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Hiilineutraalisuustavoitteiden asettaminen ammattimaisten kiinteistönomistajien keskuu-

dessa on lisääntynyt viime aikoina huomattavalla tahdilla. Yrityksiin ja sidosryhmiin koh-

distuu myös yhteisiä velvoitteita hiilineutraalisuuden tavoittelemiseksi. Kiinteistökannan 

hiilipäästöjen vähentämiseksi yksi tehokkaimmista keinoista ovat energiatehokkuushank-

keet, mutta ilman tehokkaita ja riittävän yksinkertaisia toteutusmalleja on mahdotonta saa-

vuttaa asetettuja hiilineutraalisuustavoitteita.  Energiatehokkuushankkeiden toteutusta var-

ten on siis kehitettävä ja otettava käyttöön toteutusmalleja, jotka soveltuvat erilaisille kiin-

teistöille tilaajan tarpeet huomioon ottaen.   

 

Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa korjausrakentamisessa ja varsinkin energiatehok-

kuushankkeissa käytettäviä toteutusmalleja sekä tutkia eri hankkeen osapuolien näkökul-

masta toteutusmallin valintaan vaikuttavia tekijöitä. Toteutusmallien valinnassa huomioi-

tavia tekijöitä olivat soveltuvuus hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa, skaalautu-

vuus erityyppisiin ja eri kokoisiin hankkeisiin, toteutusmallein monistettavuus energiate-

hokkuushankkeissa sekä eri mallien vaikutukset tilaajan palvelukokemukseen. Työn aikana 

haastateltiin energiatehokkuushankkeita toteuttavia alan ammattilaisia, tilaajapuolen edus-

tajia sekä energia-alan viranomaisia, joiden näkökulmia huomioitiin toteutusmallien valin-

taan vaikuttavissa tekijöissä sekä energiatehokkuushankkeiden toteutukseen liittyen. 

 

Energiatehokkuushankkeisiin ei ole olemassa yhtään tiettyä toteutusmallia, joka olisi kai-

kissa tapauksissa paras valinta, vaan erilaisiin hankkeisiin on valittava juuri siihen sopiva 

toteutusmalli. Toteutusmallin valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tilaajaorganisaation käy-

tössä olevat resurssit, tilaajan tahtotila sekä kokemukset toteutetuista hankkeista, rahoituk-

sen tarve, tilaajan vaikutusmahdollisuudet ratkaisuihin, hankkeen laajuus ja monimutkai-

suus, haluttu riskinjako sekä elinkaarikustannukset.  
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The setting of carbon neutrality targets among professional real estate investors has in-

creased recently at a significant pace. Companies and stakeholders have also common ob-

ligations to pursue carbon neutrality targets. One of the most efficient ways to reduce car-

bon emissions are energy efficiency projects, but it is impossible to achieve the carbon 

neutrality targets without efficient and simple models. In order to implement energy effi-

ciency projects, it is necessary to develop and bring into use the implementation models, 

which are suitable for different properties, taking into account the needs of the client. 

 

The objective of the work was to survey different implementation models, that are used in 

renovation and especially in energy efficiency projects and to research the factors that in-

fluences to the choice of the implementation model from the point of view of the different 

parties of the project. Factors to be considered in the selection of implementation models 

were suitability for achieving carbon neutrality targets, scalability for different types and 

sizes of projects, replicability of models in energy efficiency projects and the effects of dif-

ferent models on the client’s experience of service. The professionals of implementing en-

ergy efficiency projects, clients and energy authorities were interviewed for work to get 

their perspectives in the factors that influences to the choice of implementation models as 

well as in the implementation of energy efficiency projects. 

 

There is no specific implementation model for energy efficiency projects, which would be 

the best choice in all cases, in contrast the appropriate implementation model must be cho-

sen for different projects. The factors that influences to the choice of the implementation 

model are the resources of client organization, the needs and experiences with implement-

ed projects by the client, the need of funding, the possibility to influence on solutions by 

client, the scale and complexity of the project, risk sharing and the life cycle costs. 
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1 JOHDANTO 

Hiilineutraaliuden tavoittelu on kovaa vauhtia kasvava trendi myös ammattimaisten kiin-

teistön omistajien keskuudessa. Hiilineutraaliuden tavoittelulla voidaan parantaa yrityksen 

imagoa sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista. Tämän lisäksi yrityk-

siin kohdistuu velvoitteita ja sidosryhmävaatimuksia hiilineutraaliuden tavoittelemiseksi. 

Tavoitteita hiilineutraaliudesta on asetettu tai ollaan asettamassa seuraavan vuosikymme-

nen ajalle tai osa jopa seuraaville vuosille. Yksi tehokkaimmista keinoista vähentää ole-

massa olevien kiinteistöjen hiilipäästöjä ovat energiatehokkuushankkeet, joita yksittäin to-

teutettuna ilman toimivaa ja yksinkertaista toteutusmallia on mahdotonta toteuttaa sillä 

tahdilla, mitä asetetut hiilineutraaliustavoitteet vaativat. Tähän ongelmaan on löydettävä 

ratkaisu kehittämällä ja ottamalla käyttöön skaalautuvia toteutusmalleja, jotka ovat tar-

peeksi nopeita ja yksinkertaisia soveltaa erilaisille kiinteistöille.  

 

Tällä hetkellä energiatehokkuushankkeissa yleisesti käytetyt toteutusmallit ovat pääasiassa 

konsulttivetoisia hankkeita tai kokonaispalvelutoimituksia sekä näiden välimuotoja. Kon-

sulttivetoisissa suunnittelumallihankkeissa päätöksen teko on hidasta, kun hankkeessa on 

useita sopimuksia ja kyseinen hankemuoto rasittaa myös tilaajan organisaatiota tarpeetto-

man paljon. Kokonaispalvelutoimituksen haittapuolena on kustannusten nouseminen joh-

tuen hinnan sekä teknisten ratkaisujen huonosta läpinäkyvyydestä. 

 

Jotta energiatehokkuushankkeen toteutusmalli olisi mahdollisimman toimiva, täytyy sen 

ottaa huomioon tilaajan kannalta energiatehokkuushankkeiden ostamisen helppous, häiri-

öiden minimointi kohteessa, hankkeen tuottojen varmistaminen ja toimintatason valvonta 

sekä projekteja toimittavan organisaation tuotantoprosessien tehokkuus. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena on kartoittaa korjausrakentamisessa ja varsinkin energiatehok-

kuushankkeissa käytössä olevia toteutusmalleja sekä tutkia tilaajan ja toimittajan näkökul-

masta erilaisten toteutusmallien energiatehokkuushankkeita rajoittavia ja hidastavia sekä 

hankkeen eri vaiheisiin vaikuttavia tekijöitä. Toteutusmalleissa tarkasteltavia näkökulmia 

ovat soveltuvuus hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, skaalautuvuus erityyppisiin 
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ja kokoisiin hankkeisiin, toteutusmallin monistettavuus energiatehokkuushankkeisiin sekä 

eri mallien vaikutukset asiakkaan palvelukokemukseen. Tämän tuloksena on tarkoitus saa-

da määritettyä parhaiten skaalautuvat toteutusmallit erityyppisissä hankkeissa, jotka autta-

vat tehostamaan tuotantoprosessia ja saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteet, huomioiden 

tehostuksen vaikutukset myös asiakkaan palvelukokemuksen parantumisessa. Energiate-

hokkuushankkeen toteutuksen tehokkuuden kasvattamisen riskinä on asiakkaan palveluko-

kemuksen heikentyminen, jos käytettävä toteutusmalli kuormittaa liikaa asiakkaan organi-

saatiota tai vaihtoehtoisesti asiakkaan vaikutusmahdollisuudet jäävät liian niukoiksi.  

 

Opinnäytetyöllä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitkä tekijät toteutusmalleissa vaikuttavat mm. energiatehokkuushankkeiden skaa-

lautuvuuteen, tuotannon tehokkuuteen sekä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen? 

2. Mitkä tekijät energiatehokkuushankkeen toteutuksessa tilaajan näkökulmasta edes-

auttavat hankkeeseen ryhtymistä ja minkälainen toteutusmalli tilaajien mielestä olisi miel-

lyttävin? 

3. Minkälaiset toteutusmallit soveltuvat ja skaalautuvat parhaiten erilaisten energiate-

hokkuushankkeiden toteutukseen eri näkökulmien puolesta? 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja menetelmät 

Tutkimuksen alussa on kirjallisuusosuus, jossa on ensimmäiseksi avattu hiilineutraalisuu-

den ja ilmastonmuutoksen käsitteitä, jotka luovat pohjan hiilineutraalisuustavoitteille. Tä-

män jälkeen on syvennytty hiilineutraalisuuden tavoitteisiin globaalisti sekä Suomessa.  

Seuraavaksi on käsitelty energiatehokkuushankkeen eri osa-alueita, osapuolia sekä potenti-

aalia Suomessa. Viimeisessä kirjallisuusosuudessa on syvennytty erilaisiin olemassa ole-

viin hankkeiden toteutus- ja palvelumalleihin. Kirjallisuuslähteinä käytetään alan julkaisu-

ja, joita ovat tutkimukset, artikkelit, kirjat, direktiivit sekä asetukset.  

 

Tutkimusosuus koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista, joissa on haastateltu alan asi-

antuntijoita sekä hankkeissa mukana olleita tilaajapuolen edustajia. Haastattelukysymykset 

koskevat energiatehokkuushankkeissa käytettäviä toteutus- ja palvelumalleja, niiden vah-

vuuksia ja heikkouksia sekä tilaajapuolen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Haastatte-

lut toteutettiin Teams-videopalaverimuotoisena siten, että molemmille osapuolille (asian-
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tuntijat sekä tilaajapuolen edustajat) esitettiin omat ennalta laaditut haastattelukysymykset 

samassa järjestyksessä. Haastattelujen tuloksia sekä kirjallisuuslähteistä löytyvää tietoa 

hyödynnetään tutkimusosuudessa, jossa tutkitaan energiatehokkuushankkeessa käytettävän 

toteutus- ja palvelumallien valintaan vaikuttavia tekijöitä, tekijöiden vaikutuksia toteutus- 

ja palvelumallien skaalautuvuuteen, tuotannon tehokkuuteen, hiilineutraalisuustavoitteiden 

saavuttamiseen sekä tilaajapuolen palvelukokemukseen ja tahtotilaan. Haastattelujen tulok-

sien myötä saadaan eri osapuolien näkemykset huomioitua toteutus- ja palvelumallien va-

lintaan vaikuttavista tekijöistä.  
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2 HIILINEUTRAALISUUS 

