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Tiivistelmä 
 

”Public-Private Partnership kiinteistöjen energiatehokkuusparannuksissa ja niiden rahoituksessa” -hankkeen hypo-

teeseina oli, että energiateknologiat ovat kypsiä ja investoimalla energiateknologioihin voidaan merkittävästi paran-

taa kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä vähentää CO2 päästöjä, ja innovatiivisilla rahoitusratkaisuilla voidaan no-

peuttaa investointien toteutumista.  

 

Hypoteeseja testattiin case-kohteiden laskennan perusteella. Hankkeeseen valikoitui 13 kohdekiinteistöä, 5 Lappeen-

rannasta ja 8 Imatralta, ja näihin toteutettiin investointisuunnitelmat korjauskustannusten ja energiatehokkuusparan-

nusten osalta. Tuloksiksi tuotettiin jokaisesta kiinteistöstä posterit, joissa esitetään kannattavimmat energiatehok-

kuusparannukset, peruskorjaus- ja kunnostusinvestointiarviot sekä päästövähennyspotentiaalit. Tuloksista saadut 

keskiarvot ovat yleistettäviä, vaikka yksittäinen ratkaisu onkin aina kiinteistökohtainen. Laskennan perusteella voi-

daankin todeta, että aktiiviset energiatehokkuusparannukset tuottavat merkittäviä käyttökustannussäästöjä ja vähen-

tävät päästöjä, mikä vahvistaa ensimmäisen hypoteesin.  

Hankkeen päätuloksina voidaan todeta seuraavaa. 

• Kiinteistön energiaan liittyvät käyttökustannukset laskevat keskimäärin 30-40 %:a ja päästöt vähentävät 

keskimäärin 60-80 %:a, kun kiinteistöön tehdään aktiivisia energiatehokkuusparannuksia, kuten lämmön-

tuotannon vaihtaminen lämpöpumppuihin, aurinkopaneelien asennus ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto-

koneiston tehokkuuden parantaminen. 

• Aktiiviset energiatehokkuusparannukset ovat taloudellisesti kannattavampia energiatehokkuusparannuksia 

kuin passiiviset parannukset, kuten ikkunoiden uusiminen.  

• Energiatehokkuusparannusten investointikustannukset ovat pieniä suhteessa peruskorjaustarpeen ja kunnos-

tuksen investointeihin, keskimäärin energiatehokkuusinvestoinnit ovat noin 10-20 % korjauskustannuksista 

20 vuoden aikana. 

• Energiatehokkuusparannukset kannattaa ottaa huomioon ja ajoittaa yhdessä järjestelmien ja rakenteiden kor-

jausten kanssa. Esimerkiksi jos vesikatto on uusimisen tarpeessa, kannattaa se uusia ennen aurinkopaneelien 

asentamista. Ilmanvaihtojärjestelmää uusittaessa kannattaa ottaa huomioon lämmöntalteenottojärjestelmän 

hyötysuhde ja lämmöntalteenoton vaikutus tarvittavan lämpöpumpun kokoon. Kokonaissuunnittelun hel-

pottamiseksi PTS-raportit eli pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat kannattaa teettää 20 vuoden ajalle, jol-

loin nähdään kokonaisvaltainen kunnostustarve ja voidaan tehdä kompromisseja kunnostusten aikataulutuk-

sessa yhdessä energiatehokkuusparannusten kanssa.  

• Lämpöpumput ovat käyttökustannuksiltaan edullisia lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehtoja verrattuna kauko-

lämpöön. Lisäksi kun lämpöpumppujen sähkönkulutus voidaan kattaa uusiutuvalla sähköllä, tuottaa lämpö-

pumppujen käyttö myös merkittäviä päästövähennyksiä silloin kun kaukolämpö on hyvin päästöintensiivistä 

• Sekä parannukset että kiinteistöjen kunnostus olisi mahdollista rahoittaa Public-Private Partnership -rahoi-

tusmallilla. Tällöin kiinteistöt myytäisiin sijoittajalle ja vuokrattaisiin takaisin kaupungin käyttöön. Kau-

punki saisi uudenveroiset ja energiatehokkaat tilat käyttöönsä ja pääomaa vapautuisi muihin investointitar-

peisiin. 

 

Hankkeen toteuttivat LUT-Yliopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu 1.8.2018-31.3.2021 välisenä aikana. 
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Abstract 

 
The hypotheses of the “Public-Private Partnership in real estate energy efficiency investments and finance” project 

were that investments in mature energy technologies can significantly decrease the operating costs of buildings as 

well as decrease the induced emissions, and that innovative financing solutions can accelerate the execution of energy 

efficiency improvements.  

 

The hypotheses were tested via calculations for 13 case buildings in Lappeenranta and Imatra. As result, investing 

plans for renovation as well as energy efficiency improvements were produced, as well as assessment of the effect in 

emissions. The averages from the calculation results can be used as representative averages although the individual 

solutions are case-specific. The conclusion from the results was that active energy efficiency improvements including 

mature energy technologies are very profitable and they induce operating cost savings, confirming the first hypothe-

sis.  

As main result the following is presented. 

• On average, the operating costs of buildings can decrease by 30-40% and the emissions by 60-80% when 

introducing active energy efficiency improvements, such as heat pumps, heat recovery in the ventilation and 

solar PV panels, to the building.   

• Active energy efficiency improvements are generally more profitable than passive energy efficiency im-

provements, such as renewing the windows.  

• The investment cost for energy efficiency improvements are low when compared to the renovation costs, 

about 10-20% of the renovation costs in 20 years’ time span.  

• Energy efficiency improvements should be taken into account when planning the renovation of the building. 

For example, when the ventilation system is renovated, also the efficiency of heat recovery can be improved 

at the same time. To make the planning easier, the repair and renovation plans should be done for a longer 

time period, for example 20 years, as this way the real renovation need can be seen and some compromises 

about the timing of the investments together with the energy efficiency investments can be done if necessary. 

• Heat pumps have low operating costs when compared to the district heating and when the building uses 

renewable electricity, there is also less emissions induced by the heating of the building.  

• Both the energy efficiency improvements as well as the renovation costs could be financed by Public-Private 

Partnership. In the PPP-model the real estates would be sold to a investor who would execute the said im-

provements and then lease the buildings back for the municipality to use. The municipality would get reno-

vated spaces for their use as well as capital for other investments.  

 

The project was executed by LUT University and LAB University of Applied Sciences in 1.8.2018-31.3.2021. 
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1. Johdanto 
 

Kiinteistöjen energiatehokkuusparannukset ovat tärkeä osa-alue vähähiiliseen talouteen pyrittäessä. Pelkkä uudisra-

kentaminen ei riitä vähentämään rakennuskannan hiilidioksidipäästöjä riittävän nopeasti, koska rakennuskanta uu-

siutuu hitaasti, Suomessa noin 1.5 % tahdilla vuodessa.  

Energiamarkkinat ja -teknologiat ovat nopeassa murroksessa. Markkinalle on tullut uusia tuotantomuotoja, kuten 

aurinkoenergia ja lämpöpumput sekä energian varastointi. Nämä teknologiat ovat kypsyydeltään1 tasolla 9 eli täysin 

kaupallistettuja, kuva 1. Sähkömarkkina mahdollistaa myös kiinteistöjen osallistumisen taajuuden säätömarkkinaan.  

 

Kuva 1. Teknologioiden kypsyminen, ns. hype-käyrä. 

Kaupunkien kiinteistömassat ja tasearvot ovat suuria. Kaupungeilla on omistuksessaan laajoja kiinteistöomaisuuksia, 

joiden energiatehokkuutta parantamalla on mahdollista saada nopeita tuloksia käyttökustannusten ja hiilidioksidi-

päästöjen (CO2) vähentämiselle. Isona haasteena kuntasektorilla on investointien rahoitus. Kaupunkien investointeja 

rajoittavat rahoitusmahdollisuudet: veroja ei voida juurikaan korottaa ja samaan aikaan infrastruktuuri-investointien 

tarve kasvaa kaupungistumisen myötä. Julkisten palvelurakennusten kunnostuksen osalta kuntasektorilla on 9 mil-

jardien suuruinen tekemättä jäänyt tai viivästynyt korjausvelka ja 16.5 miljardin euron peruskorjaustarve2.  

Lappeenrannan omistamien kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin 400 000 m2 ja Imatrallakin yli 100 000 m2. Lap-

peenranta ja Imatra ovat molemmat linjanneet strategioissaan sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen että omaisuu-

den myynnin. Kiinteistöjen myynnillä ja sijoittajien kanssa yhteistyöllä saadaan nopeutettua julkisomisteisten kiin-

teistöjen päästövähennyksiä. 

”Public-Private Partnership kiinteistöjen energiatehokkuusparannuksissa ja niiden rahoituksessa” (PPP) - projektissa 

tarkasteltiin hypoteesina investointien rahoitukselle kiinteistöjen sell-and-lease-back menettelyä. Yksityistä pääomaa 

on edullisesti saatavissa, joten on mahdollista kehittää toimintamalli julkisen ja yksityisen rahoituksen välille. Insti-

 
1 Technology Readiness Level, TRL 
2 ROTI-paneeli, Rakennetun omaisuuden tila 2019. 

https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf 

https://www.ril.fi/media/2019/roti/roti_2019_raportti.pdf
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tutionaalisten sijoittajien tavoitteena on riskitön pitkän ajan tuotto. Mitä alhaisempi sijoittajan riski on, sitä edulli-

semmaksi investoinnin rahoituskustannukset tulevat. Energiatehokkuusinvestoinnit parantavat rakennettujen kiin-

teistöjen tuottoa, joten hypoteesin mukaan syntyy tilanne, jossa kaikki osapuolet voisivat voittaa. 

Energiatehokkuus on nopeasti kasvava kansainvälinen markkina. Kokoamalla paikallisista PK-yrityksistä osaaminen 

ja kehittämällä tästä konsepti voidaan saada aikaan vientituote. Euroopassa suuret kiinteistöomistajat eivät ole käyn-

nistäneet energiatehokkuusparannuksia, vaikka sille on selvä kysyntä ja mahdollisuus konkreettisiin säästöihin.  

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu LAB ovat kehittäneet osaamista 

energiajärjestelmien ja energiatehokkuuden alueelle jo vuosikymmeniä. Projektiin osallistuivat LUTin ja LABin li-

säksi paikalliset PK-yritykset Itula Oy ja Proheat Oy. Yhdistämällä käytännön tieto ja osaaminen tutkimukseen to-

teutettiin energiatehokkuus ja päästölaskenta valituille kolmelletoista Lappeenrannan ja Imatran kiinteistölle. Se, että 

tutkimuksella kasvatettua osaamista siirtyy paikallisiin yrityksiin ja sitä kautta syntyy uutta, kansainvälistä liiketoi-

mintaa on erittäin tärkeää.  

2. Hankkeen vaiheet ja eteneminen 
 

Hanke koostui seuraavista tehtävistä: 

 

1. Kiinteistöjen valinta Lappeenrannassa ja Imatralla 

• Kiinteistöt valittiin yhdessä kaupunkien kanssa. 

2. Lähtötilanteen selvittäminen 

• Projektiryhmä vieraili jokaisessa kiinteistössä.  

• Peruskorjaus- ja kunnostustarve selvitettiin ulkopuolisen konsultin toimesta. 

• Valittiin tarkasteltavat energiateknologiat. 

3. Investointien suunnittelu ja alustavat kustannusarviot 

• Peruskorjauksen tai PTS:n eli pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman mukaiset investointikustannukset 

laskettiin Haahtela-ohjelmistolla. 

• Energiatehokkuusparannuksia varten toteutettiin laskentatyökalu, jolla valittiin sopivat ja kannattavimmat 

teknologiat kiinteistöihin. 

• Jokaisen kiinteistön osalta suunniteltiin optimaalinen aikataulu teknologioiden integrointiin rakennuksen 

ominaisuudet ja PTS-aikataulu huomioon ottaen.  

