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Vinkkejä energiatehokkaaseen esisuunnitteluun kiinteistöjen korjaus-

hankkeissa 

Tämä ohjeistus pohjautuu hankkeen Public-Private Partnership kiinteistöjen energiatehokkuusparannuksissa ja niiden 

rahoituksessa tuloksiin. Ohje on tarkoitettu helposti luettavaksi ohjeistukseksi energiatehokkuusasioiden huomioon 

ottamiseen korjaushankkeita suunniteltaessa. Lisätietoja hankkeesta löydät hankkeen loppuraportista.  
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1. Yleistä  

Tässä osiossa käsitellään lyhyesti hankkeen lähtökohdat sekä käytetyt lähtötiedot ja materiaalit, jotka havaittiin hyö-

dylliseksi hankkeen edetessä. Yleisesti voidaan todeta, että hyödyt tarkasteluista kasvavat, jos ne voidaan tehdä 

isommalle kiinteistöryhmälle samalla kertaa. Näin voidaan kartoittaa energiatehokkuusinvestointien potentiaali ja 

valita kannattavimmat kohteet, vaikka kaikkien tarkasteltujen kiinteistöjen laajempi kunnostus ei olisikaan vielä 

ajankohtainen. 

1.1 Korjaustarpeen arviointi  

Hankkeessa valittiin kaksi eri lähestymistä korjausten ajoittamiselle, peruskorjaus ja pitkän tähtäimen suunnitelma, 

PTS. Peruskorjausvaihtoehdossa korjaukset toteutetaan yhtäjaksoisesti ja samassa yhteydessä toteutetaan myös 

kaikki energiatehokkuusparannukset. PTS-vaihtoehdossa korjaukset toteutetaan osittain aina kyseessä olevan raken-

teen käyttöiän loppuvaiheessa. Osa hankkeen kohteista on uusia tai jo peruskorjattu lyhyen ajan sisällä, jolloin pe-

ruskorjausvaihtoehto rajattiin pois ja keskityttiin rakennusosien ja järjestelmien asteittaiseen korjaukseen.  

PTS-korjaukset ajoitettiin 20 vuoden aikajänteelle pohjautuen ulkopuolisen konsultin laatimiin PTS-raportteihin ja 

Technical Due Diligence -arvioihin (TDD) eli teknisiin kuntotutkimuksiin. Korjausrakentamisen kustannusten arvi-

ointi tehtiin tilakohtaisesti perustuen tilattuihin PTS-raportteihin, rakennusten tilatyyppeihin sekä tilojen perustie-

toihin ja pinta-aloihin. Tilapohjaisia laskelmia on mahdollista tarkentaa myöhemmin suunnitelmien tarkentuessa 

rakennusosapohjaiseksi kustannusarvioksi.  

Korjausrakennushankkeissa tiedot mahdollisista energiaparannuksista ovat tärkeitä, jotta niiden toteutus voidaan 

huomioida yhdessä korjauksen kanssa. Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien uusimisen yhteydessä voi tulla tarvetta 

laajentaa vanhoja IV-konehuoneita ja aurinkopaneeleita harkittaessa tulee aina arvioida katon kunto ja selvittää alus-

rakenteiden kantokyky. 

Peruskorjaus- ja PTS-vaihtoehtoja vertailemalla nähtiin eri korjaustoimenpiteiden ja energiatehokkuusparannusten 

kokonaisvaikutus, kun korjausten ajoituksia mietittiin kokonaisuutena. Energiatehokkuusparannukset kannattaa 

ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin muutenkin kunnostetaan olemassa olevia järjestelmiä. Esimerkiksi, jos vesi-

katon korjaus tulisi ajankohtaiseksi noin 5 vuoden sisällä, ei aurinkopaneelien asennusta kannata harkita ennen ve-

sikaton kunnostusta, sillä paneelien purkaminen ja uudelleen asentaminen katolle toisi mukanaan ylimääräisiä kus-

tannuksia. Kun vertailu on tehty kokonaisvaltaisesti, pystytään myös tekemään kompromisseja korjaustoimenpi-

teissä ja esimerkiksi ajoittamaan niitä uudelleen. 

1.2 Tarvittavat 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  
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- 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 rakennuksien 

osalta ollut. Materiaaleja toimitettiin monissa eri muodoissa, ja hankkeessa jouduttiin tekemään työtä tiedon yhte-

näistämiseksi ja kaiken tiedon keräämiseksi yhteen. Esimerkiksi energiankulutustietojen keruu osoittautui haasteel-

liseksi eri tiedonkeruuvälien vuoksi. Myös kiinteistöihin ennen hanketta tehdyistä kuntoarvioista oli hankalaa saada 

koottua tietoa. Sen sijaan hankkeeseen tilatut PTS-arviot toimivat hyvin eri rakennusten vertailua suoritettaessa, 

koska ne tilattiin samoilla kriteereillä kaikille rakennuksille.  