Hiilineutraalisuus käsitteenä on viime aikoina ollut vahvasti esillä monella sektorilla yksi-

tyisomisteisista yrityksistä kunnallisiin instituutteihin sekä valtiollisella- että globaalitasol-

la. Hiilineutraaliuden tavoittelu on yleistynyt valtioiden lisäksi myös yksityisellä sektorilla, 

yhä useampi yksityisomisteinen yritys on lisännyt portfoliolleen hiilineutraaliuden tavoitte-

lun.  Hiilineutraaliuden käsite kytkeytyy vahvasti ilmastonmuutokseen, sillä kasvihuone-

kaasupäästöjen kasvu ilmakehässä nopeuttaa ilmaston lämpenemistä ja hiilidioksidi on yk-

si vaikuttavimmista kasvihuonekaasuista. Hiilineutraalius (carbon neutrality) tarkoittaa ti-

lannetta, jossa hiilidioksidipäästöjen tuotto on yhtä suuri, kuin hiilidioksidin sitominen hii-

linieluihin. Joissakin yhteyksissä hiilineutraaliuskäsitteen alle luetaan myös muut kasvi-

huonekaasut, eli tällöin kaikkien ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen netto-

vaikutus ilmastonmuutokseen on tietyn ajanjakson aikana nolla. Edellä mainitussa tilan-

teessa voidaan käyttää myös termiä ilmastoneutraalisuus (climate neutrality). Monesti käy-

tetty termi vähähiilisyys (low-carbon) taas viittaa tilanteeseen, jossa kasvihuonekaasupääs-

töt pienenevät nykyhetkestä ja päästöt ovat sellaisella tasolla, jossa ilmastonmuutos ei ete-

ne kestämättömällä tavalla. (Seppälä et al. 2014, s.5) 

 

Tämän hetken tiedon mukaan hiilidioksidipäästöihin on kaikista ihmisten toiminnan ai-

heuttamista kasvihuonepäästöistä mahdollisuus vaikuttaa eniten, kun taas metaani- ja typ-

pioksiduulipäästöjä sekä maankäytön hiilidioksidipäästöjä ei pystytä ihmisen toiminnan 

muutoksilla täysin välttämään. (Seppälä et al. 2014, s.7) 

 

Kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä on lisääntynyt viimeisten vuosisatojen aikana, 

jonka seurauksena maapallon lämpötilassa on tapahtunut nousua. Tähän ongelmaan on py-

ritty löytämään globaalilla tasolla ratkaisuja mm. energiatehokkuuden parantamisella, 

päästöjen vähentämisellä asettamalla päästörajoituksia valtioille sekä kehittämällä päästö-

kauppajärjestelmä, jossa haitallisia päästöjä pyritään kompensoimaan (Euroopan Parla-

mentti. 2020). Energiatehokkuushankkeiden avulla pyritään parantamaan kiinteistöjen ja 

energiantuotantojärjestelmien energiatehokkuutta, jolla tähdätään hiilineutraalisuustavoit-

teiden saavuttamiseen vaativan aikataulun mukaisesti.  
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2.1 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

mukaan ”ilmastotilan muutosta, joka voidaan havaita (esim. käyttäen tilastollisia testejä) 

muutoksena keskiarvossa tai vaihtelussa ilmaston ominaisuuksissa ja jonka kesto on pitkä, 

tyypillisesti vuosikymmeniä tai kauemmin. Ilmastonmuutos voi johtua luonnon sisäisistä 

sekä ulkoisista tekijöistä, jotka johtavat pysyviin muutoksiin ilmakehän koostumuksessa tai 

maankäytössä” (IPCC. 2012, s.557). Yleiskielessä ilmastonmuutoksella tarkoitetaan kasvi-

huonekaasujen pitoisuuksien kasvusta johtuvaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä. 

Kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmakehässä ilmiön, jossa auringon tuottama lämpösäteily 

pääsee ilmakehän läpi lämmittämään maapalloa, mutta kasvihuonekaasut estävät maapal-

losta heijastuvan lämpösäteilyn pääsyn takaisin avaruuteen lasikaton lailla, kuten kasvi-

huoneiden lasiseinät ja katto. Kasvihuonekaasut ovat elintärkeitä elämälle maapallolla, sil-

lä ilman kasvihuoneilmiötä maapallon pinnan lämpötila olisi nykyisen +15°C asteen sijasta 

noin -18°C. Toisaalta taas liian suuret pitoisuudet kasvihuonekaasuja ilmakehässä aiheut-

tavat myös sellaisen tilanteen, jossa elämä maapallolla voi olla uhattuna. (Ilmasto.org. 

2020a.)  

 

Maahan absorboituu auringon lähettämää säteilyä pääasiassa maan pinnalle. Auringon sä-

teilyenergia jakaantuu ilmakehään, valtameriin sekä maahan, joissa osa säteilystä heijastuu 

takaisin avaruuteen pidemmällä aallonpituudella. Osa takaisin heijastuneesta lämpösätei-

lystä jää ilmakehään kasvihuonekaasujen ansiosta, joita ovat vesihöyryn lisäksi hiilidioksi-

di, metaani, CFC-yhdisteet (freonit), otsoni sekä muut kasvihuonekaasut.  Ilmakehään jää-

nyt lämpöenergia säteilee taas vastaavasti joka suuntaan, eli osa palautuu takaisin maan 

pinnalle ja osa siirtyy takaisin avaruuteen korkeampien ja viileämpien ilmakehän kerrosten 

läpi. Tämän tuloksena maan pinnalta siirtyy lämpöenergiaa vähemmän avaruuteen kasvi-

huonekaasujen lisääntyessä ja maan pinnan lämpötila nousee. Kaikki tekijät, jotka vaikut-

tavat auringon lämpösäteilyn läpäisyyn, takaisin heijastuneeseen lämpösäteilyyn tai muut-

tavat säteilyn jakautumista ilmakehän, maan ja meren välillä, vaikuttavat ilmastoon. Ku-

vassa 1 on esitetty edellä mainittu kasvihuoneilmiö. (IPCC. 1992, s.7)  
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Kuva 1.  Kasvihuoneilmiö. (Mukaillen: IPCC. 1992, s.7) 

 

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana maan pinnan lämpötilat ovat olleet kuumem-

pia, kuin milloinkaan 1850 luvun jälkeen. Kolmekymmenvuotisjakso 1983-2012 on ollut 

pohjoisella pallonpuoliskolla lämpimin ajanjakso viimeisten 1400 vuoden aikana. (IPCC. 

2013, s.5)  

 

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa maapallolla vakavia ympäristöuhkia, kuten jäätiköiden 

sulamista, jonka seurauksena meren pinta nousee, kuivilla alueilla kuivuuden lisääntymistä 

ja metsäpaloja sekä sään ääri-ilmiöiden voimistumista, joka johtaa rankkasateisiin, tulviin, 

helleaaltoihin sekä hirmumyrskyihin. Ilmaston lämpenemisellä on vaikutuksia myös eläin- 

sekä kasvilajien monimuotoisuuteen, monet lajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, sillä 

ne eivät kestä nopeasti muuttuvan ilmaston vaikutuksia. (Euroopan Komissio. 2016a) 

 

Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia myös yritysten toimintaan. Raaka-aineiden saatavuus 

ja tuotannon sijoittaminen tulevaisuudessa riippuvat ilmastonmuutoksen kehityksestä, jos 

elinolot muuttuvat maapallolla. Ilmastonmuutoksen myötä energiainvestointeihin kohdis-

tuu epävarmuustekijöitä ympäristön tilan ennakoitavuuden ja toimialojen energiatarpeen 
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muutoksen vuoksi. Toisaalta vähähiiliset energiantuotantojärjestelmät ja energiainnovaati-

ot lisäävät yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia hiilineutraalisuuden tavoittelussa. 

 

Ilmakehässä on monia kasvihuonekaasuja, jotka ovat luontoperäisiä, mutta viime vuosisa-

tojen aikana ihmisten toiminta on lisännyt niiden määrää. Kasvihuonekaasujen pitoisuudet 

ilmakehässä ovat 800 000 vuoteen korkeimmillaan tällä hetkellä ja hiilidioksidipitoisuus 

ilmakehässä on 40 % korkeampi, kuin ennen teollistumisen aikaa, joka johtuu suurimmaksi 

osaksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä sekä energian kulutuksen noususta, mutta myös 

maan käytön muutoksista.  (IPCC. 2013, s.11) 

   

Hiilidioksidia pidetään merkittävimpänä ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista ja 

siitä johtuu 63 % ihmisten aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä. Muita kasvihuonekaa-

suja pääsee ilmakehään pienempiä määriä, kuten metaania, typpioksiduulia sekä fluorikaa-

suja, mutta näiden kasvihuonevaikutus on jopa tuhansia kertoja tehokkaampaa, kuin hiili-

dioksidin. Typpioksiduulin osuus ihmisten aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on 6 % 

ja metaanin osuus 19 %.  (Euroopan komissio. 2016b)  

 

Hallitusten välinen ilmastopaneeli eli IPCC on julkaissut vuodesta 1990 lähtien viisi arvi-

ointiraporttia, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta ilmastotieteen tutkimusten pohjalta. Ra-

portit pitävät sisällään tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, tieteellisestä perustasta, so-

peutumisesta sekä hillitsemisestä. Ensimmäinen raportti ilmestyi vuonna 1990, joka kokosi 

tietoa YK:n ilmastosopista ja neuvotteluja varten. Ensimmäisessä arviointiraportissa arvi-

oitiin maan lämpötilan nousevan noin 0,3 °C vuodessa (Ilmasto.org. 2020b). Viimeisim-

mässä, eli viidennessä arviointiraportissa, jossa vahvistettiin edellisissä arviointiraporteissa 

esitettyjä tutkimustuloksia ja todettiin, että ihmisten toiminnan vaikutuksesta ilmastoon on 

selkeitä todisteita: ilmakehässä kasvihuonekaasujen pitoisuudet ovat lisääntyneet, ilmake-

hän lämpenemisestä on havaintoja, säteilypakotteet ovat lisääntyneet ja nämä ovat käyneet 

ilmi ilmaston ymmärryksen lisääntymisen seurauksena (IPCC, 2013. s.15). Viidennessä 

raportissa esiteltiin neljä kasvihuonekaasuskenaariota, joista vakavimmassa vaihtoehdossa 

nykyisellä tahdilla kasvavien kasvihuonepäästöjen vaikutus maapallon keskilämpötilan 

kohoamiseen olisi 3-5 °C vuoteen 2100 mennessä. Viidennen raportin mukaan Maapallon 
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keskilämpötila oli noussut keskimäärin 0,85 astetta vuodesta 1880 (Ilmatieteenlaitos. 

2020a). 