4. Investointien kannattavuuden arviointi 

• Arvioitiin energiatehokkuusparannuksista saatavat säästöt. 

5. Kiinteistöjen arvon määrittäminen tuottojen kautta  

• Tämä vaihe jätettiin vähemmälle huomiolle, koska kaupungit halusivat tuottaa nämä laskelmat itse. 

6. Kerätyn materiaalin, tuotettujen suunnitelmien ja laskelmien tallentaminen data-roomiin 

• Suunnitelmien pohjalta koottiin posterit jokaisesta kiinteistöstä. Lisäksi tuotettiin tämä loppuraportti sekä 

ohjeistus energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi korjausrakentamisessa.  

7. Investointien vaikutusten mittausten ja arvioinnin suunnittelu 

• Yhden kiinteistön osalta päästiin hankkeen aikana toteutussuunnitteluvaiheeseen. 
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3. Teoria 
 

Tässä kappaleessa esitellään hankkeessa tarkastellut teknologiat sekä Public-Private Partnership -rahoitusmalli.   

 

3.1  Teknologiat 

Hankkeessa tarkastellaan passiivisia sekä aktiivisia energiatehokkuusinvestointeja. Aktiivisilla ratkaisuilla tar-

koitetaan teknologioita, jotka käyttävät tai tuottavat energiaa ja toimivat aktiivisesti osana kiinteistön tekniikkaa. 

Hankkeessa tutkitut aktiiviset ratkaisut ovat ilma-vesilämpöpumput sekä maalämpöpumput, aurinkosähköpa-

neelit sekä ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) hyötysuhteen parantaminen vaihtamalla lämmöntalteenot-

tokoneisto tehokkaampaan. Lisäksi hankkeessa selvitään kausilämpövarastojen potentiaalia. Muita mahdollisia, 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle jääviä teknologiavaihtoehtoja ovat esimerkiksi poistoilmalämpöpumput ja au-

rinkolämpökeräimet. 

Passiivisilla ratkaisuilla tarkoitetaan muutoksia kuten lisäeristäminen sekä ikkunoiden uusiminen. Hankkeessa 

keskitytään ikkunoiden uusimiseen. Useimmissa kohdekiinteistöissä lämmöneristystä ei ole helppoa, kannatta-

vaa tai edes mahdollista lisätä ilman suuria lisäkustannuksia. Suuri osa rakenteiden läpi tapahtuvasta lämpöhu-

kasta tapahtuu ikkunoiden läpi, joten niiden vaikutus koko kiinteistön energiatehokkuuteen on rakenteista suurin.  

Lämpöpumpuista hankkeessa tarkastellaan maa- ja ilmavesilämpöpumppuja. Lämpöpumpuilla vähennetään os-

toenergian tarvetta ja hyödynnetään ulkoilmassa tai maaperässä olevaa energiaa. Lämpöpumpun tehokerroin 

COP vaihtelee lähtö- ja tavoitelämpötilan mukaan, esimerkiksi talvella ulkoilman ollessa kylmä on tehokerroin 

ilmalämpöpumpulla heikompi. Maan lämpötila pysyy lähes vakiona vuoden ympäri, mikä tarkoittaa, että maa-

lämpöpumpun tehokerroin on talvella korkeampi kuin vastaavan ilmalämpöpumpun tehokerroin.  

Aurinkopaneeleista hankkeessa keskitytään sähköä tuottaviin aurinkopaneeleihin, koska ne ovat vakiintuneem-

paa ja vahvemmin markkinoilla olevaa teknologiaa kuin aurinkolämpökeräimet. Oleellista rakennuksen katolle 

asennettavan aurinkovoimalan kannalta on voimalan oikea suuntaus ilmansuuntiin nähden sekä kiinteistön säh-

könkulutuksen ajoitus: osuvatko sähkönkulutuspiikit aurinkosähkötuotannon kanssa yhteen.  

Lämmöntalteenotto ilmanvaihdossa perustuu siihen, että poistoilmassa olevaa lämpöä siirretään tuloilmaan il-

manvaihtokoneessa, jolloin vähennetään tuloilman lisälämmitystarvetta. Lämmöntalteenottolaitteistoja on kah-

denlaisia, nestekiertoisia ja ilmakiertoisia, lämpöä välittävän aineen mukaisesti. Lämmöntalteenoton lämpöti-

lahyötysuhteet ovat teknologiasta riippuen enintään 60-80 %, ja usein olemassa olevissa koneistoissa hyötysuhde 

on tätä merkittävästi alhaisempi, jolloin on järkevää tarkastella LTO-koneiston vaihtamista uuteen. 

Kausilämpövarastoihin voidaan eri vuodenaikana varastoida lämpöä myöhempää käyttöä varten, esimerkiksi 

kesällä jäähdytyksen yhteydessä voidaan varastoida lämpöä kylmemmille kausille. Hankkeessa tarkasteltiin nel-

jää erityyppistä lämpövarastoa: vesitankki, kuoppasäiliö, porakaivovarasto ja pohjavesivarasto. Kausilämpöva-

rastojen eri teknologiavaihtoehtoja käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.3.3. 

3.2  Public-Private Partnership –rahoitusmalli 
 

Elinkaarimalli on yleinen korjaus- tai uudisrakentamisen julkisten investointihankkeiden ja niihin liittyvien pal-

veluiden hankintatapa. Hankintamallista käytetään kansainvälisesti nimitystä Public Private Partnership (PPP).  

PPP-mallissa julkinen taho solmii palvelusopimuksen hankeyhtiön kanssa. Yhtiö vastaa palveluntuottajana ko-

konaisuudessaan hankkeesta; se suunnittelee ja rahoittaa kohteen, hakee tarvittavat luvat ja rakentaa sen. Lisäksi 
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yhtiö vastaa kohteen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Kohteen valmistuttua julkinen taho maksaa hanke-

yhtiölle palvelumaksua, joka kattaa toteutus- ja ylläpitokustannukset. PPP-malli sopii hyvin rakennushankkei-

siin, jotka vaativat nopeaa toteutusta, pitkäaikaista rahoitusta ja jatkuvaa ylläpitoa. 

 

Hankkeen ajatus korjausten ja parannusten rahoituksesta on, että kohteet voidaan myydä sijoittajalle, joka tekee 

tarvittavat energiatehokkuusparannukset ja peruskorjaustoimenpiteet ja vuokraa korjatut, uudenveroiset tilat ta-

kaisin kaupungille. Kauppamallina on myynti ja takaisinvuokraus nettomyyntimallilla, jossa käyttökustannukset 

ja korjauskustannukset vuokrajakson aikana ovat vuokraajan vastuulla.  Näin ollen käyttökustannussäästö uu-

sista energiatehokkuusinvestoinneista koituu vuokraajan eduksi.  Projektiryhmän tiedossa ei ole vastaavia refe-

renssikohteita PPP-hankemallista. 

 

 

4. Metodit 

 
Tässä kappaleessa esitellään korjauskustannuslaskennan sekä energia- ja päästölaskennan metodit.  

 

4.1  Lähtötiedot 
 

Alla on luettelo tiedoista, joita kiinteistöistä pyrittiin keräämään. 

- Perustiedot: nimi, osoite, yhteyshenkilö 

- Valmistumisvuosi 

- Käyttötarkoitus 

- Pinta-ala 

- Rakennetekniset pääpiirteet (rungon ja julkisivun materiaali, kattomuoto) 

- Pohjapiirrokset ja leikkauskuvat tilojen ja rakenteiden kokojen arvioimiseksi  

- Lämmöntuotannon ja jäähdytyksen toteutus ja jakotapa 

- Ilmanvaihdon toteutus, lämmöntalteenotto ilmanvaihdossa 

- Energiatodistus 

- Kulutuksen historiatiedot 

o Vuosiluku, jolta kulutustiedot ovat (säädataa varten) 

o Sähkön tuntikohtainen kulutus yhdeltä kokonaiselta vuodelta 

o Lämmön tunti- tai kuukausikohtainen kulutus yhdeltä kokonaiselta vuodelta 

Lähtötietojen hankinnassa haasteeksi huomattiin se, että mitään yhtenäistä raportointijärjestelmää ei ra-

kennuksien osalta ollut. Materiaaleja toimitettiin monissa eri muodoissa, ja hankkeessa jouduttiin teke-

mään työtä tiedon yhtenäistämiseksi ja kaiken tiedon keräämiseksi yhteen.  
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4.2  Korjauskustannusten laskenta 
 

Laskennan lähtötietoina käytettiin rakennusten kuntoarvioita, rakenneteknisiä TDD- eli Technical 

Due Diligence -raportteja sekä PTS-raportteja eli pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmia. Lisäksi lähtö-

tietoina hyödynnettiin kohteiden suunnitelmia.  

 

Korjauskustannukset laskettiin Haahtela Oy:n Kustannustieto TAKU-ohjelmiston tavoitehinta -me-

nettelyllä, joka huomioi tilojen määrän ja laadun. Tavoitehinta on budjetoinnin perustana oleva kus-

tannuspuite, joka huomioi mm. suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Kustannusten arviointi tavoi-

tehinta- menettelyllä sijoittuu ajallisesti ennen hankesuunnittelun aloittamista. Siksi näiden kustannus-

tarkastelujen on tarkoitus toimia ohjaavana työkaluna isompien kiinteistömassojen korjauskustannus-

ten ja energiansäästötoiminen vaikutusten arviointiin.  

 

Tavoitehintalaskelmat on laskettu 85,0/12.2019- hintatasossa. Liki kaikista kohteista laskettiin kaksi 

tavoitehintaa toinen peruskorjausvaihtoehdolle ja toinen PTS-korjausvaihtoehdolle. Uusimmille koh-

teille laskettiin vain PTS-korjauksen tavoitehinta. Tavoitehinta-arvioissa ei ole huomioitu tilojen mah-

dollisia väistökustannuksia tai käyttäjien toiminnasta johtuvia tilamuutoksia. 

 

4.2.1  Peruskorjaus 

 
Peruskorjausvaihtoehdossa lähtökohtana oli, että koko rakennus peruskorjataan kerralla ja samalla sii-

hen lisätään energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. Peruskorjausasteen arvioinnissa 

käytettiin tilakohtaisesti Haahtelan korjaustoimenpide- asteikkoa pintaremontista tilan perusteelliseen 

korjaukseen, jossa myös LVIS-asennukset uusitaan.  Peruskorjausasteen määrittely perustui projekti-

ryhmän kohdekäyntihavaintoihin sekä laadittuihin TDD-raportteihin ja kuntoarvioihin. 

 

4.2.2  PTS eli pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma 
 
PTS:n mukaisen korjauksen laskenta perustui kuntoarvioiden PTS-ohjelmiin. PTS-vaihtoehdossa huo-

mioitiin korjattavaksi vuosittain vain välttämättömät asiat. Tilakohtaisen peruskorjausasteen arvioin-

nissa käytettiin Haahtelan korjaustoimenpide- asteikkoa pintaremontista tilan perusteelliseen korjauk-

seen. Laskentatuloksista laadittiin erillinen yhteenvetotaulukko aikatauluineen. Tuloksista on kerrottu 

tarkemmin kohdassa 5.2. 

 

4.3  Energiatehokkuusparannusten investointi- ja käyt-

tökustannussäästölaskenta 
 

4.3.1 Energiatehokkuusparannusten laskenta ja vertailu 
 

Energiatehokkuusparannusten arviointia ja vertailua varten tehtiin erillinen laskentatyökalu. Laskenta 

perustui tuntikohtaiseen sähkönkulutusdataan sekä lämmönkulutuksen tuntikohtaiseen simulaatioon. 

Tuntikohtaisella laskennalla saatiin näkyville muun muassa aurinkosähkön todellinen potentiaali. 

