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Työn tavoitteena on määrittää kaukolämpöverkosto-omaisuuden ja siihen vaikuttavien toi-

mien seurantaan suorituskykymittaristo tavoitteineen täyttäen ISO 55000 -standardisarjan 

vaatimukset. Tutkimuksessa selvitetään myös keinoja verkosto-omaisuuden elinkaaren hal-

lintaan, joiden avulla toimintataso täyttää organisaation sekä asiakkaiden tarpeet. Tutkimuk-

sessa omaisuudenhallinnan standardisarja ISO 55000 pohjustaa vaatimukset omaisuuden 

toiminnan tason suorituskyvyn seurantaan sekä elinkaaren tehokkaaseen hallintaan. Tämän 

tueksi selvitetään verkkokyselyn avulla, miten alan suurimmat toimijat seuraavat verkosto-

omaisuutensa suorituskykyä.  
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joka täyttää ISO 55000 -standardisarjan vaatimukset sekä on valmis käyttöönotettavaksi. Li-
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avulla omaisuuden hyödyntäminen on optimaalisempaa. Suorituskykymittareiden valjasta-

minen elinkaaren hallinnan tueksi mahdollistaa tehokkaan omaisuudenhallinnan.
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The purpose of this thesis is to define key performance indicators (KPIs) with target values 

for monitoring district heating network assets and the activities affecting it while fulfilling 

the requirements of the ISO 55000 series. The study also explores ways to manage the life 

cycle of network assets, with which the operational level meets the needs of the organization 

and customers. In the study the standard series ISO 55000 lays the base requirements for the 

KPIs and for efficient life cycle management. To support this, an online survey is used to 

find out how the largest organizations in the industry monitor the performance of their net-

work assets. 

 

As a result of the work, set of KPIs was designed for the client with target levels that meet 

the requirements of the ISO 55000 standard series and are ready for implementation. In ad-

dition, decision-making methods for more optimal utilization of network assets were resear-

ched. The use of KPIs to support lifecycle management enables effective asset management. 
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1 JOHDANTO 

Luotettava infrastruktuuri on yhteiskunnan perusedellytyksiä, joka mahdollistaa toimivan 

yhteiskunnan ja helpottaa eri toimialojen investointien toteutumisien myötä talouden kasvua. 

Tyypillisesti infrastruktuurin alle lasketaan eri järjestelmiä, kuten: energia-, vesi-, jätevesi-, 

tie-, rautatie- ja tietoliikenneverkot. Näille kaikille verkoille on yhteistä se, että ne ovat erit-

täin pääomavaltaisia. Pääomavaltaiselle infrastruktuurille on ominaista, että investointipää-

tökset vaikuttavat pitkällä aikavälillä, jonka vuoksi on tärkeää, että infrastruktuurin hallinta 

on suunnitelmallista. Suunnitelmallisella hallinnalla varmistetaan infrastruktuurin toiminta-

kyky elinkaarensa aikana ja siten asiakkaiden odotusten täyttäminen. (Balzer & Schorn 

2015, 1-2.) 

 

Kaukolämpö on Suomen merkittävin lämmitysmuoto asuin- ja palvelurakennuskannassa 

etenkin suurempien väestökeskittymien kohdalla. Järjestelmän periaatteena on jakeluverkos-

tossa kiertävä vesi, jota lämmitetään tuotantolaitoksella ja joka luovuttaa lämpöenergiansa 

asiakaskohteeseen. (Koskelainen et al. 2006, 5 & 25.) Yhdyskuntateknisiin järjestelmiin las-

kettava kaukolämpöverkot yhdessä sähkö-, jäähdytys-, vesi- ja jätevesiverkkojen kanssa 

muodostavat Suomessa arvoltaan 19,5 miljardin euron kokonaisuuden, jotka ovat yhteiskun-

nallisesti keskeistä infrastruktuuria. Vuonna 2019 puolueettoman asiantuntija-arvion mu-

kaan Suomen kaukolämpöverkko- ja jäähdytysverkko-omaisuuden tilan yleisarvosana oli 

9+. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2019, 22-25.) Tätä asiantuntija-arviota kauko-

lämpöverkkojen tilasta tukee myös Energiateollisuus ry:n laatimat valtakunnalliset keskey-

tystilastot. Keskeytystilastojen mukaan kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes 100 %. 

Syynä tähän voidaan nähdä kaukolämpöverkkojen nuorehko ikä, kuntotason systemaattinen 

tilastointi sekä kunnonvalvonta. Suomen kaukolämpöverkkojen vanhimmat osat ovat vain 

50-60 vuotta vanhoja, mutta on kuitenkin muistettava, että verkkojen ikääntyessä kaukoläm-

pöyritykset joutuvat lisäämään panostusta hallitsemiensa verkostojen omaisuudenhallintaan 

kasvavissa määrin. (Sirola 2015) Tulevaisuuden energiajärjestelmässä kaukolämmön jake-

luverkostoilla nähdään aiempaa suurempi rooli, sillä neljännen sukupolven kaukolämpöjär-

jestelmän myötä mahdollisesti avautuvat verkot mahdollistavat kolmansien osapuolien toi-

mittaa lämpöenergiaa kaukolämpöverkostoon. Tämän vuoksi toimitusvarmuus ja kaukoläm-

pöverkon kunto ovat jatkossa yhä tärkeämmässä roolissa. (Sernhed & Jönsson 2017, 382.) 



8 

 

Fyysistä omaisuutta, kuten infrastruktuuria hallitsevien organisaatioiden kohdalla on erityi-

sen tärkeää omaisuudenhallinta, jonka avulla pyritään hallinnoimaan verkosto-omaisuutta 

systemaattisesti ja tehokkaasti. Omaisuudenhallinnan avulla organisaatio hallinnoi omai-

suuttaan koko elinkaaren ajan siten, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman 

tehokkaasti huomioiden organisaation ominaisuudet ja rajoitteet. (Balzer & Schorn 2015, 6.; 

Anthony & Hastings 2015, 6-7.) Jotta osataan arvioida omaisuuden kykyä saavuttaa sille 

asetetut tavoitteet, tarvitaan suorituskyvyn arviointia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 

suorituskykymittareita, jotka omaisuuden suorituskyvyn arvioinnin lisäksi tarjoavat tietoa, 

kuinka hyvin toimintaa johdetaan ja korostaa huomiota kaipaavia osa-alueita. (SFS-ISO 

55000 2014, 24.; Anthony & Hastings 2015, 497.) 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on mittaamisen ja tavoitteiden asettamisen pohjalta verkosto-

omaisuuden hyödyntäminen siten, että omaisuuden toimintataso pidetään halutulla tasolla ja 

että sen suunniteltu tarkoitus täyttää asiakkaiden vaatimukset. Infrastruktuurille on tyypil-

listä, että investointipäätökset vaikuttavat pitkällä aikavälillä, jonka vuoksi on tärkeää tuntea 

verkosto-omaisuuden hallinta elinkaaren eri vaiheissa. Näillä elinkaaren hallintatoimenpi-

teillä verkosto-omaisuuden toimintataso pidetään halutulla tasolla. Jotta verkosto-omaisuu-

den kykyä täyttää sille asetettuja vaatimuksia voidaan seurata ja arvioida, tarvitaan suoritus-

kykymittareita tavoitetasoineen. Suorituskyvyn mittaamista lähestytään omaisuudenhallin-

taan keskittyvän ISO 55000 -standardisarjan pohjalta, joka antaa työkaluja omaisuuden sys-

temaattiseen ja tehokkaaseen hallintaan. Suuressa kuvassa suorituskykymittarit kytkeytyvät 

ISO 55000 -standardisarjaan pohjautuvaan omaisuudenhallintajärjestelmään, joka otetaan 

käyttöön asteittain toimeksiantavassa yrityksessä. 

 

1.1 Tutkimusongelma, -kysymykset, sekä tavoitteet 

Hirsjärvi & al. (2016, 125-129) mukaan hyvin muotoiltu ongelma - joka tyypillisesti esite-

tään kysymysmuodossa - on jo puoli vastausta, mutta juuri muotoilu on usein vaikeampaa 

kuin sen ratkaiseminen. Hirsjärvi & al. jatkavat edelleen, että perinteisessä tutkimuksessa 

johtoajatuksen perusteella voidaan asettaa pääongelma. Tässä työssä johtoajatuksena voi-

daan pitää nykytilaa, jossa tietoa verkosto-omaisuuden suorituskyvystä ei ole valjastettu täy-

sin omaisuuden elinkaaren hallintaan. Tämän myötä työn päätutkimusongelma on selkeästi 
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määritellyn suorituskykymittariston puute kaukolämmön jakeluverkoston omaisuuden ja sii-

hen vaikuttavien toimien seurantaan, jota voidaan käyttää omaisuuden elinkaaren hallinnan 

tukena. Hirsjärvi & al. (2016, 128) mukaan tutkimukselle on yleistä, että pääongelman pe-

rusteella nousseet alaongelmat mahdollistavat vastaamisen pääongelmaan. Tässä työssä tut-

kimusongelmaan etsitään ratkaisua seuraavilla tutkimuskysymyksiksi muotoiluilla alaongel-

milla: 

• Mitkä ovat olennaisia mittareita verkosto-omaisuuden suorituskyvyn seurantaan?  

• Millä elinkaaren hallintatoimenpiteillä kaukolämpöverkko-omaisuus pidetään halu-

tulla tasolla?  

 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on määritellä toimeksiantajalle kaukolämpöverkosto-

omaisuuden ja siihen vaikuttavien toimien seurantaan suorituskykymittaristo tavoitteineen 

täyttäen ISO 55000 -standardisarjan vaatimukset. Nämä suorituskykymittarit voidaan val-

jastaa käytettäväksi elinkaaren hallinnan tukena, mikä mahdollistaa elinkaaren hallinnan ja 

siten tehokkaan omaisuudenhallinnan.  

 

1.2 Tutkimusmetodologia 

Työssä pyritään tuottamaan lisätietoa Energiateollisuus ry:n teknisille tunnusluvuille, joiden 

avulla kaukolämpöverkko-omaisuutta ja siihen vaikuttavia toimia voidaan arvioida. Tutki-

muskohdetta kehittävän luonteen vuoksi tutkimusotteeksi valitaan toimintatutkimus. Valli 

& Aarnos (2018, Osa 2) toteavat, että toimintatutkimukselle on tyypillistä intressi halusta 

tietää, miten jokin asia voidaan tehdä paremmin. Valli & Aarnos jatkavat edelleen, että toi-

mintatutkimus on enemmänkin lähestymistapa tutkimukseen, jossa yhdistetään käytännön 

kehittämistyö ja tutkimus siten, että käytäntöä ja teoriaa käsitellään asian eri kulmista.  

 

Tutkimukselle keskeinen aineistonkeruu voi tapahtua monella tapaa. Hirsjärvi & al. (2016, 

191) mukaan tyypillisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kysely, haastattelu, havainnointi 

ja dokumenttien käyttö. Valli & Aarnos (2018, Osa 2) pitävät toimintatutkimusta menetel-

mänä, jossa aineistonkeruu perustuu useaan menetelmään. Tässä työssä aineistonkeruu en-

simmäiseen tutkimuskysymykseen sekä tutkimusongelmaan tapahtuu perusteoksien ja ky-
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selyn avulla. Näillä kahdella menetelmällä pyritään myös vastaamaan tutkimuksen lähesty-

mistapaan, jossa teoriaa edustavat perusteokset ja käytäntöä edustava kysely käsittelevät tut-

kimuskohdetta eri näkökulmista. Verkkokysely toteutetaan strukturoidulla lomakkeella va-

likoidulle ryhmälle, joka koostuu 18 Suomen suurimman kaukolämmön jakelua harjoittavan 

yhtiön edustajista. Kyselyyn osallistuvan ryhmän yritysten hallinnassa olevat lämpöverkot 

kattavat 62 % Suomen kaikista kaukolämpöverkoista. Strukturoitu lomake muodostuu avoi-

mista ja monivalintakysymyksistä, sekä osittain näiden välimuodoista. Kyselyn tavoitteena 

on tuottaa lisätietoa saatavilla oleville teknisille tunnusluvuille selvittämällä muiden toimi-

joiden tapoja ja käytänteitä, joita voidaan käyttää verkosto-omaisuuden ja siihen vaikutta-

vien toimien suorituskyvyn seurannassa. Hirsjärvi & al. (2016, 193-195) mukaan kyselytut-

kimus on tehokas menetelmä, koska sillä voidaan kysyä monia kysymyksiä ja saadun aineis-

ton analysointiin voidaan käyttää yleisesti käytössä olevia tapoja. Hirsjärvi & al. jatkavat 

edelleen, että kyselytutkimuksen aineisto käsitellään tyypillisesti määrällisesti. Tämän 

vuoksi kyselyn perusteella saatuja tuloksia analysoidaan monivalintakysymyksien osalta 

määrällisten menetelmien avulla (aritmeettinen keskiarvo, mediaani ja keskihajonta) sekä 

avoimien kysymyksien osalta tilastollisin menetelmin ryhmittelemällä vastaukset. Peruste-

oksina käytetään kaukolämpöön liittyviä teoksia ja omaisuudenhallinnan standardisarjaa 

ISO 55000. Mahdollisuuksien mukaan käytetään perusteoksien tukena kohdeyrityksestä saa-

tavilla olevaa materiaalia.  

 

Työn toiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastauksia ensisijaisesti perusteoksien avulla. 

Myös työn yhteydessä toteutetun kyselyn tuloksia hyödynnetään soveltuvin osin etsittäessä 

vastausta toiseen tutkimuskysymykseen. Perusteoksina käytetään elinkaarenhallintaan liit-

tyviä teoksia. Teoksien aihepiirit liittyvät infrastruktuurin elinkaareen, joka on aihepiiriltään 

lähimpänä kaukolämpöverkkoa. Perusteoksien avulla pyritään löytämään niitä toimenpi-

teitä, jonka avulla elinkaarta pystytään hallitsemaan suunnitelmallisesti sekä mahdollisia ta-

voitetasoja. Eri lähteiden vertailu suoritetaan tekstin sisällä kappale kerrallaan, eikä erillisiä 

taulukoita tai kuvaajia käytetä arvioitaessa lähteitä. Herkkyyttä tullaan arvioimaan saturaa-

tion kautta siten, että tutkimusaineistoa oletetaan olevan riittävästi, kun aineisto toistaa itse-

ään ja uusien näkökulmien löytäminen on haasteellista.  
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Työn johdannossa esitellään työn taustat sekä tutkimustyölle tyypilliset tutkimuskysymyk-

set, -ongelma sekä metodologia. Toisessa luvussa esitellään kaukolämpöverkosto yleisellä 

tasolla, sen suorituskykyä mittaavat tunnusluvut sekä toimeksiantajan kaukolämpöverkosto. 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan omaisuudenhallinnan teoriataustaa ISO 55000 -standar-

disarjan näkökulmasta, määritellään tärkeimmät käsitteet, tarkastellaan omaisuudenhallinta-

järjestelmää ja sen merkittävää osa-aluetta omaisuusvalikoimaa elinkaaren vaiheineen. Mer-

kittävä osa kolmatta lukua on työn toiseen tutkimuskysymykseen liittyvät kaukolämpöver-

kosto-omaisuuden elinkaaren vaiheet, sekä hallintatoimenpiteet. Työn neljännessä luvussa 

määritellään suorituskyky, käsitellään suorituskyvyn mittaamista yleisellä tasolla ja siihen 

valjastettuja suorituskyvyn kokonaisvaltaisia mittaristoja. Merkittävä osa neljättä lukua on 

suorituskyvyn tarkastelu omaisuudenhallinnan standardisarjan näkökulmasta, sekä mitä or-

ganisaation tulee huomioida valitessaan suorituskykymittareita. Osana neljättä lukua tarkas-

tellaan myös strategian ja tavoitteiden kytkemistä suorituskykymittausten yhteyteen. Viiden-

nessä osiossa taustoitetaan kyselytutkimuksen toteutusta sekä vastausten analysointia. Työn 

kuudes osio voidaan nähdä tuloksina, sillä luvussa tarkastellaan kyselytutkimuksen tulokset, 

sekä niiden ja standardisarjan pohjalta luodut suorituskykymittarit toimeksiantajalle. Kuu-

dennessa osiossa käydään myös kyselyn perusteella nousseita näkökulmia verkosto-omai-

suuden hallintatoimenpiteisiin ja niiden yhdistämistä aiemmin työssä saatuun teoriapohjaan. 

Tuloksien jälkeisessä seitsemännessä osiossa esitellään työn johtopäätökset sisältäen tulos-

ten hyödynnettävyyden sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. Työn viimeisessä osiossa on 

yhteenveto, jossa kerrataan tiiviisti diplomityön tavoitteet, sisältö ja työn tulokset.  
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2 KAUKOLÄMPÖVERKOSTO 

Toisen luvun tarkoituksena on esitellä kaukolämmön perusidea sekä esitellä kaukolämpöjär-

jestelmää yleisellä tasolla. Työn tavoitteista johtuen kaukolämpöjärjestelmää tarkastellaan 

pääasiallisesti jakelun näkökulmasta, vaikka kaukolämpöjärjestelmään voidaan laskea kuu-

luvaksi myös tuotanto- ja asiakaskohteet. Jakelun osalta keskitytään jakelujärjestelmän ra-

kenteeseen, käyttöön, yleisesti käytössä oleviin tunnuslukuihin sekä toimeksiantajan verkos-

toon. 

 

Kaukolämmityksen perusideana on hyödyntää paikallisia energialähteitä tai ylijäämäenergi-

oita alueellisen lämmitysmarkkinan asiakkaiden lämmitystarpeen tyydyttämiseen. Alueelli-

nen markkinapaikka muodostuu maanalaisten putkien muodostamasta kaukolämmön jake-

luverkostosta, joissa tyypillisesti virtaava vesi siirtää lämpöä asiakaskohteisiin. Veden tilalla 

voidaan käyttää myös höyryä, jota tyypillisesti nimitetään ensimmäisen sukupolven kauko-

lämpöjärjestelmäksi. Ensimmäisen sukupolven kaukolämpöjärjestelmiä on edelleen käy-

tössä korkean väestötiheyden omaavilla kaupunkialueilla New Yorkin Manhattanilla ja Pa-

riisin keskusta-alueella. Siirryttäessä toisen sukupolven kaukolämpöjärjestelmiin havaittiin 

veden käyttämisen höyryn sijaan energiatehokkaampana. Energiatehokkuus oli ajurina myös 

siirryttäessä 1970-luvulla nykyisin pääasiassa käytössä olevaan kolmannen sukupolven kau-

kolämpöjärjestelmään. Kolmannen sukupolven järjestelmälle tyypillistä edellisiin järjestel-

miin verrattuna ovat esieristetyt putkielementit sekä jakelun alhaisemmat lämpötilatasot. 

Näiden sukupolvien myötä on syntynyt maailmanlaajuisesti laajoja kaukolämpöverkostoja, 

joihin arvioidaan kuuluvan putkia 600 000 km, joista 200 000 km Euroopassa. (Werner 

2017, 618-622.)  

 

Suomessa kaukolämpö on rakennuskannan yleisin lämmitysmuoto, sillä vuonna 2018 kau-

kolämmitetyssä asunnossa asui yhteensä 2,94 miljoonaa henkilöä, joka tarkoittaa lukumää-

rällisesti 155 500 asiakaskohdetta (Energiateollisuus ry 2020a, 5-6). Vuonna 2018 kauko-

lämmityksen markkinaosuus kaikista Suomen asuin- ja palvelurakennuksista oli 46 % (Suo-

men virallinen tilasto 2019). Kuvasta 1 nähdään, että kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä 

sekä valtakunnallinen verkostopituus ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 1970 lähtien. Vuo-

den 2019 lopussa maamme kaukolämmön jakeluverkoston kokonaispituus oli 15 430 km 

(Energiateollisuus ry 2020a, 3).  
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Kuva 1 Asiakkaiden lukumäärän ja verkostopituuden kehitys Suomessa 1970-2019. (Energiateollisuus ry 

2020a, 5.) 

 

Kaukolämmön tulevaisuuteen liittyy kuitenkin haasteita vahvasta markkinaosuudesta huoli-

matta. Kaukolämmön vahvuuksiksi mielletyt vaivattomuus ja varmuus tulisi pyrkiä säilyttä-

mään lisäämällä toiminnan joustavuutta toiminnan jokaisella osa-alueella, eli tuotannossa, 

jakelussa sekä kulutuksen ohjauksessa. Joustavuus liittyy itsessään kiinteästi neljännen su-

kupolven kaukolämpöjärjestelmään (4GDH), joka mielletään älykkään lämpöverkon kon-

septiksi. Neljännen sukupolven kaukolämpöjärjestelmää voidaan vielä pitää tulevaisuuden 

järjestelmänä, jota kohti hiljalleen siirrytään. Konseptissa tavoitteena on energiatehokkuus, 

joka verrattuna tämän hetkiseen kaukolämpöjärjestelmään tapahtuu laskemalla kaukoläm-

pöveden lämpötilatasoja entisestään, siirtymällä keskitetystä tuotannosta yhä hajautetum-

paan sekä hyödyntämällä tehokkaammin reaaliaikaista dataa. (Pesola et al. 2011, 34; Lund 

et al. 2014, 3-10.)  
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2.1 Jakelujärjestelmän rakenne 

Kaukolämpöjärjestelmä koostuu eri osista, jotka karkeasti voidaan jaotella neljään luokkaan: 

tuotanto, jakelujärjestelmä, asiakaskohteet sekä asiakaskohteiden lämmitysjärjestelmät (Fre-

deriksen & Werner 2013, 13). Jakelujärjestelmä koostuu kaukolämpöverkon muodostavan 

putkiston lisäksi tarkastuskaivoista sekä välipumppaamoista. Yhdessä tuotannon ja asiakas-

kohteiden kanssa jakelujärjestelmä muodostaa Suomessa tyypillisesti käytössä olevan vesi-

kaukolämpöjärjestelmän, missä kaukolämpövesi lämmitetään voimalaitoksilla tai lämpölai-

toksilla, joista se pumpataan kaukolämpöverkon menolinjaa pitkin asiakaskohteisiin. Asia-

kaskohteissa kuuma kaukolämpövesi jäähtyy lämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimissä siir-

täen luovutetun lämpöenergian kiinteistön lämmitysjärjestelmään, joka tyypillisesti on kiin-

teistön ja käyttöveden lämmitystä. Jäähtynyt kaukolämpövesi palaa paluulinjaa pitkin uu-

delleen lämmitettäväksi tuotantolaitokselle. (Koskelainen et al. 2006, 43-46 & 146.) Ku-

vassa 2 on esitettynä kaksiputkisen vesikaukolämpöjärjestelmän yksinkertaistettu periaate-

kuva, jossa lämpöenergia tuotetaan voima- ja/tai lämpölaitoksessa ja joista se pumpataan 

jakeluverkostoon.  

 

 

Kuva 2 Kaksiputkisen vesikaukolämpöjärjestelmän periaatekuva. (mukaillen Koskelainen et al. 2006, 43.) 
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Kaksiputkijärjestelmälle on tyypillistä, että erilliset meno- ja paluupuolen virtausputket 

muodostavat suljetun kierron tuotantolaitoksien ja asiakaskohteiden lämmönsiirtimen 

kanssa. Yleisesti virtausputkien materiaalina käytetetään terästä, mutta myös muovi on mah-

dollinen materiaali alhaisemmissa verkostoveden lämpötiloissa (Tmax, jatkuva=80 ℃, Tmax, het-

kellinen=95 ℃ ja pmax=10 bar). Teräksisen virtausputken sisältävien johtorakenteiden sekä joh-

torakenteisiin liittyvien komponenttien, kuten venttiilien, suunnittelupaine on 16 bar ja mak-

simikäyttölämpötila 120 ℃. Järjestelmässä virtaavan kaukolämpöveden lämpötila vaikuttaa 

putkiston, sekä sen komponenttien käyttöikään. Minimissään käyttöiän tulee olla 30 vuotta, 

mikäli jatkuva käyttölämpötila on 120 ℃. (Koskelainen et al. 2006, 137 & 143.) 

 

2.1.1 Johtorakenteet 

Kaukolämmön jakelujärjestelmän muodostavat johdot ryhmitellään kanavarakenteen mu-

kaisesti, joiden rakentaminen on vaihdellut aikakauden mukaan. Tänä päivänä Suomessa 

rakennettavat kaukolämpöjohdot ovat lähes poikkeuksetta muovisuojakuorirakenteellisia 

kiinnivaahdotettuja johtoja. Kiinnivaahdotetussa rakenteessa virtausputki, polyuretaa-

nieriste ja polyeteenisuojakuori muodostavat yhtenäisen elementtirakenteen. Kiinnivaahdo-

tetut rakenteet jaetaan yksi- (2Mpuk) ja kaksiputkijohtoihin (Mpuk) sen mukaan, onko joh-

torakenteessa yksi vai kaksi virtausputkea. Yksiputkijohdossa meno- ja paluuputki ovat eril-

liset ja niillä kummallakin on oma polyuretaanieristys ja polyeteenisuojakuori. Kaksiputki-

johdossa meno- ja paluuputki ovat saman polyuretaanieristyksen ja polyeteenisuojakuoren 

sisässä. Kiinnivaahdotetun johtorakenteen hyviksi puoliksi voidaan mainita tasainen laatu, 

sekä yhtenäiset ja yhteensopivat elementit. Lisäksi johtorakenne ei ole niin herkkä ulkoisille 

tekijöille, kuten maan painuminen. Tuulettuviin johtorakenteisiin verrattuna vauriot ovat 

myös tyypillisesti paikallisia kiinnivaahdotetussa rakenteessa. (Koskelainen et al. 2006, 137-

140.) Kuvassa 3 on esitetty yksi- ja kaksiputkijohdon tyyppikuva.  
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Kuva 3 Yksi- sekä kaksiputkijohdon tyyppikuva. (mukaillen Energiateollisuus ry 2018a, 45-46.) 

 

Muita muovisuojakuorirakenteellisia johtotyyppejä ovat muun muassa Mpul, 2Mpul, Mpe, 

Mmv sekä 2Mmv. Lyhenteen alussa esiintyvä M-kirjain tarkoittaa johtorakenteen ulko-

kuorta, joka tyypillisesti on polyeteeniä. M-kirjainta seuraa johdon lämpöeristystä kuvaava 

lyhenne, jossa pu tarkoittaa polyuretaanivaahtoa, pe vaahdotettua polyeteeniä ja mv mine-

raalivillaa. Viimeisenä lyhenteissä esiintyvä kirjain kuvaa johdon rakennetta siten, että k-

kirjain tarkoittaa putkien olevan kiinni eristyksessä ja l-kirjaimella putkirakenne on liikkuva. 

Etenkin liikkuvin teräsputkin varustettua muovisuojakuorijohtoa (Mpul/2Mpul) käytettiin 

yleisesti 1960-luvun puolivälistä 20 vuoden ajan. Rakenne muodostuu polyeteenisestä ulko-

suojakuoresta, johon on liitetty polyuretaanin avulla virtausputkien suojakuorena toimiva 

lasikuituputki. Toiminnallisesti lasikuituputkeen asennettu teräksinen virtausputki mahdol-

listaa vapaan lämpöliikkeen virtausputkelle sekä sen tuulettumisen. Rakenteen heikkoutena 

on se, että maan painuminen aiheuttaa herkästi muutoksia johtorakenteen toimintaan ja suo-

jakuoren rikkouduttua vaurio leviää helposti koko kaivovälille. Liikkuvin teräsputkin varus-

tettua muovisuojakuorijohtoa on olemassa yksi- ja kaksiputkisena, aivan kuten kiinnivaah-

dotettuakin. (Koskelainen et al. 2006, 137 & 145.) Liikkuvin teräsputkin varustetun muovi-

suojakuorijohdon poikkileikkaus on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4 Mpul- sekä 2Mpul-johtorakenteiden poikkileikkaus. (Energiateollisuus ry 2008, 17.) 