2.2 Kasvihuonekaasut 

Vesihöyry on vaikuttavin luonnollinen kasvihuonekaasu, jonka pitoisuuteen ilmakehässä 

ihmisen toiminnalla ei ole suoraan vaikutusta. Vaikka ihmiset tuottavat vesihöyryä ilmake-

hään usealla tavalla, ei sillä ole merkitystä ilmakehässä olevan vesihöyryn kokonaismäärän 

kannalta, sillä vettä sataa ja haihtuu maapallolla luonnollisestikin. Vesihöyryn määrään il-

makehässä vaikuttaa kuitenkin ilman lämpötila, sillä mitä lämpimämpää ilma on, sitä 

enemmän siihen mahtuu vesihöyryä. Joten, kun kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin 

tai metaanin pitoisuus kasvaa ilmakehässä, aiheuttaa se lämpötilan kohoamista, jolloin 

myös vesihöyryn määrä ilmakehässä voi kasvaa. (Ilmasto-opas. 2020a)  

 

Vuonna 2020 tehdyn Alankomaiden ympäristöviraston tutkimuksen mukaan eri kasvihuo-

nekaasupäästöjen osuudet kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä ovat globaalilla tasolla hii-

lidioksidiekvivalenttien mukaan laskettuna hiilidioksidi (CO2) 72%, metaani (CH4) 19%, 

typpioksiduuli (N2O) 6% ja F-kaasut eli fluoratut kasvihuonekaasut (HFC-ja PFC-

yhdisteet, SF6 ja NF3) 3%. Näissä osuuksissa ei ole otettu huomioon maan käytön muutok-

sesta johtuvia päästöjen osuuksia. (Olivier & Peters. 2020, s.12) 

 

Jotta eri kasvihuonekaasujen vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen voitaisiin vertailla kes-

kenään, on tätä varten laskettu jokaiselle kasvihuonekaasulle GWP-arvo (Global Warming 

Potential). Kasvihuonekaasun pitoisuus ilmakehässä, elinikä sekä GWP-arvo, eli globaali-

nen lämmityspotentiaali ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvihuonevaikutuksen voimak-

kuuteen ilmastossa. Yleisesti käytetty globaalisen lämmityspotentiaalin kerroin on 

GWP100-kerroin, joka vertaa eri kasvihuonekaasujen aiheuttamaa lämmitysvaikutusta 100 

vuoden aikana hiilidioksidiin, jonka GWP-kerroin on 1. GWP-kertoimen avulla voidaan eri 

kasvihuonekaasut muuttaa hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv.), jolloin kasvihuonekaa-

sujen vaikutusten keskenään vertailu on helpompaa. (IPCC. 2007, s.210-211.)  
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2.2.1 Hiilidioksidi 

Hiilidioksidi CO2 on väritön, hajuton ja myrkytön kaasu, joka koostuu hiilestä ja hapesta 

(Työterveyslaitos. 2020). Ilmakehään hiilidioksidia muodostuu pääasiassa kasvien ja maa-

perän hengityksestä, sementintuotannosta sekä polttoprosesseista. Vastaavasti taas luonnol-

lista hiilidioksidin sitomista ilmakehästä tapahtuu kasvillisuuden yhteyttämisessä sekä me-

riveteen liukenemalla. Hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä kasvaa vuoden aikana noin 2 

ppm ja pitoisuus vaihtelee luonnon kasvukausien aikana sekä säätilojen myötä. (Ilmatie-

teenlaitos. 2020b)  

 

Hiilinieluiksi kutsutaan niitä prosesseja, jotka sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilinielu-

ja ovat mm. edellä mainitut merivesi, kasvillisuus ja maaperä, johon hiilidioksidi sitoutuu 

hiilenä puiden ja kasvillisuuden kautta yhteyttämisessä. Jopa kolmannes ihmisten toimin-

nan tuottamasta hiilidioksidista on sitoutunut merivesiin, mutta tulevaisuudessa meriveden 

kyky sitoa hiilidioksidia todennäköisesti heikkenee ilmaston lämmitessä. Edellä mainitun 

kaltaisia tapahtumia kutsutaan takaisinkytkennöiksi. Kun olosuhteet muuttuvat, nieluista 

voi muodostua kasvihuonekaasujen lähteitä. Maankäytön muutoksista ja metsien hävityk-

sestä sekä metsäpaloista voi siis aiheutua negatiivisia vaikutuksia nieluihin, joten on tärke-

ää kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvun ehkäisemiseksi, että metsien, soiden ja pelto-

maiden hiilensidontakyky pidetään korkeana. Hiilinielujen kunnossapitoon voidaan vaikut-

taa esimerkiksi lisäämällä puurakentamista, istuttamalla puita, vähentämällä paperin kulu-

tusta sekä ostamalla metsää ja pitämällä se luonnontilaisena. (CO2-raportti. 2020)  

 

Ihmisten toiminnan muodostamia hiilidioksidin pääasiallisia päästölähteitä olivat vuosina 

2017-2018 kivihiilen polttaminen 39%, öljyn polttaminen 31%, maakaasun polttaminen 

18% ja sementin valmistus 4% kokonaishiilidioksidipäästöistä. Nämä päästölähteet yhteen 

laskettuna muodostivat 92% koko ihmiskunnan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. (Oli-

vier & Peters. 2020, s.12-13) 

 

Hiilinielujen kunnossapidon lisäksi hiilidioksidipitoisuuden kasvua ilmakehässä voidaan 

rajoittaa energian kulutuksen vähentämisellä sekä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin 

fossiilisten polttoaineiden sijasta. Hiilidioksidipäästöiltään puhtaampia energiantuotanto-

menetelmiä ovat esimerkiksi vesi- tuuli- ja aurinkovoima, biopolttoaineet sekä ydinvoima. 
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Energian kulutuksen vähentämistä voidaan edistää mm. energiatehokkuuden parantamisel-

la. Yksi tulevaisuuden tehokkaista menetelmistä vähentää jatkuvasti kasvavia hiilidioksidi-

päästöjä on CCS, eli hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja sen varastointi sekä CCU, 

joka tarkoittaa hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä. (Olivier & Peters. 2020, s.13)   

 

Hiilidioksidin talteenotto on nykytekniikalla vielä taloudellisesti kannattamatonta, sillä tal-

teenottoprosessit käyttävät suuren määrän energiaa. Hiilidioksidin erotus ja talteenotto sa-

vukaasuista voi lisätä polttoaineen kulutusta jopa 40 % ja sähköntuotannon kustannukset 

voivat nousta jopa 90 %. Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen kolmella eri tavalla. Maakaa-

su- ja kaasutusvoimalaitoksissa talteenotto voidaan toteuttaa ennen polttoprosessia kaasu-

maisesta polttoaineesta tai kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kaasutuksen yhteydes-

sä, jolloin polttoainetta muutetaan kaasutuksella vetyä, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia 

sisältäväksi kaasuseokseksi. Polton jälkeinen hiilidioksidin talteenotto savukaasuista voi-

daan toteuttaa kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen laitoksissa kemiallisen 

liuottimen avulla matalassa paineessa. Kolmantena vaihtoehtona on happipoltto, jossa polt-

toaine poltetaan ilmasta erotetun hapen sekä savukaasun seoksessa ja tällöin hiilidioksidin 

erottaminen on helpompaa, kun savukaasuissa ei ole typpeä. Hiilidioksidin talteenotossa 

savukaasuista talteen otettu hiilidioksidi voidaan varastoida sellaisenaan esimerkiksi geo-

logisiin muodostumiin, mutta se ei ole käytännöllistä suurien kaasumäärien vuoksi. Tavoit-

teena on saada tuotettua mahdollisimman puhdas hiilidioksidivirta, jolloin talteen otettua 

hiilidioksidia voidaan kuljettaa ja varastoida. (Aatos et al. 2011, s.11-13,15)  

 

Talteen otettua hiilidioksidia voidaan hyödyntää mm. ruuan tuottamiseen suoraan hiilidi-

oksidista sekä fossiilisten polttoaineiden ja kemikaalien korvaamisessa. CCS-tekniikan 

avulla voidaan siirtymävaiheessa fossiilisista hiilineutraaleihin polttoaineisiin vähentää hii-

lidioksidipäästöjä ilmakehään ja tämän jälkeen on mahdollista myös tuottaa nettonegatiivi-

sia kasvihuonepäästöjä, kun esimerkiksi hiilineutraaleista bioenergiantuotannosta tai suo-

raan ilmasta otetaan hiilidioksidia talteen ja varastoidaan sitä. (VTT. 2020) 

2.2.2 Muut kasvihuonekaasut 

Metaanin (CH4) osuus kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksesta on noin 19 %. Metaanin 

kolme pääasiallista päästölähdettä ovat maatalous, fossiilisten polttoaineiden tuotanto sekä 
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jätteet ja jätevesi. Maataloudessa märehtijät, erityisesti nautakarja sekä riisinviljely ovat 

globaalisti suurimmat metaanipäästöjen aiheuttajat. Edellä mainitut päästölähteet tuottavat 

31 % metaanipäästöistä. Fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen, maakaasun sekä öljyn 

tuotannossa sekä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuu noin kolmannes metaanin päästöis-

tä. Kaatopaikkojen ja jätevesien aiheuttamat metaanipäästöt ovat molemmat n. 10 % koko-

naispäästöistä. Kaatopaikat sekä jätevedet muodostavat metaania, kun orgaanien materiaali 

hajoaa anaerobisesti. (Olivier & Peters. 2020, s.13)   

 

Typpioksiduulin (N2O) osuus kasvihuonepäästöjen vaikutuksista on noin 6 % ja sen pää-

asiallinen päästölähde on maatalous, joka tuottaa noin 65 % typpioksiduulipäästöistä. Noin 

23 % typpioksiduulipäästöistä muodostuu eläinten jätteistä ja noin 13 % päästöistä aiheut-

taa typpilannoitteen käyttö. (Olivier & Peters. 2020, s.13)   

 

F-kaasut, eli fluoratut kasvihuonekaasut koostuvat useasta kemiallisten yhdisteiden ryh-

mästä. F-kaasut muodostavat loput 3 % kokonaiskasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksista. 

F-kaasut voidaan jakaa fluorihiilivetyihin (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivetyihin (PFC-

yhdisteet), rikkiheksafluoridiin (SF6) ja typpitrifluoridiin (NF3). Suurin osuus F-kaasujen 

päästöistä, 61% aiheutuu HFC-yhdisteiden käytöstä ja toiseksi suurin osuus on aiheutunut 

jo kiellettyjen kylmäaineiden listalla olevasta HCFC-22 tuotannon aikaisista sivutuotteena 

muodostuvasta HFC-23:n päästöistä (Olivier & Peters. 2020, s.13). F-kaasujen käyttökoh-

teita ovat pääosin kylmä- ja ilmastointilaitteet, lämpöpumput, sähköiset kytkinlaitteistot, 

palontorjunta, solumuovien valmistus ja niitä käytetään myös aerosoleina sekä liuottimina. 

F-kaasuja on aloitettu käyttämään korvaavana tuotteena ensimmäisen ja toisen sukupolven 

kylmäaineille (CFC:t ja HCFC:t), joiden käyttö tuhoaa otsonikerrosta sekä aiheuttaa ilmas-

ton lämpenemistä. HFC:t eivät aiheuta otsonikatoa, mutta niillä on hyvin vahva kasvihuo-

nekaasuvaikutus. (Ympäristöhallinto. 2020a)  

 

IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaisesti edellä esitettyjen kasvihuonekaasujen 

GWP100-arvot sekä elinikä ilmakehässä on esitetty taulukossa 1. (IPCC. 2013, s.731.) 

Taulukosta voidaan huomata, että hiilidioksidin vaikutuskerroin 1 on hyvin pieni verrattu-

na esimerkiksi rikkiheksafluoridiin (SF6), jonka GWP100-arvo on 23 500, mutta hiilidiok-

sidin määrä verrattuna muihin kasvihuonekaasuihin ilmakehässä on niin suuri, että se tekee 
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hiilidioksidista vaikuttavimman kasvihuonekaasun. Hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä oli 

2011 vuonna 390.5 ppm eli miljoonasosaa, kun taas esimerkiksi typpioksiduulin pitoisuus 

oli 324.2 ppb eli miljardisosaa ja metaanin pitoisuus 1803.2 ppb. (IPCC. 2013, s.161). 

