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Työssä esitetään kriteeristö tehostamaan energiatehokkuuden toteutumista kaupungin 
julkisissa rakennushankkeissa. Kriteeristön tarkoituksena on edistää julkisen uudisra-
kennushankkeen energiatehokkuutta, ottaen huomioon hankkeen kokonaistaloudelli-
suus. Energiatehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta kunnallisessa rakentamisessa sti-
muloivat mm. kansainvälisten ja kansallisten sopimusten energiansäästötavoitteet, sekä 
kuntien tiukka budjettitilanne.  
 
Jotta kokonaistaloudellisuustavoitteet täyttyisivät, työssä käytettiin hyväksi elinkaa-
riajattelutapaa. Työssä selvitettiin kirjallisuuden ja ammattilaisten haastattelujen tar-
joaman tiedon pohjalta, mitkä näkökohdat vaikuttavat julkisen palvelurakennuksen 
energiatehokkuuteen sen elinkaaren eri vaiheissa. Hankitun tiedon avulla luotiin kau-
pungin rakennusinvestointien hankinnasta vastaavien tahojen käyttöön tarkoitettu kri-
teeristö, joka auttaa tunnistamaan ja valitsemaan energiatehokkuuden ja kokonaistalou-
dellisuuden kannalta parhaimmat hankkeen toteutustavat. 
 
Jatkotoimenpiteenä työssä laadittua kriteeristöä tullaan kehittämään edelleen case -
kohteista saatavien kokemusten perusteella. Tutkimus osoitti, että uudisrakentamisen 
energiataloudellisuuden lisäksi on panostettava energiataloudelliseen korjausrakentami-
seen, koska olemassa oleva rakennuskanta muodostaa merkittävän osan kaupungin 
energiankulutuksesta.  
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In this thesis the set of criteria for realization of energy efficiency in municipal public con-
struction projects is being created. The goal of this set of criteria is to promote energy effi-
ciency of public construction projects, in an overall cost efficient way. Energy- and cost 
efficiency in public construction is currently being stimulated by energy reduction targets 
set by various national and international agreements as well as by poor budget situation of 
municipalities. 
 
Since overall cost efficiency needs to be taken into account in this study, the life cycle ap-
proach was applied. The study began by identifying major aspects that can affect energy 
efficiency of municipal building in different stages of buildings life cycle. The information 
was gained by literature search and interviewing professionals. Based on information re-
trieved, the list of criterions was created to be used by municipal officials responsible of 
public construction procurements. The aim of criterions is to help to identify the most en-
ergy and cost efficient methods of implementation of construction projects. 
 
Criteria created in this study needs to be tested on case object in the future in terms to 
make possible further improvement of criterions practical applicability. The study also re-
vealed, that along with improving energy efficiency of new construction production, atten-
tion should be also given to energy efficient renovation since existing buildings forms a 
major part of municipality’s energy consumption.
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Lyhenteet 

 

LVIS  Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät 

PAH  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 

RAK-  Rakenne-, esim. rakennesuunnittelu 

VOC  Volatile organic compound (Haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 

 

Yleiset termit 

 

Energiatehokkuus Suure, joka kuvaa yhtenä lukuna rakennuksen 

energiatehokkuutta. Esitysmuotona voi olla esim. laskettu 

energiantarve tai todettu energiankulutus pinta-

alayksikköä kohti. 

 

Energiamuoto Aina tai ilmiö, jota voidaan käyttää tuottamaan 

mekaanista työtä tai lämpöä tai ylläpitämään kemiallista 

tai fysikaalista prosessia [ISO 13600:1997] 

 

Ilmanvuotoluku nx    Ilmoittaa, kuinka monta kertaa rakennuksen ilma vaihtuu 

x Pa:n ali- tai ylipaineella yhden tunnin aikana. 

 

Matalaenergiarakennus Tässä työssä termiä käytetään matalaenergiatalon ja 

passiivitalon yhteisnimityksenä. 

 

Uusiutuva energia Energiaa, joka on peräisin ehtymättömistä lähteistä, kuten 

aurinkoenergia, tuuli- ja vesivoima. 
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JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

 

Energiatehokkuuden parantaminen on tällä hetkellä merkittävä tavoite ja haaste 

kunnilla. Tarve energiatehokkuuden parantamiseen julkisella sektorilla juontaa 

juureensa kansainvälisistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä sopimuksista, 

jotka puolestaan säätelevät kansallisella tasolla laadittavia strategioita ja lainsäädäntöä. 

Rakennuskannan energiansäästötarpeeseen vaikuttavat oikeudelliset puitteet, sekä 

näiden kehittyminen on esitetty kuvassa 1.  

 

 
Kuva 1: Rakennusten energiansäästötarpeen oikeudellinen tausta 
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Euroopan unioni on vuonna 2008 hyväksynyt ilmasto- ja energiapaketin, joka asettaa 

sitovia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle Kioton sopimuksen 

jälkeen. Päästöjen vähentämisen ohella, paketti asettaa jäsenmaille velvoittavia 

tavoitteita parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla perusuran mukaisen kehitykseen 

verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Haastavien kansainvälisten vaatimusten 

toteuttamiseksi on valtioneuvosto hyväksynyt vuonna 2008 pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategian, joka tähtää energian loppukulutuksen pienentämiseen. 

Energiatehokkuutta tukevat hankintapäätökset ovat tavoitteen saavuttamisessa hyvin 

merkittävässä asemassa. Julkisen sektorin tekemät hankinnat muodostavat merkittävän 

osan kaikista tehtävistä hankinnoista. Näin ollen julkisella sektorilla on mahdollisuus 

energiatehokkuutta suosivilla hankintapäätöksillä vaikuttaa markkinoiden tarjonnan 

kehitykseen ja edesauttaa merkittävästi energiankulutuksen leikkaamista. (Ilmasto- ja 

energiastrategia 2012.) EU:n energiapalveludirektiivi velvoittaakin julkista sektoria 

ottamaan energiatehokkuutta huomioon hankintapäätöksiä tukevassa kilpailutuksessa 

(Energiapalveludirektiivi 2012.)  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja kuntien välillä solmittavat energiatehokkuussopimukset 

ovat pääasiallinen työkalu kansallisen ilmasto- ja energiastrategian, sekä 

energiapalveludirektiivin asettamien vaatimusten toteuttamisessa. Sopimusten 

tavoitteina on kunnan energiakulutuksen leikkaaminen, sekä 

energiatehokkuusnäkökohtien sisällyttäminen osaksi kunnan hankintaohjeistusta. 

Sopimuksessa määritellään, että mm. rakentamiseen liittyvien investointien yhteydessä 

on kilpailutettaessa eri toteutusvaihtoehtoja otettava huomioon näiden energiatehokkuus 

sekä elinkaarikustannukset. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011, 5.) Rakennuksen tulevat 

energia- ja käyttökustannukset on siis otettava huomioon jo suunnitteluvaiheen 

yhteydessä, välittömien investointikustannusten ohella. Kiinteistökannan 

energiatehokkuuden parantaminen edesauttaa sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä, että 

kiinteistöjen taloudellisuutta energiamaksujen pienetessä. Lappeenrannan kaupunki on 

monien muiden kaupunkien rinnalla hyväksynyt energiatehokkuussopimuksen ja tulee 

soveltamaan sopimuksen vaatimuksia tulevassa uudis- ja korjausrakentamisen 

yhteydessä.  



6 

 

Kaupungin rakennusinvestointien hankinnasta vastaavien tahojen käytössä ei 

kuitenkaan tällä hetkellä ole selkeitä toimintaohjeita energiatehokkuuden ottamiseksi 

huomioon rakennushankkeiden yhteydessä. Myös kokonaistaloudellisuuden 

huomioimista kaupungin julkisissa rakennushankinnoissa olisi tarpeellista parantaa. 

Tällä hetkellä eri toteutusvaihtoehtojen hankintakustannuksilla on usein merkittävin 

painoarvo hankintojen yhteydessä tehtävissä kilpailutuksissa. On kuitenkin 

huomioitavaa, että 80-90% tavanomaisen, ennen vuotta 2010 valmistuneen rakennuksen 

energiankulutuksesta aiheutuu rakennuksen käyttövaiheessa, kuva 2. Näin ollen 

käyttövaiheen energiankulutuksen pienentämisellä on merkittävä potentiaali 

rakennuskannan kokonaistaloudellisuuden parantamisessa.  

 

 
Kuva 2. Tavanomaisen rakennuksen energiankulutuksen jakauma elinkaaren vaiheittain 

(Suomen arkkitehtiliitto 2009.) 

 

Tämän työn tavoitteena on luoda arviointikriteeristö Lappeenrannan kaupungin julkisen 

uudisrakentamisen hankinnasta vastaavien tahojen päätöksenteon tueksi, joka helpottaisi 

tunnistamaan ja valitsemaan energiatehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden kannalta 

parhaimmat hankkeen toteutustavat. Kokonaistaloudellisuuden tavoittelun takia 

sovelletaan tässä työssä tehtävässä kriteeristön laadinnassa elinkaariajattelumallia. 

Arviointikriteeristön soveltaminen edistäisi energiatehokkuussopimuksen asettamien 

tavoitteiden toteutumista sekä parantaisi julkisen rakennuskannan 

kokonaistaloudellisuutta samalla parantaen kaupungin taloudellista tilannetta. Lisäksi 

arviointikriteeristön tavoitteena on edistää paikallisen elinkeinoelämän kilpailukykyä. 

Tässä työssä laadittavan arviointikriteeristön eri tavoitteita on esitetty kuvassa 3. 
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Kriteeristön 
tavoitteita

Energiatehokkuussopimuksen 
tavoitteiden edistäminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden 
parantaminen

Kokonaistaloudellisempi julkinen 
rakennuskanta

Selkeiden ohjeiden luominen 
hankinnoista vastaaville

Paikallisen elinkeinoelämän 
kilpailukyvyn parantaminen  

Kuva 3. Arviointikriteeristön tavoitteita 

 

1.2 Työn rakenne 

 

Työ toteutettiin kahdessa vaiheessa. Työn ensimmäinen vaihe on tiedonhakuvaihe, 

jonka aluksi perehdytään julkisen palvelurakennuksen energiatehokkuuteen ja 

kokonaistaloudellisuuteen vaikuttaviin näkökohtiin rakennuksen elinkaaren ajalta. 

Tarkastelussa käsitellään rakennuksen suunnittelun, toteutukseen sekä käyttövaiheeseen 

liittyvät, energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Tämän jälkeen työssä perehdytään 

siihen, miten julkisen palvelurakennuksen hankintaprosessi etenee käytännön kannalta 

Lappeenrannassa.  

 

Työn toisessa vaiheessa hankitun tiedon pohjalta laaditaan kattava arviointikriteeristö, 

jonka tarkoituksena on kokonaistaloudellinen energiatehokkuuden parantaminen 

Lappeenrannan julkisessa uudisrakentamisessa. Kriteeristössä painotetaan erityisesti 

koulurakennuksen kannalta merkittäviä näkökohtia, mutta suuri osa kriteereistä 

laaditaan palvelemaan kaikkea yleisintä julkista uudisrakentamista. Laadittavat kriteerit 

jaotellaan rakennuksen elinkaarivaiheittain. Laadituille kriteereille esitetään perustelut, 

sekä esitetään kriteerikohtaiset soveltamisehdotukset. 

 

 



8 

 

1.3 Työn rajaaminen 

 

Tässä diplomityössä perehdytään kolmeen matalaenergiarakentamisen onnistumisen 

kannalta tärkeään vaiheeseen, jotka ovat suunnittelu, toteutus-, sekä käyttö- ja 

ylläpitovaiheet. Rakennuksen käytöstä poistovaiheeseen liittyviä näkökohtia ei käsitellä 

tässä työssä, johtuen kyseisen vaiheen verrattain vähäisestä vaikutuksesta rakennuksen 

elinkaarenaikaiseen energiankulutukseen (Winistorfer et al. 2005, 134-138). Työssä 

käsitellään ainoastaan uudisrakentamisen yhteydessä huomioon otettavia 

energiatehokkuusnäkökohtia. Korjausrakentamisen yhteydessä toteutettavat 

energiakorjaukset on rajattu pois tämän työn tarkastelualueesta. Energiatehokkuuden 

huomioiminen korjausrakentamisessa on erittäin tärkeää tavoiteltaessa kunnallisen 

rakennuskannan energiansäästöjä. Aihealue on kuitenkin liian laaja käsiteltäväksi tässä 

yhteydessä, joten se on rajattu pois.  

 

Uuden julkisen rakennusinvestoinnin elinkaarenaikaista energiatehokkuutta arvioitaessa 

on käytettävä osittain erilaista lähestymistapaa kuin asuinrakennuksen tapauksessa. 

Kunnallisen palvelurakennuksen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa erilaisia 

palveluja mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuuden määrittelyssä onkin syytä 

ottaa huomioon energiankulutus tuotettua tietyn palvelun yksikköä kohti. Toisin kuin 

asuinrakennuksessa, jota käytetään ympäri vuorokauden, julkisen palvelurakennuksen 

käyttöajat rajoittuvat vain osaan vuorokaudesta, jolloin käyttöajan ulkopuolella 

kulutettu energia menee osittain hukkaan. Julkisen rakennuksen energiatehokkuuden 

parantamisessa onkin taloteknisten ratkaisujen lisäksi otettava huomioon myös muita 

näkökohtia, kuten rakennuksen tilojen tehokas käyttö. Tällä hetkellä kuntien 

palvelurakennuksien käyttöasteessa on merkittävästi parantamisen varaa. 

Palvelurakennuksen käyttöastetta voidaan parantaa esimerkiksi tilojen huolellisella 

mitoituksella, hyvällä muuntojoustavuudella ja tarjottavien palvelujen tehostamiseen 

tähtäävällä suunnittelulla. 

 

Monesti energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävissä toimissa tähdätään vain vuotta 

2020 koskevien energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. On kuitenkin syytä ottaa 

huomioon myös tavoitteiden tuleva kiristyminen pidemmällä aikavälillä. Mikäli pitkän 
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aikavälin tiukemmat energiatehokkuustavoitteet otetaan huomioon toteutettavien 

hankkeiden suunnittelussa jo nyt, voidaan tulevaisuuden investointitarvetta pienentää. 

Tätä ajattelumallia hyödynnetään tässä työssä tehtävässä kriteeristön laadinnassa. 

 

Jatkotoimenpiteenä työssä laadittua kriteeristöä tullaan kehittämään edelleen case -

kohteista saatavien kokemusten perusteella. Tulevana case -kohteena toimii 

todennäköisesti koulurakennus, joten arviointikriteeristön laadinnassa painotetaan 

koulurakennuksen hankintaan liittyviä näkökohtia. Kriteeristön koekäyttäminen case –

kohteessa toteutetaan tästä diplomityöstä erillisenä toimenpiteenä. 

 

1.4 Työn toteutustapa 

 

Laaja taustatiedon kokoamisvaihe toteutettiin tämän työn alkuvaiheessa, ennen 

varsinaisen kriteeristön laadinnan aloittamista. Taustatiedon kokoamisvaiheessa 

perehdyttiin työn tavoitteiden kannalta oleellisiin aihealueisiin, kuten kunnallisen 

sektorin energiansäästötarvetta sääntelevä lakikokonaisuus, rakennuksen energiatase, 

matalaenergiarakentamisen yleiset periaatteet, kunnalliset hankintamenettelyt, ym. 

Hankitun tiedon nojalla luotiin alustava malli työn toteutustavasta ja sen sisällöstä, joka 

hyväksyttiin hankkeen ohjausryhmän aloituskokouksessa. Kokouksessa esitettiin niin 

ikään korjaus- ja lisäysehdotuksia työn sisältöön ja toteutustapaan. Ohjausryhmän 

kokoukseen osallistuivat edustajia Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksesta, 

hankintapalveluista, Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta sekä Lappeenrannan 

teknillisestä yliopistosta.  

 

Työtä jatkettiin aloittamalla varsinaisen arviointikriteeristön laatiminen valitun 

toteutustavan ja ohjausryhmältä saatujen kommenttien mukaisesti. Kriteeristön 

laadinnassa tarvittavan tiedon hankinnassa käytettiin aihealueeseen liittyvää 

kirjallisuutta, Internet-lähteitä, sekä aihealueeseen liittyvien ammattilaisten 

haastatteluja. Julkisen palvelurakennuksen rakennuttamiskäytäntöjen selvittämiseksi 

haastateltiin Lappeenrannan tilakeskuksen rakennuttajapäällikköä. Lisäksi haastateltiin 

Lappeenrannan hankintapalvelujen edustaja, jotta saataisiin selville kunnalliset 

hankintakäytännöt. Saadakseen tietoa nykyaikaisimmista julkisessa rakentamisessa 
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käytettävistä innovaatioista ja toimintatavoista tämän työn tekijä osallistui Kestävät 

rakennusmateriaalit julkisen hankkijan näkökulmasta-, sekä Energiatehokas 

rakentaminen -seminaareihin. Tiedonhakua toteutettiin jatkuvasti kriteeristön laadinnan 

yhteydessä, jolloin laadittavia kriteereitä muokattiin ja päivitettiin saadun uusimman 

informaation perusteella.  

 

Hankkeen ohjausryhmän kokouksia järjestettiin työn toteutuksen aikana neljä kertaa. 

Kokousten yhteydessä tarkasteltiin työn saavutuksia ja koordinoitiin työn etenemistä. 

Työn toteutuksen periaate on esitetty kuvassa 4. 

 

 
Kuva 4: Työn toteutusperiaate 
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2. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Työn ensimmäinen vaihe oli tiedonhakuvaihe, jonka yhteydessä tunnistettiin valmiin 

uudisrakennuksen energiataloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden 

tunnistamisessa lähdettiin liikkeelle perehtymällä tavanomaisen rakennuksen 

energiataseeseen. Rakennuksen energiataseen avulla voitiin tunnistaa merkittävät 

rakennukseen ja rakennuksesta ulos kulkeutuvat energiavirrat. Rakennuksen 

energiataseen muodostavat energiavirrat ovat esitetty kuvassa 5.  

 

 
Kuva 5. Rakennuksen energiatase (Taloyhtiöt 2012). 

 

Myöhemmin tunnistettiin eri tekijöitä, joilla on mahdollista vaikuttaa rakennuksen 

energiataseen virtojen suuruuteen ja näin ollen rakennuksen energiatehokkuuteen. 

Energiatasetarkastelun avulla voitiin todeta, että rakennuksen energiatehokkuuteen 

vaikuttavia oleellisia tekijöitä ovat rakennuksen ulkovaipan lämpövuodot, ilmanvaihdon 

mukana poistuva lämpöenergia, viemärivesien mukana poistuva lämpöenergia, 

lämmitys- ja sähköenergian käytön tehokkuus ja passiivisten energiamuotojen, kuten 

aurinkoenergian hyödyntäminen. Tietämystä tunnistetuista tekijöistä syvennettiin 
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perehtymällä matalaenergiarakentamista käsittelevään kirjallisuuteen, haastattelemalla 

rakentamisesta ja kunnallisista hankinnoista vastaavia viranomaisia, sekä osallistumalla 

energiatehokasta rakentamista käsitteleviin seminaareihin. Energiatasetarkastelun avulla 

voitiin näin tunnistaa näkökohdat, jotka on syytä ottaa huomioon 

matalaenergiarakennuksen rakenne- ja talotekniikan suunnittelussa, toteutuksessa ja 

käytössä. 

 

Tiedonhakuvaiheessa todettiin myös, että energiatehokkuustavoitteiden toteutumiseen 

vaikuttaa eri rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen käytön lisäksi myös suunnittelun, 

rakennusvaiheen ja kiinteistönpidon yhteydessä sovellettavat toimintatavat. 

Tarkastelemalla julkisen rakennuksen hankintamenettelyä energiatehokkuustavoitteiden 

ja elinkaariajattelun näkökulmasta voitiin päätellä, että suunnittelun, toteutuksen ja 

kiinteistönpidon laatu, ammattimaisuus, sekä tavoitteellisuus ovat hyvin tärkeitä 

näkökohtia matalaenergiarakennushankkeen onnistumisen kannalta. Julkisen 

rakennuksen hankintamenettelyn toteutukseen liittyvät tekijät, joilla on vaikutusta 

energiatehokkuustavoitteiden toteutumiseen, ovat esitetty kuvassa 6. 
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kilpailutus ToteutusvaihePääurakoitsijan 
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Tavoitteiden 
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Tavoitteiden 
välittyminen

Tavoitteiden 
välittyminen
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Kuva 6. Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä hankintamenettelyn eri vaiheissa ja 

käyttövaiheessa 
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Hankitun tiedon nojalla pystyttiin päättelemään, että rakennuksen energiatehokkuuteen 

ja energiataloudellisuuteen vaikuttaa suuri määrä eri tekijöitä rakennuksen kaikilla sen 

elinkaaren vaiheissa. Oleellisimpina tekijöinä ovat käytettävät rakenne- ja talotekniset 

ratkaisut, kaikkien hankkeen vaiheiden ammattimainen ja tavoitteellinen toteutus, sekä 

rakennuksen asianmukainen käyttö ja huolto. Erittäin tärkeitä vaiheita tulevan 

rakennuksen energiatehokkuuden määrittelyssä ovat rakennuksen suunnittelu- ja 

toteutusvaihe. Näissä vaiheissa tehdyt valinnat määrittelevät tulevan rakennuksen 

energiatehokkuuden puitteet. Se, missä määrin rakennuksen 

energiatehokkuuspotentiaali realisoituu, määräytyy kuitenkin rakennuksen 

käyttövaiheessa. Hyvälläkään suunnittelulla ja toteutuksella ei voida taata rakennuksen 

energiatehokkuutta, mikäli rakennuksen taloteknisiä ja muita laitteita käytetään ja 

huolletaan väärin. Näin ollen käyttövaiheen merkitystä on korostettava 

rakennushankkeissa, joissa tavoitteena on rakennuksen korkea energiataloudellisuus. 

Tässä kappaleessa esitetään lyhyesti tiedonhakuvaiheessa tunnistettuja rakennuksen 

energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä rakennuksen suunnittelu-, toteutus- ja 

käyttövaiheessa. Tunnistettuja rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia näkökohtia 

on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7: Rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia näkökohtia 
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2.1 Suunnitteluvaihe 

 

Suunnitteluvaihe on kenties ratkaisevin vaihe korkeiden energiatehokkuustavoitteiden 

toteutumisen kannalta. Suunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla luodaan perusta 

tulevan rakennuksen energiatehokkuudelle. Suunnitteluvaiheessa tehtäviin ratkaisuihin 

ei monesti voida enää vaikuttaa hankkeen myöhemmissä vaiheissa, joten suunnittelun 

laatuun on panostettava. Matalaenergiarakentamisen onnistunut suunnittelu vaatii 

suunnittelijoilta riittävää erityisasiantuntemusta, tehokasta yhteistyötä ja 

energiatehokkuustavoitteiden kaikin puoleista omaksumista.  

 

Useat eri rakenne- ja talotekniset tekijät muodostavat voimakkaan yhteisvaikutuksen 

tulevan rakennuksen energiatehokkuuteen, rakennuskustannuksiin sekä 

elinkaarikustannuksiin. Matalaenergiarakennus koostuu suuresta määrästä erilaisia 

rakenne- ja taloteknisistä ratkaisuista, jotka kaikki toimivat yhtenä kokonaisuutena 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Jokaisen rakenteen, tai laitteen suunnittelussa on siis 

otettava huomioon, miten kyseinen komponentti tulee toimimaan osana suurempaa 

kokonaisuutta ja miten komponentin suunnittelussa voitaisiin edistää asetettuja 

energiatehokkuustavoitteita. (Matalaenergiarakentaminen, 20.) On tärkeää aloittaa 

rakennuksen eri komponenttien optimointi toimivaksi energiatehokkaaksi 

kokonaisuudeksi riittävän aikaisin suunnitteluvaiheessa. Optimointi onnistuu parhaiten, 

kun kaikki hankkeeseen osallistuvat suunnittelijat, mukaan lukien arkkitehti, LVIS-, 

RAK-, ym. suunnittelijat toimivat tehokkaassa yhteistyössä heti luonnossuunnittelusta 

lähtien. Tämän onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi käytettävä suunnittelun 

toteutusmalli. Tavanomaisessa suunnittelumallissa arkkitehti määrittelee ensin 

rakennuksen perusominaisuudet ottaen huomioon tilaajan tarpeet. Muut suunnittelijat, 

kuten LVIS- ja RAK- suunnittelijat liittyvät suunnitteluprosessiin vasta tämän jälkeen. 

Tällöin arkkitehti ei välttämättä hyödynnä muiden suunnittelijoiden tietoa riittävän 

tehokkaasti omissa ratkaisuissaan ja kokonaisuuden tehokas optimointi voi vaikeutua. 

Integroidussa suunnittelumallissa puolestaan kaikki suunnittelijat ovat mukana 

prosessissa heti suunnittelun alusta lähtien, mikä parantaa edellytyksiä hyvään 

suunnittelun yhteistyöhön ja tehokkaaseen komponenttien optimointiin. (The Integrated 

Design Process 2005.)  
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2.1.1 Elinkaarimalli hankintamenettelynä 

 

Käytettävällä hankintamenettelytavalla voi olla vaikutusta hankkeen taloudellisuuteen ja 

toteutuksen laatuun. Elinkaarimalliin perustuvassa hankintamenettelyssä toteuttaja 

kantaa kohteesta laajemman ja pidemmän vastuun kuin perinteisen hankintatavan 

soveltamisen tapauksessa. Toteuttajan vastuu ei tällöin ole rajattu ainoastaan 

takuuaikaan, vaan vastuun piiriin on sisällytetty mahdollisesti myös hankkeen rahoitus 

ja kohteen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoaminen. Elinkaarimalli mahdollistaa 

rakennusten ja niihin liittyvien palvelujen suunnittelun ja toteutumisen kokonaisuutena, 

jolloin yksi taho vastaa koko hankkeesta. Palvelurakennusten rakennushankkeissa 

elinkaarimallin käyttö voisi tarkoittaa suunnittelun, toteutuksen sekä kiinteistönhoidon 

yhdistämiseen samaan sopimuskokonaisuuteen. Toteuttaja voi lisäksi hoitaa 

rakennuksen rahoituksen, jolloin rakennus jää sopimuksessa määritetyksi ajaksi 

toteuttajan omistukseen. Tilaaja käyttää tällöin rakennusta omiin tarkoituksiinsa ennalta 

määrättyä palvelumaksua vastaan. Laajamittainen ja pitkäkestoinen vastuu motivoi 

palveluntarjoajaa kehittämään rakennuksen ja palvelujen taloudellisuuden 

parantamisessa. Alhainen rakennuksen energiankulutus ja energiatehokkaat palvelut 

parantavat näin ollen palveluntarjoajan toiminnan kannattavuutta. (Elinkaarimallit 

2012.) 

 

Elinkaarimallin käyttö helpottaa suurten rakennushankkeiden toteutumista perinteisiin 

hankintamenetelmiin verrattuna. Tavanomaista budjettirahoitteista hankintamallia 

sovellettaessa ei useimmiten ole mahdollista saada kerralla suuria rahasummia suuriin 

rakennushankkeisiin, vaan rahaa myönnetään pienissä erissä usean vuoden aikana, mikä 

hidastaa rakennushankkeen etenemistä. Elinkaarimallin tapauksessa tilaaja maksaa 

palvelumaksuja toteuttajalle vasta kohteen käyttöönoton jälkeen, mikä kannustaa 

toteuttajaa saada kohde mahdollisimman nopeasti valmiiksi. (Elinkaarimallit 2012.) 

 

Tietyt julkisen sektorin rakennukset on toteutettu käyttäen valtionapua. Tapauksessa, 

jossa rahoitus on sisällytetty elinkaarisopimukseen, voisi kohteen omistus siirtyä 

palveluntarjoajalle, eli rahoittajalle. Selvitettäväksi tällöin jää, mahdollistavatko 
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valtiontuen myöntämisen säännöt sellaisten kohteiden rahoituksen, jotka eivät ole 

kunnan omistuksessa. (Elinkaarimallit 2012.) 

 

2.1.2 Tilojen suunnittelu 

 

Julkisen palvelurakennuksen energiataloudellisuuteen vaikuttaa rakennuksen tilojen 

käytön tehokkuus. Mitä tehokkaammin tiloja käytetään, sitä vähemmän sähkö- ja 

lämpöenergiaa kuluu hukkaan. Vajaakäyttöiset tilat kuluttavat turhaan energiaa 

valaistukseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Palvelurakennuksen tilojen käytön 

tehokkuus riippuu tilojen sopivasta mitoituksesta tarjottaviin palvelujen tilantarpeeseen 

nähden. Tilojen käyttöasteeseen vaikuttaa lisäksi, kuinka suuren osan vuorokaudesta 

tilat ovat käytössä ja miten paljon palveluja tiloissa tarjotaan. Mitä tehokkaammin 

palveluja pystytään tarjoamaan neliömetriä kohden, sitä energiataloudellisempaa 

palvelujen tarjoaminen on. Palvelutarjonnan suunnittelulla on näin ollen vaikutusta 

julkisen palvelurakennuksen energiataloudellisuuteen. Palvelutarjonnan tehostamisen 

potentiaaliin vaikuttaa puolestaan tilojen muuntojoustavuus. Hyvän 

muuntojoustavuuden omaavat tilat mukautuvat käyttötarkoituksen muutoksiin ja 

mahdollistavat monipuolisempien palvelujen tarjonnan, mikä helpottaa palvelutarjonnan 

tehostamisessa (Betoni 2012). Monipuolinen palvelutarjonta houkuttelee rakennukseen 

lisää asiakkaita, mikä puolestaan kasvattaa rakennuksen käyttöastetta, parantaen tilojen 

ja palvelujen energiatehokkuutta.  

 

 

 

2.1.3 Rakennuksen sijoittelu 

 

Rakennuksen sijainnin valinta vaikuttaa monella tavoin hankkeen 

energiataloudellisuuteen. Mitä parempi on palvelurakennuksen tavoitettavuus, sitä 

enemmän asiakkaita tämä vetää puoleensa. Asiakasmäärien kasvaminen merkitsee 

puolestaan tarjottavien palvelujen parantunutta energiataloudellisuutta. 

Palvelurakennuksen keskeinen sijainti, lähellä muita palveluja ja monipuolisia 
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kulkuyhteyksiä tekee rakennuksesta vetovoimaisemman. Rakennuksen hyvä 

tavoitettavuus kevyellä liikenteellä vähentää yksityisautoilun tarvetta, mikä tukee 

valtion ja kunnan ilmastostrategian tavoitteita. Rakennuksen sijoittaminen lähelle 

olemassa olevia yhdyskuntarakenteita vähentää teiden, ulkovalaistuksen ja 

kaukolämpöverkon lisärakentamisen tarvetta. Hajanaisesti toteutettu yhdyskuntarakenne 

puolestaan lisää liikennetarvetta, energiankulutusta ja päästöjä, kuluttaa enemmän 

luonnonvaroja ja haittaa palvelujen saatavuutta (Ojala 2000, 46). Valitun tontin 

olosuhteet vaikuttavat myös käytettävissä olevien energiamuotojen määrään.  

Energiatehokkaiden energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, sekä maalämmön 

hyödyntäminen edellyttävät tontilta ja sen sijainnilta tietynlaisia ominaisuuksia. 

 

2.1.4 Rakenteelliset ratkaisut 

 

Käytettävien rakenteiden ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa rakennuksen 

energiatalouteen. Hyvän eristävyyden omaavien seinä-, ikkuna-, sekä ala- ja 

yläpohjarakenteita käyttämällä voidaan rakennusvaipan läpi siirtyviä lämpöhäviöitä 

tehokkaasti vähentää. Rakennuksen geometrialla ja sijoittelulla voidaan puolestaan 

tehostaa aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä tilojen lämmityksessä ja 

valaistuksessa. Liian tiiviit rakenteet voivat kuitenkin johtaa tilojen viilennystarpeen 

merkittävään kasvuun kuumina päivinä, mikä lisää viilennyslaitteiden 

energiankulutusta. (Sunsystems 2012.) Lisäksi rakenteiden liiallinen tiiveys voi 

yhteisvaikutuksena huonosti toteutetun ilmanvaihdon ja kuivatuksen kanssa johtaa 

kosteus- ja homevaurioiden syntymiseen, joiden korjaamiset ovat hankalia ja kalliita. 

(Heikkilä 2012.) 

 

2.1.5 Lämmitysratkaisut 

 

Rakennuksen lämmityksen energiataloudellisuuteen vaikuttaa suureesti käytettävä 

lämmitysmuoto. Eri energiamuotojen energiatehokkuudet voivat vaihdella 

tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kaukolämmön tapauksessa lämmityksen 

energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden määrittelee mm. 
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energiantuotantolaitoksella käytettävä polttoaine ja laitteiston ominaisuudet. Yleisesti 

ottaen voidaan olettaa, että keskitetty kaukolämpö on energiataloudellisempaa kuin 

rakennuskohtainen öljylämmitys. Sähkölämmityksen energiataloudellisuutta määrittelee 

niin ikään sähkön tuotantomuoto. Maalämmön hyödyntäminen lämmityksessä voi olla 

erittäin energiatehokas ratkaisu, etenkin jos lämpöpumpun tarvitsema sähköenergia 

tuotetaan kestävällä periaatteella, kuten esim. aurinko- tai tuulivoimalla. 

 

Lämmityksen energiatehokkuus määräytyy myös lämmitysenergian käytön 

tehokkuudesta. Lämmityksen energiatehokkuus paranee, mikäli lämmitysenergiaa 

käytetään tarpeenmukaisesti, eli lämmitetään juuri niitä tiloja ja juuri niin paljon, kuin 

todellinen käyttötilanne vaatii. Tämän mahdollistaa älykkään taloautomaation ja 

tilakohtaisen lämmitystehon ohjausmekanismien käyttö. (ABB 2012.) 

 

Lämmityksen energiatehokkuus riippuu lisäksi käytössä olevan poistoilman 

lämmöntalteenottojärjestelmän tehokkuudesta.  

 

Käyttöveden lämmityksen energiatarpeeseen vaikuttavat putkistojen reitittämisessä 

käytettyjen siirtojohtojen pituudet, laitteiden vedenkulutus ja vettä säästävien hanojen 

käyttö. Käyttöveden lämmityksessä käytettävä energiamuoto on niin ikään tärkeä 

energiataloudellisuuden kannalta. Energiatehokkaita tapoja lämmittää käyttövettä ovat 

aurinkokeräimien käyttö, sekä lämpöpumput. 

 

2.1.6 Sähkönkulutus 

 

Rakennuksen sähkönkulutukseen vaikuttaa mm. valaistuksen, ilmanvaihdon, sekä 

käytettävien laitteiden energiatehokkuus. Lisäksi energiatehokkuuden ja 

ympäristöystävällisyyden määrittelee sähkön tuotantotapa. 

