkastellaan kuvassa 14 näkyvistä keskussairaalan rakennuksista 

niitä, joissa toimivat muun muassa vuodeosastot, poliklinikat, ensiapu, teho-

osastot, leikkaussalit, dialyysi, ateriapalvelut, tekninen huolto ja sairaalan hallin-

toa eli sairaalan osia, johon saneeraustoimenpiteet kohdistuvat. Tästä osasta sai-

raalaa käytetään tässä työssä nimitystä päärakennus. Ulkopuolelle jätetään sairaa-

lan vanhan osan lämmitysenergiamittauksen piirissä olevista rakennuksista 2000- 

luvulla saneerattu lastensairaala, toimistokäytössä oleva D-talo ja asuntoina oleva 

E-talo.  

 

 

Kuva 14. Kymenlaakson keskussairaalan rakennusten sijainti tontilla.  
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Eri rakennusosien pinta-alat nähdään taulukossa 9 (Carea 2011; Kastek 2013b). 

Näitä pinta-aloja käytetään työn energiankulutus- ja kustannuslaskelmissa. 

 

Taulukko 9. Keskussairaalan rakennusten osien pinta-alat. 

Kymenlaakson keskussairaala Bruttoala bm2 

Taso -4 väestösuoja        2 140,7    

Taso -3 lämmönjakohuone           117,5    

Taso -2 lämmönjakohuone           954,5    

Taso -1 tunnelikerros      10 739,5    

Taso 0 pohjakerros      11 509,5    

Taso 1 1. kerros        7 993,0    

Taso 2 2. kerros        4 902,5    

Taso 3 3. kerros        3 439,5    

Taso 4 4. kerros        1 662,5    

Taso 5 5. kerros        1 662,5    

Taso 6 6. kerros        1 663,5    

Taso 7 7. kerros        1 650,0    

Taso 8 8. kerros        1 650,0    

Taso 9 9. kerros           849,1    

       50 934,3    

 Huoneistoala hum2  

       41 128,1    

Laskelmissa      41 100,0    

Vanhaosa      34 900,0    

Lastensairaala        3 100,0    

Laajennusosa        6 200,0    

Päärakennus      38 000,0    

 

Rakennukset sijaitsevat Carean omistamalla 10,3 hehtaarin kokoisella kallioisella 

tontilla. Rakennusten länsipuolella aukeaa merenlahti ja itäpuolella kulkee tiestöä. 

Pohjois- ja eteläsuunnassa tonttia ympäröivät asutusalueet. Rakennuksen muoto ja 

sijainti vaikuttavat osaltaan sen lämmitys- ja jäähdytysenergian tarpeeseen. Ra-

kennuksen sijainti lähellä merta ja rakennuksen korkea torniosa tekevät sen erit-

täin alttiiksi tuulen viilentäville vaikutuksille. Torniosan länsipuolen pitkällä jul-

kisivulla on puolestaan merkittävä vaikutus kesäajan huonelämpötiloihin. Raken-

nuksen vanha osa on betonirunkoinen, ulkoverhousmateriaalina on käytetty tiiltä, 

eristysmateriaalina 10 cm lasivillakerros ja sisäseinissä on käytetty betonia ja tiil-

tä. Laajennusosa on rakennettu betonielementeistä, jossa eristemateriaalina kova 
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villa. Rakennuksen ikkunat ovat pääasiassa kaksilasisia ja puurunkoisia ikkunoita, 

joissa on sälekaihtimet välissä. Rakennuksen rakenteet ja eristeet ovat monin pai-

koin kärsineet kosteusvaurioista, mikä osaltaan vaikuttaa niiden heikkoon lämpö-

talouteen. 

 

4.4 Lämmitysjärjestelmä, lämmitysenergiankulutus ja kustannukset 

 

Kymenlaakson keskussairaalan rakennus on liitetty Kotkan Energian kaukoläm-

pöverkkoon kahdella liittymällä. Ensimmäiseen liittymään kuuluvat 1967 ja 1988 

valmistuneet osat ja toiseen vuonna 1993 valmistunut laajennus. Kaukolämmön 

mitattu huipputeho on noin 3 MW. Lämpö jaetaan aluelämpöverkostoilla sairaalan 

eri osiin. Lisäksi sairaalassa tuotetaan höyryä kahdella maakaasukäyttöisellä katti-

lalaitoksella sairaalalaitteiden tarpeisiin. Kattilalaitos toimii myös varajärjestel-

mänä lämmöntuotantoon. Lämmön luovutus tapahtuu radiaattoreilla ja ilmanvaih-

toverkoston kautta. Lisäksi tuulikaapeissa ja ulko-ovellisilla rappukäytävätasan-

teilla käytetään termostaattiohjattuja kierrätysilmakoneita. (Energiakatselmus 

2009, 10 ja 15) Kotkan Energian kaukolämmöntuotanto perustuu valtaosaltaan 

lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, jossa käytettävät polttoaineet hyödynnetään 

tehokkaasti ja savukaasut puhdistetaan keskitetysti. Vuonna 2012 Kotkan Energi-

an myymästä kaukolämmöstä tuotettiin 73 % Hovinsaaren biovoimalaitoksessa ja 

Korkeakosken hyötyvoimalaitoksessa, 24 % yhteistuotantolaitoksissa maakaasulla 

ja 3 % lämpökeskuksissa maakaasulla ja öljyllä. Kaukolämmön raaka-aineina 

toimivat biopolttoaineet 40 %, maakaasu 21 %, turve 21 %, jäte 17 % ja öljy 1 %. 

Kotkan Energian energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2012 noin 

130 gCO2/kWh. (Kotka Energia 2012) Kaukolämmön tuotannon keskimääräiset 

päästöt olivat vuonna 2011 Suomessa 197 gCO2/kWh (Energiateollisuus 2012). 

 

Keskussairaalan energiamittauksen piiriin kuuluvien rakennusten lämmitysenergi-

an (sairaalarakennukset, toimistotalo D ja asuinrakennus E) kulutus voidaan nähdä 

kuvassa 15. Rakennuskannan kaukolämmön vuosikustannus vuoden 2012 kulu-

tuksella ja hintatasolla on noin 515 000 €. (Kastek 2013b) Energiakatselmuksen 

(2009, 6) mukaan vuoden 2008 lämmitysenergiankulutus oli 78,7 kWh/m3 (kat-
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selmuksessa sairaalan tilavuudeksi ilmoitettu 156 288 r-m3) normitetun (sääkorja-

tun) kulutuksen 12 306,5 MWh /v mukaan laskettuna, mikä on huomattavasti suu-

rempi kuin rakennustyypin tilastomediaani 58,1 kWh/m3. 

 

2012 2011 2010 2009 2008

Mitattu kaukolammön
kulutus MWh/a

10 538 9 607 11 399 10 906 10 208

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 

Kuva 15. Kaukolämmön kulutus kaikki keskussairaalan rakennukset 2012 - 2008. 

(Kastek 2013b). 

 

Taulukosta 10 voidaan nähdä lämmönkulutuksen jakautuminen lämmitykseen, 

ilmavaihtoon ja käyttöveden lämmitykseen. Luvut ovat vuoden 2008 normitetun 

lämmönkulutuksen mukaan. Lämpimän käyttöveden lämmönkulutus on laskettu 

olettamalla, että 35 % mitatusta kokonaisveden kulutuksesta on lämmintä käyttö-

vettä. Lämmitysverkosto kuluttaa loput mitatusta lämmönkulutuksesta. (Energia-

katselmus 2009, 7 - 8) 

 

Taulukko 10. Kaukolämmön normitettu kulutusjakauma 2008 (Energiakatselmus 

2009, 7). 

Lämmönkulutuksen jakauma  MWh/2008 % 

Ilmanvaihto 5819 47 % 

Lämmitys 5401 44 % 

Lämmin käyttövesi 1087 9 % 

Yhteensä 12307 100 % 
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Ilmanvaihdon vuosikulutus 2008 on laskettu nimellisilmavirtojen, mitattujen tu-

loilman lämpötilojen, LTO-hyötysuhteiden sekä ilmastoinnin käyntiaikojen perus-

teella. Taajuusmuuttajasäädetyillä koneilla on keskimääräisen ilmavirran oletettu 

olevan 50 - 60 % nimellisestä. Vanhimmissa ilmastointikoneissa ei ole lämmön-

talteenottoa. Uudemmissa koneissa on vaihtelevaa lämmöntalteenottoteknologiaa. 

Koneissa on pyörivällä lämmöntalteenottokiekolla, varustettuja laitteita, nestekier-

toista talteenottoa hyödyntäviä neulapatterilaitteita sekä thermonet- ja econet-

koneita (Energiakatselmus 2009, 19 - 22). Jos nykyiset ilmastointilaiteet olisi va-

rustettu vähintään 65 prosentin vuosihyötysuhteen omaavilla LTO-laiteilla ja il-

mastoinnin käyntiajat ja ilmamäärät pysyisivät vakiona, pienenisi lämmitystarve 

jopa 2000 MWh. Tulos on saatu Kanervan (2013) ohjeiden mukaan laskemalla 

siten, että jos nykyinen LTO:n hyötysuhde on 0 %, on lämmönsäästö 65 % nykyi-

sestä vuosikulutuksesta. Jos LTO:n hyötysuhde kasvaa 10 prosenttiyksikköä, ny-

kyinen lämmön vuosikulutus pienenee 30 prosenttia jokaista 10 prosenttiyksikköä 

kohti. Ilmastoinnin Energiakatselmuksen (2009) mukaiset energiankulutukset, 

hyötysuhteet, ilmamäärät ja käyntiajat on nähtävissä liitteessä 3. 

 

Sinällään kaukolämmön käytöstä ei saada aikaiseksi kustannussäästöpotentiaalia. 

Kaukolämmön kulutuksen pienentäminen vaatii investointeja sairaalan rakentei-

siin, laitteisiin ja/tai järjestelmiin sekä muutoksia toimintatapoihin. Sairaala ei 

myöskään pysty suuresti vaikuttamaan kaukolämmön hintakehitykseen, tuotanto-

tapoihin tai ympäristövaikutuksiin, joten säästöpotentiaali on haettava yhdistämäl-

lä kaukolämmön käyttö muihin energian tuotanto- ja säästöratkaisuihin. Merkittä-

vä säästöpotentiaali saadaan korjaamalla sairaalan ulkoverhous, ikkunarakenteet 

ja muut rakenteet sekä lämmitysjärjestelmät sellaisiksi, että johtumislämpöhäviöt 

ja häviöt ilmavuotojen kautta pienenevät. Toiseksi lämmitysenergiasta suuri osa 

kuluu ilmastoinnin tulo- ja korvausilman lämmitykseen, joten säästöpotentiaalia 

löytyy ilmastoinnin lämmöntalteenoton tehostamisesta. Vaihtoehtoisia lämpö-

energian tuotantotapoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästö-

jen vähentämiseksi voisivat olla aurinkoenergia ja maalämpö sekä poistoilmaa 

ja/tai jätevettä hyödyntävien lämpöpumppujen käyttäminen lämmöntuotannossa. 
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4.5 Sähköjärjestelmät, sähkönkulutus ja kustannukset 

 

Keskussairaala on liitetty keskijännitekuluttajana Kymenlaakson Sähkö Oy:n 20 

kV:n verkkoon. Päiväajan huipputehontarve on noin 1250 kW ja yön aikaan te-

hontarve laskee 750 ja 800 kW välille. Suurin mitattu huipputeho energiakatsel-

muksen tarkastelujakson aikana oli noin 1 296 kW. Sairaala-alueella on käytössä 

kuusi sähköpääkeskusta. (Energiakatselmus 2009, 5 ja 11) Kaikki Carean ostama 

sähkö vuosina 2011 ja 2012 oli uusiutuvalla energialla (puu, tuuli ja vesivoima) 

tuotettua sähköä eli sähkön käytöstä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä (Carea 

2013c). Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Kymenlaakson Sähkön vuonna 

2012 toimittaman sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 293 gCO2/kWh, kun 

huomioidaan myydyn sähkön kaikki tuotantotavat ja raaka-aineet. Kymenlaakson 

Sähkön toimittaman sähkö koostuu uusituvilla energialähteillä 21 %, ydinvoimal-

la 34 % sekä fossiilisilla energian lähteillä ja turpeella 45 % tuotetusta sähköstä. 