 

Taulukko 1.  Kasvihuonekaasujen GWP-arvoja sekä elinikä. (Mukaillen: IPCC. 2013, s.731-734) 

Kasvihuonekaasu Elinikä (vuosia) GWP100-arvo 

Hiilidioksidi (CO2) * 1 

Metaani (CH4) 12,4 28 

Typpioksiduuli (N2O) 121 265 

HFC-yhdisteet 0,006…222 <1…12 400 

PFC-yhdisteet 0,003…50 000 <1…11 100 

Rikkiheksafluoridi (SF6) 3200 23 500 

Typpitrifluoridi (NF3) 500 16 100 

CFC-yhdisteet 45…1020   4660…13 900 

* Yhtä arvoa eliniälle ei voida määrittää  
 

2.3 Hiilineutraalisuustavoitteet 

Hiilineutraalisuuden tavoittelun ensimmäisiä virallisia liikkeitä on kansainvälisellä tasolla 

aloitettu vuoden 1994 YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa, jonka ta-

voitteena oli saada ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet vaarattomalle tasolle. Kyseinen 

ilmastosopimus ei pitänyt sisällään maakohtaisia tai määrällisiä velvoitteita. Vasta vuonna 

2005 YK:n ilmastosopimusta täydentävän Kioton pöytäkirjan tultua voimaan, tuli ensim-

mäinen oikeudellisesti sitova sopimus, joka on johtanut kasvihuonekaasupäästöjen vähen-

tämiseen. Kioton pöytäkirja koostuu kahdesta velvoitekaudesta, jotka asettavat teollisuus-

maille ilmastonmuutosta hillitseviä velvoitteita. Ensimmäinen velvoitekausi oli vuosille 

2008-2012, jossa mm. Suomen tavoitteena oli pitää kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 

tasolla pöytäkirjan laskentasääntöjen mukaisesti. (Ympäristöministeriö. 2017a, s. 23) 

 

Vuonna 2016 astui voimaan Pariisin sopimus, joka koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa, 

jolloin Kioton pöytäkirjan jälkimmäinen velvoitekausi on päättynyt. Pariisin sopimukseen 

ei kuulu osapuolille määrättyjä päästötavoitteita, vaan se sitouttaa osapuolet valmistele-

maan, tiedottamaan, ylläpitämään sekä saavuttamaan kansalliset päästötavoitteensa (Ym-

päristöministeriö. 2017a, s.23).   
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Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajata ilmaston lämpeneminen 2,0°C asteeseen suhtees-

sa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä parhaimman mukaan saada lämpötilan nousu jäämään 1,5 

°C asteeseen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Sopimuksen tehneet osapuolet sitou-

tuvat tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen huipun saavuttamista mahdollisimman pian ja 

tämän jälkeen vähentämään päästöjä siten, että kasvihuonekaasujen nielut sekä ihmisen 

toiminannan aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuo-

liskolla (Ympäristöministeriö. 2017a, s.24). Pariisin sopimuksen on allekirjoittanut 195 

maata, EU mukaan lukien. Sopimuksen tehneet maat laativat itse politiikkatoimet sekä 

määrittävät päästövähennystavoitteensa, joilla Pariisin sopimuksen tavoitteet toteutetaan 

(Euroopan parlamentti. 2020). Pariisin sopimusneuvotteluissa maiden tuli ilmoittaa, että 

minkälaisia toimia ilmaston hyväksi ne ovat valmiita tekemään vuoden 2020 jälkeen. So-

pimuksen tehneet osapuolet voivat harjoittaa yhteistyötä mm. linkittämällä päästökauppa-

järjestelmiä tai käyttämällä kansainvälisiä päästökauppamekanismeja. Maiden etenemistä 

kohti Pariisin sopimuksen tavoitteita seurataan maailmanlaajuisilla tilannekatsauksilla vii-

den vuoden välein ja ensimmäinen tilannekasaus on tarkoitus järjestää vuonna 2023. (Ym-

päristöministeriö. 2017a, s.24) 

 

Euroopan komissio on esitellyt vuonna 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla 

tavoitellaan Euroopan olevan vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen ilmastoneutraali 

maanosa. Tämä päämäärä on tarkoitus saavuttaa EU:n asettamalla ilmastolailla, jonka 

avulla vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraaliudesta tulee osa sitovaa EU-lainsäädäntöä. 

Eurooppalaisen ilmastolain tavoitteena on vahvistaa pitkän aikavälin etenemissuunnitelma 

vuoden 2050 tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisena tavoitteena on laatia järjestelmä, jolla 

voidaan seurata edistymistä ja toteuttaa tarvittaessa lisätoimia. Laaditulla järjestelmällä 

voidaan tuottaa ennusteita sijoittajille ja muille talouden toimijoille. (Euroopan komissio. 

2020a) (Ympäristöministeriö. 2017a, s.24)  

 

Ilmastolaissa tullaan esittämään myös tarvittavia toimia, joiden avulla 2050 vuoden tavoit-

teet voidaan saavuttaa. Näitä Euroopan komission esittämiä toimia ovat mm. välitavoite 

vuodelle 2030, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen määrä tulisi olla vähentynyt vähintään 55 

% vuoden 1990 tasosta sekä vuosia 2030-2050 koskeva kasvihuonekaasujen vähennyspol-

ku, jonka avulla voidaan mitata edistymistä ja sen avulla voidaan parantaa ennakoitavuutta 
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viranomaisten, yritysten ja kansalaisten kannalta (Euroopan komissio. 2020a). Parlamentin 

täysistunto osoitti tukensa lokakuussa 2020 ilmastoneutraaliustavoitteelle ja 60 % päästö-

vähennystavoitteelle vuodelle 2030 vastaavasti 1990 tasoon verrattuna. Komissiota myös 

vaaditaan asettamaan ylimääräinen välitavoite vuodelle 2040. Euroopan Parlamentti halu-

aa, että kaikki yksittäiset EU-maat olisivat vuoteen 2050 mennessä hiilineutraaleja ja että 

vuoden 2050 jälkeen ilmakehästä voitaisiin poistaa enemmän päästöjä kuin sinne tuote-

taan. Tämän lisäksi kaikille suorille sekä epäsuorille fossiilisten polttoaineiden tuille esite-

tään lakkauttamista vuoden 2025 loppuun mennessä. (Euroopan Parlamentti. 2020)  

 

Vuonna 2007 Euroopan komission laatimassa EU:n energia- ja ilmastopaketissa määritel-

tiin tavoite, jonka mukaan EU:n tulisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 pro-

senttia vuoden 1990 tasosta, nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energian lop-

pukulutuksesta sekä parantaa energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä. Energia- ja il-

mastopaketeiksi kutsuttu lainsäädäntökokonaisuus sisältää neljä direktiiviä, jotka sitovat 

jäsenmaita päästövähennysten saavuttamiseksi. Direktiivejä ovat päästökauppadirektiivi, 

kansallista taakanjakoa koskeva päätös, uusiutuvan energian edistämistä koskeva RES-

direktiivi sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeva direktiivi. Näiden lisäksi 

tavoitteiden saavuttamista edistää energiatehokkuusdirektiivi. Vuonna 2014 ilmasto- ja 

energiapaketteja uudistettiin vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden mukaisesti, jolloin 

päästökauppadirektiivi sekä taakanjakoasetus uudistettiin ja näiden lisäksi 2030 paketti si-

sältää myös maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja metsiin liittyvän LULUCF (land 

use, land use change and forestry) sektorin tavoitteet. (Ilmasto-opas. 2020b) LULUCF-

sektoria koskevalla asetuksella pyritään takamaan, että sektorin laskennalliset kokonais-

päästöt eivät ylitä laskennallisia hiilinieluja. (Maa- ja metsätalousministeriö. 2020)  

 

Päästökauppasektoriin kuuluvat suuret teollisuuslaitokset, nimelliseltä lämpöteholtaan yh-

teenlasketut yli 20 MW:n laitokset sekä Euroopan sisäisen talousalueen lentoliikenne. 

Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu lisäksi 20 MW ja sitä pienempiä kaukolämpölaitok-

sia. Päästökaupan idea on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä siellä, missä se on edullisinta. 

Jos päästöoikeuden markkinahinta on alhaisempi, kuin omassa tuotannossa suoritettavat 

päästöjen vähentämistoimet kustantaisivat, on tällöin kannattavampaa hankkia päästöoi-

keuksia markkinoilta, kuin vähentää omia päästöjä ja tällöin myös päästöoikeutta halvem-
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mat päästöjen vähentämistoimet ovat kannattavia. Päästöoikeuksia jaetaan joko ilmaiseksi 

tai huutokaupataan sektorin toimijoille. Päästöoikeuksia voi vapaasti myydä ja ostaa EU:n 

sisäisillä markkinapörsseillä tai kauppaa voidaan harrastaa myös pörssien ulkopuolella. 

Päästöoikeuden hinta määräytyy markkinoilla kuten muidenkin hyödykkeiden kaupassa. 

Suomessa kansallinen päästökauppaviranomainen on energiavirasto. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö. 2020)  

 

Päästökauppasektorille asetettiin kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteeksi vuosien 2005-

2020 välille 21 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä päästövähennystavoite on 43 prosent-

tia. EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat tuottavat n. 45 prosenttia EU:n kasvihuo-

nekaasupäästöistä. (Ilmasto-opas. 2020b)  

 

Päästökaupan ulkopuoliseen eli ns. taakanjakosektoriin kuuluvat rakennusten erillislämmi-

tys, liikenne, maatalous sekä jätehuolto. Taakanjakosektorille on asetettu yhteiseksi tavoit-

teeksi vähentää vuoden 2005 tasosta 2030 vuoteen mennessä 30 prosenttia kasvihuonekaa-

supäästöjä. Taakanjakoasetuksessa on määritelty jokaiselle EU:n jäsenmaalle omat päästö-

vähennystavoitteet.(Ilmasto-opas. 2020b)  

 

EU:n uusiutuvan energian edistämistavoitteita varten laadittiin RES-direktiivi (Renewable 

Energy Sources) vuonna 2009, jonka yhteinen tavoite oli kasvattaa uusiutuvien energialäh-

teiden osuus 20 prosenttiin EU:n tasolla. Jokaiselle jäsenvaltiolle on määritelty omakohtai-

set tavoitteet uusiutuvan energian osuuksista. (Euroopan unioni. 2017). Suomelle asetettu 

vuoden uusiutuvan energian 2020 tavoite oli 38%, jonka Suomi on saavuttanut jo vuonna 

2014 (Suomen virallinen tilasto. 2019a). 