 

Laskentatyökalu koostuu osista: kohteen lähtötiedoista, lämmönkulutuksen simuloinnista, lämpöpump-

pulaskennasta, aurinkopaneelien potentiaalin laskennasta, kustannuslaskennasta sekä päästölasken-

nasta. Lisäksi vertailtiin eri kausilämmönvarastointiteknologioita ja niiden kannattavuutta. Laskennan 

lähtötietona käytettiin kohteen energiatodistusta sekä sähkön ja lämmön kulutusta. 
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Lämmönkulutuksen tuntikohtainen simulaatio tehtiin usealle eri skenaariolle, joissa vertailtiin lämmön-

kulutusta ilmanvaihdon lämmöntalteenoton uusimisen jälkeen sekä ikkunoiden uusimisen jälkeen. Ik-

kunoiden uusiminen valikoitui vertailukohdaksi seinien tai katon lisäeristämisen sijaan, koska ikkunoi-

den kautta johtuva lämpöhäviö on lähes aina suurin yksittäisen rakenteen läpi johtuva lämpöhäviö. Il-

manvaihdon lämpöhäviö on myös selvästi suuri: ilmanvaihdon kautta häviää 27-55 %3 rakennuksen 

kaikista lämpöhäviöistä.   

 

Lämpöpumppulaskenta toteutettiin tuntikohtaisen lämmönkulutuksen avulla laskemalla lämpöpumpun 

tehokerroin eri tilanteissa. Lämpöpumppulaskenta esitellään tarkemmin kappaleessa 5.3.2.  

 

Aurinkovoimalan mitoitus tehtiin niin, että määritettiin katolla oleva vapaa pinta-ala voimalalle, ja käy-

tettiin 70 %:n täyttöastetta. Aurinkovoimalan kannattavuus ei juurikaan alene, vaikka voimala olisikin 

hieman ylimitoitettu4, joten tällainen karkea arvio antaa hyvin suuntaa voimalan kannattavuudelle. Au-

ringon säteilytietoina käytettiin Homer Beta 2.68 ohjelmalla tuotettua dataa Lappeenrannassa 15 asteen 

kulmaan asetetulle aurinkovoimalalle.  

 

Kustannuslaskentaa varten tietoja koottiin eri lähteistä, ja seuraavassa on esitelty laskennassa käytetyt 

käyttö- ja investointikustannukset. 

 

Sähkön hinta koostuu energiasta, siirtokustannuksesta ja veroista. Suomessa sähköenergian hinta oli 

vuosina 2003-2018 keksimäärin 38.65 €/MWh5. Lappeenrannan kiinteistöjen sähkön hinnan jakautumi-

sen avulla saadaan keskimääriseksi sähkön kokonaishinnaksi 96.63 €/MWh (ALV 0 %).  

 

Kaukolämmön hinta koostuu energiasta, siirrosta ja tilavuusvirrasta. Lappeenrannassa kaukolämmön 

energiaosuus on 56.00 €/MWh ja siirtomaksu 14.50 €/MWh6. Tilavuusvirta vaihtelee, ja sen osuuden 

laskettiin Lappeenrannan kohdekiinteistöissä olevan 6.00-13.41 €/MWh. Tällöin kokonaiskustannus 

Lappeenrannan kiinteistöissä kaukolämmölle vaihteli välillä 76.50-83.91 €/MWh (ALV 0 %). Imatralla 

kaukolämmön energianhinta on 54.15 €/MWh ja kokonaiskustannus sisältäen tilavuusvirtojen vaihtelun 

oli kohdekiinteistöissä 71.35-74.01 €/MWh (ALV 0 %)7. Maakaasun hinta alemmalla lämpöarvolla las-

kettuna on 71.37 €/MWh (ALV 0 %) sisältäen valmisteveron8.  

 
3 Seppänen, O. & Seppänen, M. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys ry, Jyväskylä 1997. 

Virta, J. & Pylsy, P. Taloyhtiön energiakirja. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki 2011. 

4 Simola, A., Kosonen, A., Ahonen, T., Ahola, J., Korhonen, M., Hannula, T. Optimal dimensioning of solar PV 

plant with measured electrical load curves in Finland. Solar Energy 170 (2018) 113‒123. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.05.058  

5 Nord Pool. Day-ahead prices. 2018. Saatavilla: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-

Prices/ALL1/Yearly/?view=table 

6 Lappeenrannan Energia Oy. Kaukolämpöhinnasto. 2020. Saatavilla: https://www.lappeenrannanenergia.fi/hinnas-

tot-ja-ehdot/kaukolampohinnasto  

7 Imatran Lämpö Oy. Kaukolämpöhinnasto 01.01.2016. 2016. Saatavilla: https://www.imatranlampo.fi/wp-con-

tent/uploads/2018/10/kaukolampohinnasto-01012016.pdf  

8 Lappeenrannan Energia Oy. Maakaasun verkkopalveluhinnasto. 2020. Saatavilla: 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.05.058
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Yearly/?view=table
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Yearly/?view=table
https://www.lappeenrannanenergia.fi/hinnastot-ja-ehdot/kaukolampohinnasto
https://www.lappeenrannanenergia.fi/hinnastot-ja-ehdot/kaukolampohinnasto
https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2018/10/kaukolampohinnasto-01012016.pdf
https://www.imatranlampo.fi/wp-content/uploads/2018/10/kaukolampohinnasto-01012016.pdf
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Lämpöpumpun investointihinta koostuu lämpöpumpun sisä- ja ulkoyksiköstä ja maalämmön tapauk-

sessa myös porakaivosta. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hinta on 380 €/kWth, josta 300 €/kWth on 

lämpöpumpun hinta9 ja ulkoyksikön hinta tarjouksiin perustuen noin 80 €/kWth. Maalämpöpumppujär-

jestelmän kustannus on 1 064 €/kWth, josta 764 €/kWth on porakaivon hinta (200 m, 40 W/m). Liitos-

putkien kustannus on 12.8 €/grm2. Lämpöpumppujen huoltokustannuksen oletetaan olevan ilmalämpö-

pumpulla 2 % ja maalämpöpumpulla 1 % investointikustannuksesta, ja lämpöpumpun kompressori tulee 

vaihtaa noin 15 vuoden välein, joten laskennassa tämä on otettu huomioon 15. käyttövuoden kohdalla.10 

 
Aurinkosähkön investointikustannus on viime vuosina laskenut merkittävästi sekä Suomessa että maa-

ilmalla. Investointikustannus 10‒100 kW katolle asetettavalle voimalalle on 800‒1 050 €/kW ja 100‒

250 kW voimalalle 700‒800 €/kW11. Hinnanlaskun takia investointikustannukseksi laskennassa on va-

littu välin alaraja. Aurinkosähkön huoltokustannukseksi on arvioitu 1.5 % investoinnista, ja tämä sisäl-

tää invertterin vaihtamisen 20 vuoden aikana.12 

 
Ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteisto glykolikierrolla maksaa noin 12 000‒33 200 €/yksikkö riip-

puen ilmanvaihtokoneen virtauksesta, ja glykoliputket 147 €/m. Pyörivän lämmöntalteenottokiekon 
hinta on 19 100‒30 500 €/yksikkö riippuen ilmanvaihtokoneen virtauksesta.9 Ilmanvaihdon lämmöntal-

teenottolaitteiston huoltokustannuksen oletetaan kuuluvan ilmanvaihtokoneen huoltokustannuksiin.  
 
Ikkunoiden uusimisen kustannus oletetaan samaksi rakennustyypistä riippumatta laskennan yksinker-

taistamiseksi. Ikkunan purkamiskustannus on 7.2 €/m2 ja uuden ikkunan hinta 179.17 €/m2 (U = 0.9‒

1.0 W/m2K).13 

 

Kausilämmönvarastointia tarkasteltiin erikseen teknologia- ja kustannuslähtöisesti: millainen varasto 

on mahdollista rakentaa kyseiseen kohteeseen ja mikä sen arvioitu kannattavuus on.  

 

Päästölaskenta toteutettiin usealla eri parametrilla, koska vakiintunutta yhtä laskentatapaa ei ole. 

Päästö- ja varastointilaskenta esitellään tarkemmin kappaleissa 5.3.3 ja 5.3.4. 

 

4.3.2 Lämpöpumput 

Yleisin käytössä oleva lämpöpumpputekniikka perustuu höyry-puristuskiertoon (eng. vapor-compres-

sion cycle), jossa kylmäaine höyrystetään matalassa paineessa hyödyntäen lämmönlähteen energiaa. 

Höyrystynyt kylmäaine ohjataan kompressorille, joka nostaa höyryn paineen ja lämpötilan vaadittavalle 

 
https://www.lappeenrannanenergia.fi/hinnastot-ja-ehdot/maakaasun-verkkopalveluhinnasto  

9 Haahtela, Y. & Kiiras, J. Talonrakentamisen kustannustieto. Haahtela-kehitys, Helsinki 2015. 

10 Paiho, S., Pulakka, S. & Knuuti, A. Life-cycle cost analyses of heat pump concepts for Finnish new nearly zero 

energy residential buildings. Energy and Buildings 150 (2017) 396‒402. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.06.034  

11 Ahola, J. National Survey Report of PV Power Applications in Finland 2019. IEA-PVPS, Lappeenranta 2020. 

12 Kosonen, A., Ahola, J., Breyer, C., Albó, A. Large scale solar power plant in Nordic conditions. 16th European 

Conference on Power Electronics and Applications (2014). http://dx.doi.org/10.1109/EPE.2014.6911030  

13 Rakennustieto Oy. Korjausrakentamisen kustannuksia 2014. Helsinki 2014.  

 

https://www.lappeenrannanenergia.fi/hinnastot-ja-ehdot/maakaasun-verkkopalveluhinnasto
http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.06.034
http://dx.doi.org/10.1109/EPE.2014.6911030
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tasolle. Kuuma höyry jäähdytetään takaisin nestemäiseksi lauhduttimella, jonka toisella puolella kiertää 

lämmitettävä vesi. Viimeisenä lauhtuneen kylmäaineen paine lasketaan niin, että sen lämpötila laskee 

riittävän kylmäksi höyrystyä lämmönlähteeseen kytketyssä lämmönsiirtimessä.  Tavallisesti kiinteistöi-

hin asennetut lämpöpumput edustavat tätä teknologiaa niin ilma-vesi- kuin maalämpöpumppujenkin 

osalta.  

Lämpöpumppujen energiankulutuksen vähennyspotentiaali perustuu sen kykyyn tuottaa tehokertoimen 

mukaisesti lämpöenergiaa sähköllä. Ilmassa ja maaperän pintakerroksissa sijaitseva lämpö on peräisin 

auringosta ja on näin ollen uusiutuvaa energiaa. Tehokerroin riippuu vaadittavasta lämpötilan nostosta 

(ero lämmönlähteen ja vaaditun lämmitysveden lämpötilan välillä). Lämpötilaeron kasvaessa tarvitaan 

enemmän sähköä. Lämpöpumpun tehokerrointa kutsutaan myös COP:ksi. 

Maalämpöpumpun toiminta on yleisesti ottaen tasaisempaa ja tehokkaampaa ympärivuoden verrattuna 

ilma-vesilämpöpumppuun. Ilma-vesilämpöpumppujen suurin haaste on niiden merkittävä tehokertoi-

men ja tehon vaihtelu vuodenajan mukaan. Kylminä aikoina, jolloin lämmitystehon tarve on suurimmil-

laan, ilma-vesilämpöpumput toimivat kaikkein heikoiten. Ulkoilman kylmetessä niiden tehontuotto 

kyky laskee ja samaan aikaan saman tehon tuottaminen vaatii enemmän sähköä suhteessa lämpöisiin 

ajanjaksoihin. Maalämpö kuitenkin vaatii porakaivojen porausta, joka on usein kalliimpaa verrattuna 

ilma-vesilämpöpumpun asennukseen, eikä ole sovellettavissa kaikilla alueilla. Lämpöpumpun COP:n 

vuodenaikavaihtelut huomioon ottavaa lukuarvoa kutsutaan SCOP:ksi tai vuosi-COP:ksi. Lämpöpum-

pun SCOP-kertoimen voi laskea yhtälöllä: 

𝑆𝐶𝑂𝑃lp=
𝐸lp

𝐸s
 

jossa 𝐸lp (kWh) on lämpöpumpun tuottama vuotuinen lämpöenergia ja 𝐸s (kWh) lämpöpumpun vuo-

dessa käyttämä sähkö. 