(Kymenlaakson Sähkö 2013) 

 

Sairaalarakennusten sähköenergian kulutus vuosina 2012 – 2008 nähdään kuvassa 

16. Sähkönkulutuksen vuosikustannus koko sairaalan osalta vuoden 2012 kulu-

tuksella ja hintatasolla on noin 570 000 € (alv. 0 %). (Kastek 2013b)  

 

 

Kuva 16. Sähkönkulutus keskussairaalan rakennukset 2012- 2008 (Kastek 2013b). 
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Sähkönkulutus on pysynyt melko tasaisena viime vuosien aikana. Sairaalan säh-

kön ominaiskulutus on keskimäärin 48,0 kWh/m3 vuodessa, joka on suurempi 

kuin vastaavanlaisten rakennusten ominaiskulutus. Kohteen sähkön ominaiskulu-

tus ei kuitenkaan ole täysin vertailtavissa tilastollisiin ominaiskulutuksiin. Säh-

könkulutus jakautuu tasaisesi ympäri vuoden, koska sairaalan käyttö ei riipu vuo-

den ajasta. (Carea 2013c; Energiakatselmus 2009, 9) 

 

Energiakatselmuksessa (2009, 12) esitettyihin laskelmiin ja arvioihin perustuva 

vuoden 2008 sähkökulutuksen jakauma voidaan nähdä taulukossa 11. Kuten tau-

lukosta nähdään, sisävalaistus ja LVI-laiteet aiheuttavat suurimman sähkönkulu-

tuksen. Muu kulutus pitää sisällään sairaalalaitteiden sähkönkulutuksen ja pistora-

siasähkön. Tästä voitaisiin päätellä, että suurin kustannussäästöpotentiaali kiin-

teistön osalta saadaan valaistuksen ja LVI-laitteiden energiatehokkuutta paranta-

malla. 

 

Taulukko 11. Sähköenergian kulutusjakauma toiminnoittain 2008 (Energiakat-

selmus 2009, 8). 

Sähköenergian 

laskennallinen 

kulutusjakauma 

MWh/2008 % 

Sisävalaistus 2818 35 % 

LVI-laiteet 2315 30 % 

Muu kulutus 1896 25 % 

Kylmälaitteet 469 6 % 

Paineilma 156 2 % 

Ulkovalaistus 117 2 % 

Yhteensä 7771 100 % 

 

Nykyinen valaistus on pääosin toteutettu 35 - 58 W loisteputkivalaisimilla ja pie-

noisloistelampuilla. Vanhan osan valaistuksessa on osittain vielä alkuperäisiä 

1960-luvun loisteputkivalaisimia sekä T8- loisteputkivalaisimia. Laajennuksen ja 

lastensairaalan valaistusta on uusittu ja loisteputkivalaisimet ovat pääasiassa tyyp-

piä T5. Sisävalaistuksen suureen sähkönkulutukseen vaikuttaa osaltaan sairaala-

toiminnan ympärivuorokautinen luonne. Valaistusautomatikkaa kohteessa ei ole 

juurikaan käytössä. Liiketunnistimilla tapahtuvaa valaistuksenohjausta on hyö-

dynnetty esimerkiksi käytävissä. Ulkovalaistuksen ohjaus tapahtuu hämäräkytki-
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millä ja aikaohjauksella. (Energiakatselmus 2009, 24 - 25) Valaistuksen ajanmu-

kaistaminen saneerauksen yhteydessä voi tuoda merkittävää säästöä sähkönkulu-

tukseen, kun valaistuksessa hyödynnetään vähemmän energiaa kuluttavia ja hyvät 

heijastimet omaavia 35 watin T5-loisteputkivalaisimia sekä led-valaisimia. Li-

säsäästö voidaan saada aikaiseksi valaistusautomatikalla, esimerkiksi liikkeentun-

nistuksella sekä aika- ja hämäräohjauksella. 

 

LVI-laitteista suurimman sähkönkulutuksen aiheuttavat ilmastointikoneet. Ilmas-

tointikoneiden yhteenlaskettu nimellisteho on 250 kW ja energiankulutus vuoden 

2008 käyntiajoilla 2025 MWh vuodessa eli 87 prosenttia LVI-laitteiden sähkön-

kulutuksesta. (Energiakatselmus 2009, 8) Joitain ilmastointikoneita on vaihdettu 

vuoden 2008 energiakatselmuksen jälkeen, lähinnä kyseisten kohteiden tilojen 

käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi. Pääosa ilmastointikoneista on 1990-luvulta, 

mutta 1960-luvunkin koneita on käytössä. (Kastek 2013b) 

 

Kanervan (2013) mukaan ilmastointikoneiden puhallinmoottoreiden energiate-

hokkuus on parantunut viimevuosina, kun markkinoille on tullut uutta moottori-

teknologiaa. Jos oletuksena käytetään, että ilmamäärät ja käyntiajat pysyvät sa-

moina, voidaan vanhimpien 1960-luvun ilmastointikoneiden vaihtamisella uusiin 

saneerauksen yhteydessä saavuttaa jopa 25 prosentin säästö sähkönkulutuksessa 

verrattuna nykyisten puhallinmoottoreiden vuosikulutukseen. 1980- luvun ja 

1990- luvun alun koneiden osalta voi olla mahdollista saavuttaa noin 15 prosentin 

säästö puhaltimien sähkönkulutukseen. Nykyisillä ilmamäärillä ja käyntiajoilla 

syntyisi noin 140 MWh säästö sähkön vuosikulutukseen, jos ilmastointilaiteet 

olisivat nykyteknologian mukaisia. Energiakatselmuksen (2009) mukaiset ilmas-

toinnin vuoden 2008 energiankulutukset on nähtävissä liitteessä 3. 

 

Säästöpotentiaalin haku jäähdytysenergian tuotannosta ei ehkä ole mahdollista, jos 

tarvittava kylmäenergia tuotetaan kylmäkoneilla, sillä jäähdytyksen tarve saattaa 

saneerauksen myötä jopa kasvaa, kun rakenteet tulevat tiiviimmiksi. Toisaalta 

jäähdytysenergian tarpeeseen voidaan vaikutta myös valituilla julkisivun ja ikku-
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noiden saneerausratkaisuilla. Myös jäähdytysenergian tuotanto esimerkiksi maa-

jäähdytystä hyödyntäen voi tulla kyseeseen energiatehokkuuden parantamiseksi. 

 

4.6 Vesi- ja viemärijärjestelmät, vedenkulutus ja kustannukset 

 

Sairaala on liitetty Kymen veden vesijohto- ja viemäriverkostoon (Energiakatsel-

mus 2009, 5 ja 13). Koko sairaalan rakennuskannan vedenkulutus on vaihdellut 

viime vuosina jonkin verran, kuten kuvasta 17 on havaittavissa. Veden kulutuksen 

vuosikustannukset keskikulutuksella ja vuoden 2012 hintatasolla ovat noin 

175 000 €. (Kastek 2013b) 

 

 

Kuva 17. Vedenkulutus keskussairaalan rakennukset 2012 - 2008 (Kastek 2013b). 

 

Energiakatselmuksen (2009, 13) mukaan ominaiskulutus on 342 dm3/m3 vuodes-

sa, mikä on huomattavasti suurempi kuin rakennustyypin tilastomediaani 262 

dm3/m3 (Motivan tilastot) vuodessa. Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletetaan 

olevan 35 prosenttia kulutuksesta. 

 

Sairaalan vesikalusteet, hanat ja wc-altaat on vuosien saatossa vaihdettu vähem-

män vettä kuluttaviin, joten merkittävää kustannussäästöä saneerauksen yhteydes-

sä uusittavilla kalusteilla ei mahdollisesti saada (Kastek 2013b). Tutkittua tietoa 
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vedenkulutuksen jakautumisesta ei ole, joten tässä työssä vedenkulutusta tarkas-

tellaan käyttöveden lämmitykseen aiheuttamien kustannusten näkökulmasta.  
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 INVESTOINTIPOTENTIAALI 

 

5.1 Lähtöarvot 

 

Laskelmissa käytettävä kaukolämmön lähtöhinta on vuoden 2012 hintatasoon 

perustuva arvonlisäveroton kaukolämmön hinta. Kaukolämmön hinta muodostuu 

perusmaksusta ja energiamaksusta. Perusmaksun osuus oli noin 9 prosenttia kau-

kolämmön kokonaishinnasta. Kaukolämmön energiamaksu vaihtelee vuodenajan 

mukaan. Perushintaa maksetaan keväällä ja syksyllä. Kesällä (toukokuu - syys-

kuu) energianhinta on 60 prosenttia perushinnasta ja talvella (joulukuu - helmi-

kuu) 110 prosenttia perushinnasta. (Kastek 2013b) Kaukolämmön hinta on paino-

tettu vuoden 2012 mukaisilla eri hintakausien kulutuksilla. Kaukolämmön arvon-

lisäverottomaksi hinnaksi muodostui edellä mainittuja tietoja käyttäen 48,91 

€/MWh. 

 

 

Kuva 18. Keskimääräiset kaukolämmön verolliset energia- ja tehomaksun sisältä-

vät hinnat 2000 - 2013 Suomessa (Energiateollisuus 2013). 
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Laskelmissa kaukolämmön hintakehityksessä huomioidaan kuvan 18 mukainen 

kerrostalon kaukolämmön hinnan kehitys vuosien 2010 - 2013 ajalta. Laskelmissa 

oletetaan, että kaukolämmön hinta nousee 3 prosenttia vuodessa. Kaukolämmön 

hinta vuonna 2018, johon kustannussäästöt diskontataan, on 58,40 €/MWh. 