 

RES-direktiiviä on uudistettu vuonna 2018 voimaan tulleella RED II-direktiivillä (Rene-

wable Energy Directive), jossa on otettu huomioon 2030 vuoden energia- ja ilmastotavoit-

teet. RED II-direktiivin mukaiset säädökset tullaan asettamaan vuonna 2021 voimaan jä-

senmaissa. EU:n yhteisenä tavoitteena on nostaa uusiutuvien energiamuotojen osuus 32 

prosenttiin energian kokonaisloppukulutuksesta sekä liikennealan uusiutuavan energian 

osuus vähintään 14 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltiolle ei aseteta komission 

toimesta maakohtaisia tavoitetasoja, vaan jokainen jäsenvaltio asettaa oman tavoitteensa 
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kansallisissa ilmasto- ja energiasuunnitelmissaan. Minimissään uusiutuvan energian tuo-

tannon osuus jäsenmaissa täytyy säilyttää tämänhetkisen 2020 tavoitteen tasolla, eli RES-

direktiivin tavoitetasolla. (Koponen & Sokka. 2019, s.4-5) 

 

Euroopan alueella kiinteistöjen osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia 

ja 36% hiilidioksidipäästöistä. Kiinteistöt ovat suurin yksittäinen energiankuluttajasektori 

Euroopassa. Tällä hetkellä EU:n alueella noin 35 prosenttia rakennuksista on yli 50 vuotta 

vanhoja ja melkein 75 prosenttia rakennuskannasta ei täytä energiatehokkuuden vaatimuk-

sia. Rakennuskannasta noin yksi prosentti peruskorjataan vuositasolla. Nykyisen rakennus-

kannan saneerauksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energian kulutuksessa, jolla 

voidaan vähentää EU:n kokonaisenergian kulutusta 5-6 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä 

noin 5 prosenttia. (Euroopan Komissio. 2020b)  

 

Energiatehokkuusdirektiivi astui voimaan vuonna 2012, jonka tavoitteena oli saavuttaa 20 

prosentin säästö primäärienergian kulutuksessa vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2007 teh-

tyjen ennusteiden mukaan primäärienergian kulutus olisi Euroopassa 1842 Mtoe vuonna 

2020, jolloin 20 prosentin vähennys tarkoittaisi 368 Mtoe:n vähennystä ennusteisiin verrat-

tuna, jolloin primäärienergian kulutus olisi 1474 Mtoe (Euroopan Unioni. 2012, s.1). 

Vuonna 2018 energiatehokkuusdirektiivi päivitettiin, jonka myötä EU:n tavoitteeksi asetet-

tiin energiatehokkuuden nousu 32,5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoden 

2007 mallinnusennusteisiin. Primäärienergian kulutus olisi tuolloin 1273 Mtoe, joka tar-

koittaisi vuoden 2030 loppuun mennessä 569 Mtoe:n vähennystä verrattuna vuonna 2007 

tehtyyn ennusteeseen vuoden 2020 primäärienergiankulutuksesta. (Euroopan Komissio. 

2020c)  

 

Kuvassa 2 on esitetty kootusti vuosille 2020 ja 2030 asetetut EU:n jäsenmaiden yhteiset 

energia- ja ilmastotavoitteet. 
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Kuva 2.  Eu:n energia- ja ilmastotavoitteet vuosille 2020 ja 2030. (Maa- ja metsätalousministeriö. 2020) 

 

Vuonna 2020 Suomen hallitus hyväksyi lakiesityksen rakennusten energiatehokkuusdirek-

tiivin (EPBD, 2018/844/EU) toimeenpanosta. Direktiivillä tähdätään toimiin, jotka edistä-

vät energiatehokuutta sekä hiilineutraaliutta rakennuskannassa EU:n 2050 hiilineutraalius-

tavoitetta kohti. EPBD-direktiivissä esitellään uusia elementtejä ja pyritään välittämään 

EU:n vahvaa poliittista sitoutumista rakennussektorin nykyaikaistamiseen teknisten paran-

nusten sekä rakennusten peruskorjaamisen lisäksi. Jokaisen EU-maan tulee EPBD myötä 

esittää maakohtainen pitkän tähtäimen korjausrakentamisen strategia, jolla tähdätään 2050 

vuoteen mennessä rakennuskannan hiilineutraalisuuteen ja tämän strategian tulisi edistää 

kansallisen energia- ja ilmastostrategian energiatehokkuustavoitteita. Korjausrakentamisen 

suunnitelmassa tulee esittää välitavoitteet vuosille 2030, 2040 sekä 2050.  Jäsenmaiden on 

asetettava kustannustehokkaat vähimmäisvaatimukset uusille sekä peruskorjattaville ole-

massa oleville rakennuksille, näiden rakennusosille kuten lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-

mille sekä rakenteille. Kaikki uudet rakennukset tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia 

31. joulukuuta 2020 alkaen ja kaikkien uusien julkisten rakennusten on tullut olla 31. jou-

lukuuta 2018 jälkeen lähes nollaenergiarakennuksia. Kaikilla myytäville ja vuokratuille 

rakennuksilla tulee olla energiatodistus. EPBD-direktiivi velvoittaa jokaista jäsenmaata 
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ottamaan käyttöön pakolliset lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastukset yli 70 kW 

nimellistehoisille lämmitys- ja ilmastointijärjestelmille tai vaihtoehtoisesti toteuttamaan 

neuvontamenettelyt siten, että pakollisia tarkastuksia vastaavat säästöt voidaan taata. (Eu-

roopan unioni. 2018) 

2.3.1 Suomen tavoitteet 

Suomen eduskunnan hallitus on linjannut kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 

vuonna 2019 hiilineutraalisuustavoitteet. Tavoitteisiin sisältyy kolme päätavoitetta, jotka 

ovat:  

• Suomi saavuttaa hiilineutraalisuuden vuonna 2035 

• Suomi tavoittelee olevansa maailman ensimmäinen fossiilista polttoaineista vapaa 

yhteiskunta 

• Suomi vahvistaa hiilinieluja ja sekä varastoja pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.  

 

Suomi on lainsäädännöllä rajannut pois hiilen käytön energiantuotannossa vuoteen 2029. 

Suomen hallitus on vuoden 2019 hallitusohjelmassa asettanut tavoitteen asteittaisesta öljyn 

käytön lopettamisesta lämmityksessä sekä turpeen käytön puolittamisesta energiantuotan-

nossa 2030 alkuun mennessä. Tämä on vahvistettu vuoden 2019 kansallisessa energia- ja 

ilmastostrategiassa. (Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019, s.11-12). Vuoteen 2050 mennessä 

Suomen tavoitteena on saavuttaa 80-95 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöille 

(Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019, s.14). 

 

Kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman mukaan Suomen tavoitteena 2030 vuoden 

loppuun mennessä on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus kokonaisloppukulutukses-

ta 51 prosenttiin ja tieliikenteessä uusiutuvien energiamuotojen osuus 30 prosenttiin loppu-

kulutuksesta. (Suomen työ- ja elinkeinoministeri. 2019, s.17). Taakanjakosektorille on ase-

tettu vastaavasti 39 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöille vuoteen 2030 mennessä 

verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. (Työ- ja elinkeinoministeri. 2019, s.14). Energiate-

hokkuustavoitteeksi on asetettu saavuttaa 405 TWh (34,824 Mtoe) primäärienergian kulu-

tus vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2020 tavoitteiden mukainen primäärienergian oli 

Suomella 417 TWh (35.856 Mtoe). (Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019, s.55)   
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Taulukossa 2 on esitetty kootusti Suomen hallituksen hyväksymän kansallisen energia- ja 

ilmastosuunnitelman mukaiset päätavoitteet. 

 

Taulukko 2.  Suomen energia- ja ilmastosuunnitelman päätavoitteet. (Mukaillen: Työ- ja elinkeinominis-

teriö. 2019, s.17) 

Tavoite Tavoitevuosi Vertailuvuosi 

39% vähentäminen taakan-
jakosektorin kasvihuone-
kaasupäästöille 

2030 2005 

Kokonaispäästöt LULUCF-
sektorilla eivät ylitä lasken-
nallisia nieluja 

Jakso 2021-2025               
Jakso 2026-2030 

  

Uusiutuvan energian osuus 
loppukulutuksesta vähin-
tään 51 % 

2030   

Uusiutuvan energian osuus 
liikennesektorin loppukulu-
tuksesta vähintään 30 % 

2030   

Energiatehokkuustavoite: 
loppuenergiankulutus vä-
hemmän kuin 290 TWh 
(vastaa n. 405 TWh primää-
rienergiankulutusta) 

2030   

 

 

Suomen eduskunta on hyväksynyt vuonna 2020 hallituksen esityksen lakimuutoksesta 

koskien EPBD-direktiivin velvoitteita ja tämän myötä astui voimaan kansallisia energiate-

hokkuuteen ja hiilineutraaliuteen tähtääviä toimia. Uusiin ja laajasti korjattaviin asuinra-

kennuksiin, joissa on vähintään neljä pysäköintipaikkaa, on jokaiselle paikalle asennettava 

sähköauton latauspistevalmius vuodesta 2021 lähtien. Kiinteistötekniikan modernisuuteen 

pyritään älykkään teknologian avulla, rakennusautomaatiojärjestelmä tulee pakolliseksi 

vuoteen 2025 muihin, kuin asuinrakennuksiin, joiden nimellisteho ylittää 290 kW ja kaik-

kiin uusiin sekä laajasti korjattaviin rakennuksiin vuodesta 2021 lähtien. Automaation 

avulla on pystyttävä seuraamaan kiinteistön energiankulutusta, analysoimaan energiate-

hokkuutta sekä integroitumaan kiinteistön muiden järjestelmien kanssa. (Suomen eduskun-

ta. 2020) 
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Vuonna 2020 valmistui Suomen osalta EU:n jäsenmailtaan EPBD-direktiivin mukaisesti 

vaatima kansallinen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia vuosille 2020-2050, 

jonka tavoitteena on hiilivapaa ja erittäin energiatehokas rakennuskanta vuoteen 2050 

mennessä. Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa esitettiin tavoitteet energiate-

hokkuudelle, yleiskatsaus Suomen rakennuskantaan, kustannustehokkaita korjaustoimenpi-

teitä ja näiden rahoitus sekä politiikkatoimet, joiden avulla saavutetaan energiatehokkuus- 

ja vähähiilisyystavoitteet. Suomessa uudisrakentaminen täyttää jo edellä mainitut tavoit-

teet, jonka vuoksi strategia keskittyy vuoteen 2020 mennessä valmistuneisiin rakennuksiin. 

Suomessa kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala oli vuoden 2020 alussa 415 mil-

joonaa neliömetriä ja rakennusten määrä oli 1,4 miljoonaa, josta asuinrakennuksia oli 1,2 

miljoonaa. Suomen etenemissuunnitelman toteutuessa lämmitysenergiankulutuksen (brut-

to) on tarkoitus laskea noin 50 prosenttia vuosien 2020-2050 välisenä aikana ja ostoenergi-

an kulutuksen oletetaan vähenevän vastaavan ajan sisällä noin 60 prosenttia. EU:n ilmasto-

tiekartan pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2050 on laskea asuinrakennusten lämmitysener-

giankulutusta 53-69 prosenttia ja ei-asuinrakennusten vastaavasti 41-57 prosenttia vuoteen 

2005 verrattuna. Tämänhetkiset hiilidioksidipäästöt Suomessa ovat 46 MtCO2, josta asuin- 

ja ei-asuinrakennusten lämmityksen osuus on 7,8 MtCO2 eli 17 prosenttia. Rakennusten 

lämmitysenergian aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen oletetaan laskevan 92 prosenttia 

vuosien 2020-2050 aikana. (Ympäristöministeriö. 2020, s.2) 

 

Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian mukaan 40 prosentin päästövähennys vuo-

desta 2020 vuoteen 2050 saavutetaan fossiilisista polttoaineista luopumalla lämmityksessä 

ja sähköntuotannossa, 20 prosentin päästövähennys saavutetaan energiatehokkuuden pa-

rantamisella ja 30 prosentin päästövähennys saavutetaan tilatehokkuuden parantamisella 

sekä vanhojen rakennusten poistumana. Tavoitteena on saada kasvatettua lähes nollaener-

giarakennusten osuus 10 prosentista yli 90 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Edellä mai-

nittua tavoitetta pyritään saavuttamaan mm. asuinrakennusten omistajille jaettavalla ener-

gia-avustuksilla, jolla kannustetaan omistajia tekemään energiatehokkuutta parantavia toi-

menpiteitä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämää tukea on tarjolla 

asuinrakennusten omistajille yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosien 2020-2022 aikana. 

