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sekä Helsingin kaupungin omistaman energiayhtiö Helen Oy:n kanssa, ohjataan sairaala-
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Helsinki and Uusimaa Hospital District (HUS) is working to combat climate change 
through the climate partnership network of the City of Helsinki and the business com-
munity. The partnership network seeks to turn Helsinki into a geographically carbon-
neutral area by the year 2035.  Conducted in association with Granlund Oy, Schneider 
Electric Finland Oy and the City of Helsinki energy company Helen Oy, the HUS district 
heating demand response project controls the air conditioning and radiator network of a 
hospital building based on the generation of district heating. The goal is to help Helen 
Oy reduce the use of high-emission methods of generating district heating. 
 
This diploma thesis seeks to determine how a hospital building can contribute to de-
mand response without compromising the indoor environment for staff. It investigates 
the available demand response potential in a hospital building and the scope for cutting 
demand for peak power. Energy company demand response control was implemented 
in a target hospital using building automation, and a study was made of the impacts of 
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no cost-based justification for retrofitting demand response into existing hospital build-
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SYMBOLI- LYHENNELUETTELO 
 

Yksiköt  
 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö  

 

kW kilowatti  

 

kWh kilowattitunti  

 

MW megawatti  

 

ppm Parts Per Million, miljoonasosa (%)  

 

Lyhenteet  
 
CHP Combined Heat and Power, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto  

 

DR Demand Response, kysyntäjousto 

 
EU Euroopan Unioni  

 

HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

 

HYKS Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaala 

 

ICT Information and Communication Technologies, tieto- ja viestintätekniikka 

 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change, hallitustenvälinen ilmas-

tonmuutospaneeli 

 

IV ilmanvaihto 

  

LVI Lämpö, Vesi, Ilma  
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1 JOHDANTO 
 
IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) eli hallitustenvälisen ilmaston-

muutospaneelin raportissa on tavoitteena pyrkiä toimiin, joilla maapallon lämpenemi-

nen saataisiin rajattua alle 1,5 °C [1]. Raportissa korostettiin tarvetta vähentää kasvi-

huonepäästöjä mahdollisimman nopeasti, jotta vältetään ilmastonmuutoksen vakavim-

mat vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kasvihuone-

päästöjen vähentämisessä on uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämien kes-

keisessä asemassa. Samalla joustamaton energiatuotanto lisääntyyy ja joudutaan va-

rautumaan tuotannon voimakkaisiin ja osin vaikeasti ennustettaviin vaihteluihin. Tämä 

vaatii koko energiajärjestelmältä mukautumista. Energiajärjestelmän tuotantopuolella 

joustavuutta voidaan lisätä energian varastoinnilla, hajauttamalla tuotantoa, hyödyntä-

mällä älyteknologiaa sekä muuttamalla lainsäädäntöä taloudellisten kannustimien li-

säämiseksi. Kuluttajapuolella asiakkaat voivat joustaa omasta energiankulutuksesta 

siirtämällä energiatehon tarpeen ajankohtaa, joka on energiantuottajan näkökulmasta 

optimaalisempi. Käytännössä asiakas joustaa omasta kulutuksestaan silloin, kun ener-

giantuotanto ja kysyntä on huipussaan. Tätä kutsutaan asiakkaan kysyntäjoustoksi. 

 

1.1 Taustaa työlle 

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) ympäristöpolitiikassa todetaan, että 

HUSin toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät materiaalivirtoihin ja 

energiakulutukseen sairaanhoidossa ja sen tukitoiminnoissa, sekä sairaalainfrastruk-

tuurin rakentamisessa ja ylläpidossa. HUSin ympäristöohjelman (2016–2020) yhtenä 

päätavoitteena on huomioida kiinteistöjen ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren 

ajalta [2]. Resurssitehokkaan energiankäytön tavoitteena on pienentää HUSin hiilijalan-

jälkeä ja siten sairaalatoiminnan ilmastovaikutuksia. 

 

HUS on mukana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastokumppanuusverkos-

tossa, jossa mukana olevat organisaatiot ja yritykset ehkäisevät ilmastonmuutosta yh-

teistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ilmastokumppanuusverkoston tavoitteena on 

tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä [3]. Hiilineutraalisuudella tarkoi-

tetaan sitä, että Helsingin maantieteelliseltä alueelta ei aiheudu ilmakehää lämmittäviä 

päästöjä. 
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Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö, joka tuottaa asiakkailleen 

pääasiassa sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä. HUS on Helen Oy:n merkittävä 

kaukolämpöasiakas Helsingin alueella, jossa HUS omistaa useita sairaalarakennuksia. 

Helen Oy toteuttaa omistajansa ilmastonmuutostavoitteita luopumalla kivihiilestä ja 

siirtymällä ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Tavoitteiden saavuttamiseksi on otet-

tu käyttöön ja selvitettäväksi useita eri keinoja. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuut-

ta lisätään merkittävästi tuotannossa, energian varastointikapasiteettiä kasvatetaan ja 

selvityksessä on maailman ensimmäinen lämpöenergian kausivarasto Kruunuvuoren-

rantaan. Yhtenä Helen Oy:n useista keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut 

myös asiakkaiden sähkö- ja kaukolämpöenergian kysyntäjousto. [4] HUS Tilakeskuk-

sen toimesta HUS Kiinteistöt Oy toteutti kysyntäjoustoprojektin yhtistyössä Helen Oy:n, 

Granlund Oy:n ja Schneider Electric Oy:n kanssa, jossa haluttiin selvittää sairaalara-

kennuksen osallistumista kaukolämmön kysyntäjoustoon. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 
Tässä työssä tutkitaan miten energian loppukäyttäjä, tässä tapauksessa sairaalara-

kennus, voi osallistua kaukolämmön kysyntäjoustoon siten, että sillä ei ole vaikutusta 

henkilökunnan sisäilmastoon. Kokeilukohteeksi valitun sairaalarakennuksen talotekni-

sen suunnittelun ja toteutuksen sisäympäristön tavoitearvoina on ollut sisäilmaluokitus 

S1. Kysyntäjouston aikana pyritään pysymään sisäilmaluokitus S1:n vaatimusten ra-

joissa, joten hypoteesina on, että kysyntäjoustolla ei ole vaikutusta henkilökunnan si-

säilmastoon.  

 

Kysyntäjoustoprojektissa lasketaan aluksi valitun sairaalarakennuksen teoreettinen 

kaukolämpöenergian kysyntäjoustopotentiaali ja selvitetään huipputehon leikkauspo-

tentiaali. Kysyntäjoustopotentiaali ja toteutuksen reunaehdot tuotetaan käyttämällä dy-

naamista energia- ja olosuhdesimulointiohjelmaa (IDA Indoor Climate and Energy). 

Simulointitulosten perusteella sairaalakiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään 

tehdään tarvittavia ohjelmointi- ja anturilisäyksiä. Energian tuottajalta saatavan indi-

koinnin perusteella kysyntäjousto toteutetaan rakennuksessa automaattisesti ja reuna-

ehtojen mukaisesti. Rakennusautomaatiojärjestelmä keskeyttää kysyntäjouston ja pa-

lauttaa toiminnot normaalikäytölle, jos reunaehdot eivät toteudu. 
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 Kysyntäjoustokokeilun aikana henkilökunnalta saadaan palautetta reaaliaikaisesta 

palautejärjestelmästä sekä kiinteistön vikailmoitusjärjestelmästä. Palautemateriaalia 

verrataan kysyntäjoustoaikoihin. Lähtökohtana on, että kysyntäjouston aikana ja sitä 

seuraavan tunnin aikana ei tule yhtään sisäilmastoon liittyvää palautetta reaaliaikai-

seen käyttäjäpalautejärjestelmään. Samoin huoltokirjan vikailmoitusosioon (palvelu-

alue: KL Sisäilma) ei tule sisäilmastoon liittyviä palvelupyyntöjä testausjaksolla. 

 

Tulosten ja kustannusten perusteella arvioidaan kysyntäjoustototeutuksen ja huippute-

hon leikkaamisen kopioimista muihin olemassa oleviin sairaalarakennuksiin Helsingin 

alueella. Lisäksi harkitaan HUSin ohjeiden täydentämistä, jotta kysyntäjouston toteutus 

huomioidaan tulevaisuuden sairaaloiden suunnittelussa. Myös kysyntäjouston teknisen 

toteutuksen hyödyntämistä kaukolämmön jakeluhäiriön aikana sairaalatoiminnan jatku-

vuudenhallinnan näkökulmasta harkitaan. Kysyntäjoustolla tuotettu sairaalarakennuk-

sen joustopotentiaali yhdessä muiden kohteiden joustopotentiaalilla mahdollistaa Helen 

Oy:n välttää eniten ympäristökuormia aiheuttavien kaukolämmön tuotantolaitosten 

käyttöä. 

 

Tässä työssä ei oteta kantaa energian tuottajan tai HUSin kysyntäjoustoon liittyvistä 

taloudellisista kannustimista. Tutkimuksessa ei selvitetä kysyntäjouston mahdollisia 

vaikutuksia potilaisiin, jotka eivät oleile sairaalatiloissa merkittäviä aikoja. Työssä tar-

kastellaan kysyntäjoustoa pääasiassa HUSin näkökulmasta. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Työn alkuosassa aihetta käsitellään ja rajataan kirjallisuustiedon perusteella. Luvussa 

kaksi käydään kaukolämmön tuotantoon ja tuotannon vaihteluun liittyviä asioita perus-

tasolla, jotta niiden yhteys kysyntäjoustoon ymmärretään. Lisäksi luvussa käsitellään 

kaukolämmön kysyntäjoustoa kirjallisuuden ja tutkimusten avulla 

 

Luvussa kolme kerrotaan sairaalarakennusten ja energiakulutuksesta jakautumista. 

Energiakulutusta jakautumista tarkastellaan lämmityksen ja sähkön osalta järjestelmä- 

ja laitetasolla. 
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Luvussa neljä esitellään kohdesairaala ja tarkastellaan sen energiakulutuksen jakau-

tumista. Luvussa viisi tarkastellaan esiselvitysten ja simuloinnin perusteella asetettavia 

reunaehtoja sekä arviota kysyntäjoustopotentiaalista. 

 

Luvussa kuusi kerrotaan kysyntäjouston teknisestä toteutuksesta sairaalarakennuk-

sessa ja asiakastyytyväisyyskyselyn toteutuksesta sekä huoltokirjan hyödyntämisessä 

jouston vaikutusten tarkastelussa. Lopuksi esitellään tulokset ja tehdään johtopäätök-

set.   
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2 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA KYSYNTÄJOUSTO 
 
Kaukolämmitys on kokonaisten kaupunkien sekä asutusalueiden rakennusten muodos-

tama keskitetty lämmöntuotanto- ja jakeluverkosto. Kaukolämpöjärjestelmä muodostuu 

lämmön tuotantolaitoksista, jakeluverkostosta ja kuluttajan laitteistosta. Lämmönsiirto-

aineena käytettävä kiertovesi kuumennetaan tuotantolaitoksissa. Paikkakunnasta ja 

tuotantolaitoksesta riippuen polttoaineena käytetään kivihiiltä, maakaasua, turvetta, 

jätettä, öljyä, puuta tai muuta biomassaa. Osa kaukolämmöstä tuotetaan jo muilla kuin 

polttoon perustuvilla menetelmillä kuten esimerkiksi hyödyntämällä hukkalämpöjä läm-

pöpumpuilla. Hiilidioksidineutraalien lämmönlähteiden osuus kaukolämmössä on jo 

lähes puolet [5]. 

 

Kaukolämpöverkon avulla tuotantolaitoksilla kuumennettu kaukolämmön kiertovesi 

siirretään asiakkaan lämmönjakokeskukseen. Kuuma kiertovesi jäähtyy asiakkaan 

lämmönsiirtimessä ja palaa uudelleen lämmitettäväksi tuotantolaitokselle. Lämpöener-

gia siirtyy pääasiassa rakennuksen lämmitysjärjestelmän kiertoveteen tai lämpimään 

käyttöveteen. [6] 

 

Kaukolämmityksen investointikustannuksista merkittävin osa kohdistuu lämmöntuotan-

tolaitoksiin ja jakeluverkostoon, joka usein on kaukolämpöjärjestelmän kallein osa. Polt-

toainekustannukset muodostavat merkittävimmän osan käyttökustannuksista [6]. 