Lähtötietojen osalta hankkeen vinkit ovat seuraavat: 

1. Kiinteistöjen omistajalla tai managereilla olisi hyvä olla tietojärjestelmä, johon on kerätty kiinteistöjen 

tiedot yhteen, perustiedoista kulutustietoihin ja esimerkiksi tietoihin jo tehdyistä arvioista ja korjauk-

sista. Kun tiedot ovat yhdessä paikassa, niiden perusteella on helpompi tehdä päätöksiä. Tiedot olisivat 

myös saatavissa kehittämishankkeita varten siten, että kaikkien työaikaa säästyy.  

2. Hankkeen näkökulmasta tietojen keräämisessä kannattaa keskittyä olennaiseen ja yksinkertaistaa vaa-

timuksia silloin, kun se on mahdollista. Esimerkiksi kulutustietoja tarkastellessa tiheämpi tiedonkeruu-

väli (tunti vs. kuukausi) tarkoittaa sitä, että tiedosta saadaan aikaan tarkempia laskelmia. Aina esimer-

kiksi tuntikulutustietojen saaminen ei ole mahdollista ja laskenta voidaan toteuttaa myös harvemmin 

mitatulla kulutuksella.  

3. Kun keskitytään useampaan kiinteistöön kerralla, kannattaa tuottaa yhtenäinen listaus, jossa on kerätty 

yhteen kaikkien kiinteistöjen perustiedot. Tämä helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. 

4. PTS-arviot kannattaa kartoitusta varten tilata useampaan kiinteistöön kerralla, jolloin arviot on toteu-

tettu samoilla kriteereillä ja ne ovat vertailtavissa keskenään eri kiinteistöjen välillä. Tällöin myös PTS-

sisältöä on helpompi hallita. 
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2. Energiajärjestelmä 

2.1 Teknologioiden esittely  

Energiatehokkuutta voidaan parantaa aktiivisilla ja passiivisilla toimilla. Aktiivisia toimia ovat muun muassa au-

rinkopaneelit, lämpöpumput, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoteknologia ja lämpövarastot. Passiivisia toimia ovat 

lisäeristäminen tai esimerkiksi ikkunoiden uusiminen. Alla on esitelty lyhyesti hankkeessa käsitellyt teknologiat. 

Aurinkopaneelit 

Hankkeessa keskityttiin sähköä tuottaviin aurinkopaneeleihin. Oleellista rakennuksen katolle asennettavan aurin-

kovoimalan kannalta on voimalan oikea suuntaus ilmansuuntiin nähden sekä kiinteistön sähkönkulutuksen ajoitus, 

eli osuvatko sähkönkulutuspiikit aurinkosähkön tuotannon kanssa yhteen. PTS-raporttien mukaan hankkeen kai-

kissa kiinteistöissä aurinkovoimalan lisääminen oli mahdollista ilman rakenteellisia muutoksia sähkökeskuksiin.  

Ilma-vesilämpöpumput 

Ilma-vesilämpöpumppu käyttää ulkoilman lämpöä lämmönlähteenä. Pumpun tehokerroin heikkenee, kun ulko-

lämpötila laskee. Toisaalta ilmalämpöpumppu on tehokas jäähdytyksessä. Lämpöpumpun tehokerroin on sitä kor-

keampi, mitä alhaisemmalla lämpötilaerolla se toimii, eli myös lämmitysjärjestelmän lämpötilataso vaikuttaa pum-

pun toimintaan. Vanhoissa rakennuksissa lämmönjako toteutetaan usein korkeilla lämpötiloilla ja jotta lämpö-

pumppu toimisi optimaalisemmin, kannattaa lämmönjakolämpötilaa laskea. Joissain tapauksissa tämä vaatii in-

vestointeja lämmönjaon päätelaitteisiin. 

Maalämpöpumput 

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperässä olevaa lämpöä samaan tapaan kuin ilma-vesilämpöpumput ilmassa 

olevaa lämpöä. Maalämpöpumppujen putkistot porataan joko kallioon tai horisontaaliseksi keruukentäksi. Maan 

lämpötila pysyy lähes vakiona koko vuoden, joten maalämpöpumpun tehokerroin on hyvä myös talvella. Inves-

tointina maalämpöpumput ovat ilmalämpöpumppua kalliimpia porakaivojen investointikustannusten takia, mutta 

niiden käyttökustannukset ovat ilmalämpöpumppuja alhaisemmat.  

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, LTO 

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

vaihtokoneessa. Näin vähennetään tuloilman lämmitystarvetta. Lämmöntalteenottolaitteistoja on karkeasti kah-

denlaisia, nestekiertoisia ja ilmakiertoisia, lämpöä välittävän aineen mukaisesti. LTO:n maksimaaliset hyötysuh-

teet ovat teknologiasta riippuen 60-80 %, ja usein olemassa olevissa koneistoissa hyötysuhde on tätä merkittävästi 