Lämpöpumppujen mallinnus on toteutettu käyttämällä kylmäaine R410a:n aineominaisuuksia sekä yk-

sinkertaistettuja prosessivaiheita. Lämpöpumppujen välillä on suuriakin eroja valmistajien välillä niin 

kylmäaineiden kuin toimivuudenkin kannalta, minkä vuoksi mallissa on pyritty yleistämään prosessia. 

Lämpöpumppujen vuositoimintaan vaikuttaa myös merkittävästi lämmityksen säätökäyrä ja lämmitys-

vedentuotannon teknologinen toteutus. Lähtökohdaksi säätökäyrälle on otettu rakennuksissa 80 °C me-

noveden ja 60 °C paluuveden lämpötila mitoituspisteessä, joka on yleinen vanhemmissa rakennuksissa. 

Lämpöpumppujen osalta tällainen säätökäyrä on lämpöpumppujen sähkönkulutuksen kannalta huonoin 

mahdollinen, joka on hyvä lähtökohta tehdä arvioita investoinnin kannalta. Huomioitavaa on, että läm-

pöpumpun ohjaaminen säätökäyrän mukaan vaatii käyttövedentuotannon sijoittamista omaan lämmin-

vesivaraajaansa käyttöveteen liittyvien terveydellisten vaatimusten vuoksi. Vaihtoehtoisesti käyttövesi 

pitää tuottaa hetkellisen tarpeen mukaan toisella energianlähteellä, kunhan rakennuksen lämmitysvesi 

eriytetään käyttövedestä.  

Lämpöpumppujen toiminta vaihtelee paljon mallin ja käyttökohteen mukaan. Suuruusluokka eri lämpö-

pumpputeknologioiden potentiaalille kiinteistöissä voidaan kuitenkin arvioida käyttämällä sopivia va-

kioita ja oletuksia prosessin eri vaiheista. Vakioita on muokattu niin, että mallinnetut COP-arvot korre-

loivat eri valmistajien ilmoittamien lukemien kanssa. Mallinnuksen etu verrattuna sovitteen käyttämi-

sessä COP-kertoimelle käyttämällä valmistajien dataa on varsinkin ilma-vesilämpöpumpun tapauksessa 

tapahtuva tehontuottokyvyn vaihtelu eri olosuhteissa, jonka mallinnus tuo esille. Koonti laskennassa 

käytetyistä oleellisimmista parametreistä on Taulukko 1. 
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Taulukko 1: Lämpöpumppulaskennassa käytetyt lähtötiedot 

14Kylmäaine R410a 

Kompressorin isentrooppihyötysuhde 

(maalämpö) 

80 % 

Kompressorin isentrooppihyötysuhde 

(ilma-vesi) 

60 % 

Kompressorin volumetrinen hyötysuhde 90 % 

Lämpötilaero lauhduttimen ja kierto veden 

välillä 

5 °C 

Lämpötilaero höyrystimen ja lämmönläh-

teen välillä (maalämpö) 

7 °C 

Lämpötilaero höyrystimen ja lämmönläh-

teen välillä (ilma-vesi) 

11 °C 

Tulistuminen höyrystimessä 5 °C 

Alijäähtyminen lauhduttimessa 0 °C 

Mallinnuksessa keskeisimmät tulokset ovat, että rakennuksessa, jonka menoveden lämpötila on mitoi-

tuspisteessä 80 °C, maalämpöpumpun SCOP on lämmityskautena noin 3,6 ja ilma-vesilämpöpumpulla 

2,5. Lisäksi ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee merkittävissä määrin avustusta lämmitykselle kovilla pak-

kasjaksoilla. Lämpöpumpun SCOP ei siis kuvaa täydellisesti järjestelmän toimintaa. Lisäenergian tarve 

on huomioitava yhdessä lämpöpumpun sähkönkulutuksen kanssa. Tyypillistä on kytkeä toinen lämmön-

lähde rinnalle, joka voi hoitaa lämmityksen ajanhetkinä, jolloin lämpöpumppu ei pysty kattamaan koko 

tuotantoa. Teknisesti katsoen toinen lämmönlähde voi olla mikä tahansa kuten esimerkiksi kaukolämpö 

tai sähkö. Tehokerroin, joka huomio lisäenergian tarpeen lämmöntuotannossa lasketaan yhtälöllä: 

𝑆𝐶𝑂𝑃ej = (
 𝐸lp+𝐸lisä

𝐸s+𝐸lisä
)  

jossa 𝑆𝐶𝑂𝑃ej (-) on koko energiajärjestelmän tehokerroin ja 𝐸lisä (kWh) lisälämmitysjärjestelmän ot-

tama energia.  

Lämpöpumpun kustannusoptimaalinen mitoitus nousee näin ollen haasteeksi, jossa tasapaino pitää löy-

tää lämpöpumpun tehollisen koon ja lisälämmönlähteestä otetun energian välillä. Varsinkin ilma-vesi-

lämpöpumpulla optimointi on haastavaa, sillä sen lämmöntuotanto kyky laskee sitä mukaa, kun läm-

möntarve kasvaa. Maalämpöpumpuilla haasteeksi muodostuu porakaivot, joiden määrä kasvaa tehoa 

kasvattaessa ja tätä myötä myös investointi kasvaa.   

 
14 Bell, Ian H. and Wronski, Jorrit and Quoilin, Sylvain and Lemort, Vincent. Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophys-

ical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Industrial & Engineering 

Chemistry Research (2014), 53 (6), pp. 2498-2508, https://doi.org/10.1021/ie4033999, website: www.coolprop.org   

https://doi.org/10.1021/ie4033999
http://www.coolprop.org/
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4.3.3 Lämmön kausivarastointiratkaisut 

 
Lämpövarastojen tarkoituksena on varastoida lämpöenergiaa materiaaliin tuntuvaksi lämmöksi, kemi-

alliseksi energiaksi tai aineen olomuotoon. Lämpö varastoidaan materiaaliin ja energia vapautetaan läm-

pönä tarpeen mukaan. Myös kylmää voi varastoida materiaaliin ja vapauttaa jäähdytysenergiana. Ta-

voitteena on hyödyntää rakennuksen jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö ja hyödyntää ilmasta saatavaa 

lämpöenergiaa ja sillä tavoin vähentää ulkopuolisen energian tarvetta vuositasolla. 

 

Lämpöenergia varastoidaan materiaaliin ja sen massaan. Varastoitunutta energiaa kuvaa yhtälö 𝑄 =
𝑚𝑐𝑝∆𝑇, jossa 𝑄 on varastoitunut lämpöenergia (kJ), 𝑚 on materiaalin massa (kg), 𝑐𝑝 on materiaalin 

ominaislämpökapasiteetti kJ/kgK ja ∆𝑇 on lämpötilaero 𝑇2 − 𝑇1, jossa 𝑇1 on materiaalin lämpötila 

alussa ja 𝑇2 on materiaalin lämpötila varaston lataamisen eli lämmön varastoimisen jälkeen. 

 

Tarkasteltavat varastointivaihtoehdot valittiin teknologian valmiustason ja varastointikustannusten pe-

rusteella, Taulukko 2. Taloudellis-teknilliseen tarkasteluun valittiin neljä tuntuvan lämmön varastotyyp-

piä, TTES eli säiliö-, PTES eli kuoppa-, BTES eli porakaivo- ja ATES eli pohjavesivarasto, koska niiden 

tekninen valmiustaso on riittävä ja tällöin varastointikustannus on taloudellisesti kannattavampaa. 

 
Taulukko 2. Lämpövarastojen ominaisuuksien ja valmiustasojen vertailua. 

TES – Lämpöva-

rasto 

Materiaali Varastohyöty-

suhde 

Teknologinen val-

miustaso (2016)15,16 

Kustannus 

€/kWh17 

TTES – Säiliö vesi 50–90 % 9 0.1–10 

PTES – Kuoppa vesi tai vesi-sora <80 % 6–8 

BTES – Porakaivo maa tai kallio 6–54 % 6–8 

ATES – Pohjavesi vesi-kallio 70–90 % 5–8 

PCM – Faasin-

muutos 

orgaaninen tai epäorgaa-

ninen yhdiste 

75–90 % 5–8 10–50 

TCES – Termo-

kemiallinen 

palautuva kemiallinen 

reaktio 

<100 % 1–5 8–100 

 

Ominaislämpökapasiteetti kuvaa materiaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa sen massaan. Veden omi-

naislämpökapasiteetti on korkea, 4.19 kJ/kgK, joten se soveltuu hyvin lämmön varastointiin. Suuren 

lämpömäärän varastointi vaatii kuitenkin huomattavan tilavuuden, jonka vuoksi varasto sijoitetaan usein 

 
15TRL Euroopan Komission Horizon 2020 työohjelman mukaisesti (2013) 

TRL 1 – perusperiaatteet havaittu 

TRL 2 – teknologian konsepti muotoiltu 

TRL 3 – konsepti testattu kokeellisesti 

TRL 4 – teknologian toimivuus todennettu laboratorio-olosuhteissa 

TRL 5 – teknologian toimivuus todennettu olennaisessa ympäristössä 

TRL 6 – teknologian toimivuus demonstroitu olennaisessa ympäristössä 

TRL 7 – järjestelmän prototyyppi demonstroitu sen toimintaympäristössä 

TRL 8 – järjestelmä valmis ja pätevä 

TRL 9 – järjestelmän toimivuus todistettu sen toimintaympäristössä (valmistus kilpailukykyistä)  
16Department for Business, Energy & Industrial Strategy 2016 
17IEA-ETSAP and IRENA 2013 
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maan alle. Suuren vettä sisältävän varaston rakentamisen lisäksi lämpöä voidaan varastoida maahan tai 

kallioperään, jonka lämpötila pysyy vakiona 10–15 m syvyydessä. Maan ja kallion ominaislämpökapa-

siteetit ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin veden (maa-aines 0.8–3.2 kJ/kgK ja kallio 0.7–0.8 

kJ/kgK kiinteistöissä), minkä vuoksi tarvittava tilavuus samalle lämpömäärälle on suurempi. 

 

Varastojen soveltuvuus arvioitiin kiinteistöittäin ensin kiinteistön vapaan pinta-alan, alueellisten rajoi-

tusten ja maaperän ominaisuuksien mukaan. Varastoitavaksi lämpömääräksi arvioitiin lämmityskauden 

aikainen lämmöntarve, jota asennettava ilma-vesilämpöpumppu ei taloudellisesti pysty kattamaan. Va-

rastoitava lämpö on peräisin lämmityskauden ulkopuolisesta jäähdytystarpeesta lataamalla lämpö va-

rastoon ja purkamalla varastosta tarpeen tullen. Jäähdytyksestä saatavan energian ollessa riittämätön, 

tuotetaan puuttuva lämpömäärä ilma-vesilämpöpumpulla. 

 

Varasto mitoitettiin ladattavan lämpömäärän, varastomateriaalin ja tyypillisen hyötysuhteen perusteella 

varastolle tyypilliseen geometriaan. Pohjavesi- ja porakaivovarastot mitoitettiin matalalämpövarastoina 

lämpöhäviöiden välttämiseksi ja lämpötilan nostoon mitoitettiin lämpöpumppu. Hitaan lataamisen ja 

purkamisen vuoksi järjestelmään sisällytettiin myös vesisäiliö lämmön tasaamiseen. Kuoppa- ja säiliö-

varastot mitoitettiin korkealämpövarastoina, joista purettava lämpö on suoraan hyödynnettävissä läm-

mitysverkossa. Porakaivovarasto mitoitettiin pehmeään maahan kiinteistöissä, joissa pehmeän maan 

kerros oli yli 30 m. 

 

Varastojen taloudellinen kannattavuus määritettiin arvioitujen investointikustannusten, lataamiseen 

käytetyn lämpöpumpun sähkönkulutuksen ja arvioitujen lämmitys- ja jäähdytyssäästöjen perusteella. 