 

Muovisuojakuorirakenteellisten lisäksi käytössä on edelleen paljon betonikanavarakenteita. 

Betonikanavajohdossa - joita ei ole rakennettu Suomeen 90-luvun alun jälkeen - on betoni-

rakenteen suojassa kannakoidut teräksiset virtausputket, joiden lämpöliikkeet ja tuenta koh-

distuvat kannakkeiden avulla betonikuoreen. Lämpöeristeenä betonikanavissa on yleisesti 

käytetty mineraalivillaa tai polyuretaania. Erilaisia betonikanavatyyppejä ovat muun muassa 

Emv, Epu, Wmv, Tmv, Ymv sekä Pkb. Betonikanavatyypit eroavat toisistaan lähinnä ele-

menttien muodosta ja rakennustavasta. Yleisin näistä on kokoelementtikanava Emv, joka 

muodostuu lähes samanlaisista ala- ja yläelementistä. Elementtien liitoskohdat saumataan 

siten, ettei ulkopuolinen vesi pääse kanavaan. Rakenteelle tyypillisiä ovat kiintopisteet, joi-

hin hitsatut virtausputket kohdistavat lämpöliikkeiden voimat maahan. Koska ala- ja yläele-

mentti muodostavat johtokanavan, rakenne itsessään on tuulettuva. Muovisuojakuori- sekä 

betonikanavarakenteisten lisäksi käytössä on edelleen asbestisuojaputkijohtoja (Amv, 2Amv 

ja puA), joiden lämmöneristeenä on polyuretaani tai mineraalivilla. Asbestisuojaputkijohtoja 

ei ole rakennettu 1980-luvun jälkeen sen yleisesti tunnetun haitallisuutensa vuoksi. (Koske-

lainen et al. 2006, 144-145.) Yleisimpien betonikanava- sekä asbestisementtisuojaputkira-

kenteiden poikkileikkauskuvat on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5 Yleisimmät betonikanava- sekä asbestisementtisuojaputkirakenteet. (mukaillen Energiateollisuus ry 

2008, 17-18.) 

 

2.1.2 Kaivot 

Erilaisten johtorakenteiden lisäksi jakelujärjestelmään kuuluvat kaukolämpökaivot, jotka 

voidaan jakaa sisäänmentävyyden osalta betoni- tai maaventtiilikaivoihin. Betonikaivot, 

jotka voidaan edelleen jakaa elementti- ja valukaivoihin, ovat sisäänmentäviä. Nimensä mu-

kaisesti elementtikaivot koostuvat kaivo- ja kansielementistä. Valukaivot ovat paikallaan 

valettuja. Kumpikin betonikaivotyyppi sisältää yleensä valurautakannet, tikkaat, viemäröin-

nin ja tuuletuksen. Maaventtiilikaivot ovat maan pinnalta käytettäviä kaivoja, jotka tyypilli-

sesti sisältävät kiinnivaahdotettuja venttiilielementtejä. Sekä betoni-, että maaventtiilikaivo-

jen sisältö vaihtelee tarkoituksen mukaan, mutta yleensä kaivossa on erilaisia sulkuventtii-

leitä, tyhjennyksiä ja ilmanpoistoja. (Koskelainen et al. 2006, 146-147.) 

 

2.1.3 Välipumppaamot sekä lämmönsiirtimet 

Pääasiallisesti kaukolämpöverkon pumppaus hoidetaan lämpöä syöttäviltä tuotantoyksi-

köiltä. Lisäksi suurissa verkoissa on järkevää käyttää välipumppaamoita, sillä välipump-

pauksen avulla pumppauksen kokonaiskustannuksia saadaan pienennettyä. (Mäkelä & Tuu-

nanen 2015, 44-47.) Välipumppaamon perusteena voi myös olla suunniteltujen paineiden 

ylittäminen jossain verkon osassa, mikäli käytössä olisi vain yksi pumppauspiste. Tällöin 
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etenkin pitkien välimatkojen verkossa vaaditaan välipumppaamoa. Välipumppaamon toi-

minta perustuu normaalisti paine-eron säätöön kriittiseen pisteeseen nähden, joka voi olla 

huonoimman paine-eron omaava asiakaskohde pumppaamon jälkeen. (Koskelainen et al. 

2006, 175.) 

 

Mikäli kaukolämpöverkossa halutaan erottaa jokin alue omakseen, tarvitaan lämmönsiir-

rinasemia. Näillä asemilla voidaan hallita verkon eri osien paine- tai lämpötilatasoja. Syitä 

lämmönsiirrinaseman rakentamiseen voivat olla muun muassa suunniteltujen paineiden ylit-

täminen jossain verkon osassa, topografiset korkeuserot tai verkon suuret etäisyydet. Tyy-

pillisesti lämmönsiirrinasemilla käytetään levylämmönvaihtimia, jotka ovat rinnankytket-

tyinä verkkoon. (Koskelainen et al. 2006, 175-176.) 

 

2.2 Järjestelmän käyttö 

Kaukolämpöjärjestelmän käyttö perustuu pitkälti menoveden lämpötilan, paine-eron ja pai-

netason säätöön. Säädettäessä kaukolämpöverkon menoveden lämpötilaa toimii punaisena 

lankana asiakkaiden lämmöntarpeen tyydyttäminen ilman turhia siirtohäviöitä. Riittävä 

paine-ero kaukolämpöverkostossa mahdollistaa asiakaslaitteiden suunnittelun mukaisen toi-

minnan, joka tarkoittaa käytännössä asiakkaan lämmöntarpeen kattamista kaukolämpöver-

kon vesivirtaamaa säätämällä. Riittävä painetaso kaukolämpöverkossa takaa sen, ettei kau-

kolämpövesi pääse höyrystymään missään olosuhteissa ja aiheuttamaan veden höyrystymi-

sestä johtuvaa vesi-iskua. (Koskelainen et al. 2006, 335.) 

 

Menoveden lämpötila vaihtelee kaukolämpöverkossa ulkolämpötilan funktiona. Talvisin, 

kun keli on kylmä, on kaukolämpöverkon menoveden lämpötila korkeimmillaan. Kesällä 

verkoston lämpötila on vastaavasti alhaisimmillaan. Alarajan menovedelle asettaa jakelu-

verkoston siirtokyky sekä asiakaslaitteiden osalta etenkin lämpimän käyttöveden valmistus. 

Menoveden ylärajan vastaavasti asettaa kaukolämpöverkoston suunnittelulämpötila sekä ta-

loudellisesti sähköntuotannon optimointi yhteistuotannossa alhaisemmalla kaukolämmön 

menolämpötilalla. Käytännössä menoveden lämpötila on pitkälti kokemusperäistä tietoa, 

vaikka Energiateollisuus ry:llä on olemassa myös menoveden ohjekäyrä. Viime vuosina on 

otettu käyttöön myös erilaisia menoveden optimointijärjestelmiä, jotka perustuvat tuotannon 
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ja kulutuksen ennakointiin. (Koskelainen et al. 2006, 335–337.; Tekniikka & Talous 2019.) 

Energiateollisuus ry:n laatima menoveden ohjekäyrä on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6 Energiateollisuus ry:n laatima menoveden ohjekäyrä vallitsevan ulkolämpötilan funktiona. (mukaillen 

Koskelainen ym. 2006, 336.) 

 

Kaukolämpöverkoston paine-eron säätöä voidaan nimittää myös vesivirtasäädöksi, sillä 

paine-eron pienentyessä meno- ja paluupuolen välillä kasvatetaan vesivirtaamaa kaukoläm-

pöverkostossa. Paine-eron mittaus on pitkälti kokemusperäistä tietoa verkosta ja perustuu 

tyypillisesti niin sanottuihin kriittisiin pisteisiin. Näissä verkon kannalta kriittisissä pisteissä 

paine-ero pyrkii tyypillisesti ensimmäisenä laskemaan alle tavoitellun arvon. Tavoiteltu arvo 
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perustuu monesti siihen, että taataan asiakaslaitteiden toiminta kaikissa olosuhteissa. Suo-

messa lämmönmyyjä takaa asiakkaalle 60 kPa paine-eron, joka mahdollistaa riittävän vesi-

virran lämmönvaihtimien ja niiden yhteydessä olevien säätöventtiileiden yli. (Huhtinen et 

al. 2013, 14.) 

 

Painetason säätö tai toiselta nimeltään paineen pito toteutetaan kaukolämpöverkostossa eril-

lisillä paineenpitopumpuilla sekä paisuntajärjestelmällä. Riittävän painetason pito verkos-

tossa on kriittistä sen vuoksi, ettei kuuma ja paineistettu vesi pääse höyrystymään missään 

olosuhteissa ja aiheuttamaan mahdollisesti paineiskua. Painetason muutosta kaukolämpö-

verkostossa voivat aiheuttaa verkostoveden lämpötilavaihtelusta aiheutuvat tilavuuden muu-

tokset sekä verkostovuodot. Mikäli kaukolämpöverkko vuotaa tai siinä kiertävän veden jääh-

tyessään aiheuttama tilavuuden alentuminen aiheuttaa painetason laskua, tällöin paineenpi-

topumput pumppaavat lisävettä kaukolämmön paluulinjaan. Vastaavasti verkoston lämpöti-

latason noustessa paisuntajärjestelmä kompensoi vesitilavuuden muutoksen erilliseen pai-

sunta-astiaan. (Huhtinen et al. 2013, 14.) 

 

2.3 Verkon tekniset tunnusluvut 

Koskelaisen ym. (2006, 373) mukaan kaukolämmön teknisellä laadulla tarkoitetaan sitä, että 

lämmöntoimituksen tekninen taso toteuttaa kaukolämpöasiakkaan tarpeet ja odotukset. Tä-

män tueksi on luotu kaukolämpöverkon kunto- ja laatutasoa arvioivia valtakunnallisia tun-

nuslukuja. Näistä tärkeimmät ovat lueteltuna selityksineen seuraavissa kappaleissa ja niille 

tyypillisiä arvoja on esitetty myöhemmin taulukossa 1. 

 

Verkostohäviö [%], jolla tarkoitetaan lämpöhäviöitä sekä mittauksien epätarkkuutta. Tun-

nusluku indikoi verkoston lämmöneristystä, kuntoa ja käyttöä. Verkostohäviö itsessään tar-

koittaa käytännössä menetettyä energiaosuutta jakelussa. Tyypillisenä arvona suuren asia-

kastiheyden omaavalle verkolle on 6 – 8 %, mutta tunnusluku on verkosta ja asiakastihey-

destä suuresti riippuvainen. Verkostohäviö saadaan selville yhtälön 1 mukaisesti. 

 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜ℎä𝑣𝑖ö = 1 −
𝐿ä𝑚𝑝ö𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖 [𝐺𝑊ℎ]

𝐿ä𝑚𝑝ö𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎 [𝐺𝑊ℎ]
            (1) 

(Koskelainen et al. 2006, 374.; Energiateollisuus ry 2015, 7.)  
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Lisäveden vuosikulutus [m3/a], joka kuvaa kaukolämpöverkostoon lisättävän veden määrää 

vuositasolla. Veden lisäämistä voi aiheuttaa muun muassa verkostovauriot, asiakaslaitteiden 

kautta tapahtuvat vuodot sekä korjaustilanteissa tapahtuvat verkon tyhjennykset. Suhteute-

taan useasti verkoston kokonaisvesitilavuuteen ja alle yhden suhdelukua voidaan pitää nor-

maalina tasona. (Koskelainen et al. 2006, 374.; Energiateollisuus ry 2015, 7.)  

 

Vaurioiden lukumäärä [kpl/km/a], joka kertoo nimensä mukaisesti vuoden aikana sattunei-

den vaurioiden lukumäärän verkostopituutta kohden ja voidaan nähdä indikoivan verkon 

yleistä kuntotasoa. Normaalitasona pidetään 0,1 vauriota/km verkostoa. (Koskelainen et al. 

2006, 374.; Energiateollisuus ry 2015, 7.)  

 

Verkon käyttö- ja kunnossapitokustannukset [€/m,a], joka indikoi verkon kuntoa ja käytön 

sekä kunnossapidon tehokkuutta verkostopituutta kohden vuositasolla. Huomioitavaa lu-

vulle on, ettei se ole täysin yksiselitteinen. Tunnusluku voi ilmoittaa, että verkko on hyvässä 

kunnossa tai vastaavasti, että kunnossapitoa on laiminlyöty. (Koskelainen et al. 2006, 374.; 

Energiateollisuus ry 2015, 8.)  

 

Keskimääräisen asiakkaan vuotuinen käyttökeskeytysaika [h/a], joka kertoo lämmönjakelun 

luotettavuudesta kokonaisuutena. Tunnuslukua voidaan käyttää kaukolämmön toimitusvar-

muuden mittaamiseen. Pitkäaikainen keskiarvo Suomessa kyseiselle tunnusluvulle on 1 – 2 

h vuodessa. Useasti tilastoinnissa erotetaan myös lämmityskausi erikseen, sillä silloin läm-

pöä tarvitaan sekä lämmitykseen että käyttöveden lämmitykseen. Kesäajan lämpökuorma 

muodostuu lähinnä käyttöveden lämmityksestä. Keskimääräisen asiakkaan vuotuinen käyt-

tökeskeytysaika lasketaan yhtälön 2 mukaisesti. 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 = ∑(𝐾𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 [ℎ] ∗
𝑉𝑎𝑖𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑙𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑎𝑠𝑚ää𝑟ä 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑎𝑠𝑚ää𝑟ä
) (2) 

(Koskelainen et al. 2006, 374.; Energiateollisuus ry 2015, 7.)  

 

Pisin yksittäisen asiakkaan kokonaiskeskeytysaika vuodessa [h/a], joka lähinnä täydentää 

keskimääräisen asiakkaan vuotuisen keskeytysajan tunnuslukua. Kuvaa vuoden aikana keh-

noimman lämmöntoimitusvarmuuden omaavaa yksittäistä asiakasta. (Energiateollisuus ry 

2015, 7.)  
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Vuosittain uusittu johtopituus [%/a], joka kuvaa toimintatapaa vuotojen korjauksissa ja ver-

kon saneerauksissa ennen vaurioiden syntymistä. Vuosittain uusittu johtopituus suhteutetaan 

verkoston kokonaispituuteen. (Koskelainen et al. 2006, 374.; Energiateollisuus ry 2015, 7.) 

 

Edellä mainittujen tunnuslukujen tyypillisiä arvoja Energiateollisuus ry seuraa asiakasyri-

tyksiltään vuosittain. Taulukossa 1 on esitetty edellä mainituille tunnusluvuille (pl. uusittu 

johtopituus) kriteerit eri laatutasoille. 

 

Taulukko 1 Vuotuisten tunnuslukujen kriteerit laatutasojen mukaan. (mukaillen Energiateollisuus ry 2015, 9.) 

 

 

Edellä mainittujen lisäksi verkon oleellisia tunnuslukuja ovat muun muassa lämmönsiirron 

pumppaussähkön ja lämpöenergian hankinnan suhde [kWh/MWh] sekä korjauskustannuk-

sien suhde verkostopituuteen [€/m,a]. Ensimmäiseksi mainittu ilmoittaa tuotantolaitoksilla 

ja välipumppaamoilla kaukolämpöveden pumppaukseen käytetyn sähköenergian suhteutet-

tuna lämmön hankintaan. Tunnusluku indikoi verkon pumppauksen tehokkuutta ja sitä voi-

daan käyttää päätöksenteon tukena esimerkiksi energiatehokkuustoimille. Korjauskustan-

nuksien suhde verkoston kokonaispituuteen kuvaa vaurioiden alttiutta ja laajuutta kauko-

lämpöverkossa. Tunnusluku antaa myös tietoa verkon tyypillisistä vaurioista ja niihin koh-

distetusta korjaustoiminnasta. (Koskelainen et al. 2006, 374.) 

 

Verkostohäviö [%] < 6 < 9 6 - 9 9 -12 9 - 12 12 - 15 > 12 > 15

Lisäveden suhde verkon 

kokonaisvesitilavuuteen [-] < 0,7 < 0,3 0,7 - 1,2 0,3 - 0,8 1,2 - 1,7 0,8 - 1,3 > 1,7 > 1,3

Vauriot [kpl/km] < 0,08 0 0,08 - 0,16 0 - 0,1 0,16 - 0,24 0,1 - 0,2 > 0,24 > 0,2

Käyttö- ja kunnossapito [€/m] < 1 < 0,8 1 -2 0,8 - 1,5 2-3 1,5 - 2,2 > 3 > 2,2

Keskimääräisen asiakkaan 

käyttökeskeytysaika [h/a] 

"kesäaika" 1.5 - 30.9 < 0,6 < 0,3 0,6 - 1,2 0,3 - 0,6 1,2 - 1,8 0,6 - 0,9 >  1,8 > 0,9

Keskimääräisen asiakkaan 

käyttökeskeytysaika [h/a] 

"talviaika" 1.10 - 3.4 < 0,4 < 0,2 0,4 - 0,8 0,2 - 0,4 0,8 - 1,2 0,4 - 0,6 >  1,2 > 0,6

Pisin yksittäisen asiakkaan 

kokonaiskeskeytysaika [h/a] < 10 < 0 10 - 15 0 - 5 15 - 20 5 -10 > 20 > 10

Tunnusluku sekä tavoitetaso 

Suurehko kaukolämpöverkko eri aikakauden johtotyypeillä

Pienehkö ja nuori kaukolämpöverkko pääasiassa kiinnivaahdotetulla johtotyypillä

erinomainen hyvä välttävä heikko
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2.3.1 Käytettyjä tunnuslukuja muualla 

Yleisesti maailmalla seurattuja asioita kaukolämmön jakelujärjestelmässä ovat luotettavuus, 

toiminta ja kunnossapito. Näistä luotettavuus voidaan jakaa pitkän ja lyhyen ajan luotetta-

vuuteen. Pitkän aikavälin luotettavuus käsittää toiminnan yleisen luotettavuustason, joka 

tyypillisesti on kaukolämpöjärjestelmissä erittäin korkea. Lyhyen ajan luotettavuuteen vai-

kuttavat muun muassa putkirikot ja tapaturmat. Toiminnallisesti jakelujärjestelmissä tarkas-

tellaan tyypillisiä ongelmia, kuten lisäveden määrää ja paluuveden korkeaa lämpötilaa. Ja-

kelujärjestelmän kunnossapidolla voidaan vaikuttaa näihin edellä mainittuihin toiminnalli-

siin häiriöihin. Kunnossapito on itsessään merkittävä asia seurattavaksi jakelujärjestelmässä, 

sillä kunnossapidolla voidaan vaikuttaa luotettavuustason ylläpitoon sekä käyttöiän jatkumi-

seen. (Frederiksen & Werner 2013, 489-492.) 

 

Järjestelmän luotettavuutta tarkkaillaan monissa kaukolämpöjärjestelmissä suhdelukuna, 

joka saadaan jakamalla kaukolämmön toimivat tunnit kaikille asiakkaille koko vuoden tun-

neilla. Pitkän ajan keskiarvon mukaan tunnuslukua tilastoivissa maissa kaukolämpö ei ole 

ollut käytettävissä alle tuntiin vuosittain, joka tarkoittaa luotettavuuden olevan yli 99,99 %. 

Toinen merkittävä tapa on tilastoida putkivaurioita, joiden tyypillisiä aiheuttajia ovat pai-

neiskut ja ulkoinen korroosio. Putkivaurioita niitä tilastoivissa maissa on tyypillisesti 0,1 

kpl/k-km,a. Tunnuslukua tarkastellessa pitää tosin huomioida, että tunnusluku pitää sisällään 

vuotavat sekä vuotamattomat putkivauriot. (Frederiksen & Werner 2013, 487-489.)  

 

Toiminnallisista häiriöistä verkostovuodot ovat tyypillisimpiä. Aivan kuten Suomessa on 

yleisestikin käytössä tilastointimenetelmä, jossa lisäveden vuotuinen määrä suhteutetaan 

verkoston kokonaisvesitilavuuteen. Toiminnallisesti hyvin toimivana järjestelmä nähdään 

tunnusluvun ollessa 0,5 – 1. Tunnusluku on hieman pienempi maissa ja kohteissa, joissa 

kaukolämpö on kytketty epäsuorasti lämmönsiirtimen avulla asiakkaan lämmitysjärjestel-

mään. (Frederiksen & Werner 2013, 489-491.) 

 

Jakelujärjestelmän putkistolle on tyypillistä, että fyysinen elinikä on paljon pidempi kuin 

kirjanpidolliset poistot. Monissa jakelujärjestelmissä verkon vanhimmat osat alkavat olla ti-

lanteessa, jossa tämä poistoikä ollaan ylittämässä tai ylitetty. Näitä vanhoja verkkorakenteita 

olisi uusittava silloin, kun odotetut perusparannuskustannukset tulevat pienemmiksi kuin 
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odotettavissa olevien vuotuisten korjaus- ja ylläpitokustannusten nettonykyarvo. Käytän-

nössä tarkastelua voidaan tehdä siten, että vanhoille tai huonoksi tiedetyille johto-osuuksille 

lasketaan nettonykyarvojen suhde korjaavan kunnossapidon ja perusparannuksen kustan-

nuksille. Kun suhdeluku on yksi tai enemmän, kohteen perusparannus on perusteltua. Toi-

saalta suhdelukua voidaan myös käyttää siten, että korkeimman suhdeluvun (alle 1) saaneille 

verkosto-osuuksille kohdistetaan enemmän kunnossapitoa. (Frederiksen & Werner 2013, 

481-493.) 

 

2.4 Toimeksiantajan kaukolämpöverkot 

Alva-yhtiöillä on vastuullaan yhteensä neljä erillisverkkoa, joista merkittävimmän muodos-

taa Jyväskylän pääverkko. Jyväskylän pääverkon lisäksi yhtiöllä on vastuullaan Korpilah-

den, Tikkakosken sekä Viitasaaren kaukolämpöverkot. Yhteensä verkkopituus on noin 542 

km, josta 482 km kuuluu Jyväskylän pääverkkoon. (Trimble NIS paikkatietojärjestelmä 

2020.)  Kuvassa 7 on esitetty Jyväskylän pääverkon kehittyminen johtopituuden sekä raken-

nusvuosikymmenittäin rakennetun uuden verkon osalta vuosina 1961 – 2019. Kuvasta 7 voi-

daan havaita, että pääverkko on iältään melko nuorta, sillä lähes 60 % verkostosta on raken-

nettu vuoden 2000 jälkeen. 

 

 

Kuva 7 Jyväskylän pääverkon johtopituuden kehitys. (Trimble NIS paikkatietojärjestelmä 2020.) 
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Johtorakenteiden puolesta Jyväskylän pääverkko on pääasiallisesti muovisuojakuoriraken-

teellista kiinnivaahdotettua, joka johtuu rakentamisen aikakaudesta. Seuraavaksi eniten 

maassa on betonirakenteellisia johtorakenteita, sekä liikkuvin teräsputkin varustettua muo-

visuojakuorijohtorakennetta. (Trimble NIS paikkatietojärjestelmä 2020.) Kuvassa 8 on esi-

tetty Jyväskylän pääverkon rakenteiden jakaantuminen. 

 

 

Kuva 8 Jyväskylän kaukolämpöverkon johtotyypit prosentuaalisesti. (Trimble NIS paikkatietojärjestelmä 

2020.) 

 

Mikäli Jyväskylän kaukolämpöverkkoa verrataan taulukossa 1 esitettyihin laatukriteereihin 

suurehko verkko eri aikakauden johtotyypeillä-kohdalta, verkoston voidaan nähdä kokonai-

suutena olevan hyvässä kunnossa. Vuotuiset käyttökeskeytykset ovat lyhyitä, sillä keski-

määräisen asiakkaan vuotuiseen käyttökeskeytysaikaan on laskettu yhteen talvi- sekä kesä-

aika. Verkoston hyötysuhde on hyvällä tasolla ja vuoden 2019 perusteella lähellä erin-

omaista. Verkostovaurioiden lukumäärä suhteutettuna verkostopituuteen on erittäin alhainen 

ja saa siten arvosanan erinomainen. Taulukossa 2 on esitetty Jyväskylän pääverkon avainlu-

kuja vuosilta 2014 – 2019. 
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Taulukko 2 Jyväskylän pääverkon avainlukuja vuosina 2014 – 2019. (mukaillen Trimble NIS paikkatietojär-

jestelmä 2020.; Alva-yhtiöt Oy 2019b, 36 & 41.) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Verkostohäviöt [%] 8,6 7,9 8,3 8,4 8 6,5 

Lisäveden suhde verkon 

kokonaisvesitilavuuteen [-] 
0,42 0,27 0,43 0,38 0,40 0,42 

Keskimääräisen asiakkaan 

vuotuinen käyttökeskey-

tysaika [h/a] 

1,08 1,44 1,12 1,58 2,1 2,3 

Vauriot [kpl/km] 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 
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3 OMAISUUDENHALLINTA 

Tässä luvussa määritellään mitä omaisuudenhallinta on ja mistä se koostuu. Näkökulmalli-

sesti omaisuudenhallintaa käsitellään pääasiassa ISO 55000 -standardisarjan pohjalta, koska 

siihen pohjautuvaa omaisuudenhallintajärjestelmää ollaan käyttöönottamassa toimeksianta-

vassa yrityksessä. Osiossa käydään karkealla tasolla läpi ISO 55000 -standardisarjan keskei-

set perusperiaatteet, ominaisuudenhallintajärjestelmä sekä omaisuusvalikoima. Lopuksi tar-

kastellaan omaisuuden elinkaarta ja sen hallintaan vaikuttavia toimia pääasiassa kaukoläm-

pöverkon näkökulmasta. 

 

3.1 Yleistä 

Jotta voimme ymmärtää omaisuudenhallintaa tarkemmin, on tärkeää määritellä se terminä. 

Omaisuudenhallintaa käsittelevä standardisarja SFS-ISO 55000 (SFS-ISO 55000 2014, 36) 

määrittelee omaisuudenhallinnan seuraavasti: ”organisaation koordinoitu toiminta, jolla 

hyödynnetään omaisuuden arvo”. Samassa standardisarjassa (SFS-ISO 55000 2014, 34) 

määritellään edelliseen määritelmään liittyvä omaisuus seuraavasti ”kohteet, asiat tai koko-

naisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle”. Yhdistettynä nämä kaksi määritel-

mää omaisuudenhallinta voidaan ymmärtää olevan jonkin asian, kohteen tai kokonaisuuden 

koordinoimista siten, että siitä saadaan organisaation ja sen sidosryhmien määrittelemä arvo. 

Järvisen (2020a) mukaan omaisuudenhallinta voidaankin nähdä organisaation kokonaisval-

taisena johtamisjärjestelmänä, eikä ainoastaan omaisuuden elinkaaren hallintana. Tässä 

työssä keskitytään kuitenkin fyysiseen käyttöomaisuuteen työn luonteesta ja rajauksista joh-

tuen. 

 

Omaisuudenhallintaan liittyy kiinteästi tavoitteet, jotka voidaan ymmärtää päämäärinä mi-

hin omaisuudenhallinnalla pyritään. SFS-ISO 55000 -standardisarjan mukaan (SFS-ISO 

55000 2014, 8) ”Omaisuudenhallinta muuntaa organisaation tavoitteet omaisuuteen liitty-

viksi päätöksiksi, suunnitelmiksi ja toiminnoiksi käyttäen riskiperusteista toimintamallia”. 