 

Laskelmien sähköenergian hinta perustuu myös vuoden 2012 hintatasoon ja kulu-

tukseen. Sähkön hinta koostuu perusmaksusta, sähkönsiirrosta, energiamaksusta, 

sähköverosta, tehomaksusta ja loistehomaksusta. Sähkön siirtomaksussa on kaksi 

hintaluokkaa, talviarkipäivä ja muu aika. Loistehomaksua ei pääsääntöisesti ole 

tarvinnut maksaa, joten se on jätetty huomioimatta. Sähkön hinnasta noin 54 % 

muodostuu energiamaksusta, 21 % sähköverosta, 15 % sähkönsiirrosta, 9 % te-

homaksusta ja alle 1 % perusmaksusta. Vuoden 2012 kustannuksilla ja kulutuksil-

la sähkön arvonlisäverottomaksi hinnaksi muodostui 7,71 senttiä/kWh (eli 77,13 

€/MWh). 

 

 

Kuva 19. Sähkön arvonlisäverollinen hinta kuluttajatyypeittäin. (Tilastokeskus 

2013a). 
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Laskelmissa sähköenergian hintakehityksessä käytetään kuvan 19 mukaista toteu-

tunutta yritys- ja yhteisöasiakkaiden hintakehitystrendiä, koska esimerkiksi säh-

kön tuotannosta, kysynnästä, verotuksesta ja tuotannon päästökauppapasta on run-

saasti eri skenaarioita, jotka voivat vaikuttaa arvaamattomasti sähkön hintakehi-

tykseen.  Laskelmissa perusoletuksena käytetään, että sähkö kallistuu 3 prosenttia 

vuodessa. Sähköenergian hinta vuonna 2018, johon kustannussäästöt diskonta-

taan, on 92,10 €/MWh. 

 

Laskelmissa laskentakorkona käytetään Carean investointihankkeissa käyttämää 

laskentakorkoa, joka on 5 %. Laskelmissa käytetään reaalikorkoa nimelliskoron 

(nimelliskorko sisältää inflaation) sijaan. Inflaatiokehityksen ennustaminen pitkäl-

le pitoajalle olisi tuonut uuden epävarmuustekijän laskelmiin, joten hinnat ovat 

vuoden 2012 rahan arvon mukaisia. 

 

Peruslaskelmissa käytetään 20 vuoden pitoaikaan. Pitoajaksi valittiin 20 vuotta, 

vaikka rakennusten rakenteiden elinkaari on huomattavasti pidempi, sillä useiden 

kiinteistöteknisten laitteiden elinkaari on 15 – 25 vuotta. Saneeraushanke tullaan 

toteuttamaan vaiheittain, joten energiatehokkuuden paranemisesta syntyvät säästöt 

syntyvät myös hankeen etenemisen myötä. Laskelmissa on kuitenkin käytetty 

oletuksena, että kaikki säästöt alkaisivat muodostua samanaikaisesti vuodesta 

2019 ja kustannussäästöt on diskontattu vuoteen 2018. 

 

Lämmitysenergian nykykulutus laskelmissa perustuu kuuden vuoden keskiarvo-

kulutukseen (vuoden 2010 lukuja muokattu oman kattilalaitoksen käytön vuoksi). 

Vanhan osan kaukolämpöliittymän kulutuksista on laskelmissa vähennetty lasten-

sairaalan sekä D-ja E-talojen kulutus. Laskelmissa tutkitaan siis saneerattavan 

sairaalaosan lämmönkulutusta. Taulukosta 12 voidaan nähdä laskelmissa käytet-

tävät nykyiset kulutuslukemat päärakennuksen osalta. Lämpimän käyttöveden 

osuus on saatu laskemalla, että vedenkulutuksesta 35 % on lämmintä vettä ja ve-

den lämmitys kulutta energiaa 58 kWh/m3. Pinta-alayksikköä kohti lasketuista 

lukemista tulee huomioida, että huoneistoala pitää sisällään kaikki rakennuskoko-
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naisuuden tilat siis myös kiinteistötekniset tilat ja väestösuojan, joista pääosa si-

jaitsee kellarikerroksissa. 

 

Taulukko 12. Lämmitysenergian keskikulustus päärakennus. 

TILALÄMMITYS             

Päärakennus vanhaosa        7 427    MWh     31 800    hum2 234 kWh/hum2 

Päärakennus laajennusosa          813    MWh       6 200    hum2 131 kWh/hum2 

Yhteensä       8 240    MWh     38 000    hum2 217 kWh/hum2 

LÄMMIN KÄYTTÖVESI 

Yhteensä       1 000    MWh     38 000    hum2 26 kWh/hum2 

LÄMMITYS YHTEENSÄ       9 240    MWh     38 000    hum2 243 kWh/hum2 

 

Sähköenergian kulutus perustuu kolmen vuoden keskikulutukseen. Sähkönkulu-

tuksesta on vähennetty lastensairaalan sähkönkulutus. Valaistuksen sähkönkulu-

tuksen on arvioitu pysyneen vuoden 2008 energiakatselmuksen tasolla, joten sen 

suhteellinen osuus kulutuksesta on kasvanut. LVI-laitteiden sähkönkulutus on 

hieman laskenut laitteissa tehtyjen muutosten vuoksi, mutta suhteellinen osuus on 

pidetty samana. Keittiötoimintojen siirtyminen pois sairaalakiinteistöstä on puo-

lestaan vaikuttanut vähentävästi sekä toiminnan aiheuttamaan että kylmälaitteiden 

sähkönkulutukseen. Kylmälaitteiden sähkönkulutuksen on arvioitu syntyvän pää-

asiassa ilmasoinnin jäähdytyksestä. Laskelmissa on käytetty taulukon 13 mukaista 

sähkönkulutusta ja sen prosentuaalista jakaumista eri toimintoihin. 

 

Taulukko 13. Sähkön kulutusjakauma. 

SÄHKÖNKULUTUS           38 000    hum2 

Sisävalaistus 38 %       2 594    MWh 68 kWh/hum2 

Ulkovalaistus 1 %            68    MWh 2 kWh/hum2 

Valaistus yhteensä 39 %       2 662    MWh 70 kWh/hum2 

LVI-laitteet 30 %       2 048    MWh 54 kWh/hum2 

Kylmälaitteet 5 %          341    MWh 9 kWh/hum2 

Kiinteistösähkö yhteensä 74 %       5 051    MWh 133 kWh/hum2 

Sairaalatoiminta ja muu käyttö 26 %       1 775    MWh 47 kWh/hum2 

YHTEENSÄ 100 %       6 825    MWh 180 kWh/hum2 
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Eri ratkaisuilla saatavista lämmitys- ja sähköenergian säästöistä muodostetaan 

kolme skenaariota. Skenaariot perustuvat vertailuun ja laskelmiin mitä eri tutki-

muksissa ja vertailuratkaisuissa on saavutettu, koska sairaalan saneerauksen suun-

nittelu on vasta kilpailutusvaiheessa. Tässä työssä ei myöskään ollut käytettävissä 

suunnittelutoimiston asiantuntemusta ja laskentatyökuluja esimerkiksi lämpöhävi-

öiden laskentaan eri rakenne- ja ilmastointiratkaisuilla. Lämmitysenergian osalta 

saneeraustoimenpiteiden yhteisvaikutuksen arviointi muodostui haasteeksi, eli 

kuinka rakennekorjaukset vaikuttavat ilmastointiin ja ilmamääriin, lämmitysener-

gian tarpeeseen ja edelleen ilmastoinnin lämmöntalteenottoon. Sairaalalaitteiden 

ja pistorasiasähkön säästöpotentiaalia ei skenaariossa 1 arvioitu, joten laskelmat 

eivät ole vertailukelpoisia esimerkiksi erilaisten tavoitearvojen kanssa. Myöskään 

pinta-alayksikköä kohti lasketut kulutukset eivät anna oikeaa kuvaa energiankulu-

tuksesta eri lähteissä käytettyjen erilaisten pinta-alayksikköjen vuoksi. Skenaariot 

1 ja 2 perustuvat lämmitysenergian osalta asuinrakennuksissa tehtyihin tutkimuk-

siin. Kyseisissä tutkimuksissa lähtökohtana oli kuitenkin rakennuksen rakenteisiin 

ja ilmastointiin tehdyt muutokset, joten katsottiin, että tuloksia voidaan hyödyntää 

erilaisista lämpökuormista huolimatta. 

 

Ensimmäisenä perusskenaariona laskelmissa oletetaan, että valittavalla korjaus-

konseptilla päästäisiin 45 % säästöön tilalämmityksen energiankulutuksessa. 

VTT:n ”Energiakorjausten teknologiat” -hankeen tulokset vanhojen asuinraken-

nusten energiakorjauksista tukevat oheista skenaariota. Säästö syntyisi johtumis-

häviöiden ja ilmavuotojen pienenemisestä ulkoverhouksen ja ikkunoiden perus-

korjausten myötä. Lisäksi ilmastoinnin ajanmukaistamisella ja lämmöntalteenoton 

tehostamisella saadaan lisäsäästöä lämmitysenergiankulutukseen. Lisäksi läm-

mönjakolaitteiden ja muun talotekniikan uusiminen pienentää lämmönkulutusta 

vähentyvien häviöiden ja tarkemman säätötekniikkaan ansiosta. Eli lämmitys-

energiankulutus vähenee 3710 MWh. 

 

Sähkönkulutuksen säästöpotentiaali ensimmäiseen skenaarioon syntyy lähinnä 

valaistussähkön kulutuksen vähentymisestä. Valaistussähkön energiankulutuksen 

arvioidaan pienenevän noin 35 %, kun valaistus toteutetaan luvuissa ja 3.10 ja 



97 

 

3.11 esitettyjen ratkaisujen pohjalta. Lisäksi LVI-laitteiden sähkönkulutuksen ar-

vioidaan pienenevän 7 % nykyisestä (ilmastointikoneiden 9 % pienempi kulutus 

luvussa 4.5 esitetyn laskelman mukaan). Sähkönkulutus vähenee näillä toimenpi-

teillä 1075 MWh. 

 

Pulakan (2013) esittämien arvioiden mukaan, kun korjausrakentaminen toteute-

taan eritasoisilla matalaenergiaratkaisuilla, voidaan päästä 50 - 75 % säästöihin 

lämmityksen energiankulutuksessa ja 20 - 50 % säästöihin sähkönkulutuksessa. 

Tästä ja VTT:n MENCOREN -hankeen tuloksista rakennetaan toinen, lämmitys-

energian osalta passiiviratkaisulle perustuva skenaario, jossa tilalämmityksen 

energiankulutus vähenee 60 % eli tarvitaan 4940 MWh vähemmän kaukolämpöä. 

Sähkön ostoenergian kokonaiskulutus vähenee 20 % (1365 MWh) tässä skenaa-

riossa edellä mainittuun Pulakan esittämään arvioon perustuen. Tämän toisen ske-

naarion vähennyksiin pääsemiseksi tarvitaan omaa uusiutuvaan energiaan perus-

tuvaa energiantuotantoa, esimerkiksi jäähdytyksen tuottamista vapaajäähdytykse-

nä. 