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

Kausilämpövarastot 

Kausilämpövarastoihin voidaan eri vuodenaikana varastoida lämpöä myöhempää käyttöä varten. Näin esimerkiksi 

kesällä jäähdytyksen yhteydessä voidaan varastoida lämpöä kylmemmille kausille. Hankkeessa tarkasteltiin neljää 

erityyppistä lämpövarastoa taloudellisteknillisessä tarkastelussa, nämä on esitelty alla. Taulukkoon 1 on lisäksi 

kerätty eri kausilämpövarastoteknologioiden edut ja haasteet. Kaikille varastoille yhteistä on se, että korkeat läm-

pötilat vaativat aina isomman eristävyyden. Lämpöhäviöt kasvavat suuremmiksi lämpötilaeron kasvaessa, joten 

mitä pienemmillä lämpötilaeroilla voidaan toimia, sitä kannattavampia varastot ovat.  
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Vesitankki, Tank Thermal Energy Storage, TTES 

Vesitankki on säiliö, joka tässä tapauksessa sisältäisi vettä. Oleellisia seikkoja tankin toiminnassa ovat 

sen eristävyys ja riittävän iso koko, jotta energiahäviöt eivät ylitä varastoinnin hyötyä. Tämä varasto 

on investoinneiltaan usein kallis ja tulee tarkasteluun, jos muita teknologioita ei ole mahdollisia käyt-

tää. Vesitankki voidaan paineistaa, jolloin varastointilämpötilaa voidaan kasvattaa. Tämä toimenpide 

tosin tuo mukanaan painesäiliöiden haasteet ja turvallisuusvaatimukset. 

Kuoppasäiliö, Pit Thermal Energy Storage, PTES 

Tässä ratkaisussa säiliönä toimii maahan kaivettu, eristetty ja suljettu kuoppa. Lämpömateriaalina 

voidaan käyttää kaikkea vedestä, hiekasta ja kalliomurskeesta näiden yhdistelmiin. Kuoppasäiliö tar-

vitsee tilaa samassa suuruusluokassa kuin vesitankki, mutta kuopan perustamiskustannukset etenkin 

isoissa säiliöissä ovat edullisemmat kuin vesitankissa. 

Porakaivovarasto, Borehole Thermal Energy Storage, BTES 

Porakaivovarasto on periaatteeltaan samanlainen kuin maalämpöpumppua varten porattu kaivo. Erona 

on se, että kahteen erilliseen porakaivoryppääseen johdetaan lämpöä ja kylmää varastoon. Etuna on 

varaston mahdollinen linkittyminen maalämpöpumppuihin. 

Pohjavesivarasto, Aquifer Thermal Energy Storage, ATES 

Pohjavesivarastossa käytetään porakaivoja, joiden avulla lämpö/kylmä varastoidaan pohjaveteen alu-

eellisesti. Varastointi vaatii riittävän pohjavesitason, jotta sitä voidaan hyödyntää. Lisäksi pohjavesi-

alueen luokitus vaikuttaa siihen, voidaanko varastoa käyttää.  

Taulukko 1. Eri kausilämpövarastoteknologioiden edut ja haasteet. 

Vesitankki  

(TTES) 

Kuoppasäiliö  

(PTES) 

Porakaivovarasto 

(BTES) 

Pohjavesivarasto 

(ATES) 

Vesi Vesi (sora-vesiseos) Maa tai peruskallio vedellä kyllästynyt hiekka 

+  korkea lämpökapasiteetti 
+  kohtuulliset rakentamis-

kustannukset 

+  matalat rakentamiskus-

tannukset 

+  matalimmat rakentamis-

kustannukset 

+  voidaan käyttää puskuri-

varastona 

+  korkea lämpökapasiteetti 

(vedellä) 
+  laajennettavissa 

+ kohtuullinen lämpökapasi-

teetti 

+  korkea käyttölämpötila +  ei kokorajoituksia -  matala lämpökapasiteetti -  matala käyttölämpötila 

+  korkea lataus- /purku-

energia 

+  voidaan käyttää puskuri-

varastona 
-  matala käyttölämpötila 

-  matala lataus- /purkuener-

gia 

+  lämpöenergian kerrok-

sellisuus 
+ korkea käyttölämpötila 

-  matala lataus- /purku-

energia 

-  vaatii lämpöpumpun korot-

tamaan varastosta saatavaa 

lämpötilaa 

+  joustava tankin muotoilu 
+  korkea lataus- /purkuener-

gia 
-  vaatii puskurivaraston 

-  puskurivaraston käyttö 

suositeltavaa 
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+  helppo ylläpito/korjaus 
-  kallis ja monimutkainen 

kansirakenne 

-  vaatii lämpöpumpun ko-

rottamaan varastosta saata-

vaa lämpötilaa 

-  geoteknisiä ja hydrologisia 

rajoituksia 

-  kokorajoitus < 100 000 

m^3 

-  kaivannon kaltevuuskulma 

rajoittaa 

-  vain yläosa on läm-

möneristettävissä 

-  ei lämmöneristysmahdolli-

suutta 

-  korkeat rakentamiskus-

tannukset 
-  vaikea/mahdoton huoltaa -  vaikea/mahdoton huoltaa 

-  kalliimmat esiselvityskus-

tannukset 

    -  geoteknisiä rajoituksia   

2.2 Energiatehokkuustarkastelun tulokset  

Lämmitysjärjestelmän tarkastelussa keskityttiin vertailemaan eri lämmöntuotantotapoja ja niiden kustannuksia sekä 

lämmön tarpeen vähentämistä ilmanvaihdon LTO:n uusimisen tai ikkunoiden vaihdon avulla. Hankkeessa ei arvioitu 

kustannuksia tai kannattavuutta lämmönjakojärjestelmien päivittämiseen liittyen. 