Matalalämpöjärjestelmissä huomioitiin lisäksi lämpöpumpun investointikustannus, sekä lämpötilan 

nostoon käytettävän lämpöpumpun sähkönkulutus. Varastojen investointikustannukset arvioitiin kirjal-

lisuudesta löytyvien toteutuneiden kustannusten perusteella, sekä saatujen paikallisten yksikköhinta-ar-

vioiden avulla. 

  

Kiinteistökohtaisesti parhaiten soveltuva varastoratkaisu valittiin teknisesti sovellettavissa olevien va-

rastotyyppien väliltä lyhimmän takaisinmaksuajan perusteella. Taloudellisen kannattavuuden rajana 

käytettiin 20 vuoden suoraa takaisinmaksuaikaa. 

 

4.4  Päästölaskenta 

 
Hiilidioksidipäästöjen laskenta on yksinkertaisimmillaan aktiviteettiyksikön ja päästökertoimen (EF) kerto-

lasku: 𝐸𝐹 ∙ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 = 𝑃ää𝑠𝑡ö𝑡. Aktiviteetti kuvaa laskuissa yleensä tuotettua määrää energiaa tai tuotetta, 

kuten lämpöä yksikössä kWh, ja päästökerroin kuvaa yksikön tuottamisesta syntyviä päästöjä, kuten gCO2/kWh 

tai gCO2-ekvivalentti/kWh sisältäen myös muut merkittävät kasvihuonekaasut. Useista energianlähteistä koos-

tuvassa kokonaisuudessa päästöt voidaan laskea yksittäin eri energiamuodoille, kuten sähkölle ja kaukoläm-

mölle, ja laskea eri energiavirroista syntyvät päästöt yhteen. 

 

Päästölaskennassa on tavoitteena arvioida, kuinka paljon päästöjä syntyisi toimenpiteiden vaikutuksesta ny-

kyistä vähemmän tai kuinka paljon toimet lisäisivät hiilen sitoutumista. Projektissa päästöjä vähentävät toimen-

piteet ovat energiatehokkuusinvestointeja, joiden tarkoitus on vaikuttaa kiinteistön käytön aikaiseen sähkön ja 

lämmön käyttöön. Myös päästövähennyksiä tarkastellaan käytönaikaisen energiankäytön näkökulmasta, eikä 

asennuksista tai jätteenkäsittelystä aiheutuvia ympäristökuormia huomioida. 

 

Energiatehokkuusparannukset ja niiden vaikutus energian käyttöön sekä päästöihin ovat listattuna taulukossa 3. 

Päästöarviointi on toteutettu kansainvälisen GHG Protokollan mukaisesti, joka seuraa samoja periaatteita kuin 

ISO Standardi 14064–2. Arvioinnin eteneminen vaiheittain on kuvattu kuvassa 2. 
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Taulukko 3. Energiatehokkuusparannusten vaikutus päästöihin. 

Investointi Vaikutus energian käyttöön Vaikutus päästöihin 

Lämpöpumppu (GSHP tai AWHP) • Vähentää ostolämmön tarvetta 

• Lisää sähkönkulutusta 

• Vähentää kaukolämmöntuotannosta ai-

heutuvia päästöjä 

• Lisää sähköntuotannosta aiheutuvia pääs-

töjä* 

Lämmön talteenoton parantaminen • Vähentää lämmitystarvetta ja siten 

sekä ostolämmön tarvetta, että läm-

pöpumpun sähkönkulutusta 

• Vähentää kaukolämmöntuotannosta ai-

heutuvia päästöjä 

• Vähentää sähköntuotannosta aiheutuvia 

päästöjä* 

Aurinkosähköpaneelien asentaminen • Tuottaa uusiutuvaa sähköä kiinteis-

tölle vähentäen ostosähkön tarvetta 

• Vähentää sähköntuotannosta aiheutuvia 

päästöjä* 

Ikkunoiden uusiminen • Vähentää lämmitystarvetta ja siten 

sekä ostolämmön tarvetta, että läm-

pöpumpun sähkönkulutusta 

• Vähentää kaukolämmöntuotannosta ai-

heutuvia päästöjä 

• Vähentää sähköntuotannosta aiheutuvia 

päästöjä* 

*ei aiheuta tai vähennä päästöjä käytettäessä uusiutuvaa hiilineutraalia sähköä 

 

 

Kiinteistöissä päästöt ja päästövähennykset ovat laskettu sekä hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (In-

tergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) hiilidoksidikertoimella, että EU:n Kaupunginjohtajien yleis-

kokouksen (EU Covenant of Mayors) tutkimuskeskuksen tuottamilla energialähteen elinkaarianalyysin (Life 

Cycle Assessment, LCA) kasvihuonepäästökertoimella, LCA-kertoimilla. Käytetyt kertoimet ovat listattuna tau-

lukossa 4 ja ne eroavat toisistaan sisällytettyjen kasvihuonekaasujen ja rajauksen perusteella. IPCC:n kerroin 

sisältää tuotannonaikaiset hiilidioksidipäästöt ja LCA kerroin huomioi lisäksi tuotantoketjun alku- ja loppu-

päässä aiheutuvat merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt, kuten tuulivoimalan rakentamisesta ja purkamisesta 

aiheutuvat päästöt. IPCC-kertoimet ovat yleisesti sovellettavia standardikertoimia, jossa uusiutuvan energian 

tuotanto ja kestävästi tuotetun biopolttoaineen käyttö ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. LCA-kertoimissa elinkaa-

ren alku ja loppupäässä syntyvät päästöt, kuten patoaltaan rakentamisvaiheessa tai aurinkopaneelien rakenteista, 

arvioidaan kokonaiskertoimeen, vaikka tuotannon aikana ei syntyisi päästöjä. 

Taulukko 4. Laskennassa käytetyt kertoimet. 

Energialähde IPCC 

[gCO2/kWh] 

LCA 

[gCO2-eq/kWh] 

Biomassa 0 17 

Turve 382 390 

Maakaasu 202 240 

Teollisuuden sekundäärilämpö 346 360 

Öljy 257 306 

Tuulivoima 0 17 

Vesivoima 0 6 

Aurinkosähkö 0 30 
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Kuva 2. Päästölaskennan eteneminen GHG Protokollan mukaisesti. 
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Lisäksi laskennan rajauksen ja valittujen kertoimien vaikutusta tuloksiin tutkittiin soveltamalla eri tavoin valit-

tuja päästökertoimia samaan energiankulutuksen muutokseen. Laskennan rajausta muutettiin alueellisesti kiin-

teistökohtaisesta sähkösopimukseen perustuvasta kertoimesta Suomen sähkönkulutuksen kertoimeen, sekä ajal-

lisesti kuukausitason kertoimista vuositason keskiarvoon sekä viiden vuoden keskiarvoon. Rajaukset ja valitut 

kertoimet valittiin Suomessa yleisesti käytettävien kuntien päästöinventaariomenetelmän, KASVENER, CO2-

raportti ja Hinku ALas-laskenta, avulla. Vertailun tavoitteena on lisätä tietoa laskentatapojen eroista, parametrien 

valinnan vaikutuksesta tuloksiin sekä arvioida investointien vaikutusta kunnan päästövähennyskeinona. 

 

5. Kohdekiinteistöt ja laskennan tulokset 

 
Tässä kappaleessa käsitellään hankkeen kohdekiinteistöt sekä laskennan tulokset näille kiinteistöille. 

 

5.1  Kohdekiinteistöt 
  

Kohdekiinteistöiksi valikoitui viisi kiinteistöä Lappeenrannassa ja kahdeksan Imatralla. Kiinteistöjen val-

mistumisvuodet vaihtelivat vuodesta 1959 vuoteen 2014. Käyttötarkoituksiltaan kiinteistöt voidaan luoki-

tella viiteen ryhmään: toimistot, kaupalliset tilat, koulut, teollisuusrakennukset ja urheiluhallit. Kohdekohtai-

set tiedot on esitetty taulukossa 5.  

Taulukko 5. Kohdekiinteistöjen perustiedot 

Lappeenranta Valmistumisvuosi Pinta-ala, m2 Käyttötarkoitus 

Kaupungintalo 1984 12 303 Toimisto 

Kirjasto 1974 3432 Kaupallinen 

Itä-Suomen koulu 2006 751 Koulu 

Tupatallinkatu  2014 2 241 Teollisuus 

Höyläkatu 2009 2 430 Teollisuus 

Imatra       

Kaupungintalo 1968 11 334 Toimisto 

Kulttuurikeskus Virta 1986 10 358 Kaupallinen 

Vuoksenniskan koulu 1959 6 842 Koulu 

Jäähalli 2012  Urheilu 

Mansikkalan Yritystila 1970 & laajennus 2014 16 523 Teollisuus 

Tietotalo 2002 5 623 Toimisto 

Kosken linkki 2002 5 655 Toimisto 

Koskikeskus 2004/2005 7 795 Kaupallinen & asuin 

 

Lähes kaikissa kohdekiinteistöissä käytetään lämmöntuotantoon kaukolämpöä, poikkeuksena Tupatallinkatu 

ja Höyläkatu Lappeenrannassa sekä jäähalli Imatralla, joissa lämmitykseen käytetään maakaasua. Molem-

missa kunnissa hankitaan kiinteistöiden käyttöön uusiutuvaa sähköä, Lappeenrannassa tuulisähköä ja Imat-

ralla vesivoimaa.  
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5.2  Korjauskustannuslaskennan tulokset 
 

Kaikkiin tarkasteltaviin kiinteistöihin ei ollut järkevää määritellä peruskorjausta rakennuksen hyvän kunnon 

vuoksi, siksi peruskorjauskustannusten koontiin otettiin mukaan näistä kohteista vain PTS-kustannukset. Tar-

kastelussa ei ole mukana ylläpitokorjauksia tai peruskorjauksen jälkeen 20 vuoden aikana tarvittavia laajem-

pia huoltokorjauksia. 

  

PTS-korjauksissa kustannusten määräytyminen on määritelty ulkopuolisen konsultin määrittämässä PTS-tau-

lukon mukaisesti. Tulosten käsittelyssä PTS-korjauksissa tietyt korjaustoimet niputettiin isommiksi kokonai-

suuksiksi. Esimerkiksi kosteiden tilojen korjauksia on saatettu yhdistää useammalta vuodelta samaan aikaan 

toteutettavaksi. 

  

Eri PTS-korjausten ajoituksissa huomioitiin energiaa säästävien toimenpiteiden sijoittaminen korjausten 

kanssa samaan hetkeen. Esimerkiksi aurinkopaneelien asennus sijoitettiin vesikaton korjauksen kanssa sa-

maan ajankohtaan tai jos vesikaton kunnostus osui PTS-jakson loppupuolelle, on vesikaton korjauskustan-

nuksissa huomioitu aurinkopaneelien purkaminen ja uudelleenasentaminen. 

  

Tämä on myös syynä siihen, että vertailussa käytettiin peruskorjauksen sekä PTS-korjausten vertailua. Näin 

saadaan alustavaa rahoitustarvetta selville tarkasteltavaan kiinteistömassaan, sekä kyetään hahmottamaan 

isompien kokonaisuuksien vaikutusta energiansäästötoimenpiteisiin yhdessä korjausten kanssa. Etenkin PTS-

mallissa kustannusten kertymisen seuraaminen valitulla aikajaksolla tarjoaa hyvän työkalun isompien kiin-

teistömassojen korjausten ennakointiin sekä energiatoimien vaikutusten arviointiin. 

 

Kustannuslaskennan tulokset on esitetty kuvissa 3-6. Kustannukset on jaoteltu eri kaupunkien mukaan perus-

korjauksen sekä PTS-korjausten kustannusten mukaisesti. PTS-kustannusten arvioinnissa määriteltiin ajan-

jaksoksi poikkeavasti 20 vuotta perinteisesti käytetyn 5 tai 10 vuoden sijaan. Tarkastelujakson pidentämiseen 

päädyttiin eri rahoitusvaihtoehdoissa käytetyn ajanjakson vuoksi.  