 (Ympäristöhallinto. 2020) 
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Suomen valtio ja toimialat ovat yhdessä valinneet energiatehokkuussopimukset keinoksi 

täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsää-

däntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Energiatehokkuussopimusten tavoitteena on tehostaa 

energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä 

öljylämmityskiinteistöissä. 1990- luvulta lähtien Suomessa kunnat ja yritykset ovat solmi-

neet vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia, joka on ollut ensisijainen keino parantaa 

energiatehokkuutta ja täyttää EU:n velvoitteet tehokkaaseen energiankäyttöön. (Energiate-

hokkuussopimukset. 2021) 

 

Suomessa hiilineutraalisuutta tavoittelevia kuntia sekä maakuntia, jotka ovat sitoutuneet 

tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 ta-

sosta voidaan kutsua Hinku-kunniksi ja Hinku-maakunniksi. Hinku-kunnaksi tai Hinku-

maakunnaksi ryhtymiseen vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laatimien Hin-

ku-kriteerien täyttymistä. Ensimmäiset Hinku-kunnat sitoutuivat tavoitteisiin vuonna 2008 

ja tällä hetkellä verkostossa on mukana 77 kuntaa ja viisi maakuntaa, joita ovat Etelä-

Karjala, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala sekä Päijät-Häme. (Hiilineutraalisuo-

mi.fi. 2020a) (Hiilineutraalisuomi.fi. 2020b) 

 

Suomessa myös moni yksityisomisteinen yritys on ilmoittanut tavoittelevansa hiilineutraa-

lisuutta vuoteen 2035 mennessä. Esimerkiksi yksi Suomen suurimmista yrityksistä liike-

vaihdoltaan ja maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin sekä 

uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajista, Neste Oyj on ilmoittanut vuonna 2020 sitoutu-

neensa hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Neste on myös ilmoittanut toi-

sen strategisen ilmastositoumuksen, jonka tarkoituksena on vähentää asiakkaiden kasvi-

huonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. (Neste Oyj. 

2020) 

 

Moni suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan yritys sekä ammattimainen kiinteistönomis-

taja on sitoutunut globaaliin Net Zero Carbon Buildings -haasteeseen, jonka tarkoituksena 

on haastaa yrityksiä sekä kaupunkeja asettamaan tavoitteen kiinteistöjen hiilineutraalin 

energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Globaalilla tasolla nollahiilirakennusten edistämi-

seen ja sitoutuneiden kiinteistö- ja rakennusalatoimijoiden määrä on lähes kaksinkertaistu-
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nut viimeisen vuoden aikana. Net Zero Carbon Buildings - haasteen taustavaikuttajina toi-

mii merkittäviä kansainvälisiä päästövähennyksiä edistäviä tahoja, kuten C40-

kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Globaalisti haas-

teeseen tarttuneita on jo yli 110 organisaatiota ja Suomessa viimeisimpinä mukaan ovat 

ilmoittautuneet mm. kiinteistönomistaja Antilooppi, vaihtoehtorahastojen hoitaja Trevian 

Rahastot AIFM Oy sekä rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni Granlund. (Green 

Building Council Finland. 2020a) 
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3 ENERGIATEHOKKUUSHANKE 

Energiatehokkuushankkeella pyritään energian säästöön parantamalla energian käytön te-

hokkuutta niin, että energian kulutus alenee. Energiatehokkuushankkeiden toteutuksen mo-

tiivina voi toimia esimerkiksi hiilineutraalisuuden tavoittelu tai energiakustannusten sääs-

töjen tavoittelu, mutta usein myös korjausrakentamisen yhteydessä kiinteistön tai sen jär-

jestelmien käyttöiän päässä, kiinnitetään huomiota energiatehokkuuden parantamiseen. 

Nykyisin rakennus- ja kiinteistöalalla ollaan suuntautumassa pelkästä energiatehokkuus-

ajattelusta pidempiaikaiseen elinkaariajatteluun, jossa huomioidaan kustannukset ja hiilija-

lanjälki koko rakennuksen elinkaaren ajalta (Green Building Council Finland. 2020b). Ra-

kennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni Granlund Oy toteaa internetsivuillaan, että 

”Paras sijoitetun pääoman tuotto saavutetaan, kun energiainvestoinnit optimoidaan koko-

naisuutena perustuen luotettavaan kustannustietoon ja laajaan käytännön kokemukseen” 

(Granlund Oy. 2020).  

 

Energiatehokkuushankkeelle on määritettävä teknistaloudelliset reunaehdot sekä selkeät 

tavoitteet, joilla voidaan saavuttaa tilaajan kannalta optimaalinen lopputulos. Energiate-

hokkuushankkeen säästöjen todennus ja järjestelmien oikean toiminnan varmistaminen 

hankkeen toteutuksen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hankkeen kannattavuus voi-

daan todentaa ja varmistua siitä, että suunnitellut tavoitteet toteutuvat. 

 

Peruskorjauksen yhteydessä suoritettava energiatehokkuuden parantaminen voi pitää tyy-

pillisesti sisällään kiinteistöpuolella esimerkiksi rakenteiden, kuten yläpohjan ja julkisivu-

jen parantamista, ikkunoiden ja ovien uusimisen, lämmitysjärjestelmän uusimisen tai vaih-

tamisen, lämmitystavan täydentämisen, käyttövesikalusteiden uusimisen, putkien eristysta-

son parantamista, ilmanvaihtojärjestelmän modernisoinnin LTO-laitteelliseksi tai vanhojen 

puhaltimien uusimisen, valaistuksen uusimista sekä vanhan hissin uusiminen. (Motiva. 

2020a) Näiden lisäksi tehokkaita tapoja tuottaa säästöjä energiankulutuksessa ovat erilais-

ten prosessien energian sisäinen kierrätys joko suoraan tai lämpöpumpun avulla prosessista 

toiseen sekä kaksisuuntainen kaukolämpö, jossa hukkaenergiaa, jota ei voida hyödyntää 

maksimaalisella tavalla kiinteistön sisäisesti, ajetaan kaukolämpöverkoston paluupuolelle. 
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Korjausrakentamista voidaan toteuttaa kokonaisuutena, jolloin koko rakennus saneerataan 

kerrallaan (deep renovation), tämä on kuitenkin harvinaisempi tapa toteuttaa korjausraken-

tamista, sillä järjestelmien käyttöiät ovat erilaisia. Yleisempi tapa toteuttaa korjausraken-

tamista on korjata rakennusosa kerrallaan (staged deep renovation). (Ympäristöministeriö. 

2020, s.32) 

 

Kiinteistön omistajien kannalta energiansäästöhankkeet ovat kiinteistön tuoton kannalta 

mielenkiintoisia, sillä energiakustannukset ovat nousseet 2000-luvulla nopeampaa vauhtia 

kuin elinkustannukset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kiinteistösijoittajien kannalta sitä, että 

vuokratuotot pienevät, kun hoitokulut kasvavat vuokratasojen nousua kovempaa vauhtia. 

2000-luvulla kaukolämmön keskimääräinen kustannus on noussut 4,4 % vuodessa ja säh-

kön 4,1 %, kun vastaavasti elinkaarikustannukset ovat nousseet vain 1,5 % vuodessa kes-

kimäärin. Tämä on johtanut kiinteistönomistajien keskuudessa mielenkiintoon lisätä omaa 

energiantuotantoa kiinteistöissä, sillä kiinteistöjen arvonmäärityksessä otetaan huomioon 

näiden eri kuluerien kasvuvauhdit. (Kontu & Vimpari. 2020, s.7) 

 

Energiatehokkuushankkeet voivat olla usein teknisesti laajoja ja hankkeissa sovelletaan 

uusinta teknologiaa sekä yhteensovitetaan erilaisia taloteknisiä järjestelmiä. Tämä vaatii 

tilaajan organisaatiolta teknisestä toteutuksesta, hankinnasta sekä toteutusmalleista laajaa 

osaamista. Monella ammattimaisella kiinteistönomistajalla on halu tehostaa omistamiensa 

kiinteistöjen energiatehokkuutta taloudellisen kannattavuuden sekä hiilineutraalisuustavoit-

teiden johdosta, mutta kaikilla tahoilla ei löydy oman organisaation sisältä riittäviä resurs-

seja tai ammattitaitoa toteuttaa energiatehokkuushankkeita, varsinkaan tavoitteiden mukai-

sessa aikataulussa ja riittävällä laatutasolla. Näitä hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumis-

ta hidastavia ja rajoittavia tekijöitä voidaan pyrkiä taklaamaan ulkopuolisilla lisäresursseil-

la yhdessä tehokkaiden ja skaalautuvien toteutus- ja palvelumallien avulla. 

3.1 Energiansäästön potentiaali Suomessa 

Asuinkerrostalojen määrä Suomessa on noin 62 000, joissa asuntoja on yhteensä 1,4 

miljoonaa. Kerrostaloasunnoista 88 prosenttia on vakituisesti asuttuja. Yhteenlaskettu 

kerrosala asuinkerrostaloilla on 104 miljoonaa neliömetriä. Eniten Suomessa on 1970-

luvulla rakennettuja ja sitä vanhempia asuinkerrostaloja kerrosalan mukaan laskettuna. 
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Kuvassa 3 on esitetty eri vuosikymmeninä valmistuneiden asuinkerrostalojen 

yhteenlasketut kerrosalat vuoden 2019 lopussa. (Ympäristöministeriö. 2020, s.16-17) 

 

 

Kuva 3.  Asuinkerrostalojen kerrosala valmistumisen mukaan vuosikymmenittäin. (Ympäristöministeriö. 

2020, s.17) 

 

Asuinkerrostalojen lämmitysenergian keskikulutus ennen vuotta 1960 valmistuneista 

taloista on laskenut keskikulutuksesta 190 kWh/m² vuonna 2010 ja sen jälkeen 

rakennettujen talojen keskikulutukseen 85 kWh/m². Vanhoissa asuinkerrostaloissa 

lämpöenergian suurimmat lämpöenergian kuluttajat ovat keskimääräisesti ilmanvaihto 36-

37%, ulkoseinät 13-17%, ikkunat 19-21%, yläpohjat 4-6%, alapohja 5-6% ja käyttövesi 

17-19%. (Ympäristöministeriö. 2020, s.17-18) 

 

Asuinkerrostaloista 23 prosenttia kuuluu energialuokkiin A, B tai C. Näihin luokkiin 

kuuluu 2010 ja sen jälkeen rakennetut talot sekä osa peruskorjatuista rakennuksista. 