Lämmitysjärjestelmän osalta yleisimmin kannattavimmaksi lämmöntuotantomuodoksi valikoitui ilma-vesilämpö-

pumppu tai maalämpöpumppu yhdessä olemassa olevan kaukolämpöliittymän kanssa. Tällöin kaukolämpöä voidaan 

käyttää kulutuspiikkien aikaan ja lämpöpumppujen avulla saadaan ilmassa tai maassa oleva ilmaisenergia käyttöön. 

Lämpöpumput toimivat erittäin tehokkaasti myös jäähdytykseen. 

Ilmanvaihdon LTO:n uusiminen osoittautui monessa kohteessa erittäin kannattavaksi investoinniksi. Ikkunoiden 

vaihtaminen lämmöntarpeen vähentämiseksi oli kannattavaa vain yhdessä kohteessa kolmestatoista, vaikka ikku-

noiden vaihtaminen voisikin olla tarpeellista mukavien sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. 

Kausilämpövarastot osoittautuivat kannattaviksi investoinneiksi erityisesti sellaisissa kiinteistöissä, joissa oli paljon 

jäähdytystarvetta. Tällöin jäähdytyksen seurauksena varastoon voidaan ohjata ilmaista lämpöä. 

Hankkeen rakennuksissa sähkönkulutus koostui pääosin käyttösähköstä sekä valaistuksen, ilmanvaihdon ja jäähdy-

tyksen sähköntarpeesta. Valaistuksen sähkönkulutuksen pienentäminen on mahdollista siirtymällä LED-valaistuk-

seen, ja suurimassa osassa kohdekiinteistöjä olikin jo siirrytty tai siirtymässä LED-valaistukseen. Valaistuksen ener-

giankulutukseen voi vaikuttaa myös valaistuksen ohjauksen parannuksilla, automaattisilla katkaisimilla ja liiketun-

nistimilla. 

Hankkeen kohteisiin ostetaan jo nyt uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Sähkön omatuotannon kannalta 

tarkasteltiin aurinkosähköjärjestelmien asentamista kiinteistön katolle, ja voimala olikin lähes kaikissa kiinteistöissä 

kannattava investointi noin 10-15 vuoden takaisinmaksuajalla. Arvio siitä, kuinka paljon kiinteistön katolla oli tilaa 

aurinkopaneeleille, laskettiin arkkitehdin piirustuksista sekä kohteista tuotetuista julkisivujen kuorimalleista. Pinta-

alassa otettiin huomioon täyttökertoimen avulla katolle tarvittavat huoltokulkuväylät. Lisäksi aurinkopaneeleja har-

kittaessa tulee selvittää rakennuksen kattorakenteiden kunto ja kantokapasiteetti. Hankkeessa PTS-raporteissa oli 

alustavasti arvioitu kattorakenteiden kuntoa, mutta kattorakenteiden kantavuutta ei laskettu. Paneeleja voitaisiin kat-

tojen lisäksi asentaa myös seinille, ja hankkeessa pohdittiin myös paneelien lisäystä kohderakennusten ympäristöön, 

kuten autokatoksiin. 
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3. Rakennustyyppien erot ja sijainnin vaikutus 

Tässä kappaleessa käydään läpi erilaisten rakennustyyppien erityispiirteitä sekä muita kokonaisuuteen vaikuttavia 

seikkoja.  

3.1 Sijainnin vaikutus 

Rakennuksen tyypin lisäksi korjausta ja energiaparannuksia toteuttaessa rakennuksen sijainti, ympäröivä rakennus-

kanta, maapohjan ominaisuudet sekä tontin koko vaikuttavat toteutustapojen soveltuvuuteen kohteessa.  

Rakennukselle asetetut tavoitteet ja rajoitteet alkavat kuntatasolta. Kunnat voivat osallistua matalapäästöisten liike-

toiminta- ja teollisuusalueiden kehittämiseen esimerkiksi liittämällä alueen kaukolämpöverkkoon. Kunnat voivat 

vaikuttaa päästöihin myös aluesuunnittelulla sekä kuljetusverkkojen järjestelyillä; päätökset tietyntyyppisen raken-

nuskannan sijoittelusta ja liikenneratkaisuista kuuluvat viimekädessä kuntien toimivaltaan.  

Maantieteellinen sijainti sekä paikalliset ilmasto-olot vaikuttavat auringon säteilyn määrään ja tätä kautta aurinko-

paneelien tuotantoon. Mikäli halutaan maksimoida esimerkiksi aurinkoenergian potentiaalia, tulisi kiinteistön lape 

tai vähintään aurinkopaneelit kiinteistön katolla olla mahdollista suunnata etelään päin. Väärä suuntaus pienentää 

potentiaalista aurinkoenergian tuotantoa. Tiiviisti rakennetulla kerrostalo- ja liiketoimintarakennusten alueella var-

jostukset voivat haitata aurinkosähkön tuotantoa tai aurinkopaneelien asennusta edeltävät mahdolliset korjaustoi-

menpiteet kuten vesikattojen korjaaminen voivat olla rajoitettuja tilan puutteen tai muiden ympäristön rajoitteiden 

vuoksi.  