 

Kuvissa näkyy lisäksi energiainvestoinnit oranssilla. Kuvista nähdään, että energiainvestoinnit ovat alhaiset 

suhteessa korjauskustannuksiin. Imatralla energiainvestoinnit ovat hieman korkeammat Lappeenrantaan ver-

rattuna, sillä Imatralla useassa kohdekiinteistössä ehdotetaan investoinniksi maalämpöpumppua, jonka inves-

tointikustannus on ilmalämpöpumppua korkeampi. Energiatehokkuusparannusten tuloksia käsitellään tarkem-

min seuraavassa kappaleessa 6.3.  
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Kuva 3. Lappeenrannan kiinteistöjen yhteenlasketut PTS kustannukset sinisellä ja energiainvestoinnit oranssilla. 

 

Kuva 4. Lappeenrannan kiinteistöjen yhteenlasketut peruskorjaus- ja PTS-kustannukset sekä energiainvestoinnit. 
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Kuva 5. Imatran kiinteistöjen yhteenlasketut PTS kustannukset sinisellä ja energiainvestoinnit oranssilla. 

 

Kuva 6. Imatran kiinteistöjen yhteenlasketut peruskorjaus- ja PTS-kustannukset sekä energiainvestoinnit. 
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5.3  Energialaskennan tulokset teknologioittain 
 

6.3.1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto 

 
Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vaihtaminen eli lämpötilahyötysuhteen parantaminen 60-70:een prosent-

tiin oli erityisen kannattavaa rakennuksissa, joissa oli alkujaan alhainen LTOn hyötysuhde ja määrällisesti 

vähän ilmanvaihtoyksiköitä. Kohdekohtaiset sisäiset korkokannat on esitetty koonnissa kappaleessa 6.5. 

 

6.3.2 Lämpöpumput 
 

Energialaskennassa lämpöpumppujen kokoa on pyritty optimoimaan niistä saaduilla investointitiedoilla yh-

dessä sivullisena lämmönlähteenä käytettävän energian hinnan kanssa. Mallinnuksessa saadut kustannusop-

timoidut lämpöpumppuvalinnat on esitetty Lappeenrannan kaupungin kohteille taulukossa 6 ja Imatran kau-

pungin kohteille taulukossa 7. 

 
Taulukko 6. Lämpöpumppujen mitoitus Lappeenrannan kohdekiinteistöille 

Lappeenranta 

Valikoitunut 

lämpö-

pumppu 

Mitoitus 

teho 

[kW] 

Lämpöpumpun 

osuus lämmön-

tuotannosta 

[%] 

𝑆𝐶𝑂𝑃lp 

[-]  

Tukilämmönlähteen osuus 

energiasta 

 [%] 

𝑆𝐶𝑂𝑃ej   

kaupungintalo  ilma-vesi ~240 85 2,7 15 2,15 

kirjasto ilma-vesi ~100 85 2,8 15 2,20 

Itä-suomen 

koulu 
ilma-vesi ~23 85 2.7 15 2,15 

Tupatallinkatu ilma-vesi ~40 85 2,8 15 2,20 

Höyläkatu ilma-vesi ~65 85 2,8 15 2,20 

 

Taulukko 7. Lämpöpumppujen mitoitus Imatran kohdekiinteistöille 

Imatra 

Valikoitu-

nut lämpö-

pumppu 

Mitoitus 

teho 

[kW] 

Lämpöpumpun 

osuus lämmön-

tuotannosta 

[%] 

𝑆𝐶𝑂𝑃lp 

[-]  

Tukilämmönlähteen osuus 

energiasta 

 [%] 

𝑆𝐶𝑂𝑃ej  

kaupungintalo  Maalämpö ~300 80 3,3 20 2,26 

Kulttuurikeskus 

Virta 
Maalämpö ~145 85 3,8 15 2,68 
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Vuoksenniskan 

koulu 
Maalämpö ~300 84 3,6 16 2,58 

Mansikkalan 

yritystila 
Ilma-vesi ~430 77 2,6 23 1,90 

Tietotalo Ilma-vesi ~90 71 2,5 29 1,76 

Kosken linkki Ilma-vesi ~135 75 2,6 25 1,88 

Koskikeskus Ilma-vesi ~170 65 2,6 35  

 

Lämpöpumput olivat kaikissa kohteissa kannattava investointi, sillä niiden käyttökustannus oli alhaisempi 

kuin kaukolämmön tai maakaasun. Lämpöpumppujen kannattavuuteen vaikuttavat muut investoinnit: ilman-

vaihdon lämmöntalteenottoa parantamalla rakennuksen lämmöntarve laskee ja lämpöpumppu voidaan mi-

toittaa pienemmäksi, jolloin investointikustannuskin laskee.  

 

6.3.3 Aurinkopaneelit 
 

Aurinkopaneelien kannattavuus oli lähes kaikissa rakennuksissa samaa suuruusluokkaa noin 7 %:n sisäisellä 

korkokannalla. Aurinkovoimala mitoitettiin karkeasti kohteen kattopinta-alan mukaan. Kohdekohtaiset sisäi-

set korkokannat on esitetty koonnissa kappaleessa 6.5. 

 

6.3.4 Kausilämpövarastot 
 

Tutkittujen varastotyyppien soveltuvuus kiinteistöittäin on listattuna taulukossa 8 ja 9. Taloudellisesti kannat-

tavimmat varastotyypit soveltuviin kiinteistöihin ovat listattuna taulukossa 10. Taloudellisen kannattavuuden 

rajana laskennassa pidettiin 15 vuoden yksinkertaista takaisinmaksuaikaa. 

 
Taulukko 8. Varastotyyppien tekninen soveltuvuus Lappeenrannan kiinteistöihin. 

Lappeenranta TTES  ATES BTES PTES 

Kaupungintalo ei sovellu,  

keskusta-alue 

ei sovellu,  

keskusta-alue 

ei sovellu,  

keskusta-alue 

ei sovellu,  

keskusta-alue 

Kirjasto ei sovellu,  

keskusta-alue 

ei sovellu,  

keskusta-alue 

ei sovellu,  

keskusta-alue 

ei sovellu,  

keskusta-alue 

Itä-Suomen koulu soveltuu ei sovellu,  

I-luokan pohjave-

sialue 

soveltuu soveltuu 

Tupatallinkatu soveltuu  ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

soveltuu  soveltuu 

Höyläkatu soveltuu  ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

soveltuu soveltuu 
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Taulukko 9. Varastotyyppien tekninen soveltuvuus Imatran kiinteistöihin. 

Imatra TTES ATES BTES PTES 

Kaupungintalo soveltuu ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

soveltuu soveltuu 

Virta soveltuu ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

soveltuu soveltuu 

Vuoksenniskan koulu soveltuu soveltuu, III-luo-

kan pohjavesialue 

soveltuu soveltuu 

Mansikkala soveltuu ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

soveltuu soveltuu 

Tietotalo ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

Koskikeskus ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

Koskenlinkki ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

ei sovellu, ei poh-

javesialueella 

ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

ei sovellu, pieni 

kiinteistö 

 
 

Taulukko 10. Taloudellisesti kannattavin lämpövarasto soveltuviin kiinteistöihin 15 vuoden takaisinmaksuajan rajalla. 

Kohde Varasto Investointi  

€ 

Säästöt  

€ 

Takaisinmaksuaika 

a 

Itä-Suomen koulu Kuoppa  26 400 1 900 15.0 

Höylänkatu Porakaivo 28 900 - 38 000 3 000 9.7 - 12.8 

Imatran  

kaupungintalo 

Porakaivo 86 000 - 111 900 19 800 4.3 - 5.7 

Virta Porakaivo 73 900 - 96 900 18 800 3.9 - 5.2 

Vuoksenniskan koulu Pohjavesi 56 788 5 200 8.3 

Kiinteistöön teknisesti soveltuva varastotyyppi löydettiin seitsemään ja taloudellisesti kannattava varastotyyppi 

viiteen kolmestatoista kohdekiinteistöstä. Taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttivat investointikustannusten li-

säksi muodostuvat säästöt. Vuotuisiin säästöihin vaikuttivat eniten jäähdytystarpeen suhde lisälämmöntarpee-

seen ja varastoitavan lämmön tuotanto ilma-vesilämpöpumpulla. Paras kannattavuus saatiin jäähdytystarpeen 

ollessa lisälämmöntarvetta suurempi ja varaston ollessa pohjavesi- tai kallioon tehty porakaivovarasto. 

 

5.4  Päästölaskennan tulokset 
 

Päästölaskennan rajauksena oli energiaan liittyvät päästöt, eli esimerkiksi korjausten rakennusmateriaalit on jä-

tetty tarkastelun ulkopuolelle. Päästölaskenta toteutettiin viidellä eri metodilla, joiden tulokset eroavat toisistaan. 

Yleisimmin esitetyt metodit ovat IPCC:n parametreilla tuotettu laskenta sekä elinkaarilaskenta, LCA. Lisäksi 

päästöt laskettiin paikkakuntakohtaisten kuukausittaisten päästöarvojen avulla, paikkakuntakohtaisten viiden 
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vuoden keskiarvopäästöjen avulla, ja Hinku-kuntien laskentamallin mukaisesti. Päästölaskennan tulokset jokai-

selle laskutavalle ja kiinteistölle on esitetty kuvissa 7 ja 8.  

 
Kuva 7. Päästölaskennan tulokset Lappeenrannan kiinteistöille eri laskutavoilla.  

 

 
Kuva 8. Päästölaskennan tulokset Imatran kiinteistöille eri laskutavoilla.  

Keskimääräisesti IPCC:n tuuli- ja vesivoiman päästökertoimilla laskettuna vähennys oli 88% Lappeenrannassa 

ja 71% Imatralla, kun taas kuukausittaisella Suomen keskiarvolla keskiarvo oli 35% ja Hinku ALas-laskennan 

kertoimilla 37%. Myös Hinku-laskennassa oletettiin aurinkosähkön tuotannon kompensoivan lämmityssähkön 

kulutusta, vaikka laskennassa toistaiseksi kompensoitava tuotanto rajoittuu asennettuun tuulivoimaan. Sähkön 

viiden vuoden keskimääräistä kerrointa käytettäessä päästövähennyksen keskiarvo jäi 14%:iin.  

 

Päästölaskennan tuloksista nähdään, että kaikilla muilla laskentatavoilla paitsi viiden vuoden keskiarvoa käytet-

täessä energian aiheuttamat päästöt vähenevät merkittävästi, kun valitut energiatehokkuusparannukset toteute-

taan. Imatralla käytettäessä viiden vuoden keskiarvoa päästöt ovat lämpöpumppua käytettäessä suuremmat kuin 

aikaisemmin, sillä verkkosähkön päästöt ovat olleet viimeisen viiden vuoden aikana korkeammat kuin viimeisen 

vuoden aikana. 
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Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yksittäisen kiinteistön parannuksia tarkasteltaessa IPCCn kertoimet ja 

LCA-laskenta tuottavat todellisuutta vastaavan tuloksen. Näiden lisäksi voi kuitenkin olla tarpeen esittää kunta-

tason laskentatapojen mukaiset tulokset tavoitteen mukaan. Rajausten ja parametrien määrittäminen tulee tehdä 

tavoitteiden mukaisesti, jotta laskenta tuottaa käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan arvion.  

 

5.5  Tulosten koonti 
 

Edellä kuvattujen tulosten perusteella voidaan valita kohteisiin soveltuvat ja kannattavimmat teknologiat, nämä 

on esitetty taulukossa 11 ja 12. Lisäksi taulukoissa on esitetty jokaisen teknologian IRR eli sisäinen korkokanta.  