Tämän vuoksi ymmärtääksemme paremmin omaisuudenhallinnan määritelmää huomioiden 

liiketoiminnallinen tai organisatorinen tavoite, voidaan etenkin fyysisen omaisuuden hallin-

nan nähdä koostuvan seuraavista osista: 

• tarvittavan omaisuuden ja siihen liittyvän rahoitustarpeen tunnistaminen 
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• omaisuuden hankinta ja ylläpito 

• omaisuudesta luopuminen tai uudistaminen 

Edellä mainituille osille on yhteistä se, että niiden avulla pyritään saavuttamaan haluttu ta-

voite tehokkaasti ja toimivasti. Fyysisen omaisuuden hallinta onkin omaisuuden elinkaaren 

hallintaa siten, että liiketoiminnalliset ja/tai organisatoriset tavoitteet saavutetaan mahdolli-

simman tehokkaasti huomioiden organisaation ominaisuus, toimintaympäristö, rajoitteet 

sekä sidosryhmien tarpeet. Vastatakseen tarpeisiin ja rajoituksiin omaisuudenhallinta on luo-

misen, toteuttamisen ja ylläpitämisen jälkeen jatkuvaa parantamista. (Anthony & Hastings 

2015, 10-11.; SFS-ISO 55000 2014, 8.) Elinkaaren vaiheisiin ja hallintaan palataan tarkem-

min luvuissa 3.4 ja 3.5. 

 

Vaikka omaisuudenhallinnan hyödyistä on paljon näyttöjä ja se siten on oleellista kaikille 

organisaatioille, jokainen organisaatio itsessään valitsee kuinka hallitsee omaisuuttaan. Eri-

tyisesti fyysistä omaisuutta - kuten infrastruktuuria - hallitsevien organisaatioiden kohdalla 

omaisuudenhallinnan voidaan nähdä olevan liiketoiminnan keskiössä. Omaisuudenhallinnan 

avulla organisaatio pystyy suunnittelemaan liiketoimintaa riskiperusteisen toimintamallin 

pohjalta, vähentämään omaisuuden elinjakson kustannuksia sekä parantamaan riskienhallin-

taa, palveluitaan, tehokkuuttaan ja mainettaan. Tämän lisäksi omaisuudenhallinnan avulla 

organisaatio toimii turvallisesti noudattaen viranomaisvaatimuksia ja lainsäädäntöä, osoittaa 

yhteiskuntavastuullisuuden sekä kestävän kehityksen edistämisen. (Anthony & Hastings 

2015, 6-7.; IAM 2015, 8.; SFS-ISO 55000 2014, 10.)  

 

ISO 55000 -standardisarjan mukaan omaisuudenhallinnan voidaan nähdä perustuvan neljän 

peruspilarin varaan, jotka ovat arvo, yhdenmukaisuus, johtajuus ja varmuus. Arvolla tarkoi-

tetaan omaisuuden tarkoitusta tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sidosryhmineen. Se kuinka 

paljon lisäarvoa omaisuus tuottaa organisaatiolle sidosryhmineen liittyy tavoitteisiin. Ar-

voon sisältyy kuvaukset organisaation ja omaisuudenhallinnan yhtenäisistä tavoitteista, 

omaisuuden arvon ulosmittaaminen elinjaksohallinnan kautta sekä päätöksenteon prosessit 

arvon määritykseen ja sidosryhmien tarpeiden kuvaukseen. Toinen peruspilari on yhdenmu-

kaisuus, jolla tarkoitetaan organisaation tavoitteiden muuntamista omaisuudenhallinnan 

avulla konkreettisiksi tekemiseksi. Yhdenmukaisuuteen kuuluvat organisaation tavoitteiden 

muuntaminen omaisuudenhallintasuunnitelmiksi riskiperusteisen toimintamallin pohjalta, 
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omaisuudenhallintaprosessin yhdistäminen organisaation muihin hallintaprosesseihin sekä 

omaisuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto. Omaisuudenhallinnan kolmannella peruspila-

rilla, eli johtajuudella, tarkoitetaan johdon sitouttamista onnistuneeseen omaisuudenhallin-

taan. Käytännössä tämä tarkoittaa määriteltyjä vastuita ja valtuuksia, henkilöstön sitoutta-

mista ja osaamisen varmistamista sekä yhteistoimintaa työntekijöiden ja sidosryhmien vä-

lillä. Viimeisenä peruspilarina omaisuudenhallinnalle on varmuus, jolla taataan, että omai-

suudenhallinnalla omaisuus täyttää sille asetetut tavoitteet. Varmuuteen sisältyy jatkuva pa-

rantaminen, millä varmistetaan omaisuuden toiminnan tason ja asetettujen tavoitteiden yh-

denmukaisuus elinjakson kaikissa vaiheissa. Lisäksi varmuuteen sisältyy riittävän henkilös-

tön ja osaamisen varaaminen omaisuudenhallintajärjestelmän avulla. (SFS-ISO 55000 2014, 

12-14.) Kuvassa 9 on esitetty omaisuudenhallintaan liittyvien käsitteiden kerrostautuminen 

”sipulirakenteen” mukaisesti. Uloimmalla kerroksella on organisaation hallinta, jota seuraa 

omaisuudenhallinta peruspilareineen. Omaisuudenhallinnan alla on omaisuudenhallintajär-

jestelmä osineen, jonka avulla hallinnoidaan toiminnan keskiössä olevaa omaisuutta. Kahta 

viimeksi mainittua käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

 

3.2 Omaisuudenhallintajärjestelmä 

Omaisuudenhallinnan koordinointi vaatii järjestelmää, millä omaisuudenhallinnan kokonai-

suutta hallitaan ja viedään haluttuun suuntaan (IAM 2015, 25).  ISO 55000 -standardisarjassa 

on kuvattu omaisuudenhallintajärjestelmä, joka on työkalu organisaation omaisuudenhallin-

tatoimintojen hallintaan, koordinointiin sekä johtamiseen. Omaisuudenhallintajärjestelmä 

yhdistää organisaation toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi, joita muuten mahdollisesti hal-

littaisiin erillisinä toimintoina. Organisaation eri toimintojen yhdistämistä varten on omai-

suudenhallintajärjestelmän luomisprosessin yhteydessä tärkeää tuntea omaisuudenhallinta-

järjestelmää koskevat vaatimukset. Näitä vaatimuksia kutsutaan omaisuudenhallintajärjes-

telmän osiksi, joilla varmistetaan, että omaisuudenhallinnan toiminnot tulevat suoritetuksi. 

(SFS-ISO 55000 2014, 16 & 20.) Omaisuudenhallintajärjestelmän osat sekä muiden kes-

keisten käsitteiden väliset suhteet on esitetty kuvassa 9.  
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Kuva 9 Omaisuudenhallinnan käsitteiden hierarkia, perusperiaatteet ja osat. (mukaillen SFS-ISO 55000 2014, 

14.) 

 

Kuvasta 9 nähdään, että omaisuudenhallintajärjestelmä koostuu seitsemästä osasta, jotka 

ovat yhdenmukaisia omaisuudenhallinnan neljän perusperiaatteen kanssa. Omaisuudenhal-

lintajärjestelmää luodessaan tai myöhemmin katselmoidessaan organisaation tulisi huomi-

oida toimintaympäristönsä sisäiset ja ulkoiset olosuhteet sekä rajoitteet. Näillä voidaan tar-

koittaa esimerkiksi sisäisesti organisaation missiota, visiota ja arvoja tai ulkoisesti viran-

omaisten asettamia rajoitteita. Toimintaympäristöön liittyy kiinteästi myös johtajuus, millä 

tarkoitetaan sitä, että ylin johto laatii omaisuudenhallintapolitiikan ja tavoitteet sekä turvaa 

riittävät resurssit omaisuudenhallintajärjestelmälle. Edellä mainittujen pohjalta luodaan 

suunnittelulla strateginen omaisuudenhallintasuunnitelma, mihin kirjataan organisaatio-

suunnitelmasta johdettujen tavoitteiden toteuttamistapa. Riittävien resurssien koordinoinnin 

vuoksi tarvitaan myös tukitoimintoja, jolla omaisuudenhallintajärjestelmälle tuotettua kriit-

tistä omaisuustietoa luodaan, hallitaan ja dokumentoidaan. Tähän liittyy kiinteästi omaisuu-

denhallintajärjestelmän toiminta, joka mahdollistaa omaisuudenhallintatoimintojen ohjaa-

misen, toteuttamisen ja hallinnan. Suorituskykyä organisaation tulisi arvioida omaisuuden 

toiminnan tason, omaisuudenhallinnan sekä omaisuudenhallintajärjestelmän näkökulmista. 



32 

 

Lisäksi arvioinnin tulisi koskea myös ulkoistettua omaisuutta.  Mittaukset itsessään voivat 

olla suoria tai epäsuoria ja taloudellisia tai ei-taloudellisia. Viimeisenä omaisuudenhallinta-

järjestelmään kuuluu parantaminen, joka mahdollistaa järjestelmän jatkuvan kehittymisen 

esimerkiksi toimintaympäristön muuttuessa. Käytännössä parantaminen tapahtuu seuraa-

malla omaisuuden toiminnan tason ja omaisuudenhallintajärjestelmän suorituskykyä. (SFS-

ISO 55000 2014, 20-26.) Suorituskyvyn arviointia käsitellään tarkemmin luvussa 4. 

 

Omaisuudenhallintajärjestelmästä saadaan vielä enemmän irti, jos se yhdistetään organisaa-

tion muihin johtamisjärjestelmiin. Eräs yleisesti käytössä oleva ohjaus- ja johtamisjärjes-

telmä on Demingin laatuympyrä (Plan-Do-Check-Act), jota pidetään keskeisenä työkaluna 

jatkuvan parantamisen prosessiin ja johon voidaan sijoittaa edellä mainitut omaisuudenhal-

lintajärjestelmän osat. Omaisuudenhallintajärjestelmä voidaan myös yhdistää muihin ylei-

sesti käytössä oleviin laatujohtamisjärjestelmiin, kuten Lean tai Six Sigma. (IAM 2015, 25-

26.) Kuvassa 10 on esitetty omaisuudenhallintajärjestelmän osien sijoittuminen Demingin 

laatuympyrään. 

 

 

Kuva 10 Demingin laatuympyrä sijoiteltuna omaisuudenhallintajärjestelmän osilla. (mukaillen IAM 2015, 25.) 

 

•Suunnittelu
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3.3 Omaisuus 

Omaisuudenhallinnan ytimen muodostaa omaisuus, jota voidaan hallita yhtenä ryhmänä tai 

ryhmitellä se luokkien, kokonaisuuksien tai valikoimien mukaan. Määritelmän mukaisesti 

omaisuudella on oikeaa tai potentiaalista arvoa organisaatiolle, joka edelleen voi olla aineel-

lista tai taloudellista. Vastaavasti arvo voi myös olla aineetonta tai ei-taloudellista. Merkille 

pantavaa kuitenkin on, että arvo voi olla positiivista tai negatiivista omaisuuden eliniän, eli 

omaisuuden luomisen ja käytöstä poistamisen välisen ajan eri vaiheissa. (SFS-ISO 55000 

2014, 10 & 34.) Omaisuuden elinjaksoa tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.4. 

 

Kaukolämmön jakelujärjestelmässä suurimman omaisuuserän muodostaa jakeluverkosto. 

Tyypillisesti jakeluverkosto jaetaan edelleen runko-, siirto- ja talojohtoihin niiden käyttötar-

koituksesta riippuen. Näiden alle voidaan luoda luokitteluja muun muassa johtorakenteen tai 

dimension mukaan. Jakeluverkoston lisäksi kaukolämpöjärjestelmään kuuluu kaivoja ja lai-

teasemia, joita ovat muun muassa välipumppaamot ja siirrinasemat. Näiden alle voidaan 

luokitella edelleen esimerkiksi pumppujen, venttiileiden ja kaivo- tai rakennustyypin mu-

kaan. Lisäksi järjestelmään kuuluu asiakaskohteet, joissa sijaitsee muun muassa venttiileitä, 

energianmittauksia sekä erilaisia paine- ja lämpötilamittauksia. (Mäkelä & Tuunanen 2015, 

50-51.) 

 

Luvussa 3.1 määriteltiin omaisuus ISO 55000 -standardisarjan pohjalta sekä sivuttiin näkö-

kulmaa, jonka mukaan omaisuus voi olla muutakin kuin fyysistä. Omaisuus voi olla fyysisen 

lisäksi luonteeltaan taloudellista tai aineetonta. Lisäksi omaisuudeksi voidaan laskea sellai-

set organisaatiolle tärkeät osat, kuten henkilöstöresurssit, osaaminen ja tieto. (Anthony & 

Hastings 2015, 6-7.)  

 

3.4 Omaisuuden elinkaari 

Omaisuuden elinkaari voidaan ymmärtää tarkoittavan omaisuuden luomisen ja käytöstä 

poistamisen välisen ajan eri vaiheita. Omaisuudenhallinnan standardisarja SFS-ISO 55000 

käyttää tälle termiä elinjakso (SFS-ISO 55000 2014, 34), jonka se määrittelee seuraavasti 

”omaisuuden hallintaan liittyvät vaiheet”. Tässä työssä käytetään kuitenkin tästä eteenpäin 

termiä elinkaari, vaikka Järviö & al. (2012, 62.) mukaan elinkaarikäsitettä olisi kuitenkin 



34 

 

suositeltavaa käyttää vain puhuttaessa tuotteista. Elinkaarikäsitteen käyttämistä puoltaa 

muun muassa se, että se on yleisesti ymmärrettävissä oleva, sekä englannin kielessä elinkaari 

ja elinjakso tunnetaan nimellä life cycle. Standardin mukaan elinjakson aikana omaisuudella 

on arvoa yhden organisaation näkökulmasta ja se sisältää omaisuuden kannalta viisi päävai-

hetta (IAM 2016, 10).  Nämä viisi päävaihetta ovat esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11 Omaisuuden elinkaaren päävaiheet.  

 

Kuvan 11 elinkaaren päävaiheet sisältyvät myös kaukolämpöverkon ja sen komponenttien 

elinkaareen. Perinteisesti ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan jonkin alueen tarve liittyä 

kaukolämpöön ja tehdään kannattavuustarkasteluja saatujen lähtötietojen avulla. Mäkelän ja 

Tuunasen (2015, 19-20) mukaan on tunnusomaista, että kannattavuustarkastelun pohjana 

toimii alueen potentiaalisten liittyjien tyyppi- ja määrätietojen  pohjalta laadittu myyntien-

nuste. Mahdollisen investointipäätöksen jälkeen seuraavat elinkaaren vaiheet sisältävät kau-

kolämpöverkon rakennustoimintaa, jotka ovat esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12 Kaukolämpöverkon rakennustoiminta. (mukaillen Energiateollisuus ry 2016, 2.; PSK Standardisoin-

tiyhdistys ry 2010, 32.) 

 

Kuvan 12 mukaisesti kaukolämpöverkon rakennustoiminnan voidaan nähdä sisältävän uu-

disrakentamista, perusparantamista sekä kunnossapitoa. Kaukolämmön uudisrakentamisella 

tarkoitetaan uusien johtojen rakentamista sekä jossain yhteyksissä myös korvaavaa peruspa-

rantamista. Tällainen tilanne saattaa syntyä vaikkapa silloin, kun rakennetaan alueelle uusi 

johto, jolla korvataan vanhan johdon käyttötarkoitus. Korvaava perusparantaminen voi myös 

kuulua kaukolämmön perusparantamiseen, sillä käytännössä siinä useasti korvataan vanha 

käytössä oleva johto uudella. Perusparantamiseen liittyy myös uudistava perusparantaminen, 

jossa vanha johto korvataan uudella useasti vanhan välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi 

perusparantamista voivat aiheuttaa ulkoiset hankkeet, joissa maanalaisia johtorakenteita siir-

retään tai muutetaan esimerkiksi kaavamuutoksen vuoksi. Kolmantena kaukolämpöverkon 

rakennustoimintaan kuuluu kunnossapito, joka tyypillisesti jaetaan ennakoivaan ja korjaa-

vaan kunnossapitoon. (Energiateollisuus ry 2016, 2-3.) Ennakoiva ja korjaava kunnossapito 

voidaan myös tuntea nimillä suunniteltu kunnossapito ja häiriökorjaukset. Näistä jälkimmäi-

nen on PSK-standardin 7501 mukainen määritelmä, jonka mukaan näiden kunnossapitola-

jien alle voidaan vielä muodostaa seuraavia kunnossapidon alalajeja: ehkäisevä kunnossa-

pito, kunnostaminen, parantava kunnossapito, välittömät korjaukset sekä siirretyt korjaukset. 

(PSK Standardisointiyhdistys ry 2010, 32.; Energiateollisuus ry 2018a, 6-17).  
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3.4.1 Tarpeen tunnistaminen ja hankinta  

Omaisuuden elinkaari alkaa tarpeen tunnistamisesta. Tässä elinkaaren ensimmäisessä vai-

heessa analysoidaan ja kartoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla voidaan saavuttaa tavoite, mihin 

omaisuuden hankinnalla pyritään. Tarpeen tunnistamista seuraa omaisuuden hankintavaihe, 

joka koostuu tyypillisesti suunnittelusta, hankinnasta, rakentamisesta, asentamisesta, käyt-

töönotosta ja luovutuksesta. Nämä kaksi vaihetta ovat merkittäviä tarkasteltaessa omaisuu-

den koko elinkaarta sekä ominaisuuksia, sillä optimaalisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa 

omaisuuden kustannuksiin, tehokkuuteen, suorituskykyyn, riskeihin sekä kestävyyteen. 

(IAM 2016, 10.) 

 

Koska kaukolämmitys on luonteeltaan liiketoimintaa, tarpeen tunnistaminen perustuu pit-

kälti talousnäkökulmiin. Kun tarve käyttöomaisuusinvestoinnille on tunnistettu, niin aluksi 

Koskelaisen & al. (2006, 465 & 469) mukaan tehdään kannattavuustarkasteluja kohteesta 

kaukolämmön yleissuunnittelun yhteydessä. He jatkavat edelleen, että tämä vaihe määritte-

lee pitkälti pidemmän aikahorisontin kannattavuuden, sillä lämmönjakelun pääomakustan-

nukset – ja samalla valtaosa kaukolämpöyrityksen kokonaiskustannuksista - määrittyy pää-

asiallisesti tässä vaiheessa. Tyypillisesti fyysisen käyttöomaisuuden hankintapäätökset ovat 

yhdistelmä teknistä ja taloudellista päätöksentekoa, jossa huomioidaan tekniset edellytykset 

sekä kirjanpidon ja talousanalyysien näkökulmat (Anthony & Hastings 2015, 93). Koskelai-

sen & al. (2006, 469) mukaan kaukolämmön yleissuunnittelun yhteydessä tehtävässä kan-

nattavuuslaskennassa tarkastellaan investointia kassavirtalaskelman pohjalta, johon on py-

ritty huomioimaan realistisesti pääoma- ja käyttökustannukset.  

 

Kannattavuustarkastelu on vain yksi osa yleissuunnittelua, sillä kaukolämmön laatu määri-

tellään pitkälti jo yleissuunnittelun yhteydessä. Yleissuunnitelma on ajantasainen ja mahdol-

lisimman realistinen näkemys verkon lopullisesta rakenteesta. Yleissuunnittelun lähtötietona 

toimivat yleensä selvitykset ja päätökset koskien alueita, joita ollaan liittämässä kaukoläm-

pöön. Tarkastelussa tärkeänä tietona pidetään alueen tehontarvetta nyt ja tulevaisuudessa, 

joiden avulla pysytään hahmottamaan alueen lopullista tilaa suhteessa kokonaisverkostoon.  

Yleissuunnittelussa keskeisenä johtoajatuksena on lämmön riittävyys kaikissa käyttötilan-

teissa välttäen turhia lämpö- ja painehäviöitä verkon jokaisessa osassa, unohtamatta ympä-
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ristönäkökulmia. Lämmön riittävyyteen asiakkaille voidaan vaikuttaa verkoston mitoituk-

sella sekä useilla syöttösuunnilla, joista viimeksi mainittu on mahdollista toteuttaa rengas-

verkolla tai hajautetulla tuotannolla. Verkostomitoitus ja syöttösuunnat liittyvät myös toimi-

tusvarmuuteen, joka on tärkeä laatumittari kaukolämmön jakelussa. Ympäristön kannalta on 

tärkeää huomioida työmaiden turvallisuus sekä ympäristölle aiheutuvien haittojen mini-

mointi, joihin otetaan tyypillisesti kantaa verkostosuunnitelmassa. Nämä yleissuunnitelmaa 

yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ovat enemmän rakentamista ohjaavia työkohdesuunni-

telmia. Verkostosuunnitelmat ovat uuden tai saneerattavan verkko-osan suunnitelmia, joissa 

perehdytään rakennettavan verkoston lähellä sijaitsevaan muuhun infraan ja erityispiirtei-

seen huolehtien riittävästä suojaetäisyydestä niihin. Laadullisesti verkostosuunnittelussa vai-

kutetaan merkittävästi omaisuuden elinkaareen, sillä siinä tehdään materiaali- ja rakenneva-

linnat. Verkostosuunnittelua ohjaa ajatus siitä, ettei ulkopuolinen vesi pääse kaukolämmön 

virtausputkien kanssa kosketuksiin ja että työ tehdään tehokkaasti kustannuksien sekä ajan-

käytön kannalta. (Energiateollisuus ry 2018a, 5-7.; Energiateollisuus ry 2015, 11.)  

 

Kaukolämpöverkon rakentaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen erilliseen urakkaan, tai 

yhteen kokonaisvastuu-urakkaan. Pääpiirteittäin kaukolämpöverkon rakennus jakaantuu 

maanrakennus-, putki- ja eristysurakkaan. Maanrakennusurakoitsija vastaa kaukolämpötyö-

maalla suunnitelmien mukaisista kaivannon kaivuu- ja täyttötöistä. Putkiurakoitsijan vas-

tuulla on kaukolämpöelementtien yhdistäminen kaivannossa, sekä lisäksi urakasta riippuen 

niiden hankinta. Käytännössä tämä on vaihe, jossa virtausputkien ja kaukolämpöelementtien 

liittäminen toisiinsa tapahtuu suunnitelmien mukaisesti. Kolmas urakkatyyppi käsittelee 

eristystä, joka tarkoittaa eristämättömien virtausputkiosien eristystä. (Koskelainen et al. 

2006, 184-197.) Rakentamisen kannalta tämä kolmas vaihe on omaisuuden elinkaaren kan-

nalta keskeinen, sillä Suomessa yleisin vauriosyy on ollut jo vuosia epätiivis suojakuoriliitos 

muovisuojakuorirakenteellisten johtojen keskuudessa, joita tänä päivänä pääasiassa raken-

netaan. Myös aiemmin yleisessä betonikanavarakenteessa tyypillisin vaurion aiheuttaja on 

ollut epätiivis betonielementtisauma. (Energiateollisuus ry 2020c, 6.) Laatunäkökulmasta 

rakentamiselle on tärkeää, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Tä-

män vuoksi onkin tärkeää, että verkostosuunnitelmat ovat hyvin laadittuja huomioiden ym-

päristö, johon rakennustyö kohdistuu. Myös urakoitsijan ja rakennuttajan välinen avoin yh-

teistyö mahdollistaa työmaiden tehokkaan läpiviemisen. (Energiateollisuus ry 2015, 15.) 
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3.4.2 Operointi ja kunnossapito 

Operoinnin ja kunnossapidon tarkoitus on käyttää omaisuutta suunnitellussa tehtävässään 

siten, että saavutetaan suurin mahdollinen hyöty huolehtien omaisuuden luotettavuudesta, 

suorituskyvystä sekä kestävyydestä. Luonteeltaan tämä on jatkuva prosessi, jossa omaisuu-

desta saatavan datan avulla pyritään löytämään parannusehdotuksia joko käyttö- ja kunnos-

sapitoprosessiin tai omaisuuteen itsessään. (IAM 2016, 10.) 

 

Luvussa 2.2 on käsitelty merkittävimmät kaukolämmön jakelujärjestelmän käyttöön liittyvät 

asiat. Vastaavasti jakelujärjestelmän kunnossapidon tavoite on Koskelaisen & al. (2006, 

347) mukaan ylläpitää jakelujärjestelmän kapasiteettia optimoiden kustannukset. He jatka-

vat edelleen, että käytännössä tämä tarkoittaa korjaustoiminnan lisäksi käytettävyyden pa-

rantamista muun muassa estämällä vikaantumista, pidentämällä laitteiston ikää, kartoitta-

malla ongelmallisia kohtia sekä nostamalla esiin perusparannettavia kohteita. Edellisen lis-

tauksen perusteella kaukolämpöverkonkin kunnossapito voidaan nähdä Järviö & al. (2012, 

14) mainitsemana vikojen ja vikaantumisen hallintana sekä estämisenä. He jatkavat edelleen, 

että järjestelmän tehokas käyttö ja toiminnan luotettavuus onkin kunnossapito- ja käyttötoi-

minnan yhteistulos. Kaukolämpöverkon kunnossapito voidaan jakaa kuvan 12 perusteella 

ennakoivaan ja korjaavaan kunnossapitoon, tai PSK 7501 standardin mukaisiin samaa tar-

koittaviin suunniteltuun kunnossapitoon ja häiriökorjauksiin.  

 

Kaukolämpöverkon ennakoivalla kunnossapidolla pyritään minimoimaan vikojen ja vauroi-

den seuraukset sekä saamaan kuntotietoa verkosto-omaisuudesta kunnonvalvonnan avulla. 

Pääasiassa ennakoiva kunnossapito painottuu kaivoihin, asiakaskohteiden lämmönjakohuo-

neessa sijaitsevaan mittauskeskukseen sekä ilmajohtoihin. Käytännössä kaivojen osalta en-

nakoiva kunnossapito tarkoittaa betoni- ja maaventtiilikaivokierroksia, joissa kaivojen kunto 

ja niissä sijaitsevien komponenttien toiminta todetaan. Periaate on sama myös lämmönjako-

huoneiden osalta, jossa todetaan kaukolämpöyhtiön vastuulla olevien komponenttien kunto 

ja toimivuus. Havaintojen perusteella voidaan tehdä pieniä ennakkohuoltotöitä, joilla pyri-

tään jatkamaan omaisuuden elinkaarta. Kaikkien ennakkohuoltokohteiden suoritusväli sekä 

muu toteutukseen liittyvä on dokumentoituna kunnossapito-ohjelmassa. Tyypillisesti nämä 

kohteiden ennakkohuoltoon liittyvät asiat perustuvat kokemusperäiseen tietoon, kunnossa-

pitohistoriaan sekä alan toimijoiden hyviksi havaittuihin käytänteisiin. Huomioitavaa on, 
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että ennakkohuollot mahdollistavat verkosto-omaisuudesta saatavan tiedon kunnonvalvon-

nan lisäksi. Kunnonvalvonnallisia tyypillisiä toimenpiteitä ovat muun muassa erilaiset läm-

pökamerakuvaukset sekä verkoston lisäveden seuranta. Ennakoivasta kunnossapidosta huo-

limatta kaukolämpöverkossa aiheutuu aika ajoin vuotoja, jotka vaativat korjausta. Tämä kor-

jaavana kunnossapitona tunnettu toimenpide voi olla välitöntä, joita ovat muun muassa suu-

ret vuototapaukset tai siirrettyä, jolloin korjaustyö tehdään parempana ajankohtana. (Ener-

giateollisuus ry 2018b, 6-19.)  

 

3.4.3 Hävittäminen tai uusiminen 

Silloin, kun käyttöiän voidaan nähdä olevan lopussa, vaihtoehtona on omaisuuden toimin-

nallisuuden lopettaminen pysyvästi tai korvaaminen uudella. Se kumpaan päädytään riippuu 

muun muassa seuraavista omaisuuden tekijöistä: kyky vastata alun perin suunniteltuun toi-

mintaan, häiriöt, taloudelliset raja-arvot, lakisääteiset vaatimukset tai sopimukselliset asiat. 