Maalämpöpumppujen asentamisessa rajoitteita asettavat ympäröivän rakennuskannan tiheys, perusmaan laatu ja pe-

ruskallion laatu sekä sen sijainti. Tiheästi rakennetulla alueella ei välttämättä löydy paikkaa, johon maalämpökaivoja 

tai johtojärjestelmää voitaisiin sijoittaa. Maapohjan poraaminen on kalliimpaa kuin kallion. Lisäksi maaperän, esi-

merkiksi soran tilavuuslämpöarvo on kalliota pienempi. Perusmaan laatu ja paksuus, esimerkiksi harjualueiden pak-

sut sorakerrostumat nostavat kaivojen porauskustannuksia, jolloin niiden toteutus saattaa tulla taloudellisesti kan-

nattamattomaksi. Myös peruskallio, johon maalämpökaivot porataan, voi sijaita liian syvällä maakerrostumien ala-

puolella tai olla rikkonainen porauskohdalla, jolloin lämmön välittäjäaineena toimiva vesi ei enää pysy kaivossa. 

Myös vahvat vesisuonet ja rakennusten sijainti tärkeiksi luokiteltujen pohjavesivarastojen päällä, ja näin porauskiel-

toalueella, voivat estää maalämpökaivojen toteutuksen.  

Lämmön tuottaminen on mahdollista myös rakennuksia ympäröivistä vesimassoista vesistölämpöratkaisuilla, mikäli 

rakennus sijaitsee riittävän lähellä vesistöä. Periaate on sama kuin maalämmöllä, mutta lämmönkeruuputkisto laite-

taan maan sijaan veteen. Tässä rajoitteita asettavat veden virtausnopeus sekä syvyys. Virtaava vesi voi olla alijääh-

tyneessä tilassa, jolloin se jäädyttää lämmönkeruuputkistoa ja nostaa sitä pintaan. Putket tulisi pystyä myös sijoitta-

maan riittävän syvälle ehkäisten jäätymisen vesistön mukana. 

Rakennuksen ollessa vanha ja sijaitessa arvokkaassa kulttuuriympäristössä on sen korjauksille ja muutoksille usein 

asetettu vaatimuksia. Suojelluissa rakennuksissa voi olla rajoituksia ulkonäön muutoksille, jolloin osa korjausraken-

tamisen ja energiatehokkuusparannusten ratkaisuista voidaan joutua rajaamaan pois. Esimerkiksi aurinkopaneelien 

sijoittaminen voi tuottaa ongelmia rakennushistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa.  

Rakennuksen sijaintitieto on tärkeä myös tarkastellessa mahdollisia usean rakennuksen yhteisiä järjestelmiä. Mikäli 

samalla tontilla on useampia rakennuksia, näiden välillä voidaan siirtää vapaasti aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä 

ilman siirtoverkon maksuja.  
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3.2 Rakennustyyppien erot  

Hankkeessa tarkastellut rakennukset voitiin jakaa julkisrakennuksiin, teollisuuskiinteistöihin sekä koulurakennuk-

siin. Julkisrakennukset vaihtelivat toimistorakennustyyppisistä hallintorakennuksista suurempia avoimia tiloja sisäl-

täneisiin palvelurakennuksiin. Teollisuuskiinteistöt olivat pääasiallisesti tehdas- ja tuotantorakennuksia. Koulura-

kennukset vaihtelivat tyypiltään perusopetuksen yleisten koulurakennusten, liikuntasalien ja esikoulukäyttöön tuo-

tettujen rakennusten välillä. 

Julkiset rakennukset  

Julkisrakennuskohteita oli hankkeessa eniten. Julkisrakennuksissa esiintyi suuria eroja ylläpitostrategiaan liittyen. 

Joissain kiinteistöissä kunnossapitoa sekä huoltotöitä oli toteutettu myös välittömien tarpeiden ulkopuolella, jolloin 

rakennuksen kunto oli ikään verrattuna huomattavasti parempi. Toisissa kohteissa oli saatettu lykätä suurempaa 

korjausta ja suorittaa vain välttämättömät toimenpiteet, jolloin rakennusten yleinen kunto oli huomattavasti huo-

nompi. 

Yleiset korjaustarpeet julkisrakennuksissa olivat rakenteelliset korjaukset, kuten halkeilleiden ja muuten vaurioitu-

neiden julkisivujen korjaus, ikkunoiden uusiminen ja korjaus, erilaisten kattoikkunaratkaisuiden korjaus ja tiivistys, 

sisätilojen pintakorjaukset ja märkätilojen perusteellinen uusiminen.   