 

Taulukkoon on koottu 20 vuoden kunnostuskustannukset ja peruskorjauskustannus, energiainvestoinnit sekä 

säästöt sekä PTS- että peruskorjausskenaariossa. Säästöt saadaan, kun energiatehokkuusparannukset ajoitetaan 

yhdessä muiden kunnostustoimenpiteiden kanssa. Peruskorjausskenaariossa koko rakennus korjataan heti, jol-

loin myös energiatehokkuusparannukset voidaan toteuttaa heti. PTS-skenaariossa parannuksiin vaikuttavat muut 

korjaustoimenpiteet, jotka on aikataulutettu PTS-suunnitelmassa. Esimerkiksi vesikaton uusiminen on syytä 

tehdä ennen aurinkopaneelien asentamista, mikäli vesikaton korjaaminen on ajankohtaista, sillä muutoin aurin-

kopaneelien purkamisesta ja uudelleen asentamisesta aiheutuu lisäkustannuksia. Myös ilmanvaihdon LTOn pa-

rannukset on syytä tehdä ilmanvaihtojärjestelmän kunnostuksen ja uudistamisen yhteydessä  

 

Lisäksi taulukoissa esitetään energiainvestoinnin suora takaisinmaksuaika ja energiatehokkuusparannusten pääs-

tövaikutus IPCC ja LCA-laskentatavoilla.  
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Taulukko 11. Lappeenrannan kohdekiinteistöjen tulokset kootusti. Kannattavuudet on esitetty kannattavimmista eli ehdotetuista teknologioista.  

 

Valittujen teknologi-

oiden kannattavuudet 

(ilman asennusta) 

   

Energia- 

investoinnit,  

sis. asennus ja 

suunnittelu 

PTS-

kustan-

nus 

Säästöt 
Perus-

korjaus 
Säästöt  

Takaisin-

maksu-

aika 

Päästö- 

vähennys 

Lappeenranta 
aurinko-

sähkö 

ilma-vesi-

lämpö-

pumppu 

maa-

lämpö-

pumppu 

ilmanvaih-

don LTO 
ikkunat 

(poislukien  

Ikkunat) 20 a 20 a   20 a a LCAeq…IPCC 

  

Kaupungintalo 7 % 18 % 

 

22 % 
-2 %, kun-

nossapito 
457 000 € 9 M€ 1.1 M€ 

12.1 

M€ 
1.4 M€ 6-8 -87…-91 % 

Kirjasto 7 % 24 % 

  

5 %, kun-

nossapito 
110 000 € 3.5 M€ 0.34 M€ 4.9 M€ 

0.44 

M€ 
5-6 -83…91 % 

Itä-Suomen 

koulu  
20 % 

   
14 000 € 0.5 M€ 41 000 €    7 -82…-87 % 

Tupatallinkatu  7 % 37 %    67 000 € 0.6 M€ 0.18 M€    7 -84…-89 % 

Höyläkatu 6 % 28 %    70 000 € 0.6 M€ 0.19 M€    7 -81…-85 % 
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Taulukko 12. Imatran kohdekiinteistöjen tulokset kootusti. Kannattavuudet on esitetty kannattavimmista eli ehdotetuista teknologioista.  

 

Valittujen teknologioi-

den  

kannattavuudet  

(ilman asennusta)    

Energiainvestoinnit, 

sis. asennus ja suun-

nittelu 

PTS- 

kustan-

nus Säästöt 

Perus-

korjaus 

Sääs-

töt  

Takaisin-

maksu-

aika Päästövähennys 

Imatra 
aurinko-

sähkö 

ilma-vesi-

lämpö-

pumppu 

maa-

lämpö-

pumppu 

Ilman-

vaihdon 

LTO 

ikkunat (poislukien ikkunat) 20 a 20 a   20 a a LCA eq … IPCC 

Kulttuurikeskus 7 % 

 

6 % 58 % 
-2 %, kun-

nossapito 
885 000 € 6.8 M€ 1.3 M€ 9.2 M€ 

1.8 

M€ 
10-14 -64…-94 % 

Kaupungintalo 7 % 

 

10 % 111 % 
4 %, kun-

nossapito 
1 M€ 4.6 M€ 2.2 M€ 9.3 M€ 

3.0 

M€ 
7-9 -65…78 % 

Vuoksenniskan 

koulu 
7 % 

 
11 % 

  
593 000 € 2.6 M€ 1.1 M€ 7.4 M€ 

1.1 

M€ 
11 -57…-78 % 

Jäähalli 7 %     638 000 € 0.9 M€ 2.2 M€    6 -90…100% 

Koy Mansikkalan 

yritystila 
7 % 26 % 

 

56 % 
0 %, kun-

nossapito 
586 000 € 3.5 M€ 1.7 M€    7 -46…-80% 

Tietotalo 7 % 22 % 
 

40 % 
 

241 000 € 2.8 M€ 
0.46 

M€ 
   10 -52…-81 % 

Kiinteistö Oy Kos-

kikeskus 
7 % 35 % 

 
20 % 

 
516 000 € 2.4 M€ 

0.84 

M€ 
   12 -62…-78 % 

Koskenlinkki 7 % 25 % 
 

21 % 
 

237 000 €   
0.65 

M€  
  7 -59…-81% 



 

 

 

 

Public-Private Partnership kiin-
teistöjen energiatehokuusparan-

nuksissa ja niiden rahoituksessa  

 

Loppuraportti  

30.4.2021 

 

 

 Page 29(34)  
 

 

   

 

 

 

 

6. Toteutusvaihe 
 

Hankkeen aikana päästiin yhden kiinteistön osalta toteutussuunnitteluvaiheeseen. Tässä kappaleessa esitellään tar-

kemmin Imatran jäähalli ja siihen suunnitellut parannukset.  

 

6.1  Jäähalli 
 

Imatran jäähalli on vuonna 2011 valmistunut kaksiratainen jäähalli. Hallissa on kahden jääradan lisäksi kat-

somo-, pukuhuone-, ja varastotiloja sekä kahvila. Suuremman jääradan katsomoon mahtuu 1200 ihmistä. 

Lämmitettyä alaa jäähallissa on yhteensä 7739 m2. Jäähallin lämmitys tapahtuu lauhdelämpöpumpulla, ja 

maakaasulla. Laskenta ja säästöpotentiaalien alkuarviointi toteutettiin hyödyntämällä vuoden 2018 kulutuslu-

kemia kuukausitasolla, sekä olettamalla COP-kertoimet kylmäkompressoreille ja lämpöpumpulle. 

 

Jäähallit ovat poikkeuksellisista olosuhteistaan johtuen suuria energiankuluttajia, ja siksi niiden energiatehok-

kuuteen ja käyttökustannuksiin on syytä kiinnittää huomiota. Jäähallien energiankulutus- ja tarve koostuu 

kylmäenergian tarpeesta (jään tekeminen ja ylläpito), lämmitysenergian tarpeesta (jään yläpuolisen ilman ja 

katsomon lämmitys, jäähallin lämpimien tilojen lämmitys, käyttöveden ja jäänhoitoveden lämmitys, routa-

suojaus) sekä sähköenergian tarpeesta (kylmäkompressorit, ilmanvaihdon puhaltimet, pumput, valaistus). Li-

säksi jääradan yläpuolista ilmaa on kuivattava kosteusongelmien välttämiseksi. Ilman kuivaustarve riippuu 

kosteuskuormien suuruudesta, ilman lämpötilasta, ja ilman suhteellisen kosteuden tavoitearvosta. Tyypillinen 

suhteellisen kosteuden tavoitearvo Suomen jäähalleissa on 60-70 %, kun taas jääradan ilman lämpötila voi 

vaihdella välillä +4 – +15 °C. Lämpimämpi jääradan ilma voi sitoa enemmän kosteutta itseensä, mutta samalla 

se aiheuttaa suuremman konvektiolämpökuorman jäähän, mikä taas näkyy lopulta kasvaneena sähköenergian 

kulutuksena kylmäkompressoreilta. Hyvin optimoidussa jäähallissa otetaan käytössä olevan teknisten ratkai-

sujen lisäksi huomioon jäähallin vaihtuvat olosuhteet ja käyttötilanteet. Esimerkkinä kesällä jääradan kosteus-

olosuhteet ovat talvea haastavammat, ja täten halli-ilmaa on kuivattava enemmän, mikä taas vaatii enemmän 

energiaa. 

 

Katsomon lämmitys tapahtuu Imatran jäähallilla sille suunnitellulla, erillisellä ilmavaihtokoneikolla. Toinen 

ilmanvaihtokoneikko on varattu kahden jääradan yläpuolisen ilman lämmittämiseen. Tämä ilma lämmitetään 

lämminvesivaraajasta johdetulla korkea-asteisella vedellä. Veden lämmitykseen lämminvesivaraajassa voi-

daan käyttää sekä lämpöpumppua, että varaajaan kytkettyä maakaasupoltinta. 

 

Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty vuoden 2018 kulutuslukemien perusteella Imatran jäähallin yksinkertainen 

energiatase jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän osalta. 



 

 

 

 

Public-Private Partnership kiin-
teistöjen energiatehokuusparan-

nuksissa ja niiden rahoituksessa  

 

Loppuraportti  

30.4.2021 

 

 

 Page 30(34)  
 

 

   

 

 

 

 

 
Kuva 9. Jäähallin järjestelmä nykytilanteessa. LP = lämpöpumppu, LVV = lämminvesivaraaja, LKV = lämminkäyt-

tövesi. 

 

Kuvan kulutuslukemista jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutus 823 MWh, lämpöpumpun sähkönkulutus 173 

MWh ja maakaasun kulutus 1340 MWh lämpöä ovat mitattuja kulutuslukemia. Jäähdytysjärjestelmän COP-

kerroin oletettiin olevan vuositason keskiarvona jäähallin olosuhteissa toimivalle järjestelmälle tyypillinen 3.5 

(kylmäkerroin 2.5), jonka avulla saatiin laskettua arviot jään jäähdytystarpeelle sekä jäähdytysjärjestelmästä 

vapautuvan lauhdelämmön määrälle. Kuvassa on merkittynä Imatran jäähallin eri lämmityskohteet ja lämmi-

tystavat (patteriverkosto, lattialämmitys, IV) sekä lämmitystavoille tyypilliset lämpötilatasot. Energiataseesta 

havaitaan, että nykytilanteessa Imatran jäähallilla vapautuu vuositasolla suuri määrä (yli 2000 MWh) lauhde-

lämpöä, josta hyödynnetään vain murto-osa lauhdelämpöpumpun lämmönlähteenä sekä pieni määrä hallin 

routasuojaukseen. Samaan aikaan jäähallin lämmitykseen kului 1340 MWh maakaasua. Hyödyntämällä jär-

jestelmän omaa lauhdelämpöä järkevästi, voidaan vähentää maakaasun kulutusta ja täten jäähallin lämmitys-

kustannuksia merkittävästi. Maakaasun energiakustannukset olivat 120 600 € vuonna 2018, joten lauhdeläm-

mön paremmalla hyödyntämisellä on suuri säästöpotentiaali Imatran jäähallissa. 

 

Energiataseen ja järjestelmään tutustumisen jälkeen Imatran jäähallille luotiin vaihtoehtoinen energiatase, 

jossa lauhdelämpöä hyödynnettäisiin optimaalisemmin, kuva 10. 
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Kuva 10. Järjestelmä parannusten jälkeen: Halli-ilmaa lämmitetään lauhdelämmöllä, ja jotta lämpöpumppu voisi 

toimia optimaalisesti, järjestelmään on lisätty toinen lämminvesivaraaja tilojen lämmitystä varten. 