 

Kolmas skenaario perustuu vertailuratkaisuun saman aikakauden sairaalaraken-

nuksen saneeraushakkeesta. HUS:in Meilahden Potilastornin energiatehokkuutta 

parantavilla saneerausratkaisuilla on laskettu vähennettävän lämmitysenergianku-

lutusta 25 % ja sähköenergiankulutusta 5 %. Tämä tarkoittaisi Kymenlaakson 

keskussairaalan tapauksessa, että lämmitysenergian kokonaiskulutus vähenisi 

2310 MWH ja sähköenergiankulutus 340 MWh. Taulukossa 14 nähdään energi-

ankulutukset yllä esitetyllä kolmella eri skenaariovaihtoehdolla. 
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Taulukko 14. Energiankulutus eri skenaarioilla. 

Skenaario 1. Nyt   Vähennys   Muutos Tulevaisuus   

Lämmitys 9240 MWh 3710 MWh 40 % 5530 MWh 

Sähkö 6825 MWh 1075 MWh 16 % 5750 MWh 

Yhteensä 16065 MWh 4785 MWh 30 % 11280 MWh 

Skenaario 2. Nyt   Vähennys     Tulevaisuus   

Lämmitys 9240 MWh 4940 MWh 53 % 4300 MWh 

Sähkö 6825 MWh 1365 MWh 20 % 5460 MWh 

Yhteensä 16065 MWh 6305 MWh 39 % 9760 MWh 

Skenaario 3. Nyt   Vähennys     Tulevaisuus   

Lämmitys 9240 MWh 2310 MWh 25 % 6930 MWh 

Sähkö 6825 MWh 340 MWh 5 % 6485 MWh 

Yhteensä 16065 MWh 2650 MWh 16 % 13415 MWh 

 

5.2 Tulokset eri skenaarioilla ja herkkyysanalyysi tuloksista 

 

Ensimmäisen skenaarion, jossa kaukolämmön kulutus vähenee 40 % ja sähkönku-

lutus 16 % vuodessa nykyisestä, investointipotentiaaliksi saadaan 5,2 miljoonaa 

euroa (M€). Tästä 69 prosenttia syntyy lämmityskustannusten pienenemisen muo-

dossa. Toisessa skenaariossa, jossa energiansäästö saavutettaisiin matalaenergia-

ratkaisulla (kaukolämpöä 53 % ja ostosähköä 20 % vähemmän), muodostuu in-

vestointipotentiaaliksi 6,8 miljoonaa euroa. Myös tässä skenaariossa lämmityskus-

tannusten säästöstä muodostuu pääosa investointipotentiaalista eli 70 prosenttia. 

Kolmannessa vertailukohteeseen perustavassa skenaariossa, jossa kokonaislämmi-

tysenergiankulutus pienenee 25 % ja sähköenergiankulutus 5 %, investointipoten-

tiaaliksi muodostuu 2,7 miljoonaa euroa. Kolmannessa skenaariossa 81 prosenttia 

investointipotentiaalista muodostuu lämmitysenergian kustannussäästöstä. Eri 

skenaarioiden tulokset nähdään taulukossa 15.  
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Taulukko 15. Investointipotentiaalin kolme skenaariota. 

  Nyt Muutos Tulevaisuus Investointipotentiaali 

Skenaario 1. MWh  %  MWh 1000 € 

Lämmitys        9 240     40            5 530                           3 563    

Sähkö        6 825     16            5 750                           1 628    

Yhteensä      16 065     30          11 280                           5 191    

  Nyt Muutos Tulevaisuus Investointipotentiaali 

Skenaario 2. MWh  %  MWh 1000 € 

Lämmitys        9 240     53            4 300                           4 744    

Sähkö        6 825     20            5 460                           2 067    

Yhteensä      16 065     39            9 760                           6 811    

  Nyt Muutos Tulevaisuus Investointipotentiaali 

Skenaario 3. MWh  %  MWh 1000 € 

Lämmitys        9 240     25            6 930                           2 218    

Sähkö        6 825      5            6 485                              515    

Yhteensä      16 065     16          13 415                           2 733    

 

Yhden muuttujan herkkyysanalyysi, jossa tarkastellaan yhden tulokseen vaikutta-

van tekijän muutoksen vaikutuksia kokonaistulokseen, esitetään kuvissa 20, 21 ja 

22. Kaikissa skenaarioissa laskentakorko (tuottovaatimus), kaukolämmön kulutus 

ja pitoaika ovat merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä. Tuloksista tulee huomioi-

da, että ääriarvot esimerkiksi pitoajan, kaukolämmön ja sähkön kulutussäästön 

osalta eivät ole realistisia, joten ne on poistettu tuloksista. 
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Kuva 20. Herkkyysanalyysi skenaariosta 1. 

 

 

Kuva 21. Herkkyysanalyysi skenaariosta 2. 
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Kuva 22. Herkkyysanalyysi skenaariosta 3. 

 

Laskentakoron vaikutus eri skenaarioilla saatavaan investointipotentiaaliin voi-

daan nähdä taulukossa 16. Alkuperäisissä laskelmissa laskentakorko on 5 %, joka 

on Carean investointihankkeilleen yleisesti käyttämä tuottovaatimus. Oletuksella, 

että saneerauksen energiatehokkuutta parantaville investoineille ei asetettaisi tuot-

tovaatimusta, muodostuu investointipotentiaali huomattavasti suuremmaksi, kuten 

taulukon rivillä laskentakorko 0 % nähdään. Usein kuitenkin investoineissa las-

kentakorko asetetaan vähintään lainakoron suuruiseksi. 

 

Taulukko 16. Laskentakoron vaikutus investointipotentiaaliin. 

LASKENTAKORKO 

1. SKENAARIO 

1000 € 

2. SKENAARIO 

1000 € 

3. SKENAARIO 

1000 € 

0,00 %              8 737               11 464                 4 600    

1,25 %              7 595                 9 966                 3 999    

2,50 %              6 647                 8 722                 3 500    

3,75 %              5 856                 7 683                 3 083    

5,00 %              5 191                 6 811                 2 733    

6,25 %              4 630                 6 075                 2 438    

7,50 %              4 153                 5 450                 2 187    

8,75 %              3 747                 4 916                 1 973    

10,00 %              3 398                 4 459                 1 789    
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Kaukolämmön ja sähkön vuotuisen hinnan nousun vaikutukset investointipotenti-

aaliin nähdään taulukossa 17. Tuloksista tulee huomioida, että tutkittaessa sähkön 

hinnan nousua, kaukolämmön hinnan nousu pysyy alkuperäisenä 3 prosenttina. Ja 

vastaavasti tutkittaessa kaukolämmön hinnan nousua, sähkön hinnan nousu pysyy 

alkuperäisenä 3 prosenttina. Energian hinnan nousun arvioimien muodostaa las-

kelmiin erittäin suuren epävarmuustekijän. Eri hinnannousuprosenttien tulemien 

todennäköisyyttä ei tässä työssä ole kuitenkaan ryhdytty arvioimaan. Hinnannou-

suprosenttien ääriarvot eivät ehkä ole realistisia, mutta ne on otettu mukaan, jotta 

nähdään paremmin, mikä merkitys energian hinnannousulla on tuloksiin. Vertailu-

tietona voidaan mainita, että investointipotentiaali vuoden 2012 sähkön ja lämmön 

hinnoilla muiden tekijöiden pysyessä alkuperäisinä, on 1. skenaariossa 3,3 mil-

joonaa euroa, 2. skenaariossa 4,3 miljoonaa euroa ja 3. skenaariossa 1,7 miljoonaa 

euroa. 

 

Taulukko 17. Kaukolämmön ja sähkön hinnan nousun vaikutus investointipotenti-

aaliin. 

KAUKOLÄMMÖN 

HINNAN NOUSU 

1. SKENAARIO 

1000 € 

2. SKENAARIO 

1000 € 

3. SKENAARIO 

1000 € 

0,00 %              3 889                 5 078                 1 923    

0,75 %              4 158                 5 436                 2 090    

1,50 %              4 461                 5 840                 2 279    

2,25 %              4 804                 6 296                 2 492    

3,00 %              5 191                 6 811                 2 733    

3,75 %              5 629                 7 395                 3 006    

4,50 %              6 125                 8 055                 3 315    

5,25 %              6 687                 8 803                 3 665    

6,00 %              7 323                 9 651                 4 061    

SÄHKÖN HINNAN 

NOUSU 

1. SKENAARIO 

1000 € 

2. SKENAARIO 

1000 € 

3. SKENAARIO 

1000 € 

0,00 %              4 596                 6 056                 2 545    

0,75 %              4 719                 6 212                 2 584    

1,50 %              4 857                 6 388                 2 628    

2,25 %              5 014                 6 587                 2 677    

3,00 %              5 191                 6 811                 2 733    

3,75 %              5 391                 7 065                 2 797    

4,50 %              5 618                 7 353                 2 868    

5,25 %              5 874                 7 679                 2 949    

6,00 %              6 165                 8 048                 3 041    
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Taulukon 18 tiedoista nähdään investointipotentiaali erimittaisilla hankkeen pito-

ajoilla eli kuinka monelta vuodelta kustannussäästöjä on laskettu syntyvän. Tulok-

sista tulee kuitenkin huomioida, että pisimmät pitoajat eivät ehkä ole mahdollisia 

ilman lisäinvestointeja. 

 

Taulukko 18. Pitoajan vaikutus investointipotentiaaliin. 

PITOAIKA, VUOTTA 

1. SKENAARIO 

1000 € 

2. SKENAARIO 

1000 € 

3. SKENAARIO 

1000 € 

15              4 074                 5 346                 2 145    

20              5 191                 6 811                 2 733    

25              6 205                 8 143                 3 268    

30              7 127                 9 352                 3 753    

 

Herkkyysanalyysin tuloksista taulukossa 19 nähdään kuinka investointipotentiaali 

muuttuu kussakin skenaariossa erisuuruisilla kaukolämmön kulutuksen vähennyk-

sillä. Koska investointipotentiaalista suurin osa syntyy lämmönkulutuksen vähe-

nemisen seurauksena, ovat muutokset investointipotentiaaliin merkittäviä, jos vä-

hennykset poikkeavat merkittävästi alkuperäisistä. 

 

Taulukko 19. Investointipotentiaali erisuuruisilla kaukolämmön kulutuksen vä-

hennyksillä. 

KULUTUSSÄÄSTÖ KAUKOLÄMPÖ 

  1. SKENAARIO 2. SKENAARIO 3. SKENAARIO 

  MWH 1 000 € MWH 1 000 € MWH 1 000 € 

-100 % 0            1 628    0            2 067    0               515    

-75 % 928            2 519    1235            3 253    578            1 069    

-50 % 1855            3 409    2470            4 439    1155            1 624    

-25 % 2783            4 300    3705            5 625    1733            2 179    

0 % 3710            5 191    4940            6 811    2310            2 733    

25 % 4638            6 082    6175            7 997    2888            3 288    

 

Sähkön kulutussäästön vaikutuksia investointipotentiaaliin nähdään taulukossa 20. 

Taulukon riviltä -100 % voidaan nähdä mitä tapahtuu investointipotentiaalille, jos 

sähkönkulutusta ei onnistuta leikkaamaan nykyisestä tasosta. 
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Taulukko 20. Investointipotentiaali erisuuruisilla sähkönkulutuksen vähennyksil-

lä. 