LVIS-järjestelmissä käyttöikä vaihtelee yleensä 25-40 vuoden välillä. Vanhimmissa kohderakennuksista järjestel-

mät olivatkin käyttöikänsä päässä. Osassa kohteista haasteita korjaukseen tuottaa se, että uudet ilmanvaihtolaitteistot 

ovat tilantarpeeltaan suurempia kuin olemassa olevat, jolloin olemassa olevia IV-konehuoneita tarvitsisi laajentaa.  

Julkisrakennukset ovat usein alueen maamerkkejä, jolloin niiden suunnittelussa on ollut paljon eroja. Tosin yhte-

neväisyyksiä havaittiin siinä, että etenkin julkishallinnon rakennukset olivat omalle aikakaudelleen tyypillisesti hy-

vin avaria. Näin lämmitettäviä kuutioita oli kiinteistöissä paljon suhteessa käyttöneliöihin.  

Alla listaus asioista, jotka nousivat esiin hankkeessa. 

Kohteiden tonttien koot vaihtelevat, ja tiheään rakennetulla keskusta-alueella lämpövarastolle tai maa-

lämpöpumpulle ei välttämättä löydy tarvittavaa maa-aluetta.  

Rakennuksissa on yleensä jäähdytystarvetta, mutta lämmönvarastointi on haastavaa. Lämpövarastojen 

koko voi rajautua tilan puutteessa liian pieneksi ja varasto ei tällöin ole taloudellisesti kannattava. 

Useimmissa julkisissa rakennuksissa on runsaasti ikkunapintaa, joka hukkaa lämpöä. Vanhemmissa 

rakennuksissa ikkunoiden energiatehokkuuden huomioiminen yhdessä muiden investointien kanssa voi 

olla kannattavaa ottaa mukaan tarkasteluun. 

Julkisrakennuksissa on usein vain vähän aurinkopaneeleille soveltuvaa kattopinta-alaa,  jolloin au-

rinkovoimala jää pieneksi.  

Rakennusten mahdolliset museaaliset suojeluarvot rajoittavat käyttöä. 

Teollisuuskiinteistöt 

Teollisuuskiinteistöt ovat yleensä työ- ja tuotantotiloja tuotteiden valmistamiseen ja niiden sisäilmaston vaatimukset 

vaihtelevat toimisto-, tuotanto- ja varastointitilojen välillä. Teollisuuskiinteistöjen elinkaari arvioidaan usein muita 
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rakennuksia lyhyemmäksi. Teollisuusrakennusten käyttöiän pidentäminen sekä siirtymä taloudellisempaan ja ym-

päristön kannalta kestävämpään suuntaan vaatii kohteiden rakenteiden ja pohjaratkaisujen suunnittelua muuntojous-

taviksi ja laajennettaviksi. Joustavuus käyttötarkoituksen muuttuessa tulisi huomioida myös korjausrakentamisessa. 

Pääosa hankkeen teollisuuskiinteistöistä oli verrattain uusia, eikä niille ollut korjaustarpeita. Hankkeen vanhem-

missa kohteissa oli PTS-raporttien mukaan havaittavissa normaalia rakenteiden kulumista. Kohteissa esiintyi muun 

muassa työtilojen lattian halkeilua, elementtien pintojen lohkeilua sekä joissain tapauksissa elementtien saumojen 

tiiviys oli kärsinyt. Pintakorjaukset ovat yleensä tuotantotiloille toissijaisia, jos ne eivät haittaa toimintaa.  

Teollisuuskiinteistöissä on muihin hankkeen kiinteistöihin verrattuna päiväsaikaan suhteellisen runsas sähkönkulu-

tus tuotteistuksen prosesseissa käytettävien laitteiden ja koneiden takia. Niissä on myös usein paljon avointa katto-

pinta-alaa sekä useissa tapauksissa kattorakenteiden ylimääräistä kantavuuskapasiteettia.  

Alla listaus asioista, jotka nousivat esiin hankkeessa. 

Logistiikkahallien lastausalueella ovien aukioloaika vaikuttaa lämmitystarpeeseen, pikarullaovet kan-

nattaa ottaa tarkasteluun mukaan. 

Halleissa sisälämpötilan ei tarvitse olla niin korkea kuin muissa kiinteistöissä. Tämä on hyvä huomioida 

etenkin lämpöpumppuja tarkastellessa. Matalammilla lämpötiloilla laitteiden tehokkuus paranee. 

Usein kiinteistöissä on suuri tontti ja tilaa maalämpöpumpulle tai lämpövarastolle. 

Aiheuttavatko koneet jäähdytystarvetta eli tuottavatko ne runsaasti lämpöä ja voiko hukkalämpöä käyt-

tää hyödyksi lämmityksessä tai varastoida? Jos hukkalämpöä on paljon ja lämpötilataso riittävä, mutta 

hukkalämpöä ei pystytä hyödyntämään kyseessä olevassa kiinteistössä, kannattaa selvittää, onko lähellä 

muita kiinteistöjä, jotka voisivat hyödyntää hukkalämpöä.  