 

Valaistuksen energiatehokkuus riippuu käytössä olevasta valaistusjärjestelmästä sekä 

käytettävistä lampuista. Valaistuksen tarpeenmukainen käyttö parantaa merkittävästi 

valaistuksen energiatehokkuutta. Kuten lämmityksen tapauksessa, valaistustason 

säätäminen käyttötilanteen tarpeiden mukaan tuo merkittäviä sähköenergian säästöjä. 
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Valaistuksen tarpeenmukaisuutta voidaan edistää liittämällä valaistus taloautomaatioon, 

tai tilakohtaisiin hämärä- ja läsnäolokytkimiin. Ohjausautomatiikan suunnittelun laatu 

ratkaisee tällöin, miten hyvin valaistus mukautuu käyttötilanteeseen ja miten paljon 

energiansäätöjä syntyy. Luonnonvalon käytön tehokkuus vaikuttaa myös rakennuksen 

valaistuksen energiatehokkuuteen. Luonnonvalon käytön tehostamiseen suunnatut 

ratkaisut, kuten ikkuna-aukotusten suunnittelu, sekä valopihojen ja valoa heijastavien 

elementtien käyttö voivat mahdollistaa sen, että osan tarvittavasta sähkövalaistustehosta 

pystytään korvaamaan luonnonvalolla. (Valaistusta on uusittava 2012.) Luonnonvalon 

tason ottaminen huomioon sähkövalaistuksen ohjauksessa parantaa valaistuksen 

tarpeenmukaista käyttöä ja energiatehokkuutta. 

 

Nykyaikaisessa rakennuksessa käytetään varsin yleisesti sisätilojen viilennystä 

kesäkuukausina. Ilman viilennyksen energiatehokkuuteen vaikuttaa käytössä oleva 

teknologia. Keskitetty kaukokylmään perustuva menetelmä on useimmiten sähköllä 

toimivaa ilmastointia energiatehokkaampi tapa. Viilennystarpeeseen vaikuttavat myös 

erilaiset suunnitteluratkaisut, kuten ikkuna-aukotusten suunnittelu, sekä varjostimien 

käyttö. Varjostus voidaan toteuttaa myös toimimaan tarpeenmukaisesti, jolloin 

taloautomatiikka ohjaa varjostusta käyttötilanteen tarpeiden ja muiden olosuhteiden 

mukaan. (Sunsystems 2012.) 

 

Rakennuksen ilmanvaihdon energiatehokkuus on tärkeää rakennuksen 

energiataloudellisuuden kannalta. Arvioiden mukaan ilmanvaihtokoneisto kuluttaa 

keskimäärin 25 % sähkön kokonaiskulutuksesta tavanomaisessa suomalaisessa 

koulurakennuksessa. (Reinikainen 2009.) Ilmanvaihdon energian kulutukseen 

vaikuttavat tietyt suunnitteluparametrit, kuten kanaviston mitoitus, sähkömoottoreiden 

hyötysuhde. (Kalema 2012.)  Myös eri tilojen käyttötilanteen tarpeiden mukaan 

ohjautuva ilmanvaihto edistää energiatehokkuutta. Ilmanvaihdon tason 

tarpeenmukainen ohjaus voidaan toteuttaa liittämällä järjestelmä taloautomaatioon. 

 

Koulurakennuksen pistorasiakuormat, yhdessä keittiölaitteiden kanssa, muodostavat 

riippuen rakennuksen iästä 20-35% koulurakennuksen koko sähkönkulutuksesta 
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(Reinikainen 2009). Käytettävien sähkölaitteiden energiatehokkuudella on näin ollen 

merkittävä vaikutus rakennuksen energiataloudellisuuteen. 

 

2.1.1 Sisätilojen turvallisuus ja viihtyisyys 

 

Energiansäästötoimet, kuten valaistuksen ja ilmanvaihdon tehon pienentäminen voi 

johtaa sisätilojen turvallisuuden ja viihtyisyyden heikkenemiseen. 

Energiansäästötoimista päätettäessä onkin aina pidettävä mielessä, että 

energiatehokkuuden parantaminen on toteutettava niin, ettei sisätilojen turvallisuus ja 

viihtyisyys kärsi. Riittävän tehokas valaistus ja hyvä sisäilmanlaatu on aina turvattava, 

energiansäästötavoitteista riippumatta.  

 

Sisäilmanlaatu on tärkeä tekijä tilojen turvallisuuden kannalta.  Sisäilmanlaatuun 

voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluparametreillä. 

Ilmanvaihdon määrällä on tällöin merkittävä vaikutus. On kuitenkin pidettävä mielessä, 

että lisättäessä ilmanvaihtoa, myös energiankulutus kasvaa. (Ilmanvaihdon vaikutus 

2004.)  Tavoiteltaessa tilojen hyvää sisäilman laatua ja energiatehokasta ilmanvaihtoa 

on syytä panostaa ilmanjaon suunnitteluun. Ilmanjako täytyy toteuttaa niin, että 

ilmanvaihto kaikissa rakennuksen tiloissa ja tilojen eri osissa on jatkuvasti riittävän 

tehokasta hyvän ilman laadun turvaamiseksi. 

 

Rakennuksen sisäilmanlaatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvällä rakenteiden 

kosteusteknisellä suunnittelulla. Huonosti suunnitellut rakenteet ovat herkkiä 

kosteusvaurioiden syntymiselle. Kosteusvauriot puolestaan johtavat usein 

homekasvustojen muodostumiseen. Tiettyjen homelajien aineenvaihduntatuotteet 

aiheuttavat useita terveysongelmia. (Hengitysliitto 2012.) Lisäksi kosteus- ja 

homevaurioiden korjaaminen aiheuttaa tuntuvia kustannuksia rakennuksen 

käyttövaiheessa. Liäsksi käytettävillä pinnoitusmateriaaleilla voi olla vaikutusta 

sisäilman laatuun (Kemialliset epäpuhtaudet 2008). 

 

Rakennuksen käyttötarkoitus saattaa vaatia hyviä akustisia olosuhteita tiloissa. Näin on 

esimerkiksi koulun luokkahuoneiden tapauksessa. Tällöin huoneen ulkopuolelta 
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kantautuvaa taustamelua on syytä vähentää ja opettajan ääntä puolestaan korostettava. 

Tilojen akustisiin ominaisuuksiin vaikutetaan mm. erilaisien kaiuntaominaisuuksia 

omaavien pinnoitemateriaalien, sekä äänieristeiden avulla. (Paroc 2012.) Lisäksi 

vaikutusta on äänekkäiden laitteistojen sijoittelulla rakennuksessa.  

 

2.2 Toteutusvaihe 

 

Toteutusvaiheessa pääurakoitsija, yhdessä sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa toteuttaa 

rakentamisen toteutussuunnitelman mukaisesti. Laadukas ja ammattimainen toteutus on 

erittäin tärkeää hankkeen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta. Hyvä 

rakennuksen suunnittelu ei yksinään pysty takaamaan energiansäästöjen realisoitumista, 

mikäli suunnitelmia ei ole asianmukaisesti toteutettu rakennusvaiheessa. 

Toteutusvaiheen hyvään lopputulokseen vaikuttaa mm. urakoitsijoiden kokemus 

matalaenergiarakentamisesta sekä miten hyvin urakoitsijat omaksuvat toiminnassaan 

hankkeen energiatehokkuustavoitteet. Tavoitteiden toteutumista edistää lisäksi 

suunnittelun ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto, sekä erilaiset 

laadunvarmistustoimenpiteet. 

 

2.2.1 Toteuttajan valinta 

 

Ennen toteutusvaiheen alkamista suoritetaan pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan valinta 

tarjouskilpailun avulla. Tarjouskilpailulla on mahdollisuus tunnistaa ja valita juuri 

hankkeen vaatimuksia täyttävä urakoitsija. Hakkeen tavoitteiden kannalta parhaan 

urakoitsijan valintaa voidaan helpottaa tarjouspyyntöön sisällytettävillä edellytyksillä. 

Tarjouspyynnön laadintaan kannattakin panostaa huolella, koska sen sisältö tulee 

ratkaisemaan toteuttajalta saatavan palvelun sisällön.  

 

Matalaenergiarakennus vaatii toteuttajalta erikoisosaamista. Näin ollen urakoitsijan 

valinnassa on syytä painottaa yrityksen kokemusta matalaenergiarakentamisesta. 

Toteutuksessa on myös hyvä ottaa huomioon kohteen sijainnin paikalliset olosuhteet. 

Urakoitsijan paikallistuntemus on tällöin tärkeää laadukkaan toteutuksen kannalta. 
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Urakoitsijan työntekijöilleen järjestämät koulutukset tukevat puolestaan 

erityisasiantuntemusta yrityksen sisällä ja edesauttavat toteutuksen asianmukaisuutta. 

 

2.2.2 Tiedonvaihto ja tavoitteiden välittyminen  

 

Toteutusvaiheessa on tärkeää, että rakennus toteutetaan mahdollisimman pitkälle 

toteutussuunnitelman mukaisesti. Joissakin tapauksissa pienetkin muutokset 

toteutussuunnitelmaan voivat johtaa suunniteltujen rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen 

toimimattomuuteen ja energiansäästöpotentiaalin menetykseen. Mikäli toteuttaja 

kuitenkin joutuu tekemään muutoksia toteutussuunnitelmaan rakennusvaiheen aikana, 

on varmistettava, että kyseiset muutokset eivät vaikuta energiatehokkuuden kannalta 

merkittävien rakenteellisten ratkaisujen ja järjestelmien toimintaan haittaavasti. Tämän 

toteutuminen vaatii tehokasta suunnittelun ja toteutuksen välistä yhteistyötä ja 

tiedonvaihtoa. Tiedonvaihtoa on mahdollista tehostaa mm. suunnittelun- ja toteutuksen 

edustajien välisillä säännöllisillä tapaamisilla. 

 

Matalaenergiarakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta on 

tärkeää, että kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet omaksuvat asetetut tavoitteet ja 

edistävät näitä toiminnassaan. Toteutusvaiheeseen osallistuu varsin kirjava määrä eri 

toimijoita. Toteutuksessa ovat useimmiten mukana pää- ja sivu-urakoitsijoiden lisäksi 

suurehko määrä ali -urakoitsijoita. Myös aliurakoitsijat ovat usein vastuussa tulevan 

rakennuksen energiatehokkuuden kannalta ratkaisevien työvaiheiden toteuttamisesta. 

Rakennuksen tavoitteiden mukaiseen toteutuksen kannalta on tällöin tärkeää, miten 

tehokkaasti tavoitteet välittyvät kaikille hankkeen urakoitsijoille. Tavoitteiden 

välittämien ja tiedonvaihto aliurakoitsijoille on usein hankalampaa kuin pääurakoitsijan 

tapauksessa. Tavoitteet välittyvät pääurakoitsijalle jo tarjouspyynnön mukana, lisäksi 

tämä on usein tiiviimmässä yhteistyössä tavoitteet asettaneen rakennuttajan kanssa. 

Tavoitteiden välittäminen aliurakoitsijoille on puolestaan pääurakoitsijan vastuulla. 

Tavoitteiden välittyminen toteutuksen eri toimijoiden välillä riippuukin pääurakoitsijan 

toimintaperiaatteista ja motivaatiosta tavoitteita kohtaan. Pääurakoitsija voi esimerkiksi 

käyttää energiatehokkuustavoitteita aliurakoitsijoidensa kilpailuttamisessa ja järjestää 

kaikille palveluksessa oleville urakoitsijoille energiatehokkuustavoitteita koskevia 
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tiedotustilaisuuksia. Tavoitteiden toteutumisen varmistukseksi voi pääurakoitsija 

toteuttaa myös eriasteisia laadunvarmistustoimenpiteitä.   

 

2.2.3 Laadunvarmistus 

 

Valmistuvan rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta on 

merkittävien työvaiheiden asianmukaisen toteutuksen laadunvalvonta tärkeää. 

Esimerkiksi on tärkeää varmistaa rakennusvaipan tiiveys vuotokohtien ja kylmäsiltojen 

puuttumisen osalta. Rakennusvaipan ilmavuodot aiheuttavat rakennuksen 

käyttövaiheessa merkittäviä lämmitysenergian lisäkustannuksia. Mahdolliset 

vuotokohdat ja kylmäsillat onkin tärkeää paikantaa ja korjata jo ennen rakennuksen 

käyttöönottoa ja rakenteiden pinnoitustöitä, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta voitaisiin 

välttyä. Vuotokohtien ja kylmäsiltojen paikantamisessa käytetään mm. 

lämpökamerakuvauksia ja ilmanvuotoluvun määrityksiä. (Uudenmaan lämpökuvaus 

2012.) 

 

2.2.4 Sisäilman laatuun liittyvät näkökohdat 

 

Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttaa toteutusvaiheessa mm. 

ilmanvaihtojärjestelmän asianmukainen suojaaminen ja tasapainottaminen. 

(Matalaenergiarakentaminen 2009, 169.)  

 

Rakennusvaiheen aikana voi ilmanvaihtojärjestelmään joutua erilaisia epäpuhtauksia, 

kuten pölyä. Tämä voidaan välttää, mikäli ilmanvaihtojärjestelmän aukotukset peitetään 

asianmukaisesti töiden ajaksi. Epäpuhtauksien pitoisuutta sisäilmassa voidaan 

pienentää, jos järjestelmää käytetään pari viikkoa ennen rakennuksen käyttöönottoa. 

(Matalaenergiarakentaminen 2009, 169.) 

 

Ilmanvaihtojärjestelmä on tasapainotettava oikein hyvän sisäilmanlaadun, sekä 

ilmanvaihdon energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tasapainotuksen 

toimivuuteen vaikuttaa merkittävästi, miten hyvin tasapainotuksessa otetaan huomioon 
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eri käyttötilanteista ja sääolosuhteista johtua painesuhteita. (Matalaenergiarakentaminen 

2009, 169.) 

 

Kosteusriskien hallinta rakennusvaiheessa on myös tärkeää valmiin rakennuksen 

sisäilman laadun kannalta. Betonirakenteiden riittävä kuivuminen ennen pinnoitustöiden 

alkua on tällöin yksi merkittävimpiä tekijöitä. Kosteina pinnoitetut betonirakenteet 

voivat johtaa kosteus- ja homevaurioiden syntymiseen, mikä aiheuttaa sisäilmanlaadun 

heikkenemistä ja merkittäviä korjauskustannuksia (Merikallio 2009). 

 

2.3 Käyttö- ja ylläpito 

 

Laadukas matalaenergiarakennuksen suunnittelu ja toteutus luovat hyvän pohjan 

hankkeen energiatehokkuustavoitteiden toteutumiselle. Rakennuksen elinkaaren 

aikaiseen energiataloudellisuuteen vaikuttaa merkittävästi, miten rakennusta ja sen 

laitteita käytetään ja huolletaan. Hyvin suunnitellun tekniikan tarjoama 

energiansäästöpotentiaali ei toteudu, jos sitä käytetään väärin. Käyttövaiheen 

energiankulutukseen vaikuttaa huoltotoiminnan asiantunteva toiminta. On tärkeää, että 

matalaenergiarakennuksen talotekniikkaa käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. 

Rakennuksen tilojen käyttäjien käyttötottumuksilla on merkittävä vaikutus rakennuksen 

energiankulutukseen. Motivan tietojen mukaan käyttötottumuksilla on mahdollista 

saada aikaan jopa 30 % säästö lämmityskuluissa (Käyttötottumukset ratkaisevat 2009). 

Käyttötottumusten seuranta ja käyttäjien energian säästöön tähtäävä opastustoiminta on 

tällöin tärkeässä asemassa. 

 

2.3.1 Isännöinnin ja huolto-organisaation toimintatavat 

 

Matalaenergiarakennuksen rakenne- ja talotekniset ratkaisut poikkeavat tavanomaisen 

rakennuksen järjestelmistä. Matalaenergiarakennuksen huolto vaatii näin ollen myös 

omanlaisensa lähestymistavan. On tärkeää, että rakennuksen kaikkia monimutkaisia 

taloteknisiä järjestelmiä, kuten lämmitys-, valaistus-, ilmanvaihtojärjestelmät, sekä 

taloautomaatiota käytetään ja huolletaan asiantuntevasti ja energiatehokkuustavoitteita 
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edistäen. Isännöinti- ja huolto-organisaation erityisasiantuntemus ja kokemus 

matalaenergiarakentamisen huollosta on tällöin ratkaisevassa asemassa. Tärkeää on, että 

kaikkia järjestelmiä käytetään niin, että näiden energiansäästöpotentiaali realisoituisi 

parhaiten.  

 

Rakenne- ja talotekniikan vikojen ja toimintahäiriöiden mahdollisimman nopea 

paikantaminen ja korjaaminen mahdollistaa vikojen aiheuttamien energian 

lisäkustannuksien minimoinnin. Vikojen tunnistaminen tehostuu, jos rakennuksen 

energiankulutusseurannan tietoja seurataan selittämättömien kulutuspiikkien varalta. 

(Kulutusseuranta 2010.) Lisäksi käyttäjien ja huollon tehokas tiedonvaihto helpottaa 

vikojen tunnistamista. Tiedonvaihtoa voidaan tehostaa ottamalla käyttöön 

verkkopohjainen tiedotusportaali, jonka avulla käyttäjät voivat raportoita huolto-

organisaatiolle havaitsemistaan vioista ja poikkeamista.  

 

Rakennuksen rakennusvaippaan voi käyttövaiheessa muodostua uusia ilmavuotoja ja 

kylmäsiltoja. Näiden nopea tunnistaminen ja korjaaminen on tärkeää, koska pitkällä 

aikavälillä ne aiheuttavat merkittäviä lämmitysenergian lisäkustannuksia. Käyttövaiheen 

aikaisilla rakennusvaipan tiiveyden säilymisen varmistusmittauksilla voidaan syntyneet 

viat tunnistaa ja paikantaa. Tähän tarkoitukseen on mahdollista käyttää 

lämpökamerakuvauksia ja ilmanvuotoluvun määritystä. 

 

2.3.2 Rakennuksen käyttö ja käyttäjien käyttötottumukset 

 

Keskimääräisen rakennuksen energiankulutuksesta noin 45- 55 prosenttia koostuu ns. 

käyttäjäsähköstä (Yle 2012). Käyttäjäsähkö käsittää rakennuksen käyttäjistä riippuvaista 

sähkönkulutusta, kuten valaistuksen ja laitteiden käytöstä aiheutuva sähkönkulutus. 

Rakennuksen käyttäjien käyttötottumuksilla on näin ollen merkittävä vaikutus 

energiansäästöpotentiaalin realisoitumisen kannalta. (Granlund 2012.) 

 

Käyttötottumuksiin on mahdollista vaikuttaa järjestämällä tilojen käyttäjille suunnattuja 

opastustilaisuuksia, joiden yhteydessä annetaan opastusta energiaa säästävistä 

toimintatavoista. On tärkeää, että jokainen tilan käyttäjä tuntee, miten hän voi saada 
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aikaan energiansäästöjä juuri hänen käytössään olevien laitteiden oikealla käytöllä 

(Motiva 2012). Käyttäjäkohtainen energian kulutusseuranta voi myös edistää hyvien 

energiansäästöä tukevien käyttötottumusten yleistymistä. Kulutusseurantatietojen 

perusteella voidaan käyttäjille antaa palautetta sekä neuvoa käyttäjiä energiankäytön 

tehostamisesta.  

 

Rakennuksen käyttäjien ohjaamat sähkölaitteet kuluttavat merkittävän osan 

rakennuksen sähkön kokonaiskulutuksesta. Etenkin koulukeittiön laitteiden 

sähkönkulutus on suuri. Koulurakennuksen pistorasiakuormat yhdessä keittiölaitteiden 

kanssa muodostavat riippuen rakennuksen iästä 20-35% koulurakennuksen koko 

sähkönkulutuksesta. (Reinikainen 2009.) Rakennuksen käyttövaiheen aikana joudutaan 

osan laitteista uusimaan useampaan kertaan. Uusia laitteita hankittaessa voidaan 

laitevalinnoilla vaikuttaa rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Laitehankintojen 

kilpailutuksessa käytettävä valintamenettely ratkaisee, millaisia ominaisuuksia 

hankittavilta laitteilta halutaan. Energiatehokkaiden laitteiden hankintaa edistäisi 

energiatehokkuuden sisällyttäminen kilpailutuksen yhdeksi valintakriteeriksi. 

 

3. JULKISEN RAKENNUKSEN HANKINTAAN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT 

KÄYTÄNNÖT LAPPEENRANNASSA 

 

Tässä työssä laadittavien kriteereiden tarkoituksena on kehittää Lappeenrannassa tällä 

hetkellä vallitsevia julkisten rakennusten hankintaprosessin käytäntöjä kohti 

parantunutta energiatehokkuutta ja elinkaaritaloudellisuutta. Tässä osiossa käsitellään 

julkisen rakennuksen hankintaprosessin etenemisessä tällä hetkellä sovellettavia 

käytäntöjä Lappeenrannassa. Osiossa käsitellään erityisesti rakennushankeen elinkaaren 

kolmeen päävaiheeseen, eli suunnittelu-, toteutus-, sekä käyttö- ja ylläpitovaiheeseen 

liittyviä toteutustapa- ja laadunvarmistuskäytäntöjä. Rakennushankkeen eteneminen 

Lappeenrannassa, sekä asetettujen tavoitteiden välittyminen ja laadunvarmistus 

hankkeen sisällä on esitetty kuvassa 8.  
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Kuva 8: Rakennushankkeen eteneminen Lappeenrannassa. 

 

3.1 Suunnittelu 

 

Lappeenrannassa julkisen rakennuksen suunnitteluvaihe alkaa tarveselvityksestä, jossa 

määritetään julkisten palvelujen todellinen tilantarve. Tarveselvityksen toteuttaa 

kaupungin tekninen toimi yhdessä käyttäjien kanssa. Tarveselvityksessä teknistä toimia 

edustava rakennuttaja selvittää onko uusien tilojen rakentamiselle tarvetta ja tarvittavien 

uusien tilojen laajuus. Esimerkiksi koulun tapauksessa arviointi suoritetaan nojaten mm. 

arvioituihin oppilasmääriin, tulevien vuosien oppilasennusteisiin, asetettuihin 

pedagogisiin tavoitteisiin ja olemassa olevaan asemakaavaan. Riippuen tunnistetusta 

tilantarpeesta ovat Lappeenrannan koulurakennukset useimmiten toteutettu 1, tai 2 

kerroksisina.  Pedagogiset tavoitteet asettaa Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimi. 
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Oppilasennusteet ovat puolestaan saatavissa Kasvatus- ja opetustoimen kehittämästä 

alueellisesta kouluverkkosuunnitelmasta. Tarveselvityksessä tarkastellaan myös 

mahdollisuutta sijoittaa tarkasteltava palvelu olemassa oleviin tiloihin, jolloin 

lisärakentamisen tarve katoaa. Tarveselvitysvaiheessa rakennuttaja asettaa tulevan 

hankkeen tavoitteet ja vaatimukset ottaen huomioon käyttäjien tarpeet. (Suuronen 

2012.) 

 

Tarveselvitystä seuraavassa hankesuunnittelun vaiheessa tekninen toimi luo tulevalle 

rakennukselle tilaohjelman, sekä asettaa toteutukselle tavoitehinnat. (Suuronen 2012.) 

 

Hankesuunnittelua seuraavassa luonnossuunnitteluvaiheessa tehtävässä suunnittelussa 

Lappeenrannan tekninen toimi käyttää joko omia suunnittelijoita, tai ulkopuolisia 

konsulttisuunnittelijoita riippuen projektikohtaisista olosuhteista. Mikäli päädytään 

ulkopuolisten suunnittelupalvelujen käyttöön, konsulttisuunnittelijoina toimivat 

kilpailutetut puitesopimuskonsultit. Luonnossuunnitteluvaiheessa suunnittelijat päätyvät 

useimmiten yhteen, tai kahteen luonnokseen rakennuksen alustavista 

toteutuskonsepteista. (Suuronen 2012.) 

 

Toteutussuunnitteluvaiheessa tekninen toimi kilpailuttaa ulkopuolisen suunnittelutiimin, 

joka luo varsinaisen toteutussuunnitelman. Aikaisemmin Lappeenrannassa sovelletun 

käytännön mukaisesti useimmissa tapauksissa ensiksi kilpailutettin ja valittiin 

arkkitehti, joka loi konseptin tulevasta rakennuksesta. Muut suunnitteluun osallistuvat 

osapuolet, kuten LVIS-, RAK-, ym. suunnittelijat kilpailutettiin vasta tämän jälkeen. 

(Suuronen 2012.)  

 

Tällä hetkellä ollaan kuitenkin siirtymässä käyttämään kokonaisvaltaisen suunnittelun 

periaatetta. Tällöin jo ennen luonnossuunnittelua valitaan kohteen suunnittelun 

kokonaisuudesta vastaava arkkitehtisuunnittelutoimisto 

kokonaissuunnittelutarjouskilpailussa. Valittu arkkitehtisuunnittelutoimisto puolestaan 

kokoaa ympärilleen tarvitsemansa alisuunnittelijat, kuten LVIS-, RAK- ja 

sähkösuunnittelijat ja toteuttaa koko suunnittelun luonnossuunnittelusta aina 

toteutussuunnitteluun yhdessä valittujen alisuunnittelijoidensa kanssa. Tässä 
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tapauksessa arkkitehti toimii pääsuunnittelijana ja vastaa muiden suunnittelutiimin 

osapuolten työn koordinoinnista asetettujen tavoitteiden mukaisesti. (Suuronen 2012.) 

Tämänkaltainen menettely mahdollistaa koko suunnitteluryhmän tehokasta yhteistyötä 

heti suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Aikaisemmin tämänkaltaista kokonaisvaltaista 

suunnittelua on käytetty Lauritsalan kaupunginosaan rakennetun päiväkodin 

suunnittelun tapauksessa (Koponen 2012). Muutamia lappeenrantalaisia kohteita, kuten 

esim. Lappeen koulu, on myös toteutettu KVR -urakkana. Tällöin pääurakoitsijan 

vastuuseen kuuluu sekä kohteen suunnittelu, että toteutus. Tällöin KVR –urakoitsija 

myös kilpailuttaa suunnittelijat itse. (Suuronen 2012.) 

 

Konsulttipalvelujen hankinnassa Lappeenrannan teknisen toimen tilakeskus käyttää 

avointa ja rajoitettua menettelyä. Hankintalain edellyttämällä tavalla voidaan käyttää 

myös suorahankinta- ja neuvottelumenettelyä. Pieniin ja keskisuuriin tehtäviin, sekä 

kiireellisissä tapauksissa käytetään lisäksi tarvittaessa ennalta kilpailutettuja 

puitesopimuskonsultteja vuosisopimuspohjalla. Elinkaarimalliin perustuvaa 

hankintamallin käyttöä on Lappeenrannassa todettu kalliiksi, eikä sitä toistaiseksi 

sovelleta kaupungin rakennushankkeiden yhteydessä (Suuronen 2012). 

 

Suunnitteluvaiheessa määräytyvät monet energiatehokkuuden kannalta ratkaisevat 

rakennuksen ominaisuudet, kuten käytettävät talo- ja rakennetekniset ratkaisut sekä 

lämmitysmuoto ja lämmitysjärjestelmä. Lappeenrannassa rakennettavien 

koulurakennukset rakennetaan kaukolämpöverkon alueella ja näin ollen Lappeenrannan 

koulujen yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö. Tietyt maaseutukoulut ovat niin 

kaukana kaukolämpöverkosta, että joudutaan turvautumaan muihin lämmitysmuotoihin, 

kuten öljy- ja sähkölämmitykseen. Maaseutukouluissa on lisäksi käytetty edistyksellisiä 

lämmitystapoja, kuten maalämpöä. Näin on toimittu esimerkiksi noin 10 kilometriä 

Lappeenrannan keskustasta sijaitsevassa Kasukkalan koulussa. Lappeenrannan 

koulurakennukset rakennetaan sekä puu- että kivirakenteisiksi, riippuen vallitsevista 

olosuhteista. Myös sekarakenteisia koulurakennuksia on Lappeenrannassa toteutettu. 

Tuleva Alakylän koulu tulee koostumaan sekä puu-, että kivirakenteisista osista. Kaikki 

uudet koulu- ja muut julkiset rakennukset varustetaan ilmanvaihdon lämmön 

talteenotolla (Suuronen 2012). Myös tulevan rakennuksen energialuokka määräytyy 
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useimmiten suunnitteluvaiheen edetessä. Tällä hetkellä kaikissa Lappeenrannan 

julkisissa rakennushankkeissa asetetaan lähtökohtaisesti vähintään A -energialuokan 

saavuttaminen (Suuronen 2012). 

 

3.2 Toteutus 

 

Ennen toteutusvaiheen alkamista Lappeenrannan teknisen toimen alaisuudessa toimiva 

rakennuttaja kilpailuttaa pääurakoitsijan sekä sivu-urakoitsijat. Pääurakoitsija 

puolestaan kilpailuttaa aliurakoitsijat. Myös sivu-urakoitsijoilla voi olla aliurakoitsijoita. 

Pääurakoitsija kantaa kokonaisvastuun rakennuksen laadusta ja asetettujen tavoitteiden 

toteutumisesta ja valvoo näin ollen omansa ja aliurakoitsijoidensa työn laatua. Kaikkien 

urakoitsijoiden työn laatua valvoo lisäksi rakennusvalvonta. (Suuronen 2012.) 

 

Toteutusvaihe päättyy valmiin rakennuksen vastaanottoon. Vastaanottovaiheessa ei 

aikaisemmin useinkaan suoritettu laadunvarmistusmittauksia, kuten 

lämpökamerakuvauksia ja ilmanvuotoluvun määrityksiä. Tietyissä uusissa 

rakennushankkeissa, kuten Lappeen koulun tapauksessa, on lämpökamerakuvaukset 

poikkeuksellisesti toteutettu. (Suuronen 2012.) Jatkossa laadunvarmistusmittauksien 

käyttöä on tarkoitus lisätä merkittävästi (Koponen 2012). 

 

3.3 Käyttö ja kiinteistönhoito 

   

Kaupungin julkisen rakennuskannan kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta vastaa 

lähtökohtaisesti tilakeskuksen alaisuudessa toimiva kiinteistöpalveluyksikkö. 

Tilakeskuksen kiinteistöpalvelujen alaisuudessa toimii 3 omaa kunnossapitomestaria ja 

noin 10 kiinteistöhuoltajaa. Ulkopuolinen kiinteistönhoitopalvelu kilpailutetaan, mikäli 

kiinteistöpalveluyksikön omat resurssit eivät riitä. (Suuronen 2012.) Kiinteistöjen 

ulkoalueiden hoidosta vastaa puolestaan ulkopuolinen yritys, joka valitaan 

kilpailuttamalla. Lisäksi vuosikorjaustyöt toteuttaa kilpailutettu urakoitsija. Tilakeskus 

vastaa myös julkisen rakennuskannan energian kulutusseurannasta. Vuodesta 2010 
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alkaen tilakeskus pystyy seuraamaan tarkasti kaikkien julkisten rakennusten 

energiankulutusta kaukoluettavan seurantaohjelmiston avulla. (Seppo Kylliäinen) 

 

4. KRITEERIEN LUOMINEN ENERGIATEHOKKUUDEN 

PARANTAMISEKSI LAPPEENRANNAN JULKISISSA RAKENNUKSISSA 

 

Rakennuksen elinkaariaikaiseen energiataloudellisuuteen vaikuttavista näkökohdista 

hankitun tiedon nojalla laadittiin kriteeristö, jonka tarkoituksena on edistää 

energiatehokkuuden toteutumista kaupungin julkisissa uudisrakennushankkeissa. 

Kriteeristön laadinnassa on sovellettu elinkaariajattelua, jolloin pyrittiin huomioimaan 

mahdollisimman laajasti rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa energiatehokkuuteen 

vaikuttavia merkittäviä näkökohtia. Rakennuksen elinkaari on esitetty kuvassa 9. 

 

Suunnittelu

Toteutus

Käyttö- ja 
ylläpito

Purku

Käytöstä poistoUusiokä-
yttö

Korjaus
Korjauksen 
suunnittelu

Korjauksen 
toteutus

Käyttö- ja 
ylläpito

Purku

Käytöstä poistoUusiokä-
yttö

Korjaus

 
Kuva 9: Rakennuksen elinkaari 

 

Hankitun tiedon perusteella on voitu päätellä, että rakennuksen purkuvaiheen 

toteutustavan vaikutus elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen on vähäinen suhteessa 

muihin elinkaaren vaiheisiin (Winistorfer et al. 2005, 134-138). Purkuvaiheen 

energiatehokkuusnäkökohtia ei täten tarkasteltu kriteeristön laadinnassa. 

Korjausrakentamisen energiatehokkuusnäkökohdat vaativat puolestaan täysin 

omanlaisensa lähestymistavan uudisrakentamiseen nähden. Korjausrakentamisen 

energiatehokkuutta edistäviä näkökohtia on siten päätetty olla käsittelemättä tämän työn 

kriteeristön laadinnassa. Tässä työssä käsiteltäviä rakennuksen elinkaaren vaiheita ovat 

siis suunnittelu-, toteutus- sekä käyttö- ja ylläpitovaihe, kuva 10.  
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Kuva 10: Työssä tarkasteltavat elinkaaren vaiheet. 

 

Kriteerien laadinta perustui tiedonhakuvaiheessa tunnistettuihin energiatehokkuuden 

kannalta merkittäviin näkökohtiin. Kriteeristön selkeyttämiseksi laaditut kriteerit 

jaoteltiin elinkaarivaiheittain. Lisäksi kriteerit jaoteltiin keskeisiin sovellusaiheisiin. 

Näin saatiin muodostettua kriteeristön runko, joka on esitetty kuvassa 11.  

 

 
Kuva 11. Kriteeristön runko 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään laadittuja kriteereitä, sekä näiden toteutumisen 

kannalta tärkeitä huomioon otettavia näkökohtia. Lisäksi esitetään perustelut 

kriteereiden käytön tarpeellisuudelle ja kerrotaan näiden ehdotetuista 
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toimintamekanismeista. Kriteerit ovat jaoteltu hankkeen elinkaaren vaiheittain, sekä 

sovellusalueittain. Lopuksi esitetään yhteenvetokaavio, jossa tuodaan esille kaikki tässä 

työssä laaditut kriteerit, sekä kriteereiden soveltamisen yhteydessä huomioitaviksi 

suositeltavat näkökohdat.  

 

4.1 Suunnitteluvaihe 

 

Suunnitteluvaiheessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat läpi rakennuksen koko elinkaaren, 

joten suunnitteluvaihe on äärimmäisen tärkeä vaihe matalaenergiarakentamisessa. 

Huolella toteutettu ja onnistunut suunnittelu luo edellytykset 

matalaenergiarakentamisessa asetettavien korkeiden energiatehokkuustavoitteiden 

toteutumiselle valmiissa rakennuksessa. Suunnitteluvaihe vaatii tällöin riittävästi 

rahoitus- ja henkilöstöresursseja, sekä edellyttää henkilöstön ammattitaitoisuutta ja 

osaamista matalaenergiarakentamisen osalta. Tavoiteltaessa tulevan rakennuksen 

elinkaaritaloudellisuutta parantuneen energiatehokkuuden ansoista on suunnittelussa 

edellytettävä kokonaisvaltaista energiatehokkuus- ja laatuajattelua. Suunnitteluvaiheessa 

on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeen tavoiteasetteluun, suunnittelijoiden 

tehokkaan yhteistyön ja tiedonvaihdon varmistamiseen, sekä asetettujen tavoitteiden 

mahdollisimman laajaan huomioimiseen suunnittelussa. Kaikkien suunnitteluun 

osallistuvien osapuolten tulee tiedostaa asetetut tavoitteet ja sitouttaa nämä osaksi omaa 

toimintaa. 

 

Suunnittelun kokonaisvaltaisuus matalaenergiarakentamisessa on erityisen tärkeää, 

koska matalaenergiarakennus perustuu kokonaisvaltaiseen rakennuskonseptin 

energiatehokkuuteen. Tämä saavutetaan arkkitehtonisien ratkaisujen sekä rakenne- ja 

talotekniikkajärjestelmien yhteisvaikutuksella. Kokonaisvaltainen suunnittelu 

mahdollistaa sen, että rakennuksen muoto, sijoittelu, tilat, rakenne- ja talotekniikka, ym. 

optimoidaan toimivaksi energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi. 