KULUTUSSÄÄSTÖ SÄHKÖ 

  1. SKENAARIO 2. SKENAARIO 3. SKENAARIO 

  MWH 1 000 € MWH 1 000 € MWH 1 000 € 

-100 % 0            3 563    0            4 744    0            2 218    

-75 % 269            3 970    341            5 261    85            2 347    

-50 % 538            4 377    683            5 778    170            2 476    

-25 % 806            4 784    1024            6 295    255            2 605    

0 % 1075            5 191    1365            6 811    340            2 733    

25 % 1344            5 598    1706            8 143    425            2 862    
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Energiatehokkuus ja investointipotentiaali 

 

Rakennusten ja rakentamisen energiankulutus on merkittävä tekijä EU:n alueen 

kokonaisenergiankulutuksesta. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia energiankulutuk-

sesta käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa. Tämän kulutuksen vähentä-

miseksi ajureina toimivat niin ympäristö- kuin taloudelliset tekijät. Jotta ilmas-

tonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet 

voidaan saavuttaa, vaaditaan muutoksia niin rakennusten energiankulutukseen 

kuin niissä käytettävän energian tuotantotapoihin. Rakennusten ja rakentamisen 

energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi pyritään rakennusten energiate-

hokkuutta parantamaan niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Ohjausmekanis-

mina rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi EU:n alueella toimii raken-

nusten energiatehokkuusdirektiivin (2002/91/EY) sekä sen 2010 annettu muutos 

(2010/31/EU). 

 

Tämän työn lähtökohtana olivat Kymenlaakson keskussairaalan nykyisillä raken-

teilla ja tekniikalla syntyneet suuret energiakulutukset ja -kustannukset. Tutki-

muskohteena olleen sairaalan osan lämmitysenergiankulutus on keskimäärin 243 

kWh/hum2 ja keskimääräinen sähköenergiankulutus 180 kWh/hum2. Näillä kulu-

tuksilla ja vuoden 2012 hintatasolla aiheutuu noin 1,1 miljoonan euron vuosikus-

tannukset. 

 

Sairaalan lähivuosina toteuttavan saneerauksen yhteydessä lämmitysenergiankulu-

tukseen voidaan vaikuttaa merkittävästi valittavilla rakenne- ja laiteratkaisuilla, 

joilla vaipan ja ilmastoinnin lämpöhäviöt ja rakenteiden ilmavuodot pienenevät. 

Myös tilatehokkuuden parantaminen tulee huomioida potentiaalisena keinona 

lämmitysenergiankulutuksen pienentämiseen. Vanhojen 1960-luvun kerrostalojen 

lämmitysenergian kulutusta on voitu pienentää jopa 45 % korjaamalla rakenteet 

rakennusmääräysten mukaiselle tasolle ja tehostamalla ilmastoinnin lämmöntal-

teenottoa. Jos korjausrakentaminen toteutetaan matalaenergiaratkaisun pohjalta, 
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voidaan energiankulutuksessa päästä vielä merkittävämpiin säästöihin. Toisaalta 

1960-luvun sairaalan saneeraushankkeessa, jossa on huomioitu energiatehokkuu-

den vaatimukset, on laskettu lämmitysenergiankulutuksen pienenevän 25 %. 

 

Kymenlaakson keskussairaalan sähköenergian kulutuksesta merkittävimmän osan 

kuluttaa valaistus ja LVI-laiteet. Sairaalan saneerauksen seurauksena valaistuksen 

uusimisella saadaan merkittävimmät säästöt sähkönkulutukseen, kun hyödynne-

tään energiatehokkaita hyvillä heijastinominaisuuksilla varastettuja valaisimia. 

LVI-laitteiden energiatehokkuus on parantunut viime vuosina, mutta saneerauksen 

yhteydessä ei saatane merkittäviä säästöjä aikaiseksi, koska sähköä kuluttavien 

kiinteistöteknisten järjestelmien määrä tulee todennäköisesti kasvamaan. Esimer-

kiksi ilmastointikoneiden sähkönkulutus ei todennäköisesti pienene, koska hyvien 

sisäilmaolosuhteiden toteuttamiseksi vaaditaan nykyistä suurempia ilmamääriä. 

Rakennuksen tiiveyden ja sisäilmavaatimusten kiristymisen myötä myös tilojen 

jäähdytystarve tulee todennäköisesti kasvamaan. Tämä osaltaan lisää sähköener-

gian kulutusta, mikäli jäähdytysenergia tuotetaan kylmäkoneilla. 

 

Diplomityön empiriaosuudessa rakennuksen energiatehokkuutta parantavista ja 

vertailuratkaisuista laskettiin investointipotentiaali sairaalan rakennus- ja sanee-

raushankkeeseen. Investointipotentiaali tarkoitti tässä diplomityössä sitä tulevai-

suudessa syntyvien vuotuisten kustannussäästöjen diskontattua nykyarvoa, jolla 

voidaan rahoittaa sairaalan rakennus- ja saneeraushanketta. Investointipotentiaali 

laskettiin muodostamalla kolme eri vertailuratkaisuihin ja laskelmiin perustuvaa 

skenaariota, joilla tutkittiin kuinka paljon lämmitys- ja sähköenergiankulutusta 

olisi mahdollista vähentää sairaalan peruskorjauksella.  

 

Ensimmäisen skenaarion, jossa tilalämmityksenenergiankulutus väheni 45 % ja 

sähkönkulutus 1075 MWh vuodessa nykyisestä, investointipotentiaaliksi saatiin 

5,2 miljoonaa euroa. Tästä investointipotentiaalista 69 prosenttia syntyy lämmi-

tyskustannusten pienenemisen muodossa. Toisessa skenaariossa energiansäästö 

saavutetaan matalaenergiaratkaisulla, jossa tilalämmityksen energiankulutus on 60 

% ja sähköenergiankulutus 20 % nykyistä pienempi. Näillä energiansäästöillä 
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investointipotentiaaliksi muodostuu 6,8 miljoonaa euroa. Myös tässä skenaariossa 

lämmityskustannusten säästöstä muodostuu pääosa investointipotentiaalista eli 70 

prosenttia. Kolmannessa skenaariossa, jossa kokonaislämmitysenergiankulutus 

pienenee 25 % ja sähköenergiankulutus 5 %, investointipotentiaaliksi muodostuu 

2,7 miljoonaa euroa. Kolmannessa skenaariossa 81 % potentiaalista muodostuu 

lämmitysenergian kustannussäästöstä. Eri skenaarioiden investointipotentiaalit 

voidaan suhteuttaa koko saneeraushankeen 120 miljoonan euron tavoitekustan-

nusarvioon. 

 

Investointipotentiaalia sairaalan saneeraushankkeeseen saadaan merkittävässä 

määrin, jos lämmitysenergiankulutusta saadaan pudotettua skenaarioiden 1 tai 2 

tasolle. Vaikka skenaarioiden 1 ja 2 kulutustasolle pääsemisen perusinvestointi-

kustannukset olisivat suuremmat, voidaan näitä investointikustannuksia kattaa 

tulevaisuudessa saatavilla käyttökustannussäästöillä. Näin ei kuitenkaan saada 

energiatehokkuutta parantavien investointien elinkaarikustannuksiin merkittäviä 

eroja. Jos kuitenkin huomioidaan pienemmän energiankulutuksen mukanaan tuo-

mat positiiviset ympäristövaikutukset, saadaan lisäarvoa investoinnille. Vaikka 

valaistussähkön osalta saataisiin merkittäviä säästöjä aikaiseksi, sähkönkulutus 

todennäköisesti lisääntyy toisaalla lisääntyvän kiinteistö- ja sairaalateknologian 

vuoksi. Tulee kuitenkin huomioida, että pienemmilläkin sähkönkulusta vähentä-

villä toimilla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä johtuen sähkön korkeasta 

hinnasta. Myös E-lukuun perustuviin energiankulutuksen tavoitearvoihin pääse-

miseksi ostosähkön kulutuksen vähennyksistä saadaan suurempi hyöty, koska 

sähkön RakMK D3 (2012) mukainen E-luvun laskennassa käytettävä kerroin on 

1,7. Saneerauksen taloudellisten ja ympäristövaikutusten lisäksi tulee huomioida 

saneeraustoimenpiteillä saavutettavat sosiaaliset vaikutukset. Nämä sosiaaliset 

vaikutukset voivat syntyä esimerkiksi parempien sisäilmaolosuhteiden tai viih-

tyisämmän toimintaympäristön myötä.  

 

Skenaarion pohjana käytettyjen vertailuratkaisujen ristiriitaisuus vanhojen raken-

nusten korjausrakentamisen seurauksena saatavista energiankulutuksen säästöistä 

heikentää tulosten luotettavuutta. Tuloksista ei voi tehdä pitkälle meneviä johto-
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päätöksiä matalanenergiarakentamisen ja rakennusmääräystason ratkaisujen kus-

tannusvaikutuksista. Skenaarioiden tuloksista nähdään kuitenkin millaisia rahoi-

tusvaikutuksia eri suurusluokan energiakulutuksen säästöyhdistelmillä saadaan 

investointihankkeeseen. Lisäksi erityisesti herkkyysanalyysi, jossa on vertailtu 

erisuuruisia kaukolämmön- ja sähkönkulutussäästöjä, tarkentaa saatavaa infor-

maatiota. Saatuja tuloksia eri suurusluokan energiakulutuksen säästöillä saaduista 

investointipotentiaaliratkaisuista voidaan hyödyntää saneerausprojektin suunnitte-

lussa ja investointilaskennassa. 

 

6.2 Energiantuotanto vaihtoehtoisilla tuotantotavoilla 

 

Työssä tutkittiin millä menetelmillä sairaalarakennuksessa ja sairaalan tontilla 

voitaisiin tuottaa uusiutuvaa energiaa sekä ratkaisuja, joissa energiaa voidaan tuot-

taa nykyistä energiatehokkaammin. Näitä energian tuotantomuotoja tarkasteltiin 

lähinnä tutkimustulosten ja esimerkkiratkaisujen avulla pitäen mielessä kestävän 

kehityksen periaatteet. Tuulivoima ja uusituvan energiaraaka-aineen polttoon pe-

rustuvat energiantuotantoratkaisut jätettiin käsittelemättä, koska katsottiin, että 

kyseisiä laitoksia ei ole mahdollista toteuttaa sairaala-alueella. 

 

Lämpöpumppuihin perustuvista ratkaisuista löytyy potentiaalisia vaihtoehtoja 

ostoenergian osuuden pienentämiseksi. Ilma-ilmalämpöpumppuja ja ilma-

vesilämpöpuppuja suurissa rakennuksissa kannatta hyödyntää lähinnä erilliskoh-

teissa, jotka sijaitsevat kaukana varsinaisesta lämmitysverkoston piiristä. Sairaala-

rakennusten jatkuvan poistoilmavirta tarjoaa hyvän mahdollisuuden poistoilma-

lämpöpumppujen hyödyntämiseen. Takaisinmaksuaika esimerkkikohteessa pois-

toilmalämpöpumppujärjestelmälle oli noin 3,5 vuotta. 