Katon kunto ja riittävä kantavuuskapasiteetti tulee tarkastaa aurinkopaneeleita varten. Lisäksi tulee sel-

vittää, kuinka suuri osa sähkönkäytöstä on mahdollista kattaa aurinkopaneelien sähköntuotolla ja mikä 

on takaisinmaksuaika. 

Koulut 

Perusopetuksen koulurakennukset sisältävät tyypillisesti keskisuuria yleisötiloja sekä käytävä- ja oleskelutiloja, kun 

taas esimerkiksi esikoulurakennus voi muistuttaa tilajaoltaan enemmän asuinrakennusta pienryhmä- ja lepotiloineen.  

Hankkeen kohteina toimineet koulurakennukset olivat pääasiassa uusia tai peruskorjattuja ja hyvässä kunnossa. 

PTS-taulukoiden mukaan suuressa osassa kohderakennuksia korjaustarpeet vaihtelivat pintakorjausten ja huoltotöi-

den välillä. Osassa kuitenkin märkätilat olivat jo peruskorjauksen tarpeessa. Suuressa osassa hankkeen kohteita 

LVIS-järjestelmien tekninen käyttöikä tulee vastaan 20 vuoden tarkastelujaksolla. 

Myös koulurakennuksissa tulee väistötilojen tarve arvioida korjausrakentamisen yhteydessä: tehdäänkö korjausta 

tilakohtaisesti, jolloin opetusta voidaan jatkaa muissa tiloissa vai korjataanko koko rakennus kerralla, jolloin toi-

minta joudutaan siirtämään muualle, mutta korjauksiin kuluva aika voi olla lyhyempi. 

Koulut eroavat muista tarkastelluista kiinteistöistä siten, että ne ovat kesäkauden vähäisessä käytössä. Tällöin tilojen 

jäähdytystarve on vähäinen ja käytettävän sähkön määrä on alhaisempi. Tämä aiheuttaa ristiriidan aurinkopaneeli-

järjestelmän sekä lämpövarastojen kanssa.  
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Usein koulujen lähellä on muitakin kiinteistöjä, jotka liittyvät opetustoimintaan. Ne kannattaa ottaa 

mukaan eri teknologioiden kannattavuutta ja vaikutusta tarkasteltaessa. 

Kouluissa lämmönvarastointiin ja aurinkopaneelivoimalan kannattavuuteen haasteen tuo kesäajan vä-

häinen käyttö. Tosin hankkeessa tarkastelluista kohteista kahden koulun kohdalla lämpövaraston takai-

sinmaksuaika jäi 15 vuoden rajan paremmalle puolelle.  

Kouluissa liikuntasaleja käytetään usein myös ilta- ja kesäaikaan. Näiden tilojen ilmanvaihdon ja läm-

mitys- sekä jäähdytystarpeen huomioiminen voi tuoda mahdollisuuksia aurinkopaneelijärjestelmälle tai 

lämpövarastolle.  

Rakennusten suojelun vaikutus tulee ottaa huomioon. 

3.3 PTS vai peruskorjaus: vertailutulokset   

Yleisesti ottaen kahden eri korjausskenaarion vertailu tuo selkeämmin esille korjausten ja energiatehokkuusparan-

nusten synergiaedut. Lisäksi tällaisella vertailulla tulee selvitettyä rakennusten eri osien oletettavissa olevat käyt-

töiät. Näin ollen PTS tarjoaa oivan työkalun rakennusten kunnossapitoa ajatellen.  

Useamman kiinteistön vertaileminen niin ikään tuo etuja korjaushankkeita suunniteltaessa. Joissain tapauksissa voi 

olla järkevä niputtaa korjauksia yhteen useamman kiinteistön osalta, jolloin voidaan kilpailuttaa isompi urakka ker-

ralla. PTS-tarkasteluissa voi olla järkevää niputtaa eri korjauksia yhteen ja vähentää näin suunnitteluun liittyviä 

kustannuksia. 

Julkisissa rakennuksissa peruskorjaus kokonaisuutena arvioitiin asteittaista korjausta toimivammaksi ratkaisuksi, 

koska se yleensä lyhentää toteutusaikaa ja helpottaa toteutusta. Tilojen pitkäkestoinen korjaaminen voi aiheuttaa 

toiminnalle enemmän haittaa kuin esimerkiksi teollisuuskiinteistöissä. Julkisissa kiinteistöissä myös peruskorjauk-

sen tarve on suurempi ulkonäöllisten seikkojen vuoksi.  

Teollisuuskiinteistöt ovat useimmin rajattu kerrosten sijaan osastoittain. Näissä on mahdollista uusia järjestelmiä 

asteittain ja osastokohtaisesti, jolloin muut rakennuksen osat voidaan pitää toiminnassa. Teollisuuskiinteistöissä 

yleisesti rakennukset ovat prosessin mahdollistaja, eikä siellä tiloja yleensä korjata ulkonäöllisistä syistä. Siitä syystä 

näissä PTS-mukainen korjaus on todennäköisesti mielekkäämpi, sillä usein prosessi ja tilat kyetään pitämään osittain 

käytössä. 