Asuinkerrostaloista 10 prosenttia kuuluu heikoimpiin energialuokkiin F ja G ja loput talot, 

eli 67 prosenttia kuuluu energialuokkiin E ja D. Kuvassa 4 on esitetty asuinkerrostalojen 

energialuokkajakauma kesäkuussa 2019. (Ympäristöministeriö. 2020, s.18-19) 
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Kuva 4.  Asuinkerrostalojen energialuokkajakauma kesäkuussa 2019. (Ympäristöministeriö. 2020, s.19) 

 

Asuinkerrostalojen lämmityksen ostoenergia ja lämpöpumpuilla tuotettu energia on 

yhteensä 15,4 TWh. Kaukolämmöllä tuotetaan 89 prosenttia asuinkerrostalojen 

lämmityksestä ja loput lämmitysenergian lähteet ovat sähkö 7 prosenttia, fossiilisilla 

polttoaineilla tapahtuva erillislämmitys 3 prosenttia ja lämpöpumpuilla tuotetaan 1 

prosentti. Asuinkerrostalojen lämmityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat yhteensä 

2,4 milj.t CO2, josta kaukolämmön osuus on 2,18 milj.t CO2, fossiilisten polttoaineiden 

osuus 0,135 ja sähkön osuus 0,075 milj.t CO2. (Ympäristöministeriö. 2020, s.19-20) 

 

Ei-asuinrakennuskäytössä olevia rakennuksia on Suomessa yhteensä 144 700 kappaletta, 

joiden yhteenlaskettu kerrosala on 110 miljoonaa neliömetriä. Ei-asuinrakennusten osuudet 

jakautuvat kerrosalan perusteella liikerakennuksiin ja liikenteen rakennuksiin 40%, 

toimistorakennuksiin 20%, hoitoalan ja opetusrakennuksiin 30% sekä 

kokoontumisrakennuksiin 10%. Näiden rakennusten osuus rakennuskannan lämmityksen 

päästöistä on noin 40 prosenttia. Kappalemääräisesti liikerakennuksia ja liikenteen 

rakennuksia on selvästi eniten, 100 800 kappaletta, toimistorakennuksia on 10 800 

kappaletta, hoitoalan ja opetusrakennuksia 18 500 kappaletta ja kokoontumisrakennuksia 

14 600 kappaletta. Rakennusten ikäjakaumassa on eroavaisuuksia eri typpisten rakennusten 

kesken, selvästi vanhinta rakennuskantaa on suhteessa hoitoalan ja opetusrakennuksissa, 

joista suuri osa on rakennettu ennen vuotta 1960. Ikärakenteeltaan nuorimpia 

rakennustyyppejä ovat kaupalliset liikerakennukset sekä liikenteen rakennukset. Kuvassa 5 

on esitetty eri vuosikymmeninä rakennettujen ei-asuinrakennusten yhteenlasketut 

kerrosalat vuoden 2019 lopussa. (Ympäristöministeriö. 2020, s.20-21) 
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Kuva 5.  Ei-asuinrakennusten kerrosalat valmistumisen mukaan vuosikymmenittäin. (Ympäristöministeriö. 

2020, s.21) 

 

Ei-asuinrakennusten lämmityksen keskikulutus on laskenut 1970-luvulla rakennettujen 

rakennusten keskikulutuksesta 195 kWh/m² vuonna 2010 ja sen jälkeen rakennettujen 

rakennusten keskikulutukseen 95 kWh/m². Ei-asuinrakennusten energian kulutuksen 

osuudet jakautuvat ilmanvaihdolle 45%, ulkoseinille 10%, ikkunoille 9%, yläpohjaan 7%, 

käyttöveteen 2%, alapohjaan 1% sekä valaistukselle ja kuluttajasähkölle 27%. (Ympäris-

töministeriö. 2020, s.21) 

 

Ei-asuinrakennuksissa energialuokkaan A, B ja C lukeutuu 54 prosenttia rakennuksista. 

Näihin rakennuksiin kuuluu pääosin vuonna 2010 ja sen jälkeen rakennettuja rakennuksia 

sekä osittain peruskorjattuja vanhoja rakennuksia. Energialuokkiin F ja G kuuluu ei-

asuinrakennuksista 14 prosenttia ja loput 32 prosenttia kuuluvat energialuokkiin E ja D. 

Kuvassa 6 on esitetty ei-asuinrakennusten energialuokkajakauma kesäkuussa 2019. (Ym-

päristöministeriö. 2020, s.21-22) 
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Kuva 6.  Ei-asuinrakennusten energialuokkajakauma kesäkuussa 2019. (Ympäristöministeriö. 2020, s.22) 

 

Ei-asuinrakennusten lämmityksen ostoenergian sekä lämpöpumppujen tuottaman energian 

määrä on yhteensä noin 18 TWh. Lämmitysenergiasta 65 prosenttia, eli suurin osa 

tuotetaan kaukolämmöllä. Fossiilisten polttoaineiden erillislämmityksellä tuotetaan 18 

prosenttia ei-asuinrakennusten lämmitysenergiasta, sähkön osuus 

kokonaislämmitysenergiasta on 11 prosenttia sisältäen lämmitysjärjestelmien sekä 

lämpöpumppujen käyttämän sähkön, puun osuus on 5 prosenttia ja lämpöpumpuilla 

tuotettu lämmitysenergia on 1 prosentti. Ei-asuinrakennusten lämmityksen 

hiilidioksidipäästöt ovat noin 2,9 milj.t CO2, josta kaukolämmön tuottamat päästöt ovat 

1,905 milj.t CO2, fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat 0,840 milj.t CO2 ja lämmitykseen 

käytetyn sähkön päästöt 0,135 milj.t CO2. (Ympäristöministeriö. 2020, s.23) 

 

Suunnittelu- ja konsulttitoimisto Granlund Oy on arvioinut, että rakennusten lämmitys-

energiantarpeesta olisi mahdollista säästää energiaa 30 % (ei sisällä paikallistuotantoa eikä 

teollisuuden hukkalämpöä) järkevillä energiatehokkuutta parantavilla ratkaisuilla, joka tar-

koittaa noin 23,4 TWh energiamäärää vuoden 2019 rakennusten lämmitysenergiantarpees-

ta (Granlund Oy. 2021a). Jos lasketaan, että keskimääräinen energian kustannus olisi 60 

€/MWh ja energiatehokkuushankkeiden keskimääräinen takaisinmaksuaika olisi vaikka 8 
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vuotta, tarkoittaisi tämä investointeina noin 11,2 miljardia euroa, eli n. 5600 henkilötyö-

vuotta. 

 

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa on arvioitu, että korjausraken-

tamisen strategian toteuttaminen maksaa 24 miljardia euroa 30 vuodessa, joka tarkoittaa 

henkilötyövuosina 12000 vuotta. Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian tavoit-

teena on vähentää asuin- ja palvelurakennusten hiilidioksidipäästöjä 92 % vuosien 2020-

2050 välillä, hiilidioksidipäästöt olivat 7,8 milj.t CO2 vuonna 2020 ja strategian toteutuessa 

ne ovat 0,65 milj.t CO2 vuonna 2050. (Ympäristöministeriö. 2020, s.50) 

 

Teollisuuden prosesseissa syntyy huomattava määrä ylijäämälämpöä, jota ei tällä hetkellä 

oteta talteen ja hyödynnetä, vaan se johdetaan ympäristöön jäähdytyksen tai prosessikaasu-

jen mukana. Motivan tekemän teollisuuden hukkalämpöä käsittelevän tutkimuksen mukaan 

37 %, eli noin 54 TWh teollisuuden energiankäytöstä johtuu hukkalämpönä ympäristöön. 

Tästä ylijäämälämmöstä noin 4 TWh, olisi taloudellisesti kannattavin keinoin hyödynnet-

tävissä energiankierrätyksellä, joka on vastannut vuoden 2010 kustannustasolla 200 mil-

joonan euron energiakustannuksia vuodessa (Motiva 2014). Jotta tämän kokoluokan sääs-

töpotentiaali voidaan saavuttaa, vaaditaan jopa miljarditason investointeja. 

3.2 Hankkeen osapuolet 

Rakennushankkeessa osapuolille on käytössä useita samaa tarkoittavia termejä. Rakennus-

tiedon ohjekortissa ”RT-10-11222 talonrakennushankkeen kulku” on kuvattu rakennus-

hankkeen osapuolet tässä kappaleessa esitetyllä tavalla. Osapuolet on jaettu neljään ryh-

mään, joista keskeisimmässä osassa hankkeissa on rakennuttaja, joka luo sopimussuhteita 

muiden osapuolien kanssa. Muita osapuolia ovat viranomaiset, rakentaminen sekä suunnit-

telu. Rakennushankkeen osapuolet pääkohdittain on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7.  Rakennushankkeen osapuolet. (Mukaillen: RT 10-11222. 2016, s.1) 

 

Tässä työssä rakennuttajaa tai rakennushankkeeseen ryhtyvää kutsutaan tilaajaksi, toimitta-

jalla tarkoitetaan tahoa, joka tilaajan toimeksiannosta vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja 

toteutus- tai palvelumallista riippuen myös mahdollisesta suunnittelusta, suunnittelun oh-

jauksesta tai laitehankinnoista.   

3.2.1 Rakennuttaminen 

Rakennuttamisesta puhuttaessa RT-10-11222 ohjekortissa rakennushankkeeseen ryhtyväs-

tä, tilaajasta, rakennuttajasta käytetään yleisesti termiä rakennuttaja. Rakennuttamistehtä-

viin kuuluu mm. hankkeen käynnistäminen, lupien hakeminen, hankkeen läpivienti lakien 

ja asetusten mukaisesti sekä hankkeen tavoitteiden ja vaatimusten määrittäminen. (RT 10-

11222. 2016, s.1) 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä -termiä käytetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 

ja rakennushankkeeseen ryhtyvä tarkoittaa viranomaispuolella luonnollista tai juridista 
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henkilöä, joka hakee lupaa rakentamista varten. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa 

hankkeen läpiviennistä rakentamista sääteleviä lakeja ja asetuksia sekä lupia noudattaen. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioiden riittävä kom-

petenssi hankkeen toteuttamiseen ja hänen on huolehdittava siitä, että suunnittelu ja raken-

taminen noudattaa rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä myönnettyä ra-

kennuslupaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtäviin kuuluu myös rakennuttamisen or-

ganisointi sekä rakentamisen tehtäville toimeenpanevien elimien määrittäminen. Raken-

nushankkeeseen ryhtyvä voi hoitaa rakennuttamistehtävä omilla resursseillaan tai käyttää 

täysin tai osittain apuna ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Yleinen käytäntö on, että ra-

kennushankkeeseen ryhtyvä tekee rakennuttamistehtävistä sopimuksen ulkopuolisen toimi-

jan kanssa, jonka pätevä henkilöstö hoitaa rakennushankkeen läpiviemiseksi tarvittavia 

tehtäviä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että hankkeessa mukana olevien 

suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset täyttyvät.  (RT 10-11222. 2016, 

s.1) 

 

Rakennuttaja -termiä käytetään rakennusalan sopimusasiakirjoissa. RT-10-11222 -

ohjekortissa määritellään rakennuttaja seuraavasti: ”rakennuttajalla tarkoitetaan luonnollis-

ta tai juridista henkilöä, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaan-

ottaa työntuloksen”. Rakennuttajaa kutsutaan arkikielessä tilaajaksi ja rakennuttaja on juri-

disesti myös tilaaja niitä hankkeen osapuolia kohtaan, joiden kanssa rakennuttajalla on suo-

ra sopimussuhde, kuten esimerkiksi pääurakoitsijaa kohtaan. Rakennusurakan yleiset so-

pimusehdot (YSE) määrittävät, että tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija, joka on 

tilannut urakkasuorituksen. (RT 10-11222, s.2) 

 

Hyvin usein rakennuttaja omistaa kiinteistön tai hallitsee rakennuspaikkaa sekä hakee ni-

missään rakentamisen viranomaisluvat, tässä tilanteessa rakennuttaja on myös lainsäädän-

nön mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu myös aikatau-

lun laatiminen, suunnitelmien, rakentamisen valvonnan ja rahoituksen hankkiminen, toteu-

tussopimusten solmiminen lukuunsa sekä rakennustöiden teettäminen ja vastaanottaminen. 