 

Kymenlaakson keskussairaalan kallioinen tontti tarjoaa mahdollisesti hyvät puit-

teet geoenergian hyödyntämiseen, jos tontin kallioperä osoittautuisi sopivaksi po-

rakaivojen tekoon. Porakaivoista saatava energiantuotto riippuu maaperän laadus-

ta ja maaperässä mahdollisesti olevista vesivirtauksista. Näiltä osin keskussairaa-

lan tontista ei ole tutkittua tietoa, joten geoenergian hyödyntäminen vaatii lisätut-
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kimuksia alueen geologiasta. Läheisen merenlahden hyödyntämistä lämmitys- ja 

jäähdytysenergian lähteenä saattaa rajoitta merenlahden paikoittain alle kahden 

metrin syvyys keskussairaalan tontin edustalla.  

 

Geoenergiaratkaisun kannattavuus on silloin paras, kun energiaa hyödynnetään 

sekä lämmitykseen että jäähdytykseen, näin järjestelmän takaisinmaksuaika saa-

daan kohtuulliseksi. Pelkän lämmityksen osalta maalämmön kannattavuutta hei-

kentää lämpöpumpun kuluttaman sähköenergian kalliimpi hinta verrattuna kauko-

lämmön hintaan ja maalämmitysjärjestelmän suuremmat investointikustannukset 

verrattuna kaukolämpöön. Erityisesti, jos maalämpöjärjestelmä perustuu porakai-

voihin, voivat investointikustannukset muodostua huomattaviksi. 

 

Oletuksella, että maalämmöstä noin kaksi kolmasosaa on uusiutuvaa ilmaisenergi-

aa ja noin yksi kolmasosa sähköenergiaa, niin vuoden 2012 hinnoilla yhden me-

gawattitunnin lämmitysenergian tuottaminen maalämmöllä maksaisi kuitenkin 

noin 50 prosenttia vähemmän kuin kaukolämmöllä, kun pelkkä energian hinta 

huomioidaan. Tästä voidaan päätellä, että investointikustannukset ovat merkittä-

vässä roolissa, kun tehdään ratkaisuja tuotetaanko lämmitysenergia maalämmöllä, 

kaukolämmöllä vai niiden yhdistelmällä, ja mikä on jäähdytysenergian tuotantota-

pa. Näitä investointikustannuksia ei tämän työn puitteissa ole ryhdytty arvioi-

maan, koska ei ole tietoa tontin soveltuvuudesta geoenergian tuotantoon, sairaalan 

nykyisen kaukolämpöjärjestelmän vaatimista korjausinvestoinnin suuruudesta 

eikä saneerauksen vaikutuksista jäähdytysenergian tarpeeseen. Geoenergian hyö-

dyntäminen lämmitykseen ja jäähdytykseen vähentäisi myös merkittävästi näiden 

toimintojen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä etenkin, jos Carean ostama sähkö on 

tulevaisuudessakin uusituvalla energialla tuotettua. Jos oletetaan, että Suomessa 

kaukolämmön- ja sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen suhde energiayksikköä 

kohti pysyy tulevaisuudessa samana, niin geoenergian hyödyntämien vähentää 

hiilidioksidipäästöjä sen tarvitsema pienemmän kokonaisenergian johdosta. 

 

Laajamittaista aurinkoenergian hyödyntämistä keskussairaalan tontilla rajoittaa 

sairaalarakennuksen korkea torniosa, joka varjostaa sen itäpuolella olevia laajoja 
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kattopintoja, jotka olisivat potentiaalisia aurinkokeräinten tai -paneelien sijoitus-

paikkoja. Myöskään torniosan seinäpintojen hyödyntäminen ei liene kannattavaa, 

koska pitkät julkisivut ovat länteen ja itään. Mahdollisia aurinkokeräinten ja -

paneelien sijoituspaikkoja voisivat olla torniosan eteläpuolella olevat alueet, jotka 

ovat tällä hetkellä pysäköintipaikkoina ja mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavan 

väistötilan rakennuspaikka. 

 

Aurinkolämmön taloudellista kannattavuutta heikentää Suomessa se, että tuotanto 

ajoittuu kesäkuukausiin, jolloin lämmitystarve on vähäinen. Lisäksi kaukolämmi-

tyksen piirissä olevissa rakennuksissa kaukolämmön hinta voi olla alhaisempi 

kesäaikana. Aurinkolämmön laajamittaista hyödyntämistä esimerkiksi Meilahden 

Potilastornin saneerausratkaisussa ei nähty kannattavaksi pitkän takaisinmaksu-

ajan vuoksi. Toteutetut aurinkolämpöjärjestelmät perustuvat yleisesti aurinko-

lämmön ekologisuuteen eikä niinkään taloudellisiin näkökohtiin. Myös yhteis-

kunnan tuella on ollut merkittävä rooli eräissä toteutetuissa aurinkojärjestelmärat-

kaisuissa. Aurinkolämmön kannattavuutta pelkästään taloudellista näkökulmasta 

voidaan pitää kyseenalaisena myös Kymenlaakson keskussairaalan tapauksessa, 

jos kaukolämmön hinnoittelupolitiikka pysyy nykyisenä. 

 

Aurinkosähkön kannattavuudesta Suomessa on monenlaisia näkökulmia. Saksas-

sa, jossa säteilymäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin Suomessa, nähdään aurin-

kosähkö kilpailukykyisenä ratkaisuna. Suomessa aurinkosähkön kannattamatto-

muutta on perusteltu korkeilla investointikustannuksilla, erityisesti aurinkopanee-

lien korkealla hinnalla. Toisaalta Viikin ympäristötalon kaikkien energiatehok-

kuutta parantavien ratkaisujen, johon aurinkosähköjärjestelmä sisältyi, takaisin-

maksuajaksi on arvioitu 10 – 15 vuotta, mikä on pienempi kuin laitteiden ja ra-

kennuksen elinkaari. Jos hyödynnetään luvun 3.8. Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston laskentaesimerkkiä, Kymenlaakson keskussairaalan nykyisellä sähkön-

hinnalla (10 snt/kWh, alv. 23 %) ja 5 % tuottovaatimuksella, aurinkosähköjärjes-

telmä voisi tulla kannattavaksi, jos investointikustannus olisi alle 1,5 snt/Wp. Sai-

raalassa ei tarvitsi myöskään investoida akkujärjestelmään jatkuvan sähkötehon 

tarpeen vuoksi.  
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 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön lähtökohtana on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalve-

lujen kuntayhtymässä eli Careassa käynnistymässä oleva Kymenlaakson keskus-

sairaalan saneeraus- ja rakennushankehanke. Tämän hankeen taustaksi haluttiin 

tutkia, kuinka sairaalan nykyisiä suuria energiankulutuksia ja -kustannuksia voisi 

pienentää peruskorjauksen yhteydessä huomioiden kestävän kehityksen periaat-

teet. Päätavoitteeksi tutkimukselle asetettiin vastata kysymykseen: ”Kuinka paljon 

sairaalan saneeraushankkeen ympäristömyönteisten ja energiatehokkaiden ratkai-

sujen tulevaisuudessa tuomilla käyttökustannussäästöillä voidaan rahoittaa koko 

investointihanketta?” Tämä päätutkimuskysymys jakautui kahteen osakysymyk-

seen: 

 

 Millä toiminnan ympäristömyönteisyyttä lisäävillä ratkaisuilla sairaalan 

energiatehokkuutta voidaan parantaa? 

 Mikä on energiatehokkailla ratkaisuilla saatava kustannussäästö? 

 

Vastaukseksi päätutkimuskysymykseen laskettiin saneeraustoimenpiteillä saata-

vissa oleva energiankulutuksen säästöistä syntyvä investointipotentiaali. Inves-

tointipotentiaalilla tarkoitetaan tässä työssä sitä tulevaisuudessa syntyvien vuo-

tuisten kustannussäästöjen diskontattua nykyarvoa, jolla voidaan rahoittaa raken-

nus- ja saneeraushanketta.  

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi sekä taustaksi investointipotentiaalin hakuun 

ja laskentaan tutkittiin kestävän kehityksen periaatteita, investointilaskentaa, ra-

kennusten energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja kuinka näihin tekijöihin 

voidaan vaikuttaa. Lisäksi tutkittiin vaihtoehtoisia kestävyyskriteerit huomioivia 

energiantuotantotapoja, joita olisi mahdollisuus hyödyntää sairaala-alueella. Työn 

keskiössä oli sairaalan energiatehokkuuden parantaminen kestävän kehityksen 

periaatteet ja lainsäädäntö huomioiden. 
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Investointipotentiaalin määrittämiseksi muodostettiin kolme skenaariota eritasois-

ten energiankulutusta vähentävien toimenpiteiden ja tutkimustulosten sekä toteu-

tusvaiheessa olevan saneeraushankeen pohjalta. Skenaarion, jossa lämmityksen 

energiankulutus vähenee 40 % ja sähkönkulutus 16 % nykyisestä, investointipo-

tentiaaliksi saadaan 5,2 miljoonaa euroa. Skenaariossa, jossa energiansäästö saa-

vutettaisiin matalaenergiatasoisella ratkaisulla (lämpöä 53 % ja sähköä 20 % vä-

hemmän), tuottaa 6,8 miljoonan euron investointipotentiaalin. Vertailuratkaisuun 

perustavassa skenaariossa, jossa lämmitysenergiankulutus pienenee 25 % ja säh-

köenergiankulutus 5 %, investointipotentiaaliksi muodostuu 2,7 miljoonaa euroa. 

Herkkyysanalyysissä todettiin, että laskentakorko, pitoaika ja kaukolämmön kulu-

tus vaikuttivat eniten tulokseen. 

 

Tutkimuksen tuloksina esiteltiin edellä esitetyt erisuuruisten energiankulutuksen 

vähennysten aikaansaamat käyttökustannussäästöistä syntyvät investointipotenti-

aaliratkaisut sekä energiatehokkuutta parantavia ympäristömyönteisiä rakenne- ja 

laiteratkaisuja sekä uusiutuvaan energiaan perustuvia energiantuotantomenetel-

miä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää alkavassa rakennus- ja saneerausinves-

toinnin suunnittelutyössä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. VTT:n Energiakorjausten teknologiat -hankkeen asuinkerrostaloja koske-

van osuuden lähtötiedot ja tulokset (Holopainen et al. 2007, 89 - 92). 

 

Tutkimuksessa käytettyjen kerrostalojen (tyyppitalo) lähtötiedot. 

 

jatkuu  



 

 

Liite 1 jatkoa 

 

Tyyppitalojen alkuperäinen lämpöenergian kulutus ja kustannukset Jyväskylässä. 

Lämmitysenergian hintana on käytetty 50 €/MWh. 

 

 

Tyyppitalojen lämpöenergian kulutus ja kustannukset perusparannuksen jälkeen. 

Lämmitysenergian hintana käytetty 50 €/MWh. 

 

 

  



 

 

Liite 2. VTT:n MENCOREN-hankkeen tutkimustuloksia (Häkkinen et al. 2012, 

liite B). 