(Matalaenergiarakentaminen 2009, 20.) Suunnitteluvaiheen aikana tehdään useita 

rakennuksen energiatehokkuuden kannalta ratkaisevia rakennuskonseptin päävalintoja. 

Asetetut energiatehokkuustavoitteet kuuluukin ottaa huomioon suunnittelun kaikessa 

päätöksenteossa, jolla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen ja 
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elinkaaritaloudellisuuteen. Tässä kappaleessa esitetään oleellisiksi katsotut kriteerit, 

joiden on tarkoitus toimia suunnitteluvaiheessa tehtävän päätöksenteon apuna. 

Suunnitteluvaiheen kriteerit on laadittu käytettäviksi kaikissa suunnitteluvaiheessa 

tehtävässä päätöksenteossa ja koskevat rakennuksen energiatehokkuuden kannalta 

merkittäviä näkökohtia, kuten rakennuksen sijoittaminen, rakenteelliset ratkaisut, LVIS 

-ratkaisut, käytettävien materiaalien valinnat sekä rakennuksen käyttötapaan liittyvät 

näkökohdat. Lisäksi on esitetty kriteereitä käytettäviksi suunnittelijan valinnassa, sekä 

turvallisten ja viihtyisien sisätilojen toteutumisen edistämisessä. Suunnitteluvaiheen 

kriteerit ovat esitetty osa-alueittain kuvassa 12. 
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Kuva 12: Suunnitteluvaiheessa käytettävät kriteerit 
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4.1.1  Yleiset suunnittelussa huomioon otettavat näkökohdat 

 

Tässä kappaleessa esitetään yleisiä suunnittelun toteutukseen liittyviä kriteereitä. 

Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.1.1 Suunnittelukonsultin valinta 

 

Kun tavoitellaan tulevan rakennuksen korkeaa energiatehokkuuden tasoa ja hyvää 

elinkaarikustannustehokkuutta on suunnittelua toteuttavan konsulttiyrityksen 

ammattitaidolla suuri merkitys onnistuneen lopputuloksen kannalta.  

Suunnittelupalvelujen hankinnan yhteydessä onkin otettava huomioon eri 

konsulttitoimistojen kokemustaso matalaenergiatalojen suunnittelussa. Myös kohteen 

maantieteellinen sijainti vaikuttaa ratkaisevasti suunnittelussa käytettävien ratkaisujen 

toimivuuteen, joten ehdolla olevien konsulttitoimistojen paikallistuntemus ja 

suunnittelukokemus hankkeen sijaintialueella on niin ikään huomioitava. Onnistunut 

matalaenergiarakentaminen vaatii suunnitteluun kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja kykyä 

ottaa energiatehokkuus huomioon kaikissa tehtävissä suunnitteluratkaisuissa. Tämä 

edellyttää riittävää energia-alan osaamista suunnittelutoimiston sisällä. 

 

Konsulttisuunnittelupalvelujen hankinnan yhteydessä käytävässä kilpailutuksessa 

voidaan myöntää pisteitä seuraavien näkökohtien täyttymisestä. 

• Yrityksellä on näyttöä yhdestä, tai useammasta onnistuneesta 

matalaenergiarakentamisen suunnitteluprojektista. 

• Yrityksellä on näyttöä hankkeen kohdealueella toteutuneista 

suunnitteluprojekteista ja yritys tuntee paikalliset olosuhteet. 

• Yrityksen palveluksessa on matalaenergiarakentamiseen perehtyneitä energia-

alan osaajia. 
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4.1.1.2 Suunnitteluperiaatteet 

 

Suunnitteluvaiheessa luodaan tulevan rakennuksen perusedellytykset saavuttaa hyvä 

energiatehokkuuden taso. Lisäksi suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon monet 

merkittävät toiminnalliset näkökohdat, joihin ei hankkeen myöhemmissä vaiheissa 

voida enää juurikaan vaikuttaa. Suunnitteluvaiheen lopputulos vaikuttaa siis 

merkittävästi tulevan rakennuksen energiankulutukseen ja 

elinkaarikustannustehokkuuteen. Matalaenergiarakennus on symbioottinen kokonaisuus, 

joka koostuu useista toisiaan tukevista teknisistä ratkaisuista, joita ovat erilaiset talo- ja 

rakennetekniset ratkaisut. Toimivuudeltaan parhaan tuloksen saavuttamiseksi onkin 

tärkeää, että koko rakennus suunnitellaan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Tämä 

edellyttää kaikkien suunnittelutiimiin kuuluvien osapuolten välistä tehokasta yhteistyötä 

ja tiedonkulkua koko suunnitteluprosessin aikana. On tärkeää, että kaikki osapuolet 

tiedostavat hankkeelle asetetut energiatehokkuus- ja laatutavoitteet ja sitoutuvat niihin.  

 

Yhtenäisen suunnittelun tehostamisen pääkeinona voidaan käyttää ns. integroitua 

suunnittelumallia, jolloin koko suunnittelutiimi kilpailutetaan kerralla. Tällöin kaikki 

suunnittelun osapuolet, mukaan lukien arkkitehti, rakennus- ja LVIS -suunnittelijat 

toteuttavat suunnittelun keskenään yhteistyössä heti ensimmäisestä luonnoksesta 

lähtien, näin kaikkien osapuolten näkemykset, kokemus ja tarpeet tulevat otetuiksi 

huomioon suunnittelussa. Integroitu suunnittelumalli mahdollistaa myös rakennuksen 

eri komponenttien tehokkaamman optimoinnin toimivaksi energiatehokkaaksi 

kokonaisuudeksi.  (The Integrated Design Process 2005.) Toimintamallin käyttö on 

osoittautunut tehokkaaksi muutamissa suomalaisissa energiatehokkuuden 

taidonnäyterakennushankkeissa, kuten Viikin ympäristötalo. (Kuismanen 2012.) 

Käytettäessä integroitua suunnittelumallia kannattaa harkita energia-asiantuntijan 

sisällyttämistä suunnittelutiimiin, jolloin energiatehokkuustavoitteet otetaan 

ammattitietoisesti huomioon koko suunnitteluvaiheen aikana. Lisäksi voidaan nimetä 

vastuuhenkilö koordinoimaan suunnittelijoiden välisen yhteistyön toteutumista. 

Yhteistyötä voidaan tehostaa myös järjestämällä riittävän usein koko suunnittelutiimin 

yhteisiä workshop -tilaisuuksia ja palavereja, joiden avulla voidaan varmistaa 
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tiedonvaihdon tehokkuus. Lisäksi tiedonvaihdon parantamiseen voidaan käyttää 

keinoja, kuten sähköpostiringin luominen suunnittelijoiden välillä.  

 

Matalaenergiarakennus on kokonaisuus vuorovaikutuksessa keskenään olevista 

teknisistä ratkaisuista. Näin ollen lisäpanostus yhteen järjestelmän osaan voi 

mahdollistaa merkittäviä säästöjä toisen osan kohdalla. Tästä syystä kannattaa 

integroidun suunnittelun yhteydessä  olla asettamatta tiukkoja budjettirajoitteita 

rakennuksen eri komponenteille, kuten esim. ilmastointi tai valaistus. 

Budjettirajoitteiden asetannassa voi olla puolestaan kannattavampaa käyttää 

kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Tällainen toimintatapa mahdollistaa 

kokonaisvaltaisemman lähestymistavan suunnittelussa ja antaa suunnittelijoille 

vapaammat kädet asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. (The Integrated Design 

Process 2005.) 

 

4.1.1.3 Elinkaaren huomioiminen suunnittelussa 

 

Elinkaarimallin käyttö hankkeen toteutusmuotona tarkoittaa useimmiten toteuttajan 

perinteistä takuuaikaa laajempaa vastuuta. Tällöin toteuttajayritys tuottaa tavanomaista 

laajempaa palvelua, joka käsittää rakennuksen suunnittelun, toteutuksen, sekä 

rakennuksen ylläpidon ja mahdolliset korjaukset. Toteuttajan laajempi vastuu, joka 

ulottuu rakennuksen luovutuksesta pitkälle tulevaisuuteen, kannustaa toteuttajayritystä 

panostamaan enemmän rakennusvaiheen laadunvalvontaan. Toteutusvaiheen huono 

laatu aiheuttaa palveluntuottajalle lisäkustannuksia rakennuksen käyttövaiheessa 

lisääntyneen huoltotarpeen johdosta. Joissakin tapauksissa palveluntuottaja voi maksaa 

myös hankkeen investointikustannukset, jolloin rakennus jää palveluntarjoajan 

omistukseen joka vuokraa tilat leasing -periaatteella niiden käyttäjille. (Elinkaarimallit 

2012.) 

 

Elinkaarimallin käyttö on Lappeenrannassa todettu kalliiksi, eikä sitä tällä hetkellä 

sovelleta julkisissa rakennushankkeissa. Tästä huolimatta tiettyjen mallin periaatteiden 

soveltaminen soveltuvin osin voisi olla kannattavaa. Tärkeintä on, että rakennuksen 

koko elinkaari saadaan korostumaan suunnittelussa. Suunnittelupalvelujen 
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kilpailutuksessa on syytä huomioida etenkin takuuehdot. Takuuehtoihin on mahdollista 

sisällyttää mm. tietyn energialuokan saavuttaminen ja energiankulutuksen pysyminen 

sovitun tavoitearvon alapuolella rakennuksen käyttövaiheessa. Tätä käytäntöä voidaan 

käyttää etenkin silloin, kun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa sama palveluntarjoaja. 

Kaiken kaikkiaan palveluntarjoajan vastuun ulottuminen mahdollisimman laajalle 

rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa kannustaa suunnittelun laadukkaaseen 

toteutukseen. Tämän lisäksi suunnittelijalta kannattaa vaatia rakennuksen huollettavuus 

otettavaksi huomioon suunnittelussa. Rakennuksen talo- ja rakenneteknisten 

järjestelmien hyvä huollettavuus säästää merkittävästi kuluja sen käyttövaiheessa. 

Suunnittelupalvelujen kilpailutuksessa käytettävien arviointiperusteiden ja sopimukseen 

sisällytettävien takuuehtojen hankekohtainen soveltuvuus ja kannattavuus kannattaa 

arvioida huolellisesti. Alaan erikoistuneiden asiantuntijoiden apua kannattaa käyttää 

koordinoimaan tehtävien sopimusten laadintaa niin, että nämä palvelevat hankkeelle 

asetettuja tavoitteita.  

 

Myös leasing -periaatteen käyttöönottoa voi olla tulevaisuudessa tarpeellista pohtia. 

Tällä hetkellä on nähtävissä, että tietyissä Lappeenrantalaisissa kouluissa on selvää 

korjaustarvetta. Kouluissa esiintyy mm. homevaurioita, jotka haittaavat merkittävästi 

rakennusten sisäilmanlaatua. Samalla kaupungin tiukka budjettitilanne voi johtaa siihen, 

ettei peruskorjauksia voida riittävän nopeasti toteuttaa, eikä uusia kouluja rakenneta. 

Tämän sijasta homeongelmaisia kouluja saatetaan sulkea ja oppilaat joudutaan 

siirtämään muihin olemassa oleviin kouluihin. Tietyissä tapauksissa koulutoiminta 

homeongelmaisessa koulussa voi jatkua pitkäänkin korjauspäätöstä odottaessa 

resurssien puutteen vuoksi. Tämänkaltainen tilanteen kehittyminen ei ole toivottua, 

koska yleisenä tavoitteena on pidettävä turvallisten ja viihtyisien 

koulunkäyntiolosuhteiden luominen oppilaille riittävän lähellä kotia. Koulujen 

uudisrakennus- ja saneeraushankkeita viivästyttää usein se, että tavanomaisella 

toteutustavalla rakennuksen korjaaminen tai uudisrakennusurakka vaativat 

käynnistyäkseen merkittäviä rahasummia lyhyessä ajassa, eikä kunnan budjetti pysty 

usein tarjoamaan tähän mahdollisuutta. Tämänkaltaisten tilanteiden välttämiseksi voi 

kunnan olla tulevaisuudessa tarpeen pohtia muutosta rahoituskäytännöissään. 

Elinkaarimallin leasing -periaatetta sovellettaessa palvelun tuottaja maksaa hankkeen 
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investointikustannukset. Kaupunki maksaa puolestaan palvelun tuottajalle säännöllisesti 

ennalta sovitun suuruisen palvelumaksun, jolloin hankkeen kustannukset jakautuvat 

tasaisemmin rakennuksen käyttövaiheeseen (Elinkaarimallit 2012). Tällöin olisi 

mahdollista saada aikaan hankkeiden nopeampi rahoitus ja toteutuminen.  

 

4.1.1.4 Kiinteistön tilojen käyttöaste 

 

Julkisen palvelurakennuksen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa palveluja. Näin ollen 

palvelurakennuksen energiatehokkuustarkasteluissa on otettava huomioon myös 

energiankulutus tuotettua palvelua kohti. Tietyissä tapauksissa palvelutarjonta 

rakennuksessa keskittyy lähinnä tiettyyn lyhyehköön ajanjaksoon vuorokaudessa, 

jolloin palveluajan ulkopuolella rakennus seisoo ilman käyttöä. Koulurakennus on tästä 

hyvä esimerkki. Tavanomaisesti koulussa on toimintaa pääasiassa aamu kahdeksasta 

kello neljään illalla. Iltaisin ja viikonloppuisin koulun tiloja ei käytetä. Lisäksi lomien 

aikana koulurakennukset seisovat usein tyhjillään jopa kuukausia. Ilman käyttöäkin 

seisova rakennus kuluttaa sähköenergiaa ilmastoinnin pyörittämiseen ja lämpöenergiaa 

lämmitykseen. Kulutettua energiaa ei tällöin käytetä tarkoituksenmukaisesti 

palveluntuottamiseen. Energiankulutuksen tarkoituksenmukaisuutta voidaan parantaa 

tehostamalla rakennuksen palvelutarjontaa ja samalla käyttöastetta.  

 

Rakennuksen palvelutarjontaa voidaan tehostaa tarjoamalla useita eri palveluja samassa 

rakennuksessa, tai jopa rakennuksen samoissa tiloissa porrastetusti. Jotta eri palvelujen 

tarjoaminen olisi rakennuksessa mahdollista ja vaivatonta, on palvelutarjontaa 

suunniteltava jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Kun potentiaaliset palvelut 

tiedetään, voidaan rakennuksen suunnittelussa ottaa huomioon kunkin palvelun tilojen 

ominaisuuksia koskevat tarpeet, kuten tilojen koko, valaistustehon tarve, kalusteet, 

sisäänkäyntien sijoittelut ym. Lisäksi on panostettava eri palvelujen tehokkaaseen 

porrastukseen. Tavoitteena on pidettävä, että rakennuksessa tarjotaan palveluja niin, että 

rakennuksen tilat ovat käyttämättä mahdollisimman vähän. On kuitenkin huomioitava, 

että tarjottavat palvelut eivät saa haitata toistensa toimintaa ja laatua. 

Koulurakennuksessa käyttöastetta voidaan parantaa helpoiten erilaisella ilta- ja 

viikonlopputoiminnalla, kuten kerhotoiminta ja koulutustoiminta. 
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Rakennuksen käyttöasteen optimointi voidaan edellyttää suunnittelun kilpailutuksessa 

käytettävässä tarjouspyynnössä.  

 

4.1.1.5 Tilojen mitoitus 

 

Jokainen rakennuksen sisätilojen neliömetri kuluttaa tietyn määrän lämpö- ja 

sähköenergiaa sen valaistukseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Mitä suuremmat 

rakennuksen tilat, sitä korkeampia ovat sen käytönaikaiset absoluuttiset 

energiakustannukset. Jo muutama ylimääräinen neliö-, tai kuutiometri tilojen 

mitoituksessa voi rakennuksen käyttövaiheen aikana aiheuttaa tuntuvia energian 

lisäkustannuksia. Lisäksi ylimitoitus kasvattaa rakennuksen toteutuskustannuksia. 

(Motiva 2011.) 

 

Tilojen mitoitus kuuluu siis aina toteuttaa todellisia tarpeita vastaaviksi. 

Koulurakennuksen tapauksessa mitoituksen apuna voidaan käyttää arvioita tulevista 

opiskelijamääristä. Lisäksi huomioon olisi syytä ottaa kaavailtujen muiden 

rakennuksessa tarjottavien palvelujen tilantarpeet. Mahdolliset tulevaisuuden 

laajennustarpeet on toki myös huomioitava. Laajennustarpeet voidaan kuitenkin tiettyyn 

rajaan asti ratkaista rakennuksen muuntojoustavuusratkaisuin. Laajennustarpeen 

mahdollistamiseksi kuuluukin ensisijaisesti keskittyä muuntojoustavuusnäkökohtiin 

tilojen ylimitoituksen sijasta. Tilojen muuntojoustavuusratkaisujen ottamisesta 

huomioon suunnittelussa kerrotaan tämän työn seuraavassa kappaleessa. 

 

Tarpeenmukaisuus on aina otettava huomioon tilojen mitoituksessa. Näin ollen se olisi 

syytä ottaa yhdeksi suunnittelun tavoitteista, sekä sisällytettää valintakriteeriksi 

suunnittelun kilpailutuksessa käytettävään tarjouspyyntöön. 
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4.1.1.6 Tilojen muuntojoustavuus 

 

Muuntojoustavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennuksen tilojen kykyä 

mukautua mahdollisiin käyttövaiheen aikaisiin käyttötarkoituksen muutoksiin (Betoni 

2012). Hyvän muuntojoustavuuden omaavat tilat eivät tarvitse merkittäviä muutoksia 

rakenteissa, valaistuksessa eikä LVIS -järjestelmissä ja muunnos tapahtuu pienin 

kustannuksin. Tehokkain tapa tehdä tiloista muuntojoustavuudeltaan hyvät on ottaa asia 

huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa voidaan miettiä jo etukäteen 

tilojen potentiaalisia vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia ja toteuttaa suunnittelu ottaen 

huomioon kyseisten vaihtoehtojen muutostarpeet. Muuntojoustavuuden huomioon 

ottava suunnittelu voi tuoda merkittäviä säästöjä rakennuksen käyttövaiheessa, sillä 

toteutusvaiheen kustannukset ovat merkittävästi muutosvaiheen kustannuksia 

pienempiä. Muuntojoustavuutta käyttötarkoituksen muuttumisen suhteen voidaan tukea 

rakenneteknisesti mm. luomalla mahdollisimman laajoja, avoimia tiloja käyttäen 

mahdollisimman vähän pystyrakenteita (Betoni 2012). Koulurakennuksen tapauksessa 

tämänkaltaisia tiloja voidaan toteuttaa yhdistämällä usean eri tarkoituksen tilat, kuten 

ruokala, aula ja kokoontumistila yhdeksi suureksi monitoimitilaksi. Tällöin tila voi 

pienin muutoksin palvella erilaisia tarkoituksia, kuten esiintymis-, näyttely-, kokous- ja 

koulutustapahtumat. Käyttötarkoituksen muuttumisen lisäksi muuntojoustavuudella 

voidaan tarkoittaa myös tilojen pienimittaisempia muutoksia, kuten esim. 

koppitoimistojen muuttaminen avotoimistoiksi ilman merkittäviä muutostöitä. 

Ratkaisuina tällöin voivat olla mm. siirrettävät väliseinät sekä sähkö- ja 

tietokonekaapeleiden ulostulot, tällöin toimitilat ja kytkennät voidaan nopeasti 

järjestellä uudelleen haluamansa mukaan. Kalusteiden nopean uudelleenjärjestämisen 

mahdollisuus on myös tärkeä koulurakennuksissa, joissa opetustoiminnan lisäksi 

järjestetään muuta toimintaa, kuten kerho-, yhdistys-, tai asukastoimintaa. Opetustilojen 

muuntojoustavuutta voidaan parantaa myös siirrettävin väliseinämin, joilla tilojen kokoa 

voidaan muuttaa jakamalla, tai yhdistämällä tiloja tarpeiden mukaisesti. Mikäli tietyissä 

tiloissa, kuten teknisen työn tilat, tai auditoriot harrastetaan kouluajan ulkopuolella 

myös muuta toimintaa, on näihin tiloihin syytä luoda vaihtoehtoiset sisäänkäynnit 

ulkoa. Tällöin voidaan välttyä koulun suurien yleisten tilojen, kuten aulojen 

valaistuksesta. Tilojen mahdollinen käyttötarkoituksen muuttuminen on otettava 
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huomioon kaikkia rakennuksen osia suunniteltaessa mukaan lukien rakenteet, LVIS -

järjestelmät ja valaistus. On muistettava, että tilojen ylimitoitukseen 

muuntojoustavuuden nimissä on suhtauduttava varauksella, sillä vajaakäyttöiset 

ylimääräiset tilat lisäävät energiakulutusta ja rakennuksen käytönaikaisia kuluja, mikä ei 

palvele elinkaaritehokkuuden tavoitteita.  

 

Edellä mainittujen näkökohtien huomioimisesta voidaan eri toteutusvaihtoehdoille 

myöntää pisteitä käytettävän toteutusvaihtoehdon valinnan yhteydessä.  

 

4.1.1.7 Koulukeittiön suunnittelu 

 

Perinteinen koulukeittiössä ruokaa valmistetaan paikan päällä ja ainoastaan oman 

koulun tarpeisiin. Tällöin keittiössä on toimintaa ainoastaan koulupäivinä. Ruoan 

valmistus tapahtuu tällöin aamupäivällä ja iltapäivällä puolestaan keskitytään 

astioidenpesuun. Viikonloppuisin ja lomien aikana keittiötä ei käytetä laisinkaan. Tästä 

johtuen perinteisen koulukeittiökonseptin mukaisen keittiön käyttöaste on melko 

alhainen.  

 

Koulukeittiön käyttöastetta on mahdollista parantaa keskittämällä useiden eri laitosten 

ruoanvalmistus yhteen keittiöön. Helpoiten tämä toteutuu, kun yhdessä keskuskeittiössä 

tuotetaan riittävän lähellä olevien useiden koulujen ja päiväkotien ruoat. Näin voidaan 

pidentää keittiön tuotantoaikoja ja saada aikaan tilatarpeen väheneminen. 

Ruoanvalmistuksen keskittämisen ansiosta keittiön yhden ruoka-annoksen valmistuksen 

kustannukset ja energiankulutus pienenee. (TTS-tutkimus 2009, 5.)  Kouluruoan 

valmistuksen keskittäminen edellyttää kuitenkin kypsennetyn ruoan pakastamista, 

kuljetusta jakelukohteisiin, sekä uudelleenlämmitystä käyttökohteessa. Ylimääräinen 

pakastaminen ja lämmittäminen aiheuttavat merkittävää energiankulutuksen kasvua. 

Lisääntynyt kuljetusten tarve johtaa suurempiin polttoaine kustannuksiin ja 

kasvihuonekaasupäästöihin. Kouluruoan valmistuksen keskittämisen kannattavuutta 

kannattaakin pohtia tilannekohtaisesti. On arvioitava, miten ruoanvalmistuksen 

keskittäminen vaikuttaa alueen kokonaisenergiataloudellisuuteen. Arvioinnissa on syytä 

toteuttaa eri skenaarioiden arvioituja energiankulutuksia. Skenaarioina voivat olla mm. 
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keskitetty ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys käyttökohteissa sekä ruoanvalmistus 

välittömästi käyttökohteissa. Eri skenaarioiden kuljetustarpeita on niin ikään vertailtava 

keskenään. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että palvelutarjonnan energiatehokkuutta 

arvioitaessa kannatta palvelukohtaisen energiakulutuksen lisäksi ottaa huomioon myös 

palvelun parantunut laatu. On siis arvioitava, miten ruoanvalmistuksen keskittäminen 

tulee vaikuttamaan valmistettavan ruoan laatuun?  

 

Kun tulevan keittiön konseptista on päätetty, toteutetaan keittiön tilasuunnittelu. 

Suunnittelussa päätetään keittiön eri tilojen ja laitteiden mitoituksista, sekä 

keittiölaitteiden optimaalisesta sijoittelusta. Tilojen ylimitoitus, etenkin kylmätilojen 

tapauksessa lisää merkittävästi energiankulutusta. Ylimitoitetuilla laitteilla on sama 

vaikutus. Jotta mitoitukset pystyttäisiin tekemään todellisia tarpeita vastaaviksi, on 

suunnitteluvaiheessa tunnettava keittiön tulevat tuotantomäärät. Suuret 

kypsennyslaitteet ajetaan useimmiten vain osittain täytettyinä. Näin ollen useamman 

pienemmän laitteen hankkiminen yhden suuren sijasta on kannattavampaa.  

 

Laitteiden sijoittelulla on myös vaikutusta energiataloudellisuuteen. Kuuma- ja 

kylmälaitteita ei näiden energiatehokkaan toiminnan turvaamiseksi pidä sijoittaa lähelle 

toisiaan. Laitteiden sijoittelu vaikuttaa myös tehokkaan ilmastoinnin varmistamiseksi 

tarvittavaan poistoilmavirtaan. Laitteet on pyrittävä aina sijoittamaan seinän viereen. On 

todettu, että tilan keskelle sijoitetun laitteen tarvitsema poistoilmavirta on 1,6-kertainen 

verrattuna seinän viereen asennettuun laitteeseen. Lisääntynyt poistoilmavirran määrä 

lisää energiankulutusta. 

(TTS-tutkimus 2009, 27.)   

 

Keittiön toiminnassa vapautuu merkittävästi lämpöä ja hajuja. Keittiössä tarvitaan siis 

tehokas ilmanvaihto, jotta ylimääräinen lämpö ja hajut saadaan tehokkaasti poistettua 

työskentelytiloista. Poistettavan ylimäärälämmön ansiosta voidaan lämmön talteenoton 

käytöllä parantaa merkittävästi ilmanvaihdon energiataloudellisuutta. Keittiön 

poistoilmasta talteen otettua lämpöä voidaan käyttää hyväksi rakennuksen käyttöveden 

lämmityksessä.  (TTS-tutkimus 2009, 28.)   
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Keittiön laitteiden lämpimistä prosessivesistä voidaan niin ikään ottaa lämpöä talteen. 

Tiettyjen laitteiden vesiä voidaan kierrättää käytettäväksi wc:n huuhteluun. (TTS-

tutkimus 2009, 28.)   

  

Edellä mainittuja näkökohtia kuuluu soveltaa mahdollisuuksien mukaan 

suunnitteluvaiheessa, keittiön konseptisuunnittelun ja keittiön tilasuunnittelun 

yhteydessä. Näkökohtien huomioiminen on syytä edellyttää suunnittelun 

kilpailutuksessa käytettävässä tarjouspyynnössä. 

 

4.1.1.8 Palvelun mahdollinen siirtäminen uuteen rakennukseen 

 

Suoritettaessa eri hankkeiden energiatehokkuusvertailuja on pidettävä mielessä 

kokonaisenergiankulutus kunnan tasolla ennen hanketta ja sen jälkeen. Esimerkiksi 

opetustoiminnan siirrettäessä uuteen koulurakennukseen on otettava huomioon 

vanhojen opetuskäytöstä poistuvien rakennusten kohtalo alkuperäisen toiminnan 

loppumisen jälkeen. Vaikka uusi koulurakennus saavuttaisikin korkeat 

energiatehokkuustavoitteet, voi kokonaisenergiakulutus kunnan tasolla kasvaa, mikäli 

vanhaa koulurakennusta lämmitetään vajaakäyttöisenä. Vanhan rakennuksen tulevaa 

käyttöä tuleekin pohtia jo uuden rakennuksen tarveselvityksestä lähtien. Mikäli vanhaa 

rakennusta aiotaan pitää käytössä ja lämmitettynä on tavoitteena pidettävä rakennuksen 

mahdollisimman korkea käyttöaste ja eri palvelujen tehokas tarjonta.  

 

4.1.1.9 Rakennusmateriaalien kuljetusmatkojen pituus 

 

Rakentamisessa käytettävien materiaalien kuljetusmatkojen pituudet on huomioitava 

materiaalihankintojen yhteydessä. Etenkin hankalasti kuljetettavien materiaalien 

kuljetusmatkojen pituudet voivat vaikuttaa merkittävästi rakennusvaiheen 

taloudellisuuteen. Kuljetusmatkojen pituudet vaikuttavat myös syntyvien hiilidioksidi- 

ja muiden liikenteessä syntyvien päästöjen määrään. Näin ollen kuljetusmatkojen 

minimoiminen vaikuttaa positiivisesti sekä rakennushankkeen taloudellisuuden, että 

ympäristötehokkuudenkin kannalta. Suomessa kannattaa pyrkiä etenkin kiviaineksen 
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kuljetusmatkojen lyhentämiseen. Kiviaines on hyvin yleisesti käytetty 

rakennusmateriaali, jota ei voida korvata muilla materiaaleilla johtuen sen rakennuksen 

hyvään kestävyyteen ja vaikuttavista ominaisuuksista.  Kiviaineksen kuljetus on 

kuitenkin melko kallista verrattuna itse materiaalin arvoon. Näin ollen kestävän 

kehityksen edistämisen ja hankkeen taloudellisuuden kannalta on siis otollista, että 

kiviaineksen ottopaikka sijaitsee mahdollisimman lähellä rakennustyömaata. 

Urakoitsijoiden kilpailuttamisen yhteydessä voidaankin palkita kilpailevia osapuolia 

esim. myöntämällä lisäpisteitä nojaten urakoitsijan käyttämän kiviainesottoalueen 

ajokilometreissä mitatun etäisyyteen työmaalta. 

 

4.1.2 Rakennuksen sijoittaminen ja lähialueet 

 

Tässä kappaleessa esitetään rakennuksen sijoittamiseen liittyviä kriteereitä. Lisäksi 

esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

4.1.2.1 Palvelujen helppo tavoiteltavuus käyttäen eri liikennemuotoja 

 

Suomen ilmasto- ja energiastrategia asettaa tavoitteeksi, kestävän yhdyskunnan 

ajattelumallin edistämistä alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. 

Tavoitteena on tehokkaalla yhdyskuntarakennesuunnittelulla vähentää 

päästöintensiivisen yksityisautoilun tarvetta ja parantaa joukkoliikenteen ja kevyen 

liikenteen asemaa. (Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia 2008, 69.) 

Koulurakennuksen sijoituspaikan valinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa oppilaiden 

koulukuljetustottumuksiin.  

 

Koulurakennuksen hyvä tavoiteltavuus polkupyörällä stimuloi etenkin yläluokkien 

oppilaiden kouluun matkaamista pyörällä ja vähentää yksityisautoilun ja koulukyytien 

järjestämisen tarvetta. Koulun hyvään tavoiteltavuuteen kevyellä liikenteellä vaikuttaa 

mm. koulumatkan pituus. Koulurakennuksen sijoittelun suunnittelu onkin syytä 

toteuttaa niin, että suurin osa tulevan koulun arvion mukaisesta oppilasmäärästä asuu 

riittävän lähellä koulua. Näin voidaan kannustaa oppilaita tulemaan kouluun pyöräillen 
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tai kävellen ja vähentää järjestettävien koulukuljetusten määrää. Lisäksi edellytyksenä 

helppoon ja turvalliseen koulumatkaamiseen pyörällä on pyörätien välitön läheisyys 

koulurakennukseen. Koulun sijoittelu ja piha-alueiden suunnittelu täytyy toteuttaa niin, 

että oppilaat voisivat pyöräillä lähimmältä pyörätieltä suoraan koulun sisäänkäynnin 

viereen niin, ettei oppilaiden olisi tarpeellista ylittää esteitä, kuten liikennevaloton 

autotie, rautatie, ym. Myös itse koulurakennuksen suunnittelulla voidaan kasvattaa 

pyöräilyn suosiota. Koulurakennuksessa olisi syytä olla turvallinen katettu pyörävarasto 

pyörien lukitusmahdollisuudella. Lukituspaikkoja on oltava riittävä määrä, jotta kaikki 

koululaiset saisivat pyöränsä lukituksi. Pyörävaraston tavoiteltavissa on oltava lämpimät 

pukukoppitilat sekä suihkutilat. 

 

Erikseen järjestettävää koulukuljetustarvetta voidaan vähentää myös sijoittamalla koulu 

lähelle olemassa olevaa kattavaa liikenneverkostoa. Lappeenrannassa liikenneverkosto 

käsittää lähinnä bussiliikennettä. Mitä suurempi osa oppilaista voi tavoittaa koulun 

suoralla bussilinjalla, sitä vähemmän olisi tarvetta erilliselle koulukuljetukselle. Tästä 

johtuen koulurakennus kannattaa sijoittaa mahdollisimman monen eri 

paikallisliikenteen linjan pysäkin läheisyyteen.  

 

4.1.2.2 Muiden palvelujen läheisyys 

 

Julkisen palvelurakennuksen tulevan sijainnin valinnassa täytyy ottaa huomioon muiden 

palvelujen tavoiteltavuus kohdealueella. Useiden eri palvelujen saatavuus samalla 

alueella edesauttaa monipuolisten palvelukeskuksien muodostumista. Monipuolinen 

palvelutarjonta vetää tehokkaammin asiakkaita puoleensa ja mahdollistaa useiden eri 

tarpeiden hoitamista saman alueella vierailun aikana. Monipuolisten palvelukeskuksien 

luominen palvelee monelta osin kestävän kehityksen periaatteitta. Lisääntyneen 

asiakasmäärän johdosta paranee palvelurakennuksen käyttöaste ja energiatehokkuus. 

Palvelurakennuksen valaistus ja lämmitys ovat jatkuvasti päällä sen aukioloaikana 

riippumatta rakennuksessa päivittäin asioivasta asiakasmäärästä. Kasvava asiakasmäärä 

tarkoittaa kuitenkin suuremman määrän tuotettuja palveluja kulutettua kilovattituntia 

kohden, mikä on tärkeä energiatehokkuustekijä julkisen palvelurakennuksen kannalta. 
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Parantuneen energiatehokkuuden lisäksi eri palvelujen läheinen sijainti mahdollistaa 

yksityisautoilun tarpeen pienenemistä lyhentyneiden palvelujen välisten matkojen takia. 

 

Myös koulurakennuksen sijoittelu lähelle muita palveluja on tärkeää. Esimerkiksi 

erilaiset harrastus-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan harjaantuvat palvelut voivat hyötyä 

koulun läheisyydestä. Monipuoliset harrastus-, liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet 

koulun läheisyydessä luovat puolestaan koululaisille viihtyisän ympäristön sekä 

parantavat koulun suosiota. Tiettyjä palveluja voidaan tarjota myös koulurakennuksen 

sisällä. 

 

Palvelurakennuksen sijaintivaihtoehtojen arvottamisessa voidaan myöntää pisteitä 

perustuen olemassa olevien palvelujen lukumäärään, jotka ovat tavoiteltavissa sovitulla 

etäisyydellä tulevasta rakennuksesta. Tällaisina palveluina voivat olla mm. 

- Urheilukenttä -Tavaratalo 
-Puisto -Ravintola 
-Terveyspalvelut -Posti 
-Päivähoitopalvelut -Kirkko 
-Pankki -Parturi-kampaamo 
-Kirjasto -Apteekki 
 

Arvioinnissa käytettävien palvelujen välillä on myös oltava riittävät kulkuyhteydet 

autoteiden ja pyöräreittien muodossa.   

 

4.1.2.3 Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen läheisyys 

 

Tulevan palvelurakennuksen on oltava yhteydessä muuhun yhdyskuntarakenteeseen, 

kuten tieverkostot, ulkovalaistus ja lämpöverkko. Sijoittamalla rakennus 

mahdollisimman lähelle olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, voidaan saavuttaa 

merkittäviä säästöjä sekä yhdyskuntarakenteeseen liittymisrakentamisen, että 

energiankulutuksen kasvamisen aiheuttamissa kustannuksissa. 