Tämä vaihe vaikuttaa kuitenkin omaisuuden elinkaaren kokonaiskustannuksiin, joten on tär-

keää, että hävittäminen tai uusiminen huomioidaan jo investointipäätöstä tehtäessä. Omai-

suuden käyttöikä voidaan arvioida muun muassa teknisen, taloudellisen tai kirjanpidollisen 

menetelmien kautta. Näistä tekninen käyttöikä tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jolloin omaisuus 

pystyy toteuttamaan suunnitellun toimintansa. Taloudellisessa käyttöiässä vertaillaan toi-

minnallisuutta omistamisen kustannuksiin ja riskeihin. Kirjanpidollinen käyttöikä muodos-

tuu omaisuuden hankinnan pääomasijoituksen ja sen tasevaikutukseen poistojen kautta. 

(IAM 2016, 10.) 

 

Kaukolämpöverkon suunnitelmalliseen hallintaan on yleensä laadittu perusparannusstrate-

gia, jossa tarkastellaan myös johto-osuuksia, missä uusiminen tai hävittäminen on ajankoh-

taista. Tyypillisesti käyttöikänsä päässä oleva verkon osa korvataan uudella, mikä sijoittuu 

alkuperäisen viereen. Mikäli verkon osan alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut tai 

muuttumassa, lisäksi tarkastetaan mitoitustiedot sekä sijoituspaikka. (Energiateollisuus ry 

2016, 1-3.) Perusparantamisen yhteydessä vanha verkon osa voidaan jättää maahan, tai pois-

taa se. Poistamiselle on yleensä perusteena se, että vanha verkon osa aiheuttaa haittaa tai 

vaaraa tulevaisuudessa. (Energiateollisuus ry 2011, 8.) 
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3.5 Elinkaaren hallinta 

Omaisuudenhallinnan elintärkeä näkökohta on tehokas, yhtenäinen ja optimaalinen päätök-

senteko. Käytännössä tämä tarkoittaa omaisuuden elinkaaren hallintaa optimoimalla omai-

suuden elinkaarikustannuksia ja omaisuudella tuotettavaa hyötyä siten, että omaisuuden 

elinkaaren aikainen arvo on mahdollisimman suuri. (IAM 2015, 13.) Edellisessä lauseessa 

esiintyvä ”arvo” määriteltiin aikaisemmin työssä tarkoittamaan sitä, että omaisuus tuottaa 

organisaatiolle ja sen sidosryhmille niiden määrittelemän arvon. Järvisen (2020b) mukaan 

jokaiselle sidosryhmälle omaisuus tuottaa erilaista arvoa. Tarkasteltaessa tätä kaukolämmön 

näkökulmasta, tämä voi konkreettisesti tarkoittaa asiakkaalle toimitusvarmaa lämmitysener-

giaa ja kaukolämpöyhtiölle kohtuullista varmaa tuottoa.  

 

Kuten edellisestä kappaleesta huomaamme, omaisuuden elinkaaren optimointiin liittyvä 

päätöksenteko useasti tarkoittaa kompromissin löytämistä osin ristiriitaisistakin tavoitteista. 

Päätöksentekoprosessin tulisi olla sitä monisyisempi, mitä kriittisemmästä ja suuremmasta 

kohteesta on kyse. Käytännössä tämä tarkoittaa pätevän tahon tekemiä yksinkertaisia pää-

töksiä ja moninmutkaisempien kohdalla soveltuvien työkalujen ja tekniikoiden käyttämistä, 

jotka edesauttavat päätöksentekoprosessia. (IAM 2015, 13.) Seuraavissa alaluvuissa tarkas-

tellaan elinkaaren vaiheiden vaikutusta aikaisemmin mainittuihin arvon näkökulmiin. 

 

3.5.1 Investointiprosessin vaikutus omaisuudella tuotettuun arvoon 

Luvun 3.4 perusteella kaukolämpöyhtiön taloudellinen menestyminen pidemmällä aikavä-

lillä perustuu pitkälti yleisuunnittelun yhteydessä suoritettavaan kannattavuustarkasteluun 

käyttöomaisuusinvestoinneista. Tyypillisesti tämä tehdään kassavirtalaskelman pohjalta, 

jossa pyritään huomioimaan elinkaaren aikaiset pääoma- ja käyttökustannukset. Edellä mai-

nituille kustannuslajeille Balzer & Schorn (2015, 129.) käyttää termejä CAPEX (pääoma-

/investointikustannukset) ja OPEX (käyttö-/kunnossapitokustannukset). Koskelaisen & al. 

(2006, 465 & 469.) mukaan kaukolämpötoiminnalle on tyypillistä, että käyttöomaisuusin-

vestoinnit (CAPEX) ovat etupainotteisia ja rahoitustarve täten alkuvaiheessa suuri. Tämän 

jälkeen kustannukset muodostuvat pääasiassa käytöstä ja kunnossapidosta (OPEX). Malli 

noudattelee pitkälti Marquez & al. (2012, 86) esittämää elinkaarikustannusanalyysin 
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(LCCA) mallia, josta Anthony & Hastings (2015, 149) käyttää lyhyemmin termiä elinkaari-

kustannukset (LCC). Marquez & al. (2012, 86) mukaan elinkaarikustannuksiin huomioidaan 

kaikki ne kustannukset, joita muodostuu omaisuuserän elinkaaren aikana. He jatkavat edel-

leen, että tämän vuoksi työkalua voidaan pitää tärkeänä arvioitaessa uudis- tai korvausinves-

tointeja, sillä se paljastaa kannattamattomia vaihtoehtoja riittävän ajoissa huonojen päätösten 

välttämiseksi. Tyypillisesti elinkaarikustannukset esitetään ymmärrettävässä muodossa, joka 

voi olla vaikkapa diskontattu kassavirta (IAM 2015, 11). Kuvassa 13 on esitetty elinkaari-

kustannuksien vaiheet ja omaisuuden riskin kasvaminen ajan mittaan. 

 

 

Kuva 13 Elinkaarikustannuksien sekä riskin muodostuminen. (mukaillen Marquez et al. 2012, 86.) 

 

Etenkin infrastruktuuriin kohdistuvien investointipäätöksien tueksi elinkaarikustannusana-

lyysi on hyvin soveltuva. Balzer & Schorn (2015, 140) mainitsevatkin, että menetelmä mah-

dollistaa optimaalliset investointipäätökset. On kuitenkin muistettava, että oletukset omai-

suuden elinkaaresta sisältävät monia epävarmuustekijöitä, jonka vuoksi on tärkeää kehittää 

elinkaaren arviointimenetelmiä toteutuneen tiedon pohjalta (IAM 2016, 11). Lisäksi Ant-

hony & Hastings (2015, 105) muistuttavat, että investointipäätöksiä tulisi aina arvioida use-

ammalla menetelmällä, joista yleisimpinä he mainitsevat takaisinmaksuajan, sisäisen korko-

kannan, nettonykyarvomenetelmän sekä kannattavuusindeksin.  

 

Kuvassa 13 esiintyvä riski on välttämätöntä huomioida, kun pyritään tehokkaaseen inves-

tointipäätökseen. Riskinarvioinnissa tarvitaan tyypillisesti omaisuuden suunnitelmallisen 
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toiminnan uhkaavien tekijöiden todennäköisyyksiä ja ennusteita, jotka voivat aiheuttaa suo-

ria tai epäsuoria kustannuksia. Vaikka etenkin epäsuorien kustannuksien arviointi on haas-

tavaa, niin niitä ei saisi jättää huomioitta. Huomioitavaa on, että riskit voivat liittyä omai-

suuteen itsessään, elinkaaren aikana kohdistettuihin toimiin tai ulkoisiin riskeihin. (IAM 

2016, 11-12.) Kaukolämpöverkoston tapauksessa edellä mainitut suorat kustannukset voivat 

tarkoittaa esimerkiksi vuodon korjausta ja epäsuorat kustannukset kaukolämmön luotettavan 

maineen kärsimistä. Vastaavasti ulkoinen riski voi tarkoittaa ennustettujen myyntitulojen 

pienentymistä lämmöntarpeen vähentymisen myötä.  

 

Edellisen kappaleen perusteella investointipäätöksiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, 

joista kaukolämmön tapauksessa etenkin tuottojen ennustamisen voidaan nähdä olevan han-

kalaa, sillä yleissuunnitteluvaiheessa liittymä- ja myyntitulot ovat vielä arvioita. Investoin-

nin suuruusluokkaa sen sijaan voidaan arvioida Energiateollisuus ry:n vuosittain julkaise-

man kaukolämpöjohtojen rakennuskustannukset valtakunnallisesti-tilaston pohjalta (Ener-

giateollisuus ry 2020b, 1-2). Paljon julkista keskustelua aiheuttanut sähkön jakeluverkon re-

gulaatiomalli sisältää muun muassa tehostamiskannustimen. Lågland (2015, 22-23) mainit-

see raportissaan, että tämän tavoitteena on verkonhaltijan toiminnan tehostaminen, jota tar-

kastellaan yleisen tehostamistavoitteen ja verkonhaltijoiden kustannustehokkuuserojen 

kautta. Hän jatkaa edelleen, että toiminta on silloin tehokasta, kun siihen käytetyt kustan-

nukset ovat mahdollisimman pienet suhteessa tuottoihin. Vaikka kaukolämpöpuolella ei sa-

manlaista yleistä tehostamistavoitetta olekaan, voidaan samanlaista ajatusmallia soveltaa 

myös kaukolämpöverkonhaltijoiden välillä. Tällöin omien investointikustannuksien suh-

detta rakennettuun jakeluverkkoon verrataan aiemmin mainittuun kaukolämpöjohtojen ra-

kennuskustannukset-tilastoon. Kuvassa 14 on esitetty nykyään pääasiassa rakennettavan 

kiinnivaahdotetun johtorakenteen kokonaiskustannuksien kehittyminen 1988 – 2019. 

 



43 

 

 

Kuva 14 Kiinnivaahdotetun yksi- sekä kaksiputkijohdon kokonaiskustannuksien kehittyminen 1988 – 2019. 

(Energiateollisuus ry 2020b, 8.) 

 

Oikein kohdistettujen investointien lisäksi yleissuunnittelun yhteydessä määritetään pitkälti 

verkoston toimitusvarmuus mitoituksen ja syöttösuuntien avulla. Edellisten kohtien perus-

teella voidaankin sanoa, että yleissuunnittelun merkitys etenkin omaisuuskokonaisuuden ta-

loudellisuuden ja toiminnallisuuden kannalta on merkittävin. Kohti paremman toiminnalli-

suuden omaavaa verkkoa toimii Energiateollisuus ry:n (2018a, 5-6) esiin nostama näkö-

kohta, että yleissuunnittelun yhteydessä tulisi aina etenkin suurempien hankkeiden kohdalla 

hyödyntää verkoston laskenta-/simulointiohjelmistoja. Sovi ei myöskään unohtaa esiselvi-

tyksien ja päätöksien laatua, mitkä ohjaavat pitkälti verkostomitoitusta ja toimivat lähtötie-

tona yleissuunnittelulle. Yleissuunnittelua yksityiskohtaisemmassa verkostosuunnittelussa 

optimaaliseen kustannus- ja laatusuhteeseen voidaan vaikuttaa oikeilla rakenne- ja työme-

netelmävalinnoilla, joista Energiateollisuus ry (2018a, 8-11.) julkaisee säännöllisesti ohjeis-

tuksia ja suosituksia. 

 

Investointiprosessiin laskettavalla kaukolämpöverkon rakentamisella on luvun 3.4 perus-

teella merkittävä vaikutus omaisuuden elinkaaren kustannuksiin ja toimitusvarmuuteen. 

Jotta verkosto-omaisuus suoriutuisi mahdollisimman suunnitellun mukaisesti käyttötarkoi-

tuksestaan, on suunnitelmallisuuden seuranta laadun- ja aikatauluvalvonnan kautta tärkeä 
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elementti rakentamista. Laadunvalvonnan tärkeyttä korostaa valitettava vauriotilastoissa nä-

kyvä ilmiö, jonka mukaan yleisin vuodon aiheuttaja Suomen kaukolämpöverkoissa on epä-

tiivis suojakuoriliitos, joka tyypillisesti aiheutuu rakentamisvaiheessa. Energiateollisuus 

ry:n (2018a, 32-35) mukaan hyvän pohjan laadunvarmistukselle luo pääurakoitsijan laatima 

työmaakohtainen laatusuunnitelma, joka sisältää seuraavia asioita: kohteen ominaispiirteet 

laatutavoitteineen, vastuutahot, suunnitelman ylläpito, laadunohjaus sisältäen riskit ja enna-

koivat toimet, laadunvalvonta ja yleiset tarkastus- sekä kokouskäytännöt. Lähtökohta on, 

että työmaalla käytetään sertifioituja kaukolämpöelementtejä ja -osia, joiden asianmukainen 

kunto tarkastetaan visuaalisesti ennen asennusta. Tämän jälkeen laadunvalvonta perustuu 

pitkälti asianmukaisiin kaivantoihin sekä hitsisaumoihin sekä suojakuoriliitoksiin. Uuden 

johto-osan tiiviys on mahdollista todeta vesi- tai ilmapainekokeella, jonka yhteydessä tyy-

pillisesti tarkastetaan hitsisaumat visuaalisesti. Lisäksi hitsasaumoja on suositeltavaa tarkas-

taa tietty osuus NDT-testauksella, joka antaa visuaalista tarkastusta tarkempaa tietoa hitsien 

laadusta. Suojakuoriliitoksien tarkastus tapahtuu joko visuaalisesti tai ilmaylipainekokeella. 

(Energiateollisuus ry 2018a, 32-35) 

 

3.5.2 Käyttö- ja kunnossapitoprosessi 

Lukujen 2.2 ja 3.4 perusteella kaukolämpöverkon käytöllä vaikutetaan merkittävästi omai-

suuden käytönaikaisiin kustannuksiin sekä asiakkaalle toimitetun lämmön laatuun. Koske-

laisen & al. (2006, 465-466) mukaan asiantuntevalla käytöllä ja kunnossapidolla voidaan 

vaikuttaa jatkuvasti käytönaikaisiin kustannuksiin. He jatkavat edelleen, että kaukoläm-

pöyrityksen tulisi pyrkiä aktiivisesti pienentämään kustannustasoa säästöpotentiaalia omaa-

vissa kohteissa, joita ovat muun muassa verkon lämpöhäviöt ja pumppausenergia. Tyypilli-

sesti verkon lämpöhäviöt aiheuttavat suurimman juoksevan kuluerän, jonka vuoksi kauko-

lämpöyhtiöt ovat ottaneet käyttöön viime vuosina erilaisia menoveden optimointijärjestel-

miä. Promaint-lehden (Promaint 2020) artikkelin mukaan dynaamisen mallinnuksen avulla 

toteutetussa optimoinnissa haetaan optimitasoa verkostohäviöiden ja pumppausenergian vä-

liltä. Huomioitava optimoinnissa on, ettei menoveden lämpötila laske liian alhaiseksi asia-

kaskohteissa, mikä käytännössä tarkoittaa 60-65 °C lämpötilatasoa. Asiakkaalle toimitetun 

lämmön laatu ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen asia. Energiateollisuus ry:n (2015, 10) 
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mukaan asiakkaan lämmöntoimituksen kokonaislaatu on selvitettävissä vain asiakasky-

selyillä, sillä käytetyt tunnusluvut mittaavat enemmän toimituksen laatua keskimääräisesti 

sekä määrällisesti, tuleeko lämpöä vai ei. Tätä tukee Sernhed & al. (2015, 11-12) päätelmä, 

että kaukolämmön luonteesta johtuen sillä ei ole samanlaisia laatukriteereitä kuin vaikkapa 

sähkön jakelulla. He jatkavat edelleen, että tämä monimutkaistaa lämmön jakelun laadun 

määrittelemättömyyden myötä vaikutusten arviointia muun muassa riskimatriisi-pohjaisilla 

työkaluilla.  

 

Käytön lisäksi käytönaikaisiin kustannuksiin sekä toimitusvarmuuteen vaikuttava asia on 

kunnossapito. Tunnusomaista kaukolämpöverkoston kunnossapidolle on, että verkosto si-

jaitsee pääasiassa maan alla. Sernhed & Jönsson (2017, 381-382.) mainitsevatkin, että si-

jaintinsa vuoksi verkoston kuntotarkastus on kallista ja saatava kuntotieto on monin osin 

vaillinaista. He jatkavat edelleen, että talousnäkökulmasta putkia tulisi kuitenkin hyödyntää 

mahdollisimman kauan, vaarantamatta toimitusvarmuutta ja turvallisuusnäkökohtia. Edellä 

mainitut asiat voidaan nähdä kaukolämpöverkon kunnossapidon haasteina, jotka eivät kui-

tenkaan poista kunnossapidon tarvetta. Energiateollisuus ry:n (2018b, 1-2) mukaan kauko-

lämpöverkon kunnossapitotoiminnan tulisi olla systemaattista, suunnitelmallista, pohjautua 

ennakoivaan kunnossapitostrategiaan sekä olla järjestelmällisesti dokumentoitua. Taho nos-

taa esiin myös näkökohdan, että jo suunnitteluvaiheessa määritellään pitkälti kunnossapidon 

elinkaaren aikaisia kustannuksia muun muassa sulkuventtiilien sijoittelun myötä. Luvun 

3.4.2 perusteella kaukolämpöverkon kunnossapidolle on ominaista jaksotetun kunnossapi-

don toimet, joita ovat muun muassa kaivo- ja lämmönjakohuonetarkastukset. Nämä ovat 

oleellisia jo kuntotiedon keräämisen kannalta, mutta etenkin isompien parantavan kunnos-

sapidon ja perusparannuskohteiden valintaan on perusteltavaa käyttää erilaisia työkaluja ja 

menetelmiä. Sernhed & Jönsson (2017, 382-383.) mainitsevatkin, ettei toimivan johtoraken-

teen uudistaminen ole taloudellisesti perusteltavissa ja alalle tyypillinen reaktiivinen strate-

gia onkin vuodonkorjaus sen ilmaantuessa ja suunnitelmallisempi uudistaminen myöhem-

min. He jatkavat edelleen, että tämä strategia kuitenkin sisältää tietoisia riskejä turvallisuu-

den ja tulevaisuuden investointien näkökulmasta. Tämän vuoksi aikaisemmin mainittuja 

kunnossapito- ja perusparannuskohteiden valinnan työkaluja tulisi käyttää ja kehittää. 
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Kaukolämmön jakelutoiminnassa kunnossapito- ja perusparannuskohteet perustuvat tyypil-

lisesti perusparantamisstrategiaan. Edellisessä kappaleessa esiintyneet kaukolämpöverkon 

kunnossapidon tyypilliset piirteet aiheuttavat sen, että eksaktia kuntotietoa on vaikeaa saada. 

Energiateollisuus ry:n (2016, 4-7) mukaan yleispätevää perusparannusstrategiaa on vaikea 

luoda, sillä verkostot ovat erilaisia niin johtorakenteiden kuin tuotantotapojen mukaan. Ylei-

senä johtoajatuksena perusparannusstrategiaa luodessa tulisi olla tunnistettujen toimitusvar-

muutta uhkaavien tekijöiden poistaminen suunnitelmallisesti. Tyypillisesti tämä alkaa kau-

kolämpöverkon arviointiprosessilla, jonka perusteella nousee perusparannuskohteita toteu-

tukseen. Koska etenkin suurissa verkoissa kohteita voi olla paljon, kohteiden priorisointi on 

tärkeää käyttäen esimerkiksi riskimatriisia. Yhdistyksen esittämässä riskimatriisissa kohteet 

priorisoidaan todennäköisyyden ja riskin perusteella. Riski saadaan todennäköisyyden ja 

seurauksien pisteytyksen summan tulona. Kuvassa 15 on esitetty riskin muodostuminen. 

 

 

Kuva 15 Esimerkki riskimatriisista. (mukaillen Energiateollisuus ry 2016, 7.) 
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Energiateollisuus ry:n malliriskimatriisi on pitkälti samanlainen kuin Sernhed & Jönsson 

(2017, 388-390.) esittelemä Fortumin riskien arviointi-malli. Tämä Fortumin Ruotsissa käyt-

tämä malli on rakennettu toimijan verkkotietojärjestelmään helposti mitattavan omaisuusda-

tan perusteella. Fortumin mallissa johtorakenteen vaurioitumisen todennäköisyyttä arvioi-

daan iän, tyypin ja asennusmaaston perusteella. Vastaavasti seurauksia arvioidaan mallissa 

putkidimension ja asennusmaaston perusteella. Kuvassa 16 on esitetty näiden vaikutus riskin 

muodostumiseen. Kuvan 16 perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi korkean vikaantu-

misen omaava DN100 johtorakenne sisätiloissa muodostaa äärimmäisen riskin. 

 

 

Kuva 16 Fortumin käyttämä riskien arviointi-malli. (mukaillen Sernhed & Jönsson 2017, 388-389.) 
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4 SUORITUSKYKY JA SEN MITTAAMINEN 

Neljännessä luvussa käsitellään suorituskykyä ja sen mittaamista. Luvussa käsitellään myös 

miksi tavoitteet ovat suorituskyvyn mittaamiseen kannalta tärkeitä ja miten suorituskyvyn 

mittaamisesta saadaan kaikki irti. Erityisesti tarkastellaan omaisuuden toiminnan tason mit-

taamista ISO 55000 -standardisarjan pohjalta.  

 

4.1 Yleistä 

Käsitteenä suorituskyky voidaan ymmärtää monella tapaa. Laitinen (2003, 20) määrittää 

suorituskyvyn seuraavasti ”yrityksen kyky saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin”. Laitinen (2003, 26) täsmentää edellistä määritelmää 

edelleen, että yrityksen suorituskyky voidaan nähdä tarkoittavan kykyä maksimoida omista-

jien hyöty sekä tyydyttää yrityksen sidosryhmien tarpeet. Vastaavasti ISO 55000 -standar-

disarja (SFS-ISO 55000 2014, 30) määrittelee suorituskyvyn seuraavasti ”Mitattavissa oleva 

tulos, joka voi liittyä joko määrällisiin tai laadullisiin havaintoihin. Suorituskyky voi liittyä 

toimintojen, prosessien, tuotteiden (joihin sisältyvät myös palvelut), järjestelmien tai orga-

nisaatioiden hallintaan.” Näiden määritelmien myötä suorituskyvyn voidaan nähdä tarkoit-

tavan mitattavissa olevaa tulosta, joka kertoo kuinka hyvin kohde pystyy saavuttamaan sille 

asetetut tavoitteet huomioiden rajoitteet. 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen on useita eri tapoja, jotka eroavat hieman käyttötavaltaan. Ylei-

sesti käytössä olevia suorituskyvyn mittaamiseen käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa 

KRI, RI, PI ja KPI, jotka kaikki mittaavat hieman eri asioita. Seuraavassa yleisesti kolmesta 

ensin mainitusta mittaustavasta, sekä esimerkkejä niiden käytöstä: 

• KRI (Key Result Indicator) – vapaasti suomennettuna avaintulosindikaattori – kertoo 

yleisesti, kuinka organisaatio on pärjännyt. Esimerkkeinä avaintulosindikaattorista 

voidaan mainita asiakastyytyväisyys tai nettotulos ennen veroja. Indikaattorille on 

ominaista, että se on tulos monen tekijän summasta ja tarkasteltava ajanjakso on kuu-

kaudesta ylöspäin.  

• Tulosindikaattori (RI, Result Indicator) kertoo mitä on tehty. Esimerkkeinä tulosin-

dikaattorista voidaan mainita eilinen myynti tai sairaalan vuodepaikkojen täyttöaste.  
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• Suorituskykyindikaattori (PI, Performance Indicator) kertoo mitä organisaation tulisi 

tehdä. Esimerkkeinä suorituskykyindikaattorista voidaan mainita myöhästyneet toi-

mitukset tai myynnin prosentuaalinen nousu avainasiakkaille. Näille indikaattoreille 

on tyypillistä, etteivät ne ole liiketoiminnan ydinmittareita, vaan ne auttavat tiimejä 

tai osastoja kytkemään oman suorittamisen organisaation strategiaan. (Parmenter 

2010, 1-4.) 

 

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa neljäntenä mittaustapana KPI, jonka määritelmä riip-

puu käytetystä lähteestä. KPI (Key Performance Indicator) tarkoittaa suoraan käännettynä 

avainsuorituskykyindikaattoria. Kuitenkin suomen kielessä vakiintuneempi termi on suori-

tuskykymittari, jota on käytetty muun muassa Tekniikka&Talous-lehdessä (Siljamäki 2012). 

Parmenterin (2010, 4) mukaan suorituskykymittarit kertovat mitä tulisi tehdä, jotta suoritus-

kyky nousisi merkittävästi. Parmenter jatkaa edelleen, että suorituskykymittarit edustavat 

nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta kriittisimpiä näkökohtia organisaation suoritusky-

vystä. Toisen näkökulman (Anthony & Hastings 2015, 497) mukaan puhuttaessa etenkin 

fyysisestä omaisuudesta, voidaan suorituskykymittarit määritellä mitattaviksi arvoiksi, jotka 

näyttävät missä määrin omaisuus tai omaisuuserä täyttää sille asetetut vaatimukset.  

 

Yhteistä edellä mainituille neljälle mittaustavalle on se, että niitä kaikkia perinteisesti käy-

tetään suorituskykyään mittaavissa organisaatioissa. Indikaattoreiden määrät vaihtelevat or-

ganisaation mukaan, mutta hyvänä yleissääntönä voidaan pitää 10/80/10-sääntöä. Säännön 

mukaan organisaatiolle tulisi olla 10 avaintulosindikaattoria, yhteensä 80 tulos- ja suoritus-

kykyindikaattoria sekä 10 suorituskykymittaria. Edellä mainituilla määrillä ja oikeilla ra-

jauksilla mittarit antavat kattavan kuvan organisaation suorituskyvystä, ilman liian raskasta 

mittausprosessia. (Parmenter 2010, ix & 12-13.)  

 

4.2 Suorituskyvyn kokonaisvaltaiset mittaristot 

Edellisessä luvussa mainituilla mittaustavoilla saadaan arvioitua mahdollisesti yksityiskoh-

taistakin suorituskykyä. Jotta toimintaa voidaan arvioida kokonaisuutena on tärkeää, että 

mittaus on kohdennettua. Laitisen (2003, 366-367) mielestä suorituskyvyn mittaus ilman 
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fokusointia on joukko irrallisia mittareita. Hän jatkaa edelleen, että strategisen päätöksen-

teon kannalta on tärkeää muodostaa kattava mittaristo valittujen mittareiden pohjalta. Mitta-

ristolle voidaan nähdä olevan kolme vaatimusta: kattavuus, integroitu kokonaisuus sekä 

käyttökelpoisuus. Kattavuudella tarkoitetaan sitä, että mittaristo kattaa tehokkaan päätök-

senteon kannalta kaikki ulottuvuudet. Integroidulla kokonaisuudella tarkoitetaan sitä, että 

mittarit eivät sisällä päällekkäistä informaatiota samoista ulottuvuuksista, vaan mittaristo 

muodostaa loogisen kokonaisuuden. Käyttökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että mittaristo 

on hyödyllinen päätöksenteolle mitattaessa, arvioitaessa ja parannettaessa yrityksen suori-

tuskykyä. (Laitinen 2003, 367.) Seuraavissa alaluvuissa on esitelty kahden yleisesti käytössä 

olevan strategisen suorituskyvyn mittariston ominaispiirteet. 