 

 

 

 

jatkuu  

Energiankulutus korjaamaton asuinkerrostalo

Kokonais- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Käyttö- 

veden 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/   

m
2
,
  
v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/     

m
3
,
  
v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/brm
2
, v

–1920, öljylämmitys 303 647 72 645 231 002 29 870 174 44 23

–1920, kaukolämpö 269 636 72 645 196 991 27 600 149 37 21

1920–1939, öljylämmitys 315 375 78 266 237 109 37 100 148 42 23

1920–1939, kaukolämpö 279 970 78 266 201 704 35 940 126 35 22

1940–1959, öljylämmitys 257 974 63 076 194 898 37 520 149 42 29

1940–1959, kaukolämpö 229 112 63 076 166 036 35 440 127 36 27

1960–1969, öljylämmitys 352 560 82 145 270 415 60 030 148 45 33

1960–1969, kaukolämpö 312 915 82 145 230 770 57 460 126 39 31

1970–1979, öljylämmitys 342 083 87 355 254 728 60 570 137 40 33

1970–1979, kaukolämpö 303 662 87 355 216 307 57 840 116 34 31

1980–1989, öljylämmitys 236 059 62 130 173 929 42 290 131 38 32

1980–1989, kaukolämpö 209 560 62 130 147 430 40 350 111 33 30

1990–1999, öljylämmitys 232 240 62 596 169 644 43 550 127 37 33

1990–1999, kaukolämpö 206 341 62 596 143 745 41 590 108 31 31

2000–2008, öljylämmitys 241 160 104 670 136 490 66 890 75 22 37

2000–2008, kaukolämpö 211 610 104 670 106 940 64 270 59 18 35

Energiankulutus kerrostalossa passiivirakennustasoisen ulkoverhouskorjauksen jälkeen

Kokonais- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Käyttö- 

veden 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/   

m
2
,
  
v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/     

m
3
,
  
v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/brm
2
, v

–1920, öljylämmitys 179 660 72 645 107 015 29 870 81 20 22,5

–1920, kaukolämpö 159 550 72 645 86 905 27 600 66 16 20,8

1920–1939, öljylämmitys 195 450 78 266 117 184 37 100 73 21 23,2

1920–1939, kaukolämpö 173 510 78 266 95 244 35 940 60 17 22,5

1940–1959, öljylämmitys 152 000 63 076 88 924 37 520 68 19 28,7

1940–1959, kaukolämpö 135 010 63 076 71 934 35 440 55 16 27,1

1960–1969, öljylämmitys 271 300 82 145 189 155 60 030 104 32 32,9

1960–1969, kaukolämpö 240 780 82 145 158 635 57 460 87 26 31,5

1970–1979, öljylämmitys 277 400 87 355 190 045 60 570 102 30 32,6

1970–1979, kaukolämpö 246 240 87 355 158 885 57 840 86 25 31,1

1980–1989, öljylämmitys 195 610 62 130 133 480 42 290 100 29 31,8

1980–1989, kaukolämpö 173 650 62 130 111 520 40 350 84 25 30,4

1990–1999, öljylämmitys 195 670 62 596 133 074 43 550 100 29 32,6

1990–1999, kaukolämpö 173 860 62 596 111 264 41 590 83 24 31,2

2000–2008, öljylämmitys 208 630 104 670 103 960 66 890 57 17 36,9

2000–2008, kaukolämpö 183 060 104 670 78 390 64 270 43 13 35



 

 

Liite 2 jatkoa 

 

 

 

 

jatkuu  

Energiankulutus kerrostalossa ilmastoinnin saneerauksen jälkeen

Kokonais- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Käyttö- 

veden 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/   

m
2
,
  
v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/     

m
3
,
  
v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/brm
2
, v

–1920, öljylämmitys 278 530 72 645 205 885 39 120 155 39 29,5

–1920, kaukolämpö 247 310 72 645 174 665 36 850 132 33 27,8

1920–1939, öljylämmitys 288 500 78 266 210 234 37 100 131 37 23,2

1920–1939, kaukolämpö 256 190 78 266 177 924 45 920 111 31 28,7

1940–1959, öljylämmitys 236 360 63 076 173 284 37 520 133 38 28,7

1940–1959, kaukolämpö 209 920 63 076 146 844 35 440 112 32 27,1

1960–1969, öljylämmitys 245 940 82 145 163 795 63 960 90 27 35,0

1960–1969, kaukolämpö 218 410 82 145 136 265 61 390 75 23 33,6

1970–1979, öljylämmitys 230 480 87 355 143 125 64 750 77 22 34,8

1970–1979, kaukolämpö 204 710 87 355 117 355 62 020 63 18 33,4

1980–1989, öljylämmitys 157 040 62 130 94 910 45 270 71 21 34,1

1980–1989, kaukolämpö 139 490 62 130 77 360 43 330 58 17 32,6

1990–1999, öljylämmitys 153 460 62 596 90 864 45 340 68 20 34,0

1990–1999, kaukolämpö 136 150 62 596 73 554 43 380 55 16 32,5

2000–2008, öljylämmitys 208 940 104 670 104 270 60 880 58 17 33,6

2000–2008, kaukolämpö 183 450 104 670 78 780 58 260 43 13 32

Energiankulutus kerrostalossa, jossa hyödynnetään aurinkolämpöä käyttöveden lämmitykseen

Kokonais- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Käyttö- 

veden 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/   

m
2
,
  
v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/     

m
3
,
  
v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/brm
2
, v

–1920, öljylämmitys 267 325 36 323 231 002 29 870 174 44 22,5

–1920, kaukolämpö 233 314 36 323 196 991 27 600 149 37 20,8

1920–1939, öljylämmitys 276 242 39 133 237 109 37 100 148 42 23,2

1920–1939, kaukolämpö 240 837 39 133 201 704 35 940 126 35 22,5

1940–1959, öljylämmitys 226 436 31 538 194 898 37 520 149 42 28,7

1940–1959, kaukolämpö 197 574 31 538 166 036 35 440 127 36 27,1

1960–1969, öljylämmitys 311 488 41 073 270 415 60 030 148 45 32,9

1960–1969, kaukolämpö 271 843 41 073 230 770 57 460 126 39 31,5

1970–1979, öljylämmitys 298 406 43 678 254 728 60 570 137 40 32,6

1970–1979, kaukolämpö 259 985 43 678 216 307 57 840 116 34 31,1

1980–1989, öljylämmitys 204 994 31 065 173 929 42 290 131 38 31,8

1980–1989, kaukolämpö 178 495 31 065 147 430 40 350 111 33 30,4

1990–1999, öljylämmitys 200 942 31 298 169 644 43 550 127 37 32,6

1990–1999, kaukolämpö 175 043 31 298 143 745 41 590 108 31 31,2

2000–2008, öljylämmitys 188 825 52 335 136 490 66 890 75 22 36,9

2000–2008, kaukolämpö 159 275 52 335 106 940 64 270 59 18 35



 

 

Liite 2 jatkoa 

 

 

 

 

  

Energiankulutus kerrostalossa ikkunakorjauksen jälkeen

Kokonais- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Käyttö- 

veden 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/   

m
2
,
  
v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/     

m
3
,
  
v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/brm
2
, v

–1920, öljylämmitys 266 040 72 645 193 395 29 870 146,0 36,5 22,5

–1920, kaukolämpö 236 240 72 645 163 595 27 600 123,5 30,9 20,8

1920–1939, öljylämmitys 270 500 78 266 192 234 37 100 120,2 33,7 23,2

1920–1939, kaukolämpö 240 130 78 266 161 864 35 940 101,2 28,4 22,5

1940–1959, öljylämmitys 226 250 63 076 163 174 37 520 124,8 35,5 28,7

1940–1959, kaukolämpö 200 940 63 076 137 864 35 440 105,5 30,0 27,1

1960–1969, öljylämmitys 307 960 82 145 225 815 60 320 123,6 37,7 33,0

1960–1969, kaukolämpö 273 600 82 145 191 455 57 750 104,8 32,0 31,6

1970–1979, öljylämmitys 307 390 87 355 220 035 60 880 118,4 34,5 32,8

1970–1979, kaukolämpö 272 860 87 355 185 505 58 150 99,8 29,1 31,3

1980–1989, öljylämmitys 216 210 62 130 154 080 42 510 115,9 34,0 32,0

1980–1989, kaukolämpö 191 940 62 130 129 810 40 570 97,7 28,6 30,5

1990–1999, öljylämmitys 212 570 62 596 149 974 43 820 112,3 32,8 32,8

1990–1999, kaukolämpö 188 660 62 596 126 064 41 860 94,4 27,6 31,4

2000–2008, öljylämmitys 217 290 104 670 112 620 67 610 62,2 18,4 37,3

2000–2008, kaukolämpö 190 650 104 670 85 980 64 990 47,5 14,1 35,9

Energiankulutus kerrostalossa

Ulkoverhous, ilmastointi ja ikkunat korjattu sekä aurinkoenergia käytössä

Kokonais- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Käyttö- 

veden 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/   

m
2
,
  
v

Tila- 

lämmitys- 

energia 

kWh/     

m
3
,
  
v

Laitteiden 

sähkön 

kulutus 

kWh/brm
2
, v

–1920, öljylämmitys 123 930 36 323 87 608 39 540 66,1 16,5 29,8

–1920, kaukolämpö 109 950 36 323 73 628 37 270 55,6 13,9 28,1

1920–1939, öljylämmitys 132 350 39 133 93 217 37 100 58,3 16,3 23,2

1920–1939, kaukolämpö 117 560 39 133 78 427 46 350 49,0 13,7 29,0

1940–1959, öljylämmitys 106 270 31 538 74 732 37 520 57,2 16,2 28,7

1940–1959, kaukolämpö 94 370 31 538 62 832 35 440 48,1 13,7 27,1

1960–1969, öljylämmitys 136 060 41 073 94 988 64 420 52,0 15,9 35,3

1960–1969, kaukolämpö 120 700 41 073 79 628 61 850 43,6 13,3 33,9

1970–1979, öljylämmitys 144 490 43 678 100 813 65 240 54,3 15,8 35,1

1970–1979, kaukolämpö 128 200 43 678 84 523 62 510 45,5 13,3 33,6

1980–1989, öljylämmitys 104 460 31 065 73 395 45 610 55,2 16,2 34,3

1980–1989, kaukolämpö 92 770 31 065 61 705 43 670 46,4 13,6 32,9

1990–1999, öljylämmitys 104 370 31 298 73 072 45 690 54,7 16,0 34,2

1990–1999, kaukolämpö 92 690 31 298 61 392 43 730 46,0 13,4 32,8

2000–2008, öljylämmitys 160 340 52 335 108 005 61 340 59,6 17,7 33,9

2000–2008, kaukolämpö 140 660 52 335 88 325 58 720 48,7 14,5 32,4



 

 

Liite 3. Ilmastointikoneet (Energiakatselmus 2009, liite). 