 

Koulurakennuksen, kuten muidenkin julkisen palvelusektorin rakennusten on oltava 

yhteydessä tieverkostoon. Tien rakentaminen vaatii usein mittavia maansiirtotöitä ja 
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aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Tien rakentamisen kustannukset ovat riippuvaisia 

maaperän olosuhteista alueella sekä tulevan tien leveydestä ja laadusta. Näin ollen 

palvelurakennus kannattaa sijoittaa niin lähelle olemassa olevaa tieverkostoa kuin 

mahdollista, jotta vältyttäisiin mittavista tien rakennusurakoista. Etenkin näin on 

toimittava jos alueen pohjamaan kantavuus on huono ja rakennuksessa tarjottavan 

palvelun laatu vaati leveän tieliittymän rakentamista. Rakennuksen sijainnin valinnan 

yhteydessä voidaan eri vaihtoehdoille myöntää pisteitä riippuen rakennuksen yleiseen 

tieverkostoon liittämiseksi tarvittavan rakennettavan tien pituudesta. 

 

Palvelurakennuksen piha-alueiden valaistus on oltava riittävän tehokas, jotta 

liikkuminen ja oleskelu alueella olisi miellyttävää ja turvallista. Etenkin tämä korostuu 

koulurakennuksen osalta. Hyvä koulupihan valaistus mahdollistaa turvalliset olosuhteet 

oppilaiden monipuoliselle liikkumiselle piha-alueella, sekä helpottaa 

opetushenkilökuntaa oppilaiden valvonnassa. Oppilaiden turvallisen liikkumisen takia 

myöskään koulumatkalla ei pitäisi olla pitkiä valaisemattomia tieosuuksia. 

Ulkovalaistuksen lisärakentamisesta koituu kustannuksia sekä rakennusvaiheessa, että 

energiankulutuksesta kohteen käyttövaiheen aikana. Rakennettavan ulkovalaistuksen 

määrää voidaan pienentää sijoittamalla koulurakennus mahdollisimman lähelle 

olemassa olevaa katuvalaistusta. Rakennuksen sijainnin valinnan yhteydessä voidaan eri 

vaihtoehdoille myöntää pisteitä riippuen olemassa olevan katuvalaistuksen tuottamasta 

valotehosta kohdealueella ennen lisävalaistuksen rakentamista. 

 

Koulurakennuksen sijainnin valinnassa täytyy ottaa huomioon myös kaukolämpöverkon 

läheisyys. Rakennuksen liittäminen kaukolämpöverkkoon vaatii maanrakennustöitä, 

mikä voi aiheuttaa tuntuvia lisäkustannuksia, mikäli olemassa olevan 

kaukolämpöverkoston etäisyys rakennuksesta on pitkähkö. Rakennus kannattaa siis 

sijoittaa mahdollisimman lähelle kaukolämpöverkkoa. Sijainnin valinnan pisteytyksessä 

pisteitä voi myöntää riippuen kohdealueen etäisyydestä kaukolämpöverkosta. 

Lisäpisteitä voidaan myöntää Kaukaan Voiman kaukolämpöverkon läheisyydestä, joka 

on Lappeenrannan ympäristötoimen teettämän vertailun mukaan aiheuttaa vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä tavanomaiseen kaukolämpöverkkoon verrattuna. 

 



51 

 

4.1.2.4 Uusiutuvan energian käytön mahdollisuus tontilla 

 

Uusiutuvan energian käyttö tulee näillä näkymin yleistymään Suomessa lähi 

vuosikymmenten aikana. Uusiutuvan energian käytön lisäämistä kiihdyttää muun 

muassa valtioneuvoston vuonna 2008 hyväksymä Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategia. Ilmasto- ja energiastrategia asettaa kansalliseksi tavoitteeksi lisäämään 

uusiutuvan energian käyttöä niin, että vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus Suomen 

energiankulutuksesta olisi 38 %. Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 

(ERA17) -toimintaohjelma kokoaa merkittävimmät rakentamista, asumista ja 

maankäyttöä koskevat toimenpiteet, joilla voidaan torjua ilmastonmuutosta vuosina 

2010-2017. Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa vuodelle 2020 asetetut 

päästötavoitteet jo vuonna 2017. Toimintaohjelmassa korostetaan mm. rakennusten 

enrgiatehokkuuden parantamisen, sekä uusiutuvan energiakäytön lisäämisen merkitystä. 

Kunnilla on tällöin merkittävä rooli energiaviisaan rakennetun ympäristön 

suunnittelussa ja rakentamisessa. (ERA17 2012.) Lisäksi uusiutuvan energian käyttöön 

kannustavat tarve edistää ailahtelevan hinnan omaavien fossiilisten tuontipolttoaineiden 

korvaamista kotimaisilla energialähteillä. (Uusiutuva energia 2012.) Uusiutuvan 

energian hyödyntämisen mahdollisuutta on aina otettava huomioon 

matalaenergiarakennuksen suunnittelussa. 

 

Hyvin yksinkertainen tapa hyödyntää uusiutuvaa energiaa rakennuksen lämmityksessä 

ja valaistuksessa on aurinkoenergian passiivinen käyttö. Tällöin rakennukseen 

kohdistuvalla auringon valo- ja lämpösäteilyllä voidaan osittain korvata rakennuksen 

tavanomaista valaistus- ja lämmitystarvetta. Luonnonvalon käytön optimointia 

käsitellään tarkemmin tämän työn sähkönkulutusta koskevassa osiossa. 

Aurinkoenergian tehokkaan käytön kannalta on tärkeää rakennuksen optimaalinen 

sijoittaminen. Hyvä sijainti rakennukselle on etelärinne. Lisäksi rakennuksen on syytä 

olla suojassa tuulelta, jotta tuulen aiheuttamat lämpöhäviöt ovat vähäiset. Tuulensuojana 

voi tällöin toimia luonnollinen maasto ja puusto. (Passiivinen aurinkoenergia 2009.) 

Tuulensuoja on myös mahdollista toteuttaa istuttamalla keinotekoisesti puita, tai 

rakentamalla. Passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen optimoinnissa on syytä 

toteuttaa simulointeja, joilla voidaan vertailla eri sijoitus- ja rakennevaihtoehtojen 
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vaikutuksia aurinkoenergian saatavuuteen. Simulointien tuloksia voidaan näin käyttää 

päätöksenteon tukena. Passiivisen aurinkoenergian käytön edistäminen on aina syytä 

käyttää yhtenä tarjouspyynnön valintakriteerinä suunnittelun kilpailutuksessa.   

 

Tulevaisuudessa sähköverkostojen kehittyessä ja älykkäiden sähköverkkojen yleistyessä 

tulee mahdolliseksi saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa tuottamalla 

rakennuksissa omaa uusiutuvaa sähköenergiaa ja myymällä sitä mahdollisuuksien 

mukaan yleiseen sähköverkkoon. Rakennuksissa hyödynnettävissä olevia uusiutuvan 

energian muotoja ovat aurinko- ja tuulienergia, sekä maalämpö. Edellä mainittujen 

energiamuotojen tuotannon tehokkuuteen voidaan ratkaisevasti vaikuttaa rakennuksen 

suunnitteluvaiheessa mm. tontin valinnalla, sekä rakennuksen optimaalisella sijoittelulla 

tontilla. Vaikka alkuperäisessä toteutussuunnitelmassa ei päädyttäisikään käyttämään 

uusiutuvia energiamuotoa, on tontin valinnassa ja rakennuksen sijoittelussa otettava 

huomioon em. järjestelmien todennäköinen yleistyminen ja käyttöönotto rakennuksen 

elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Tontin valinnassa, sekä rakennuksen sijoittelun ja 

rakenteiden suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon aurinko- ja 

tuulienergian, sekä maalämmön tuotannon vaatimat perusedellytykset. Näin jätetään 

mahdollisuus valjastaa uusiutuva energia käyttöön parantaen rakennuksen 

energiataloudellisuutta myöhemmin, kun teknologia kehittyy ja muuttuu yhä 

taloudellisemmaksi. Tontin ja rakennuksen sijoittelun soveltuvuus uusiutuvan energian 

tuotantoon on hyvä ottaa huomioon tontin valinnan päätöksenteossa sekä käyttää yhtenä 

tarjouspyynnön valintakriteerinä suunnittelun kilpailutuksessa. 

 

4.1.2.5 Muutostöiden tarve tontilla 

 

Jotta suunniteltu rakentaminen valitulla tontilla olisi mahdollista, vaatii tontti usein 

muokkaamista riippuen tontilla vallitsevista geologisista ja muista olosuhteista. 

Useimmiten perustuksien laskeminen edellyttää eriasteisia maansiirtotöitä ja joskus 

myös räjäytystöitä, mikäli tontilla on kallio lähellä maan pintaa. Tarvittavien 

maansiirtotöiden laajuus vaikuttaa tuntuvasti rakennuksen toteutusvaiheen 

kustannuksiin, sekä syntyvien kasvihuonekaasujen määrään. Lisääntynyttä 

maansiirtotöiden tarvetta voi aiheuttaa myös tontin maaperän pilaantuneisuus ja 



53 

 

kunnostustarve. Tontin maaperän puhtauteen kannattaa panostaa etenkin kun on kyse 

koulurakennuksesta. 

 

Sijainnin valinnassa pisteytyksen perusteena voidaan käyttää arvioituja siirrettäviä maa- 

ja kalliomassoja tonneina. Lisäksi pisteitä voi myöntää, mikäli tontti on 

maaperätutkimuksin todettu puhtaaksi. 

 

4.1.3 Rakenteet 

 

Tässä kappaleessa esitetään rakenneteknisien ratkaisujen suunnitteluun liittyviä 

kriteereitä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen 

yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.3.1 Rakenteiden lämmönläpäisy ja energiataloudellisuus 

 

Rakenteiden eristystehokkuus on yksi tärkeimpiä matalaenergiarakennuksen 

suunnittelussa päätettäviä näkökohtia. Tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla erittäin 

hyvän lämmön eristystehokkuuden omaavia rakenteita. Nykyaikaisilla tiiviillä 

rakenteilla voidaan rakennuksen lämpöhäviöt pienentää hyvin tehokkaasti, jolloin 

lämmitysvaiheen energiakustannukset pienenevät merkittävästi. Tietyt tutkimukset 

osoittavat kuitenkin, että rakenteiden lämmöneristystehokkuuden kasvaessa kasvaa 

myös tilojen viilennystarve kesällä. Aurinkoenergia pääsee helpommin rakennuksen 

sisään, kuin ulos rakennuksesta samalla nostaen rakennuksen sisälämpötiloja. 

Tutkimuksessa on todettu, että hyvin tiiviin rakennusvaipan omaavan rakennuksen 

kesänaikainen viilennys voi kuluttaa yhtä paljon energiaa, kuin talvenaikainen 

lämmitys. (Sunsystems 2012.) 

 

Rakennuksen rakenteiden ominaisuuksista päätettäessä on syytä ottaa huomioon eri 

rakenteiden lämmönläpäisyn vaikutus rakennuksen kokonaisenergiatalouteen. 

Ratkaisevia rakennusvaipan elementtejä ovat tällöin seinät, ikkunat, ylä- ja alapohja. 

Lisäksi rakennuksen geometrialla, sekä ikkunoiden koolla ja suuntauksella on 
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vaikutuksensa rakennuksen energiatalouteen. Rakennuksen energiataloudellisuuden 

kannalta optimaalisen lämmönläpäisyn omaavien rakenteiden valinnassa voidaan 

käyttää hyväksi olosuhdemallinnuksia. Olosuhdemallinnuksissa voidaan tarkastella eri 

rakenteiden ja sääolosuhteiden vaikutusta rakennuksen energiantarpeeseen. 

Olosuhdemallinnuksen avulla voidaan eri toteutusratkaisujen energiatarpeet määrittää 

ottaen huomioon vuodenajat ja eri sääolosuhteet. Huomioon otettavia näkökohtia ovat 

tällöin tarvittavan viilennysenergian-, lämmitysenergian- sekä valaistusenergian määrä 

eri toteutusratkaisuilla. 

 

Lämmöneristeen ja vaipan tiiviyden lisääminen voi johtaa myös kosteusvaurioiden ja 

homekasvun syntymiseen (Heikkilä 2012). Suunnittelussa on siis syytä huomioida myös 

miten hyvin rakenteiden eri ominaisuudet ja valittu ilmanvaihtojärjestelmä vaikuttavat 

rakennuksen kosteusteknisiin ominaisuuksiin. 

 

Edellä mainittuja näkökohtia on näin ollen syytä edellyttää otettavaksi huomioon 

matalaenergiarakennuksen suunnitteluvaiheen yhteydessä tehtävän päätöksenteon 

tukena. Olosuhdesimuloinnin toteutus käytettävien rakenteiden valinnassa voidaan 

sisällyttää yhdeksi valintakriteeriksi suunnittelun kilpailutuksessa käytettävään 

tarjouspyyntöön. 

 

4.1.3.2 Kosteustekninen hallinta 

 

Eräs tilojen hyvän sisäilmanlaadun kannalta merkittävistä tekijöistä on rakennuksen 

tehokas kosteustekninen hallinta kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa. 

Rakennuksissa esiintyvät kosteusvauriot saavat aikaan monenlaisia terveyshaittoja 

aiheuttavan homeen kasvua. Terveyshaitat johtuvat tiloissa oleskelevien altistumisesta 

homekasvustojen sisäilmaan tuotettaville aineenvaihduntatuotteille. Hyvä sisäilmanlaatu 

on erittäin tärkeää varmistaa sellaisissa rakennuksissa, joissa ihmisten oleskeluajat ovat 

pitkät. Koulu- ja päiväkotirakennukset ovat tällöin erityisasemassa. (Terveysliitto 2012.) 

Lisäksi kosteus- ja homevauriot vahingoittavat eräitä rakennusmateriaaleja lisäten 

rakennuksen korjaustarvetta käyttövaiheessa, sekä lyhentäen rakennuksen elinikää. 
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Hyvän sisäilmalaadun ja rakennuksen pitkäaikaisen kestävyyden turvaamisen kannalta 

on kosteustekninen hallinta syytä ottaa huomioon kaikissa rakennuksen elinkaaren 

vaiheissa. Tulevan rakennuksen kosteusteknisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa jo 

suunnitteluvaiheessa tehtävillä rakenneteknisiä ratkaisuja koskevilla päätöksillä. 

Suunnitteluvaiheessa tehtävässä rakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa on 

otettava huomioon erityisesti:  

- rakenteiden suunnittelu niin, että ne johtavat vettä ulos rakennuksesta, 

- riittävän tehokkaan tuuletuksen varmistaminen tuulettuvissa rakenteissa  

- rakenteiden kylmäsiltojen mahdollisimman vähäiseen määrään, 

- tuuletusrakojen optimaaliseen määrään ja sijaintiin rakenteissa, 

- liitoskohtien suunnitteluun niin, ettei rakenteisiin pääse sisään sade- ja 

sulamisvesiä, 

- rakennuksen tulevan sijaintipaikan olosuhteiden, kuten tuuliolosuhteiden 

huomioimiseen ulkovaipan suunnittelussa, sekä 

- ala- ja yläpohjan riittävän tehokkaan tuuletuksen varmistaminen. 

(Matalaenergiarakentaminen 2009, 155.) 

 

Edellä mainittujen näkökohtien tarkastelu ja ottaminen huomioon suunnitelmissa on 

syytä sisällyttää vaatimukseksi jo tarjouspyyntöön.   

 

4.1.3.3 Rakenteiden ominaisuuksien ja laadunvarmistustoimien dokumentointi 

 

Matalaenergiarakennuksen suunnittelu toteutetaan yhtenäisesti, käsittäen kaikkia eri 

rakennuksen osia ja järjestelmiä yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen rakennus on 

pyrittävä toteuttamaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Alkuperäisistä 

suunnitelmista poikkeava rakennuksen toteutus voi johtaa siihen, että alun pitäen hyvin 

suunniteltu kokonaisuus ei toimikaan suunnitelmien mukaisesti, eivätkä 

energiatehokkuus- ja kokonaistaloudellisuustavoitteet toteudu. Toteuttajalla on usein 

mahdollisuus tuoda tietyssä määrin muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Toteuttaja 

voi mm. korvata tietyn rakenne- tai pinnoitusmateriaalin käytön toisella. Jo niinkin pieni 

muutos, kuin pinnoitteen korvaaminen voi vaikuttaa tulevan rakennuksen 

energiatehokkuuteen, esim. huonontuneen luonnonvalon heijastumisen vuoksi.  
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Jotta tämänkaltaisilta ongelmilta vältyttäisiin, on kaikkien käytettävien materiaalien ja 

rakenneteknisten ratkaisujen ominaisuudet ja vaatimukset sisällytettävä selkeästi 

kaikkiin toteutusvaiheen suunnitelmiin ja piirustuksiin. Tällaiset ovat mm. rakenne- ja 

talotekniikan suunnitelmat ja piirustukset. Käytettäviä materiaaleja ja rakenneteknisiä 

ratkaisuja koskevat merkittävät vaatimukset on niin ikään sisällytettävä tilaajan ja 

rakennusliikkeen välillä solmittavaan sopimukseen. Sopimuksissa on lisäksi esitettävä 

toteutettavat toteutuksen laadunvarmistustoimenpiteet. 

 

4.1.4 Lämmitys 

 

Tässä kappaleessa esitetään lämmityksen suunnitteluun liittyviä kriteereitä. Lisäksi 

esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.4.1 Simuloinnin toteutus 

 

Matalaenergiarakennuksen lämmitysjärjestelmien suunnittelussa ja käytettävän 

energiamuodon valinnassa on syytä käyttää päätöksenteon apuvälineenä energia- ja 

olosuhdesimulointeja. Simulointeja käyttämällä voidaan vertailla erilaisten 

vaihtoehtoisten rakenne- ja taloteknisten järjestelmien vaikutusta tulevan rakennuksen 

energiankulutukseen ja sisäilmasto-olosuhteisiin. Tällöin simuloinnit mahdollistavat 

tunnistamaan asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisimman ja 

elinkaaritaloudellisimman toteutuskonseptin. Myös uudet uudisrakentamisen 

energiamääräykset, jotka tulivat voimaan vuonna 2012 edellyttävät rakennuksen 

kokonaisvaltaista energiatehokkuustarkastelua. Tällöin energiasimuloinnin tarve 

energiamääräysten mukaisen E-luvun laskennassa on miltei välttämätön. 

 

Energia- ja olosuhdesimulointia on syytä edellyttää käytettäväksi apuvälineenä eri 

toteutusvaihtoehtojen arvioinnin yhteydessä hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheissa. 

Energiasimuloinnin avulla voidaan suunnitteluvaiheessa tunnistaa optimaalinen eri 
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rakennus- ja taloteknisten järjestelmien kombinaatio, jolla saavutetaan rakennuksen 

mahdollisimman alhainen E-luku. 

 

Olosuhdesimulointia on puolestaan syytä käyttää varmistamaan lämmitysjärjestelmän ja 

muiden taloteknisten järjestelmien riittävä mitoitus. Olosuhdesimulointi toteutetaan 

niin, että tietomalliin syötetään tiedot koskien suunnitteilla olevan rakennuksen 

ominaisuuksia, kuten rakennuksen eri osien lämpötekniset ominaisuudet, sisäiset ja 

ulkoiset lämpökuormat tilakohtaisesti, sekä kohteen maantieteelliset olosuhteet. 

Prosessoimalla tiedot voidaan rakennukselle määrittää tilakohtaiset lämmitys- ja 

jäähdytystehontarpeet, ottaen huomioon eri vuodenaikojen vaikutukset. 

(Insinööritoimisto Äyräväinen 2011.) Olosuhdesimuloinnin käytöllä voidaan jo 

suunnittelun alkuvaiheessa helpottaa optimoida tulevan rakennuksen rakenteita, 

järjestelmiä ja sisäilmasto-olosuhteita niin, että kokonaisuus palvelee parhaiten 

hankkeelle asetettuja tavoitteita. 

 

Sekä energia-, että olosuhdesimulointi tarjoavat merkittävästi tietoa eri 

toteutusvaihtoehtojen kokonaisvaltaisen kustannustehokkuuden kannalta. Menetelmien 

avulla voidaan arvioida toteutusvaihtoehtojen vaikutus sekä toteutus-, että myös 

käytönaikaisiin kustannuksiin. Energia- ja olosuhdesimulointia on näin ollen syytä 

edellyttää käytettäväksi matalaenergiarakennuksen suunnitteluvaiheen yhteydessä 

tehtävän päätöksenteon tukena. Energia- ja olosuhdesimuloinnin toteutus voidaan 

sisällyttää yhdeksi valintakriteeriksi suunnittelun kilpailutuksessa käytettävään 

tarjouspyyntöön. 

 

4.1.4.2 Lämmityksen ja ilmanvaihdon tarpeenumaisuus 

 

Matalaenergiarakentamisen lämmitysjärjestelmiä suunniteltaessa on ydintavoitteina 

syytä pitää energiatehokkuuden optimoinnin pääperiaatetta, eli lämmitysenergiaa on 

pyrittävä käyttämään oikea määrä oikeaan aikaan. Lämmitysenergiaa on siis käytettävä 

juuri sen verran, että turvalliset ja viihtyisät sisäolosuhteet saavutettaisiin ja vain silloin, 

kun lämmityksellä on tarvetta. Keskeisimpiä keinoja edistää energiaa säästävän ja 

energian käytön tarvetta huomioon ottava energiankäyttö on liittää lämmitys, jäähdytys, 
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valaistus, ilmanvaihto ja muut energiankulutukseen vaikuttavat talotekniset järjestelmät 

yhtenäiseen rakennusautomaatiojärjestelmään. Hyvin suunniteltu ja ohjelmoitu 

väyläpohjainen rakennusautomaatio ohjaa kokonaisvaltaisesti rakennuksen kaikkea 

energiankulutusta niin, että automaatiojärjestelmään liitetyt järjestelmät saadaan 

toimimaan yhtenäisesti ja optimoidusti vallitseviin olosuhteisiin. Laitevalmistajan 

tarjoamien arvioiden mukaan voidaan nykyaikaisen rakennusautomaatiojärjestelmän 

käyttöönotolla saavuttaa jopa 20 % lämmitysenergian säästö koulurakennuksissa. (ABB 

2012.) Säästöpotentiaali on tuntuva ja toisi merkittäviä säästöjä rakennuksen 

käyttövaiheen lämmityskustannuksissa. 

 

Matalaenergiarakentamisessa on syytä käyttää valvomoon liitettyä väyläpohjaista 

rakennusautomaatiojärjestelmää, joka edistää energiaa säästävää ja energian käytön 

tarpeeseen perustuvaa energian käyttöä (ABB 2012). Automaatiojärjestelmän on 

mahdollistettava lämmityksen tilakohtaisen säädön tarpeen mukaan. Säädön on tällöin 

pystyttävä toteutumaan sekä automaattisesti, että manuaalisesti. Automaattisesti 

tapahtuvien lämmityksen säätöjen optimaalinen ohjelmointi on tärkeää 

energiansäästöpotentiaalin toteutumisen kannalta. Lämmityksen on oltava riittävä 

silloin, kun koulun tiloissa on toimintaa. Koulurakennuksessa on käyttäjiä useimmiten 

aamusta klo 8 iltapäivän klo 18 saakka. Näinä tunteina lämmityksen on toimittava 

normiteholla. Myöhäisillan ja yön tunteina, sekä lomien aikana rakennus seisoo 

useimmiten tyhjillään. Näin ollen näinä aikoina voidaan taloautomaatio säätää 

pienentämään automaattisesti rakennuksen lämmitystehoa, jolloin lämmitysenergiaa 

säästyy. Lämmityksen on kuitenkin kytkeydyttävä normiteholle jonkin verran 

aikaisemmin kuin toiminta rakennuksessa alkaa. Kytkennän on tapahduttava riittävän 

aikaisin, jotta rakennuksen sisälämpötila ehtisi nousta normitasolle ennen käyttäjien 

saapumista rakennukseen. Lisäksi lämmitys tulisi olla mahdollista kytkeä päälle myös 

manuaalisesti silloin, kun koulun käyttöjärjestykseen tulee yllättäviä muutoksia. 

Manuaalinen säätö on oltava mahdollista tehdä tila- ja huonekohtaisesti, jolloin voidaan 

välttyä koko rakennuksen lämmitystehon nostamisesta, mikäli on käytössä esim. vain 

yksi luokkahuone. 
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Matalaenergiarakentamisessa on syytä toteuttaa taloautomaatio niin, että tämä pystyy 

lämmityksen tehoa automaattisesti säätäessä ottamaan huomioon sillä hetkellä 

vallitsevat olosuhteet, kuten esim. sisä- ja ulkolämpötilan, sisäisen ja ulkoisen 

lämpökuorman ja sisäilmanlaadun. 

 

Koulurakennus pitää sisällään useita käyttötarkoitukseltaan erilaisia ja eri 

sisäolosuhteita vaativia tiloja, kuten opetustilat, toimistot, ruoka-tilat, suihkutilat, 

liikuntahalli, suihkutilat, yms. Tietyt tilat, kuten raput ja pyörävarastot eivät vaadi yhtä 

tehokasta lämmitystä kuin esim. suihkutilat ja pukukopit. Eri tilojen vaatimat 

lämpötilaolosuhteet on otettava huomioon lämmitystehoa säädettäessä.  

 

Lämmitysjärjestelmän taloautomatiikan suunnittelussa saadaan paras tulos, kun 

suunnittelu toteutetaan yhdessä muiden taloautomatiikkaan liitettävien järjestelmien 

kanssa. Kokonaisvaltainen suunnittelu on tällöin tärkeää. Edellä mainittuja 

lämmitysjärjestelmän säädettävyyttä koskevat näkökohdat on hyvä sisällyttää 

valintakriteereiksi suunnittelun tarjouspyyntöön.  

 

4.1.5 Sähkönkulutus  

 

Tässä kappaleessa esitetään sähkönkulutuksen kokonaistaloudellisen pienentämiseen 

tähtääviä kriteereitä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden 

soveltamisen yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.5.1 Luonnonvalon käyttö 

 

Motivan tietojen mukaan koulurakennuksen valaistus kuluttaa noin viidenneksen 

rakennuksen sähkönkulutuksesta (Valaistusta on uusittava 2009). Koulurakennuksen ikä 

voi vaikuttaa myös valaistuksen sähkönkulutukseen. Konsulttitoimisto Olof Granlund 

Oy:n tietojen mukaan vanhan koulurakennuksen valaistukseen voi kulua jopa 44 % 

rakennuksen koko sähkönkulutuksesta (Reinikainen 2009). Valaistuksen tarvetta 

voidaan pienentää tuntuvasti, mikäli suunnitteluvaiheessa tulevan rakennuksen 
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rakennetekniset ominaisuudet optimoidaan luonnonvalon tehokasta käyttöä varten. 

Tavoitteena on pidettävä, että luonnonvalo tavoittaisi mahdollisimman suuren osan 

rakennuksen tiloista. Luonnonvalon saatavuus aktiivisesti käytössä olevissa tiloissa, 

kuten työskentely- ja oleskelutiloissa on ensisijaisen tärkeää. Luonnonvalon 

käytettävyyttä voidaan parantaa optimoimalla ikkuna-aukotusten pinta-alaa ja 

suuntauksia vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Syvärunkoiset rakennukset ovat usein 

haastavia luonnonvalon tehokkaan käytön kannalta. Käyttäen erilaisia rakennusteknisiä 

ratkaisuja voidaan mahdollistaa luonnonvalon tunkeutuminen myös syvällä 

rakennuksen sisällä oleviin tiloihin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää erilaisia 

valopiharatkaisuja, sekä valoa heijastavia elementtejä, kuten valohyllyt. Myös 

sisätilojen valoa heijastava pintaväritys edistää luonnonvalon kulkeutumista 

rakennuksen sisällä. Vaaleaa pintaväritystä on suosittava, koska nämä heijastavat valoa 

tummia pintoja paremmin. Useat luonnonvalon saatavuutta edistävät ratkaisut ovat 

hyvin yksinkertaisia, halpoja toteuttaa ja pääosin huoltovapoja, mikä tekee niistä 

kokonaistaloudellisuuden kannalta erittäin kustannustehokkaita. 

 

Ikkunoiden pinta-alasta, suuntauksista sekä muista luonnonvalon käytön tehostamiseen 

suunnattujen rakennusteknisten ratkaisujen suunnittelussa on otettava huomioon 

rakennuksen kokonaistaloudellisuus. Suuret ikkunat parantavat luonnonvalon 

kantautumista rakennuksen sisälle, mutta lisäävät lämmitys- ja jäähdytysenergian 

tarvetta. Tämä puolestaan johtaa vähentyneestä valaistuksen energiakulutuksesta 

saatavien säästöjen menetykseen kasvaneiden energiakustannusten takia. 

(Matalaenergiarakentaminen 2009, 53.) Käyttäen eri toteutusvaihtoehtojen 

valaistusolosuhteiden ja energiakulutuksen tietokonemallintamista voidaan löytää 

optimaalisin ratkaisu asetettujen kokonaistaloudellisuuteen tähtäävien tavoitteiden 

kannalta. 

 

Auringon säteily mahdollistaa tuntuvia energiasäästöjä luonnonvalon ja passiivisen 

aurinkolämmityksen avulla. Helteisinä kesäpäivinä voi kuitenkin aurinkoenergian 

ansioista rakennuksen sisälämpötila kohota niin korkeaksi, että syntyy tarvetta tilojen 

viilentämiselle. Tilojen viilentäminen tapahtuu useimmiten sähköä kuluttavien 

ilmastointilaitteiden avulla, jolloin rakennuksen sähköenergiankulutus nousee. 
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Rakennuksen sisälle tullut aurinkosäteilyn aallonpituudessa aiheutuu muutoksia sen 

osuessa seinärakenteisiin ja muihin objekteihin. Muuttuneen aallonpituuden omaava 

lämpö ei pysty poistumaan rakennuksesta yhtä helposti kuin se on kulkeutunut 

rakennuksen sisälle. Tämän lisäksi nykyaikaisissa matalaenergiarakennuksissa 

käytetään paksuja tiivistekerroksia, jotka puolestaan vaikeuttavat lämpöenergian 

kulkeutumista ulos rakennuksesta. Tampereen teknillisen yliopiston professori Ralf 

Lindberg arvioi, että jäähdytyslaitteilla toteutetun sisätilojen viilennyksen 

energiankulutus kesällä voi jopa ylittää talvikuukausien energiankulutuksen. 

(Sunsystems 2012.) Tehokas keino estää liiallisen auringonsäteilyn pääsy rakennukseen 

ja välttyä viilennysenergiakustannuksista on aurinkosuojauksen tehokas käyttö. 

 

Aurinkosuojaus on tehokas passiivinen tapa pienentää rakennuksen viilennystarvetta. 

Menetelmän investointikustannukset ovat alhaiset ja käyttökustannukset minimaaliset, 

mikä tekee aurinkosuojauksesta kokonaistaloudellisesti erittäin kannattavan. 

Aurinkosuojauksen suunnittelulla on suuri merkitys järjestelmän toimivuuteen ja 

syntyviin energiasäästöihin. Matalaenergiarakennuksen aurinkosuojauksessa kannattaa 

käyttää automaattisia aurinkosuojia. Automaattiset aurinkosuojaimet on mahdollista 

liittää taloautomaatiojärjestelmään, joka ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet säätää 

rakennukseen tulevan aurinkosäteilyn määrää. Taloautomaatiojärjestelmä pystyy 

ottamaan huomioon dynaamiset tekijät, kuten vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan 

muuttuvat auringonsäteilyn määrät, tilan käyttäjien luonnonvalon saatavuuden tarpeet ja 

tilojen lämmityksen sekä viilennyksen tarpeet. Taloautomaatioon liitettäviksi sopivat 

aurinkosuojaukset ovat liikkuvia aurinkosuojia, kuten moottoroidut rulla- ja 

sälekaihtimet, ikkunamarkiisit, rullautuvat screenkaihtimet, julkisivusälekaihtimet ja 

ikkunarullaimet. Hyvin suunniteltu ja optimoitu automaattinen aurinkosuojaus tuo näin 

säästöjä jäähdytyksessä, lämmityksessä ja valaistuksessa. (Sunsystems 2012.) 

 

Rakennuksen aurinkosuojan suunnittelussa on syytä käyttää hyväksi olosuhteiden 

mallinnusta. Mallinnus on kannattavinta toteuttaa yhdessä muiden toteutettavien 

mallinnuksien, kuten valaistuksen, jäähdytyksen, lämmitysjärjestelmän, ilmastoinnin 

mallinnuksien, yms. yhteydessä. Mallinnuksessa tulee huomioida vuodenaikojen 

aiheuttamat olosuhteiden vaihtelut, rakennuksen tilojen käytöstä johtuvat 
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sisäilmastovaatimukset, sekä eri järjestelmien keskinäiset vaikutukset sisäilmastoon. 

Tällä tavoin voidaan tunnistaa ne toteutusratkaisut, jotka toimivat harmoniassa muiden 

rakennuksen järjestelmien kanssa ja mahdollistavat suurimmat energiansäästöt 

elinkaaritaloudellisesti. Mallinnusratkaisut auttavat myös taloautomaation 

ohjaustoiminnan optimoinnissa. 

 

Luonnonvalon käytön optimointi on hyvä asettaa yhdeksi valintakriteeriksi suunnittelun 

tarjouspyynnössä. Eri toteutusvaihtoehtojen valinnassa voidaan myöntää pisteitä 

pohjautuen luonnonvalon tavoittamien työskentely- ja oleskelutilojen osuudesta. Lisäksi 

pisteitä voidaan myöntää yllä mainittujen eri näkökohtien toteutumisesta. 

 

4.1.5.2 Sisätilojen valaistusominaisuuksien simulointi 

 

Sisätilojen energiatehokkuuteen ja hyvään sisäilmastoon voidaan vaikuttaa huolellisella 

luonnonvalon ja sähkövalaistuksen suunnittelulla. Luonnonvalolla on mahdollista 

korvata osan rakennuksen valaistustarpeesta, tässä rakennuksen sijoittelu ja suuntaus 

sekä käytettävät rakennetekniset ratkaisut ovat merkittävässä asemassa. Sisätilojen 

valaistuksen simulointi on hyvin tehokas apuväline eri toteutusratkaisujen valinnan 

päätöksenteossa. Simuloinnilla pystytään ottamaan huomioon kokonaisvaltaisesti eri 

toteutusvaihtoehtojen eri ominaisuuksien vaikutus tulevan rakennuksen 

sähkövalaistustarpeeseen ja valaistuksen tasoon, mahdollistaen tunnistamaan 

optimaalisen ratkaisun asetettujen tavoitteiden kannalta.  