Peruskorjauksessa on helpompi uusia teknologiaa kohteeseen. Esimerkiksi IV-koneiden lämmön talteenoton ja uu-

sien järjestelmien lisääminen sisätiloihin onnistuu tässä tapauksessa helpommin. Lisäksi mahdolliset uudet reitit ja 

rakenteiden vahvistustoimet on helpompi hoitaa peruskorjauksen yhteydessä. Sen sijaan esimerkiksi katolle lisättä-

vät aurinkopaneelit on helppo asentaa sekä PTS- että peruskorjausvaihtoehdossa. 

Vesikattojen uusimista ja vahvistamista aurinkopaneelien asentamista varten voidaan toteuttaa sekä peruskorjauksen 

että osittaisten korjausten yhteydessä. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon osatekijöiden summa: Esimerkiksi jos 

IV-konehuoneet sijaitsevat katolla ja IV-järjestelmän käyttöikä lähestyy loppuaan, kannattaa samalla tarkastella ko-

nehuoneiden laajentamisen tarve siten, että korjaukset tukevat rakennuksen käyttöä myös pidemmällä ajalla. Katolle 

ei kannata asentaa paneeleita ja tehdä mittavia korjauksia, jos katto joudutaan pian aukaisemaan toisen järjestelmän 

päivityksen takia. 
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Hankkeessa tilattiin PTS-raportit tavallista pidemmälle aikavälille, 20 vuodelle. Tämä mahdollisti yllä mainitun 

strategisen suunnittelun yhdessä energiaparannusten kanssa ja kompromissit parannusten ja korjausten aikataulu-

tuksessa.  

 

4.  Rahoitusmuotojen mahdollisuudet ja vaatimukset, Publ ic-Private Part-

nership -malli 

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

luiden hankintatapa. Hankintamallista käytetään kansainvälisesti nimitystä Public Private Partnership, PPP. PPP-

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

dessaan hankkeesta; se suunnittelee ja rahoittaa kohteen, hakee tarvittavat luvat ja rakentaa sen. Lisäksi yhtiö vastaa 

kohteen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Kohteen valmistuttua julkinen taho maksaa hankeyhtiölle palvelu-

maksua, joka kattaa toteutus- ja ylläpitokustannukset. PPP-malli sopii hyvin rakennushankkeisiin, jotka vaativat 

nopeaa toteutusta, pitkäaikaista rahoitusta ja jatkuvaa ylläpitoa. 

Rahoitusmahdollisuudet rajoittavat kaupunkien investointeja ja toisaalta yksityistä pääomaa on edullisesti saatavilla. 

Hankkeessa ehdotetaankin PPP-mallia tavaksi rahoittaa olemassa olevien rakennusten korjaukset ja energiatehok-

kuusparannukset. Tällöin sijoittaja ostaisi kiinteistöt, toteuttaisi peruskorjaustoimenpiteet, korjaukset ja 

energiatehokuusparannukset, ja vuokraisi korjatut, uudenveroiset tilat kaupungin käyttöön. Kauppamallina on 

myynti ja takaisinvuokraus, jossa käyttö- ja korjauskustannukset vuokrajakson aikana ovat vuokraajan vastuulla. 

Näin ollen käyttökustannussäästö energiatehokkuusinvestoinneista koituisi myös vuokraajan eduksi. Projektiryh-

män tiedossa ei ole vastaavia referenssikohteita PPP-hankemallista. PPP-mallin sopimustekniset kysymykset voivat 

vaatia ulkopuolelta ostettua asiantuntijuutta.  

Hankkeessa mukana olleet kohteet ovat suuria ja monet kiinteistöistä ovat peruskorjauksen tarpeessa. Useassa 

kohteessa kaupungin on tarkoitus jatkaa toimintaansa pitkään. Myytävistä rakennuksista tulee koota järkeviä ja 

riittävän suuria kiinteistömassoja, jotka ovat kiinnostavia sijoituskohteita. PPP-hankemallilla saataisiin nopeutettua 

kiinteistöjen CO2-päästövähennyksiä ja kevennettyä kuntien velkataakkaa. Taulukossa 2 on esitetty PPP-mallin edut 

ja huomioitavat asiat. 

Taulukko 2. PPP-mallin edut ja huomioitavat asiat.  

Edut Huomioitavat asiat 

Uusi rahoitusmalli, yksityinen rahoitus Omistuksen siirto, kiinteistöt myydään sijoittajalle 

Sijoittaja tekee peruskorjaustoimenpiteet 
Kiinteistöstä maksetaan vuokraa ja vuokraaja maksaa 

käyttökustannukset 

Kunta saa peruskorjatut kiinteistön käyttöön ilman 

omaa investointia 

Suurempi kiinteistömassa saa sijoittajat kiinnostu-

neeksi ja nostaa kiinteistöistä saatavaa hintaa 

Energiatehokkuusinvestointien tuoma säästö tulee 

myös kunnan hyödyksi käyttökustannuksissa  
Vaatii kunnalla pitkän takaisinvuokrausajan 

Nopeuttaa CO2 päästövähennyksiä   

Keventää kuntien velkataakkaa   
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