 

4.2.1 Tasapainotettu mittaristo 

Puhuttaessa koko organisaation suorituskyvyn mittauksesta on Balanced Scorecard – suo-

mennettuna tasapainotettu mittaristo - yleinen mittausmenetelmä. Mittausmenetelmän ovat 

kehittäneet amerikkalaiset Robert S. Kaplan ja David P. Norton, joiden alkuperäisenä aja-

tuksena oli sitoa organisaation strategiat raportointijärjestelmiin. Vuosien varrella mittaris-

tosta on syntynyt erilaisia versioita, mutta niiden kaikkien tavoitteena on strategian muunta-

minen konkreettiseksi toiminnaksi. Osaltaan tähän vaikutti heidän näkemyksensä siitä, että 

organisaatiot arvioivat suoriutumistaan liian yksipuoleisesti ja vaikeasti. Tähän ongelmaan 

klassinen tasapainotettu mittaristo tarjoaa toiminnan tarkastelun neljästä näkökulmasta, 

jotka ovat: talous, sisäiset liiketoimintaprosessit, oppiminen ja kehitys sekä asiakkaat. 

(Frietag & Schmidt 2004, 11-14.) Taloudellisella näkökulmalla tarkoitetaan sitä, miten asi-

akkaiden odotusten täyttäminen vaikuttaa organisaation taloudelliseen suorituskykyyn. Tätä 

voidaan mitata esimerkiksi pääoman tuottoprosentilla. Sisäisten prosessien näkökulmalla 

tarkoitetaan, miten asiakkaiden odotusten täyttäminen vaikuttaa yrityksen sisäisten proses-

sien suorituskykyyn. Tyypillinen mittari tälle on esimerkiksi laatu. Oppiminen ja kehittymi-

nen näkökulmallisesti liittyy siihen, kuinka hyvin organisaatio pystyy kehittämään asiakkai-

den odotuksien täyttämistä. Tälle kuvaava mittari voi olla vaikka lisäarvon tuottaminen asi-

akkaalle. Edellisissä näkökulmissa esiintyvä asiakasperspektiivi liittyy itsessään siihen, että 

kuinka hyvin organisaatio tunnistaa asiakkaalle tärkeät asiat ja osaa muuntaa ne mittareiksi. 



51 

 

Tunnusomaisia mittarin teemoja tälle näkökulmalle ovat esimerkiksi palvelun tai tuotteiden 

laatu. (Laitinen 2003, 376-377.) 

 

4.2.2 Suorituskykypyramidi 

Suorituskykypyramidi on tasapainotetun mittariston tavoin suorituskykymittaristo. Mitta-

risto perustuu hierarkkiseen järjestykseen, jossa tavoitteet johdetaan organisaation eri ta-

soille visiosta alaspäin. Vastaavasti tavoitteiden toteutumista mitataan eri hierarkiatasoilla ja 

ne siten vaikuttavat aina ylemmille organisaatiotasoille ja lopulta visioon. Suorituskykypy-

ramidi huomioi eri organisaatiotasojen toiminnan lisäksi ulkoisen tehollisuuden, sekä sisäi-

sen tehokkuuden. Käytännössä ulkoisella tehollisuudella voidaan tarkoittaa vaikka organi-

saation kykyä täyttää asiakkaiden odotukset. Vastaavasti sisäinen tehokkuus tarkoittaa orga-

nisaation kykyä toimia tehokkaasti. (Laitinen 2003, 385-386.) Kuvassa 17 on esitetty suori-

tuskykypyramidin periaate. 

 

 

Kuva 17 Suorituskykypyramidin periaate. (mukaillen Laitinen 2003, 386.) 
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4.3 Suorituskyky ISO 55000 -standardisarjassa 

Kuten kappaleessa 3.2 mainittiin, organisaation tulisi arvioida suorituskykyä omaisuuden 

toiminnan tason, omaisuudenhallinnan sekä omaisuudenhallintajärjestelmän näkökulmista. 

Näistä ensin mainittu omaisuuden toiminnan tason suorituskyky käsittää organisaation hal-

lussa olevan omaisuusvalikoiman suorituskyvyn arvioinnin. Omaisuudenhallinnan suoritus-

kyky keskittyy mittaamaan sitä, että saavutetaanko omaisuudelta haluttua arvoa toimilla, 

jotka ovat määritelty omaisuudenhallinnassa. Huomioitavia asioita ovat muun muassa pää-

töksenteon vaikuttavuus ja tehokkuus. Omaisuudenhallintajärjestelmän suorituskyky toimii 

useasti johdon katselmuksien lähtötietona ja siinä keskitytään mittaamaan omaisuudenhal-

lintaa koskevan politiikan, strategioiden ja tavoitteiden vaikuttavuutta ja saavuttamista. Li-

säksi huomioitavia asioita ovat muun muassa muutokset omaisuudenhallintajärjestelmän 

kannalta keskeisissä asioissa ja omaisuudenhallintajärjestelmään kohdistuvien poikkeamien 

tai korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus. (SFS-ISO 55000 2014, 24.) 

 

Edellä mainitun kolmen näkökulman suorituskyvyn seuranta mahdollistaa omaisuudenhal-

linnan parantamisprosessin lisäksi tiedon siitä, että organisaatio seuraa oikeita näkökohtia. 

Näillä näkökohdilla tarkoitetaan niitä, jotka voivat riskeerata omaisuuden luoman arvon tai 

omaisuudenhallinnan tavoitteiden saavuttamisen. Määrittäessä suorituskyvyn arviointia olisi 

huomioitava seuraavat asiat: 

• Sidosryhmien ja viranomaisten vaatimukset 

• Organisaation omaisuudenhallinnan tavoitteet 

• Organisaation päätöksentekokriteerit sekä –menettelyt 

• Tekniset ja taloudelliset tiedot ovat yhdenmukaisia, jäljitettäviä, ajantasaisia, oikeita 

sekä riittävän kattavia (SFS-ISO 55002 2018, 34-35.) 

 

Omaisuudenhallinnan tavoitteisiin liittyy kiinteästi SAMP, eli strateginen omaisuudenhal-

lintasuunnitelma. ISO 55000 -standardisarja (SFS-ISO 55000 2014, 36) määrittelee strate-

gisen omaisuudenhallintasuunnitelman seuraavasti: ”dokumentoitu tieto, joka määrittelee, 

kuinka organisaation tavoitteet muunnetaan omaisuudenhallinnan tavoitteiksi, kuinka omai-

suudenhallintasuunnitelmat laaditaan ja kuinka omaisuudenhallintajärjestelmä tukee omai-

suudenhallinnan tavoitteiden saavuttamista”. McNettin (2015) mukaan strateginen omai-

suudenhallintasuunnitelma voidaan nähdä toimintasuunnitelmana, joka näyttää kuinka 
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omaisuudenhallinta tukee organisaation tavoitteita. Tavoitteiden ja suorituskyvyn välisestä 

suhteesta on kerrottu lisää luvussa 4.5. 

 

Kun suorituskyvyn arviointi ovat määritetty, on sen seurantaan ja ylläpitoon asetettava suo-

rituskykymittareita, jotka voivat olla määrällisiä tai laadullisia. Näiden suorituskykymitta-

reiden tulisi olla yhdenmukaisia organisaation eri toiminnoissa, mikä osaltaan helpottaa tu-

losten tulkittavuutta. Yhdenmukaisuudesta organisaation olisi myös huolehdittava omai-

suusluokitusten kohdalla. Suorituskykymittareiden tulosten tulkinnassa tulisi muistaa talou-

dellinen ja ei-taloudellinen tarkastelu sekä kyky tarjota tietoa päätöksenteolle läpi organisaa-

tion. Oleellista olisi myös se, että suorituskykymittareiden avulla tunnistettaisiin malleja pa-

rantamisprosessiin sekä hyödynnettäisiin päätöksentekokriteerejä, jotka huomioivat suori-

tuskykymittareiden tulosten vaihtelevuuden ja muutosnopeuden. (SFS-ISO 55002 2018, 34-

36.) 

 

Omaisuuden toiminnan tason suorituskyvyn arvioinnista haasteellisen tekee sen monimut-

kaisuus. Monimutkaisuus ilmenee omaisuuden raakadatan hallinnassa ja sen muuntamisessa 

omaisuustiedoksi. Tämän vuoksi omaisuustiedon seuranta, analysointi ja arviointi tulisi olla 

jatkuvaa. (SFS-ISO 55000 2014, 24.) Omaisuusvalikoiman suorituskykymittareiden osalta 

olisikin tärkeintä aluksi määrittää seuraavat asiat, jotka ovat yhteneväiset myös omaisuuden-

hallinnan ja –järjestelmän osalta:   

• mitä seurataan ja mitataan 

• millä menetelmillä varmistutaan kelvollisista seuranta-, mittaus-, analysointi- ja ar-

viointituloksista 

• seurannan ja mittaamisen toteutusajankohta 

• tuloksien analysoinnin ja arvioinnin toteutusajankohta (SFS-ISO 55001 2014, 24.) 

 

Kuvassa 18 on esitetty asioita, joita organisaation tulisi huomioida määrittäessään omaisuus-

valikoiman suorituskyvyn arviointia. Nämä asiat koskevat etenkin fyysisen omaisuuden 

kohdalla tyypillisesti suorituskykyä elinkaaren eri vaiheissa sekä toiminta- ja käyttövar-

muutta. Kustannuksilla tarkoitetaan sitä, että määritysvaiheessa olisi arvioitava omaisuuden 

suorituskyvyn seurannan kustannuksia suhteessa hyötyyn. Omaisuuden kriittisyys ja riskit 
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käsittävät sellaisia asioita, kuten omaisuuden kriittisyyden arviointi sekä kuinka omaisuu-

teen liittyviä riskejä hallintaan ja kuinka riskit käyttäytyvät elinkaaren eri vaiheissa. Elin-

kaaren eri vaiheisiin liittyy kiinteästi toiminnallisten häiriöiden ja vikamuotojen tunnistami-

nen sekä niiden havaittavuus. Edellisen vuoksi on tärkeää, että omaisuudesta tuotettu tieto 

on oleellista. Omaisuuden ominaisuudet käsittävät sellaisia huomioitavia asioita, kuten 

omaisuudessa tapahtuvat muutokset ajan suhteen, eri omaisuusluokkien keskinäiset suhteet, 

suorituskyvyn historiatiedot sekä suorituskykyyn vaikuttavien parametrien tunnistaminen. 

Kaikkiin edellisiin kohtiin liittyy oleellisesti toimenpiteet, joka tarkoittaa korjaaviin toimen-

piteisiin resursoitua aikaa. (SFS-ISO 55002 2018, 36-37.) 

 

 

Kuva 18 Omaisuuden suorituskyvyn arviointi. 

 

Tehokkaan omaisuuden kunnon ja suorituskyvyn seurannan voidaan nähdä olevan oleellista 

toimivalle omaisuudenhallinnalle. Keskeistä seurannalle on laadukas omaisuusdata sekä 

ymmärrys omaisuudesta. Ymmärrys on itsessään subjektiivinen ja koostuu sellaisista asi-

oista, kuten kokemus, henkilökohtaiset arvot sekä oikean tiedon hyödyntäminen ja löytämi-

nen. Ymmärryksen säilyvyyden turvaaminen organisaatiossa onkin oleellista, jotta omaisuu-

denhallinnasta saadaan kaikki irti pelkän omaisuusdatan lisäksi. Seurannalle on myös tär-

keää arviointi omaisuuden kunnosta sekä sen kyvystä täyttää sille suunnitellut vaatimukset 
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nyt ja tulevaisuudessa huomioiden omaisuuserän tyypilliset vikamuodot. Vaatimukset ja ta-

voitteet itsessään pitäisi olla dokumentoituna strategisessa omaisuudenhallintasuunnitel-

massa. Peilaamalla omaisuuden kunnon seurannnan tuloksia omaisuudelle asetettuihin vaa-

timuksiin ja tavoitteisiin voidaan tuottaa tärkeää informaatiota omaisuudenhallinnan päätök-

senteolle. (IAM 2015, 60 & 69) 

 

Omaisuuden suorituskyvyn hallintaan valjastetut mittarit voivat olla luonteeltaan ennakoivia 

(leading-indikaattori) tai viiveellisiä (lagging-indikaattori) tai näiden yhdistelmiä (IAM 

2015, 69-70). McNettin (2015) mukaan on ensisijaisen tärkeää, että suorituskyvyn seuran-

nassa käytetään molempia. Leading-indikaattorit tarjoavat edistynyttä tietoa ennustamalla 

tuloksia. Käytännössä leading-indikaattorit antavat käsityksen tavoitteen tai lopputuloksen 

tilasta ennen muutosta tai häiriötä. Vastaavasti mennyttä kuvaavat lagging-indikaattorit an-

tavat palautetta vasta sen jälkeen, kun tavoite on saavutettu tai jätetty saavuttamatta. Käy-

tännössä lagging-indikaattori tarjoaa lisätietoa juurisyiden tunnistamiseksi ja siten mahdol-

listaa analyysin jatkuvalle parantamiselle, mutta tarjoaa harvoin mahdollisuuden tehdä muu-

toksia ajoissa halutun tason ylläpitämiseksi. (McNett 2015.) Fyysisen omaisuuden ollessa 

kyseessä on indikaattoreiden seuranta pääasiassa proaktiivista, eli aktiivisesti pyritään vai-

kuttamaan omaisuuteen vaikuttaviin asioihin. Toisaalta etenkin lagging-indikaattoreiden 

kohdalla seuranta on pitkälti reaktiivista, sillä asiat ovat jo tapahtuneet. (IAM 2015, 70). 

Kuvassa 19 on esitetty omaisuuden suorituskyvyn seuranta, joka toimiessaan antaa tärkeää 

lähtötietoa johdon katselmuksiin ja joka edelleen on oleellista jatkuvan parantamisen pro-

sessille. 
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Kuva 19 Omaisuuden suorituskyvyn mittaaminen jatkuvan parantamisen näkökulmasta. (mukaillen IAM 2015, 

70.) 

 

4.4 Oikeiden suorituskykymittareiden valinta 

Oikeiden suorituskykymittareiden valinta lukuisista vaihtoehdoista on haastavaa, mutta seu-

raavilla keinoilla vältetään yleisempiä kompastuskiviä. Heyn (2017, 225) mukaan oleelli-

sinta jokaiselle valitulle suorituskykymittarille on se, että ne tukevat organisaation tavoitteita 

ja strategiaa sekä varmistavat asiakastyytyväisyyden. Hän jatkaa edelleen, että mittarin vai-

kuttavuus liiketoiminnan kokonaisuuteen on arvioitava, jotta resurssit saadaan keskitettyä 

oleellisiin mittareihin, joilla on eniten vaikutusta. Samoilla linjoilla on myös McNett (2015), 

joka mainitsee kuitenkin, että suorituskykymittareita kehitetään usein mielivaltaisesti ja ehkä 

jopa ottamatta huomioon vaikutusta organisaatioon kokonaisuutena ja sen strategiaa sekä 

tavoitteita. Hän muistuttaa, että suorituskykymittarit ovat todella arvokkaita ja vaikuttavia 

vain silloin, kun ne ovat sovellettavissa ja sidottavissa organisaation tavoitteisiin. ISO 55000 

-standardisarjan mukaisessa omaisuudenhallintajärjestelmässä nämä tavoitteet on dokumen-

toitu aiemmin mainitussa strategisessa omaisuudenhallintasuunnitelmassa.  

 

Tyypillisesti suorituskykymittareiden kehitystyö lähtee asiantuntijatasolta, jossa pohditaan 

eri vaihtoehtoja mittaamiselle. Riippuen toimialasta on pohdittava mahdollisesti jo käytössä 
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olevien suorituskykymittareiden soveltuvuutta omaan toimintaan ja näiden vaikuttavuutta 

liiketoimintaan. (Hey 2017, 250.) Itse suorituskykymittareiden kehitysprosessi voi kulkea 

esimerkiksi kuvan 20 kaltaista polkua pitkin. 

 

 

Kuva 20 Organisaation suorituskykymittareiden kehitysprosessi. (mukaillen Hey 2017, 250.) 

 

Mutta mitkä ovat hyvän suorituskykymittarin merkkejä? Laitisen (2003, 146-147) mukaan 

mittareita kehitettäessä ja käyttöönotettaessa on tarkoituksenmukaista valita mittarit par-

hailla mahdollisilla ominaisuuksilla. Tällä hän tarkoittaa sitä, että mittareiden mittaustulok-

sen tulee täyttää tietyt ominaisuudet, jotta mittarit olisivat käyttökelpoisia päätöksenteossa. 

Nämä ominaisuudet hänen mukaansa ovat oleellisuus, edullisuus, oikeellisuus, tarkkuus 

sekä uskottavuus. Osittain samoja asioita nostaa esiin McNett (2015), jonka mukaan suori-

tuskykymittarin ollessa merkityksellinen, sen tulisi sisältää seuraavat neljä ominaisuutta: ob-

jektiivinen, suorituskyvyn kriteerit, määritelty lähde sekä suunnitelmallisuus. Objektiivisuu-

della hän tarkoittaa sitä, että suorituskykymittarin on yksiselitteisesti mitattava tavoitteesta 

johdettua suorituskykyä. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei suorituskykymittarin tarvitse suo-

raan mitata tavoitetta, vaan mittarin suhde tavoitteeseen tulisi olla määritelty ja kaikkien 

osapuolien tiedossa. Listatessaan suorituskyvyn kriteerit toiseksi merkittäväksi ominaisuu-

deksi hän tarkoittaa sillä sitä, että suorituskykymittarilla tulisi olla selkeät määritellyt kritee-

rit, jotta voidaan ymmärtää mitä mitattu tulos tarkoittaa. Toiseen kohtaan liittyy kiinteästi 
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myös näkökohta, että kriteerien avulla tunnistetaan poikkeamat, jotka edellyttävät toimia. 

Ennen kaikkea kriteereiden tulisi olla realistisia, jolloin haluttu tavoitetaso olisi saavutetta-

vissa ja toisaalta mahdollisiin poikkeamien toimenpiteisiin jäisi riittävästi reagointiaikaa. 

Kolmantena listattu suorituskykymittarin määritelty lähde varmistaa sen, että mittari on oi-

kein määritellyn tietolähteen perusteella validi. Määriteltyyn lähteeseen liittyy toimenpide-

suunnitelmat tiedon eheyttämiseksi sekä omistajuus, jolla jokaiselle suorituskykymittarille 

määritetään vastuutaho. Viimeisenä mainitussa suunnitelmallisuudessa yhdistyy edellisten 

kohtien osa-alueita siten, että mittareiden poikkeamista tulisi olla omat toimintasuunnitel-

mat, joille on määritelty vastuutaho. Tähän liittyy kiinteästi myös ISO 55000 -standardisar-

jassa määritellyt tuloksien analyysit mahdollisen poikkeaman lähteen ymmärtämiseksi. 

Edellisten lisäksi Hey (2017, 259.) mainitsee seuraavia hyvän mittarin ominaisuuksia: help-

pous laskemiseen ja seurantaan, kaikkien ymmärtämä ja hyväksymä, vertailtavissa sekä nu-

meerinen. Hän myös nostaa esille näkökohdan mittaristoista, joissa mittareiden tulisi painot-

tua ennakoiviin.  

 

4.5 Tavoitteet 

Aiemmissa luvuissa on korostettu, että valitut suorituskykymittarit tulisivat olla sidoksissa 

organisaation tavoitteisiin. Tähän liittyy myös aiemmin käsitelty määritys suorituskykymit-

tarin suhteesta tavoitteeseen. McNett (2015) onkin sitä mieltä, että mittari on ainoastaan sil-

loin arvokas, kun se on merkityksellinen organisaation tavoitteiden kannalta. Koska suori-

tuskykymittareita tyypillisesti käytetään päätöksenteon tukena, niin mittarin ilman tavoitetta 

voidaan sanoa olevan vain luku, jolla ei voida johtaa.  

 

4.5.1 Alva-yhtiöiden visio ja strategia 

Koska työn tavoitteena on luoda suorituskykymittaristo toimeksiantajan kaukolämpöver-

kosto-omaisuudelle ja siihen vaikuttaviin toimiin, tulee mittareiden olla sidottu organisaa-

tion tavoitteisiin. Alva-yhtiöiden visiona on olla vesi-, energia- ja resurssitehokkuuspalve-

luiden tulevaisuuden tekijä asiakkailleen, työntekijöilleen sekä kumppaneilleen (Alva-yhtiöt 
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Oy 2019b, 2). Tämän vision saavuttaakseen Alva uudisti strategiansa vuonna 2019 nimen-

vaihdoksen yhteydessä. Uusi strategia muodostuu neljän strategisen päämäärän ympärille, 

jotka ovat:  

• Asiakkaiden monipuoliset odotukset ja teknologiavaihtoehdot 

• Ilmastonmuutos 

• Yhteiskunnan rakennemuutos – ikääntyminen, kaupungistuminen, julkisen talouden 

kestävyys 

• Analytiikka ja keinoäly (Alva-yhtiöt Oy 2019a, 3.) 

Edellä mainitut strategiset päämäärät voidaan nähdä olevan toiminnan ytimessä. Näiden tee-

mojen pohjalta on laadittu toimintokohtaisia ylätason tavoitteita verkkostrategiaan. Verk-

kostrategia jakautuu erilaisiin verkkokohtaisiin tavoitteisiin, joiden alle on vielä lämpö- ja 

jäähdytysverkkojen osalta määritelty tavoiteverkko, mitä kohti pyritään. Strategiset päämää-

rät sekä karkealla tasolla verkkostrategian ja tavoiteverkon tavoitteet ovat esitetty kuvassa 

21. Kuvasta 21 voidaan nähdä, että pyrkimällä tavoiteverkkoon toimeksiantaja saavuttaa 

myös monia strategisista päämääristä johdettuja tavoitteita, aivan kuten aiemmin työssä esi-

tellyssä suorituskykypyramidissa. 

 

 

Kuva 21 Alva-yhtiöiden strategiat eri liiketoimintatasoilla. (Flyktman 2020.; Alva-yhtiöt Oy 2019a, 3.) 
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5 KYSELYN TOTEUTUS 

Viidennen luvun tarkoituksena on esitellä, miten kyselytutkimus on toteutettu. Tutkimuksen 

toistettavuuden vuoksi käydään läpi, millä työkalulla ja minkälaisilla kysymyksillä kysely 

on toteutettu sekä mitkä ovat kyselyn kohdeorganisaatiot ja miksi. Luvussa 5.2 tarkastellaan 

vielä tarkemmin kyselyn toteutusta sekä vastausten analysointia. 

 

5.1 Yleistä 

Aineiston keruu toteutettiin kyselynä Microsoft Forms-työkalun avulla laaditulla struktu-

roidulla lomakkeella, joka sisälsi avoimia ja monivalintakysymyksiä. Kyselyn aihepiiristä 

johtuen vastaajille haluttiin antaa mahdollisimman vapaa sana, joka aiheutti kysymyksien 

painottumisen avoimiin. Kyselyyn valitut kysymykset muotoiltiin toimeksiantajan asiantun-

tijoiden kesken, joiden työnkuvaan kuuluu omaisuudenhallinta sisältäen kaukolämpöverkos-

ton käytön, suunnittelun sekä kunnossapidon. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa lisätietoa saa-

tavilla oleville Energiateollisuus ry:n tunnusluvuille selvittämällä alan suurimpien toimijoi-

den tapoja ja käytänteitä, joilla seurataan verkosto-omaisuuden ja siihen vaikuttavien toi-

mien suorituskykyä. 

 

Kyselyn kohdeorganisaatiot valikoituivat alan suurimpien toimijoiden keskuudesta sillä ole-

tuksella, että näillä on enemmän resursseja panostaa omaisuudenhallintaan. Kohdeorgani-

saatioita kyselyssä on mukana yhteensä 18 kpl. Energiateollisuuden tilastojen (2020, 8-17) 

mukaan nämä kaikki organisaatiot löytyvät Suomen 30 suurimman kaukolämpöverkoston 

haltijan joukosta, painottuen suurimpiin. Kysely lähetettiin loppukesästä 2020 seuraaville 

organisaatioille: Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia Oy, Lahti Energia 

Oy, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia Oy Ab, Vantaan Energia Oy, Loimua Oy, Kuo-

pion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Savon Voima Oyj, Seinäjoen Energia Oy, Pori 

Energia Oy, Kokkolan Energia Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Kotkan Energia Oy, 

Suur-Savon Sähkö Oy ja Rauman Energia Oy. Näiden toimijoiden verkostopituus oli vuonna 

2019 Energiateollisuuden tilastojen (2020a, 8-17) mukaan 9475 km, mikä vastaa 61,4 % 

maamme kaukolämmön kokonaisverkostopituudesta. Kysely lähetettiin organisaatioissa 

henkilöille, joiden voidaan sanoa olevan toiminnan ytimessä. Näiden henkilöiden nimikkeitä 
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ovat muun muassa käyttöinsinööri, yksikön päällikkö, kaukolämpöpäällikkö, verkostopääl-

likkö, verkkopäällikkö ja kaukolämpöinsinööri. 

 

5.2 Toteutus ja vastausten analysointi 

Kyselytutkimuksen toteutuksen lähtökohtana oli selvittää muiden kaukolämpöyhtiöiden 

käytäntöjä koskien suorituskyvyn mittaamista. Kyselyn kannalta oleelliset kohdeorganisaa-

tiot valittiin toimeksiantajan asiantuntijakeskusteluissa, joissa merkittävämmäksi tekijäksi 

nousi kaukolämpöyhtiön hallitseman verkoston koko. Tämän lisäksi kysely kohdistettiin or-

ganisaatioille, joista tiedetään etukäteen asian parissa työskentelevät henkilöt. Lähtöoletuk-

sena oli, että isoimmilla kaukolämpöorganisaatioilla on enemmän resursseja panostaa ver-

kosto-omaisuuden seurantaan ja mittaamiseen. Toisaalta pääomavaltaisena alana isoimmilla 

toimijoilla on myös intressit seurata verkostonsa suorituskykyä mahdollisimman hyvin. 

Edellä mainittujen syiden myötä Suomen parhaimmat käytännöt ja menetelmät olisi toden-

näköistä löytää juuri tästä joukosta. Koska kaukolämpöverkostot itsessään ovat melko sa-

manlaisia, voidaan kyselytutkimuksen tuloksia hyödyntää myös tämän joukon ulkopuolelle 

jäävissä kaukolämpöyhtiöissä.  

 

Kyselyssä esitetyt kysymykset laadittiin teoriatutkimuksen jälkeen, jossa selvitettiin toi-

mialan tyypillisiä piirteitä ja käytettyjä suorituskyvyn arviointimenetelmiä. Punaisena lan-

kana teoriatutkimuksessa toimi alan kirjallisuus ja julkaisut. Tämän tueksi tarkasteltiin ISO 

55000 -standardisarjaa ja sen pohjalta tuotettuja ohjeistuksia sekä kirjallisuutta. Huomioita-

vaa on, että hyödyntämällä kyseisen standardisarjan pohjalta laadittuja julkaisuja voitiin var-

mistua ajantasaisesta tutkimustiedosta koskien omaisuuden systemaattista ja tehokasta hal-

lintaa.  

 

Saatujen vastauksien analysointi tapahtuu monivalintakysymyksien osalta määrällisten me-

netelmien avulla (aritmeettinen keskiarvo, mediaani ja keskihajonta) sekä avoimien kysy-

myksien osalta tilastollisin menetelmin ryhmittelemällä vastaukset. Ryhmittelyn lähtökohta 

tutkimuksen aihepiiristä johtuen on, että mitä seurataan ja mitataan. Saaduille vastauksille 

laaditaan prosentuaaliset jakaumat, joiden avulla nostetaan esille teemoja, mitkä muut alan 

toimijat näkevät oleelliseksi mitattavaksi. 
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6 KAUKOLÄMMÖN JAKELUVERKOSTON SUORITUSKYKYMIT-

TARIT JA ELINKAAREN HALLINTATOIMENPITEET  

Luvussa 6.1 käydään läpi kyselyn perusteella saadut vastaukset tutkimuksen kohteena ol-

leilta kaukolämpöyhtiöiltä. Saatuja vastauksia on muutettu tarvittaessa siten, ettei niiden 

avulla voida tunnistaa kohdeorganisaatiota. Kyselyssä esitetyt kysymykset sellaisina kuin ne 

on esitetty vastaajille, on nähtävillä tämän työn liitteessä 1. Luvussa 6.2 on esitetty kyselyn 

ja teoriakatsauksen pohjalta laadittu mallimittaristo. Luvussa 6.3 on käyty elinkaaren hallin-

tatoimenpiteitä teoriakatsauksen ja kyselyn pohjalta, joilla verkosto-omaisuus pidetään ha-

lutulla tasolla.  