 

Simuloinnin toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon mahdollisimman laajasti 

simuloitavan vaihtoehdon valaistukseen vaikuttavia ominaisuuksia. Näin varmistetaan 

simuloinnin tuloksien oikeellisuus ja luotettavuus päätöksenteossa. Huomioon otettavia 

näkökohtia ovat käytettävän valaistusjärjestelmän ominaisuudet, rakennuksen 

ikkunoiden koko ja suuntaukset ilmansuuntiin nähden, rakennuksen geometriset 

muodot, rakennusta ympäröivien objektien aiheuttama varjostus sekä eri vuodenaikojen 

aiheuttamat muutokset luonnonvalon saatavuuteen. Tämän lisäksi on huomioitava 

rakennuksen sisäiset rakennetekniset ratkaisut, kuten käytettävät valoa heijastavat 

rakenteet ja pinnoitteet. Simuloinnin tuloksena syntyvä tieto voidaan esittää 



63 

 

visuaalisessa muodossa kolmiulotteisen mallin avulla, sekä graafisessa ja 

taulukkomuodossa. Saatu informaatio helpottaa suunnittelijaa ymmärtämään 

suunnitteluvaihtoehdon eri ominaisuuksien vaikutusta luonnonvalon saatavuuteen ja 

sähkövalaistuksen tarpeeseen. Valaistusominaisuuksien simuloinnin tuloksia kannattaa 

käyttää yhdessä energia- ja muiden olosuhdesimuloinnin tuloksien rinnalla. Näin 

voidaan ottaa huomioon mm. aurinkosäteilyn vaikutus lämmitys- ja 

jäähdytystarpeeseen.  

 

Sisätilojen valaistusominaisuuksien simuloinnin tuloksien käyttöä valaistusjärjestelmää, 

rakennuksen sijoittelua ja rakenneteknisiä ratkaisuja koskevassa päätöksenteossa on 

syytä edellyttää matalaenergiarakennuksen suunnittelulta. Simuloinnin toteuttaminen 

kannattaakin käyttää yhtenä valintakriteerinä suunnittelun tarjouspyynnössä.  

 

 

4.1.5.3 Energiaa säästävien valaisimien käyttö 

 

Tärkeimpiä valaistuksen energiatehokkuutta määrääviä näkökohtia on käytettävien 

valaisin- ja lampputyyppien valinta. Arvioiden mukaan uudenaikainen huolella 

suunniteltu valaistus kuluttaa jopa 40 % vähemmän sähköenergiaa kuin vanhanaikainen 

valaistus. (Valaistusta on uusittava 2009.) Nykyaikaisten energiatehokkaiden 

valaisimien hankinta nostaa jonkin verran toteutusvaiheen investointikustannuksia 

verrattuna perinteisiin vaihtoehtoihin, mutta tuo tuntuvia kustannussäästöjä myöhemmin 

käyttövaiheessa. 

 

Koulurakennuksen valaistusta suunniteltaessa on tavoitteena pidettävä tilojen riittävän 

tehokkaan valaistustason saavuttaminen elinkaarikustannustehokkaasti. 

Koulurakennuksen osalta on valaisintyyppien valintaa pohdittava sekä sisä-, että 

ulkovalaistuksen osalta. Sisätilojen energiatehokkaan valaistuksen voi toteuttaa käyttäen 

esim. energiasäästölamppuja, LED -lamppuja ja uudenaikaisia elektronisilla 

liitäntälaitteilla varustettuja loisteputkivalaisimia. Valaisimien valinnassa on 

kannattavaa ottaa huomioon eri käyttötarkoitukseen tarkoitettujen tilojen vaadittavat 

valaistusolosuhteet. Elektronisilla liitäntälaitteilla varustetut loistelamput soveltuvat 
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hyvin opetustilojen valonlähteeksi. Tavanomaisia energiansäästölamppuja voidaan 

puolestaan käyttää pienimmissä tiloissa, kuten wc. Energiatehokkaiden LED -

valaisimien kehitys on edistynyt nopeasti ja niiden käyttöä kannattaa myös harkita 

mahdollisuuksien mukaan. Koulun piha-alueiden ulkovalaistukseen on suositeltavaa 

käyttää energiatehokkaita monimetallivalaisimia, suurpainenatriumlamppuja sekä LED 

-valaisimia.  

 

Valaistuksen suunnittelussa täytyy suorittaa vertaileva elinkaarikustannuslaskenta 

kaikille vaihtoehtoisille valaisintyypeille. Laskennassa on otettava huomioon eri 

vaihtoehtojen investointikustannukset, energiakustannukset sekä huolto- ja 

ylläpitokustannukset. Tällä periaatteella voidaan mahdollistaa kokonaistaloudellisen 

vaihtoehdon valinta. Valaisintyyppien valinnan yhteydessä on lisäksi muistettava 

valaisimien yhteensopivuus valitun ohjausautomaatiojärjestelmän kanssa. 

 

Suunnitteluvaihtoehtojen kilpailutuksessa voidaan myöntää pisteitä, mikäli 

suunnitelmassa on hyödynnetty edellä mainittuja nykyaikaisia valaisintyyppejä sekä 

sisä-, että ulkovalaistuksessa. Lisäksi voidaan myöntää pisteen, mikäli valitun 

valaisintyypin valinta on todettu kokonaistaloudellisimmaksi 

elinkaarikustannuslaskelman avulla. 

 

4.1.5.4 Valaistustason tarpeenmukainen säädettävyys 

 

Valaistuksen energiakulutusta koulurakennuksessa ja samalla rakennuksen 

käyttövaiheen kustannuksia voidaan energiaa säästävien lamppujen ja luonnonvalon 

tehokkaan käytön rinnalla tehokkaasti pienentää myös mahdollistamalla valaistuksen 

ohjaus erilaisin säätö- ja automaatiojärjestelmien avulla. Valaistuksen 

ohjausjärjestelmien suunnittelussa tavoitteena on pidettävä, että valoa on saatavilla 

oikea määrä, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.  

 

Yksinkertaisimpia valaistuksen ohjausratkaisuja ovat liiketunnistimien avulla toimivat 

kytkimet. Liiketunnistimet kytkevät valaistuksen automaattisesti päälle, mikäli tilassa 

on läsnä ihmisiä. Ihmisten poistuttua tiloista valaistus kytkeytyy pois päältä ennalta 
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asetetun ajan kuluttua. Liiketunnistimilla varustettu ohjausjärjestelmä soveltuu parhaiten 

käytettäväksi tiloissa, joita käytetään satunnaisesti, kuten esim. varastot, rappukäytävät, 

vessat, ym. Liiketunnistimiin voidaan lisäksi liittää valoisuuden mittaus, jolloin 

valaistus syttyy vain jos luonnonvaloa ei ole riittävästi. (Energiatehokas koti 2012.) 

Järjestelmä ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi varsinaisissa opetustiloissa. 

Liiketunnistimien käytöllä voidaan laitteistojen valmistajan arvion mukaan säästää jopa 

60 % valaistuksen sähkönkulutuksessa sellaisten tilojen osalta, joissa järjestelmää 

käytetään (Ensto 2010). 

 

Valaistuksen tehokkaan ohjauksen mahdollistaa valaistuksen liittäminen 

taloautomaatiojärjestelmään. Taloautomaation avulla voidaan säätää tehokkaasti 

rakennuksen eri tilojen valaistuksen päälle- ja poiskytkennän sekä mahdollisesti myös 

valaistustehokkuuden taso. Automaatiojärjestelmän avulla voidaan valaistusta säätää 

manuaalisesti ohjausyksiköstä käsin, tai automaattisesti, ohjelmoimalla järjestelmä 

suorittamaan tiettyjä säätötoimenpiteitä. Koulurakennuksen tapauksessa 

automaatiojärjestelmää voidaan käyttää valaistustehokkuuden säätöön luonnonvalon 

saatavuuden mukaan sekä valaistuksen automaattisen katkaisuun opetustiloissa 

opetustoiminnan lukujärjestyksenmukaisen päättymisen jälkeen. 

 

Suunnitteluvaihtoehtojen valinnassa voidaan vaihtoehdoille myöntää pisteitä, mikäli 

suunnitelmat sisältävät edellä mainittujen järjestelmien hyödyntämisen. Pisteitä voidaan 

myöntää myös luonnonvalon voimakkuuden huomioimisesta valaistustehokkuuden 

säädössä. 

 

4.1.5.5 Energiatehokas ilmanvaihto 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän tarkoitus on luoda terveellinen ja viihtyisä sisäilma 

rakennuksen tiloissa. Hyvän sisäilmanlaadun varmistaminen on tärkeää etenkin 

koulurakennuksen tapauksessa. Ilmanvaihtojärjestelmät ovat kuitenkin merkittäviä 

sähköenergian kuluttajia. Arvioiden mukaan ilmanvaihto kuluttaa keskimäärin 25 % 

sähkön kokonaiskulutuksesta suomalaisissa koulurakennuksissa. (Reinikainen 2009.) 

Ilmanvaihdon asema yhtenä suurimmista yksittäisistä sähköenergian 
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kulutuskomponenteissa arvioidaan korostuvan tulevaisuudessa entistä enemmän. 

Ilmanvaihtojärjestelmää suunniteltaessa on asetettava tavoitteeksi hyvän 

sisäilmanlaadun aikaansaaminen pienentäen järjestelmän sähkönkulutusta 

elinkaarikustannustehokkaasti. Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutukseen voidaan 

vaikuttaa merkittävästi erilaisin teknisin ja rakenteellisin ratkaisuin ilman 

sisäilmanlaadun huononemista. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutusta voidaan pienentää käyttämällä korkean 

hyötysuhteen omaavia energiatehokkaita sähkömoottoreita ja taajuusmuuttajia. 

Ilmanvaihdon sähkömoottorit ovat käynnissä jatkuvasti koko rakennuksen 

käyttövaiheen ajan. Investoimalla energiatehokkaisiin moottoreihin voi näin ollen saada 

aikaan merkittäviä säästöjä rakennuksen käytönaikaisissa energiakustannuksissa ja 

moottoreiden takaisinmaksuajat voivat muodostua hyvinkin lyhyiksi. Käytettävien 

moottoreiden valinnan kannattaakin perustua vertailevaan elinkaarikustannuslaskentaan 

kaikkien vaihtoehtoisten moottoreiden osalta. 

 

Ilmanvaihdon mitoitukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmanvaihtokanavat ja 

laitteistot kannattaa mitoittaa riittävän suuriksi. Riittävän väljät kanavamitoitukset 

mahdollistavat puhaltimien toiminnan pienemmällä teholla ja pienemmällä 

sähkönkulutuksella, alhaisemman laitteiston aiheuttaman melutason sekä 

energiatehokkaamman ilmanvaihtoilman lämmityksen vesipatterilla. (Kalema 2012.) 

Mitoitus on syytä toteutettaa niin, että tavanomaisissa olosuhteissa riittävä 

sisäilmanlaatu mahdollistuu ilmanvaihtokoneen toimiessa puoliteholla (Tiiveyden 

myötä ilmavaihdon tärkeys kasvaa 2012). 

 

Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutusta voidaan pienentää merkittävästi ottamalla 

käyttöön ilmanvaihtoa ohjaavan automatiikan. Ohjausautomatiikan tarkoitus on säätää 

ilmanvaihdon tehokkuutta sen hetkisen tarpeen mukaisesti. Ilmanvaihdon tehokkuuden 

säätö voi tällöin tapahtua esim. tilojen hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Kun tiloissa on 

paljon käyttäjiä hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa kasvaa ja automatiikka tehostaa 

ilmanvaihtoa, vastaavasti ilmanvaihto toimii minimiteholla jos tilassa ei ole käyttäjiä. 
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Puku- ja suihkuhuoneissa on myös mahdollista käyttää ilmankosteusantureilla 

varustettua ohjausautomatiikkaa. 

 

Eri toteutusratkaisujen arvioinnissa voidaan eri vaihtoehdoille myöntää pisteitä edellä 

mainittujen näkökohtien toteutumisen perusteella. 

 

4.1.5.6 Laitteiden energiatehokkuus 

 

Julkisessa palvelurakennuksessa, kuten koulussa, on käytössä useita erilaisia 

sähkölaitteita, kuten tietokoneet, suurehkot toimistolaitteet, keittiön sähkölaitteet yms. 

Kouluissa käytettävien sähköä kuluttavien laitteiden määrää kasvaa jatkuvasti. Kaikkien 

koulun käyttämien laitteiden sähkönkulutus muodostaa tuntuvan osa rakennuksen 

käyttövaiheen aikaisesta sähkönkulutuksesta. Koulurakennuksen pistorasiakuormat 

yhdessä keittiölaitteiden kanssa muodostavat riippuen rakennuksen iästä 20–35 % 

koulurakennuksen koko sähkönkulutuksesta. (Reinikainen 2009.) Eri laitemallien 

sähkönkulutus voi vaihdella merkittävästi ja energiaa säästävien mallien valinnalla 

voidaan saavuttaa tuntuvat energiansäästöt laitteen käyttövaiheessa. Laitteiden 

hankinnan yhteydessä on pidettävä mielessä, että huonon energiatehokkuuden omaavan 

laitteen käyttökustannukset voivat muodostua sen hankintahintaa korkeammiksi. 

(Vaikuta hankinnoilla 2012.) Tavoiteltaessa rakennuksen elinkaarikustannustehokkuutta 

kannattaa laitehankintojen yhteydessä suosia vain riittävän korkean energialuokan 

laitteita. 

 

Laitehankintojen yhteydessä voidaan kilpailutusprosessissa myöntää lisäpisteitä 

laitteille, jotka kuuluvat esim. A++ -energialuokkaan, tai omaavat EnergyStar -

merkinnän. Tietyn tasoinen energialuokka voidaan myös asettaa kilpailutuksessa 

ehdoksi. 
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4.1.5.7 Kulutusseuranta 

 

Rakennuksen käyttäjien kannustaminen energiansäästöön on tärkeä tekijä 

energiatehokkuustavoitteiden toteuttamisessa. Se, millaisiksi käyttäjien 

energiankäyttötottumukset muotoutuvat, tulee vaikuttamaan merkittävästi rakennuksen 

käyttövaiheen aikaiseen energiankulutukseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. On 

muistettava, että elinkaaritarkastelussa rakennuksen käyttövaiheen energiakulutus 

muodostaa valtavan osan kohteen elinkaarikustannuksista. Kun kyseessä on 

koulurakennus, on lisäksi tiedostettava kestävään elämäntapaan johtavan 

kasvatustoiminnan tärkeys. Nuorempien sukupolvien kannustaminen energiansäästöön 

on merkittävässä asemassa tulevaisuuden energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Käyttäjien energiansäästöön kannustamiseen tähtäävät ratkaisut täytyy ottaa huomioon 

jo suunnitteluvaiheen yhteydessä. Kannustimet energiansäästöön on mahdollista luoda 

erilaisin teknisin ratkaisuin, joiden käytöstä päätetään suunnitteluvaiheessa. On tärkeää 

mahdollistaa kulutustietojen erittely rakennuksen eri käyttäjien kesken. Nykyaikainen 

rakennusautomaatio mahdollistaa kulutustietojen tarkan reaaliaikaisen mittauksen ja 

erittelyn eri käyttäjäryhmien kesken. Kulutustietojen erittely voidaan toteuttaa mm. 

ilmanvaihtokonekohtaisin alamittauksin. Koulurakennuksessa voidaan kestävään 

kehitykseen tähtäävä koulutus täydentää reaaliaikaisella kulutusseurannalla, jolloin 

lapset näkevät käyttötottumustensa vaikutukset energiankulutukseen käytännössä. 

Kulutusseuranta voidaan esimerkiksi eritellä eri luokkahuoneiden kesken, mikä 

mahdollistaisi luokkien välisen energiansäästökilpailun. Kulutustiedot on oltava 

reaaliaikaisesti oppilaiden ja henkilökunnan nähtävillä. Tiedot on mahdollista julkaista 

esim. koulun internet -sivuilla, tai näyttötaululla joko yhteisessä aulassa, tai 

luokkahuoneiden seinälle asennettuna. Koulurakennusten tapauksessa on otettava 

huomioon, että kulutustietojen esitysmuodon olisi oltava helposti myös lasten 

ymmärrettävissä. Tähän tarkoitukseen voidaan tiedot pukea erilaisten yksinkertaistavien 

animaatioiden muotoon. 
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4.1.6 Vedenkulutus  

 

Tässä kappaleessa esitetään vedenkulutuksen kokonaistaloudellisen pienentämiseen 

tähtääviä kriteereitä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden 

soveltamisen yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.6.1 Käyttöveden lämmitys 

 

Käyttöveden energiakustannuksissa voidaan säästää käyttämällä useita erilaisia teknisiä 

ratkaisuja. Rakennuksen suunnittelussa on pyrittävä mahdollisimman lyhyiden 

siirtojohtojen käyttöön putkistojen reitittämisessä. Näin veden lämpötilan lasku 

siirtoputkistoissa on mahdollisimman pieni. Lämmitettävän veden määrää voidaan 

pienentää myös käyttämällä vettä säästäviä vesikalusteita, kuten wc -istuimet, vesihanat 

ja suihkut. Koulurakennuksessa vettä kuluu lisäksi keittiön astianpesun yhteydessä. 

Hankkimalla vettä säästäviä astianpesukalusteita voidaan saavuttaa säätöjä veden 

kulutuksessa.  

 

Osan käyttöveden lämmitystarpeesta on mahdollista toteuttaa käyttäen uusiutuvia 

energiamuotoja. Uusiutuvan energian ja maalämmön hyödyntäminen käyttöveden 

lämmitykseen on varteenotettava vaihtoehto, etenkin maaseutukouluissa, joissa 

kaukolämmön käyttö ei ole mahdollista. Yksinkertaisimpana ratkaisuna voi tällöin olla 

aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä aurinkokeräimien avulla. 

Myös maalämmön hyödyntämistä käyttöveden lämmitykseen on harkittava. Verrattuna 

tavanomaiseen sähkölämmitykseen maalämpöpumpun käyttö sisätilojen ja käyttöveden 

lämmitykseen voi tuoda merkittäviä sähköenergian kulutuksen säästöjä. Maalämmön 

käyttömahdollisuuksia kohdealueella onkin selvitettävä ainakin silloin, kun kaukolämpö 

ei ole käytettävissä. On huomioitava, että maalämmön käyttö on luvanvaraista toimintaa 

ja sen hyödyntämiseen voi vaikuttaa mm. kohteen sijainti pohjavesialueella. Suunnittelu 

käyttöveden lämmityksestä uusiutuvalla energialla, tai maalämmöllä kannattaa toteuttaa 

integroituna muihin taloteknisten järjestelmien suunnitteluun, kuten sisätilojen 
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lämmitys. Koko rakennuksen kokonaisvaltainen suunnittelu mahdollistaa eri 

järjestelmien mahdollisimman hyvän yhteensopivuuden ja toimivuuden. 

 

Suunnitteluvaihtoehtojen valinnassa voidaan myöntää pisteitä, mikäli edellä mainittuja 

taloteknisiä- ja lämmitysratkaisuja on sovellettu suunnitelmissa.  

 

4.1.6.2 Kasteluveden käyttö 

 

Tontin kasvillisuuden oikealla valinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen 

käytönaikaiseen vedenkulutukseen. Tontin viherrakentamisessa kannattaa käyttää 

Suomen paikalliseen ilmastoon soveltuvia kasveja, jotka eivät normaaliolosuhteissa 

tarvitse erillistä kastelua. Mikäli kastelulle kuitenkin aiheutuu tarvetta esim. kuivan 

helteisen jakson aikana, kannattaa kasteluvetenä käyttää talteen otettua sadevettä. Puita 

ja pensaita kannattaa suosia nurmikoiden sijaan, koska yllämainitut tarvitsevat 

vähemmän kasteluvettä. Toteutusvaihtoehtoja kilpailutettaessa voidaan vaihtoehdoille 

myöntää pisteitä jokaisen yllämainitun näkökohdan toteutumisesta, kuten kriteeristössä 

on esitetty. 

 

4.1.7 Jätehuolto 

 

Tässä kappaleessa esitetään energiatehokkaan jätehuollon suunnitteluun liittyviä 

kriteereitä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen 

yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.7.1 Rakennuksen jätehuollon järjestäminen 

 

Julkisen palvelurakennuksen jätehuoltoratkaisuilla on vaikutusta sekä yksittäisen 

rakennuksen, että kunnan energiatalouteen. Rakennuksen jätehuoltoratkaisuja 

suunniteltaessa on tavoitteena aina pidettävä syntyvien jätemäärien vähentäminen ja 

jätteiden hyötykäyttöasteen maksimoiminen. Vähentynyt määrä syntyvää jätettä 
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mahdollistaa jäteastioiden harvemmat tyhjennysvälit, josta koululle syntyy 

kustannussäästöjä. Mikäli aiheutuvia hyötyjä pohditaan koko kunnan tasolla, 

tyhjennysvälien harventaminen merkitsee lisäksi tyhjennyskaluston 

polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Kunnallisessa 

palveluksessa olevan liikenteen energiankulutuksen vähentäminen on pidettävä mielessä 

julkisten palvelujen suunnittelussa, koska tämä palvelee kansallisia ilmasto- ja 

energiatavoitteita. 

 

Julkisissa palvelurakennuksissa syntyvän jätteen energiasisältö on merkittävä ja sitä on 

mahdollista hyödyntää energiantuotannossa. Jätteenpoltto tuleekin näillä näkymin 

yleistymään Suomessa tulevien vuosien aikana. Lappeenrannassa syntyvän jätteen 

hyödyntämisen mahdollisuutta energiantuotannossa tutkitaankin tällä hetkellä. 

Jätteenpoltto mahdollistaisi kunnalle fossiilisten polttoaineiden osittaisen korvaamisen 

jäteperäisellä polttoaineella, joka on halpa, paikallisesti tuotettu, turvallisen saatavuuden 

omaava ja riippumaton fossiilisten polttoaineiden saatavuudesta ja hinnan ailahteluista.  

(Bionomicfuel 2012.) 

 

Poltettavan jätemateriaalin laatu vaikuttaa merkittävästi polttoprosessin 

energiatehokkuuteen ja syntyvien päästöjen laatuun ja määrään. Näin ollen turvallinen 

ja energiatehokas jätteenpoltto edellyttää tehokasta jätteen syntypaikkalajittelua. 

Syntypaikkalajittelun tehokkuus onkin otettava huomioon jo tulevan rakennuksen 

jätekatoksen suunnittelussa. Jätekatoksessa on varattava riittävästi tilaa riittävän monen 

erilliskeräysastian sijoittamiseen. Katoksen tilasuunnittelussa on huomioitava 

jätehuoltojärjestelmän tuleva kehittyminen. Etenkin potentiaalisimpien 

jätehuoltokäytäntöjen uudistusten tuomat vaatimukset on pidettävä tällöin mielessä.  

Uudet jätehuoltokäytännöt, kuten esim. jätteenpoltto, voivat vaatia nykyistä useamman 

keräysastian käyttöä. Näin ollen katoksessa on oltava tilaa muutaman uuden 

keräysastian sijoittamiseen ilman katoksen rakennemuutoksia. Katoksen tuleva 

käyttöaste on niin ikään syytä huomioida katoksen tilasuunnittelussa. Katoksen sijainti 

tontilla on valittava niin, että tulevaisuuden mahdolliset laajennustarpeet tulevat 

otetuiksi huomioon. Katos on sijoitettava niin, että tyhjennyskaluston pääsy katokselle 

olisi riittävän esteetön. Kuljetuskaluston operoinnille varatun tilan täytyy olla riittävän 
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iso, jotteivät tulevaisuudessa kuljetuskalustoissa mahdollisesti aiheutuvat muutokset 

vaatisi muutoksia rakennusten, tai tontin rakenteisiin. Tulevien mahdollisten 

jätehuoltokäytännöissä tapahtuvien uudistusten vaatimien tarpeiden ottaminen 

huomioon rakennuksen jätehuollon suunnitteluvaiheessa voi säästää merkittävästi 

kalliiden muutostöiden aiheuttamia kustannuksia myöhemmin käyttövaiheessa. 

Rakennuksen jätehuollon hyvä muuntojoustavuus tulevaisuuden jätehuoltokäytäntöjen 

muuttumisen varalta on syytä sisällyttää suunnittelun kilpailutuksessa käytettävään 

tarjouspyyntöön. 

 

4.1.7.2 Oppilaiden osallistuminen jätehuoltoon 

 

Oppilaiden kasvatus jätteiden lajittelun käytäntöihin on tärkeää kunnan kestävän 

kehityksen kannalta. Jätteiden vähentäminen ja lajittelu kuuluukin ottaa osaksi koulun 

oppimisympäristöä. Tehokas keino opettaa oppilaat hyviin jätehuoltotapoihin on 

osallistuttaa oppilaat koulun jätehuoltoon. Tällöin oppilaat itse lajittelevat ja toimittavat 

luokkahuoneissa syntyvät jätteet jätekatoksen astioihin opettajien opastuksen 

mukaisesti. Tällöin oppilaiden käsitys jätteestä muuttuu, jolloin he oivaltavat jätteen 

olevan hyötykäyttökelpoinen resurssi ja ymmärtävät kaatopaikalle toimitettavan jätteen 

määrän vähentämisen merkityksen. Näin oppilaat ymmärtävät jätteen lajittelun 

tärkeyden ja omaksuvat oikeat lajittelun käytännöt jo varhaisesta kouluiästä lähtien. 

Koulussa opitut hyvät jätehuoltotottumukset juurtuvat myös oppilaiden arjessa ja kotona 

tapahtuvaan toimintaan.  

 

Mikäli jätehuolto on päätetty ottaa osaksi koulun oppimisympäristöä, on tämä otettava 

huomioon tulevan koulurakennuksen jätehuoltotilojen ja keräysastiaston suunnittelussa. 

Jos oppilaiden on tarkoitus itse toteuttaa lajittelemansa jätteiden tyhjennykset 

roskakatoksella, on katoksen sijainti suunniteltava niin, että oppilailla on lyhyt ja 

turvallinen pääsy katokselle ja takaisin. Roskakatoksen sijainti on valittava niin, etteivät 

oppilaat liikkuisi jäteautolle varatulla katoksen tyhjennysalueella. Lisäksi on 

kiinnitettävä huomioon keräysastioiden valintaan, niin että jätteiden tyhjentäminen 

niihin olisi mahdollisimman vaivatonta ja turvallista myös nuorimmille oppilaille. 

Jäteastioiden on oltava jarrullisia, ja täyttöaukkojen oltava helposti oppilaiden 
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tavoiteltavissa. Mikäli katoksessa käytetään paalaimia, puristinkontteja tai muita 

mekaanisia laitteita, joista voi aiheutua vaaraa oppilaille on nämä varustettava 

turvalaitteilla estääkseen laitteiden käynnistymisen oppilaiden toimesta, sekä 

oppilaiden, tai heidän ruumiinosien joutumisen laitteiden sisään. Tähän tarkoitukseen 

voidaan käyttää turvakaiteita, kehikkoja, sekä avaimellisia käynnistyskytkimiä. 

Roskakatoksen on myös syytä olla valaistu, jotta katoksessa käyminen olisi miellyttävää 

ja turvallista myös pimeinä vuodenaikoina. Roskakatoksen ei välttämättä tarvitse 

lämmitystä, koska oppilaiden oleskeluaika katoksessa tulee olemaan lyhyt, mutta 

katoksen hyvä tuulensuoja on tarpeellinen etenkin talvikuukausina, jotta oppilaiden 

vilustumisista vältyttäisiin. Koulun valmiin jätehuoltojärjestelmän muuttaminen 

opetuskäyttöön soveltuvaksi voi vaatia merkittäviä muutostöitä aiheuttaen tuntuvia 

lisäkustannuksia. Näin ollen kustannustehokkain tapa on huomioida edellä mainitut 

näkökohdat jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.   

 

4.1.8 Sisäilmaston laatutekijät 

 

Tässä kappaleessa esitetään sisäilmaston laatutekijöihin liittyviä kriteereitä. Lisäksi 

esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

 

4.1.8.1 Sisäilman laatu 

 

Rakennuksen sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi suunnitteluvaiheessa 

tehtävillä valinnoilla. Suunnittelun alussa on syytä asettaa tavoitteeksi jokin tietty 

laatuluokka ja ottaa tämä huomioon kaikessa suunnittelussa, jolla voi olla vaikutusta 

ilman laatuun.  

 

Tavoiteltaessa tilojen hyvää sisäilman laatua on tärkeää korostaa 

ilmanvaihtojärjestelmän laadukasta suunnittelua. Hyvin suunniteltu ja toteutettu 

ilmanvaihtojärjestelmä on riittävän tehokas, meluton, ei aiheuta liiallista vetoa, on 

helposti huollettavissa ja säädettävissä, eikä aiheuta viihtyvyys- ja terveyshaittaa. 
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(Ilmanvaihdon vaikutus 2004.) Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa on syytä 

ottaa huomioon tämän energiatehokkuus. 

 

Sisäilmanlaatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmanvaihdon määrällä. On kuitenkin 

pidettävä mielessä, että lisättäessä ilmanvaihtoa, myös energiankulutus kasvaa. 

(Ilmanvaihdon vaikutus 2004.)  Tavoiteltaessa tilojen hyvää sisäilman laatua ja 

energiatehokasta ilmanvaihtoa on syytä panostaa ilmanjaon suunnitteluun. Ilmanjako 

täytyy toteuttaa niin, että ilmanvaihto kaikissa rakennuksen tiloissa ja tilojen eri osissa 

on jatkuvasti riittävän tehokasta hyvän ilman laadun turvaamiseksi. Tilojen 

ilmanvaihdon tehokkuus vaihtelee kuitenkin eri käyttötilanteiden mukaan, esim. 

käyttäjämäärät vaikuttavat tilassa tarvittavan ilmanvaihdon tehokkuuteen. Ilmanvaihdon 

tehokkuus ja ilmanjaon hallinta voidaan siis toteuttaa niin, että näiden ohjauksessa 

otetaan huomioon tilojen eri käyttötilanteet ja kuormitusasteet. Tarpeenmukaisella 

ilmanjaon hallinnalla turvataan hyvä sisäilman laatu ja säästetään energiakustannuksissa 

rakennuksen käyttövaiheessa. 

  

Tavoiteltaessa ilmanavihtojärjestelmän hyvää ja energiatehokasta toimintaa on sen 

suunnittelussa huomioitava myös käyttötilanteen mukaan muuttuvat painesuhdetarpeet. 

Ilmanvaihdon ohjausjärjestelmän suunnittelussa kannattaa mahdollistaa 

ohjausjärjestelmän automaattinen painesuhteiden säätö vallitsevalle käyttötilanteelle 

sopiviksi. Tarkasteltavina käyttötilanteina voivat tällöin olla yleisimmät rakennuksen 

tilojen käyttötilanteet.  

 

Tuloilman suodattimen valinnalla on tuntuva vaikutus tilojen sisäilman laatuun. 

Paremman suodatustason omaava suodatin mahdollistaa paremman sisäilman laadun, 

mutta toisaalta myös kasvattaa ilmanvaihdon energiankulutusta. Tuloilman 

suodatustason valinnassa on syytä ottaa huomioon sisäilman laadulle asetetut tavoitteet, 

sekä ulkoilman laatu kohdealueella. (Ilmanvaihdon vaikutus 2004.) Liian korkean 

suodatustason omaavan sudattimen valinta ei välttämättä kannata kasvavien 

enegiakustannusten takia, mikäli sisäilman laadun tavoitteet saavutetaan alemman 

suodatustason suodattimilla.  
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Sisätilojen pinnoituksessa käytettävät materiaalit ja kemikaalit erittävät sisäilmaan 

terveydelle haitallisia yhdisteitä, kuten PAH- ja VOC -yhdisteitä (Kemialliset 

epäpuhtaudet 2008). Sisätilojen pinnoitukseen käytettävien materiaalien valinnoilla 

voidaan näin ollen vaikuttaa rakennuksen sisäilman laatuun. 

 

4.1.8.2 Tilojen ääniolosuhteet 

 

Koulurakennuksen ollessa kyseessä on tärkeää panostaa opetustilojen hyvään 

akustiikkasuunnitteluun. Akustiikkasuunnittelun yhteydessä erilaiset tilassa olevat äänet 

jaetaan hyötyääniin ja haittaääniin. Opetustilojen tapauksessa hyötyäänenä pidetään 

opettajan puhetta, kun haittaääniin kuuluvat taas tilojen ulkopuolelta kantautuva 

taustameteli, erilaisten laitteiden ja koneiden synnyttämä melu ja ylimääräinen 

kaikuminen tilojen sisällä. Opetustilojen akustiikkasuunnittelulla on pyrittävä 

parantamaan em. hyötyäänien laatua ja vaimentaa haittaääniä. (Paroc 2012.) 

 

Tilojen ulkopuolelta kantautuva taustamelu voidaan vaimentaa käyttäen opetustilojen 

seinä- ja kattorakenteisiin asennettuja äänieristeitä. Äänekkäiden taloteknisten ja 

muiden koneiden aiheuttamaa opetustiloihin kantautuvaa melua voidaan torjua jo 

suunnitteluvaiheessa valitsemalla ääntä tuottavien konehuoneiden ja laitteiden sijainnit 

riittävän etäälle opetustiloista. Opettajan puheen ymmärtävyyttä aiheuttava kaiuntaa on 

mahdollista vähentää käyttäen akustisia pinnoitusmateriaaleja luokkahuoneiden 

sisätiloissa. Akustiset materiaalit ovat huokoisia ja ilmaa hyvin läpäiseviä pinnoitteita, 

jotka absorboivat tehokkaasti niihin kohdistuvia ääniä. Eri suunnitteluvaihtoehtojen 

kilpailutuksessa kannattaa vaatia suunnittelijoilta myös asianomaisella ohjelmistolla 

toteutettuja akustisten ominaisuuksien mallinnuksia. Mallinnuksen tuloksissa on syytä 

näkyä ainakin tuleva melutaso ja jälkikaiunta-aika suunnitelmanmukaisissa 

opetustiloissa. Mallinnustulosten avulla saadaan varmempi tieto annettujen 

melutasovaatimusten täyttymisestä. Lisäksi mallinnustulokset helpottavat todentamaan 

innovatiivisia, merkittävästi vaatimustasoa parempiin akustisiin tuloksiin johtavia 

ratkaisuja.  
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Suunnitteluvaihtoehtojen kilpailutuksessa voidaan eri vaihtoehdoille myöntää pisteitä 

jokaisen yllä mainitun näkökohdan toteutumisesta. 

 

4.2 Toteutusvaihe 

 

Toteutusvaiheessa pääurakoitsija, yhdessä sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa toteuttaa 

rakentamisen toteutussuunnitelman mukaisesti. Laadukas ja ammattimainen toteutus on 

erittäin tärkeää hankkeen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta. Hyvin 

suunniteltu rakennus ei yksinään pysty takaamaan energiansäästöjen toteutumista, 

mikäli suunnitelmia ei ole asianmukaisesti toteutettu rakennusvaiheessa. 

Toteutusvaiheen hyvään lopputulokseen vaikuttaa mm. urakoitsijoiden kokemus 

matalaenergiarakentamisesta sekä miten hyvin urakoitsijat omaksuvat toiminnassaan 

hankkeen energiatehokkuustavoitteet. Tavoitteiden toteutumista edistää lisäksi 

suunnittelun ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto, sekä erilaiset 

laadunvarmistustoimenpiteet. Toteutusvaiheessa huomioon otettavat kriteerit ovat 

esitetty kuvassa 13.  
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Kuva 13: Toteutusvaiheessa käytettävät kriteerit 

 

4.2.1 Toteuttajan valinta 

 

 Tässä kappaleessa esitetään toteuttajan valintaan liittyviä kriteereitä. Lisäksi esitetään 

perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä huomioitavia 

näkökohtia. 

 

4.2.1.1 Tarjouspyyntöä laativien viranomaisten erikoisasiantuntemus 

 

Tarjouspyyntöön sisällytetään kaikki ne toiveet ja edellytykset, jotka tilaaja haluaa 

saada palvelun tarjoajalta. Matalaenergiarakennuksen pääurakoitsijan kilpailutuksessa 
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käytettävässä tarjouspyynnössä kannattaakin edellyttää kaikkien sellaisten näkökohtien 

toteutuminen, jotka vaikuttavat ratkaisevasti tulevan rakennuksen energiatehokkuuteen. 