 

2.1 Peruslämpö ja huippulämpö 

 
Peruslämpöä voidaan tuottaa hyvällä hyötysuhteella lämmön ja sähkön yhteistuotanto- 

eli CHP-voimalaitoksissa (Combined Heat and Power), tai lämpölaitoksissa. Esimerkik-

si Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy tuottaa peruslämpöä yhteis-

tuotannolla ja lämpöpumppulaitoksilla ympärivuotisesti ja sillä katetaan noin 90 % Hel-

singin kaukolämpötarpeesta. Kaukolämmön kysynnän kasvaessa pakkasilla lämpöä 

tuotetaan erillistuotantona eri puolille kaupunkia sijoitetuissa lämpökeskuksissa, joiden 

käyttötunnit ovat vain muutamia satoja tunteja vuodessa. Keskukset turvaavat alueellis-

ta lämmönsaantia myös poikkeustilanteissa, jos perustuotannossa on ongelmia tai ja-

kelujärjestelmässä on katko. [7] Kysynnän ylittäessä lämpökeskustenkin tuotannon, 

käynnistetään tehoreservinä toimivia huippu- ja varalämpökeskuksia. Lämpökeskuk-

sien huippulämpö tuotetaan pääsääntöisesti polttamalla maakaasua tai polttoöljyä. 
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Huippulämmön laitoksissa yleistä on alhaiset investointikustannukset verrattuna perus-

kuormalaitoksiin, mutta huippukuormalaitoksilla korkeat polttoainekustannukset [6]. 
Kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuus perustuu peruslämmön tuotantoon, kun huip-

pulämmön tuottaminen on pääsääntöisesti tappiollista ja maksimissaan nollakatteista 

Kulutuksen vaihtelu aiheuttaa lisäkustannuksia kaukolämmön tuottajalle vähentäen 

järjestelmän tehokkuutta. [8] 

 

2.2 Tuotannon vaihtelu 
 

Kaukolämpöenergian tarve vaihtelee vuositasolla ulkolämpötilan mukaan. Lämmitys-

kaudella ulkoilman jäähtyessä rakennusten lämmitystarve kasvaa. Lämmityskauden 

ulkopuolella kesäaikana tarve vähenee seuraten lämpimän käyttöveden kulutusta. Ku-

vassa 2.1 on esitettynä lämmöntarpeen muutokset eri vuodenaikoina päivätasolla. Ku-

vaaja perustuu kerättyyn kaukolämpödataan eräästä Ruotsissa sijaitsevasta kauko-

lämpöjärjestelmästä [9]. 

 

 
 2.1 Kaukolämpöjärjestelmän lämmöntarpeen vaihtelu eri vuodenaikoina vuorokausitasolla 
[9;10]. 
 

Kuvasta 2.1 on nähtävissä, että viikkotasolla arkipäivien kulutus on suurempaa kuin 

viikonloppuisin. Päivätasolla ilmanvaihdon sekä lämpimän käyttöveden lämmitysener-

gian hetkellinen kulutus on aamuisin suurempaa kuin iltaisin [9]. Vuorokausiatasolla 

toinen kulutushuippu sijoittuu iltaan, jolloin ihmiset palaavat kouluista ja työpaikoiltaan. 

Illan kulutushuippu on aamuhuippua pienempi. 
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Merkittävimmät vaihtelut viikko- ja vuorokausitasolla aiheutuvat rakennuksista, joissa 

on käytössä erilaisia energiatehokkuusjärjestelyitä. Esimerkiksi julkisissa rakennuksis-

sa ja liike- ja teollisuusrakennuksissa ilmanvaihto ja sisälämpötilat ovat aikasäädettyjä 

käyttötarpeen mukaan [8]. Rakennusten ilmanvaihto sammutetaan tai ajetaan minimille 

ja lämpötiloja saatetaan alentaa, kun rakennuksessa ei ole toimintaa (esimerkiksi yöllä 

ja viikonloppuisin). Näissä rakennuksissa aamun huippukulutus on selkeästi nähtävis-

sä, kun rakennusten ilmanvaihto käynnistyy aamulla ja rakennusta lämmitetään ase-

tusarvoonsa. Kuvassa 2.2 on esitetty lämmöntarpeen keskimääräinen vaihtelu julkisis-

sa rakennuksissa, joissa on aikaohjelmalla ilmastointi sammutettu yöksi ja viikonlopuk-

si.  Kuvaaja perustuu Ruotsissa vuoden ajalta kerättyyn kaukolämpödataan kahden eri 

kaukolämpöjärjestelmän alueella sijaitsevista julkiksisista rakennuksista [11]. 

 

 
Kuva 2.2. Julkisten rakennusten lämmöntarpeen vaihtelu eri vuodenaikoina vuorokausitasolla 
[11]. 
 

Ilmastoinnin käynnistäminen varhain arkipäivänä aiheuttaa tuntitasolla kulutushuipun 

aamuisin, jolloin kaukolämpötuotannossa on tarvetta lisätä lämmitystehoa. Rakennuk-

set, joissa on kaukolämmön kulutuksessa selkeä rytmi ja kulutus aiheuttaa aamu- ja 

iltahuiput, soveltuvat yleensä hyvin kysyntäjoustoon [8]. 
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2.3 Lämpöenergian varastointi 
 

Helenin yhteistuotannolla tuotettua lämpöä voidaan varastoida suuriin vesisäiliöihin eli 

lämpövarastoihin. Vuosaaressa ja Salmisaaressa sijaitsevien lämpövarastojen yhteis-

teho on yli 200 MW ja yhteen laskettu varastointikapasiteetti on noin 2 250 MWh. 

Pelkästään Vuosaaren lämpövarastolla voidaan pakkasaamuna korvata yhden lämpö-

keskuksen tuottama lämpöenergia. [7] Vuonna 2021 tuotantokäyttöön valmistuvan 

Mustikkamaan lämpövaraston viiden lämmönsiirtimen yhteisteho on 120 MW. Varastoi-

tu energiamäärä on 11 600 MWh, ja vuositasolla varastoitu energiamäärä on noin 140 

000 MWh. Lämpövarastot lisäävät joustoa kaukolämpöjärjestelmässä, sillä lataamalla 

ja purkamalla lämpövarastoja, voidaan vaihtelevan lämmön kulutuksen aiheuttamia 

huippuja tasata. [12]  

 

2.4 Kaukolämmön kysyntäjousto 
 
Uusiutuvan energiantuotannon (RES, Renewable energy resources) lisäämisellä on 

ratkaiseva merkitys ilmastomuutoksen torjunnassa. Samalla kun sääriippuvaisten tuuli- 

ja aurinkovoiman osuudet kasvavat sähköntuotannossa, tarvitaan uusia ratkaisuja 

varmistamaan energian riittävyys kaikissa olosuhteissa. Säätyvän tuotannon vähenty-

essä myös sähköjärjestelmän joustavuus vähenee ja sähkön hintavaihtelu lisääntyy. 

Sähköntuotannon ja hinnan vaihteluun kuluttaja voi varautua joustamalla omasta säh-

kön kulutuksesta siirtämällä kulutuksen ajankohtaa, korvaamalla tarvittava energia 

omalla tuotannolla tai varastoidulla sähköenergialla.  Tällaista mukautumista sähkön-

tuotannon vaihteluun kutsutaan kysyntäjoustoksi (DR, Demand Response). 

 

Kaukolämmön kysyntäjoustossa asiakas siirtää tarvitsemansa lämmitystehon ajanko-

taa kaukolämmön tuotannon kannalta optimaalisempaan ajankohtaan heikentämättä 

rakennuksen sisäilmaolosuhteita. Käytännössä kulutuksessa pyritään siirtymään huip-

pulämmön käytöstä peruslämmön käyttöön. Riittävän suuri kysyntäjoustopotentiaali 

mahdollistaa energiatuottajan loiventaa hetkellisiä kulutushuippuja ja täten välttää lisä-

kustannuksia sekä ympäristökuormaa aiheuttavien erillistuotannon ja tehoreservin 

käyttöä. Toimenpide ei siis ole asiakkaan näkökulmasta energian säästötoimenpide 

vaan enemmänkin ympäristöteko. 
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Sähkön ja kaukolämmön verkostot ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Sähköverkon 

tehotasapainoa hallitaan sekuntitasolla, kun taas kaukolämmön tuotannon ja kulutuk-

sen ei tarvitse olla jatkuvasti tasapainossa. Kaukolämpöverkko varastoi itseensä läm-

pöenergiaa, joten tuotannon ja kulutuksen epätasapaino ei näy välittömästi toiminnas-

sa. Kaukolämmön varastointia on laajemmin käytössä ja suurten lämpöakkujen kus-

tannukset ovat sadasosan sähkön vastaavista [8]. 

 

Sähkön siirto- ja jakeluverkko on laaja, tuotanto voi olla maantieteellisesti hajautettu ja 

siirto lähes välitöntä. Kaukolämpöverkko on paikallinen ja lämpöenergia on tuotettava 

lähellä, koska verkoston häviöt kasvavat merkittävästi siirtomatkan pidentyessä. Läm-

pöenergian siirto ei ole välitöntä, koska tuotantolaitoksella kuumennettu kaukolämmön 

kiertoveden siirtäminen asiakkaan lämmönjakokeskukseen voi kestää jopa useita tun-

teja. [10] 

 

Tällä hetkellä kaikilla sähkön käyttöpaikoilla on tuntitason luenta. Vuoden 2020 loppuun 

mennessä EU-maiden on siirryttävä sähkönkulutuksen tuntiluennasta varttiluentaan 

[13]. Kaukolämpömittareista suurin osa on etäluettavia. Tuntitason luenta ei ole laki-

sääteistä, eikä sitä ole edes mahdollista kaikilla kulutusmittareilla toteuttaa [10]. 

 

Sähkösopimuksia tarjotaan tuntihinnoittelulla, kausihinnoilla, määräaikaisella kiinteällä 

hinnalla, on tuulisähköä, aurinkosähköä, ympäristösähköä jne. Kaukolämpöenergiaa 

myydään pääsääntöisesti kausihinnoittelulla tai kiinteällä hinnalla vuoden jaksossa. 

Näihin lisätään vielä kiinteä vesivirtamaksu. Nämä eroavaisuudet vaikuttavat myös 

sähkön ja kaukolämmön kysyntäjouston toteutuksiin. 

 

2.4.1 Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset 
 

Aikaisemmat kysyntäjoustoa koskevat tutkimukset ja selvitykset ovat keskittyneet pää-

osin sähkön kysyntäjoustoon. Kaukolämmön kysyntäjoustosta on tehty tutkimustyötä, 

joissa on selvitetty jouston toteutusmenetelmiä ja laskettu taloudellisia hyödykkeitä 

tuottajalle ja käyttäjälle. Kysyntäjouston vaikutusta sisäilmastoon on tutkittu esimerkiksi 

Göteborgissa vuonna 2015. Tutkimuksessa selitettiin asuinkerrostalon mahdollisuutta 

toimia kaukolämpöjärjestelmän lämpövarastona optimoimalla sisälämpötilaa siten, että 

sillä ei ole vaikutusta sisäilmastoon. [14]  
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Fortumin testasi kahdessa kerrostalossa kaukolämmön kysyntäjouston toteuttamista 

tuntiperusteisen hintasignaalin avulla. Huonelämpötilaa ohjattiin digitaalisilla termostaa-

teilla tai internetin kautta. Lämpötilaa alennettiin jopa neljäksi tunniksi. Tällöinkin lämpö-

tilan alenema oli 1 °C. Asiakkaiden antama palaute oli positiivista. [15] 

 

Eri ohjaustapoja on myös selvitetty. Fortum testasi kysyntäjoustoa kymmenessä asuin-

kerrostalossa Espoossa ja Järvenpäässä, jossa itseoppiva järjestelmä sääti rakennuk-

sen lämpöenergiaa tuntipohjaisen hintaennusteen perusteella.  Rakennukseen varattiin 

lämpöä hinnan ollessa alhainen ja se hyödynnettiin kalliimman kaukolämpöenergian 

aikana. Tavoitteena oli lämmityskustannusten alentaminen. Lisäksi haluttiin selvittää, 

voidaanko ratkaisulla välttää varalämpölaitosten käyttöä. Havaintona testauksesta oli 

tasaisempi kulutus ja tuotanto. [16] 

 

2.4.2 Järjestelmätason toteutus 
 

Energiateollisuuden tilaamassa ja VALOR Partners Oy:n tuottamassa kaukolämmön 

kysyntäjouston selvityksessä todetaan, että Suomessa ei ole tutkittu kaukolämmön 

kysyntäjouston järjestelmätason toimivuutta, vaikka sitä pidetään tärkeänä. Lisäksi 

suositellaan, että kaukolämpöyritykset pyrkisivät lisäämään tietoa kysyntäjoustoon ja 

sen toteutusmekanismeihin, jakaisivat tästä saatua tietoa keskenänsä yhteistyössä 

tutkijoiden kanssa. Selvityksen mukaan kysyntäjouston ohjauksen pitäisi olla kauko-

lämpöyhtiöllä, jotta järjestelmätason hyödyt voidaan ennakoidusti maksimoida. Käytän-

nössä kaukolämpöyhtiö antaa signaalin, jonka mukaan kysyntäjoustojärjestelmään 

liittyneet kiinteistöt vähentävät kaukolämpötehon hetkellistä tarvetta heikentämättä koh-

teiden sisäilmastoa. Jotta asiakkaan sisäilmasto ei heikkenisi havaittavasti, selvityksen 

mukaan: ”toteutus on järkevää hoitaa alentamalla tai rajoittamalla patteriverkoston ve-

den lämpötilaa hetkellisesti – ei ilmanvaihdon tai lämpimän käyttöveden rajoituksin.” 