 

6.1 Alan suurimpien toimijoiden näkemyksiä jakeluverkoston suoritus-

kyvystä 

Kysely lähetettiin sähköpostitse 18 Suomen suurimpien joukossa olevalle kaukolämpöyhti-

ölle, joista kymmeneltä saatiin vastauksia. Lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 56 %, 

jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Kyselyssä oli yhteensä 17 kysymystä, jotka jakaantui-

vat 11 avoimeen ja kuuteen monivalinta-/luokittelukysymykseen. Keskimäärin vastaajilla 

meni aikaa kyselyyn 32min 58s. Kuvassa 22 on esitetty vastausprosentti kysymyskohtaisesti.   

 

 

Kuva 22 Kysymyskohtaiset vastausprosentit. 
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6.1.1 Peruskysymykset 

Työn ensimmäisissä kysymyksissä oli tavoitteena selvittää vastaajien verkostopituus, omai-

suudenhallintastrategian tila sekä kuinka tärkeäksi he kokevat suorituskyvyn seurannan ja 

millä menetelmillä sitä toteutetaan. Vastanneiden yhtiöiden hallinnassa on 5206 km kauko-

lämpöverkkoa, joka on suhteutettuna vuoden 2019 lopun tietoon 33,7 % Suomen kokonais-

verkostopituudesta. Saatuja tuloksia voidaan tämän vuoksi pitää edustavana. 

 

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista kaukolämpöverkosto-omaisuuden osalta on laa-

dittu omaisuudenhallinnan strategia, mikä voidaan myös tuntea eri nimillä. Vastauksien pe-

rusteella 50 prosentilla on laadittu omaisuudenhallintastrategia, 20 prosentilla kyseistä stra-

tegiaa ei ole laadittu ja lopuilla vastanneista kyseinen strategia tunnetaan eri nimillä tai vas-

taavasti sen aihepiiri käsittää vain osan omaisuudenhallinnan strategiasta. Muu-kohtaan saa-

tuja vastauksia olivat kriittisyysluokittelutaulukko, pitkän tähtäimen suunnitelma ja omai-

suudenhallinnan periaatteet.   

 

Kyselyn perusteella vastaajat ovat yksimielisiä siitä, että verkosto-omaisuuden suoritusky-

vyn seuranta on tärkeää. Suorituskyvyn seurannan tärkeyteen vastattiin asteikolla 1 - 5, jossa 

1 = ei välttämätöntä ja 5 = erittäin tärkeää. Mediaani vastauksissa oli 5, keskiarvo 4,3 ja 

keskihajonta 1,06.  

 

Vastauksien perusteella suorituskyvyn seurannassa organisaatiot käyttävät pääasiallisesti 

Energiateollisuus ry:n tunnuslukuja sekä omistajan asettamia tavoitteita. Vastauksien pro-

sentuaaliset osuudet on esitetty kuvassa 23. Huomioitavaa on, että organisaatiot käyttävät 

valtaosin useampaa kuin yhtä tapaa suorituskyvyn seurannassa. Tätä tukee myös numeerinen 

tarkastelu tavoista, jonka perusteella mediaani vastauksissa oli 2, keskiarvo 2,3 ja keskiha-

jonta 1,3. Edellä mainitut luvut on laskettu summaamalla vastauksien perusteella saadut ta-

vat organisaatiokohtaisesti. Vastanneista 30 % käyttää ainoana keinonaan Energiateollisuu-

den tunnuslukuja ja nämä toimijat asettuvat verkostopituudella mitattuna pieniin ja keski-

suuriin vertailtuna vastausjoukkoon. Vastaavasti mitä suurempi toimija on verkostopituu-

della mitattuna, sitä useampia keinoja suorituskyvyn seurannassa käytetään. Etenkin toimi-

jakohtaisia mittareita ja tunnuslukuja on käytössä vastaajien keskuudessa, jotka luokitellaan 

suuriksi. Muu-kohtaan saatuja vastauksia olivat KPI, valvomotekniikka, kaivokierrokset 
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sekä verkon mittausdata. Näistä suorituskykymittareita lukuun ottamatta muut ovat enem-

mänkin keinoja, jotka mahdollistavat verkosto-omaisuuden suorituskyvyn seurannan.  

 

 

Kuva 23 Suorituskyvyn seurannan tavat 

 

6.1.2 Omaisuuden suorituskyvyn seuranta elinkaaren eri vaiheissa 

Kyselyn kysymykset 5 – 9 käsittelivät suorituskyvyn seurantaa omaisuuden elinkaaren eri 

vaiheissa sekä kokonaisuutena. Kyselytutkimuksessa ei määritelty suorituskykyä terminä, 

koska haluttiin välttää vastaajien johdattelemista tiettyyn suuntaan. Tavoitteena oli saada 

vastaajilta sellaisia näkökohtia, joilla he näkevät seuraavansa kysymyksien mukaisten vai-

heiden suorituskykyä. Toisaalta jättämällä termi määrittelemättä nähtiin, kuinka vastaajat 

ymmärtävät suorituskyvyn. Vastauksien perusteella nostettiin mahdollisuuksien mukaan 

esille näkökohtia, jotka mahdollistavat suorituskyvyn seurannan. 

 

Kysymyksessä viisi tiedusteltiin, millä tavoin vastaajat seuraavat suunnittelun suoritusky-

kyä. Vastauksien perusteella yleisintä seurannassa on aikatauluseuranta, jota kertoo seuraa-
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van 40 prosenttia vastaajista jollain tasolla (esim. kaivannon aukioloaika, projektien etene-

misen seuranta). Seuraavaksi eniten sai mainintoja laatuseuranta, jota kertoo seuraavan 20 

prosenttia vastaajista. Myös 20 prosenttia vastaajista kertoi, ettei seuraa suunnittelun suori-

tuskykyä ollenkaan. Lisäksi mainintoja sai vertailu (aiempiin pumppauksiin tai painetasoi-

hin), sopimusprosessi, liittymisjohtojen pituudet sekä vuositavoitteet. Yksittäisissä vastauk-

sissa näkyi myös omaisuuden ymmärryksen sekä osaamisen korostaminen, joista konkreet-

tisena mainittiin suunnittelu omana resurssina, henkilöstön ja urakoitsijoiden osaamisen var-

mistaminen sekä ajantasaiset toimintaohjeet. 

 

Kysymyksessä kuusi kysyttiin, kuinka vastaajat seuraavat rakennuttamisen suorituskykyä.  

Eniten mainintoja saivat aikataulu 50 prosentin ja kustannukset 50 prosentin osuudella. 

Näistä aikatauluseuranta saattaa tarkoittaa muun muassa kaivannon aukioloaikaa tai työ-

maan kokonaiskestoa. Vastaavasti kustannusseuranta käsittää sellaisia asioita, kuin budjet-

tiseuranta tai projektin kustannuksia [€/m]. Huomioitavaa on, että kaikki vastaajat seuraavat 

rakennuttamisen suorituskykyä jollain tasolla ja 70 prosentilla vastaajista keinoja on käy-

tössä useampia. Seuraavat seurantakohteet mainittiin kahdessa eri vastauksessa: resurssit, 

laaduntarkkailu, toteuma ja työmaaturvallisuus.   

 

Kohdassa seitsemän kysyttiin, kuinka vastaajat seuraavat käytön suorituskykyä. Vastaajista 

80 prosenttia kertoo seuraavansa kaukolämpöverkon verkostohäviöitä. Verkostohäviölle 

käytettiin myös nimitystä lämpöhäviöt, lämpöhäviöiden laskenta ja hyötysuhde. Seuraavaksi 

eniten mainintoja sai lisäveden seuranta, jota kertoi seuraavansa 50 prosenttia vastaajista. 

Yksi vastaajista suhteutti vuotojen kappalemäärän lisäveteen. Hyötysuhteen ja lisäveden 

osalta yksi vastaajista kertoi, että lukuja seurataan kuukausittain. Käytön/toiminnan suori-

tuskykyä seurataan myös asiakasnäkökulmasta 50 prosentilla vastaajista, josta konkreetti-

sesti mainittiin keskeytysaika (h/asiakas), keskeytysten lukumäärä (kpl/a), asiakkaiden lu-

kumäärä vuodon piirissä, käyttökeskeytykset sekä asiakastyytyväisyys. 30 prosenttia vastaa-

jista kertoi seuraavansa vikoja ja vaurioita, sekä yksi näistä korjattuja vaurioita kuukausit-

tain. Enemmänkin suorituskyvyn seurannan mahdollistajat-kategoriassa mainittiin muun 

muassa painetasojen seuranta, verkon lämpötilamittaukset sekä yhteiset palaverit tuotannon 

kanssa. Huomioitavaa on, että kaikilla vastaajista oli käytössään vähintään kaksi erillistä 
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mittaria tai tunnuslukua, joilla seurataan kyseisen aihepiirin suorituskykyä. Yksi vastaajista 

kertoi erikseen suorituskykymittareina toimitusvarmuuden ja käyttökeskeytykset. 

 

Kysymyksessä kahdeksan kysyttiin vastaajien keinoja kunnossapidon suorituskyvyn seura-

taan. Enemmistö vastaajista 60 prosentin osuudella kertoi seuraavansa vikoja ja vaurioita, 

joista konkreettisesti mainittiin kaivokierroksien havainnot kriittisyysluokittelulla, asiakas-

laitteiden viat ja huonot jäähtymät, vikojen määrät yleisesti ja rakennekohtaisesti sekä vika-

taajuudet. Puolet vastaajista seurasi myös kunnossapitotöiden toteumaa, josta konkreettisina 

esimerkkeinä mainittiin kaivokierrokset [kpl/a], mittarinvaihdot [kpl/a] ja ennakkohuollot 

[kpl/kk]. 40 prosenttia vastaajista seurasi vuotoja seuraavilla menetelmillä: vuodot/johto-

osuus, kappalemäärä [kpl] sekä korjattujen ja seurattavien kohteiden lukumäärä [kpl/kk]. 

Näiden kolmen seurattavan kohteen lisäksi esiin nousi seuraavat kohteet: lisävesi, korjaus-

vaste, korjausaika, keskeytysaika, kustannukset, asiakaskeskeytykset, toimitusvarmuus, 

kustannukset ja perusparannusmäärä. Kustannuksien osalta yksi vastaaja kertoi peilaavansa 

kunnossapidon kustannuksia budjetoituun. Yksittäisissä vastauksissa näkyi myös paikallis- 

ja verkostotuntemuksen korostaminen sekä huoltoraportointi. Kunnossapidon suorituskykyä 

arvioidaan vastaajien keskuudessa käytön tapaan vähintään kahdella erillisellä mittarilla tai 

tunnusluvulla. 

 

Kysymyksessä yhdeksän kysyttiin, kuinka vastaajat seuraavat verkosto-omaisuutensa suori-

tuskykyä. 80 prosenttia vastaajista kertoo seuraavansa suorituskykyä jollain tasolla ja 20 

prosenttia ei seuraa tai ei osaa nimetä selkeitä seurattavia kohteita. Toisella näistä kyseinen 

kohde on tunnistettu kehityskohteeksi. 40 prosentilla vastaajista seurataan talouden tun-

nuslukuja, joista mainittiin: toiminnan tuottavuus, epäkäytettävyydestä johtuvat 

kustannukset sekä investoinnit. Lisäksi esiin nousi seuraavat, työssä aiemmin esiintyneet 

näkökohdat: toiminnan tunnusluvut, lisävesi, hyötysuhde, pumppaussähkön kulutus ja 

pitkän tähtäimen suunnitelma. Vastauksien perusteella verkosto-omaisuuden suorituskyky 

muodostuu taloudellisesta ja elinkaaren vaiheiden suorituskyvystä.   
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6.1.3 Verkosto-omaisuudelle asetettu taso sekä suorituskykymittareiden mit-

taustulosten kelvollisuus  

Kohdassa kymmenen kysyttiin, kuinka vastaajat varmistuvat suorituskyvyn kelvollisista 

mittaustuloksista ja milloin mahdolliset arviointitoimenpiteet toteutetaan. 60 prosenttia 

vastaajista kertoo seuraavansa suorituskykymittareita, jotta voidaan varmistua kelvollisista 

tuloksista. Näistä puolet kertoo seuraavansa kyseisiä mittareita kuukausi- ja vuositasolla, 

jonka pohjalta nousseiden havaintojen perusteella tehdään tarvittaessa parannustoimen-

piteitä. Kolmannes vastaajista kertoo, että he vertailevat tuloksia aikaisempiin tuloksiin sekä 

soveltuvin osin valtakunnan tasoon. Yksi vastaajista pitää mittareita suhteellisen luotetta-

vana, eikä nimennyt keinoja, joilla varmistutaan kelvollisista tuloksista. Lisäksi esiin 

nousseita näkökohtia olivat yksittäisissä vastauksissa mittauksien kalibrointi vuosittain sekä 

sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Lisäksi yksi vastaajista mainitsi, että virhemarginaalin aiheut-

tajia voivat olla järjestelmät sekä omat tilastot. Yksi vastaus jätettiin analyysin ulkopuolelle, 

sillä siinä vastaaja käsitteli enemmänkin prosessitiedoksi laskettavaa reaaliaikaisesti mitat-

tua kulutustietoa. 

 

Kohdassa 11 kysyttiin onko vastaajilla käytössään muita seurattavia mittareita tai tun-

nuslukuja. Kysymykseen vastasi 60 prosenttia vastaajista, joista kolmanneksella ei ole 

käytössään muita mittareita. Kolmanneksella vastaajista esiin nousi teemana turvallisuus. 

Näistä toinen vastaaja kertoo, että turvallisuus on strategiasta johdettu mittari. 

Konkreettisina esimerkkeinä turvallisuuden mittaroinnista mainittiin tapaturmataajuus, tur-

vallisuushavainnot sekä niiden käsittelyaika. Lisäksi muita mainittuja mittareita olivat tee-

moina ympäristö (jätemäärät, kestävän kehitykset asiat), kumppanit (aikataulut, havainnot, 

tapaturmataajuus, laatu ja käyttökeskeytykset) ja talous. Yksi vastaajista kertoo, että 

käytössä on todennäköisesti tiimien sisäisiä mittareita tai tunnuslukuja, joita ei edes 

välttämättä tunnisteta mittareiksi. Maininnan arvoinen on myös yhden vastaajan organisaati-

ossa toteuttava erillinen asiakastyytyväisyyskysely muutaman vuoden välein. 

 

Kohdassa 12 jatkettiin kelvollisten mittaustuloksien teemaa kysymällä kuinka vastaajat ovat 

huomioineet omien mittareiden osaoptimointiriskin. Kysymykseen vastasi 70 prosenttia 

kyselyyn vastaajista, joista 57 prosenttia ei ole huomioinut osaoptimointiriskiä. Kahdella 

vastaajista, jotka ovat huomioineet osaoptimointiriskin, korostui sama teema. Heidän 
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mielestään tavoitteitteet tulisi asettaa siten, ettei osaoptimointia tapahdu. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi huomioimalla pitkän aikavälin tavoitteet tai asettamalla mittareita laajasti eri 

näkökulmista. Maininnan arvoinen osaamiseen liittyvä näkökohta oli yhden vastaajan or-

ganisaatiossa, jossa henkilökierrolla voidaan haastaa ja saada uusia näkökulmia. Vastaajan 

organisaatiossa on tunnistettu se, että kokemus tuo usein mukanaan hakuisuuden pitää 

kaiken "niin kuin ennenkin". 

 

Kohdassa 13 kysyttiin ovatko vastaajat asettaneet verkosto-omaisuudelle tiettyä tasoa. Ky-

symykseen vastasi 80 prosenttia vastaajista, joista neljännes ei ole asettanut verkosto-

omaisuudelleen tiettyä tasoa. Lopuilla vastanneista on asetettu tavoitteita verkosto-

omaisuudelle, joista konkreettisesti mainittiin vuotovesien määrä, vuotojen määrä, vuosit-

tainen saneerausmäärä, kaivokierroksien lukumäärä, kriittisyysluokittelutaulukko, hyötysu-

hde, turvallisuus ja suunnittelemattomien keskeytyksien minimointi. Vuosittaisen 

saneerausmäärän osalta vastaajien lisämainintoja olivat saneerausvelan pienentäminen, 

metrimääräinen sekä metrimääräinen rakenteittain. Vaikka usealla vastanneista tavoitteet 

määritellään vuosittain, niin yhdellä vastanneista on käytössä 20 vuoden pitkän tähtäimen 

suunnitelma, jota seurataan vuosittain. Huomioitavaa kysymyksessä oli, että termeille JHA 

(jälleenhankinta-arvo) ja NKA (nykykäyttöarvo) toivottiin määritelmää yksittäisessä 

vastauksessa.  

 

Kohta 14 oli jatkokysymys edelliseen ja siinä kysyttiin miten vastaajat huomioivat asetetun 

tason elinkaaren eri vaiheissa. Kysymykseen vastasi 50 prosenttia kyselyyn vastaajista, 

joiden vastauksista ei noussut esille yhtä selkeää teemaa. Yksittäisiä mainintoja saivat 

seuraavat: vanhoille päälinjoille lisätään valvontaa, verkon rakentaminen tällä hetkellä on 

enemmän saneerausta, ennakoiva perusparannus sekä vuosisuunnittelu huomioiden pitkän 

tähtäimen suunnitelma. Huomioitavana asiana nousi yhdeltä vastaajalta esiin elinkaarikäsite 

ja se, ettei sitä ole kirjoitettu organisaatiossa auki. 

 

Kysymyksessä 15 selvitettiin vastaajien käytössä olevien mittareiden tai tunnuslukujen kap-

palemäärää seurantavälien mukaan. Vastauksien jakautuminen on esitetty kuvassa 24. 

Vastaukset on värikorostettu siten, että eniten vastauksia saanut vaihtoehto on esitetty 

vihreällä ja vähiten tumman harmaalla. Saatujen vastauksien perusteella organisaatioilla on 
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käytössään tyypillisesti 1 – 10 kpl tunnuslukuja tai mittareita, joita seurataan säännöllisesti. 

On toki huomioitava, että seurattavat asiat voivat poiketa seurantavälin mukaan. 

 

 

Kuva 24 Kysymyksen 15 vastauksien jakaantuminen 

 

Kohdassa 16 kysyttiin miten vastaajat kokevat Energiateollisuus ry:n seuraavien tun-

nuslukujen tärkeyden verkosto-omaisuuden suorituskyvyn kannalta: 

• Lämmönsiirron pumppaussähkön ja lämmön hankinnan suhde [kWh/MWh] 

• Verkostohäviö [%] 

• Käyttö- ja kunnossapitokustannukset [€/m] 

• Vaurioiden lukumäärä [kpl/km] 

• Keskimääräisen asiakkaan käyttökeskeytysaika [h/a] 

• Pisin yksittäisen asiakkaan kokonaiskeskeytysaika [h/a] 

• Vuosittain uusittu johtopituus [%] 

• Lisäveden kulutus suhteessa verkon kokonaisvesitilavuuteen [m3/m3] 

• Verkon keskimääräinen meno- ja paluulämpötila päätuotantolaitoksella [°C] 

• Verkon lämpö- ja asiakastiheys [GWh/km tai MW/km] 

Vaihtoehtojen pisteytys on muodostettu siten, että ensimmäisestä valinnasta tulee 10p, 

toisesta 9p ja niin edelleen. Huomioitavaa kuitenkin on lisäveden kulutus suhteessa verkon 

kokonaisvesitilavuuteen [m3/m3], joka sai vaihtoehdoista eniten ensimmäisiä sijoja, mutta 

vastapainoksi myös paljon “vähiten tärkeä”-valintoja. Lisäksi tuloksien kohdalla on muistet-

tava, että kyseessä on enemmän teknisen puolen ihmisten näkemys aiheesta. Tahot, jotka 

ovat tekemisissä esimerkiksi asiakaskokemuksen tai talouden kanssa, saattaisivat arvottaa 

kyseiset tunnusluvut eri järjestykseen. Kuvassa 25 on esitetty vastaajien näkemys tun-

nuslukujen osalta.  

 

Ei yhtään 1 - 10 kpl 11 - 20 kpl 21 - 30 kpl 31 - 40 kpl 41 - 50 kpl Yli 50 kpl

Päivittäin 3 6 1 0 0 0 0

Viikottain 2 7 1 0 0 0 0

Kuukausittain 0 7 1 1 1 0 0

Neljännesvuosittain 2 5 1 1 1 0 0

Vuosittain 0 5 3 0 1 1 0
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Kuva 25 Vastanneiden näkemys tunnuslukujen tärkeydestä verkosto-omaisuuden suorituskyvyn kannalta 

 

Kysymyspatteriston viimeinen kysymys oli jatkoa edelliseen kohtaan ja siinä kysyttiin vas-

taajilta, että voisiko heidän mielestään edellä mainittuja tunnuslukuja yhdistellä ja saada si-

ten uusia mittareita tai tunnuslukuja.  90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei tunnuslu-

kuja ole mahdollista yhdistellä. Yhden mielestä kaikki tunnusluvut eivät ole hyödynnettä-

vissä, koska eivät ole vertailtavissa. Kysymyksen kohdalla on mahdollista, ettei kysymyksen 

asettelulla onnistuttu saamaan haluttua tietoa vastaajilta. 

 

6.1.4 Yhteenveto kyselyn tuloksista 

Kyselyn perusteella alan suurimmilla toimijoilla on laadittu omaisuudenhallintastrategia ja 

he kokevat suorituskyvyn seurannan tärkeäksi. Suorituskykyä seurataan ja arvioidaan pää-

asiassa Energiateollisuus ry:n tunnusluvuilla sekä toimijakohtaisilla mittareilla. Huomioita-

vaa vastauksissa on, että mitä suurempi toimija on verkostopituudella mitattuna, sitä enem-

män keinoja suorituskyvyn seurantaan on valjastettu. 
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Suunnittelun osalta seurataan pääasiassa teemallisesti aikatauluja sekä laatua. Yksittäisten 

vastauksien perusteella suunnittelua ja rakennuttamista seurataan suorituskyvyn kannalta 

kokonaisuutena. Rakennuttamisen osalta eniten mainintoja saaneet suorituskyvyn teemat 

olivat aikataulu ja kustannukset. Käytön ja kunnossapidon näkökulmasta vastaajat kertoivat 

seuraavansa pääasiassa teknisiä tunnuslukuja, joista käytön osalta eniten mainintoja saivat 

verkostohäviöt, lisävesi ja asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiat. Kunnossapidon osalta 

pääasiassa seurataan vikoja ja vaurioita, kunnossapitotöiden toteumaa sekä vuotoja. Lisäksi 

muita esiin nousseita mittareiden teemoja olivat turvallisuus, ympäristö ja kumppanit. 

Vastauksien perusteella verkosto-omaisuuden suorituskyky kokonaisuutena muodostuu 

taloudellisesta ja elinkaaren vaiheiden suorituskyvystä.   

 

Suorituskyvyn kannalta kelvollisten mittaustuloksien saamiseksi valtaosa vastaajista kertoi 

seuraavansa mittareita, sekä tekevänsä sen pohjalta tarvittaessa parannustoimenpiteitä. Mah-

dollisuuksien mukaan tuloksia myös vertaillaan valtakunnalliseen tasoon. Kelvollisiin 

tuloksiin vaikuttavaa osaoptimointia vastaajat kertoivat torjuvansa asettamalla tavoitteita ja 

mittareita laajasti eri näkökulmista. Tyypillinen mittareiden tai tunnuslukujen määrä 

vastaajien keskuudessa on 1 – 10 kpl, joita seurataan päivittäin, viikottain, kuukausittain, 

neljännesvuosittain sekä vuosittain. Kyselyssä ei tarkemmin kysytty sitä, että ovatko mittarit 

edellä mainituille seurantaväleille samoja. Vastaajien keskuudessa Energiateollisuus ry:n 

tunnuslukujen tärkeimmiksi verkoston suorituskyvyn kannalta arvotettiin verkostohäviö, 

lisävesi sekä keskimääräisen asiakkaan käyttökeskeytysaika. Vastaajat eivät myöskään ko-

keneet, että nykyisiä Energiateollisuuden tunnuslukuja olisi mahdollista yhdistellä. 

 

Omaisuuden osalta tavoitteita oli asetettu laidasta laitaan, joista teknisenä tunnuslukuna 

vuotojen määrä sai eniten mainintoja. Tavoitteet olivat myös suoritteisiin liittyviä, kuten en-

nakoivan kunnossapidon toteuma. Selkeää omaisuuden toiminnan tasoa ei vastauksista 

noussut esille, mutta teemallisesti toimitusvarmuuden alle liittyvät asiat (vuosittainen 

saneerausmäärä, kriittisyysluokittelutaulukko sekä suunnittelemattomien keskeytyksien 

minimointi) saivat eniten mainintoja. Halutun tavoitetason vastaajat huomioivat verkostoon 

kohdistetuilla suunnitelmallisilla toimilla. 
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6.2 Laadittu mallimittaristo 

Laaditulla mallimittaristolla ei pyritty poistamaan nykyisten Energiateollisuuden tunnuslu-

kujen käyttötarvetta, vaan lisäämään kokonaisuuden ymmärrystä määriteltyjen suoritusky-

kymittareiden avulla. Mallimittariston avulla määritetään oikeasti tärkeät asiat, joita tulisi 

seurata aktiivisesti ja jotka on kytketty organisaation strategisiin päämääriin. Mallimittaristo 

koostuu suorituskykymittareista, jotka on johdettu kyselytutkimuksen, teoriapohjan, ISO 

55000 -standardisarjan vaatimuksien sekä toimeksiantajan sisäisten tarpeiden pohjalta. Ky-

selytutkimuksesta on nostettu esiin näkökohtia, jotka koetaan yleisesti tärkeäksi omaisuus-

tiedoksi kaukolämmön jakeluverkoston osalta. Valittujen mittareiden kohdalla on pyritty 

huomioimaan hyvän suorituskykymittarin ominaisuudet sekä perustelemaan, miksi kyseinen 

mittari on tärkeä. Huomioitavaa on, että koostettu mittaristo on kohdennettu toimeksiantajan 

tarpeisiin. Tässä työssä ei kuitenkaan oteta kantaa tarkempiin datalähteisiin tai muihin yri-

tyksen sisäisiin prosesseihin liittyviin asioihin. Seuraavien alaotsikoiden alla määritellään 

teeman mukainen suorituskykymittari tai -mittarit seuraavien mittareille oleellisten asioiden 

kautta: yhtälö, yksikkö, muodostus, kuvaus, tarkkailuväli, kytkentä strategiaan, vastuutaho, 

tavoitearvo sekä arviointi. Raamit suorituskykymittareiden lukumäärälle perustuvat kyse-

lyyn ja teoriakatsaukseen, joiden perusteella 1 – 10 kpl on sopiva määrä mittareita. ISO 

55000 -standardisarjan mukaisesti fyysisen omaisuusvalikoiman suorituskyvyn arviointi pe-

rustuu tyypillisesti suorituskykyyn elinkaaren eri vaiheissa sekä toiminta- ja käyttövarmuu-

teen. Toimeksiantajan rajauksesta johtuen mallimittaristosta on jätetty pois organisaation 

yhteisiä näkökulmia, kuten työntekijä-, asiakas- ja omistajakokemus sekä EHQS (ympäristö, 

terveys, turvallisuus ja laatu). Rajauksien myötä mallimittaristoa käsitellään toimitusvar-

muuden ja kustannustehokkuuden näkökulmista, jotka voidaan nähdä luotuna arvona asiak-

kaille ja omistajalle sekä ovat perinteisesti tärkeitä infraomaisuudelle.  