On kuitenkin muistettava, että epärealistisen tiukat edellytykset tarjouspyynnössä voivat 

johtaa siihen, että tarjouksia tulee liian vähän tehokkaan kilpailutuksen toteuttamiseksi, 

tai tarjouksia ei tule laisinkaan. Tarjouspyynnön laatiminen on hankkeelle asetettujen 

energiatehokkuustavoitteiden kannalta erittäin tärkeä vaihe. Puutteellisesti laadittu 

tarjouspyyntö voi helposti johtaa hankkeen tavoitteiden epäonnistumiseen. 

Tarjouspyynnön laadinnassa onkin tärkeää hyödyntää maksimaalisesti kaikkea olemassa 

olevaa tietoa ja kokemusta. 

 

Kilpailutusprosessin tehokkuuden ja onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

tarjouspyynnön laadintaan osallistuvat henkilöt omaavat ajantasaisen tuntemuksen 

vallitsevasta palvelutarjonnan tilanteesta.  Kyseisten henkiöiden on oltava tietoisia 

parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta tarjouspyynnön laadinnan hetkellä. 

Tarjouspyynnön laatijoiden on pystyttävä asiantuntevasti arvioimaan, mitkä 

edellytettävät asiat ovat kilpailukykyisesti toteutettavissa. Asiantuntemus ja kokemus 

matalaenergiarakentamisesta ovat tällöin hyödyksi. Tässä työssä toteutuksen 

tarjouspyynnössä edellytettäviksi suositeltavat asiat eivät välttämättä ole tarkoitettu 

käytettäviksi samanaikaisesti kaikki, vaan niistä on tilannekohtaisesti pystyttävä 

poimimaan hankkeen tavoitteita ja tehokasta kilpailutusta parhaiten palvelevat yksilöt.   

 

4.2.1.2 Toteuttajan osaaminen ja paikallistuntemus 

 

Päätoteuttajan valinnalla on merkittävä vaikutus hankkeelle asetettujen tavoitteiden 

toteutumisen kannalta. Etenkin rakennuksen korkeaa energiatehokkuuden ja 

elinkaaritaloudellisuuden tasoa tavoiteltaessa on toteuttajana toimivalta 

rakennusyritykseltä syytä vaatia hyvää matalaenergiarakentamisen erityisosaamisen 

tasoa. Toteutuksen laatu vaikuttaa merkittävästi suunnitelman mukaisien ratkaisujen 

toimivuuteen ja näin ollen laaduton toteutus voi viedä pohjan hyvältäkin suunnittelulta.  

 

Toteuttajan valinnassa on siis otettava huomioon toteutuksen tarjoushinnan lisäksi, 

myös toteuttajan pätevyys hoitaa annettu tehtävä laadukkaasti, suunnitelmien 
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mukaisella tavalla. Onnistunut matalaenergiarakentaminen edellyttää kaikkien 

energiatehokkuuden kannalta kriittisiä työvaiheita hoitavien henkilöiden riittävää 

perehtyneisyyttä heidän työnsä vaikutuksesta lopputulokseen ja oikeista 

toimintatavoista. Päätoteuttajana toimivalta rakennusyritykseltä onkin syytä vaatia 

näyttöä henkilöstölleen järjestettävistä matalaenergiarakentamiseen perehdyttävistä 

koulutuksista. Rakennusyrityksen aikaisempi kokemus matalaenergiarakentamisesta on 

niin ikään tärkeää. Näyttö yrityksen aikaisemmasta osallistumisesta onnistuneisiin 

matalarakentamisen hankkeisiin puhuu yrityksen riittävän pätevyyden puolesta. 

Onnistuneen toteutuksen kannalta on myös oleellista pystyä ottamaan huomioon 

hankkeen kohteen paikalliset olosuhteet. Toteuttajaksi kannattaa näin ollen valita yritys, 

jolla on riittävä paikallistuntemus ja kokemusta hankkeen sijaintialueella toimimisesta. 

Toteuttajan valinnassa kannatta myös mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistuvien 

yritysten palkitseminen, mikäli yritys käyttää toiminnassaan matalaenergiarakentamisen 

tavoitteita tukevia innovatiivisia ratkaisuja. Innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen ja 

hyödyntäminen osoittaa rakennusyrityksen edistyksellisyyttä ja hyvää asiantuntemusta 

matalaenergiarakentamisen saralla. 

 

Toteuttajan tarjouskilpailun yhteydessä voidaan punnita eri tarjoajien osaamista 

seuraavassa esitettyjen näkökohtien perusteella:  

• Yrityksellä on näyttöä osallistumisestaan yhteen, tai useampaan onnistuneeseen 

matalaenergiarakentamisen hankkeen toteutukseen. 

• Yrityksellä on näyttöä hankkeen kohdealueella toteutuneista toteutusprojekteista 

ja yritys tuntee paikalliset olosuhteet. 

• Yrityksen kenttä- ja johtohenkilöstö on saanut riittävän 

matalaenergiarakentamisen koulutuksen 

• Yrityksen tarjoamien innovatiivisten ratkaisujen edistyksellisyys 

 

4.2.1.3 Pääurakoitsijan henkilöstöresurssit 

 

Hankkeen toteuttaja, eli pääurakoitsija kilpailuttaa palvelukseensa aliurakoitsijat 

sellaisiin työtehtäviin, joihin ei pääurakoitsijalla ole omassa henkilöstössään olemassa 
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riittävästi resursseja, tai erityisosaamista. Aliurakoitsijoiden hankinnoissa päätoteuttaja 

on vastuussa asetettujen tavoitteiden välittämisestä alihankkijoilleen, sekä näiden työn 

laadusta ja tavoitteiden toteutumisesta. Näiden näkökohtien toteuttaminen ulkopuolisten 

toimijoiden osalta on kuitenkin aina haastavampaa kuin oman yrityksen sisällä. Tästä 

johtuen toteutusvaiheeseen osallistuvien eri aliurakoitsijoiden suuri määrä luo haasteita 

tehokkaalle toimijoiden väliselle tiedonvaihdolle ja vaikeuttaa laadun- ja tavoitteiden 

toteutumisen valvontaa. Aliurakoitsijoiden käyttöön liittyy myös muita riskejä, kuten 

aliurakoitsijan konkurssi kesken toteutusvaiheen ja tästä johtuvat hankkeen 

valmistumisen viivästykset. 

 

Päätoteuttajan käytettävissä olevat omat monialaiset henkilöstöresurssit voivat vähentää 

hankkeessa käytettävien aliurakoitsijoiden määrää ja helpottaa hankkeen 

hallinnollisuutta. Päätoteuttajan valinnassa kannattaa ottaa huomioon toteuttajan 

henkilöstöresurssien kattavuus. Kilpailutuksessa voidaan pisteytyksessä ottaa huomioon 

toteuttajan arvioita tarvittavista aliurakoitsija -yritysten määrästä.  

 

4.2.2 Viestintä toteutusvaiheessa 

 

Tässä kappaleessa esitetään kriteereitä liittyen viestintään toteutukseen osallistuvien eri 

toimijoiden välillä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden 

soveltamisen yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

 

4.2.2.1 Energiatehokkuustavoitteiden ja laadunvarmistustoimenpiteiden 

dokumentointi 

 

Asetettujen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että 

toteutukseen olallistuvat osapuolet omaksuvat toiminnassaan hankkeelleen tavoitteet. 

Tehokkain tapa tavoitteiden viestimiseen urakoitsijoille on niiden sisällyttäminen 

urakoitsijan ja tilaajan välillä solmittaviin sopimuksiin. Kaikkiin sopimuksissa on 

käytävä selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi hankkeelle asetetut tavoitteet ja urakoitsijan 
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sitoutuminen edistää tavoitteita toiminnassaan. Sopimuksessa esitettäviä tavoitteita ovat 

energiatehokkuutta koskevat merkittävimmät tavoitteet, sekä 

laadunvarmistusvaatimukset, joilla tavoitteiden toteutumista tullaan valvomaan 

rakennusvaiheessa ja sen päätteeksi. Laadunvarmistustoimenpiteistä puhutaan 

myöhemmin tässä osiossa. 

 

4.2.2.2 Yhteistyö urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välillä 

 

Toteutusvaiheessa tehdyt virheet voivat olla merkittävän kalliita korjata jälkikäteen 

käyttövaiheen aikana. Matalaenergiarakennushankkeen onnistumisen kannalta on 

tärkeää tiedon ja tavoitteiden tehokas välittyminen kaikkien hankkeeseen osallistuvien 

tahojen välillä. On välttämätöntä, että suunnittelussa omaksutut 

energiatehokkuustavoitteet välittyvät sellaisinaan eteenpäin toteutuksesta vastaaville 

urakoitsijoille, sekä sivu- ja aliurakoitsijoille.  

 

Jotta tulevan rakennuksen rakenne- ja talotekniset järjestelmät toimisivat suunnitellun 

mukaisesti ja energiatehokkuustavoitteet toteutuisivat, on rakennusvaihe toteutettava 

mahdollisimman pitkälle toteutussuunnitelmien mukaisesti. Mikäli toteuttaja kuitenkin 

joutuu tekemään muutoksia toteutussuunnitelmaan rakennusvaiheen aikana, on syytä 

varmistaa, että kyseiset muutokset eivät vaikuta energiatehokkuuden kannalta 

merkittävien rakenteellisten ratkaisujen ja järjestelmien toimintaan haittaavasti. Tämän 

toteutuminen vaatii tehokasta suunnittelun ja toteutuksen välistä yhteistyötä ja 

tiedonvaihtoa. Tiedonvaihdon parantamiseksi on toteutusvaiheen aikana syytä järjestää 

toteutuksen ja suunnittelun edustajien toistuvat tapaamiset. Tapaamisissa molemmat 

osapuolet kävisivät läpi toteutuksen edistymistä, sekä toteutuksessa vastaan tulleet 

ongelmat. Tällöin toteuttaja pystyisi esittämään kantansa toteutuksen edistymisestä ja 

mahdollisista muutosehdotuksista. Suunnittelusta vastaava puolestaan voisi esittää omat 

näkemyksenä siitä, miten tämänhetkinen edistyminen ja ehdotetut muutokset 

toteutuksessa tulevat vaikuttamaan rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden 

toteutumiseen. Näin yhteistyössä molemmat osapuolet voivat löytää optimaalisia, 

kaikkien osapuolien tavoitteita palvelevia ratkaisuja.  
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Suunnittelutiimin edustajat voivat myös toteuttaa tarkastuskäyntejä työmaalla, joiden 

avulla valvottaisiin energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävien 

näkökohtien toteutuksen asianmukainen edistyminen. Mikäli hankkeeseen on 

suunnitteluvaiheessa liitetty matalaenergiarakentamisen erityisasiantuntija, voi tämä 

toimia suunnittelutiimin edustajana. Suunnitteluvaiheen yhteydessä on tällöin tärkeää 

laatia lista niistä näkökohdista, joiden asianmukainen toteutus on kriittinen rakennuksen 

suunniteltujen rakenne- ja taloteknisten järjestelmien hyvän toiminnan kannalta. 

Tarkastuskäyntien yhteydessä näiden näkökohtien toteutuminen valvottaisiin ja 

dokumentoitaisiin. Säännöllisten tapaamisien yhteydessä voitaisiin toteutukselle antaa 

palautetta em. näkökohtien toteutumisesta, sekä neuvoa jatkotoimenpiteistä. Kaikkien 

toteutuksesta vastaavien on oltava tietoisia energiatehokkuuden kannalta ratkaisevista 

näkökohdista. Ongelmatilanteen sattuessa on toteuttajan aina pystyttävä saamaan 

konsultointia suunnittelun edustajilta, jotta ongelma pystyttäisiin ratkaisemaan 

asiantuntevasti ja energiatehokkuustavoitteita haittaamatta.  

 

Edellä mainittuja käytäntöjä voidaan edellyttää sekä suunnittelun-, että toteutuksen 

tarjouspyynnöissä. 

 

4.2.2.3 Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen sivu- ja aliurakoitsijoille 

 

Hankkeen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että 

pääurakoitsijan lisäksi myös muut hankkeen toteutukseen osallistuvat osapuolet, kuten 

sivu- ja aliurakoitsijat omaksuvat toiminnassaan asetetut tavoitteet. Sivu- ja 

aliurakoitsijoiden yhteinen työpanos muodostaa merkittävän osuuden hankkeen 

toteutuksesta, joten näiden käyttämät toimintaperiaatteet vaikuttavat suureesti 

lopputuloksen ominaisuuksiin. Hankkeen energiatehokkuustavoitteiden viestittäminen 

kaikille työmaan toimijoille, sekä työnlaadun valvonta on tällöin tärkeää. Tavoitteiden 

välittäminen ja laadunvalvonta aliurakoitsijoille on jonkin verran haasteellisempaa kuin 

pääurakoitsijan tapauksessa. Tavoitteet asettava rakennuttaja laatii itse haluamansa 

mukaan tarjouspyynnön ja pää- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa solmittavien sopimuksien 

sisällön. Aliurakoitsijoiden kilpailuttaminen ja laadunvalvonta kuuluvat puolestaan 

pääurakoitsijan tehtäviin. Tällöin tavoitteiden välittyminen riippuu pääosin 
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pääurakoitsijan sitoutuneisuudesta tavoitteisiin. Esimerkiksi aikataulun ollessa tiukka 

saattaa pääurakoitsija asettaa kohteen valmistumisen ajoissa 

energiatehokkuustavoitteiden edelle. Tästä johtuen on olemassa riski, etteivät tavoitteet 

siirry aliurakoitsijoille riittävässä laajuudessa, ja lopputulos voi sisältää 

energiatehokkuuden kannalta merkittäviä puutteita.  

 

Tavoitteiden tehokasta välittymistä kaikille työmaan toimijoille voidaan edistää 

edellyttämällä pääurakoitsijalta energiatehokkuustavoitteiden huomioimista 

aliurakoitsijoiden kilpailutuksissa. Samalla on syytä edellyttää myös, että pääurakoitsija 

sisällyttää energiatehokkuustavoitteet kaikkiin solmittaviin sopimuksiin. Pääurakoitsija 

kantaa primäärivastuun aliurakoitsijoiden työn laadusta. Näin ollen pääurakoitsijalta 

voidaan edellyttää tiettyjen tehostettujen laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamista. 

Voidaan esimerkiksi vaatia ennalta määrättyjen energiatehokkuuden kannalta 

merkittävien näkökohtien toteutumisen valvontaa ja raportointia rakennuttajalle. 

 

Sivu- ja aliurakoitsijoiden edustajien osallistuminen suunnittelun ja toteutuksen välisiin 

tapaamisiin on myös tärkeää. Suuremmissa hankkeissa voi eri toimijoiden määrä olla 

niin suuri, ettei kaikkien näiden edustajien osallistuminen tapaamisiin ole mahdollista 

toteuttaa. Tärkeää on, että tapaamisiin ottavat osaa sellaisten sivu- ja aliurakoitsijoiden 

edustajat, jotka toteuttavat rakennuksen energiatehokkuuden kannalta merkittäviä 

työvaiheita. 

 

4.2.3 Laadunvarmistus 

 

Tässä kappaleessa esitetään toteutuksen laadunvarmistukseen liittyviä kriteereitä. 

Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 
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4.2.3.1 Sopimukset, suunnitelmat ja piirustukset 

 

Jotta tärkeiksi katsotut laadunvarmistustoimenpiteet tulevat asianmukaisesti 

suoritetuksi, kuuluu nämä määritellä selkeästi kaikissa tilaajan ja toteuttajan kanssa 

solmittavissa sopimuksissa. Lisäksi ne on sisällytettävä toteutusvaiheessa käytettäviin 

suunnitelmiin ja piirustuksiin. Edellä mainittuihin asiakirjoihin kuuluu sisällyttää kaikki 

ne laadunvarmistustoimenpiteet, kuten tarkastukset ja mittaukset, jotka ovat katsottu 

tärkeiksi rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen kannalta.  Tyypillisiä 

sopimuksiin sisällytettäviä laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla tiiviysmittauksien 

ja lämpökamerakuvauksien tekeminen rakentamisen loppuvaiheessa. Urakoitsijan 

kuuluu valvoa, että määritellyt laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan vaaditussa 

laajuudessa vaadituissa ajoin. 

 

4.2.3.2 Rakennusvaipan tiiviyden varmistaminen tiiviysmittauksen avulla 

 

Rakennusvaipan epätiiviydestä johtuvien ilmavuotojen merkitys rakennuksen 

kokonaisenergiataloudellisuuteen on suuri. On arvioitu, että ilmanvuotoluvun jokaista 

n50 yksikön lisäystä kohti aiheutuu noin 4 % kokonaisenergiankulutuksen lisäys 

pientalojen tapauksessa. Vuotoilman lämmittämiseen kuluvan lämmitysenergian osuus 

suhteessa kokonaisenergiankulutukseen kasvaa kun siirrytään energiataloudellisimman 

rakentamisen suuntaan. Näin ollen etenkin matalaenergiarakentamisen yhteydessä on 

toteutusvaiheen päätteeksi tärkeää varmistaa rakennusvaipan tiiviys. Lisäksi 

matalaenergiarakentamisessa on syytä estää hallitsematon ilmanvuoto kosteusteknisistä 

syistä, kuten kosteus- ja homevaurioiden välttäminen. Ilmanvuodot saavat aikaan vedon 

tunnetta, mikä voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa myös terveysriskejä. (Entec 2012.) 

Terveysriskien välttäminen on koulurakennuksen ollessa kyseessä äärimmäisen tärkeää. 

 

Rakennusvaipan tiiviyden varmistus ilmanvuotoluvun mittauksin on syytä vaatia 

toteuttajan suoritettavaksi rakennusvaiheen päätyttyä. Koulurakennuksen tapauksessa 

mittaus voidaan toteuttaa joko koko rakennuksen mittauksena, tai suorittaa erilliset 

mittauksen koulun eri tiloissa, kuten luokkahuoneet, ruokailusali ja toimistotilat. Mikäli 
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mittaus toteutetaan tilakohtaisesti, on mitattavat tilat valittava niin, että mittaustuloksen 

olisivat riittävän edustavia koko rakennuksen kannalta. Mittauksen tekijän on tällöin 

pystyttävä perustelemaan tilavalintojensa vaikutukset mittausten edustavuuteen. 

 

Ilmanvuotoluvun määritys rakennuksen valmistuttua joko vaaditaan toteuttajan 

tarjouspyynnössä, tai sen tekemisestä palkitaan pisteillä tarjouskilpailun yhteydessä. 

 

4.2.3.3 Vuotokohtien ja kylmäsiltojen paikantaminen lämpökamerakuvauksin 

 

Rakentamisprosessin yhteydessä voi rakenteisiin jäädä erilaisia lämpövuotoja 

aiheuttavia kohtia ilmavuotojen ja kylmäsiltojen muodossa. Lämpövuotoja 

rakennusvaipassa voivat aiheuttaa puutteet eristyksessä ja tiivistyksessä, kuten 

puutteelliset liitokset, läpivientien riittämätön eristys sekä rakenteiden halkeamat. 

Erilaiset lämpövuodot aiheuttavat merkittävää kasvua rakennuksen 

kokonaisenergiankulutuksessa johtuen lisääntyneestä lämmitystarpeesta. Näin ollen 

mahdollisten vuotokohtien paikallistaminen ja niiden korjaaminen on tärkeää suorittaa 

ennen rakennuksen käyttöönottoa. Etenkin matalaenergiarakentamisen yhteydessä on 

tärkeää paikantaa ja eliminoida pienetkin lämpövuodot. Lämpökamerakuvaus on 

yksinkertainen, tarkka ja edullinen tapa eriasteisten lämpövuotojen paikantamiseksi. 

Lämpökamerakuvauksien tekeminen maksaa nopeasti itsensä takaisin pienentyneen 

energialaskun takia. Lisäksi lämpövuotokohtien nopea täsmällinen paikantaminen 

säästää aikaa ja kustannuksia. Rakennusvaiheen yhteydessä tehtävä 

lämpökamerakuvaus paljastaa rakennusvirheet jo ennen kun niiden korjaaminen 

edellyttäisi valmiiden sisäpintojen kallista purkamista. Lisäksi lämpökamerakuvauksen 

käyttö rakennusvaiheen aikana parantaa myös rakentamiseen osallistuvien 

huolellisuutta.  (Uudenmaan lämpökuvaus 2012.) 

 

Lämpökamerakuvaus kannattaa vaatia toteuttajan suoritettavaksi jo rakennusvaiheen 

yhteydessä kun rakennusvaippa on valmistunut, ennen sisäpintojen tekemistä. Kuvaus 

voidaan toteuttaa myös rakennuksen luovutuksen yhteydessä tiiviysmittauksen rinnalla 

laadunvarmistustoimenpiteenä. Tiiviysmittauksen aiheuttama alipaine rakennuksen 
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sisällä helpottaa ilmavuotojen löytämistä lämpökameralla. Lämpökamerakuvaukset 

kuuluu suorittaa koulutetun asiantuntijan. 

 

Lämpökamerakuvausten tekeminen rakentamisen yhteydessä ja rakennuksen 

valmistuttua joko vaaditaan toteuttajan tarjouspyynnössä, tai sen tekemisestä palkitaan 

pisteillä tarjouskilpailun yhteydessä. 

 

4.2.4 Hyvän sisäilmanlaadun varmistaminen 

 

Tässä kappaleessa esitetään hyvän sisäilmanlaadun varmistamiseen liittyviä kriteereitä. 

Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

 

4.2.4.1 Sisäilman epäpuhtauksien mittaus 

 

Tiettyjen rakentamisvaiheen prosessien aikana vapautuu ilmaan merkittävissä määrin 

erilaisia epäpuhtauksia. Esimerkiksi pinnoitustöissä ja maalauksessa käytettävistä 

kemikaaleista vapautuu ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, sekä muita terveydelle 

haitallisia yhdisteitä. Vastavalmistuneen rakennuksen sisäilma voi sisältää merkittäviä 

epäpuhtauksien pitoisuuksia. Valtaosa vastavalmistuneen rakennuksen sisäilman 

epäpuhtauksista poistuu ajan kuluessa tuuletuksen ja ilmanvaihdon ansioista. Ennen 

rakennuksen käyttöönottoa on kuitenkin syytä varmistua, että kaikkien epäpuhtauksien 

pitoisuudet ovat ehtineet laskea Valtioneuvoston määräämien raja-arvojen alapuolelle. 

Rakennusvaiheessa sisäilmaan vapautuu pääasiassa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, 

formaldehydiä, ammoniakkia ja PAH -yhdisteitä. Valtioneuvosto on asettanut kyseisille 

yhdisteille sitovia raja-arvoja työpaikan sisäilmapitoisuuksissa. (Kemialliset 

epäpuhtaudet 2008.) Mikäli mittaukset osoittavat raja-arvojen ylityksiä kyseisten 

epäpuhtauksien osalta, on rakennuksessa toteutettava tehostettu tuulettaminen ennen sen 

käyttöönottoa. 
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Sisäilman epäpuhtauspitoisuuksien mittaus ennen rakennuksen käyttöönottoa, sekä 

tilojen riittävä tuulettaminen joko vaaditaan toteuttajan tarjouspyynnössä, tai sen 

tekemisestä palkitaan pisteillä tarjouskilpailun yhteydessä. 

 

4.2.4.2 Ilmanvaihdon asianmukainen säätö 

 

Ilmanvaihtojärjestelmien asianmukainen säätö rakennusvaiheen päätteeksi ennen 

rakennuksen käyttöönottoa on erityisen tärkeää matalaenergiarakentamisessa, jotta 

rakennuksen kaikki monimutkaiset rakenteet ja järjestelmät toimisivat mahdollisimman 

energiatehokkaasti. Hyvinkin huolella suunnitellut rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut 

eivät tuota haluttua energiansäästöä, mikäli ilmanvaihtojärjestelmä ei ole säädetty ottaen 

huomioon kokonaisvaltaisesti rakennuksen ominaisuuksia. (Matalaenergiarakentaminen 

2009, 170.) 

 

Ilmanvaihdon säädön haasteellisuus tulee esiin etenkin korkeissa tiloissa, kuten korkeat 

sisävalopihat ja kerrostalot. Tämänkaltaisissa tiloissa kuuluu ilmanvaihdon säädön 

yhteydessä ottaa huomioon isotermiset voimat. Sellaisissa rakennuksissa, joissa tullaan 

käyttämään keskitettyä ilmanvaihtojärjestelmää, on syytä ilmanvaihtoverkoston 

tasapainotuksessa ottaa huomioon eri vuodenaikojen mukaan vaihtelevia painesuhteita 

ilmanvaihtokanavistossa. Kylminä vuodenaikoina paine-erot jäte- ja 

poistoilmakanavissa voivat kasvaa merkittävästi kesän olosuhteisiin nähden. Tällöin 

kesäaikaan suoritettu tasapainotus aiheuttaa tiloissa tuntuvaa alipaineisuuden kasvua 

talvella, mikä puolestaan kasvattaa vuotoilman määrää.  (Matalaenergiarakentaminen 

2009, 170.) Lisääntyneet ilmavuodot aiheuttavat korkeampaa lämmityksen tarvetta ja 

suurempia energiakustannuksia. 

 

Eri vuodenaikojen painesuhteiden ottaminen huomioon ilmanvaihtoverkoston 

tasapainotuksessa rakennuksen valmistuttua joko sisällytetään toteuttajan kanssa 

solmittaviin sopimuksiin, tai näiden tekemisestä palkitaan pisteillä tarjouskilpailun 

yhteydessä. 
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4.2.4.3 Epäpuhtauksien pääsyn estäminen ilmanvaihtojärjestelmään 

rakennusvaiheessa 

 

Mahdollisimman korkeatasoisen sisäilmaston laadun varmistaminen 

matalaenergiarakennuksissa on haastava ja erittäin tärkeä näkökohta. 

Suunnitteluratkaisujen ja ilmavaihtojärjestelmän käyttötottumusten lisäksi tulevan 

rakennuksen sisäilmanlaatuun voidaan vaikuttaa myös rakennusvaiheen aikana 

sovellettavilla käytännöillä. (Matalaenergiarakentaminen 2009, 169.) 

 

Tulevan rakennuksen sisäilmanlaadun kannalta on tärkeää, ettei 

ilmanvaihtojärjestelmään pääsisi epäpuhtauksia rakennusvaiheen aikana. Näin ollen 

ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen kuuluu aloittaa jo heti, kun 

järjestelmän asennustyöt alkavat. Tällöin on varmistettava, että kaikki suoritettavat 

asennustyöt toteutetaan mahdollisimman puhtaissa olosuhteissa. Rakennettavan 

järjestelmän kaikki aukotukset on myös peitettävä heti asennustöiden päätyttyä, jotta 

vältyttäisiin epäpuhtauksien joutumiselta järjestelmään. Ilmanvaihtojärjestelmän 

valmistuttua on kanaviston puhtaus varmistettava silmämääräisesti ja puhdistettava 

tarvittaessa. Puhdistamisen tarvetta voidaan arvioida esim. vertailemalla silmämääräiset 

tulokset visuaaliseen puhtausasteikkoon. Kanavisto on tällöin puhdistettava, mikäli 

tulokset eivät täytä vähintään puhtausluokan P1 -arvoja. Rakennuksen valmistuttua sen 

sisäilma sisältää merkittäviä määriä VOC-pitoisuuksia, jotka ovat peräisin erilaisista 

maaleista, pinnoitusmateriaaleista yms. Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pidettävä 

ilmanvaihtojärjestelmää päällä vähintään kaksi viikkoa, näin pitoisuudet saadaan 

laskemaan riittävän alhaisiksi. 

 

Edellä mainittujen näkökohtien suorittaminen on syytä sisällyttää tarjouspyyntöön ja 

toteuttajan kanssa solmittavaan sopimukseen.  
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4.2.4.4 Kosteudenhallinta 

 

Tehokas kosteudenhallinta työmaalla on tärkeää sekä tulevan rakennuksen hyvän 

sisäilmanlaadun, että rakenteiden hyvän kestävyyden varmistamisen kannalta. 

Betonirakenteiden riittävä kuivuminen on varmistettava ennen tiivistys- ja 

pinnoitustöitä. Tyypillisiä rakennustyömaalla tehtäviä virheitä on betonirakenteiden 

riittämätön kuivatus kohteen valmistumisen tiukasta aikataulusta johtuen. Eräät 

pinnoitusmateriaalit ollessa kosketuksessa kosteaan betonipintaan tuottavat terveydelle 

haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Lisäksi kosteus saa aikaan homekasvustoja, jotka niin 

ikään vaikuttavat kielteisesti tilojen sisäilmanlaatuun.  

 

Kosteusongelmien välttämiseksi on välttämätöntä varata betonirakenteiden kuivumiselle 

riittävästi aikaa. Kohteen valmistumisen aikataulun ollessa tiukka, laiminlyö urakoitsija 

usein betonin kuivumiselle suositeltuja aikoja ja toteuttaa pinnoitustyöt rakenteiden 

ollessa vielä kosteita. Jotta aikatauluun liittyviä ongelmia voitaisiin välttää, olisi syytä 

panostaa aikataulun huolelliseen laatimiseen. Jotta laadittu aikataulu oli 

mahdollisimman realistinen ja toteuttamiskelpoinen, voidaan sen laatiminen toteuttaa 

yhdessä pääurakoitsijan kanssa. Aikataulun laatimisessa on lisäksi muistettava 

vuodenajan vaikutus betonirakenteiden kuivumisaikaan. Talvella kuivuminen kestää 

tuntuvasti kesäaikaa pidempään. 

 

Betonirakenteiden kuivumisnopeuteen vaikuttaa ilman lämpötila ja kosteuspitoisuus. 

Betonin kuivumista voidaankin nopeuttaa alentamalla rakennetta ympäröivän ilman 

suhteellista kosteutta, sekä lämmittämällä ilmaa. Ilman lämmitys eristämättömien 

rakenteiden sisällä voi johtaa merkittäviin energiakuluihin. Lämmitys on näin ollen 

parasta toteuttaa rakennuksen lämmöneristyksen valmistuttua. Ilman liiallinen 

kuivatuskaan ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa. On arvioitu, että 

optimaalinen ilman suhteellinen kosteus betonirakenteiden kuivumisen kannalta on noin 

50%. Alle 30% suhteellinen ilmankosteus ei enää merkittävästi lyhennä kuivumisaikaa 

ja kasvattaa lämmitysenergiankulutusta. (Rakenteiden kuivaus 2008.) 
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Tämän lisäksi työmaalla on mahdollista käyttää sääsuojausta. Tällöin valmisteilla olevat 

betonirakenteet sääsuojataan siihen saakka, kunnes rakennuksen ulkovaippa on 

vedenpitävä. Sääsuojaus estää betonirakenteita kastumista sateella ja nopeuttaa näin 

betonin kuivumista.  

 

4.3 Käyttö ja ylläpito 

 

Laadukas matalaenergiarakennuksen suunnittelu ja toteutus luovat hyvän pohjan 

hankkeen energiatehokkuustavoitteiden toteutumiselle. Rakennuksen elinkaaren 

aikaiseen energiataloudellisuuteen vaikuttaa merkittävästi, miten rakennusta ja sen 

laitteita käytetään ja huolletaan. Hyvin suunnitellun tekniikan tarjoama 

energiansäästöpotentiaali ei toteudu, jos sitä käytetään väärin. Käyttövaiheen 

energiankulutukseen vaikuttaa huoltotoiminnan asiantunteva toiminta. On tärkeää, että 

matalaenergiarakennuksen talotekniikkaa käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. 

Rakennuksen tilojen käyttäjien käyttötottumuksilla on merkittävä vaikutus rakennuksen 

energiankulutukseen. Käyttötottumusten seuranta ja käyttäjien energian säästöön 

tähtäävä opastustoiminta on tällöin tärkeässä asemassa. Rakennuksen käyttövaiheessa 

huomioitaviksi suositeltavat kriteerit ovat esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14: Käyttö- ja ylläpitovaiheessa käytettävät kriteerit 

 

4.3.1 Isännöinti 

 

Tässä kappaleessa esitetään rakennuksen isännöintiin liittyviä kriteereitä. Lisäksi 

esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

 

4.3.1.1 Energiatehokkuustavoitteiden sisällytettäminen palvelusopimukseen 

 

Matalaenergiarakennushankkeelle asetettujen energiatehokkuustavoitteiden 

toteutumisen kannalta on hyvän suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tärkeää 
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ammattitaitoinen ja tavoitteellinen isännöinti. Isännöitsijän käyttämä johtamispolitiikka 

ratkaisee usein toteutuuko rakennuksen käyttö tarkoituksenmukaisesti. 

Matalaenergiarakennuksen isännöinnistä vastaava organisaatio onkin pyrittävä sitomaan 

mahdollisimman vahvasti energiatehokkuustavoitteiden soveltamiseen toiminnassaan. 

Isännöintiorganisaation kanssa solmittavissa sopimuksissa on selkeästi mainittava, että 

isännöitsijä sitoutuu pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen rakennuksen energiatehokkuuden 

edistämiseen. 

 

4.3.1.2 Isännöitsijäorganisaation kokemus ja asiantuntemus 

 

Isännöitsijäorganisaation asiantuntemuksella ja kokemuksella matalaenergiarakennusten 

isännöinnistä on merkittävää vaikutusta hankkeen korkeiden 

energiatehokkuustavoitteiden realisoitumiseen. Matalaenergiarakennuksessa 

käytettävien rakenteellisten ja taloteknisten ratkaisujen huolto vaativat kiinteistönhoito-

organisaatiolta riittävää erityistuntemusta ja kokemusta. Hyväkään rakennuksen 

suunnittelu ja toteutus eivät takaa energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista, jos talon 

järjestelmiä ei operoida asianmukaisesti.  

 

Tällä hetkellä Lappeenrannan julkisten palvelurakennusten isännöinnistä vastaa 

kaupungin oma organisaatio. Tällöin isännöinnistä vastaavan organisaation henkilöstön 

riittävä erikoisosaaminen matalaenergiarakennuksista on turvattava koulutuksin.  

 

Mikäli tulevaisuudessa Lappeenrannassa päädytään kilpailutettujen isännöintipalvelujen 

käyttöön, on varmistettava yrityksen riittävä osaaminen matalaenergiarakennuksen 

isännöinnistä. Yrityksen henkilöstölle suunnatut matalaenergiarakennusten isännöintiin 

erikoistavat koulutukset, sekä yrityksen aikaisempi kokemus matalaenergiarakennusten 

osalta voidaan asettaa vaatimuksiksi kiinteistönhoidon kilpailutuksessa käytettävään 

tarjouspyyntöön. Kyseisten näkökohtien täyttymisestä voidaan vaihtoehtoisesti myöntää 

yritykselle pisteitä kilpailutuksessa 
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4.3.1.3 Viestintä isännöitsijän ja käyttäjien välillä  

 

Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan sen käyttövaiheessa vaikuttaa investoimalla 

energiakorjauksiin, tai opastamalla rakennuksen tilojen käyttäjät energiaa säästäviin 

käytöstapoihin. Opastustoiminta liittyen energiankäytön tehokkuuteen voi olla 

merkittävissä määrin isännöintiorganisaation vastuulla. Isännöitsijän tapa hoitaa 

kyseinen tehtävä ratkaisee hyvin pitkälti, miten tehokkaasti hyvät energiankäyttötavat 

juurtuvat käyttäjien arkeen. Tärkeää on, että rakennuksen käyttäjät saavat riittävästi 

energiakäyttötapoihin liittyvää opastusta ja että heillä on mahdollisuus kysyä asiaan 

liittyvää neuvoa aina tarvittaessa. Tavoitteena on pidettävä siis tehokas isännöitsijöiden 

ja käyttäjien välinen molemminpuolinen viestintä (Matalaenergiarakentaminen 2009, 

250). Ongelmaksi muodostuu usein isännöitsijöiden kiireisyys, jolloin aikaa 

opastustoimintaan ei jää riittävästi. Jatkuvat puhelintiedustelut vievät isännöitsijältä 

merkittävästi aikaa muilta tärkeiltä työtehtäviltä.  