[8] Ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti (1047/2017) lämpimän käyttöveden 

lämpötilan on oltava vähintään 55 °C ja sitä on oltava saatavissa kahdessakymmenes-

sä sekunnissa. Ylin lämpötila lämpimälle käyttövedelle on 65 °C. [17] Näistä syistä 

lämpimän käyttöveden lämmitysenergiasta ei voi joustaa.  
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3 ENERGIANKULUTUS SAIRAALAKENNUKSESSA 
 

Sairaalarakennusten energiankulutus poikkeaa muihin rakennusryhmiin verrattaessa 

korkean käyttöasteensa, tilojen olosuhdevaatimusten ja paljon energiaa kuluttavan 

laitekannan osalta. Sairaalarakennuksien korkeat vaatimukset sisäilmastolle, tilojen 

paine- ja kosteudenhallinnalle sekä suurille tilakohtaisille ilmamäärille lisäävät merkittä-

västi energian kulutusta. Tilojen ollessa jatkuvassa käytössä, myös ilmastoinnin, tilojen 

lämmityksen ja jäähdytyksen, kosteus- ja paineolosuhteiden hallinta sekä valaistuksen 

toiminta on tilojen olosuhdevaatimusten mukaisesti jatkuvaa. Myös sairaalarakennuk-

sen sisällä tila- ja toimintakohtaiset energiankulutukset voivat vaihdella huomattavasti, 

ajallisesti jopa minuuttitasolla. Näistä edellä mainituista syistä sairaalarakennuksen 

energianmittaus on erittäin haastavaa. 

 

Lämpimät kesät ja pitkät hellejaksot ovat lisänneet jäähdytyksen tarvetta käyttötiloissa. 

Jäähdytysenergia tuotetaan pääosin sähköllä, koska kaukokylmällä ei vielä saavuteta 

tarpeeksi alhaista nestelämpötilaa, jota tarvitaan esimerkiksi ilman kuivattamisessa.  

Kuivalla ilmalla hallitaan kosteusolosuhteita jatkuvasti esimerkiksi välinevarastoissa ja 

leikkaussaleissa. Välinevarastossa olevat steriilipakkaukset vaativat tarkat kosteus- ja 

lämpötilaolosuhteet, jotta pakkaukset eivät avaudu. Sairaaloissa käytettävien erityslait-

teiden tilat, kuten esimerkiksi paineilmakompressorit, magneettikuvaus, palvelimet, 

UPS-akustot (Uninterruptible Power Supply), muuntamot ja sädehoitolaitteet tarvitsevat 

myös jatkuvaa jäähdytystä. Sairaalarakennuksissa tuotetaan myös höyryä, jonka pää-

käyttäjät ovat välinehuolto ja keittiötoiminta. Höyryn siirtolinjastojen lämpöhäviöt tunne-

liverkostossa kuormittavat kesäisin jäähdytysjärjestelmiä ja lisäävät sähköenergian 

kulutusta. Jäähdytysenergian käyttö onkin kasvanut HUSin osalta siten, että sähkö-

energian huippukulutus on siirtynyt lämmityskaudelta kesähelteille. 

 

Kasvaneen potilastoiminnan myötä myös lisääntyvät tukitoiminnot kuluttavat energiaa: 

esimerkiksi leikkaussalitoiminnallekin tärkeän välinehuollon autoklaavit ja pesukoneet 

sekä keittiöiden ruokahuolto, kylmäsäilytystilat ja astianpesulinjastot ovat merkittäviä 

energiankuluttajia. Tiloina merkittävimpiä energiankuluttajia ovat esimerkiksi HUS Ap-

teekin lääkkeenvalmistustilat, joissa puhtaustasovaatimusten ylläpitäminen kuluttaa 

energiaa. 
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Merkittävin osa HUSin sairaaloiden tiloista on käytössä.  Tällöin ilmastointikin on jatku-

valla käytöllä. Tilan ilmanvaihdon on oltava riittävä tilassa tapahtuviin toimintoihin, pro-

sesseihin ja kuormitukseen nähden. On myös tiloja, joissa ei ole jatkuvaa läsnäoloa, 

mutta ilmanvaihdolla hallitaan ympäri vuorokauden tilan olosuhteita. Esimerkiksi sterii-

lissä välinevarastossa (lämpötila ja kosteus), leikkaussalit (lämpötila, kosteus ja paine-

ero) ja eristyshuoneet (paine-ero ja lämpötila). Lisäksi on tiloja, jotka tyhjenevät viikon-

lopuksi ja yöksi, kuten esimerkiksi toimisto-, varastotilat sekä ruokalat ja osa teknisistä 

tiloista. [18] Vaativa erikoissairaanhoito edellyttää laadukasta sisäilmaolosuhteiden 

hallintaa. Merkittävänä energiatehokkuutta huonontavana seikkana on sairaaloissa 

käytössä olevien epäsuorien lämmöntalteenottojärjestelmien heikohko hyötysuhde, 

vaikka tilanne on kehittynyt positiivisesti ilmanvaihtokoneiden ekosuunnitteluasetuksen 

vaatimusten tultua voimaan. 

 

3.1 Energiankulutuksen jakauma 

 
Sairaalarakennuksessa kulutetaan sähkö- ja lämpöenergian lisäksi myös höyryn tuo-

tannossa tarvittavaa energiaa (maakaasu ja kevyt polttoöljy). Höyrytuotannon energia 

on huomioitu lämpöenergian osuudessa. Lukuisten HUSin sairaaloihin tehtyjen ener-

gia- ja kuntokatselmusten perusteella on voitu muodostaa jakauma HUSin sairaalara-

kennuksen keskimääräisestä energiakulutuksesta, joka on esitetty kuvassa 3.1.  

 

 
Kuva 3.1. Keskimääräinen jakauma HUSin sairaalarakennusten energiakulutuksessa.  

 

Energiankulutuksen jakauma vaihtelee rakennuskohtaisesti. Poikkeamaa esiintyy, jos 

sairaalakiinteistössä ei ole esimerkiksi merkittävästi lämmöntalteenottoa (LTO). Näissä 
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tapauksissa poikkeamat ovat olleet noin viiden prosentin luokkaa lämpöenergian osal-

ta. Saneerausten myötä lämmöntalteenottojärjestelmät ovat lisääntyneet.  Myös sairaa-

lan käyttöaste, kliininen toiminta ja rakennuksessa toimivat tukipalvelut vaikuttavat ja-

kaumaan. Merkittävimmät energiaa kuluttavat sairaalarakennuksen tekniset järjestel-

mät ovat: 

 
• lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät 

• käyttövesijärjestelmät 

• jäähdytysjärjestelmät 

• höyry- ja lauhdejärjestelmät 

• sairaalakaasujärjestelmät (lääkkeellinen ilma ja instrumentti-ilma). [18] 

 

3.1.1 Lämmitysenergian jakauma 

 
HUSin sairaalarakennusten lämmitysenergian kulutus muodostuu tilojen lämmitykses-

tä, ilmanvaihdon tuloilman lämmityksestä sekä lämpimän käyttöveden lämmityksestä 

(kuva 3.2).  

 

 
Kuva 3.1. Keskimääräinen lämmitysenergian jakauma HUSin sairaalarakennuksessa. 

  

HUSin tämän päivän rakennuskannassa lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta noin 

50 % kuluu tilojen lämmitykseen, vajaa 40 % kuluu ilmanvaihdon tarvitsemaan lämmi-

tykseen ja noin 5–10 % kuluu käyttöveden lämmitykseen. Vettä käytetään pääasiassa 

hoito-, huolto- ja sosiaalitiloissa. Suurimmat veden kuluttajat ovat tukipalveluiden ruo-

kahuolto ja välinehuolto. 
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3.1.2 Sähköenergian jakauma 

 
HUSin sairaalarakennusten merkittävimmät sähköenergiaa kuluttavat käyttötoiminnot 

ja laitteet ovat valaistus, ilmanvaihdon ja muiden LVI-järjestelmien pumppu- ja puhallin-

käytöt, jäähdytys, sairaalalaitteet, hissit, pakastehuoneet, paineilman tuotanto, sähkö-

lämmitykset, sulatukset, sekä laboratorio- ja toimistolaitteet [l18]. HUSin sairaaloihin 

tehtyjen energia- kuntokatselmusten perusteella on voitu arvioida karkeasti keskimää-

räinen sähköenergian jakauma, joka on esitetty kuvassa 3.3. 

 

 
Kuva 3.3. Keskimääräinen sähköenergian jakauma HUSin sairaalarakennuksessa. 

 
Myös sähköenergian kulutus vaihtelee rakennuskohtaisesti. Kuvassa 3.4 on esitetty 

erään sairaalan sähköenergian jakauma laitetasolla. Jakauma perustuu mittauksiin, 

jotka on tehty erään sairaalarakennuksen energiakatselmuksen yhteydessä.  
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Kuva 3.4. Sähköenergian jakautuminen laitetasolla. 
 

Mittausten perusteella sairaalarakennuksen merkittävimmät sähköenergian kuluttajat 

ovat valaistus, sekä ilmanvaihto. Jäähdytyksen osuus sähköenergian kulutuksessa 

tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Valaistuksen osuuden odotetaan vä-

henevän, kun siirrytään energiatehokkaampiin valaisimiin. Myös laitevalinnoilla ja ih-

misten käyttötottumuksilla on merkittävä vaikutus sähköenergian kulutukseen.  

 

3.2 Energiankulutuksen seuranta 

 

Energiankulutuksen mittaaminen on keskeinen osa sairaalarakennuksen energiankäy-

tön tehostamisessa (kuva 3.5). Energiankulutuksen mittarointi voidaan liittää rakennus-

automaatiojärjestelmiin tai toteuttaa mittauskeskittimeen kytkettävänä automaattisena 

luentana. Kulutusseurannan on oltava jatkuvaa ja historiaa tallentava, jotta rakennus-

automaatiojärjestelmällä ja korjaavilla toiminnoilla voidaan optimoida kiinteistön ener-

giataloudellinen käyttö. 
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Kuva 3.5. Energiankulutuksen seuranta tehostaa sairaalarakennuksen energian käyttöä. 

 
Energiankulutuksen seurannalla havaittujen poikkeavuuksien syyt analysoidaan ja tar-

vittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteissä on huomioitava, että tilo-

jen sisäilmaolosuhteet pysyvät suunnitellulla tasolla ja rakennukselle asetetut tavoit-

teelliset kulutuslukemat saavutetaan. 

 

HUS-Tilakeskus on laatinut energiankulutuksen mittarointiohjeen suunnitteluohjeiden 

tueksi. Mittarointiohjeessa on esitetty mittaroinnin tavoitetaso, toteutustapa sekä osa-

puolten roolit uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Ohjeessa käydään läpi hankevaiheit-

tain kulutusmittaroinnin kannalta huomioitavat asiat sekä kuvataan kulutusmittareille ja 

mittausjärjestelmille asetetut vaatimukset. Hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa asetetaan 

kulutusseurannan toteutukselle tavoitteet [19]. Tavoitteiden minimitason muodostavat 

rakentamismääräyskokoelman mukaiset ohjeet ja määräykset. 

 

 HUSin energiamittaroinnin tavoitetaso on seuraava: 

 

Sähkömittausten osalta 

• rakennuksen sähkönkulutus 

• IV-järjestelmän sähkönkulutus 

• jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutus  

• toiminnallisten tilojen isot valaistusjärjestelmät (nousukeskukset, valaistusosat) 

• suurkuluttajat (esimerkiksi keittiö, lämpöpumput) 

• ulkopuolisten toimijoiden (vuokralaiset) kulutus mitataan. 
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Lämpömittausten osalta 

• rakennuksen päämittaus 

• rakennusosa-/ verkostokohtainen lämmönkulutus mitataan. 