 

6.2.1 Toimitusvarmuus 

Toimitusvarmuus on kaukolämmön jakelutoiminnan ytimessä, koska se voidaan nähdä 

omaisuuden suunniteltuna käyttötarkoituksena. Toimitusvarmuuteen vaikuttaa osaltaan sekä 

käyttö- ja kunnossapito- että investoinprosessi. Tässä työssä teemallisesti toimitusvarmuu-

den alle valikoitui kolme mittaria, jotka ovat käytettävyys, ennakointiaste sekä saneeraus-

määrä. 
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Käytettävyys [%] 

Kyselytutkimuksen perusteella operatiivisessa mielessä toimitusvarmuutta lähimpänä ole-

van käytön suorituskykyä alan toimijat seuraavat pääasiassa hyötysuhteen, lisäveden sekä 

asiakasnäkökulman kautta. Näistä järjestelmän toimitusvarmuutta voidaan arvioida parhai-

ten asiakkaan kokemana häiriönä, jonka mittaamiseen soveltuu Energiateollisuus ry:n tun-

nusluku keskimääräisen asiakkaan käyttökeskeytysaika. Suhteuttamalla tämä luku koko 

vuoden tuntimäärään, valikoitui tämä lämpöverkkojen yhdeksi toimitusvarmuuden suori-

tuskykymittariksi. Käytettävyyden mittaamiseksi on olemassa myös muita mittareita, mutta 

on perusteltua käyttää jo valmiiksi valtakunnallisessa käytössä olevaa mittaria, joka mahdol-

listaa tarvittaessa benchmarkingin muihin saman suuruisiin toimijoihin. Käytettävyys las-

ketaan yhtälön 3 mukaisesti suhteuttamalla keskimääräisen asiakkaan käyttökeskeytysaika 

koko vuoden tunteihin. 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 = 1 −
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 [ℎ]

8760 [ℎ]
          (3) 

 

Mittari kertoo, kuinka luotettava keskimääräisesti kaukolämmön jakelujärjestelmä on ja 

siten kuvaa hyvin järjestelmän käytettävyyttä. Luvun muodostus tapahtuu tilastoimalla 

kaikki kaukolämpöverkosta johtuvat häiriöt kestoineen ja asiakasmääräineen. Mittari on 

osaltaan myös ennustava, sillä suunniteltujen katkojen määrä ja kesto pystytään arvioimaan 

suunnitelmien pohjalta. Mittarin tuloksia arvioidaan kuukausittain sekä kokonaisvaltaisem-

min yhteenvedon yhteydessä vuosittain. Strategisesti mittari kytkeytyy toimitusvarmuuden 

ylläpitämiseen hyvällä tasolla, johon vertailukohtana voidaan käyttää vuositasolla Energia-

teollisuus ry:n tilastoja. Toimeksiantajan tavoitteena on olla yli valtakunnallisen keskitason. 

 

Mittarin vastuutahona on hyvä olla henkilö/-t, jotka työskentelevät käyttökeskeytyksien 

suunnittelussa ja koordinoinnissa. Tavoitearvo mittarille tarkastellaan vuosittain Energiate-

ollisuus ry:n tilastojen pohjalta. Tavoitearvoa sekä itse mittaria tulee arvioida vähintään ta-

voiteasetannan yhteydessä, vaikka itse mittarin voidaan nähdä olevan luotettava sen valta-

kunnallisen käytön takia. Tärkeää on myös seurata suunniteltujen ja suunnittelemattomien 

käyttökeskeytyksien suhteen kehittymistä. Näistä ensiksi mainittuun on mahdollista vaikut-

taa ennakkosuunnittelulla. 
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Ennakointiaste [%] 

Toimitusvarmuuteen linkittyy kiinteästi kunnossapidon toteuttama vikojen ja vikaantumisen 

hallinta ja estäminen. Kyselytutkimuksen perusteella alan toimijoiden keskuudessa seura-

taan kunnossapidon osalta pääasiassa vikoja ja vaurioita sekä kunnossapitotöiden toteumaa. 

Mikäli tarkastellaan toimeksiantajan strategiaa, on tavoittena verkostovaurioiden ennakointi 

50 prosenttisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolet vauroista tulisi olla ennakoi-

tavissa. Tämän mittaamiseen voidaan käyttää soveltuvin osin PSK 7501-standardissa (2010, 

15) esitettyä ennakointiaste-mittaria, joka on esitetty yhtälössä 4. 

 

𝐸𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑒ℎ𝑘ä𝑖𝑠𝑒𝑣ä 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜 [€]

𝑒ℎ𝑘ä𝑖𝑠𝑒𝑣ä 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜 [€]+ℎä𝑖𝑟𝑖ö𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠 [€]
          (4) 

 

Käytännössä mittari kertoo, mikä on kustannuksien suhde ehkäisevän kunnossapidon ja häi-

riökorjauksien välillä. Mittarin jalostetumpi versio ja samalla ennakointiasteen suoritusky-

kymittari on esitetty yhtälössä 5. 

 

𝐸𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠𝑡𝑒 =
ℎ𝑎𝑛𝑘𝑒𝑘𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑜𝑡 [𝑘𝑝𝑙]

𝑣𝑢𝑜𝑑𝑜𝑡 [𝑘𝑝𝑙]
           (5) 

 

Ennakointiaste kertoo, kuinka hyvin kunnossapitokohteita osataan nostaa toteutukseen ha-

vaintojen ja datan perusteella. Kyseisen mittarin muodostus tapahtuu siten, että havaintojen 

ja seurannan perusteella luodaan ennakoituja kunnossapito- tai saneerauskohteita aikataulu-

tettujen hankekorttien muodossa. Hankekorteissa esitetään kohde sekä sen laajuus. Osaopti-

mointiriskin välttämiseksi on perusteltua laatia hankekortin kriteerit dokumentoituna. Näi-

den hankekorttien lukumäärän perusteella voidaan arvioida ennakointiastetta vertaamalla 

niihin osuneita vaurioita ja vaurioita yhteensä tarkasteluajanjaksolla. Vaurioista on syytä 

poistaa esimerkiksi ulkoisesta väkivallasta johtuvat vauriot, jotka eivät luonnollisesti ole en-

nakoitavissa. Jokaisen vuodon jälkeen tarkastellaan hankekortin olemassaolo, jonka ei kui-

tenkaan tarvitse olla aikataulutettu samalle vuodelle. Koska kaukolämpöverkko on staattinen 

ja vaurion tarkka ennustaminen haastavaa, on mittarille oleellisempaa, että mahdolliset vau-

riopaikat ovat tunnistettu. Strategisesti mittari kytkeytyy verkostovikojen ennakointiin 50 

prosenttisesti sekä toisaalta erinomaiseen kuntotasoon ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseem 
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hyvällä tasolla. Mittaria voidaan luonteeltaan pitää viiveellisenä, mutta toisaalta myös enna-

koivana. Viivellisyys perustuu vuotojen seurantaan ja ennakoitavuus hankekorttien tekoon 

ennen vuodon sattumista. 

 

Mittarin vastuutahona on hyvä olla henkilö/-t, jotka työskentelevät kunnossapidon suunnit-

telussa ja koordinoinnissa. Aluksi mittarin tavoitearvoksi asetetaan strategian mukaisesti 50 

%, jota tarkennetaan tarvittaessa seurannan ja arvioinnin perusteella. Mahdollisuuksien mu-

kaan voidaan myös hakea aikaisempia toteumia kyseiselle mittarille, joiden avulla saadaan 

asetettua realistiset kriteerit eri laatutasoille. Arviointi mittarista on hyvä tehdä vuosittain 

asiantuntijatasolla ja tarkentaa tarvittaessa tavoitetasoa tai hankekortin kriteereitä. Mittarin 

tuloksiin vaikuttavat paljon omaisuusdata sekä vian juurisyiden ymmärtäminen. Tämän 

vuoksi vikahistoriaa on hyvä analysoida säännöllisesti, mikä antaa kokonaiskuvan verkos-

tovaurioista. Omaisuusdatan laatuun voidaan vaikuttaa ajantasaisilla työohjeilla sekä 

laatuseurannalla. 

 

Saneerausmäärä [%] 

Toimitusvarmuuteen liittyy myös oikein kohdennetut saneerausmäärät, joilla toimitusvar-

muutta pidetään yllä myös jatkossa. Kyselytutkimuksessa nousi etenkin omaisuudelle asete-

tun tason yhteydessä mainintoja vuotuisen saneerausmäärän tavoitteellisesta toteuttamisesta. 

Lisäksi ennakointiasteen yhteydessä laaditut hankekortit toimivat tyypillisesti saneerauskoh-

teiden lähtötietona, joten saneerausmäärän seuraaminen kertoo myös havaintojen perusteella 

toteutukseen nostettujen hankkeiden määrästä. Saneerausmäärä suhteutetaan koko verkoston 

pituuteen yhtälön 6 mukaisesti.  

 

𝑆𝑎𝑛𝑒𝑒𝑟𝑎𝑢𝑠𝑚ää𝑟ä =
𝑆𝑎𝑛𝑒𝑒𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 [𝑘−𝑘𝑚]

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 [𝑘−𝑘𝑚]
          (6) 

 

Saneerausmäärä kertoo, kuinka paljon seuranta-ajanjaksolla saneerataan vanhoja johto-

osuuksia. Muodostus tapahtuu vuoden aikana saneerattujen kanavametrien perusteella. Mit-

taria tarkkaillaan vuositasolla ja se on luonteeltaan viiveellinen. Strategisesti mittari kytkey-

tyy erinomaiseen kuntotasoon ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseen hyvällä tasolla. 

 



76 

 

Mittarin vastuutahona on hyvä olla henkilö/-t, jotka työskentelevät saneeraushankkeiden 

suunnittelussa. Mittarin tavoitearvo määritetään tarkemmin toimeksiantajan tarpeiden poh-

jalta myöhemmässä vaiheessa. Arviointi mittarista on hyvä tehdä vuosittain asiantuntijata-

solla ja tarkentaa tarvittaessa tavoitetasoa. 

 

6.2.2 Kustannustehokkuus 

Toimitusvarmuuden lisäksi kustannustehokkuus on kaukolämmön jakelutoiminnan yti-

messä, sillä kaukolämmitys on lähtökohtaisesti liiketoimintaa. Kuten toimitusvarmuudenkin 

osalta, voidaan kustannustehokkuutta tarkastella käyttö-, kunnossapito- sekä investointipro-

sessin näkökulmista. Tässä työssä teemallisesti kustannustehokkuuden alle valikoitui neljä 

mittaria, jotka ovat verkostohyötysuhde, budjettitoteuma, suunnitteluaste sekä investointite-

hokkuus. 

 

Verkostohyötysuhde [%] 

Teoriakatsauksen perusteella infrastruktuurin elinkaaren kustannuksiin vaikuttaa merkittä-

västi käyttöomaisuusinvestointi sekä myöhemmin käyttö- ja kunnossapitokulut. Käytönai-

kaisista kustannuksista suurin osa määräytyy verkoston hyötysuhteen perusteella. Edellä 

mainittu koettiin myös kyselytutkimuksessa vastaajien keskuudessa tärkeimmäksi tunnuslu-

vuksi verkosto-omaisuuden kannalta. Tämän vuoksi kustannustehokkuuden yhdeksi mitta-

riksi valikoitui verkoston hyötysuhde, joka lasketaan yhtälön 7 mukaan. Hyötysuhde mah-

dollistaa myös käytettävyyden tavoin benchmarkingin muihin toimialan saman suuruisiin 

toimijoihin. 

 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
Lämpöenergian myynti [GWh]

Lämpöenergian hankinta [GWh]
          (7) 

 

Mittari indikoi kaukolämpöverkoston lämmöneristystä, kuntoa ja käyttöä sekä konkreetti-

sesti menetettyä energiaosuutta jakelussa. Muodostus tapahtuu myydyn ja hankitun lämpö-

energian suhteesta. Mittarin tarkkailuväli on kuukausittain sekä kokonaiskuvan hahmotta-

misen kannalta vuosittain. Strategisesti mittari kytkeytyy resurssitehokkuuteen ja erinomai-

seen kuntotasoon. Luonteeltaan mittari on puhtaasti viiveellinen. 
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Mittarin vastuutahona on hyvä olla henkilö/-t, jotka työskentelevät kaukolämpöverkon käy-

tössä. Aluksi mittarin tavoitearvoksi asetetaan aikaisempien vuosien perusteella 92 %, jota 

tarkennetaan tarvittaessa seurannan ja arvioinnin perusteella. Arviointi mittarista on hyvä 

tehdä vuosittain asiantuntijatasolla ja tarkentaa tarvittaessa tavoitetasoa. Mittarin tuloksiin 

vaikuttaa paljon energian tuotanto ja jakelu, joten tuloksia tarkastellessa on syytä huomioida 

kummankin osapuolen vaikutus tuloksiin. Toisaalta tämä on myös aina huomioitava osaopti-

mointiriskin välttämiseksi jommassa kummassa toiminnossa. 

 

Budjettitoteuma [%] 

Kustannustehokkuuteen ja osaltaan kaikkien mittareiden tuloksiin vaikuttaa paljon budjetti, 

joka määrää pitkälti raamit, minkä sisällä toimitaan. Tämän vuoksi toiseksi kustannustehok-

kuuden mittariksi valitaan budjettitoteuma, jota myös kyselytutkimukseen vastanneet ker-

tovat seuraavansa. Huomioitavaa budjetissa on, että tuloksien analysoinnin kannalta on 

oleellista jakaa seuranta pienempiin osiin esimerkiksi käyttöön, kunnossapitoon ja investoin-

teihin. Budjettitoteuma lasketaan yhtälön 8 mukaisesti. 

 

𝐵𝑢𝑑𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑚𝑎 =
𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 [€]

𝐵𝑢𝑑𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖 [€]
                        (8) 

 

Mittari kertoo, kuinka hyvin budjetointi on onnistunut ja toisaalta kuinka hyvin budjetissa 

on pysytty. Mittarin tarkkailuväli on kuukausittain sekä kokonaiskuvan hahmottamisen kan-

nalta vuosittain. Strategisesti mittari kytkeytyy kustannustehokkuuteen. Luonteeltaan 

budjetointi on ennakoivaa, sillä se perustuu suunniteltuihin hankkeisiin ja kustannustietoon. 

Budjetoinnin vastuutahona on hyvä olla kokonaisuuden osalta lämpöverkoista vastaava hen-

kilö. Mittarin tavoitearvo on 100 %, joka normaalitilanteessa kertoo tarkasta budjetoinnista 

sekä tarkasta kuluseurannasta. Arviointi mittarista on hyvä tehdä vuosittain päällikkötasolla 

ja tarkentaa tarvittaessa tavoitetasoa.  

 

Suunnitteluaste [%] 

Koska suunnitelmallinen toiminta on lähtökohtaisesti kustannustehokkaampaa kuin suunnit-

telematon, valikoitui kustannustehokkuuden kolmanneksi mittariksi suunnitteluaste. Kyse-

lyn perusteella alan toimijat kokivat ennakoivien kunnossapitotoimien seuraamisen tärke-
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äksi, ja niitä voidaan seurata eri tavoin. Suunnitteluaste kertoo ennakoivien kunnossapitotoi-

mien suhteesta kunnossapidon kokonaiskustannuksiin, joihin lasketaan kuuluvaksi myös vi-

kakorjaukset. PSK 7501-standardin (2010, 16) mukainen suunnitteluaste on esitetty yhtä-

lössä 9. 

 

𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑢𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑛𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜 [€]

𝑘𝑢𝑛𝑛𝑜𝑠𝑠𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 [€]
                      (9) 

Käyttäen alalle tyypillisiä termejä suunnitelmalliseen kunnossapitoon kuuluvat ehkäisevä 

kunnossapito, kunnostaminen sekä parantava kunnossapito 

 

Muodostus suunnitteluasteelle tapahtuu siten, että tarkasteluajanjaksolla suunnitelmallisten 

kunnossapitotöiden kustannukset suhteutetaan saman ajanjakson kunnossapidon kokonais-

kustannuksiin, joka sisältää myös vauriokorjaukset. Suunnitteluaste kertoo, kuinka suunni-

telmallista toiminta on ja toisaalta pidemmällä aikahorisontilla syy-seuraussuhteen omaisuu-

den kuntoon. Mittari sidotaan strategiseen tavoitteeseen verkoston kunto erinomaisella ta-

solla, koska mittarilla mitataan omaisuuden elinkaareen vaikuttavien toimien suunnitelmal-

lisuutta. Huomionarvoista on myös se, että toimivan omaisuudenhallinnan keskiössä on 

omaisuudesta saatava tieto, ja tyypillisesti suunnitelmallisen kunnossapidon toimien poh-

jalta saadaan paljon omaisuuden kuntotietoa. Tämän vuoksi mittarin voidaan myös nähdä 

mittaavan, kuinka paljon omaisuudesta saadaan tietoa. Mittari on tyypiltään viiveellinen ja 

tarkkailuväli vuosi, mutta tarkkailuväli voidaan pilkkoa myös osatavoitteisiin esimerkiksi 

vuosineljänneksien mukaan. Kirjallisuudessa (Hey 2017, 360) suunnitelmallisuuden tavoit-

teena pidetään 90 prosenttia, mutta toimeksiantajan aiempien suunnitteluastetoteumien pe-

rusteella alkutavoite asetetaan 85 prosenttiin.  Mittarin vastuutahona on hyvä olla henkilö/-

t, jotka työskentelevät suunnitelmallisen kunnossapidon suunnittelussa ja koordinoinnissa. 

Mittarin itsessään voidaan nähdä olevan validi, sillä se on peräisin standardista. Mittarin 

tuloksien arviointi on hyvä tehdä vuosittain asiantuntijatasolla ja tarkentaa tarvittaessa ta-

voitetasoa. Mittarin tuloksia on hyvä tarkastella ristikkäin esimerkiksi Energiateollisuus ry:n 

vauriotilastojen kanssa pidemmässä aikahorisontissa, joka voi antaa syötteen tavoitearvon 

muutokselle. 

 

 

 



79 

 

Investointien kustannustehokkuus [-] 

Teoriakatselmuksen perusteella kaukolämpöyhtiön taloudellinen menestyminen pitkällä ai-

kajänteellä perustuu oikein kohdennettuihin ja kannattaviin käyttöomaisuusinvestointeihin. 

Koska valtaosa kaukolämpöyrityksen kokonaiskustannuksista määrittyy pääasiallisesti tässä 

vaiheessa, on perusteltua seurata investointien kustannustehokkuutta. Käytännössä tehok-

kuutta voidaan mitata vertaamalla investoinnin hankintahintaa [€/k-m] muihin vastaaviin 

toimijoihin. Investointien kustannustehokkuus lasketaan yhtälöllä 10. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐴𝑙𝑣𝑎

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑇
         (10) 

missä 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐴𝑙𝑣𝑎 on investointikulujen suhde rakennettuun verkostopituuteen €/[k-m] ja 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐸𝑇 on Energiateollisuus ry:n tilastoima vertailuluku €/[k-m]. 

 

Energiateollisuus ry:n tilastoima CAPEX-luku lasketaan painotettuna Alvan putkidimen-

siokohtaisilla metrimäärillä. Alvan CAPEX-lukua verrataan Energiateollisuus ry:n tilastoi-

maan keskihintaan. Käytännössä vertailuluvun ollessa alle 1 investoinnin hankintahinnan 

kannattavuus on parempi kuin muilla vastaavilla toimijoilla. Mittarin tarkkailuväli on vuo-

sittain. Strategisesti mittari kytkeytyy kustannustehokkuuteen sekä laajentumiseen suun-

nitelmien mukaisesti. Luonteeltaan kustannustehokkuuden seuranta on viiveellistä, sillä se 

perustuu toteutettuihin hankkeisiin ja kustannustietoon. Kustannustehokkuuden vastu-

utahona on hyvä olla kokonaisuuden osalta yleissuunnittelusta vastaava henkilö. Mittarin 

tavoitearvo on <1. Arviointi mittarista on hyvä tehdä vuosittain asiantuntijatasolla ja tarken-

taa tarvittaessa tavoitetasoa tai laskennan periaatteita. 

 

6.2.3 Yhteenveto mittareista 

Määritetyistä mittareista selviää, mitä seurataan ja mitataan,  ne tukevat toimeksiantajan stra-

tegisia tavoitteita sekä auttavat osaltaan varmistamaan asiakastyytyväisyyttä. Mittareiden 

osalta on myös määritelty, että miten ja milloin mittareiden tuloksia seurataan ja arvioidaan. 

Lähestyminen valittuihin mittareihin on tehty omaisuudenhallinnan standardisarjan pohjalta 

huomioiden elinkaaren eri vaiheet sekä toiminta- ja käyttövarmuus. Tätä teoreettista näkö-

kulmaa tukee myös osaltaan verkkokyselyn tulokset, joiden  perusteella alan toimijat arvioi-

vat verkosto-omaisuuden suorituskykyä kokonaisuutena, joka muodostuu taloudellisesta ja 
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elinkaaren vaiheiden suorituskyvystä. Valituista mittareissa on sekä ennakoivia, että viiveel-

lisiä mittareita.  

 

Valituissa mittareissa on huomioitu omaisuudenhallinnan standardisarjassa esitetyt asiat, 

jotka organisaation tulisi huomioida määrittäessään omaisuusvalikoiman suorituskyvyn ar-

viointia. Kustannusnäkökulmasta kaikki valitut mittarit ovat sellaisia, ettei niiden käyttöön-

otto aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, sillä suurinta osaa seurataan toimeksiantajalla jo nyt 

esimerkiksi Energiateollisuuden tunnuslukujen muodossa. Kriittisyyden ja riskin näkökul-

masta valituilla mittareilla voidaan seurata kunnossapito- ja saneeraustoimintaa, josta saa-

daan vielä enemmän irti kohdentamalla ennakoivat kunnossapitotyöt sekä saneeraukset ris-

kimatriisin avulla. Lisäksi ennakointiasteen mittari kertoo, kuinka laadukasta omaisuudesta 

saatava data on ja kuinka hyvin mahdolliset vauriot ovat ennakoitavissa. Toisaalta suunnit-

teluaste kertoo osaltaan, kuinka paljon suunnitelmallista kunnossapitoa omaisuudelle teh-

dään ja missä määrin omaisuudesta ylipäätään saadaan tietoa. Omaisuuden ominaisuuksiin 

päästään pureutumaan ennakointiasteen arvioinnin lisänä tehtävässä vaurioanalyysissä, joka 

kertoo omaisuuden tilasta ja vaurioherkistä kohteista.  

 

Tarkastelemalla valittuja mittareita tasapainotetun mittariston näkökulmista huomataan, että 

jokaiseen osa-alueeseen osuu jokin mittari. Talouden näkökulmasta kaikki kustannustehok-

kuuden mittarit tarkastelevat toimintaa. Sisäisiä liiketoimintaprosessien mittareita ovat 

muun muassa suunnittelu- sekä ennakointiaste. Nämä kaksi kuvaavat myös osaamisen nä-

kökulmaa. Asiakkaiden näkökulmaa mittaroidaan muun muassa konkreettisesti käytettävyy-

dellä, sekä muilla toimitusvarmuuden mittareilla. Toisaalta määritetyt mittarit asettuvat 

myös suorituskykypyramidiin, jossa alemman hierarkiatason tavoitteiden toteutuminen vai-

kuttaa lopulta organisaation visioon saakka. Suorituskykypyramidille ominaista ulkoista te-

hollisuutta voidaan työssä määritetyillä mittareilla arvioida käytettävyyden perusteella, joka 

kuvaa organisaation kykyä täyttää asiakkaiden odotukset. Vastaavasti sisäisen tehokkuuden 

näkökulmaa mittaa muun muassa investointitehokkuus tai suunnitteluaste. 
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6.3 Elinkaaren hallintatoimenpiteet verkko-omaisuuden pitämiseksi ha-

lutulla tasolla 

Työn toiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta teorian ja täydentävin osin kyselytut-

kimuksen perusteella. Teoriakatsauksen perusteella kaukolämpöverkon elinkaaren optimaa-

linen hallinta perustuu soveltuvien työkalujen ja menetelmien hyödyntämiseen elinkaaren 

eri vaiheissa. Kaukolämpöverkon kannalta oleellisessa investointiprosessissa on perustelta-

vaa käyttää elinkaarilaskentaa. Tämän tueksi tulisi kehittää jatkuvasti elinkaarikustannuk-

sien arviointimenetelmiä sisältäen omaisuudelle tyypilliset riskit. Elinkaarilaskennan tukena 

on suositeltavaa käyttää myös muita soveltuvia investointilaskentamenetelmiä. Teknisestä 

näkökulmasta investointipäätöksien tukena tulisi käyttää verkostolaskenta- ja simulointioh-

jelmistoja, joiden avulla huomioidaan verkon toiminnallisuus. Kyselytutkimuksessa esiin 

noussut vertailu aiempiin pumppauksiin tai painetasoihin voidaan pitää myös tärkeänä nä-

kökulmana tarkasteltaessa suunnittelun onnistumista.  

 

Kaukolämpöverkon rakennusvaiheessa määritellään pitkälti, minkälaista verkkoa käytölle ja 

kunnossapidolle luovutetaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että rakentamista ohjaavissa verkos-

tosuunnitelmissa huomioidaan omaisuuden käyttötarkoitus ja kunnossapidettävyys. Elinkaa-

rikustannuksien kannalta tärkeä asia on rakentamisen laatu, johon voidaan vaikuttaa ajanta-

saiseen ohjeistukseen ja käyttökokemuksiin perustuvalla suunnittelulla. Lisäksi tärkeää on 

myös työnaikainen laadunvalvonta kaivantojen, putkielementtien, hitsien ja suojakuorilii-

toksien osalta.  