 

Jotta asiakaspalvelu ja viestintä isännöintiorganisaation ja rakennuksen käyttäjien välillä 

olisi riittävän tehokasta, on syytä ottaa käyttöön internet -pohjaiset viestintävälineet. 

Tähän tarkoitukseen sopivat isännöintiyrityksen verkkosivut sekä kiinteistökohtaiset 

viestintäportaalit. Molemmat kanavat mahdollistavat molemminpuolisen viestinnän 

isännöinnin ja käyttäjien välille. Isännöitsijä voi tällöin julkaista ja päivittää portaalissa 

opastietoa koskien tehokasta energiankäyttöä. Kattavan tiedon saatavuus portaalissa voi 

vähentää merkittävästi välitöntä käyttäjien yhteydenottotarvetta isännöitsijään 

vähentäen tämän työtaakkaa. Käyttäjät puolestaan voivat esittää kysymyksiä ja 

kommentteja opastietoon liittyen, sekä kertoa omista kokemuksista. Portaalissa voidaan 

ylläpitää myös listaa usein kysytyistä kysymyksistä, jolloin käyttäjien tiedonhankinta 

helpottuu. Portaalissa esitettävään opastietoon on sisällytettävä näkökohtia, kuten 

- laitteiden energiatehokas käyttö, 

- valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon energiatehokas käyttö 

-  lämmitysjärjestelmien käyttö, 

- vettä säästävä käyttö ja 

- tuuletuksen energiaa säästävät käytännöt. 
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Jotta tiedonvaihtoportaalien tarjoamat hyödyt tulisivat mahdollisimman tehokkaasti 

realisoiduiksi, kannattaa sekä käyttäjät, että isännöinnin henkilöstö opastaa portaalien 

käytössä. Isännöinnin henkilöstön riittävä atk- ja internet -osaaminen on syytä varmistaa 

ja tarvittaessa parantaa asianmukaisin koulutuksin.   

 

Tällä hetkellä Lappeenrannan julkisten palvelurakennusten isännöinnistä vastaa 

kaupungin oma organisaatio. Tällöin edellä mainitut näkökohdat on syytä sisällyttää 

kyseisen organisaation toimintaan. Mikäli tulevaisuudessa päädytään käyttämään 

kilpailutettuja isännöintipalveluja, voidaan viestintäportaalien käyttö edellyttää 

käytettäväksi, tai palkita yritys sen tehokkaasta käytöstä kilpailutuksen yhteydessä.  

 

4.3.2 Kiinteistönhoito 

 

Tässä kappaleessa esitetään rakennuksen kiinteistönhoitoon liittyviä kriteereitä. Lisäksi 

esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen yhteydessä 

huomioitavia näkökohtia. 

 

4.3.2.1 Huoltoyrityksen kokemus ja erityisosaaminen 

 

Kiinteistönhoidosta vastaavan yrityksen valinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa 

hankkeelle asetettujen korkeiden energiatehokkuustavoitteiden toteutumiseen. 

Matalaenergiarakennuksessa käytettävien rakenteellisten ja taloteknisten ratkaisujen 

huolto vaativat kiinteistönhoito-organisaatiolta riittävää erityistuntemusta ja kokemusta. 

On ensisijaisen tärkeää, että matalaenergiarakennuksen monimutkaista 

taloautomaatiojärjestelmää osataan käyttää asianmukaisesti. Kehittynyt taloautomaatio 

ohjaa valtaosan rakennuksen energiaa kuluttavien taloteknisten laitteiden toimintaa, 

joten taloautomaation säädöt vaikuttavat merkittävästi rakennuksessa kulutettavan 

energian määrään. Oikein säädetty taloautomaatio säästää merkittävästi energiaa ohjaten 

energiankulutusta tarpeenmukaisesti. Hyväkään rakennuksen suunnittelu ja toteutus 

eivät takaa energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista, jos talon järjestelmiä ei 

operoida asianmukaisesti.  
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Kiinteistönhoitoa ei kilpailuteta, kun julkisten palvelurakennusten kiinteistönhoidosta 

vastaa Lappeenrannan tilakeskuksen alaisuudessa toimiva kiinteistöpalveluyksikkö. 

Kiinteistönpalveluyksikön matalaenergiarakennusten hoitoon osallistuvan henkilöstön 

riittävä erikoisosaaminen on turvattava koulutuksin. Koulutuksissa henkilöstölle on 

annettava riittävät tiedot matalaenergiarakennuksen erikoisuuksista, sekä tämän 

rakenne- ja talotekniikan huollosta. Henkilöstön kouluttaminen rakennuksen 

taloautomaatiojärjestelmän asianmukaiseen käyttöön on erityisen tärkeää. 

 

Mikäli tulevaisuudessa tulee tarvetta kilpailutettujen kiinteistönhoitopalvelujen 

käyttöön, on syytä varmistaa yrityksen riittävä osaaminen matalaenergiarakennuksen 

huollossa. Kiinteistönhoitoa toteuttavalta yritykseltä kannattaakin vaatia näyttöä 

henkilöstölleen järjestettävistä matalaenergiarakennuksen hoitoon perehdyttävistä 

koulutuksista. Rakennusyrityksen aikaisempi kokemus toimimisesta 

matalaenergiarakennusten parissa on niin ikään tärkeää. 

 

Henkilöstön kouluttaminen ja yrityksen aikaisempi kokemus matalaenergiarakennuksen 

kiinteistönhoidossa voidaan asettaa vaatimuksiksi kiinteistönhoidon kilpailutuksessa 

käytettävään tarjouspyyntöön. Kyseisten näkökohtien täyttymisestä voidaan 

vaihtoehtoisesti myöntää yritykselle pisteitä kilpailutuksessa. 

 

4.3.2.2 Huoltoyrityksen toimintaperiaatteet 

 

Hankkeen energiatehokkuustavoitteiden toteutuminen vaatii kiinteistönhoidosta 

vastaavalta huolto-organisaatiolta tavoitteellista toimintaa. Huoltotoimenpiteiden oikea-

aikaisuudella voidaan pidentää merkittävästi talotekniikan ja rakenteiden elinikää. 

Talotekniikan tarpeenmukaisilla säädöillä puolestaan saavutetaan säästöjä 

energiankulutuksessa. Molemmat näkökohdat palvelevat hankkeen 

elinkaarikustannustehokkuutta koskevia tavoitteita.  

 

Jotta kohteen rakenteet pysyisivät kunnossa ja talotekniikka toimisi asianmukaisesti, on 

huolto-organisaation noudatettava toiminnassaan rakennukselle laaditun huoltokirjan 
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asettamia vaatimuksia. Huoltokirjassa määritellään rakenne- ja taloteknisten 

järjestelmien huoltoa ja kuntotarkastuksia koskevat toimenpiteet ja niiden suorittamisen 

tiheydet.  

 

Kiinteistönhoidon asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi voidaan toteuttaa 

kiinteistönhoidon laadunvalvonnalla. Laadunvalvonta painottuu 

isännöitsijäorganisaation toimesta säännöllisesti toteutettaviin teknisiin katselmuksiin. 

Teknisissä katselmuksissa todennetaan, miten hyvin kiinteistönhuolto noudattaa 

huoltokirjan vaatimuksia, sekä muita sovittuja energiatehokkuuden edistämiseen 

liittyviä tehtäviä. Suuri painoarvo katselmuksissa on varattava talotekniikan 

asianmukaisen käsittelyn varmistamiselle. Talotekniikkaa koskevat tarkastukset voivat 

vaatia tarkastajalta erikoisosaamista ja pätevä tarkastaja voi olla tarvetta hankkia 

isännöintiorganisaation ulkopuolelta.  

 

4.3.2.3 Ilmanvaihdon säätö ja säätöjen mittaukset  

 

Ilmanvaihdon asianmukainen säätö, kuten järjestelmän tasapainotus, toteutetaan jo 

rakennuksen valmistuessa, ennen sen käyttöönottoa. Tällöin säädöissä käytetään 

kuitenkin mitoitusarvoja, jotka saattavat poiketa todellisesta käyttötilanteesta. 

Rakennuksen käyttövaiheessa on kuitenkin mahdollista määrittää tarkemmin eri 

käyttötilanteissa eri tiloissa tarvittavat todelliset ilmamäärät ja huomioida nämä 

ilmastoinnin painesuhteiden säädössä. Tällöin ilmanvaihdon tehokkuus paranee ja 

samalla sisäilmanlaatu kohenee. Painesuhteiden säädön tarpeenmukaisuus parantaa 

myös ilmanvaihdon energiatehokkuutta. 

 

Huoltohenkilöstön on määritettävä mittauksin tarpeelliset ilmamäärät rakennuksen eri 

käyttötilanteissa. Tarkasteltavina käyttötilanteina voivat tällöin olla yleisimmät 

rakennuksen tilojen käyttötilanteet. Kun eri käyttötilanteiden vaatimat ilmamäärät 

tunnetaan, on ilmanvaihdon ohjaus säädettävä niin, että ohjausjärjestelmä säätäisi 

automaattisesti painesuhteita tilassa vallitsevalle käyttötilanteelle sopiviksi. 

Ilmamäärien mittaukset ja painesuhteiden säätö on huoltohenkilöstön syytä toteuttaa 

heti ensimmäisen vuoden aikana rakennuksen käyttöönoton jälkeen.  
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Tämän lisäksi huoltohenkilöstön on toteutettva ilmasuodattimien vaihto säännölliseti. 

Suodattimien käytön myötä kasvaa suodattimien hajupäästöt. Lisäksi likaantuneet 

suodattimet pienentävät ilmamääriä samalla kasvattaen ilmanvaihdon energiankulutusta. 

(Ilmanvaihdon vaikutus 2004.) 

 

4.3.2.4 Valaistusjärjestelmän huolto 

 

Valaistusjärjestelmää on huollettava säännöllisesti rakennuksen koko käyttövaiheen 

ajan, jotta valaistusjärjestelmän valontuotto ja energiatehokkuus eivät kärsisi 

järjestelmän ikääntyessä. 

 

Sekä sisä-, että ulkovalaistukseen käytettävien lamppujen valontuotto vähenee 

lamppujen ikääntyessä. Jotta valaistustaso säilyisi korkealla tasolla, täytyy vaihtaa 

lamput säännöllisin väliajoin jo ennen kun ne lakkaavat toimimasta. Eri lampputyyppien 

kulumisen ominaisuudet vaihtelevat ja suunnittelijan onkin otettava nämä huomioon 

huoltosuunnitelman laadinnassa. Käyttövaiheessa huoltotoiminnasta vastaavan on 

suoritettava lamppujen vaihdot huoltosuunnitelmassa annetuin väliajoin. 

 

Rakennuksen ulkovalaistuksen polttoaikojen säätöjen tarkistukset on suoritettava 

säännöllisesti rakennuksen käyttövaiheen aikana. Hämäräkytkimen optimaalinen 

asetusarvo kuuluu olla noin 20 luksia. Lisäksi on suoritettava hämäräkytkimien 

säännölliset puhdistukset. Likaantunut kytkin olettaa ulkona olevan todellista 

hämärämpää ja kytkee valaistuksen päälle turhan aikaisin lisäten polttoaikoja. Motivan 

tietojen mukaan jo 10 minuutin ylimääräinen päivittäinen polttoaika aiheuttaa 50 euron 

lisäkustannuksia katukilometriä kohden vuodessa. (Valaistusta on uusittava 2009.) 

 

Valaisimien ja valoa heijastavien pintojen likaantuminen voi ajan kanssa merkittävästi 

heikentää valaistustehokkuutta. Luonnonvalon käytön tehostamiseen tarkoitettujen 

valohyllyjen ja heijastuspintojen likaantuminen vaikeuttaa luonnonvalon tunkeutumista 

sisätiloihin ja lisää sähkövalaistuksen tarvetta aiheuttaen energiankulutuksen kasvua. 
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Valaisimien ja valoa heijastavien pintojen säännöllinen puhdistus kannattaa suoritettaa 

säännöllisesti rakennuksen käyttövaiheessa. 

 

Valaistusjärjestelmän huoltotoimenpiteet kannattaa sisällyttää selkeästi osaksi 

rakennuksen muuta huoltotoimintaa. Lappeenrannassa julkisten rakennuksen 

kunnossapidosta vastaa tilakeskuksen kiinteistöpalveluyksikkö jonka toimintaan edellä 

mainitut toimenpiteet on integroitava. Mikäli siirrytään kuitenkin käyttämää 

kilpailutettavien kiinteistönpito-organisaatioiden palveluja, on edellä mainitut 

toimenpiteet syytä ottaa huomioon tarjouskilpailussa. 

 

 Huoltotoimenpiteiden säännöllinen toteuttaminen osana kiinteistönpito-ohjelmaa 

voidaan joko vaatia toteuttajan tarjouspyynnössä, tai näiden tekemisestä palkita pisteillä 

tarjouskilpailun yhteydessä. 

 

4.3.2.5 Järjestelmävikojen ja energiavuotojen tunnistaminen ja 

korjaustoimenpiteisiin varautuminen 

 

Matalaenergiarakennus on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu useista 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevista taloteknisistä, rakenneteknisistä ja 

käyttötapoihin liittyvistä ratkaisuista. Hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseen on 

välttämätöntä, että kaikki järjestelmät toimivat niin kuin on suunniteltu. Näin ollen 

yhdenkin järjestelmäkomponentin vioittuminen voi aiheuttaa toimintahäiriön koko 

järjestelmässä johtaen merkittävään energiankulutuksen kasvuun rakennuksessa. 

Mahdollisten energiavuotojen ja järjestelmävikojen nopea tunnistaminen, 

paikantaminen ja korjaaminen ovat siten hyvin tärkeää matalaenergiarakennuksessa. 

Energiankulutuksen jatkuvasta seurannasta ja seurantatietojen analysoinnista voi tällöin 

olla merkittävää apua. 

 

Seurantatietojen avulla voidaan tunnistaa nopeasti erilaiset, käyttövaiheessa ilmenevät 

energiavuodot ja taloteknisten järjestelmien häiriöt. Nopeat merkittävät muutokset 

rakennuksen energiankulutuksessa voivat usein viitata rakennuksessa syntyneeseen 

lämpövuotoon, tai järjestelmähäiriöön. Merkittävä nousu vedenkulutuksessa puolestaan 
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viittaa mm. vuotaviin vesihanoihin, tai wc- istuimiin. Energian- ja vedenkulutuksen 

seurannassa onkin kiinnitettävä huomio mahdollisiin selittämättömiin kulutuksen 

vaihteluihin ja niiden sattuessa aloitettava välittömästi poikkeaman aiheuttajan 

paikantaminen. Merkittävien kulutuspoikkeamien sattuessa voidaan seurantajärjestelmä 

ohjelmoida lähettämään automaattisesti tiedotuksen sekä huoltohenkilöstölle, että 

rakennuksen käyttäjille. Poikkeaman sattuessa on huoltohenkilöstölle välittömästi 

lähetettävä hälytys, jonka valvontajärjestelmä automaattisesti lähettää esim. 

huoltohenkilöiden sähköpostiin ja matkapuhelimeen tekstiviestinä. Hälytyksen sattuessa 

on huoltohenkilöstön välittömästi aloitettava järjestelmällinen ongelmakohdan 

paikantaminen. Ongelmakohdan paikannuksen jälkeen on välittömästi selvitettävä 

syntyneen vian vaikutuksen suuruus rakennuksen energiankulutukseen. Mikäli vika 

aiheuttaa merkittävää energiankulutuksen kasvua on välittömästi ryhdyttävä 

korjaustoimenpiteisiin, jotta vian aiheuttaman energiankulutuksen nousu saataisiin 

mahdollisimman nopeasti kuriin ja syntyvät ylimääräiset energiakustannukset olisivat 

minimaaliset. 

 

Edellä mainitut näkökohdat on syytä liittää kiinteistönhoidon toimintasuunnitelmaan ja 

sisällyttää kiinteistönhoito-organisaation kanssa solmittavaan sopimukseen. 

 

4.3.2.6 Energiakorjaukset 

 

Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan käyttövaiheen aikana parantaa erilaisin 

energiakorjauksin. Energiakorjaus voi käsittää rakenne- ja taloteknisten järjestelmien 

modernisointia suurempia lämmitysenergian kustannuksia tavoiteltaessa, mutta sen 

tarve voi tulla vastaan myös em. järjestelmien kunnon heiketessä ilmestyvien 

lämpövuotojen ja järjestelmävikojen seurauksena.  

 

Jotta energiakorjauksen voitaisiin toteuttaa järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti, 

on ensin laadittava energiakorjaustoimenpiteille korjausohjelma. Korjausohjelman 

laatimiseksi tunnettava hyvin rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat 

ongelmakohdat, sekä arvioitava näiden kiireellisyys ja niiden korjaamiseen tarvittavat 

toimenpiteet. Näin toimenpiteet voidaan järjestää korjausohjelmassa 
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tärkeysjärjestykseen tuleville vuosille. Korjausohjelman laadinnassa voidaan käyttää 

hyväksi mm. rakenteiden ja talotekniikan määräaikaistarkastuksissa, 

kulutusseurannassa, lämpökamerakuvauksissa, tiiviysmittauksissa ja ammattilaisten 

suorittamista kuntotarkastuksissa saatua tietoa. 

 

Energiakorjauksin voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä rakennuksen 

lämmityskustannuksissa, mutta itse korjaustoimenpiteiden kalleus voi usein asettaa 

energiakorjausten toteuttamisen kannattavuuden kyseenalaiseksi. Kustannustehokkain 

tapa energiakorjausten toteuttamiseen on suorittaa nämä yhdessä rakennukseen muutoin 

tulevan korjausurakan kanssa. Eriasteisia korjaustöitä on toteutettava rakennuksessa, 

jotta sen kunto pysyisi hyvänä. Korjaustöiden laajuus voi vaihdella pienimuotoisista 

korjauksista aina täysmittaisiin peruskorjauksiin. Korjaustyöt edellyttävät rakenteiden ja 

taloteknisten laitteistojen eriasteista purkamista. Tämä mahdollistaa energiakorjausten 

edullisemman toteuttamisen, koska energiakorjausten edellyttämä purkamisen tarve 

pienenee. Kaikkien toteutettavien korjaushankkeiden suunnittelun yhteydessä on näin 

ollen syytä arvioida, voidaanko yhdessä kyseisen hankkeen kanssa toteuttaa 

kustannustehokkaasti myös jokin energiakorjausohjelmassa tarpeelliseksi todettu 

energiakorjaustoimenpide.    

 

4.3.3 Käyttö 

 

Tässä kappaleessa esitetään rakennuksen käyttövaiheen yhteydessä sovellettavia 

kriteereitä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen 

yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

4.3.3.1 Rakennuksen käyttäjien ohjeistus energiatehokkuutta tukeviin 

käyttötapoihin 

 

Ammattimaisella tavoitteellisella kiinteistönhoidolla voidaan turvata itse rakennuksen 

rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen energiansäästöpotentiaalin realisoituminen. Tämä 

ei kuitenkaan takaa suurinta mahdollista energiansäästöä, vaan on panostettava myös 
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rakennuksen käyttäjien energiankäyttötottumusten ohjaamiseen energiatehokkaampaan 

suuntaan. Keskimääräisen rakennuksen energiankulutuksesta noin 45- 55 prosenttia 

koostuu ns. käyttäjäsähköstä (Senaatti-kiinteistöt etsii sähkösäästöjä 2012). 

Käyttäjäsähkö käsittää rakennuksen käyttäjistä riippuvaista sähkönkulutusta, kuten 

valaistuksen ja laitteiden käytöstä aiheutuva sähkönkulutus. 

Matalaenergiarakentamisessa käyttäjäsähkön merkitys tulee korostumaan entisestään, 

koska rakennuksen autonomisesti toimivien järjestelmien, kuten LVI -järjestelmien, 

sähkönkulutus tulee jatkuvasti laskemaan. (Käyttäjäsähkön tilannekuva 2012.) 

Rakennuksen käyttäjäsähkön kulutus on suureesti riippuvainen tilojen käyttäjien 

käyttötottumuksista, joten käyttäjien tehokas opastaminen energiatehokkuutta tukeviin 

käyttötapoihin on tärkeää tavoiteltaessa energiasäästöjä rakennuksen käyttövaiheessa. 

Ydinasiana käyttötapojen muutoksessa on energiankäytön tarpeenmukaisuus. 

 

Tilojen käyttäjien opastus energiatehokkaisiin käyttötapoihin tapahtuu pääasiassa 

koulutustilaisuuksien avulla. Ennen koulutustilaisuuksien järjestämistä kannattaa ensin 

toteuttaa tilannekatsaus rakennuksen käyttäjäsähkön kulutuksesta. Tilannekatsauksessa 

selvitetään, miten paljon rakennuksessa kulutetaan sähköä ja miten käyttäjäsähkön 

kulutus jakautuu eri käyttötarkoitusten kesken. Näin voidaan tunnistaa ne käyttäjistä 

riippuvaiset sähkönkulutuksen osa-alueet, jotka omaavat suurimman 

energiansäästöpotentiaalin kyseessä olevassa rakennuksessa. Tällöin koulutuksen sisältö 

voidaan suunnitella tähtäämään juuri sellaisiin käyttötapamuutoksiin, joilla voidaan 

saavuttaa suurin energiansäästö. Käyttäjäsähkön kulutuksen tilannekatsauksessa 

tehtävissä määrityksissä voi olla merkittävästi apua rakennuksen energiakulutuksen 

seurantajärjestelmän tuloksista. Riittävän laajasti toteutettava energiakulutuksen 

seuranta tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa energiankulutustilanteesta. Tilanteen 

selvittämiseksi riittävällä tarkkuudella on kulutusseurantatulosten rinnalla monesti syytä 

toteuttaa myös erillismittauksia ja matemaattisia arviointeja. 

 

Käyttäjien energiankäyttötapojen muokkaamiseen tähtäävät koulutustilaisuudet on 

järjestettävä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi 2 vuoden välein. Koulutukset 

suunnataan kaikelle rakennusta käyttävälle henkilöstölle. Koulutuksissa on annettava 

riittävä painoarvo niille näkökohdille, joilla on todettu olevan merkittävä 



102 

 

energiansäästöpotentiaali käyttäjäsähkön kulutuksen tilannekatsauksissa. Koulutuksiin 

on sisällytettävä aina ohjeet käyttäjien käytössä olevien laitteiden sekä rakennuksen 

valaistusjärjestelmien energiatehokkaaseen käyttöön. Valaistuksen ja laitteiden käytön 

tarpeenmukaisuutta on aina korostettava koulutuksissa. Säännöllisten 

koulutustilaisuuksien ohella kannattaa nimetä organisaation sisällä yksi, tai useampi 

energiatehokkuuteen erikoistunut opashenkilö, joka aina tarvittaessa pystyy antamaan 

henkilökohtaista opastusta energiatehokkaista käyttötavoista myös koulutusten 

ulkopuolella. Opashenkilöiden vastuulla voi myös olla henkilöstön jatkuva 

tiedottaminen energiatehokkuutta koskevista uutisista ja käyttötapoihin tulevista 

muutoksista esimerkiksi uusien laitehankintojen yhteydessä. Opashenkilöiden riittävä 

koulutustaso tehtävän hoitamisen kannalta kuuluu varmistaa. 

 

Koulurakennuksen tapauksessa on tärkeää opastaa opetushenkilökuntaa mm. 

luokkahuonekohtaisen valaistuksen, sekä ilmanvaihdon energiatehokkaaseen säätöön.  

 

Koulukeittiön laitteiden energiankulutus muodostaa tuntuvat osuuden koulun 

kokonaisenergiankulutuksessa. On tärkeää, että koulukeittiön henkilökunta saa 

opastusta keittiölaitteiden energiatehokkaista käyttömenetelmistä. Perehdyttäessä uusia 

työntekijöitä laitteiden käyttöön on tällöin tuotava esiin myös energiataloudelliset 

käyttötavat. Esimiehen kuuluu puolestaan valvoa oikeiden käyttötottumusten 

juurtumista henkilöstön toimintaan. Mikäli keittiössä on käytössä erillinen 

kulutusseuranta, voidaan seurantatietoja käyttää antaessaan palautetta henkilöstölle. 

 

Koulurakennuksen tapauksessa on tärkeää antaa oppilaille perustiedot kestävästä 

elämäntavasta. Energiatehokkuusnäkökohdat on sisällytettävä yhdeksi koulutuksen osa-

alueeksi. Oppilaiden kanssa käsiteltävinä asioina voivat tällöin olla laitteiden ja 

valaistuksen energiatehokkaan käytön perusasiat, joita oppilaat voivat hyödyntää 

yleisesti sekä koulussa, että kotona. Tällaiset asiat voivat olla mm. valon 

sammuttaminen wc -tiloissa, kun niitä ei käytetä, matkapuhelinlaturin poistaminen 

pistorasiasta latauksen loputtua, ym. Koulutukseen voidaan liittää myös erilaisia 

energiansäästökilpailuja, jotka käydään luokkahuone- tai kerroskohtaisen 

kulutusseurantatietojen perusteella.  
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4.3.3.2 Käyttötottumusten ja kulutustietojen seuranta 

 

Matalaenergiarakennuksen käyttövaiheessa on aina syytä toteuttaa jatkuva 

reaaliaikainen energia- ja vedenkulutuksen seuranta. Kulutusseurannan avulla voidaan 

tuottaa hyödyllistä tietoa energiankulutuksen jakautumisesta rakennuksen eri tiloissa ja 

kulutuksen ajallisista vaihteluista. Seurannan tuottama tieto luo edellytykset tehokkaalle 

energiankäytön hallinnalle. Energia- ja vedenkulutuksen seurannan suunnittelusta 

kerrotaan tarkemmin tässä työssä suunnitteluvaihetta koskevassa osiossa. Tässä 

kappaleessa puolestaan esitetään tärkeitä seurannan tuottaman tiedon hyödyntämisen 

periaatteita, jotka tukevat asetettujen energiatehokkuustavoitteiden toteutumista.   

 

Jatkuva veden-, lämmön- ja sähkön kulutusseuranta mahdollistaa kulutuksen tason 

kehityksen vertailun asetettuihin tavoitteisiin nähden. Asetettujen energiankulutuksen 

tavoitteiden toteutumista täytyy seurata käyttövaiheessa jatkuvasti. Toteutuneen 

kulutuksen vertailu tavoitearvoihin antaa mahdollisuuden tunnistaa nopeasti mm. 

käyttäjien tottumuksiin liittyvät ongelmat ja käynnistämään toimenpiteet ongelman 

korjaamiseen.  

 

Jatkuvaa kulutustietojen seurantaa kannattaa käyttää hyväksi myös tehtyjen 

energiankäytön tehostamiseen tähtäävien toimien vaikutuksen todentamisessa 

rakennuksen energiankulutukseen. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla mm. 

rakennuksessa toteutettu energiakorjaus, taloteknisen järjestelmän vaihto 

energiatehokkaampaan, tai käyttäjien käyttötottumusten muuttaminen. Tällöin 

toteutuneen toimenpiteen vaikutus rakennuksen energiankulutukseen voidaan todeta 

vertailemalla kulutustietoja ennen ja jälkeen toimenpiteen. Tällä periaatteella voidaan 

tuottaa luotettavaa ja vakuuttavaa tietoa osoittamaan tehdyn toimenpiteen, tai 

investoinnin tuomat hyödyt ja kannattavuus. 

 

Kulutusseurannan tuottamaa tietoa on myös syytä käyttää rakennuksen käyttäjien 

energiankäytön tottumusten seurannassa ja koordinoinnissa. Hyvin toteutetun tehokkaan 

seurantajärjestelmän avulla voidaan kulutustiedot eritellä eri käyttäjien, tai 
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käyttäjäryhmien kesken. Hyvien käyttötottumusten edistämiseksi on käyttäjille syytä 

järjestää säännöllisesti tilaisuudet, joissa käydään läpi seurantatietojen tulokset, sekä 

annetaan käyttäjille palautetta käyttäjäkohtaisten kulutustietojen perusteella ja 

opastetaan energiatehokkaimpiin käyttötottumuksiin. Koulurakennuksen tapauksessa 

voidaan järjestää luokka-, tai kerroskohtaiset energiansäästökilpailut, joissa oppilaat 

palkitaan saavutettujen energiansäästöjen perusteella.  

 

4.3.3.3 Hankittavien sähkölaitteiden energiatehokkuus 

 

Julkisessa palvelurakennuksessa, kuten koulussa, on käytössä useita erilaisia 

sähkölaitteita, kuten tietokoneet, suurehkot toimistolaitteet, keittiön sähkölaitteet yms. 

Kouluissa käytettävien sähköä kuluttavien laitteiden määrää kasvaa jatkuvasti. Kaikkien 

koulun käyttämien laitteiden sähkönkulutus muodostaa tuntuvan osa rakennuksen 

käyttövaiheen aikaisesta sähkönkulutuksesta. Koulurakennuksen pistorasiakuormat 

yhdessä keittiölaitteiden kanssa muodostavat riippuen rakennuksen iästä 20–35% 

koulurakennuksen koko sähkönkulutuksesta (Reinikainen 2009). Eri laitemallien 

sähkönkulutus voi vaihdella merkittävästi ja energiaa säästävien mallien valinnalla 

voidaan saavuttaa tuntuvat energiansäästöt laitteen käyttövaiheessa. Laitteiden 

hankinnan yhteydessä on pidettävä mielessä, että huonon energiatehokkuuden omaavan 

laitteen käyttökustannukset voivat muodostua sen hankintahintaa korkeammiksi 

(Vaikuta hankinnoilla 2012).  

 

Sähkölaitteiden kehitys on nopeaa ja uusien laitteiden suorituskyky ja energiatehokkuus 

ovat yhä parempia. Koulurakennuksen pitkän käyttövaiheen aikana joudutaan 

käytettäviä sähkölaitteita uusimaan useampaankin otteeseen paremman suorituskyvyn 

tarpeen ja laitteiden luonnollisen kulumisen takia. Valitsemalla energiatehokkaita 

sähkölaitteita voidaan merkittävästi pienentää rakennuksen käytönaikaisia 

sähköenergian kustannuksia. Tavoiteltaessa rakennuksen elinkaarikustannustehokkuutta 

kannattaa etenkin suurien laitehankintojen yhteydessä toteuttaa eri vaihtoehtojen 

elinkaarikustannuslaskenta ja määrittää jokaiselle vaihtoehdolle energiansäästöistä 

johtuvat vaikutukset takaisinmaksuaikoihin. Takaisinmaksuaikojen laskennassa voidaan 

vertailu suorittaa käytössä olevaan laitekantaan nähden. 
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Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa laitehankinnat myös leasing-periaatteella. 

Palvelutarjoajan kanssa solmittava sopimus on mahdollista räätälöidä niin, että 

palveluntarjoaja sitoutuu pitämään leasattavan laitteistokannan riittävän 

energiatehokkaana. Palvelusopimuksen ehdoksi voidaan asettaa esim. vähintään A+ -

energialuokan laitteiden käyttö. Tällöin palveluntarjoaja huolehtii itse riittävän 

energiatehokkaiden laitteiden hankinnasta. 

 

Merkittävien laitehankintojen yhteydessä kannattaa sisällyttää yhdeksi 

arviointikriteeriksi eri vaihtoehtojen takaisinmaksuaikojen pituus, niin että lyhyimmän 

takaisinmaksuajan omaava vaihtoehto saa eniten pisteitä. Rajatakseen ulos kilpailusta 

energiatehottomat laitteet ja varmistaakseen hankittavien laitteiden olevan parasta 

käytettävissä olevaa teknologiaa voidaan kilpailutuksessa asettaa ehdoksi laitteiden 

kuuluminen vähintään tietyn tasoiseen korkeaan energialuokkaan. Mikäli päädytään 

sähkölaitteiden leasing -sopimukseen, voidaan laitetoimittajan kilpailutuksen 

tarjouspyyntöön sisällyttää vaatimus pitää leasattava laitteistokanta tietyssä 

energialuokassa, esim. vähintään A+ -energialuokassa. 

 

4.3.3.4 Valaistusjärjestelmän päivittäminen uudenaikaisemmaksi 

 

Valaistusjärjestelmien ja lamppujen kehitys on nopeaa ja markkinoilta on saatavilla 

jatkuvasti yhä energiatehokkaampia valaistusjärjestelmiä, lamppuja ja 

ohjausautomatiikkaa kustannustehokkaaseen hintaan. Koulurakennuksen suunniteltu 

käyttöikä on useita vuosikymmeniä pitkä. Vaikka rakennuksen valaistusjärjestelmä 

olisikin alun pitäen suunniteltu huolellisesti ja uusinta energiatehokasta tekniikkaa 

käyttäen, tulee se todennäköisesti päivittää tai uusia käyttöaikana, jotta saavutettaisiin 

yhä suurempi energiansäästö. 

 

Valaistusjärjestelmien tarjonta markkinoilla kehittyy varsin nopeasti, joten hankinnoista 

vastaavan on syytä seurata jatkuvasti markkinoiden tarjontaa ja hintojen kehitystä. 

Lisäksi on syytä suorittaa tietyin väliajoin, esim. 10 vuoden välein, käytössä olevan 

valaistusjärjestelmän kustannustehokkuuden arviointia verrattuna markkinoilta saataviin 
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nykyaikaisempiin vaihtoehtoihin. Valaistusjärjestelmän uusimisen tarpeen arvioinnissa 

on otettava huomioon käytössä olevan ja vaihtoehtoisen valaistusjärjestelmän 

elinkaaritaloudellisuuden vertailu. Tällöin on huomioitava uuden järjestelmän 

energiasäästöt ja valaistusolosuhteiden paraneminen verrattuna käytössä olevaan 

järjestelmään, sekä uuden järjestelmän hankinta-, asennus- ja huoltokustannukset. 

 

Uuden valaistusjärjestelmän hankinnan yhteydessä kannattaa suorittaa vertaileva 

elinkaarikustannuslaskenta kaikille vaihtoehtoisille valaisintyypeille. Laskennassa on 

syytä ottaa huomioon eri vaihtoehtojen investointikustannukset, energiakustannukset 

sekä huolto- ja ylläpitokustannukset. Tällä periaatteella voidaan mahdollistaa 

kokonaistaloudellisen vaihtoehdon valinta. Valaisintyyppien valinnan yhteydessä on 

lisäksi muistettava valaisimien yhteensopivuus valitun ohjausautomaatiojärjestelmän 

kanssa. 

 

Markkinoiden jatkuva seuraaminen ja valaistusjärjestelmän uusimisen tarpeen arviointi 

on syytä sisällyttää hankinnoista vastaavan toimintatapaan, kuten on edellä esitetty. 

Hankintojen yhteydessä käytävässä kilpailutuksessa voidaan eri vaihtoehdoille myöntää 

pisteitä valaistusjärjestelmän, tai sen osan elinkaarikustannusvertailulla todetun 

kokonaistaloudellisuuden perusteella. 

 

4.3.4 Käytönaikainen laadunvarmistus 

 

Tässä kappaleessa esitetään käytönaikaisia laadunvarmistustoimenpiteitä koskevia 

kriteereitä. Lisäksi esitetään perusteluja kriteereiden käytölle sekä näiden soveltamisen 

yhteydessä huomioitavia näkökohtia. 