 

Vesimittausten osalta 

• rakennuksen päämittaus  

• lämpimän käyttöveden kokonaiskulutus (lämmönvaihtimen syöttöjohdosta) 

• suurkuluttajat (esim. keittiö, höyryn tuotanto) 

• ulkopuolisten toimijoiden (vuokralaiset) kulutus mitataan. 

 

Höyrymittausten osalta 

• kokonaistuotanto 

• suurkuluttajat (esim. keittiö, välinehuolto) mitataan. 

 

Jäähdytysmittausten osalta 

• rakennus-/ verkostokohtainen kylmänkulutus mitataan. 

 

Paikallisen oman energiantuotannon osalta 

• kokonaistuotanto järjestelmäkohtaisesti (kattilalaitos, maalämpö, aurinkovoima-

la, varavoima)  

• energian kierrätys mitataan.  
 

Ohjeistuksen mukaisesti mittaukset toteutetaan mittauskeskittimeen automaattisena 

luentana, jonka tarkkuus on tuntikulutus. Tarvittaessa lisätään alamittareita, jos energi-

ankäytön jakaumaa halutaan tarkentaa. Alamittareiden avulla rakennuksen energian-

käyttöä voidaan tehostaa, ja kulutuspoikkeamien havaitseminen ja korjaavat toimenpi-

teet voidaan kohdentaa oikealle alueelle.  Sähkönkulutuksen seurantaa voi tarvittaessa 

tarkentaa pistorasiakuormatasolle, koska kulutusseurannalla voidaan mahdollisesti 

todeta laitteiden vikaantuminen tai ylimääräistä energiaa kuluttava käyttö. 

 

Kulutustiedot kerätään kohteista energiayhtiöiden sekä mittauskeskittimen kautta keski-

tetysti HUS Kiinteistöjen huoltokirjaan (kuva 3.6). Kiinteistön mittausjärjestelmä koostuu 

mittareista, mittarointiväylästä, mittauskeskittimestä ja tiedonsiirtoverkosta, jonka väli-

tyksellä kulutustiedot siirretään HUS Kiinteistöjen huoltokirjaan. Tiedonsiirto toteutetaan 

ensisijaisesti kiinteän verkon kautta, toissijaisesti mobiilidatayhteydellä.  
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. 

 
Kuva 3.6. Kulutustiedot kerätään huoltokirjaan tuntitasolla. 

 
Kiinteistön ostoenergian mittauksien osalta ensisijaisena tiedonkeruuratkaisuna käyte-

tään kulutustietojen siirtoa (EDI/MS-CONS) suoraan energialaitoksilta huoltokirjaan. 

Tällöin ostoenergian mittauksia ei tarvitse liittää kohteen mittausjärjestelmään. Energia-

laitosten mittarit liitetään kuitenkin osaksi mittaroinnin dokumentaatioita. Huoltokirjan 

energiaraportointiosio mahdollistaa mittausdatan analysoinnin ja dokumentoinnin. 

 

3.3 Rakennusautomaatiojärjestelmä 

 

Taloteknisillä järjestelmillä toteutetaan sairaalarakennusten sisäilmasto. Rakennusau-

tomaatiojärjestelmällä tätä toteutusta ohjataan, säädetään ja valvotaan. Automaattiset 

toiminnot optimoivat sisäilmasto-olosuhteet ja olosuhteiden ylläpitämiseen vaadittavan 

energiamäärän. Rakennusautomaatiojärjestelmä seuraa vaadittavien sisäilmasto-

olosuhteiden toteutumista ja hälyttää tarvittaessa vioista ja poikkeamista. Vika- tai 

poikkeamahälytykset analysoidaan ja korjaavilla toiminnoilla hälytykset poistetaan. 
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3.3.1 Sairaalan rakennusautomaatio 
 
 
HUSin sairaalarakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmä jakautuu kolmeen tasoon 

kuva (3.7): 

1. hallintotaso, jossa etäkäytettävä valvomo toimii järjestelmän käyttöliittymänä 

2. alakeskustaso, jossa toteutuu prosessien ohjaus, säätö ja valvonta 

3. kenttälaitetaso, joka koostuu antureista ja toimilaitteista  

 

 
Kuva 3.7. Sairaalan rakennusautomaation rakenne. [20]  
 

Antureilla kerätään dataa ja toimilaitteilla toteutetaan tarvittavia toimintoja. Alakeskuk-

sessa on prosessien ohjaukseen ja hallintaan tarvittavat ohjelmistot ja tekniikka. Val-

vomo sijaitsee paikallisessa serverissä tai pilvipalvelimella. Valvomon graafinen käyttö-

liittymä toimii rajapintana järjestelmän ja ihmisen välillä. Valvomosta käsin tai etäkäytöl-

lä voidaan tarvittaessa operoida koko järjestelmää. 

 

 HUSin käyttöliittymäohjeen tarkoituksena on varmistaa, että rakennusautomaatiojär-

jestelmien käyttöliittymät ovat kaikissa rakennuksissa yhteneväiset. Useiden sairaala-

rakennuksen kiinteistömassassa yhteinen käyttöliittymä helpottaa rakennuksen ylläpi-

toa ja rakennusautomaatiojärjestelmän käyttöä. Käyttöliittymän on oltava yhtenäinen 

rakennusautomaatiojärjestelmän toimittajista riippumatta. Toiminnaltaan ja rakenteil-

taan yhdenmukainen, ristiriidaton ja looginen, vakioitu valvomon käyttöliittymä helpot-
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taa sairaalarakennuksen operointia ja lisää sairaalatoiminnan häiriöttömyyttä. Myös 

yhtenäiset säätöprosessit, vakioidut säätökaaviot, sekä laite- ja pistetunnukset autta-

vat samaa henkilöstöä operoimaan eri sairaalakiinteistöissä. [18] 

 

 HUSin rakennusautomaatiojärjestelmien kiinteistöhälytykset jaetaan kolmeen kiireelli-

syysluokkaan: 

 

• hälytysluokka 1:n hälytykset ovat henkeä uhkaavia, kuten esimerkiksi turvallisuus-

hälytykset, palohälytys, energian jakeluun kuuluvat hälytykset, hissihälytykset ja 

sairaalakaasuhälytykset  

 

• hälytysluokka 2:n hälytykset ovat kiireellisiä, kuten esimerkiksi jäätymisvaarater-

mostaatit, tärkeiden ilmanvaihtojärjestelmien puhaltimien ja pumppujen hälytykset 

(esimerkiksi leikkaussalit, ICT-laitetilat ja kriittiset sähkötilat), tärkeiden lämmitys-

verkostojen pumppujen ja verkostopaineiden hälytykset, alakeskuksien vikahäly-

tykset, tärkeiden jäähdytyslaitteiden ja jäähdytysjärjestelmien hälytykset, sekä 

muut erikseen määriteltävät tärkeät hälytykset  

 

• hälytysluokka 3:n hälytykset ovat kiireettömiä huoltohälytyksiä, kuten esimerkiksi 

ilmanvaihtosuodattimien painevahtihälytykset. [18] 

 

Hälytysluokat 1 ja 2 ovat jatkohälytyksiä. Nämä hälytykset ilmaistaan paikallisvalvo-

mossa ja ne välitetään jatkohälytysjärjestelmän kautta päivystäjälle tai arkipäivinä 

huoltoasentajan matkapuhelimeen vuorokauden ajan mukaan. Jatkoon välitettävän 

hälytyksen perillemeno varmistetaan Meilahden turvavalvomosta, joka on miehitetty 

ympäri vuorokauden. Hälytysluokka 3:n hälytykset eivät välity jatkohälytysjärjestel-

mään, vaan ne ilmaistaan paikallisessa valvomossa. [18] 

 

3.3.2 Rakennusautomaation elinkaari 
 

Tietotekniikkajärjestelmien ja tietoliikenteen nopean kehittymisen takia rakennusauto-

maatiojärjestelmien elinkaari on yleensä 10–15 vuotta. Elinkaari on lyhyt, kun verrataan 

esimerkiksi ilmastointijärjestelmän elinkaareen, joka on noin 25–30 vuotta [20]. Raken-

nuskustannuksissa rakennusautomaatiojärjestelmän osuus on noin 1–3 %. Säästämäl-

lä rakennusvaiheessa rakennusautomaation kustannuksista ja laadusta, voidaan ai-
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heuttaa kymmenien prosenttien ylimääräiset vuosittaiset käyttökulukustannukset järjes-

telmän elinkaaren aikana [21]. Sairaalarakennuksen elinkaaren aikana tehdyt sanee-

raukset ja laajennukset ovat julkisen hankintalain takia tuottaneet pahimmillaan sa-

maan sairaalarakennukseen jopa kolme eri rakennusautomaatiojärjestelmää. Häiriöt-

tömän sairaalatoiminnan kannalta olisi kuitenkin syytä tukeutua vain yhteen rakennus-

automaatiojärjestelmään sairaalarakennuksessa, jotta järjestelmää käyttävällä ylläpito-

henkilökunnalla olisi riittävä automaatio-osaaminen. [18] 

 

3.3.3 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 

 

Vuonna 2018 päivitetyllä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (844/2019/EU) yh-

tenä tavoitteena on saada jäsenvaltioiden rakennuskanta nollaenergiatasolle vuoteen 

2050 mennessä. Direktiivissä määrätään muille kuin asuinrakennuksille, joiden lämmi-

tysjärjestelmien tai yhdistetyn tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien nimellisteho 

on yli 290 kW, että rakennukset varustetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmillä vuo-

teen 2025 mennessä: 

 

 ”Rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmillä on kyettävä 

a) jatkuvasti seuraamaan, kirjaamaan ja analysoimaan energian käyttöä sekä 

mahdollistamaan sen mukauttaminen;  

b) tekemään vertailevaa analyysiä rakennuksen energiatehokkuudesta, havait-

semaan rakennuksen teknisten järjestelmien tehokkuushävikki ja ilmoittamaan 

tiloista tai rakennuksen teknisestä hallinnoinnista vastaavalle henkilölle ener-

giatehokkuuden parantamiseen liittyvistä mahdollisuuksista; ja  

c) mahdollistamaan viestintä toisiinsa yhteydessä olevien rakennuksen teknisten 

järjestelmien kanssa ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden kanssa sekä 

yhteentoimivuus rakennuksen teknisten järjestelmien välillä erilaisesta valmis-

tajakohtaisesta teknologiasta, laitteista ja valmistajista riippumatta.” [22] 

 
Ympäristöministeriön rahoittamassa ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordi-

noimassa RESA-hankkeessa (9/2018–1/2019) selvitettiin ja arvioitiin energiatehok-

kuusdirektiivin muutosten vaikutusta. Selvityksessä käytettiin politiikkamuutosten mää-

rittelyssä apuna automaatioluokituksia normitaso (standardin SFS-EN 15232-1:2017 

taso C), edistyksellinen taso (standardin SFS-EN 15232-1:2017 taso B) ja tehok-
kuustaso (standardin SFS-EN 15232-1:2017 taso A): 
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”Normitaso vastaa erityisesti 2010-luvun alkupuolen tavanomaisen toteutustavan 

mukaista rakennuksen automaatiota, joka toteuttaa automatisoidut säätö- ja oh-

jaustoiminnot. Liike- ja toimistorakennuksissa rakennuksen automaatio on useim-

miten toteutettu pääosin keskitetyillä ohjaus-, säätö- ja kiinteistöautomaatiojärjes-

telmillä, mutta toiminnot on mahdollista toteuttaa myös erillisillä säätö- ja ohjaus-

laitteilla. Normitasoa heikommat ratkaisut ovat tyypillisesti käsikäyttöisiä toteutuk-

sia kuten käsikäyttöisiä patteriventtiileitä, käsikäyttöisiä sähkökytkimiä ja niin edel-

leen, joissa ei ole otettu huomioon kiinteistön energiatehokkuusasioita. 

 

Edistyksellinen -tasolla voidaan optimoida automaattisesti rakennusten eri jär-

jestelmien toimintaa esimerkiksi kysyntäjouston toteuttamiseksi ja siinä on joita-

kin erikseen mainittuja hallintatoimintoja. Edistyksellisen tason lähtökohtana on, et-

tä rakennuksen automaatio on toteutettu rakennuksen automaatiojärjestelmällä ja 

että tietyt säätö- ja automaatiotoiminnot on toteutettu normitasoa paremmin. 