 

Omaisuuden käytönaikaisiin kustannuksiin vaikutetaan pääasiassa käytöllä ja kunnossapi-

dolla. Aktiivisesti kustannustasoa voidaan pienentää säästöpotentiaalia omaavissa kohteissa, 

joita ovat muun muassa verkon lämpöhäviöt ja pumppausenergia. Tämän vuoksi menoveden 

ja pumppausenergian mallinnus-/laskentatyökalut ovat perusteltavia hyödyntää. Kunnossa-

pidon osalta voidaan tärkeänä pitää käytettävyyden parantamista soveltuvien työkalujen 

avulla, jotka alalle tyypillisesti ovat riskiperusteisia. Kyselytutkimuksessa kohdat 13 ja 14 

käsittelivät toista tutkimuskysymystä. Vastauksien perusteella vastaajat pyrkivät huolehti-

maan toimitusvarmuudesta minimoimalla verkostovuodoista aiheutuvat suunnittelematto-

mat keskeytykset ennakoivilla toimenpiteillä, joita ovat muun muassa vuosittainen sanee-

rausmäärä sekä kaivokierrokset.  
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Teorian ja kyselytutkimuksen perusteella haluttu toimintataso perustuu toimijan omiin ta-

voitteisiin. Kyselytutkimuksen perusteella tavoitteet voivat olla teknisiä tunnuslukuja, kuten 

vuotojen määrä, tai suoritteisiin liittyviä, kuten ennakoivan kunnossapidon toteuma. Selkeää 

omaisuuden toiminnan tasoa ei vastauksista kuitenkaan noussut esille. Kaukolämmölle 

ominaispiirteenä pidettyyn toimitusvarmuuteen liittyvät asiat saivat eniten mainintoja. Näitä 

olivat muun muassa vuosittainen saneerausmäärä, kriittisyysluokittelutaulukko sekä suun-

nittelemattomien keskeytyksien minimointi. Halutun tavoitetason vastaajat huomioivat 

verkostoon kohdistetuilla suunnitelmallisilla toimilla 

 

Yhdistelemällä edellisissä kappaleissa esiin nousseita tapoja ja käytänteitä voidaan opti-

moida omaisuudella tuotettua arvoa. Sovi ei myöskään unohtaa työssä määriteltyjä suoritus-

kykymittareita ja niiden tavoitetasoja. Nämä ovat yhtälailla määriteltyjä tavoitteita omaisuu-

delle. Työssä pääpiirteittäin esitelty ISO 55000 -standardisarja tarjoaa myös työkaluja omai-

suuden systemaattiseen ja tehokkaaseen hallintaan. Nämä kaikki edellä mainitut yhdistettynä 

ymmärrykseen omaisuudesta tarjoaa hyvät lähtökohdat elinkaaren suunnitelmalliseen hal-

lintaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Tulokset ja analyysimenetelmät 

Työn voidaan nähdä jakaantuneen kahteen tavoitteeseen, joista päätavoitteena oli suoritus-

kykymittariston luonti toimeksiantajan kaukolämpöverkosto-omaisuuden ja siihen vaikutta-

vien toimien seurantaan täyttäen SFS-ISO 55000 -standardisarjan vaatimukset. Työn toisena 

tavoitteena oli selvittää elinkaaren hallintatoimenpiteitä, joilla verkosto-omaisuus pidetään 

halutulla tasolla. Päätavoitteen perusteella tutkimusotteeksi valittiin toimintatutkimus, koska 

työssä pyrittiin tuottamaan lisätietoa Energiateollisuus ry:n teknisille tunnusluvuille. Toi-

saalta tutkimusote palveli myös työn toista tavoitetta. Tutkimusotteelle on luontaista tutki-

muskohteen käsittely eri näkökulmista, joita tässä tutkimuksessa edustivat aineistonkeruu 

teoriaa edustavien perusteoksien ja käytäntöä edustavan verkkokyselyn avulla. Tutkimusot-

teen voidaan nähdä soveltuneen työhön, sillä aineistonkeruumenetelmät osaltaan tukivat toi-

siaan ja osaltaan tarjosivat uusia näkökohtia tavoitteiden osalta. 

 

Teoria-aineiston osalta työssä eri lähteiden vertailu suoritettiin tekstin sisällä kappale kerral-

laan, eikä erillisiä taulukoita tai kuvaajia käytetty arvioitaessa lähteitä. Huomioitavaa on, että 

merkittävä osa työn teoriasta muodostuu standardin pohjalta, jonka luotettavuutta ei tarvitse 

erikseen arvioida. Lisäksi käytetty lähdemateriaali painottui infrastruktuuriin, joka on lähim-

pänä kaukolämpöä ja lähteistä saatua tietoa voitiin hyödyntää näkökohtien vertailussa. Herk-

kyyttä on arvioitu saturaation avulla siten, että aineistoa on oletettu olevan riittävästi, kun 

uusien tai aihepiiriin sopivien näkökulmien löytäminen on ollut haasteellista. 

 

7.1.1 Suorituskykymittariston luonti verkosto-omaisuuden ja siihen vaikuttavien toi-

mien seurantaan 

Päätavoitteen osalta lähtötilanteessa verkon suorituskykyä arvioitiin Energiateollisuus ry:n 

tunnuslukujen pohjalta, jotka mahdollistavat vertailun valtakunnan tasolla muihin toimijoi-

hin. Vaikka nykyinenkin tunnuslukujen seuranta antaa tietoa omaisuuden tilasta, pidettiin 

tunnistettuna kehityskohteena määriteltyjen suorituskykymittareiden luontia. Seurantaa var-

ten lähtötilanteessa tunnuslukuja oli kappalemäärällisesti paljon ja niillä ei ollut suoraa kyt-
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kentää organisaation strategiaan. Suorituskykymittariston avulla pyrittiin määrittämään oi-

keasti tärkeät asiat, joita tulisi seurata aktiivisesti ja jotka kytkeytyisivät strategisiin päämää-

riin. Tämän avulla omaisuuden tilasta saataisiin myös johtamisen työkalu. Työssä määritetty 

suorituskykymittaristo ei kuitenkaan poista nykyistenkään tunnuslukujen tarvetta, vaan 

niillä on edelleen paikkansa arvioitaessa verkoston suorituskykyä. 

 

Toimivan suorituskykymittariston määrittäminen on haastavaa. Haastavan määrityksestä te-

kee valinta monen mittarin kesken. Valintaa helpottaa suorituskykymittareiden määrittämi-

nen strategian pohjalta, jolloin seuranta kohdistuu osittain itsestään organisaation kannalta 

kriittisiin asioihin. Suorituskykymittareiden valintaa lähestyttiin omaisuudenhallintaan kes-

kittyvän SFS-ISO 55000 -standardisarjan pohjalta. Standardisarjan perusteella omaisuuden 

toiminnan arviointi perustuu pitkälti elinkaaren eri vaiheisiin, jonka perusteella luotiin verk-

kokysely kaukolämpöalan toimijoille. Saadut vastaukset myös osaltaan tukivat tätä teoriassa 

esiin noussutta suorituskyvyn arviointia omaisuuden elinkaaren vaiheiden perusteella. Tä-

män lisäksi käytäntöä edustavan verkkokyselyn avulla nousi esiin taloudellinen suoritus-

kyky, joka liittyy kiinteästi lähtökohtaisesti liiketoimintaa olevaan kaukolämpöön.  

 

Kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavana, sillä vastauksia saatiin valtakunnan tasolla suu-

rilta toimijoilta. Tuloksien avulla saatiin nostettua esiin hyviä teemoja koskien suoritusky-

vyn mittausta. Vastaavasti kyselyn avulla ei saatu nostettua esiin suurta määrää konkreettisia 

mittareita, joka oli kyselyn osatavoite. Tässä mielessä haastattelutilanne olisi voinut toimia 

paremmin, sillä vuorovaikutuksen avulla vastaajille olisi voinut tarkentaa tarvittavissa mää-

rin, mitä kysymyksellä haetaan ja tiedustella konkreettisia esimerkkejä, kuinka vastaajan or-

ganisaatiossa kohdetta mitataan. On toki muistettava, että toisilla käytössä olevat suoritus-

kykymittarit eivät välttämättä palvele toisen organisaation intressejä. Lisäksi tietolähteet ja 

yrityskulttuuri aiheuttavat sen, että jokainen organisaatio joutuu määrittämään suoritusky-

kymittarinsa itse, huomioiden organisaationsa tavoitteet ja rajoitteet. Kyselyn tulokset olivat 

pääasiassa laadullista aineistoa, sillä kysely koostui enimmäkseen avoimista kysymyksistä. 

Tämän vuoksi analysointivaihe suoritettiin pääasiassa tilastollisin menetelmin ryhmittele-

mällä vastaukset. Yksittäisissä vastauksissa analysointi hoidettiin määrällisten menetelmien 

avulla (aritmeettinen keskiarvo, mediaani ja keskihajonta). Kyseisten analysointimenetel-

mien voidaan nähdä soveltuneen hyvin aineistoanalyysiin saatujen tuloksien perusteella. 
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Työn tuloksena laadittu suorituskykymittaristo muodostuu yhteensä seitsemästä mittarista, 

jotka jakaantuvat toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden teemojen alle. Toimitusvar-

muuden alle valikoitui kolme mittaria, jotka ovat käytettävyys, ennakointiaste sekä sanee-

rausmäärä. Kustannustehokkuuden alle valikoitui neljä mittaria, jotka ovat verkostohyöty-

suhde, budjettitoteuma, suunnitteluaste sekä investointitehokkuus. Työssä määritetyn mitta-

riston onnistumisen seuranta tehdään pidemmällä aikavälillä. Seurannan yhteydessä tarken-

netaan  havaintojen pohjalta mittareiden määrityksiä, mikä liittyy jatkuvaan parantamiseen 

 

Organisaation on myös oleellista huolehtia riittävästä ymmärryksestä hallinnoimansa omai-

suuden osalta. Pelkkä mittareiden ja numeeristen arvojen seuranta ei riitä, vaan tätä tulee 

täydentää asiantuntijoiden ymmärryksellä, mitä mittaustulos tarkoittaa. Toki on huomioi-

tava, että mittareiden tulisi aina olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja kaikkien ymmärtämiä, 

mutta mittaustulosten tarkempaa analyysiä varten ymmärryksellä on sijansa. Tämä näkö-

kulma nousi esiin myös kyselytutkimuksessa, jossa vastaajat korostivat monessa kohtaa 

osaamista ja ymmärrystä. 

 

7.1.2 Elinkaaren hallintatoimenpiteet 

Pitkäjänteinen suunnitelmallisuus ja oikein kohdistetut elinkaaren hallintatoimenpiteet ovat 

avainasemassa infrastruktuuriomaisuutta hallinnoivassa organisaatiossa. Edellistä näkökoh-

taa tukee sekä teoria, että kyselytutkimus. Elinkaaren optimaalisen hallinnan voidaan nähdä 

perustuvan soveltuvien työkalujen ja menetelmien hyödyntämiseen elinkaaren eri vaiheissa. 

Koska suurin osa kustannuksista syntyy jo investointivaiheessa, on investointien yhteydessä 

perusteltua käyttää elinkaarilaskentaa ja sen tukena muita investointilaskentamenetelmiä. 

Elinkaarilaskennan tukena tulisi kehittää elinkaarikustannuksien arviointimenetelmiä, jotka 

huomioivat myös omaisuuserälle tyypilliset riskit. Teknisestä näkökulmasta investointipää-

töksien tukena tulisi käyttää verkostolaskenta- ja simulointiohjelmistoja, joiden avulla huo-

mioidaan verkon toiminnallisuus.  
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Kaukolämpöverkon rakennusvaiheessa on tärkeää huomioida omaisuuden suunniteltu käyt-

tötarkoitus ja kunnossapidettävyys. Koska rakentamisvaiheen laiminlyönnit ja virheet vai-

kuttavat omaisuuden elinkaaren myöhempiin kustannuksiin, on omaisuudella luodun arvon 

kannalta oleellista, että rakentamisen laatu suunnitelmineen perustuu ajantasaiseen ohjeis-

tukseen ja käyttökokemuksiin. Konkreettisesti tärkeää on työnaikainen laadunvalvonta kai-

vantojen, putkielementtien, hitsien ja suojakuoriliitoksien osalta. 

 

Suunnitelmallisella toiminnalla edesautetaan organisaation ja sidosryhmien arvon toteutu-

mista muun muassa huolehtimalla toimitusvarmuudesta sekä kustannustehokkuudesta. 

Omaisuuserän käytönaikaisiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa pienentämällä kustannuksia 

säästöpotentiaalia omaavissa kohteissa, joita ovat muun muassa verkon lämpöhäviöt ja 

pumppausenergia. Tämän vuoksi menoveden ja pumppausenergian mallinnus-/laskentatyö-

kalut ovat perusteltavia hyödyntää. Infraomaisuus, kuten kaukolämpöverkko sijaitsee maan 

alla, mikä aiheuttaa haasteita käytön aikaiselle kunnonvalvonnalle. Tämän vuoksi kunnos-

sapito- ja perusparannuskohteiden valinta tulee suorittaa soveltuvilla työkaluilla, kuten ris-

kimatriisilla.  

 

Omaisuudella tuotetun arvon kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota edellisissä kappaleissa 

esiin nousseisiin menetelmiin ja työkaluihin. Valjastamalla työssä määritetyt suorituskyky-

mittarit omaisuuden elinkaaren hallinnan tueksi voidaan resurssit keskittää elinjakson kan-

nalta oleellisiin asioihin, joilla on eniten vaikutusta kokonaisuuteen. Tämän lisäksi suoritus-

kykymittareiden käyttäminen elinkaaren hallinnan tukena antaa omaisuudelle staretegiasta 

johdettuja tavoitetasoja. Nämä yhdistettynä ymmärrykseen omaisuudesta tarjoaa hyvät läh-

tökohdat elinkaaren suunnitelmalliseen hallintaan. 

 

7.2 Tulosten hyödynnettävyys sekä jatkotutkimusehdotukset 

Ensimmäinen konkreettinen jatkotoimi työlle on jalkauttaa työssä luodut mittarit organisaa-

tion jokapäiväiseen tekemiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä vastuuhenkilöiden nimeämistä 

sekä tarkempien datalähteiden määrittelyä. Vasta konkreettinen käyttökokemus kertoo, mi-

ten mittarit asettuvat organisaation toimintaan ja pitääkö niitä kehittää vielä johonkin suun-

taan. Tärkeää on kuitenkin pitää mielessä, että mittareiden tulee olla kytkettyjä organisaation 
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tavoitteisiin, jotta ne olisivat merkityksellisiä. Työssä kehitettyjen mittareiden seuranta pai-

nottuu enemmän verkosto-omaisuuden toiminnalliseen ja taloudelliseen suorituskykyyn. 

Huomioiden etenkin energia-alan murros, voisivat jatkokehityksen suuntana olla resurssite-

hokkuuteen ja kiertotalouteen liittyvien suorituskykymittareiden luonti tässä työssä luotujen 

mittareiden rinnalle. Konkreettinen esimerkki tällaisesta mittarista voisi olla verkostotyö-

maalla syntyneiden jätteiden mahdollisimman tehokas kierrätys.  

 

Teoriakatsauksen perusteella kaukolämpöpuolella ei ole yksiselitteistä määritelmää luotet-

tavuudelle, jolle esimerkiksi sähkön jakelussa on selkeät laatukriteerit. Määrittelemättömyys 

aiheuttaa vaikeuden asettaa luotettavuudelle tavoitteita ja sitä kautta mittareita. Jatkokehi-

tysehdotuksena on kaukolämmön laadun määrittely, tai pidemmälle vietynä asiakkaan halu-

tun palvelutason määrittely. Tämän voidaan osaltaan nähdä liittyvän myös kaukolämmön 

tulevaisuuteen, jakeluverkoston rooliin sekä näihin liittyviin palveluihin. 

 

Koska verkoston ikä on pääasiassa pitkä, voidaan mittareita pitää oleellisena myös siitä nä-

kökulmasta. Elinkaaren aikana kohdistetaan paljon kunnonvalvontaa sekä ennakoivaa kun-

nossapitoa verkosto-omaisuudelle sen sijaan, että omaisuus korvattaisiin uudella. Kunnos-

sapitostrategian yhteydessä olisi hyvä tehdä vuoto- ja vaurioanalyysit tasaisin väliajoin, jotta 

pysytään tietoisina siitä, mitkä tekijät uhkaavat toimitusvarmuutta. Analyysien pohjalta voi-

daan ennakoivia toimia kohdistaa yhä tehokkaammin huomiota kaipaaviin verkosto-osiin.  

 

Kokonaisuudessaan kaukolämmön jakeluverkosto-omaisuuden elinkaaren vaiheiden pää-

töksentekomenetelmät olisivat yksi tutkimuksen arvoinen kokonaisuus. Tämänlaisella tutki-

muksella voitaisiin selvittää syy-seuraussuhteita erilaisilla menetelmillä toteutettuihin pää-

töksiin ja tunnistettaisiin mahdollisia kehityskohteita, joiden avulla päätöksenteko olisi vie-

läkin optimaalisempaa huomioiden omaisuuden koko elinkaari. Käytännössä tämä voisi tar-

koittaa investointi- tai kunnossapitoprosessin osalta erilaisia työkaluja ja menetelmiä koh-

teiden valintaan ja arviointiin riippuen kohteen suuruudesta tai vaikuttavuudesta. Toisaalta 

asiaa voidaan miettiä myös siten, että missä menee kustannustehokkuuden ja toimitusvar-

muuden tasapaino esimerkiksi sallimalla tietty määrä hallittuja verkostovuotoja. 
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8 YHTEENVETO 

Suomessa perinteisesti vahvan markkinaosuuden omaava kaukolämmitys kohtaa tulevaisuu-

dessa yhä moninaisempia haasteita, jotka haastavat sen perinteisinä vahvuuksina koettuja 

varmuutta ja vaivattomuutta. Tulevaisuudessa näistä vahvuuksista tulisi pitää kiinni huoleh-

tien samalla mahdollisuudesta toimia jakelualustana erilaisille energiavirroille. Vaikka kau-

kolämpöverkot ovat markkinapaikkana pienehköjä, niiden tärkeys alueellisten energiavirto-

jen hyödyntäjänä voi olla suuri. Vastatakseen nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin on 

ratkaisevan tärkeää, että kaukolämpöverkot ovat hyvässä kunnossa ja niihin kohdistettu 

omaisuudenhallinta on suunnitelmallista. Jotta näiden tavoitteiden toteutumista osataan ar-

vioida, tarvitaan suorituskykymittareita. 

 

Kaukolämpötoimijoita edustavalla Energiateollisuus ry:llä on olemassa valtakunnallinen 

tunnuslukujärjestelmä, jota voidaan käyttää arvioidessa omaisuuden tilaa tai vertailtaessa 

toimijoita keskenään. Tämän tueksi toimeksiantajalla tunnistettiin kehityskohteeksi suori-

tuskykymittariston luonti jakeluverkko-omaisuuden ja siihen vaikuttavien toimien seuran-

taan. Huomionarvoista on, että tämän suorituskykymittariston tulisi täyttää omaisuudenhal-

linnan standardisarjan ISO 55000 vaatimukset. Näiden myötä työn päätutkimusongelma oli 

selkeästi määritellyn suorituskykymittariston puute kaukolämmön jakeluverkosto-omaisuu-

den ja siihen vaikuttavien toimien seurantaan, jota voidaan käyttää omaisuuden elinkaaren 

hallinnan tukena. Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan kahdella tutkimuskysymyksiksi muotoi-

luilla alaongelmalla, jotka olivat 1) Mitkä ovat olennaisia mittareita verkosto-omaisuuden 

suorituskyvyn seurantaan? ja 2) Millä elinkaaren hallintatoimenpiteillä kaukolämpöverkko-

omaisuus pidetään halutulla tasolla? Koska kyseessä oli tutkimuskohdetta kehittävä tutki-

mus, valittiin tutkimusotteeksi toimintatutkimus, jolle on tyypillistä eri näkökulmia edusta-

vien käytännön kehitystyön ja teorian yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 

Tutkimusotteelle tyypillinen käytännön kehitystyö tapahtui verkkokyselyn avulla, joka toi-

mitettiin 18 Suomen suurimpien joukossa olevalle kaukolämpöyhtiölle ja johon vastauksia 

saatiin yhteensä kymmeneltä toimijalta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää alan suurimpien 

toimijoiden tapoja ja käytänteitä, joilla seurataan verkosto-omaisuuden ja siihen vaikuttavien 
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toimien suorituskykyä. Sen sijaan toista näkökulmaa edustava teoria muodostui työssä omai-

suudenhallinnan standardisarjasta, alan ammattikirjallisuudesta sekä tutkimuksista. Näiden 

lisäksi teoriaosuudessa selvitettiin suorituskyvyn mittaamista ja siihen vaikuttavia asioita.  

 

Vastauksena työn ensimmäiseen tutkimuskysymykseen siitä, mitkä ovat oleellisia mittareita 

verkosto-omaisuuden suorituskyvyn seurantaan, voidaan todeta, että yleispätevää vastausta 

on vaikea antaa. Tämä johtuu siitä, että suorituskyvyn seurannalle ja mittareille on oleellista 

tavoitteet, jotka tyypillisesti ovat organisaatiokohtaisia. Valtakunnallisesti käytössä olevat 

Energiateollisuus ry:n tunnusluvut kattavat pitkälti perustarpeet suorituskyvyn seurantaan, 

jonka lisäksi organisaatiolle on hyödyllistä määrittää suorituskykymittareita tavoitteiden ja 

rajoitteiden mukaan. Omaisuudenhallinnan standardisarjan ja verkkokyselyn perusteella 

fyysisen omaisuuden, joka tässä tapauksessa tarkoittaa verkosto-omaisuutta, suorituskykyä 

arvioidaan taloudellisen ja elinkaaren eri vaiheiden suorituskyvyn avulla. 

 

Vastauksena työn toiseen tutkimuskysymykseen siitä, millä elinkaaren hallintatoimenpiteillä 

verkosto-omaisuus pidetään halutulla tasolla, voidaan todeta, että suunnitelmallisilla. Suun-

nitelmallisuus tässä yhteydessä voi tarkoittaa suunnitelmallisen päätöksentekoprosessin mu-

kaista investointipäätöstä, jossa hyödynnetään soveltuvia teknisiä ja talousanalyysin työka-

luja. Vastaavanlaista suunnitelmallisuutta hyödynnetään myös käytön ja kunnossapidon 

osalta siten, että omaisuudella tuotettua arvoa sidosryhmille pyritään optimoimaan soveltu-

villa päätöksentekomenetelmillä. Kiteytettynä hallintatoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että 

ne tukevat organisaation tavoitteita ja auttavat ulosmittaamaan omaisuuden elinkaaren ai-

kaista arvoa mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Tutkimuskysymyksien avulla pystytiin vastaamaan tutkimusongelmaan, joka oli määritetyn 

suorituskykymittariston puute toimeksiantajan jakeluverkosto-omaisuudelle ja siihen vai-

kuttaviin toimiin. Lähtökohdallisesti työn suorituskykymittaristo jaettiin teemallisesti toimi-

tusvarmuuteen ja kustannustehokkuuteen, jotka voidaan myös nähdä arvoina, jonka omai-

suus tuottaa sidosryhmilleen. Huomioiden toimeksiantajan tavoitteet määritettiin toimitus-

varmuuden mittareiksi käytettävyys, ennakointiaste sekä saneerausmäärä. Kustannustehok-

kuuden alle laaditut mittarit ovat verkostohyötysuhde, budjettitoteuma, suunnitteluaste sekä 

investointitehokkuus. Tutkimusongelma oli osittain kaksiosainen, sillä lisäksi määritettyjä 
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mittareita tulisi pystyä hyödyntämään elinkaaren hallinnan tukena. Määritettyjen mittareiden 

perusteella voidaan todeta, että ne tarjoavat tietoa suorituskyvyn arvioinnin lisäksi toiminnan 

johtamisesta sekä korostavat huomiota kaipaavia osa-alueita. Edellä mainittujen syiden 

vuoksi voidaan todeta, että määritetyt mittarit soveltuvat hyvin elinkaaren hallinnan tueksi. 

 

Työn perusteella nousi esiin jatkotutkimusehdotuksia, jotka koskevat laadittua suoritusky-

kymittaristoa sekä kaukolämmön tulevaisuutta. Laaditun mittariston rinnalle olisi hyvä laatia 

resurssitehokkuuteen tai kiertotalouteen liittyviä mittareita, joiden voidaan nähdä olevan 

kaukolämmön tulevaisuudenkin kannalta tärkeitä näkökohtia. Tulevaisuutta silmällä pitäen 

myös kaukolämmön laatukriteereiden tai palvelutason määritys mahdollistaisi yhä parem-

pien riskityökalujen kehittämisen sekä toisaalta arvon toteutumisen asiakasnäkökulmasta 

yhä optimaalisemmin. Työn perusteella päätöksentekomenetelmien tutkimus elinkaaren vai-

heisiin olisi hyödyllistä, jotta tunnistettaisiin mahdollisesti vääriä tai haitallisia päätöksente-

koprosesseja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  
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LIITE 1. Kyselytutkimuksen kysymykset. 

 

1. Mikä on hallinnoimanne kaukolämpöverkon pituus? 

2. Onko kaukolämpöverkosto-omaisuutenne osalta laadittu omaisuudenhallinnan strate-

giaa? Mikäli strategia tunnetaan teillä jollain toiselle nimellä, niin voitte kommentoida va-

paasti. 

3. Miten arvioisitte kaukolämpöverkko-omaisuuden suorituskyvyn seurannan tärkeyttä 

yleisesti asteikolla 1-5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä? 

4. Valitkaa alla olevista vaihtoehdoista ne, joita käytätte kaukolämpöverkosto-omaisuu-

tenne suorituskyvyn seurannassa: 

- Energiateollisuuden tunnusluvut (esim. käyttötaloudelliset tunnusluvut ja vauriotilastot) 

- Omistaja on asettanut mittareita tai numeraalisia tavoitteita joita seurataan 

- Suorituskyvyn johtamisjärjestelmä (esim. Balanced Scorecard) 

- Toimijakohtaiset mittarit tai tunnusluvut 

- Muu 

5. Miten seuraatte lämpöverkkojen suunnittelun (hanke-/kohde-/yleissuunnittelu) suoritus-

kykyä? 

6. Miten seuraatte lämpöverkkojen rakennuttamisen suorituskykyä? 

7. Miten seuraatte lämpöverkkojen käytön/toiminnan suorituskykyä? 

8. Miten seuraatte lämpöverkkojen kunnossapidon suorituskykyä? 

9. Miten seuraatte verkosto-omaisuutenne suorituskykyä? 

10. Kysymyksiin 5 – 9 yhteisenä kysymyksenä, että miten varmistutte kyseisten suoritus-

kykymittauksien kelvollisista seuranta-/mittaustuloksista, sekä mikä on näiden seuranta- ja 

mittaustoimintojen toteutusajankohta 

11. Onko käytössänne edellä mainittujen lisäksi muita seurattavia mittareita tai tunnuslu-

kuja? Jos on, niin mitä ne ovat? 

12. Oletteko ottaneet huomioon omien mittareiden kanssa osaoptimointiriskin, joilla mitta-

reiden tuloksia viedään keinotekoisesti haluttuun suuntaan? Jos olette, niin miten? 

13. Oletteko asettaneet verkosto-omaisuudellenne tiettyä tasoa (esim. toiminnallinen, sa-

neerausvelka, JHA, NKA) johon pyritte? 
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14. Jatkokysymys edelliseen kohtaan. Miten huomioitte tämän halutun verkosto-omaisuu-

den tason omaisuuden elinkaaren eri vaiheissa (esimerkki omaisuuden elinkaaresta: omai-

suuden vaatimusten määrittely -> suunnittelu -> rakentaminen -> käyttö ja kunnossapito -> 

tarkkailu ja valvonta -> kunnostaminen/uusiminen -> hävittäminen)? 

15. Kuinka paljon teillä on seurattavia edellisten kysymysten kaltaisia mittareita tai tunnus-

lukuja seuraavilla seurantaväleillä (ei yhtään, 1 – 10 kpl, 11 – 20 kpl, 21 – 30 kpl, 31 – 40 

kpl, 41 – 50 kpl ja yli 50 kpl)? 

- Päivittäin 

- Viikottain 

- Kuukausittain 

- Neljännesvuosittain 

- Vuosittain 

16. Järjestelkää seuraavat Energiateollisuuden vuotuiset verkon tunnusluvut sen mukaan, 

kuinka tärkeänä pidätte niitä verkosto-omaisuuden suorituskyvyn kannalta (tärkeysjärjestys 

ylhäältä alaspäin): 

- Lämmönsiirron pumppaussähkön ja lämmön hankinnan suhde [kWh/MWh] 

- Verkostohäviö [%] 

- Käyttö- ja kunnossapitokustannukset [€/m] 

- Vaurioiden lukumäärä [kpl/km] 

- Keskimääräisen asiakkaan käyttökeskeytysaika [h/a] 

- Pisin yksittäisen asiakkaan kokonaiskeskeytysaika [h/a] 

- Vuosittain uusittu johtopituus [%] 

- Lisäveden kulutus suhteessa verkon kokonaisvesitilavuuteen [m3/m3] 

- Verkon keskimääräinen meno- ja paluulämpötila päätuotantolaitoksella [°C] 

- Verkon lämpö- ja asiakastiheys [GWh/km tai MW/km] 

17. Näettekö, että edellä mainittuja tunnuslukuja olisi mahdollista yhdistellä? Muu-koh-

taan, että miten. 

 

  