 

4.3.4.1 Tiiviyden säilymisen varmistus  

 

Rakennusvaipassa olevat ilmavuodot voivat merkittävästi kasvattaa rakennuksen 

lämmitysenergiankulutusta ja käytön aikaisia energiakustannuksia. Rakennusvaipan 

riittävä tiiviys varmistetaan rakennusvaiheen päätteeksi tiiviysmittauksin, joilla 
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määritetään rakennuksen ilmanvuotoluku.  Rakennuksen käyttövaiheessa voi 

rakenteisiin muodostua uusia ilmavuotokohtia lisäten talon energiahäviöitä. Tästä 

johtuen on rakennusvaipan tiiviysmittaus suoritettava myös rakennuksen käyttövaiheen 

aikana, jolloin varmistetaan, että rakennuksen tiiviys on säilynyt ennallaan. 

 

Tiiviysmittauksien järjestäminen käyttövaiheen aikana voi olla työlästä ja kallista, joten 

näitä ei pystytä järjestämään kovinkaan usein. Sopiva ajankohta käytönaikaisen 

tiiviysmittauksen järjestämiseen voisi olla 5-10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta. 

Tässä ajassa useimmat mahdolliset rakenteiden piilevät epäkohdat ehtivät tulla esille. 

Tiiviysmittaus kannattaa suorittaa noudattaen samoja periaatteita, joita on käytetty 

rakennuksen valmistuttua tehdyssä mittauksessa. Näin saatuja tuloksia voidaan vertailla 

keskenään ja muutokset rakennusvaipan tiiveydessä tulevat selkeämmin esille. Vertailu 

voidaan toteuttaa tarkastelemalla ilmanvuotoluvun muutosta mittausten välisenä aikana. 

Vertailun tuloksia voidaan käyttää hyväksi päätettäessä tulevista korjaustarpeista. 

Mikäli käytönaikainen tiiviysmittaus osoittaa ilmanvuotojen merkittävästi kasvaneen, 

on syytä välittömästi aloittaa vian paikantaminen ja korjaaminen.   

 

Tiiviysmittauksen käytönaikainen mittaus on syytä sisällyttää isännöinnin ja huolto-

organisaation toimintasuunnitelmaan. Mittauksen toteuttaminen voidaan myös 

sisällyttää rakennuksen toteutuksesta vastaavan yrityksen takuuehtoihin. 

  

4.3.4.2 Vuotokohtien ja kylmäsiltojen paikantaminen 

 

Tietyissä tapauksissa lämpövuotoja voi hiljattain kehittyä rakennusvaippaan myös 

rakennuksen käyttövaiheessa. Lämpövuotoja syntyy rakenteiden tavanomaisesta 

kulumisesta rakennuksen vanhetessa vuosien saatossa. Myös tällaiset lämpövuodot 

aiheuttavat energiankulutuksen kasvua ja ne on syytä paikantaa ja korjata 

mahdollisimman nopeasti energiakustannusten säästämiseksi. Lämpökamerakuvaukset 

soveltuvat hyvin kyseiseen tarkoitukseen. 

 

Lämpökamerakuvaukset on syytä tehdä säännöllisin väliajoin, esim. joka toinen vuosi. 

Lisäksi kuvauksiin on tarvetta, mikäli energiankulutuksen seurannassa on todettu 
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merkittäviä poikkeuksia. Käyttövaiheen lämpökuvauksien tekeminen kannattaa 

sisällyttää selkeästi osaksi rakennuksen muuta huoltotoimintaa. Lappeenrannassa 

julkisten rakennuksen kunnossapidosta vastaa tilakeskuksen kiinteistöpalveluyksikkö 

jonka toimintaan lämpökamerakuvaukset on integroitava. Mikäli siirrytään kuitenkin 

käyttämään kilpailutettavien kiinteistönpito-organisaatioiden palveluja, ovat 

lämpökamerakuvaukset otettava huomioon tarjouskilpailussa. 

 Lämpökamerakuvausten säännöllinen tekeminen osana kiinteistönpito-ohjelmaa joko 

vaaditaan toteuttajan tarjouspyynnössä, tai sen tekemisestä palkitaan pisteillä 

tarjouskilpailun yhteydessä. 

 

4.4 Laadittu kriteeristö 

 

Tässä kappaleessa laaditut kriteerit esitetään yhteenvetotaulukon muodossa. Taulukoissa 

1-16 tuodaan esille kaikki tässä työssä laaditut kriteerit, sekä kriteereiden soveltamisen 

yhteydessä huomioitaviksi suositeltavat näkökohdat. Kriteerit ovat jaoteltu hankkeen 

elinkaaren vaiheittain, sekä sovellusalueittain.  

 

 

SUUNNITTELU 

 
Taulukko 1. Yleiset suunnittelun toteutusta koskevat kriteerit 

Yleiset suunnittelussa huomioon otettavat näkökohdat   Jatkuu… 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Suunnittelukonsultin valinta • Yrityksellä aikaisempaa kokemusta 

matalaenergiarakentamisesta 
• Yrityksen palveluksessa 

matalaenergiarakentamisen osaajia 
• Yrityksellä kokemusta hankkeen 

sijaintialueesta ja paikallistuntemusta 
Suunnitteluperiaatteet  • Suunnittelijoiden yhteistyö ja 

tiedonvaihto kaikissa suunnittelun 
vaiheissa 

• Puolueeton asiantuntija nimetty 
vastuuhenkilöksi koordinoimaan 
suunnittelijoiden tehokkaan 
yhteistyön toteutumista 

• Kaikille osapuolille yhteiset palaverit 
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ja workshop -tilaisuudet 
• Kaikkia suunnittelijoita koskeva 

sähköpostirinki 
• Matalaenergiarakentamisen 

erityisasiantuntija suunnittelutiimissä 
• Energiasimulointi 
• Budjettirajoitteet eivät muodostu 

kokonaistaloudellisempien 
vaihtoehtojen toteutumisen esteeksi 

Elinkaaren huomioiminen hankkeessa • Suunnittelupalvelun takuuehdot 
• Huollettavuuden huomioiminen 
• Puolueeton asiantuntija koordinoi 

palvelusopimuksen laatimista niin, 
että tämä tukee asetettuja tavoitteita. 

Kiinteistön tilojen käyttöaste • Useat eri palvelut samassa 
rakennuksessa/tiloissa 

• Palvelujen porrastus 
• Koulun tiloissa kerho-, harrastus-, 

kokous- ja ym. toimintaa iltapäivisin 
ja viikonloppuisin 

Tilojen mitoitus  • Tilojen käyttäjä/kävijämäärien 
arvioiminen 

• Ei ylimitoituksia 
• Mahdollinen tulevaisuuden 

laajennustarve huomioitu 
Tilojen muuntojoustavuus • Laajat avoimet tilat 

• Pystyrakenteet minimoitu 
mahdollisuuksien mukaan 

• Siirrettävät seinämät toimistoissa 
• Siirrettävät ulostulot sähkö- ja IT -

kaapeleille 
• Helposti siirrettävät kalusteet opetus-

/kerhotiloissa 
• Luokkahuoneiden koko 

muunnettavissa siirrettävin seinämin 
• Kouluajan ulkopuolella käytettäviin 

tiloihin on sisäänkäynnit myös ulkoa 
Koulukeittiön suunnittelu • Keittiön käyttöasteen maksimointi 

• Toteutusmallin valinnassa käytetään 
eri skenaarioiden vertailua 

• Tilojen ja laitteiden mitoitus 
arvioitujen tuotantomäärien mukaan 

• Laitteiden energiatehokas sijoittelu 
• Poistoilman lämmöntalteenotto 
• Prosessivesien lämmöntalteenotto 

Palvelun mahdollinen siirtäminen • Kokonaisenergiataloudellisuus 
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uuteen rakennukseen  
Rakennusmateriaalien kuljetusmatkojen 
pituus 

• Kuljetusmatkojen pituuksien vertailu 

 

Taulukko 2. Kriteerit koskien rakennuksen sijoittamista ja lähialueita 

Rakennuksen sijoittaminen ja lähialueet    
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Palvelujen helppo tavoiteltavuus 
käyttäen eri liikennemuotoja 
 

• Suurin osa arvioidusta oppilasmää-
rästä asuu bussilinjojen, tai pyörä-
matkan tavoiteltavissa koulusta 

• Pyörätie lähellä rakennusta 
• Turvallinen pyörävarasto 

lukitusmahdollisuudella  
• Suihkutilat lähellä sisäänkäyntiä 
• Bussipysäkkien läheisyys 

Muiden palvelujen läheisyys 
 

• Käytettävien palvelujen määrä 
500m säteellä kohteesta  

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
läheisyys 
 

• Liikenneväylien lisärakentamisen 
tarve vähäinen 

• Ulkovalaistuksen lisärakentamisen 
tarve vähäinen 

• Kaukolämpöverkon liittymisraken-
taminen vähäinen. 

Uusiutuvien energiamuotojen käytön 
mahdollisuus tontilla 
 

• Aurinkoenergian passiivisen hyö-
dyntämisen optimointi sijoittelussa 

• Aurinkovoima 
• Tuulivoima 
• Maalämpö 

Muutostöiden tarve tontilla 
 

• Tarvittava maansiirto (m3) 
• Tarvittava kiviaineksen siirto (m3) 
• Tontti ei vaadi maaperän kunnos-

tusta 
 
Taulukko 3. Rakenteita koskevat kriteerit 

Rakenteet    Jatkuu…    
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Rakenteiden lämmönläpäisy ja 
energiataloudellisuus 
 

• Seinärakenteiden lämmönläpäisy 
• Ikkunoiden lämmönläpäisy 
• Yläpohjan lämmönläpäisy 
• Alapohjan lämmönläpäisy 
• Rakennuksen geometria sekä ikku-

noiden koko ja suuntaus 
• Rakenteiden ominaisuudet ja koste-

ustekniset riskit 
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• Olosuhdemallinnukset energiata-
loudellisimman ratkaisun tunnista-
misessa 

Kosteustekninen hallinta • Rakenteiden kosteustekninen suun-
nittelu 

Rakenteiden vaadittujen 
ominaisuuksien ja 
laadunvarmistustoimien 
dokumentointi:  
 

• Rakenne ja talotekniikan suunnitel-
missa ja piirustuksissa 

• Tilaajan ja rakennusliikkeen sopi-
muksissa 

 

Taulukko 4. Lämmitystä koskevat kriteerit 

Lämmitys    
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Simulointien toteutus 
 

• Valittu lämmitysjärjestelmä ja ener-
giamuoto todettu optimaaliseksi ja 
kokonaistaloudellisimmaksi ener-
giasimuloinnin avulla 

• Lämmityslaitteiston riittävä mitoitus 
varmistettu olosuhdesimuloinnin 
avulla 

Lämmityksen ja ilmanvaihdon 
tarpeenmukaisuus 
 

• Lämmitystehoa säädetään rakennuk-
sen käyttöaikojen mukaan 

• Lämmitystehon ohjauksessa huomi-
oidaan sisäiset ja ulkoiset lämpö-
kuormat 

• Lämmitystehon manuaalinen tila-
kohtainen säätö mahdollista 

• Eri tilojen lämmitystarve otettu 
huomioon  

 

Taulukko 5. Sähkönkulutusta koskevat kriteerit 

Sähkönkulutus   Jatkuu… 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Luonnonvalon käyttö 
 

• Luonnonvalo tavoittaa mahdolli-
simman suuren osan sisätiloista 

• Luonnonvaloa heijastavat valohyllyt 
• Valoa heijastava sisätilojen väritys  
• Auringonsuojaus tarvittaessa 
• Olosuhdemallinnusta käytetty eri to-

teutusvaihtoehtojen optimoinnissa 
Sisätilojen valaistusominaisuuksien 
simulointi 

 

Energiaa säästävien valaisimien käyttö 
 

• Sisävalaistuksessa esim. LED-, 
energiasäästölamppuja ja nykyaikai-
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sia elektronisella liitäntälaitteella va-
rustettuja loisteputkivalaisimia 

• Ulkovalaistuksessa nykyaikaiset 
monimetallivalaisimet, suurpainenat-
riumlamput sekä LED -valaisimet 

• Elinkaarikustannuslaskentaa käyte-
tään valaisintyyppien valinnassa 

Valaistustason tarpeenmukainen 
säädettävyys 
 

• Liiketunnistimien käyttö 
• Ohjausautomatiikka 
• Himmennettävä valaistus 
• Valaistustehoa ohjataan luonnonva-

lon saatavuuden mukaan 
Energiatehokas ilmanvaihto 
 

• Sähkömoottoreilla korkea hyötysuh-
de 

• Ilmanvaihtokanavat riittävän väljät 
• Ilmanvaihtoa ja sähkölämmitystä oh-

jaava automatiikka  
Laitteiden energiatehokkuus 
 

• Kaikki hankittavat laitteet joko A+-
kulutusluokan-, tai EnergyStar -
merkittyjä laitteita. 

Kulutusseuranta • Kulutustietoja mahdollista eritellä 
eri käyttäjille, laitoksen yksiköille tai 
luokkahuoneille 

• Tiedot energiankulutuksesta 
reaaliaikaisesti esillä 

 
Taulukko 6. Vedenkulutusta koskevat kriteerit 

Vedenkulutus   Jatkuu… 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Käyttöveden lämmitys 
 

• Lämmitys käyttäen uusiutuvaa ener-
giaa 

• Aurinkokeräimien hyödyntäminen 
veden lämmityksessä 

• Putkiston reitittämisessä käytetään 
mahdollisimman lyhyitä siirtojohto-
ja 

• Vettä säästävien laitteiden valinta 
• Lämpimän käyttöveden lämpötila 

rajattu vaaditun minimiarvon mu-
kaan 

Kasteluveden käyttö 
 

• Suositaan puilla ja pensailla peitet-
tyjä alueita nurmikoiden sijaan 

• Käytetään paikallisiin olosuhteisiin 
soveltuvia kasveja, jotka eivät vaadi 
kastelua 

• Sadeveden käyttö piha-alueiden 
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kasvillisuuden kasteluun 
 

Taulukko 7. Jätehuoltoa koskevat kriteerit 

Jätehuolto    
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Rakennusten jätehuollon järjestäminen 
 

• Jätteen hyötykäyttöaste 
• Muuntojoustavuus 
• Katoksessa riittävästi tilaa useille 

erilliskeräysastioille 
• Katos sijoitettu niin, että tyhjennys-

kaluston liikkuminen helppoa ja 
turvallista 

• Katoksen sijainnin, koon ja raken-
teen suunnittelussa otetaan huomi-
oon potentiaaliset jätehuoltokäytän-
töjen uudistukset 

Oppilaiden osallistuminen jätehuoltoon  
 

Taulukko 8. Sisäilmaston laatutekijöitä koskevat kriteerit 

Sisäilmaston laatutekijät    

Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Sisäilmanlaatu • Valitun laatuluokan huomioiminen 

suunnittelussa 
• Ilmanjaon suunnittelu 
• Suodattimien valinta 
• Painesuhteiden huomoiminen 
• Materiaalivalinnat 

Tilojen ääniolosuhteet  
 

• Suunnitelmanmukaisen tilan akusti-
set ominaisuudet (melutaso tiloissa 
ja jälkikaiunta-aika) mallinnettu tie-
tokonemallinnuksin 

• Opetustiloissa tarvittaessa ääntä eris-
täviä pinnoitteita 

• Jälkikaiunta estetään tarvittaessa 
vaimentavin pinnoittein 

• Ääntä synnyttävät tilat ja laitteet ei-
vät sijaitse opetustilojen välittömässä 
läheisyydessä 
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TOTEUTUSVAIHE 

 

Taulukko 9. Toteuttajan valintaa koskevat kriteerit 

Toteuttajan valinta    
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Tarjouspyyntöä laativien 
viranomaisten erikoisasiantuntemus  

• Hyvä tuntemus markkinoiden 
palvelutarjonnasta (BAT) 
 

Toteuttajan osaaminen ja 
paikallistuntemus 
 

• Yrityksen kokemus matalaener-
giarakentamisessa 

• Henkilöstön kouluttaminen matala-
energiarakentamisesta 

• Yrityksen tarjoamien innovatiivisten 
ratkaisujen edistyksellisyys 

• Kokemus hankkeen sijaintialueella 
ja paikallistuntemus 

Pääurakoitsijan henkilöstöresurssit  • Henkilöstöresurssien monialaisuus 
ja kattavuus 

• Aliurakoinnin tarpeen määrä 
 
Taulukko 10. Viestintää koskevat kriteerit 

Viestintä toteutusvaiheessa 
Kriteerit  Huomioitavat näkökohdat 
Energiatehokkuustavoitteiden ja 
laadunvarmistustoimenpiteiden 
dokumentointi 

• Energiatehokkuustavoitteet ja 
laadunvarmistustoimenpiteet 
sisällytetty tarjouspyyntöihin ja 
sopimuksiin 

Yhteistyö urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden välillä 
 

• Tapaamiset  
• Suunnittelutiimi valvoo edistymistä 

ja antaa urakoitsijalle palautetta 
• Suunnittelutiimin edustajat konsul-

toivat toteuttajaa aina tarvittaessa 
Energiatehokkuustavoitteiden 
välittyminen sivu- ja aliurakoitsijoille 
 

• Asetetut tavoitteet huomioidaan 
myös aliurakoitsijoiden kilpailutta-
misessa 

• Tavoitteet kirjattu sopimuksiin 
• Tiedotustilaisuudet 

 
Taulukko 11. Laadunvarmistusta koskevat kriteerit 

Laadunvarmistus   Jatkuu… 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 

Sopimukset, suunnitelmat ja 
piirustukset 

• Laadunvarmistustoimenpiteet 
määritelty tilaajan ja 
rakennusliikkeen sopimuksissa, sekä 
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suunnitelmissa ja piirustuksissa 
Rakennusvaipan tiiviyden 
varmistaminen tiiviysmittauksen 
avulla 

• Tiiviysmittauksien toteuttaminen 
rakentamisen päätteeksi 

• Mittauksien laajuus ja edustavuus 
Vuotokohtien ja kylmäsiltojen 
paikantaminen 
lämpökamerakuvauksin 

• Toteutettavien 
lämpökamerakuvauksien laajuus 

 

 

 
Taulukko 12. Hyvän sisäilmanlaadun varmistamista koskevat kriteerit 

Hyvän sisäilmanlaadun varmistaminen 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Sisäilman epäpuhtauksien mittaus  
Ilmanvaihdon asianmukainen säätö • Isotermiset voimat otetaan huomi-

oon korkeissa tiloissa 
• Ilmanvaihtoverkoston tasapainotuk-

sessa otetaan huomioon kesän ja 
talven painesuhteiden erot kanavis-
tossa 

Epäpuhtauksien pääsyn estäminen 
ilmanvaihtojärjestelmään 
rakennusvaiheessa 

• Ilmanvaihtojärjestelmän aukotukset 
tiivistetään 

• Kanaviston puhtaus varmistetaan 
ennen sen käyttöönottoa 

• Ilmanvaihtojärjestelmä käytössä ai-
nakin 2 viikkoa ennen rakennuksen 
käyttöönottoa 

Kosteudenhallinta • Kosteudenhallintaan liittyvät koulu-
tukset urakoitsijoiden henkilöstölle 

• Realistinen aikataulutus 
• Energiataloudellisuus betoniraken-

teita lämmitettäessä 
• Sääsuojauksen käyttö 

 

 

KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 

 

Taulukko 13. Isännöintiä koskevat kriteerit 

Isännöinti   Jatkuu… 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Energiatehokkuustavoitteiden 
sisällytettäminen palvelusopimukseen 

 

Isännöintiorganisaation kokemus ja • Kaupungin isännöinnistä vastaavan 
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erityisasiantuntemus organisaation henkilöstölle koulu-
tusta koskien matalaenergiaraken-
nuksen hoitoa 

• Kilpailutettavalla yrityksellä ko-
kemusta matalaenergiarakennusten 
parissa toimimisesta 

• Kilpailutettavan yrityksen henki-
löstö saa koulutusta matalaener-
giarakennusten isännöinnistä 

Viestintä isännöinnin ja käyttäjien 
välillä  

• Sähköiset viestintäportaalit käytös-
sä 

• Isännöinnin henkilöstön ja raken-
nuksen käyttäjien opastaminen 
portaalin käytössä 

 
Taulukko 14. Kiinteistönhoitoa koskevat kriteerit 

Kiinteistönhoito   Jatkuu… 
Kriteerit  Huomioitavat näkökohdat 
Huoltoyrityksen kokemus ja 
erityisosaaminen 

• Kiinteistönpalveluyksikön henkilös-
tölle koulutusta koskien matalaener-
giarakennuksen hoitoa 

• Kilpailutettavalla yrityksellä koke-
musta matalaenergiarakennusten ta-
lotekniikan käsittelystä 

• Kilpailutettavan yrityksen henkilöstö 
saa koulutusta matalaenergiaraken-
nusten kiinteistönhoidosta 

Huoltoyrityksen toimintaperiaatteet • Toiminnassa noudatetaan huoltokir-
jan vaatimuksia 

• Talotekniikan ja rakenteiden määrä-
aikaistarkastukset ja huollot suorite-
taan huoltokirjan vaatimusten mu-
kaisesti 

• Kiinteistönhoidon laadunvalvontaa 
toteutetaan 

Ilmanvaihdon säätö ja säätöjen 
mittaukset  

• Painesuhteiden säätö käyttötilanteen 
vaatimien ilmamäärien mukaisesti 

• Suodattimien vaihto 
Valaistusjärjestelmän huolto • Lamppujen uusiminen säännöllisesti 

• Valaisimien likaantumisen estämi-
nen 

• Valoa heijastavien pintojen likaan-
tumisen estäminen 

• Hämäräkytkimien likaantumisen 
estäminen ja toimivuuden varmistus 

Järjestelmävikojen ja energiavuotojen • Seurataan kulutuspoikkeamia 
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tunnistaminen ja 
korjaustoimenpiteisiin varautuminen 

• Hälytysilmoitukset automaattisesti 
huoltohenkilöstölle poikkeamien sat-
tuessa 

• Vuodon paikantamiseen ryhtyminen 
järjestelmällisesti 

• Korjaustoimenpiteisiin välitön ryh-
tyminen ongelmakohdan paikanta-
misen jälkeen 

Energiakorjaukset 
 

• Korjausohjelman laatiminen 
• Energiakorjaukset pyritään toteutta-

maan muihin korjauksiin liitettynä 
 

Taulukko 15. Rakennuksen käyttöä koskevat kriteerit 

Käyttö   Jatkuu… 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Rakennuksen käyttäjien ohjeistus 
energiatehokkuutta tukeviin 
käyttötapoihin 

• Käyttäjäsähkön kulutuksen tilanne-
katsauksella tunnistetaan energian-
säästöpotentiaali 

• Käyttäjien opastus valaistuksen tar-
peenmukaiseen käyttöön 

• Käyttäjien opastus näiden käytettä-
vissä olevien laitteiden tarpeenmu-
kaiseen käyttöön 

• Koulukeittiön henkilöstön perehdy-
tys laitteiden energiataloudellisiin 
käyttötapoihin 

• Oppilaiden valistus kestävästä elä-
mäntavasta ja energiansäästötavoista 

Käyttötottumusten ja kulutustietojen 
seuranta 

• Seuranta koskee sähkön-, lämmön- ja 
vedenkulutusta 

• Seurantatietoja käytetään energian-
kulutuksen tavoitetason saavuttami-
sen arvioinnissa 

• Kulutusseurannan avulla tunnistetaan 
energiavuodot ja järjestelmäviat 

• Kulutusseurannan tiedot ja poik-
keamat nähtävissä reaaliaikaisesti 
käyttäjille ja huoltohenkilöstölle 

• Informaatiotilaisuudet käyttäjille, 
joissa palautetta ja opastusta seuran-
tatietojen nojalla 

• Kulutustietoja seurataan käyttäjä, lai-
toksen yksikkökohtaisesti tai luokka-
huonekohtaisesti 

• Oppilaiden palkitseminen saavute-
tuista energiansäästöistä esim. luok-
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kien välisissä kilpailuissa 
Hankittavien sähkölaitteiden 
energiatehokkuus 

• Takaisinmaksuaika. 
• Hankittavat laitteet vähintään x-

energialuokan, tai merkinnän laitteita 
Valaistujärjestelmän päivittäminen 
uudenaikaisemmaksi 

• Markkinoiden jatkuva seuraaminen 
• Valaistusjärjestelmän uusimisen tar-

peen arviointi joka 10v. 
• Elinkaarikustannuslaskenta tulevan 

valaistusjärjestelmän valinnassa 
 

Taulukko 16. Käytönaikaista laadunvarmistusta koskevat kriteerit 

Käytönaikainen laadunvarmistus 
Kriteerit Huomioitavat näkökohdat 
Tiiviyden säilymisen varmistus  • Toimenpiteiden määrittely 

kiinteistönpito-ohjelmassa 
• Toimenpiteiden sisällyttäminen 

takuuehtoihin 
• Toimenpiteiden laajuus 

Vuotokohtien ja kylmäsiltojen 
paikantaminen  

• Toimenpiteiden määrittely 
kiinteistönpito-ohjelmassa 

• Toimenpiteiden sisällyttäminen 
takuuehtoihin 

• Toimenpiteiden laajuus 
 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn lopputuloksena on laadittu kriteeristö tunnistamaan energiatehokkuuden ja 

elinkaaritaloudellisuuden kannalta parhaat toteutus- ja toimintatavat 

uudisrakennushankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Kriteeristön laadinnassa on käytetty 

tavoitteina rakennusten energiatehokkuuden parantamista, rakennushankkeiden 

kokonaisataloudellisuutta sekä sisäilmanlaadun kohentamista. Kriteeristön laadinnassa 

on sovellettu elinkaariajattelutapaa. Työn yhteydessä toteutetun tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että julkisen rakennuskannan kokonaistaloudellisuuden parantaminen 

energiatehokkuuden keinoin on tarpeellista ja kannattavaa monesta syystä. Tarve 

rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen syntyy kansainvälisistä ja 

kansallisista ilmastosopimuksista, joiden energiansäästötavoitteet tulevat jatkuvasti 

kiristymään. Myös kaupunkien tiukka taloustilanne luo tarpeen kehittää julkisia 
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rakennushankkeita kokonaistaloudellisempaan suuntaan. Tällä hetkellä kuntien 

rakennusinvestointipäätökset tehdään pääasiassa investointikustannusten nojalla, eikä 

kokonaistaloudellisuutta juuri oteta huomioon. Energiatehokkuuden kasvattamisella 

voidaan kuitenkin saavuttaa tuntuvia kustannussäästöjä rakennuksen koko elinkaaren 

aikana, parantaen rakennuksen kokonaistaloudellisuutta. Investoimalla rakennuksen 

energiatehokkuuteen voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä rakennuksen 

käyttövaiheessa. Kokonaistaloudellisuuden toteutumiseksi vaatii rakennushanke 

tavoitteellista ja asiantuntevaa toteutusta. Asianmukaisesti toteutetun 

matalaenergiarakennushankkeen lisäinvestoinnit voivat maksaa itsensä takaisin 

hyvinkin lyhyessä ajassa. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että elinkaariajattelun hyödyntäminen on tärkeää 

matalaenergiarakennuksen kokonaistaloudellisuutta tavoiteltaessa. Rakennuksen 

energiatehokkuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat useat eri tekijät 

rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Yhdenkin vaiheen merkityksen unohtaminen 

hankkeen suunnittelussa voi johtaa tavoiteltavan energiatehokkuuden ja taloudellisen 

hyödyn menetykseen. 

 

 Suunnitteluvaiheessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat läpi rakennuksen koko elinkaaren, 

joten suunnitteluvaihe on äärimmäisen tärkeä vaihe matalaenergiarakentamisessa. 

Suunnittelun kokonaisvaltaisuus on matalaenergiarakentamisessa erityisen tärkeää, 

koska matalaenergiarakennus koostuu suuresta osasta erilaisia taloteknisiä ja 

rakenneteknisiä ratkaisuja, jotka kaikki yhdessä muodostavat yhden toimivan 

kokonaisuuden. Laadukas suunnittelu luo hyvät perusedellytykset rakennuksen 

energiatehokkaalle toiminnalle. Hyvälläkään suunnittelulla ei kuitenkaan pystytä 

takaamaan energiansäästöpotentiaalin realisoitumista, mikäli suunnitelmia ei ole 

asianmukaisesti toteutettu rakennusvaiheessa. Toteutusvaiheen hyvään lopputulokseen 

vaikuttaa mm. urakoitsijoiden kokemus matalaenergiarakentamisesta sekä miten hyvin 

urakoitsijat omaksuvat toiminnassaan hankkeen energiatehokkuustavoitteet. 

Rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiataloudellisuuteen vaikuttaa merkittävästi 

myös se, miten rakennusta ja sen laitteita käytetään ja huolletaan. Hyvin suunnitellun 

tekniikan tarjoama energiansäästöpotentiaali ei toteudu, jos sitä käytetään väärin. 
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Käyttövaiheen energiankulutukseen vaikuttaa huoltotoiminnan asiantunteva toiminta. 

On tärkeää, että matalaenergiarakennuksen talotekniikkaa käytetään ja huolletaan 

asianmukaisesti. Rakennuksen tilojen käyttäjien käyttötottumuksilla on merkittävä 

vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. 

 

Onnistunut hanke vaatii tavoitteellista kokonaisvaltaista suunnittelua, laadukasta 

toteutusta, ammattitaitoista rakennuksen huoltoa ja käyttäjien energiaa säästäviä 

käyttötottumuksia. Asetettuja energiatehokkuustavoitteita on otettava huomioon 

kaikessa hankkeeseen liittyvässä päätöksenteossa ja toiminnassa, kuten tavoitteiden 

asettamisessa, suunnittelupäätöksien teossa, käytettävien eri palvelujen ja laitteiden 

kilpailutuksessa, sekä käyttäjien opastamisessa energiaa säästäviin käyttötapoihin. 

Kaiken kaikkiaan matalaenergiarakentaminen edellyttää suurien kokonaisuuksien 

hallintaa ja erityisosaamista hankkeeseen osallistuvilta suunnittelijoilta, urakoitsijoilta 

sekä huolto-organisaatiolta. Kokonaisuuksien hallinta edellyttää puolestaan eri 

toimijoiden välistä tehokasta tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. On tärkeää, että kaikki 

hankkeeseen osallistuvat omaksuvat asetetut energiatehokkuustavoitteet ja edistävät 

niitä toiminnassaan heti hankkeen alusta lähtien. Kaikki tämä edellyttää toimintamallin 

kehittämistä, joka mahdollistaisi järjestelmällistä tavoitteiden kannalta merkittävien 

näkökohtien ottamista huomioon rakennushankkeessa.  

 

Matalaenergiarakentaminen vaatii suunnittelijoilta ja toteuttajilta hyvää kohteen 

paikallisolosuhteiden tuntemusta. Lisäksi rakennusmateriaalien kuljetusmatkojen 

lyheneminen vähentää rakennusvaiheen kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Näin ollen 

rakennusinvestointien energiatehokkuutta tukevan toimintamallin käyttö voi edistää 

myös paikallisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn paranemista.   

6. YHTEENVETO 

 

Matalaenergiarakennushankkeen onnistunut toteutus vaatii järjestelmällistä 

lähestymistapaa, joka mahdollistaa asetettujen tavoitteiden kannalta merkittävien 

näkökohtien ottamisen huomioon hankkeessa. Tällä hetkellä kunnilla ei kuitenkaan ole 

käytössä selkeää toimintamallia, jonka avulla rakennushankkeiden 



121 

 

investointipäätöksissä voitaisiin huomioida energiatehokkuus ja 

kokonaistaloudellisuusnäkökohdat. Tässä työssä laadittu kriteeristö tunnistaa ja sitoo 

yhteen merkittäviä rakennushankkeen eri vaiheiden aikaisia energiatehokkuuteen 

vaikuttavia näkökohtia. Kriteeristö luo näin ollen pohjan toimintamallin luomiselle 

energiatehokkuuden ja elinkaaritaloudellisuuden toteutumiseksi kaupungin julkisissa 

rakennushankkeissa. Jatkotoimenpiteenä työssä laadittua kriteeristöä tullaan 

kehittämään edelleen case -kohteista saatavien kokemusten perusteella. Tarkoituksena 

on kehittää kriteeristöstä selkeä, käytännön tilanteessa helposti sovellettava apuväline 

energiatehokkuus- ja kokonaistaloudellisuustavoitteiden toteutumiseksi kaupungin 

julkisissa rakennusinvestoinneissa.  

 

Kriteersitön laadinnassa on käytetty tämänhetkistä tietoa siitä, miten rakennuksen 

energiataloudellisuutta voidaan edistää. Uusien teknologioiden kehittyessä ja 

kokemuksen kertyessä voi tulla tarpeeseen muokata kriteereitä vastaamaan paremmin 

uusia olosuhteita. Kriteeristön sisältöä onkin jatkossa mahdollista muokata ja täydentää 

tarpeiden mukaisesti.  

 

Laadittuja kriteereitä ei välttämättä ole tarkoitus käyttää kaikkia samanaikaisesti. 

Rakennusinvestoinneista vastaavien on tilannekohtaisesti pystyttävä valitsemaan 

käyttöönsä sellaisia kriteereitä, jotka parhaiten palvelevat asetettujen tavoitteiden 

toteutumista juuri käsillä olevan hankkeen kannalta.  

 

Kriteeristön yhteydessä esitetään kriteerikohtaisia näkökohtia, joita kriteeristön 

käyttäjän olisi syytä huomioida päätöksenteossa. Esitetyt näkökohdat eivät ole 

vaatimuksia, vaan niiden täyttymistä on tarkoitus punnita tehtäessä valinta eri 

toteutusvaihtoehtojen välillä, tai kilpailutusten yhteydessä. Projektin tulevissa vaiheessa 

on tarkoitus kehittää arviointimenetelmiä eteenpäin täsmentämällä kriteerikohtaiset 

pisteytysmenetelmät ja esittämällä kriteereidenvälisiä painoarvoja. Tiettyjen 

kriteereiden osalta on mahdollista kehittää myös matemaattiseen laskentaan perustuvia 

pisteytysmenetelmiä. 
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Tässä työssä on tarkasteltu ainoastaan uudisrakentamisen kannalta tärkeät näkökohdat. 

Olemassa olevan rakennuskannan korjausrakentamiseen liittyvät energiakorjaukset ovat 

rajattu tämän työn tarkastelun ulkopuolelle. Lappeenrannan olemassa oleva julkinen 

rakennuskanta on kuitenkin verrattain iäkäs ja energiatehokkuuden parantamisen varaa 

kyseisissä rakennuksissa on merkittävästi. Huolella suunnitellut ja toteutetut 

energiakorjaukset voivat mahdollistaa merkittäviä energiasäästöjä. Arvioiden mukaan 

hyvällä energiakorjauksella voidaan vanhojenkin rakennusten osalta saavuttaa jopa 

matalaenergiarakentamisen taso. Arvioiden mukaan olemassa olevien rakennusten 

energiakorjaukset tarjoavat suurimman lämmitysenergian säästöpotentiaalin 

rakennuskannassa ennen vuotta 2020. Näin ollen on syytä luoda arviointikriteeristö, 

joka tukisi myös korjausrakentamisessa tehtävää päätöksentekoa. 

 

Suurin osa laadituista kriteereistä palvelee yleisesti kaikkea julkista uudisrakentamista. 

Julkisen rakennuskannan eri rakennustyypit voivat kuitenkin edellyttää omanlaisensa 

kriteereiden käyttöä. Jatkossa on syytä laatia myös muihin yleisimpiin 

palvelurakennustyyppeihin erikoistuvia arviointikriteeristöjä. 
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