 

Tehokkuustaso antaa mahdollisuuden tehokkaaseen energianhallintaan raken-

nuksessa automaation avulla, koska se sisältää kokonaisvaltaisen automaatio- ja 

hallintajärjestelmän. Tehokkuustasolla automaatiota hyödynnetään ohjauksessa, 

säädössä, energiankulutuksen raportoinnissa, seurannassa ja ennakoimaan poik-

keamat sekä dataa analysoimalla vähentämään tarpeetonta tai suunnittelematonta 

energiankulutusta. Esimerkiksi tilojen käyttäjällä on mahdollisuus tarkkailla tunti-, 

vuorokausi- ja kuukausitasolla rakennuksen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta, 

lukea järjestelmän tulostamia kulutusraportteja ja poikkeamahälytyksiä sekä ohjata 

järjestelmän määriteltyjä toimintoja. Tehokkuustasolla automaatio on usein toteu-

tettu useilla järjestelmillä, jotka sisältävät kiinteistön hoitoon liittyvät keskeiset toi-

minnot, hallitsevat ohjauksen tarpeen mukaan ja kykenevät laajaan keskinäiseen 

integraatioon.” [23] 

 

Jotta direktiivin vaatimukset (muille kuin asuinrakennuksille, joiden lämmitysjärjestel-

mien tai yhdistetyn tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien nimellisteho on yli 290 

kW) saavutetaan vuoteen 2025 mennessä, on näihin rakennuksiin asennettava tehok-
kuustason automaatiojärjestelmä tai päivitettävä olemassa oleva automaatio- ja oh-

jausjärjestelmä tehokkuustasolle. Päivitys tehokkuustasolle voidaan toteuttaa äskettäin 

asennetuille automaatiojärjestelmille ohjelmistopäivityksillä sekä hyödyntämällä kehit-
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tyneitä tieto- ja tietojenkäsittelytekniikoita (tekoäly, algoritmit). Selvityksen mukaan 

suurten ei-asuinrakennusten automaatiovelvoite on rakennusten omistajien kannalta 

keskimäärin kannattava toimenpide. [23] 

 

3.4 Energiatehokkuutta parantamassa 

 

HUSin kiinteistötoimen energiatehokkuustyöryhmän selvitysten mukaan vuoden 2018 

alussa voimaan tulleet kansalliset lähes nollaenergiarakentamisen määräykset eivät 

ole erityisen haasteelliset. On kuitenkin ennakoitavissa, että jatkossa vaatimukset uu-

dis- ja korjausrakentamiselle tulevat kiristymään. Allianssimallit ja BigRoom-työskentely 

tulevat näkymään sairaalahankkeissa lähivuosina yhä enemmän. Molemmat toiminta-

tavat mahdollistavat entistä tehokkaamman osapuolien yhteistyön, muun muassa 

energiatehokkaiden ratkaisujen innovoimiseksi ja edistämiseksi. Tilasuunnittelussa 

lähdetään liikkeelle toiminnallisesta näkökulmasta ja hoitoprosessit suunnitellaan mo-

nialaisten työryhmien avulla. Kun tilat ovat tehokkaat, säästetään neliöitä ja myös 

energiatehokkuus paranee. [19] 

 

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa vesi-glykoli-järjestelmien energiatehokkuus parani 

ekosuunnitteluasetuksen tultua voimaan ja kehitys jatkuu. Seuraava parannus nähtä-

neen pumppauskustannusten vähenemisenä. Säteilypaneelien käyttö lämmitykseen ja 

jäähdytykseen yleistyy tiloissa, joissa paneelien teho on riittävä ja kattopinta käytettä-

vissä niiden asennukseen. Huonekohtainen lämmityksen ja jäähdytyksen säätömahdol-

lisuus vallitsevan tarpeen mukaan vähentää energiankulutusta. [19] 

  

Uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät ratkaisut sekä energiavirtojen kierrätyksen 

erilaiset sovellukset tulevat yleistymään kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Käynnissä 

olevissa kehitys- ja standardointihankkeissa energiatehokkuus on keskeinen tekijä. 

Etenkin tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjaustapoihin liittyvää kehitystä on nähtävissä 

useilla tahoilla, esimerkiksi  

 

• sairaaloiden ilmanvaihtoa koskeva standardi (Ventilation in hospitals, EN ISO 

14644-16) on uudistumassa ja siinä on energian säästö keskeisenä tekijänä 
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• puhdastilastandardi on luonnosvaiheessa kehitteillä uusi energiatehokkuutta 

käsittelevä osa. Sen myötä tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjaus tulee mah-

dolliseksi mm. sairaala-apteekeissa 

• Leikkaussalien olosuhteiden ja ilmanvaihtokertoimen ohjaus mikrobiologisin pe-

rustein on yksi kehittyvistä osa-alueista. Myös ionisointitekniikkaan perustuvan 

suodatuksen käyttö potilashuoneissa ja eristystiloissa tarjoaa mahdollisuuden 

suodattimien painehäviöiden vähentämiseksi ja ilmanvaihdon sähkötehokkuu-

den parantamiseksi 

• Läsnäolon mittauksen ratkaisut kehittyvät voimakkaasti. VTT:n kehittämä tutka-

teknologiaan perustuva ratkaisu on kaupallistamisvaiheessa ja tarjoaa tulevai-

suudessa uuden keinon tunnistaa tilassa läsnäolijoiden määrä ja tuottaa tietoa 

tarpeenmukaiseen valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen sekä läsnäolon 

valvontaan [19] 

 

Sairaanhoidon ja sitä tukevien toimintojen kustannustehokkuuden haasteet vaativat 

uusia näkökulmia. Kliinisessä työssä ja tukipalvelutoiminnoissa käytössä oleva Lean-

ajattelun jalkauttamista sairaalatekniseen toimintaan olisi harkittava. Sairaalaympäris-

tön Lean-prosessissa on keskeistä tiivis yhteistyö työntekijöiden kesken ja kokonaisuu-

den optimointi, jotta kaikkia sairaalatoiminnan liittyviä töitä ja työprosesseja voidaan 

kehittää sujuvammaksi. Lean-ajattelun perustana on, että niukoilla resursseilla tuote-

taan potilaille mahdollisimman suuri arvo. Lean-ajattelussa sairaalan päivittäisistä työ-

prosesseista etsitään pullonkaulat, jotka dokumentoidaan, standardoidaan ja joita lo-

puksi pyritään kehittämään. Tehostunut työprosessi vapauttaa työaikaa, jota voidaan 

käyttää potilaille tuotettuun arvoon. [24] 
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4 KOHDESAIRAALA 
 

HUSin ensisijaisena tavoitteena Meilahden Kolmiosairaalan hankkeessa oli aikanaan 

mahdollistaa HYKS:n (Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaala) Helsingin alu-

een sairaaloiden toimintojen keskittäminen Meilahden kampukselle. Kolmiosairaalan 

valmistuttua päästiin aloittamaan Meilahden sairaalan erittäin huonokuntoisen potilas-

tornin peruskorjaus. Keskittämisen tavoitteina oli myös, että Töölön sairaalan kiinteis-

töstä voidaan luopua kokonaan siirtämällä Meilahden kampukselle Kirurgisen sairaalan 

nefrologia, maksakirurgia ja maksa- ja munuaissiirto-toiminta sekä merkittäviä kokonai-

suuksia Töölön sairaalatoiminnasta. Keskittämällä infektiopotilaiden hoitoa Meilahden 

kampukselle voitiin luopua osasta Helsingin kaupungilta vuokratuista Auroran sairaalan 

tiloista. Keskittäminen mahdollisti luopumisen myös Helsingin kaupungilta vuokratusta 

Marian sairaalasta.  Näiden mittavien investointien ja uudelleenjärjestelyjen perusteella 

ei lisätty Helsingin alueen sairaaloiden toimintaa tai sairaansijoja, mutta tilojen ja Mei-

lahden alueen olemassa olevan tukipalvelukapasiteetin käyttöä tehostettiin merkittä-

västi. [25] 

 

4.1 Yleistä rakennuksesta 

 

Kolmiosairaala on toteutettu muuntojoustavaksi, jossa tilojen soveltuminen myöhemmin 

toiseen käyttötarkoitukseen on huomioitu sekä tilojen että teknisten järjestelmien osal-

ta. Kolmiosairaalan rakenne- ja suunnitteluratkaisujen valintojen perusteena oli yleispä-

tevät ja muuntojoustavat ratkaisut, jotka tukevat sisätilojen muunneltavuutta. Ratkaisut, 

kuten välipohjien kuormitettavuuden lisäykset ja rei’itettävyys, sairaalatoiminnan eri 

käyttötarkoituksiin soveltuvat pystyrakenteet sekä palkittomat välipohjarakenteet, tuke-

vat muuntojoustavuutta. Korjaus- ja muutostöitä voidaan tehdä kerroksissa niin että 

ylä- ja alapuolisten tilojen toiminta ei häiriinny. Potilas- ja vastaanottohuoneiden mitoi-

tuksessa on otettu huomioon huoneiden monikäyttöisyys. Toteutuksessa on varauduttu 

esimerkiksi neljännen kerroksen vuodeosaston muuttamiseen myöhemmin poliklinikka-

tiloiksi. Samoin on varauduttu huoltohissikuilujen jatkamiseen alaspäin uusille myö-

hemmin rakennettaville kellaritasoille. [25] 

 

Taulukossa 4.1 on esitetty Meilahden Kolmiosairaalan toimintayksiköt kerroskohtaises-

ti, kerrottu hieman rakennustietoja, lueteltu erikoisalat sekä valtakunnalliset erityisvas-

tuut. 
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Taulukko 4.1. Meilahden Kolmiosairaala. 

Rakennustyyppi Sairaala 

Rakentamisvuosi 2010 

Rakennustilavuus 125 700 m3 

Bruttoala 25 600 m2 

Käyttöaika 24/7 

Henkilökuntaa 250 

Rakennustietoa 

 - 223 sairaansijaa vuodeosastoilla 
 - 29-paikkainen päiväsairaala 
 - 51 vastaanottohuonetta poliklinikalla  
 - Sululliset eristyshuoneet ja NBC-linja 
 - Ryhmätyöhuoneet koulutusta varten 
 - HUS-Röntgenin magneettikuvausosasto 
 - Helikopterikenttä  

Yksiköt kerroksittain 

T-kerros: Magneettitutkimukset 
1. kerros: Tekniset tilat, Henkilökunnan tilat 
2. kerros: Vuodeosasto 2B (infektiosairaudet), Nefro-
logian poliklinikka, Neurologian poliklinikka, Dialyysihoi-
tokeskus Delta, Dialyysiopetuskeskus 
3. kerros: Päiväsairaala, Hematologian poliklinikka,   
Keuhkosairauksien poliklinikka, Reumatologian polikli-
nikka, Hyytymishäiriöyksikkö                                                                               
4. kerros: Vuodeosasto 4A (neurologia), Vuodeosasto 
4B (elinsiirto- ja maksakirurgia, gastroenterologia)   
5. kerros: Vuodeosasto 5A (kardiologia), Vuodeosasto 
5B (kardiologia, yleissisätaudit) 
6. kerros: Vuodeosasto 6A (keuhkosairaudet), Vuode-
osasto 6B (sisätaudit) 
7. kerros: Vuodeosasto 7A (hematologia), Vuodeosas-
to 7B (hematologia, afareesitoiminta) 
8. kerros: Tekniset tilat 
9. kerros: Helikopterikenttä 

Erikoisalat 

 - Elinsiirto- ja maksakirurgia 
 - Gastroenterologia  
 - Hematologia 
 - Infektiosairaudet 
 - Kardiologia 
 - Keuhkosairaudet                                                                                               
 - Neurologia 
 - Radiologia 
 - Reumatologia 
 - Sisätaudit                                                                                                                                                                                                                 
 - Nefrologia 

Valtakunnalliset erityisvas-
tuut 

 - Elinsiirto- ja maksakirurgia: vatsanalueen elinsiirrot 
 - Hematologia: kantasolujensiirrot 
 - Infektiosairaudet: trooppisten sairauksien hoito 
 - Kardiologia: sydänsiirto-ohjelma ja hoito 
 - Keuhkosairaudet: keuhkonsiirto-ohjelma ja hoito 
 - Reumatologia: systeemisten reumasairauksien  
   konsultaatiopalvelu 
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Sujuvat logistiset yhteydet Kolmiosairaalasta Meilahden sairaalaan, Yhteispäivystyk-

seen ja tunneliverkostoon ovat mahdollistaneet hoitotoimintaa avustavien tilojen karsi-

misen Kolmiosairaalan tukeutuessa suurelta osin Meilahden sairaalaan. Tekniset tilat 

sijaitsevat Kolmiosairaalan tunnelikerroksessa sekä 1. ja 8. kerroksessa. Henkilökun-

nan pukeutumistilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen. Kolmiosairaalaan ei ole sijoi-

tettu potilaskahviota eikä henkilökunnan ruokasalia. Henkilökunnan ruokailu tapahtuu 