 

Uudessa skenaariossa lauhdelämpöä voitaisiin hyödyntää niin jäähallin ilman, kuin lattialämmityksen läm-

mönlähteenä. Lisäksi optimoimalla lauhdelämpöpumpun ja maakaasun säätö, on lämpöpumpun tuottamaa 

lämpöenergian määrää mahdollista lisätä vuositasolla, samalla vähentäen maakaasun kulutusta. Suurin sääs-

töpotentiaali liittyy jäähallin kahden rata-alueen ilman lämmitykseen, johon lauhdelämpö soveltuu sellaise-

naan. Ilman lämmittämisen vuosittaiseksi tarpeeksi arvioitiin suuruusluokaltaan jopa 1000 MWh, joka on 

merkittävä määrä. Arvio tehtiin pohjaten aiemmin jäähalleista tehtyihin energiatehokkuusselvityksiin, ilman-

vaihtokoneiden mitoitusilmamääriin ja tyypillisiin toimintalämpötiloihin. Lattialämmityksen vuosittaiseksi 

lämmitysenergian tarpeeksi arvioitiin vain noin 35 MWh, jonka perusteella lattialämmityspiirin lämmittämi-

nen lauhdelämmöllä ei ole merkittävä säästökohde. 

 

 Energiatehokkaissa jäähalleissa lauhdelämmön hyödyntäminen ilman lämmityksessä on jo olemassa olevaa 

teknologiaa, joka vaatii käytännössä lämmönvaihtimen ja putkiliitoksen lauhdelämpöpiriin, ja ilmanvaihtoko-

neen tai -koneiden välille, sekä pieniä muutoksia automaatiojärjestelmään.  

 

Uudessa skenaariossa otettiin huomioon myös, että Imatran jäähallin lämmitysjärjestelmässä havaittiin opti-

mointikohteita myös maakaasupolttimen ja lauhdelämpöpumpun välisessä toimintalogiikassa. Nykyisessä jär-

jestelmässä maakaasupoltin ja lauhdelämpöpumppu lämmittävät samaa lämminvesivaraajaa, jonka kautta 

lämmitetään routasuojaa lukuun ottamatta kaikki Imatran jäähallin lämmityskohteet, lämmin käyttövesi mu-

kaan lukien. Edellä mainitusta syystä lauhdelämpöpumppu joutuu toimimaan toiminta-alueensa ylärajalla, 

tuottaen noin 68 asteista vettä. Tämän takia lauhdelämpöpumppu ei pysty tuottamaan nimellistehonsa mu-

kaista lämmitystehoa kuin murto-osan toiminta-ajastaan, minkä takia suurimman vastuun lämmityksestä on 

ottanut suuritehoinen maakaasupoltin.  

 

Uudessa skenaariossa investoitaisiin erilliseen lämpimän käyttöveden lämminvesivaraajaan, jonka avulla 

lauhdelämpöpumpun tuottolämpötilaa voitaisiin säädellä ulkolämpötilan ja siten lämmitysverkoston vaatiman 
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lämpökäyrän mukaisesti. Näin lämpöpumppua saataisiin hyödynnettyä optimaalisemmin, mikä osaltaan vä-

hentäisi maakaasun kulutusta. Toinen vaihtoehto uudelle lämminvesivaraajalle on investoida uuteen lauhde-

lämpöpumppuun, jonka tuottolämpötila olisi korkeampi kuin nykyisellä lämpöpumpulla. Näiden kahden in-

vestoinnin vertailu vaatii tarkempia tietoja lämmitysverkoston kulutusten jakautumisesta lämpimän käyttöve-

den ja muun lämmityksen välillä, sekä investointihintoja lämminvesivaraajalle versus isommalle lämpöpum-

pulle. 

 

Investoimalla edellä kuvattuihin lauhdelämpöä hyödyntävään lämmönvaihtimeen/lämmönvaihtimiin, inves-

toimalla lämpimän käyttöveden varaajaan tai suurempaan lämpöpumppuun sekä optimoimalla lämmitysjär-

jestelmän automaatiologiikka, voidaan maakaasun vuosittainen lämmitystarve pudottaa murto-osaan aiem-

masta. Täysin tarkkaa arviota maakaasun kulutuksesta muutoksien jälkeen ei ole mahdollista antaa, koska 

järjestelmästä ei ole saatavilla tuntikohtaista kulutusdataa lämmitysjärjestelmän osalta. Kuitenkin jo pelkäs-

tään lauhdelämmön hyödyntäminen halli-ilman lämmityksessä säästää suuruusluokaltaan noin 500-1000 

MWh lämmitysenergian kulutuksessa vuositasolla. Halli-ilmaa ja katsomon ilmaa lämmittävät lämmönvaih-

timet eivät myöskään investointina estä edellä esitettyä mahdollisuutta uuden lämminvesivaraajan tai isom-

man lämpöpumpun hankkimisesta järjestelmään.  

 

Lämmitysjärjestelmän säästöpotentiaalin lisäksi Imatran jäähallilla havaittiin potentiaalisia säästötoimenpi-

teitä liittyen jäähallin sähkönkulutukseen. Sähkönkulutuskohteista suurimmat ovat tyypillisesti jäähallissa jää-

hallin kylmäkoneistoon, ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvät kulutuskohteet (lämmityksen tapahtuessa 

lämpöpumpuilla, sähköllä). Imatran jäähallin tapauksessa havaittiin merkittävä sähkönkulutuksen säästöpo-

tentiaali liittyen jäähallin ilman sorptiokuivaimeen. Sorptiokuivaimen vaatima teho riippuu olennaisesti jää-

radan ilmalle asetetuista lämpötila- ja kosteustasoista. Varsinkin kosteana kesäaikana sorptiokuivain voi jou-

tua toimimaan täydellä tehollaan ympäri vuorokauden, jos halli-ilman kosteustavoite on asetettu liian al-

haiseksi. Sorptiokuivaimen kohdalla on kannattavaa tutkia vaihtoehtoa, jossa sorptiokuivaimen kosteutta si-

tovaa kuumaa regenerointi-ilmaa voitaisiin esilämmittää lauhdelämmöllä, ja lämpöpumpun tuottamalla läm-

möllä, kun nyt ilman lämmitys tapahtuu sähköllä. Optimoimalla sekä jääradan kosteustasot eri vuodenaikoina, 

että vähentämällä sähkölämmityksen tarvetta regenerointi-ilman kohdalla, on jäähallin sähkönkulutusta mah-

dollista laskea huomattavasti. 

 

Alkuvuodesta 2021 Imatran jäähallilla päätettiin investoida kahteen lämmönvaihtimeen lauhdelämmön hyö-

dyntämiseksi. Toinen lämmönvaihtimista on tarkoitettu kahden jääradan halli-ilmalle, ja toinen pääkaukalon 

katsomon ilmanvaihtojärjestelmälle. Lämmönvaihtimien asennus on tarkoitus suorittaa kesällä 2021. Läm-

mönvaihtimien lisäämisessä järjestelmään on tärkeä huomioida ja varmistaa niiden toimivuus osana koko-

naisjärjestelmää, mikä vaatii pieniä muutoksia jäähallin ilmanvaihdon ja lauhdelämpöpiirin automaatio-oh-

jaukseen. 

 

7.  Johtopäätökset ja yhteenveto 

Hankkeen hypoteeseina oli, että energiateknologiat ovat kypsiä ja investoimalla energiateknologioihin voidaan mer-

kittävästi parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä vähentää CO2 päästöjä, ja innovatiivisilla rahoitusratkai-

suilla voidaan nopeuttaa investointien toteutumista.  

 

Hypoteeseja testattiin case-kohteiden laskennan perusteella. Hankkeeseen valikoitui 13 kohdekiinteistöä ja näihin 

toteutettiin investointisuunnitelmat korjauskustannusten ja energiatehokkuusparannusten osalta. Tuloksiksi tuotettiin 

jokaisesta kiinteistöstä posterit, joissa esitetään kannattavimmat energiatehokkuusparannukset, peruskorjaus- ja kun-

nostusinvestointiarviot sekä päästövähennyspotentiaalit. Tuloksista saadut keskiarvot ovat yleistettäviä, vaikka yk-

sittäinen ratkaisu onkin aina kiinteistökohtainen. Laskennan perusteella voidaankin todeta, että aktiiviset energiate-

hokkuusparannukset tuottavat merkittäviä käyttökustannussäästöjä ja vähentävät päästöjä, mikä vahvistaa hypotee-

sin.  
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Hankkeen päätuloksina voidaan todeta seuraavaa. 

• Kiinteistön energiaan liittyvät käyttökustannukset laskevat keskimäärin 30-40 % ja päästöt vähentävät kes-

kimäärin 60-80 % kun kiinteistöön tehdään aktiivisia energiatehokkuusparannuksia, kuten lämmöntuotan-

non vaihtaminen lämpöpumppuihin, aurinkopaneelien asennus ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottokoneis-

ton tehokkuuden parantaminen.

• Aktiiviset energiatehokkuusparannukset ovat taloudellisesti kannattavampia energiatehokkuusparannuksia

kuin passiiviset parannukset, kuten ikkunoiden uusiminen.

• Energiatehokkuusparannusten investointikustannukset ovat pieniä suhteessa peruskorjaustarpeen ja kunnos-

tuksen investointeihin, keskimäärin energiatehokkuusinvestoinnit ovat noin 10-20 % kunnostustarpeesta 20

vuoden aikana.

• Energiatehokkuusparannukset kannattaa ottaa huomioon ja ajoittaa yhdessä järjestelmien ja rakenteiden kor-

jausten kanssa. Esimerkiksi jos vesikatto on uusimisen tarpeessa, kannattaa se uusia ennen aurinkopaneelien

asentamista. Ilmanvaihtojärjestelmää uusittaessa kannattaa ottaa huomioon lämmöntalteenottojärjestelmän

hyötysuhde ja lämmöntalteenoton vaikutus tarvittavan lämpöpumpun kokoon. Kokonaissuunnittelun hel-

pottamiseksi PTS-raportit kannattaa teettää 20 vuoden ajalle, jolloin nähdään kokonaisvaltainen kunnostus-

tarve ja voidaan tehdä kompromisseja kunnostusten aikataulutuksessa yhdessä energiatehokkuusparannus-

ten kanssa.

• Lämpöpumput ovat käyttökustannuksiltaan edullisia lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehtoja verrattuna kauko-

lämpöön. Lisäksi kun lämpöpumppujen sähkönkulutus voidaan kattaa uusiutuvalla sähköllä ja silloin kun

kaukolämpö on hyvin päästöintensiivistä, tuottaa lämpöpumppujen käyttö myös merkittäviä päästövähen-

nyksiä.

Yhdessä hankkeen kohdekiinteistössä, Imatran jäähallissa, on hankkeen aikana siirrytty energiatehokkuusparannus-

ten toteutussuunnitteluvaiheeseen. Lisäksi hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat innovoineet uusia tuotteita hank-

keen seurauksena. Hankkeen tuloksena voidaan myös mainita uuden konsulttiyrityksen perustaminen. Tulosten pe-

rusteella voidaan todeta hankkeen toteuttaneen sekä tutkimukselliset että käytännön tavoitteensa.  

Tämän loppuraportin lisäksi hankkeessa tuotettiin seuraavat muut kirjalliset tuotokset. 

• Ohjeistus energiatehokkuuden huomioimiseksi korjausrakentamisessa: Vinkkejä energiatehokkaaseen esi-

suunnitteluun kiinteistöjen korjaushankkeissa. Liitteenä.

• Tieteellinen artikkeli (julkaisematon). Knuutila Mirika, Kosonen Antti, Jaatinen-Värri Ahti, Laaksonen Pet-

teri. Profitability Comparison of Active and Passive Energy Efficiency Improvements in Public Buildings.

• Tieteellinen artikkeli (julkaisematon). Keskitalo Julia, Knuutila Mirika, Kosonen Antti, Luoranen Mika.

Impact of boundary and parameter selection in quantification of emission reduction for public buildings in

Finland.

• Tieteellinen artikkeli (julkaisematon). Lönnblad Miika, Kosonen Antti, Tynjälä Tero. Heat pump perfor-

mance in Nordic conditions.

• Lisäksi hankkeen ulkopuolella tuotettiin aiheeseen liittyen seuraavat diplomityöt: Mirika Knuutila: Energy

System and energy efficiency improvements and their economic impacts in public buldings (2019),

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052917701 ja Julia Keskitalo: Techno-economic analysis of seasonal ther-

mal energy storages in public real estates (2020), http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050525153.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052917701
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