 

 

jatkuu  

Lämpö/a Sähkö/a

Laite m³/s kW LTO η ma-pe la-su MWh MWh

Nykyiset aikaohjelmat

Korkea osa, A-puoli      

TK1 4 9,6 55 % 24h 24h 165,9 82,9

Thermonet 0 0 0 % 0 0

Korkea osa, A-puoli      

TK2 4 9,6 90 % 24h 24h 36,9 82,9

Thermonet 0 0 0 % 0 0

Korkea osa B-puoli      

TK3 4 9,6 55 % 24h 24h 165,9 82,9

Thermonet 0 0 0 % 0 0

Korkea osa B-puoli      

TK4 4 9,6 90 % 24h 24h 36,9 82,9

Thermonet 0 0 0 % 0 0

Korkea osa Hissiaulat      

TK5 1 2,4 75 % 24h 24h 23 20,7

Kiekko 0 0 0 % 0 0

Silmäyksikkö 2.Krs       

TK6 1,5 3 75 % 24h 24h 35 25,9

Thermonet 0 0 0 % 0 0

Lastensairaala

TK7 5 12 60 % 24h 24h 184,3 103,7

Econet 0 0 0 % 0 0

Magneettikuvaustila

TK10 0,4 1 0 % Käsiajolla Käsiajolla 36,9 8,3

0 0 0 0 % 0 0

Heräämö

TK14 1,32 3,2 30 % 05-20 05-20 49,2 17,1

Glygoli LTO 0,66 1 30 % 20-05 20-05 17,6 3,2

Leikkaussali 1

TK15 0,55 1,3 30 % 05-20 05-20 20,5 7,1

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 20-05 20-05 7,3 1,6

Leikkaussali 3

TK16 0,55 1,3 30 % 05-20 05-20 20,5 7,1

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 20-05 20-05 7,3 1,6

Leikkaussali 4

TK17 0,55 1,3 30 % 05-20 05-20 20,5 7,1

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 20-05 20-05 7,6 0

Leikkaussali 5

TK18 0,55 1,3 30 % Käsiajolla Käsiajolla 32,8 11,4

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 0 0

Leikkaussali 6

TK19 0,55 1,3 30 % Käsiajolla Käsiajolla 32,8 11,4

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 0 0

Leikkaussali 8        

TK20 0,55 1,3 30 % Käsiajolla Käsiajolla 32,8 11,4

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 0 0



 

 

Liite 3 jatkoa 

 

 

jatkuu  

Lämpö/a Sähkö/a

Laite m³/s kW LTO η ma-pe la-su MWh MWh

Nykyiset aikaohjelmat

Leikkaussali 2        

TK21 0,55 1,3 30 % Käsiajolla Käsiajolla 32,8 11,4 05-20

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 0 0 20-05

Leikkaussali 7        

TK22 0,55 1,3 30 % Käsiajolla Käsiajolla 32,8 11,4 05-20

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 0 0 20-05

Röntgen 1 krs.        

TK23 0,67 1,6 0 % 24h 24h 61,8 13,9 sama

0 0 0 0 % 0 0

CT tila ja TK-huone 1 krs.   

TK24 1,4 3,4 0 % 24h 24h 129 29 sama

0 0 0 0 % 0 0

Röntgen 1 krs.      

TK25 1 2,4 0 % 24h 24h 92,2 20,7 sama

Poisto thermonetin perässä 0 0 0 % 0 0

Kliininen labra 1 krs     

TK26 3 14,4 0 % 24h 24h 256 124,4 sama

0 0 0 0 % 0 0

Synnytysosasto pohjakerros       

TK27 1,9 4,6 0 % 24h 24h 175,1 39,4 sama

poistot thermonetin perässä 0 0 0 % 0 0

Välinehuolto pohjakerros       

TK29 2,7 6,5 40 % 24h 24h 149,3 56 06-18

glykoli LTO 0 0 0 % 0 0

Toimenpidetila endoskopia 1 krs.     

TK30 2,11 5,1 40 % 24h 24h 116,7 43,8 sama

glykoli LTO-piiri 0 0 0 0 0

Poliklinikat & ensiapu 1krs.     

TK31 2,21 5,3 0 % 24h 24h 203,7 45,8 sama

0 1,11 0 0 % 0 0

Poli 1 ja 2 krs.    

TK33 2,03 4,9 0 % 24h 24h 187,1 42,1 sama

poistot thermonetin perässä 0 0 0 % 0 0

Sädeosasto sädehoito tutkimustilat      

TK34 0,8 1,9 0 % 24h 24h 73,7 16,6 06-18

0 0 0 0 % 0 0

Isotooppi, radium terapiahuone pohjakerros     

TK35 1,3 3,1 0 % 24h 24h 119,8 27 sama

0 0 0 0 % 0 0

Kylpyosasto pohjakerros       

TK36 0,98 2,4 0 % 14h 14h 52,7 11,9 sama

0 0 0 0 % 0 0



 

 

Liite 3 jatkoa 

 

 

jatkuu  

Lämpö/a Sähkö/a

Laite m³/s kW LTO η ma-pe la-su MWh MWh

Nykyiset aikaohjelmat

Henkilökunnan pesu- & pukuhuone pohjakerros    

TK37 1,1 2,6 0 % 24h 24h 101,4 22,8

LTO TK30:lle 0 0 0 % 0 0

Fysioterapia pohjakerros       

TK38 1,4 3,4 0 % 24h 24h 129 29

0 0 0 0 % 0 0

Aula ajanvaraus neuvonta 1 krs.

TK39 1,7 4,1 0 % 24h 24h 156,7 35,3

0 0 0 0 % 0 0

Sädehoito koboltti pohjakerros      

TK41 1 2,4 0 % 24h 24h 92,2 20,7

kiertoilma, ei käytössä 0 0 0 % 0 0

Keittiö

TK46 11,1 26,6 0 % Käsiajolla Käsiajolla 1023,1 230,2

0 0 0

Kirjasto, sh hallinto      

TK47 1,3 3,1 0 % 70h/vk 16h/vkl 56,7 13,8

0 0 0 0 % 0 0

Ruokasali

TK48 2,4 5,8 0 % Käsiajolla Käsiajolla 221,2 49,8

0 0 0 0 % 0 0

Patologia

TK49 1,1 5,3 0 % Käsiajolla Käsiajolla 93,9 45,6

0 0 0 0 %

Obduktio

TK50 0,3 0,7 0 % 06-22 06-22 17 4,1

0 0,15 0,2 0 % 22-06 22-06 5,1 0,7

Pukuhuoneet

TK51 1,4 3,4 0 % 5.30-22 05.30-22 77,1 18,7

0 0 0 0 % 0 0

Metalliverstas

TK52 0,4 1 0 % ti-pe 7.15-16.00 8,8 2

0 0 0 0 % 0 0

Sädehoito os. pohjakerros      

TK54 0,4 1 0 % 24h 24h 36,9 8,3

0 0 0 0 % 0 0

Mikrobiologia

TK55 2,8 6,7 40 % 0 0

Kuutio 1,4 2,2 40 % Käsiajolla Käsiajolla 79,3 19,4

Välinehuolto toimistot/varasto pohjakerros      

TK56 0,55 1,3 0 % 24h 24h 50,7 11,4

0 0 0 0 % 0 0

Röntgen arkisto pohjakerros      

TK60 0,4 1 0 % 24h 24h 36,9 8,3

0 0 0 0 % 0 0



 

 

Liite 3 jatkoa 

 

 

jatkuu  

Lämpö/a Sähkö/a

Laite m³/s kW LTO η ma-pe la-su MWh MWh

Nykyiset aikaohjelmat

Lääkintälaite huolto       

TK61 0,5 1 0 % 24h 24h 46,8 8,3

0 0 0 0 % 0 0

Toimistot

TK62 0,4 1 0 % 5.30-21 5.30-21 22 5,4

0 0,2 0,3 0 % 21-5.30 21-5.30 6,4 0,8

Sähkö/autom.

TK65 0,4 1 0 % Käsiajolla Käsiajolla 36,9 8,3

0 0 0 0 % 0 0

Sädehoiden vuodeosasto       

TK67 1,1 2,6 70 % 24h 24h 30,4 22,8

 kiekko LTO 0 0 0 % 0 0

Tupakkahuone

TK68 0,4 1 0 % 24h 24h 36,9 8,3

0 0 0 0 % 0 0

Ortopedinen osasto 3 B erityishuoneet    

TK98, 0,52 1,2 0 % 24h 24h 47,9 10,8

0 0 0 0 % 0 0

Sydänangio

TK99 0,5 1,2 60 % 24h 24h 18,4 10,4

Kiekko 0 0 0 % 0 0

Apteekki

TK100 0,98 2,4 60 % Käsiajolla Käsiajolla 36,1 20,3

Kiekko 0,49 0,8 60 % 0 0

Sosiaalitilat

TK101 2 4,8 60 % 24h 24h 73,7 41,5

Kiekko 1 1,6 60 % 0 0

Arkisto

TK102 1 2,4 0 % 24h 24h 92,2 20,7

0 0 0 0 % 0 0

Teho-osasto

TK103 2,2 5,3 60 % 24h 24h 81,1 45,6

Kiekko 0 0 0 % 0 0

Keuhkosairaudet

TK104 1,27 3 60 % Käsiajolla Käsiajolla 46,8 26,3

Kiekko 0,64 1 60 % 0 0

PKL-Toimenpidetilat

TK105 1 2,4 70 % Käsiajolla Käsiajolla 27,7 20,7

Kiekko 0,5 0 70 % 0 0

Poli

TK106 2,6 6,2 70 % Käsiajolla Käsiajolla 71,9 53,9

Kiekko 1,3 2,1 70 % 0 0

Keuhko, vuodeos.       

TK106A 1,3 3,1 55 % Käsiajolla Käsiajolla 53,9 27

Kiekko 0,65 1 55 % 0 0



 

 

Liite 3 jatkoa 

 

 

Lämpö/a Sähkö/a

Laite m³/s kW LTO η ma-pe la-su MWh MWh

Nykyiset aikaohjelmat

Röngten, Fysiatria, kahvila      

TK107 2 4,8 50 % Käsiajolla Käsiajolla 92,2 41,5

Kiekko 1 1,6 50 % 0 0

Leikkausali 9       

TK-108 0,55 1,3 30 % 05-21 05-21 21,9 7,6

Glygoli LTO 0,28 0,5 30 % 21-05 21-05 6,5 1,4

Sos. Tilat Leikkausosasto      

TK-109 0,86 2,1 30 % 05-22 05-22 32,1 11,1

Glygoli LTO 0,43 0,8 30 % 20-05 20-05 11,4 2,6

Leikkausosasto

TK-110 1,48 3,6 30 % 24h 24h 95,5 30,7

Glygoli LTO 0,74 1,5 30 % 0 0

Laboratorio

TK-111 0,75 1,8 60 % 24h 24h 27,7 15,6

Glygoli LTO 0,38 0,6 60 % 0 0

Yhteensä 112,05 265,8 5818,8 2024,3

Uusittu 2008 jälkeen -16,3 -41,8 -1431,8 -347,7

Lastensairaala -5 -12 -184,3 -103,7

Yhteensä (laskelmissa) 90,75 212 4202,7 1572,9