Meilahden kampuksen henkilöstöravintolassa, jonka keittiöstä tuodaan ruoka myös 

Kolmiosairaalan potilaille. Meilahden sairaalan potilaskahvio on myös Kolmiosairaalan 

potilaiden käytettävissä. [25] 

 

Kutakin poliklinikka- ja vuodeosaston kerrosta palvelee kolme iv-koneikkoa. Näiden 

palvelualueet noudattavat kerroksen palo-osastojakoa. Yhdellä palo-osaston alueella 

tehtävä muutostyö ei tämän vuoksi häiritse toisten osastojen tai kerrosten ilmanvaihdon 

toimintaa. Kanavistoihin on asennettu lisäksi käsisulkupeltejä, joilla kanavistoja voidaan 

sulkea puolikkaan osaston alueelta kerrallaan esim. nuohoustilanteessa. Ilmanvaihtoa 

ja ilmavirtoja hallitaan taajuusmuuttajilla, jotka mahdollistavat myös osastojen ali- tai 

ylipaineistamisen tarvittaessa. [26] 

 

Sairaalarakennuksille asetetaan vähimmäisvaatimuksia parempia sisäilmaston laatuta-

voitteita. Kolmiosairaalan ilmanvaihdon ja sisäilmaston suunnittelua ja rakentamista on 

ohjannut Suomen Rakennusmääräyskokoelman osa D2, jossa on asetettu ilmanvaih-

dolle ja sisäilmastolle vähimmäisvaatimukset [27]. Kolmiosairaalassa on käytetty Si-

säilmaluokitus 2008 (RT-07-10946) luokitusta S1 olosuhdetavoitteena [26]. Taulukois-

sa 4.2 ja 4.3 on esitetty luokituksille S1-S3 annettavat tavoitearvot tilan operatiiviselle 

lämpötilalle ja sisäilman laadulle.  

 
Taulukko 4.2. Sisäilmastoluokitus 2008:n tavoitearvot tilan operatiiviselle lämpötilalle. 
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Taulukko 4.3. Sisäilmastoluokitus 2008:n tavoitearvot tilan sisäilman laadulle. 

 
 

Meilahden Kolmiosairaalan ilmanvaihtosuunnittelussa on lämmityskaudelle suunnittelu- 

ja tavoitearvoksi annettu operatiiviselle lämpötilalle oleskeluvyöhykkeellä 22°C:ta ja 

hiilidioksidipitoisuudelle maksimiarvoksi 750 ppm (Parts per million). Kohteen raken-

nusautomaation asetusarvot sisälämpötilalle on 22°C:ta ja mittausten perusteella hiili-

dioksidin arvot ovat luokkaa 400–600 ppm.  

 

Kolmiosairaalassa on oma lämmönjakohuone, jonne patteri-, ilmanvaihto- ja käyttöve-

siverkostoja palvelevat kaukolämpösiirtimet on sijoitettu. Lämmityksen jatkuva toimimi-

nen on varmistettu liittämällä patteriverkostojen pumput varavoimaan. Patterit ovat te-

räslevypattereita termostaattiventtiilein ja ilman konvektorilevyjä. Kolmiosairaala on 

liitetty Helen Oy:n kaukolämpöverkkoon ja lämmönjako toteutetaan ilmanvaihdon (3300 

kW) ja vesikiertoisen patteriverkoston (300 kW) avulla. Rakennuksessa on 33 ilman-

vaihtokonetta, joissa suurimmassa osassa on Econet-lämmöntalteenotto. Lisäksi ra-

kennuksessa on paljon erillispoistoja. Suurin osa koneista käy täydellä teholla ympäri 

vuorokauden ja osa koneista menee osateholle yöksi. 

 

Jäähdytys on toteutettu 8. kerroksen iv-konehuoneeseen sijoitetuilla vedenjäähdytys-

koneilla. Rakennusta jäähdytetään neljällä jäähdyskoneella, joissa on yhteensä viisi 

kompressoria. Kaukokylmälle on tehty tilavaraus lämmönjako-huoneen yhteyteen. Pai-

kalliset jäähdytyslaitteet ja paikalliset jäähdytyspalkkiverkostot on liitetty koko raken-

nuksen kattavaan ympärivuotiseen jäähdytysvesiverkostoon. Ympärivuotinen verkosto 

on toteutettu rengasverkostona, jota syötetään kolmesta hajasijoitetuista pystylinjasta. 

Koko rakennuksen tuloilmaa voidaan jäähdyttää. Paikallisia jäähdytyslaitteita on lisätty 

tiloihin, joissa on merkittäviä sisäisiä lämpökuormia ja tilan käyttö edellyttää lämpötilan 

pysyvyyttä, kuten esimerkiksi kansliatilat, sähkö-, ICT- ja tietyt laitetilat. Asetusarvot 

säädetään paikalliselta säätimeltä. Lääkehuoneet ja 2. kerroksen infektiovuodeosaston 

erikoiseristyshuoneet jäähdytetään ilmanvaihtokanaviin asennetuilla jälkijäähdytyspat-

tereilla. 
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Rakennuksen talotekniikkaa, kiinteitä sairaalalaitteita sairaalakaasuja sekä sähköjärjes-

telmiä ohjataan, säädetään ja valvotaan rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka koos-

tuu erilliseen valvomotilaan sijoitetuista käyttöliittymästä, pääasiassa LVI-

konehuoneisiin sijoitetuista alakeskuksista, kerrostiloihin hajautetuista väyläsäätimistä 

sekä kenttälaitteista. Rakennusautomaatiojärjestelmä on etäkäytettävissä. 

 

Kohteessa tehtyjen energiakatselmusten perusteella talotekniset järjestelmät ovat pää-

asiassa kiinteistön alkuperäisiä vuodelta 2010 ja ne ovat hyvässä kunnossa. Korjaus-

velkaa ei ole kertynyt ja teknistä elinikää on jäljellä vielä jonkin verran. 

 

4.2 Kolmiosairaalan energiankulutus 
 

Kolmiosairaalan kaukolämmön ominaiskulutus vuonna 2017 on ollut 53,2 kWh/r-m3 ja 

sähkön ominaiskulutus 37,9 kWh/r-m3. Vertailukulutuksena on käytetty Motivan tervey-

denhoitorakennusten lämmönkulutuksen mediaania (2010–2016), joka on ollut 66,2 

kWh/r-m3 ja sähkönkulutuksen mediaania 31,0 kWh/r-m3 (taulukko 4.4). Vuonna 2017 

HUS-toiminta-alueen kaikkien rakennusten lämmön ominaiskulutus oli 47,2 kWh/r-m3 ja 

sähkön ominaiskulutus 38,3 kWh/r-m3. HUS-toiminta-alueen rakennusten vertailulu-

vuissa on huomioitu kaikki rakennukset, eikä pelkästään sairaalarakennukset [19]. 

 
Taulukko 4.4. Kolmiosairaalan ominaiskulutuksia vuonna 2017. 

  Ominaiskulutus (2017) Vertailukulutus * 
Kaukolämpö 53,2 kWh/r-m3, a 66,2 kWh/r-m3, a 
Sähkö 37,9 kWh/r-m3, a 31 kWh/r-m3, a 
Vesi- ja jätevesi 184,1 dm3/r-m3, a 270 dm3/r-m3, a 

* Vertailukulutuksena käytetään Motivan taulukoista löytyvää rakennustyyppiä Terveydenhuolto-
rakennukset (pois lukien Terveyskeskukset ja -asemat). Vertailuarvot löytyvät Motivan julkaisus-
ta "Palvelusektorin ominaiskulutuksia 2010–2016".   
   
Lämmitysenergian osalta energiatalous on hyvä ja lämmitysenergiankulutus on alle 

Motivan vertailuarvon. Tämä selittyy osittain sillä, että rakennus on rakennettu vuonna 

2010 ja on vertailurakennuksia nuorempi. Lisäksi Kolmiosairaala on osa Meilahden 

sairaalakompleksia eikä se sisällä leikkaussaleja, välinehuoltoa tai työntekijöiden ruo-

kailuravintolaa. Kolmiosairaalassa tehtyjen energia- kuntokatselmusten perusteella on 

voitu muodostaa arvio lämmitysenergian kulutusjakaumasta, joka on esitetty kuvassa 

4.1. 
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Kuva 4.1. Lämmitysenergian kulutusjakauma Kolmiosairaalassa. 

 
Lämmitysenergiaa kuluu eniten ilmanvaihtoon ja tilojen lämmitykseen. Ilmanvaihdon 

energiankulutus on hyvällä tasolla huomioiden ilmanvaihtokoneiden pitkät käyntiajat. 

Suurin osa ilmavaihtokoneista on käynnissä ympäri vuorokauden vähintään osateholla. 

Tilojen sisälämpötila on 22 °C tasoa, joka on sairaaloille tyypillinen ja asetusarvojen 

mukainen. Sähkön ominaiskulutus on korkeampi kuin Motivan vertailuarvo. Sähkön 

vertailuarvoa suurempaa kulutusta selittää muun muassa helikopterikentän ja -luiskan, 

kattokaivojen ja syöksytorvien sähköiset sulanapitolämmitykset, joista osaa on jouduttu 

pitämään käsikäytöllä päällä koko talvikauden ajan turvallisuuden takia.  Kolmiosairaa-

lassa tehtyjen energia- kuntokatselmusten perusteella on voitu muodostaa arvio säh-

köenergian kulutusjakaumasta, joka on esitetty kuvassa 4.2. 

 

 
Kuva 4.2. Sähköenergian kulutusjakauma Kolmiosairaalassa. 
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Suurin sähköenergian kuluttajaryhmä on jäähdytyslaitteet. Valaistuksen osuus on lähes 

yhtä suuri. Aikaohjelmien mukaan valaistus on päällä pääasiassa joka päivä klo 6:30–

18:30. Vuodeosastoilla osa valoista toimii kulkuvaloina ja on päällä ympäri vuorokau-

den. Sisävalaistusta ohjataan pääasiassa aikaohjelmilla ja sammutuspulsseilla. Ulkova-

laistuksen osuus kulutuksesta on pieni ja valaistusta ohjataan hämäräkytkimien avulla. 
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5 ESISELVITYKSET JA SIMULOINNIT 
 

Kaukolämmön kysyntäjoustoprojektissa ohjataan rakennuksen ilmanvaihtoa ja patteri-

verkostoa kaukolämmön tuotantoon perustuen sekä oman huipputehontarpeen alen-

tamiseksi. Tarkoituksena on vähentää korkeapäästöisten kaukolämpöenergian tuotan-

tomuotojen käyttöä ja täten vähentää näiden käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormaa. 

Kysyntäjouston toteutuksen reunaehdot ja arviot joustettavasta kapasiteetista on tuo-

tettu käyttämällä dynaamista energia- ja olosuhdesimulointiohjelmaa nimeltä IDA In-

door Climate and Energy (IDA-ICE, versio 4.7). Kysyntäjoustoselvitystä varten kerättiin 

kohteesta seuraavat tiedot:  

 

• pohjakuvat  

• julkisivukuvat tai muu kuva, josta selviää ikkunoiden koot ja paikat  

• rakentamisvuosi ja tiedot peruskorjauksista (tai tarkemmat tiedot rakenteista ja ikku-

noista, joiden perusteella U-arvot voidaan määrittää)  

• tiedot patteriverkostosta  

• lämmityspiirustukset  

• mitoituslämpötilat  

• säätökäyrät  

• patterityypit  

• ilmanvaihto (IV)-järjestelmätiedot  

• IV-konetiedot  

• LTO-hyötysuhteet  

• tuloilman lämpötilat  

• ilmavirrat  

• palvelualueet  

• huonekohtaiset ilmavirrat tai mitoitukset  

• tilojen käyttöaikataulut ja henkilökuormat. 

 

Ohjelmalla luotiin kohteesta tarkka geometrinen malli, jossa käytettiin rakenteiden ja 

ikkunoiden todellisia U-arvoja. Geometrisen rakennusmallin lisäksi ohjelmalla tehtiin 

kriittisimmistä tiloista tarkat huonekohtaiset simulointimallit, jossa huomioitiin tilakohtai-

set mitoitusilmavirrat, tuloilman lämpötila, lämmityspatterit sekä ihmisten ja laitteiden 

aiheuttamat kuormat. Simulointimalli huomioi myös rakennusmassaan varautuneen 
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energian. Tarkalla simuloinnilla saadaan mallinnettua tilakohtaisesti huoneen lämpötila- 

ja hiilidioksidipitoisuuden käyttäytyminen eri tilanteissa. 

 

5.1  Kysyntäjouston reunaehdot 

 
Simulointimallin avulla tutkittiin reunaehdot, jonka perusteella ilmanvaihtokoneiden il-

mavirtoja ja patteriverkoston menoveden lämpötilaa voidaan ohjata kysyntäjouston 

aikana. Ilmanvaihdon osalta tutkittiin ilmamäärän vähentämismahdollisuuksia hetkelli-

sesti tunnin ajanjaksolle siten, että pysytään edelleen vaaditussa sisäilman S1 luokitus-

tasossa. Ilmavirtaa vähentäessä huonetilan hiilidioksidipitoisuus lähtee hetkellisesti 

kohoamaan. Huonetilan sisäisistä kuormista ja sijainnista riippuen myös lämpötilataso 

saattaa lähteä kohoamaan. Lämpötilatason nousua tapahtuu erityisesti sisävyöhykkei-

den toimisto-, vastaanotto-, ja neuvottelutiloissa. 

 

Ilmanvaihdon osalta simuloinnit suoritettiin ilmanvaihtokoneille TK 04…09, TK 11, TK 

16 sekä TK 22 sekä näiden koneiden palvelualueiden kriittisimmille tiloille ja herkimmin 

reagoiville tiloille. Kokonaisuudessaan tutkitut ilmanvaihtokoneet palvelevat keuhkosai-

raiden, gastroenterologian, kardiologian ja reumatologian vuodeosastoja sekä 2–3. 

kerrosten aulatiloja ja 1. kerroksen henkilökunnan toimistotiloja. 

 

Simulointien perusteella ilmanvaihtokoneissa TK 16 ja TK 22 voidaan tehdä 50 % ilma-

virran jousto tunnin ajanjaksolle. Muissa ilmanvaihtokoneissa voidaan joustaa jopa 65 

%:a ilmavirrasta. Kuvassa 5.1 on havainnollistettu simulointiohjelman tuottamaa tietoa 

esimerkkihuonetilojen hiilidioksidipitoisuuden käyttäytymistä. Tästä voidaan havaita, 

kuinka tilan hiilidioksidipitoisuus kasvaa hetkellisesti, pysyen kuitenkin 95 % ajasta alle 

750 ppm, kuten sisäilmastoluokitus S1 vaatii. Samalla analogialla mallinnettiin kaikki 

kriittisimmät tilat, ja tutkittiin niiden lämpötila- ja hiilidioksidipitoisuuksien käyttäytyminen 

jouston aikana. 
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Kuva 5.1. Kriittisimpien huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksien käyttäytyminen kuudennessa ker-

roksessa tunnin mittaisen ilmavirran jouston aikana. [27] 

 

Patteriverkoston simuloinnit suoritettiin mallintamalla patterit huonekohtaisesti, patte-

reiden mitoitustietoihin perustuen. Menoveden lämpötilaa muutettiin simuloinneissa, ja 

samalla tutkittiin tilojen lämpötilakäyttäytymistä. Simulointien perusteella patteriverkos-

ton lämmitysventtiili voidaan sulkea kokonaan, kun jouston jakso on tunnin mittainen. 

 

 Kuvassa 5.2 on havainnollistettu esimerkkihuonetilojen lämpötilakäyttäytymistä, perus-

tuen simulointiohjelman tuloksiin. Kuvasta havaitaan, kuinka huonelämpötila putoaa 

hetkellisesti riippuen ulkoilman lämpötilasta. Kovilla pakkasilla lämpötila putoaa noin 

0,7 °C: astetta. Tällöinkin pysytään edelleen sisäilmastoluokitus S1:n vaatimissa rajois-

sa. Samalla metodilla tutkittiin kaikki kriittisimmät kulmahuoneet ja niiden lämpötilakäyt-

täytyminen patteriverkoston tehonjouston aikana. 
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Kuva 5.2. Potilashuoneen lämpötilakäyttäytyminen tunnin mittaisen patteriverkoston tehon jous-

ton aikana eri ulkoilman lämpötiloissa (Tu = ulkoilman lämpötila). [27] 

 

5.2 Energiayhtiölle tarjottava potentiaali  
 

Tilakohtaisten olosuhdesimulointien perusteella saatiin määritettyä raja-arvot kysyntä-

jouston ohjauksille. Säätämällä yhtäaikaisesti kaikkia simulointimallin lämmityspatterei-

ta sekä valittujen ilmanvaihtokoneiden ilmavirtoja, perustuen edellisessä kappaleessa 

(5.1 Kysyntäjouston reunaehdot) määritettyihin reunaehtoihin, saadaan arvioitua jous-

tettavien tehojen kapasiteetit.  

 

Ilmanvaihdon joustokapasiteetti on noin 400–550 kW riippuen ulkoilman lämpötilasta. 

Yksittäisten ilmanvaihtokoneiden joustokapasiteetti on keskimäärin noin 20–55 kW, 

riippuen ulkoilman lämpötilasta. Ilmanvaihtokoneiden tehonjouston potentiaalit ovat 

arvioituna kuvassa 5.3. 
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Kuva 5.3. Ilmanvaihtokoneiden tehonjouston kapasiteetti tunnin mittaiselle ajanjaksolle. [27] 

 

Patteriverkoston sekä ilmanvaihdon kokonaisjoustopotentiaali on arvioituna kuvassa 

5.4. Patteriverkoston osalta joustokapasiteettia on noin 100 kW.  

 

 
Kuva 5.4. Kohteen kokonaisjoustopotentiaali tunnin mittaiselle joustolle, eriteltynä ilmanvaihdon 

ja patteriverkoston osuuksiin. [27] 

 

Kokonaisuudessaan kohteen joustokapasiteetti tunnin mittaiselle ajanjaksolle on noin 

400–700 kW, jos joustoa toteutetaan kaikissa ohjattavissa kohteissa yhtäaikaisesti. 
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5.3 Huipputehon leikkaaminen 

 

Huipputehon leikkaamista varten analysoitiin kohteen kaukolämmön tuntikulutusdataa 

vuosilta 2016–2018. Data-analyysin perusteella havaittiin, että korkeimmat tehontar-

peet ilmenevät klo 07–10 tai klo 14–16, ulkoilman lämpötilan ollessa alle -10 °C:ta. Mi-

käli patteriverkostolla ja ilmanvaihtokoneilla joustetaan porrastetusti näinä ajankohtina, 

saadaan leikattua koko rakennuksen huipputehontarvetta. Taulukossa 5.1 on esitetty 

ilmanvaihtokoneiden ja patteriverkoston tunnin mittaiset joustoyhdistelmät, joilla nämä 

huipputehon kannalta kriittiset hetket saadaan leikattua. Huipputehon leikkausta ei vie-

lä toistaiseksi oteta käyttöön.  

 
Taulukko 5.1. Huipputehon leikkausta varten valitut joustoyhdistelmät sekä arviot niiden tehon-

jouston kapasiteetista eri ulkoilman lämpötiloissa. [27] 

 
 

Huipputehonleikkauksen potentiaalin on arvioitu olevan koko rakennuksessa noin 130 

kW. Arviot tehonleikkauspotentiaaleista perustuvat edellisessä kappaleessa (5.2 Ener-

giayhtiölle tarjottava potentiaali) esitettyihin arvoihin. 
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6 TOTEUTUSTOIMENPITEET 
 

Jatkuvassa toiminnassa olevassa sairaalarakennuksessa on haastavaa tehdä muutos- 

ja asennustöitä. Antureiden kaapelointien ja asennusten oletettiin olevan valmiin jo 

alkuvuodesta 2019. Asennusten aikatauluja jouduttiin kuitenkin siirtämään, koska hoito-

toiminnan takia tiloihin ei aina päästy. Ohjelmointityötä ei tarvinnut tehdä hoitotiloissa, 

joten viivästys johtui pelkästään anturiasennuksista ja kaapelointitöistä. 

 

6.1 Tekninen toteutus 

 

Lääketieteen asiantuntijan kanssa selvitettiin ne rakennuksen tilat, jotka voivat kysyntä-

joustokokeiluun osallistua. Valittuihin tiloihin asennettiin 23 kappaletta yhdistelmäantu-

reita (lämpötila + hiilidioksidi) sekä 5 kappaletta lämpötila-anturia. Anturit kytkettiin koh-

teen rakennusautomaatiojärjestelmään. Kuvassa 6.1 on tasokuvassa osoitettu TK04:n 

vaikutusalueelle asennetut anturit.  

 

 
Kuva 6.1. TK04:n vaikutusalueelle asennetut mittaukset. [27] 
 

Antureiden sijainnit perustuvat simuloinnista saatuihin tuloksiin. Liitteessä 1 on esitetty 

loput kerroskohtaiset antureiden asennuspaikat. 
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Helen Oy:lle rakennettiin Schneider Electricin eValvomon kautta VPN-yhteys kohteen 

rakennusautomaatiojärjestelmään. Kuvassa 6.2 on Helen Oy:n käyttöliittymän grafiik-

kakuva, jossa vasemmassa reunassa on kysyntäjouston ohjaukseen liittyvät toiminnot 

ja vasemmalla tilatiedot kohteesta.  

 

 
6.2. Helenin käyttöliittymä kysyntäjouston ohjaukseen ja kohteen tilatietoihin. 
 

Kysynnänjouston kytkemistä päälle ja pois ohjataan signaaleilla: Helen Oy lähettää 

REST API-rajapintaan ohjaussignaalilla ehdotuksen kysynnänjouston aktivoinnista. 

Ohjaussignaalin tyypit olivat seuraavat: 

 

+1 = kiinteistöön ladataan/varastoidaan ylimääräistä lämpöä ylilämmittämällä 

0 = ei jousto-ohjausta, eli kiinteistön ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä toimii tavalliseen                                           

tapaan     

-1 = Kysyntäjouston aktivointi 

 

Tulevaisuudessa voidaan signaalin desimaalilukuja lisäämä laajentaa käyttöä siten, 

että tarvittavaa tehomäärää voidaan säätää Helenin toimesta.  Pienemmät luvut tarkoit-

tavat suurempaa joustoa ja suuremmat luvut suurempaa ylivarastointia. Tässä vai-

heessa lämmön ylivarastointia rakenteisiin ei oteta käyttöön vaan sen tarvetta arvioi-

daan myöhemmin. Myös rakennusautomaation laskema sääennusteeseen perustuva 

joustopotentiaali seuraavalle vuorokaudelle otetaan myöhemmin käyttöön. Ennustetta-

va joustopotentiaali esitetään myös Helenin käyttöliittymän grafiikalla. 
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Kolmiosairaan huoltohenkilökunnalle ei tule erillistä tietoa kysyntäjouston aktivoinnista. 

Tästä syystä Kolmiosairaalan kiinteistövalvomoon on tehty erillinen koontikuva, johon 

kaikki kysyntäjouston toimintoihin liittyvät tiedot on kerätty (kuva 6.3). Valvomon grafii-

kalta voidaan havaita, jos kysyntäjousto on aktivoitu. 

 

 
Kuva 6.3. Kiinteistövalvomon grafiikkakuva. 
 

Heleniltä saadun ohjaussignaalin perusteella kysyntäjoustoon valittujen ilmanvaihtoko-

neiden kanavapaineiden asetusarvot alenevat siten, ilmamäärää vähennetään 38 % 

tunnin ajaksi. Luku saatiin toimintakokeen aikana tehtyjen testausten perusteella. To-

teutuneella pilottijaksolla ilmavirtaa joustettiin maltillisemmin, kuin mitä simuloinnit en-

nustavat todelliseksi potentiaaliksi. Simulaatiotulosten perusteella ilmamääriä voidaan 

vähentää osassa koneissa jopa yli 60 %. 

 

Kuvan 6.4 esimerkkikoneessa tuloilman kanavapaineen (PIE 10) asetusarvo on 265 

Pascalia (Pa) ja kysyntäjouston aikana vähenee arvoon 106 Pa ilmamäärän ollessa 

noin 1,4 m3/s. Poistopuolella ilmamäärä on kysyntäjouston aikana noin 1 m3/s ja kana-

vapaine 85 Pa. Kanavapaineiden asetusarvot saavutetaan säätämällä tulo- ja poistoil-

mapuhaltimien kierroslukuja portaattomasti taajuusmuuttajilla siten, että myös likaan-

tumisesta lisääntyvien suodatinvastusten vaikutukset kumotaan. 
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Kuva 6.4. TK04:n grafiikkakuva valvomosta. 
 

Patteriverkoston menoveden asetusarvo alenee toimintakokeen ja simulaation perus-

teella selvitetyn prosenttiluvun (100 %) verran tunnin ajaksi. Käytännössä patteriver-

koston lämmönsiirtimen venttiili ajetaan kiinni. Patteriverkosto siirtyy normaalitilaan, jos 

tilojen lämpötila alittaa 21°C. Jos asennettujen antureiden hiilidioksidi nousee yli 800 

ppm tai tilojen lämpötila ylittää 25°C, kysyntäjousto keskeytyy ilmastointikonekohtaises-

ti ja järjestelmä siirtyy automaattisesti normaalitilaan. Muut koneikot voivat vielä jatkaa 

joustamista ohjausindikoinnin ja reunaehtojen puitteissa. 

 

Kysyntäjouston toimintakokeessa (12.4.2019 klo 09:00) tarkastettiin aluksi asennettu-

jen antureiden mittaushistoriat. Valvomoon kertyneen mittaushistorian perusteella 

huomattiin toimistotilojen korkea CO₂-pitoisuus. Mittaushistoriassa oli havaittavissa 

toimintakokeita edeltävältä päivältä piikki CO₂-arvoissa. Toimintakokeiden/jouston ai-

kana tilojen CO₂-pitoisuudet kasvoivat nopeasti ylittäen reunaehdon. Tästä syystä TK 

22 päätettiin jättää pois pilotista. Toimistotilojen osalta alustava arvio korkeisiin hiilidi-

oksidiarvoihin on suunnittelun perusteena olleen henkilömäärän ylittyminen. Tilojen 

olosuhteita tarkastellaan huoltoyhtiön toimesta, aloittaen ilmamäärämittauksilla ja ryh-

tymällä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilat saavuttavat S1 luokituksen tavoitearvot. 

Kysyntäjoustoa ohjattiin Pilotointijakson aikana päälle tunnin ajaksi kahdesti vuorokau-

dessa. Aamun ajanjakso (klo 09:00–10:00) valittiin kohteen huipputehon selvitykseen 

tehdyn data-analyysin perusteella. Yöajalla (00:00–01:00) haettiin mahdollisimman 

alhaista ulkolämpötilaa. 
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6.2 Asiakaskyselyn toteutus 

 

Kolmiosairaalan henkilökunnalla (250 työntekijää) on käytössä reaaliaikainen käyttäjä-

palautejärjestelmä, jonne annetaan sisäilmastoon liittyen palautetta anonyyminä. Jär-

jestelmä on pilvipalvelimella toimiva sovellus, johon kaikille työntekijöille on annettu 

käyttöoikeudet. Palautetta annetaan valitsemalla käyttöliittymästä vihreä (sisäilmastos-

sa ei moitittavaa) tai punainen (sisäilmasto on huono) valintaruutu. Lisäksi palauttee-

seen voi liittää tekstiä tarvittaessa. Järjestelmä tallentaa palautteen antoajan. Palaut-

teet ja kommentit ovat kaikkien luettavissa ja käytettävissä. 

 

Kolmiosairaalassa on käytössä lakisääteinen huoltokirja, jonka vikailmoitusosiossa on 

oma ilmoitusosio sisäilmaongelmille. Ilmoitus tehdään omalla nimellä ja kyselykenttiin 

täytyy antaa tarkat kuvaukset todetusta ongelmasta, sen sijainnista ja mahdollisesta 

kestosta. Tilojen lämpötilaongelmat, tunkkainen huoneilma ja vedon tunne huonetilassa 

ovat ilmoitusosioon kuuluvia sisäilmaongelmia. Ilmoitukset välittyvät paikalliselle kiin-

teistöhoitoyksikölle, joka tekee tilaan teknisen tarkastuksen. Yleensä ongelma voidaan 

ratkaista tarkastuksen yhteydessä. Muutoin tieto välitetään sisäilma-asiantuntijalle, joka 

päättävää jatkotoimenpiteistä. 

 

Kysyntäjoustoa ohjattiin koejakson aikana päälle tunnin ajaksi kahdesti vuorokaudessa. 

Lähtökohtana oli, että kysyntäjouston aikana (1 h) ja sitä seuraavan tunnin aikana ei 

tule yhtään sisäilmastoon liittyvää negatiivista palautetta käyttäjäpalautejärjestelmään. 

Samoin huoltokirjan vikailmoitusosioon ei tule yhtään sisäilmastoon liittyviä työpyyntöjä 

koejakson aikana. 
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7 KYSYNTÄJOUSTOPROJEKTIN TULOKSET 
 
Pilotointijaksolla joustoja toteutettiin päivittäin klo 09:00 – 10:00 sekä klo 00:00 – 01:00. 

Joustojen vaikutus on vaihdellut 50 kW–180 kW:n välillä pilotointijakson aikana. Joustot 

ovat noin 10–25 % kokonaistehontarpeesta. Kuvasta 7.1 havaitaan, että ulkolämpötilan 

noustessa joustopotentiaali heikkenee huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että IV-

koneiden poistoilman lämmön talteenotolla (LTO) saadaan lämmitettyä tuloilma lähes 

kokonaisuudessaan.  

 

 
Kuva 7.1 Suurin jousto (180 kW) saatiin 14.4 klo 9. Jousto on noin 25 % kaukolämmön tehotar-
peesta. [27]  
 

Kysyntäjoustonjouston vaikutukset näkyvät kuitenkin näilläkin ulkolämpötiloilla selkeästi 

kaukolämmön päämittauksessa. Arvio kulutusprofiilista ja tehonleikkauksista on suun-

taa antava, sillä kaukolämmön verkostokohtaiset mittarit olivat asentamatta. Arvio pe-

rustuu Helenin Sävel Plus –palvelussa oleviin mittaustuloksiin, jossa mitattu venttiilin 

asento aiheuttaa epävarmuustekijöitä. Laskelmissa massavirran on oletettu olevan 

suoraan venttiilin asentoon verrannollinen, vaikka näin ei todellisuudessa ole. 

 

Käyttäjäpalautetta annettiin reaaliaikaiseen käyttäjäpalautejärjestelmään 1/2019–

5/2019 välisenä aikana 144 kappaletta. Pilotointijakson aikana palautetta ei tullut ollen-

kaan. Käyttäjäpalautteen perusteella joustoilla ei ole ollut vaikutusta koettuun sisäil-

maston laatuun. Viimeisimmät kommentti –muotoiset palautteet on annettu 4.4.2019 ja 
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viimeisin negatiivinen palaute on tullut 11.4, ennen kuin kysyntäjoustokokeilu aloitettiin. 

Myöskään huoltokirjan vikailmoitusosioon ei ole tehty palvelupyyntöjä ajalta 1. –

18.4.2019 (kuva 7.2).   

 

 

 
Kuva 7.2. Huoltokirjan haussa ei löytynyt palvelupyyntöjä 
 

Olosuhdemittausten perusteella kulutusjouston toteutuksella ei ole ollut vaikutusta si-

säilmastoluokitukseen ja kaikki joustot toteutuivat reunaehtojen mukaisesti. Lisättyjen 

mittareiden perusteella huomattiin toimistotilojen jo entuudestaan korkeahko CO₂ -

pitoisuus. Tästä syystä TK 22 päätettiin jättää pois pilotista. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä työssä selvitettiin miten sairaalarakennus voi osallistua kaukolämmön kysyntä-

joustoon siten, että joustolla ei ole vaikutusta henkilökunnan sisäilmastoon. Kysyntä-

joustoprojektissa laskettiin aluksi Kolmiosairaalan teoreettinen kaukolämpöenergian 

kysyntäjoustopotentiaali ja selvitettiin huipputehon leikkauspotentiaali. Kysyntäjousto-

potentiaali ja toteutuksen reunaehdot tuotettiin käyttämällä dynaamista energia- ja olo-

suhdesimulointiohjelmalla. Simulointitulosten perusteella sairaalakiinteistön rakennus-

automaatiojärjestelmään tehtiin tarvittavat ohjelmointi- ja anturilisäykset. Energian tuot-

tajalta saatavan indikoinnin perusteella kysyntäjousto toteutettiin rakennuksessa auto-

maattisesti ja reunaehtojen mukaisesti.  

 

Kysyntäjoustokokeilun aikana henkilökunnalta saatiin palautetta reaaliaikaisesta palau-

tejärjestelmästä sekä kiinteistön vikailmoitusjärjestelmästä. Palautemateriaalia verrat-

tiin kysyntäjoustoaikoihin. Lähtökohtana oli, että kysyntäjouston aikana ja sitä seuraa-

van tunnin aikana ei tule yhtään sisäilmastoon liittyvää palautetta reaaliaikaiseen käyt-

täjäpalautejärjestelmään. Samoin huoltokirjan vikailmoitusosioon (palvelualue: KL Si-

säilma) ei tule sisäilmastoon liittyviä palvelupyyntöjä testausjaksolla. 

 

Kysyntäjoustoprojekstista saatujen tulosten perusteella sairaalarakennus voi osallistua 

kysyntäjoustoon pysyttäessä sisäilmaluokituksen S1 asetusarvoissa. Tutkimus varmis-

taa toteutuksen kopioimisen muihin sairaaloihin ja lisää Helen Oy:n kysyntäjoustore-

serviä. Lisätty joustoreservi mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että Helen Oy voi vält-

tää käyttämästä eniten ilmastoa saastuttavien kaukolämmön tuotantolaitosten käyttöä 

ja edistää Helsingin kaupungin tavoittelemaa hiilineutraalisuutta vuodelle 2035. 

 

Sairaalarakennus soveltuu kysyntäjoustokohteeksi pääasiassa korkeiden sisäolosuh-

devaatimustensa ja laadukkaan rakennusautomaatiojärjestelmänsä takia. Tulevaisuu-

den sairaalan kysyntäjouston toteutus voidaan huomioida jo hankesuunnitteluvaihees-

sa kustannustehokkaasti. Kysyntäjoustoon valitut tilat on hyväksytettävä lääketieteen 

asiantuntijalla. 

 

Olemassa oleviin rakennuksiin kysyntäjoustoa ei kannata toteuttaa, jos toteutuksella ei 

ole muuta kannustina. HUS voi hyödyntää kokeiltua kysyntäjoustotekniikkaa rakenta-

essaan Meilahteen varalämmitysjärjestelmää, jossa on tarvetta kaukolämmön jakelu-
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häiriön aikana vähentää rakennusten lämpökuormia lämmön riittävyyden varmista-

miseksi. Toteutus mahdollistaa myös huipputehon leikkaamisen ja sairaalarakennuk-

sen ylilämmittämisen lämpöenergian varastoimiseksi rakenteisiin. Näitä ei toistaiseksi 

oteta käyttöön.  

 

Antureiden lisäämisillä saadaan parempaa dataa sisäilmaolosuhteista ja mahdollisiin 

ongelmiin voidaan puuttua aikaisemmassa vaiheessa. Tästä on osoituksena TK 22:n 

palvelualueelta ajoittain tehdyistä huonon ilmanlaadun valituksista, joille saatiin tukea 

tiloihin asennettujen CO2 -antureiden avulla. Pelkästään sisäilmaston laadun tarkkai-

luun suositellaan olemassa olevissa sairaalarakennuksissa langattomia ja siirrettäviä 

antureita.  

 

Pilotointijakso jäi lyhyeksi, koska lämmityskausi loppui. Pilotointia kuitenkin jatketaan 

talvikaudella 2019–2020. Tulevan lämmityskauden aikana säädetään reunaehtoja si-

ten, että ilmastointikonekohtaiset maksimaaliset joustopotentiaalit saavutetaan. Lisäksi 

kokeillaan joustoajan pidentämistä jopa neljään tuntiin. Edelleen jatketaan käyttäjäpa-

lautejärjestelmän ja huoltokirjan vikailmoitusten seuraamista: kysyntäjoustolla ei saa 

olla vaikutusta sairaalarakennuksen sisäilmaolosuhteisiin henkilönkunnan näkökulmas-

ta. Järjestelmään lisätään rakennuksen joustopotentiaalin ennusteen toimitus Helenille. 

Järkevillä reunaehtojen asetusarvoilla vähennetään ennuste-epävarmuutta ja saadaan 

maksimaalinen joustopotentiaali. 
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