(RT 10-11222. 2016, s.2)  
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Rakennuttajan on myötävaikutettava, ohjattava sekä koordinoitava hanketta siten, että 

hankkeen osapuolten parasta osaamista on mahdollista hyödyntää. Suunnittelun ohjauksel-

la rakennuttajan tulee varmistaa, että suunnitelmat johtavat sovittuihin tavoitteisiin, näihin 

ohjauksellisiin rakennuttamistehtäviin voi kuulua mm. suunnittelukokousten ja suunnitel-

matarkastusten järjestäminen sekä dokumentointi, vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailu sekä 

suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden toteaminen. (RT 10-11222. 2016, s.2) 

 

Rakennushankkeen yhteydessä voidaan usein myös kehittää käyttäjän toimintaa, jolloin 

hankkeeseen voi osallistua työympäristön käyttäjät. Tärkeimpiä rakennushankkeen kannal-

ta olevia käyttäjiä ovat tiloissa harjoitettavasta toiminnasta vastaava taho sekä kiinteistön-

hoidosta vastaava taho. Edellä mainittujen käyttäjätahojen tehtävänä on vaikuttaa siihen, 

että hankkeen lopputulos vastaa käyttötarkoituksen vaatimuksia, rakennus voidaan ottaa 

hallitusti käyttöön ja kiinteistönhoidon tarpeet tulee otettua huomioiduksi. (RT 10-11222. 

2016, s.3) 

3.2.2 Suunnittelu 

Suunnittelusta rakennushankkeissa vastaa yleensä suunnittelijaryhmä, johon kuuluu eri 

alojen suunnittelijoita. Erilaisissa hankkeissa suunnittelijan tehtävät painottuvat erilaisiksi 

hankkeen ominaispiirteitten mukaan. Korjausrakentamisessa suunnittelun toimeksiantoon 

tulee sisällyttää riittävästi lähtötietoja, joita voivat olla mm. pohjatutkimukset, kuntokartoi-

tukset sekä käyttö- ja korjaushistoria. Suunnittelutehtävät maankäyttö- ja rakennuslaissa 

(MRL 120d §) on jaettu neljään vaativuusluokkaan, joista on annettu ympäristönministeri-

ön ohje YM1/601/2015. Samassa hankkeessa voi olla eri vaativuusluokkien mukaisia 

suunnittelutehtäviä, joille on asetettu kelpoisuusvaatimuksia ja rakennusvalvontaviran-

omainen arvioi suunnittelijan kelpoisuutta suunnittelutehtävään. Neljä eri suunnittelun vaa-

tivuusluokkaa ovat: 

- poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

- vaativa suunnittelutehtävä 

- tavanomainen suunnittelutehtävä 

- vähäinen suunnittelutehtävä (RT 10-11222. 2016, s.3) 
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Rakennushankkeilla tulee olla aina nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun laa-

dusta ja kokonaisuudesta. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu varmistua siitä, että rakennus-

suunnitelmat sekä erityissuunnitelmat noudattavat rakentamista koskevia säännöksiä ja 

määräyksiä sekä hyvän rakennustavan vaatimuksia. Pääsuunnittelija toimii siis suunnittelu-

ryhmän koordinaattorina, jonka tulee täyttää rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuus-

vaatimukset hankkeen vaativimman suunnittelutehtävän mukaisesti. Pääsuunnittelijan teh-

tävät on kuvattu tehtäväluettelossa RT 10-11108 Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS12. 

(RT 10-11222. 2016, s.3-4) 

 

Rakennussuunnittelusta vastaa yleensä hankkeissa arkkitehti, jonka tehtävänä on tuottaa 

hankkeen tavoitteiden mukainen kokonaisratkaisu, jossa huomioidaan toiminnallinen, tek-

ninen, taiteellinen sekä taloudellinen näkökulma. Rakennussuunnittelijan tehtävät on ku-

vattu tehtäväluettelossa RT 10-11109 Arkkitehtisuunnittelijan tehtäväluettelo. (RT 10-

11222. 2016, s.4) 

 

Rakennushankkeissa erityissuunnittelijoihin luetaan mm. rakenne- ja talotekninen suunnit-

telu. Erityissuunnittelijoita voivat hankkeessa olla myös geotekninen suunnittelija, elinkaa-

risuunnittelija, valaistussuunnittelija, maisemasuunnittelija sekä sisustussuunnittelija. Ra-

kennesuunnittelijan tehtävät käyvät ilmi tehtäväluettelosta RT-10-11128 Rakennesuunnit-

telun tehtäväluettelo RAK12 ja geoteknisen suunnittelijan tehtävät on määritetty tehtävä-

luettelossa RT 10-11127 Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12. (RT 10-11222. 

2016, s.4) 

 

Taloteknisen suunnittelun alle voidaan lukea vesi- ja viemäri-, lämmitys-, ilmanvaihto- se-

kä sähköjärjestelmien suunnittelu, jotka ovat jaettavissa erillisiin suunnittelualueisiin. Talo-

teknisen suunnittelun tehtävät on kuvattu tehtäväluettelossa RT 10-1129 Taloteknisen 

suunnittelun tehtäväluettelo TATE12. Rakennuksissa olevien taloteknisten laitoskokonai-

suuksien ohjauksesta, säädöstä ja valvonnasta vastaavien rakennusautomaatiojärjestelmien 

suunnittelu (RAU-suunnittelu) muodostaa oman suunnittelualueensa, jonka suunnittelijana 

voi toimia LVI- tai sähkösuunnittelija tai tehtäviin erikoistunut rakennusautomaatiosuun-

nittelija. (RT 10-11222. 2016, s.4) 
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Suunnittelijoiden lisäksi rakennushankkeissa voidaan käyttää asiantuntijoita, jotka vastaa-

vat esimerkiksi tietyn osa-alueen erityisratkaisuista. Asiantuntijoina voivat toimia esimer-

kiksi energiatehokkuusasiantuntija, elinkaariasiantuntija, kustannusasiantuntija, palotekni-

nen asiantuntija, työympäristöasiantuntija, sisäilma-asiantuntija sekä kiinteistön ylläpidon 

asiantuntija. Asiantuntijan tehtävät voidaan sisällyttää rakennushankkeeseen osana raken-

nus-, rakenne- tai taloteknisen suunnittelun toimeksiantoja tai ne voidaan vaihtoehtoisesti 

erottaa omiksi toimeksiannoiksi. (RT 10-11222. 2016, s.4) 

 

Rakennushankkeissa tyypillisesti toimivat rakennuttajan nimeämät toimialakohtaiset työ-

maavalvojat, jotka huolehtivat ja raportoivat toteutuksen laadusta rakentamisen aikana sekä 

ohjeistaa urakoitsijaa tilaajan valtuuttamana. Valvojien tehtäviin kuuluu usein myös suun-

nitelmien tarkastukset sekä työnaikaisten suunnitelmiin kohdistuvien epäkohtien tai epä-

selvyyksien selvittäminen suunnittelijan kanssa.  

3.2.3 Rakentaminen 

Rakennushankkeen lopputuotteen konkreettisesta toteutuksesta vastaavat urakoitsijat, jotka 

toimivat rakennuttajan toimeksiannosta. Urakalla tarkoitetaan sopimuksen mukaisesti teh-

tävää työkokonaisuutta, urakkaan voidaan sisällyttää työn toteuttamisen lisäksi myös suun-

nittelua sekä materiaalihankintoja ja rakennushanke voidaan jakaa useaan eri urakkaan, 

jolloin myös urakoitsijoita voi olla useampia. Urakoitsijoiden valinta suoritetaan neuvotte-

lumenettelyllä tai urakkatarjouskilpailulla, urakoitsijan vastuut ja velvollisuudet, eri osa-

puolien välinen asema sekä tehtävät sovitaan urakkasopimuksissa ja niiden liiteasiakirjois-

sa. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) määritetään pääurakoitsijalle vastuu 

työmaan johtovelvollisuudesta, joka pitää sisällään työmaan hallinnon, yleisjohdon ja vas-

taavan työnjohtajan asettamisen, lainsäädännön mukaiset päätoteuttajan velvollisuudet, 

työmaan aikataulun laatimisen, työmaan vakuuttamisen sekä työmaan töiden järjestelyn ja 

yhteensovittamisen. (RT 10-11222. 2016, s.4) 

 

Päätoteuttajalla on yhteisen rakennustyömaan pääasiallinen määräysvalta. Päätoteuttajan 

nimeää yhteiselle rakennustyömaalle rakennuttaja, joka voi myös itse tehdä päätoteuttaja-

tehtävät ja vastata hankinnoista omana työnään tai valjastaa tehtävään rakennuttajakonsul-

tin. Rakennusluvan alaisissa rakennustöissä on nimettävä työmaalle vastaava työnjohtaja. 
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Päätoteuttajalta vaaditaan riittävää pätevyyttä ja asiantuntemusta päätoteuttajan työturvalli-

suustehtävistä sekä toimivalta huolehtia päätoteuttajalle säädetyt velvoitteet. (RT 10-

11222. 2016, s.5) 

 

Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa, joka on kaupallisissa asiakirjoissa 

määritetty pääurakoitsijaksi ja jolle työmaan johtovelvollisuudet kuuluvat, kutsutaan pää-

urakoitsijaksi. Usein sopimusasiakirjoissa pääurakoitsija nimetään myös päätoteuttajaksi. 

Aliurakoitsijaksi kutsutaan urakoitsijan tilauksesta työtä suorittavaa toista urakoitsijaa, eli 

aliurakoitsija on sopimussuhteessa esimerkiksi pääurakoitsijaan, kun taas sivu-urakoitsija 

on pääurakkaan kuulumatonta työtä tekevä urakoitsija, joka on suoraan sopimussuhteessa 

rakennuttajaan. Osaurakoitsija on alueellisesti tai toimialakohtaisesti urakka- tai hankinta-

kokonaisuutta suorittava urakoitsija, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Osaurakoit-

sija -termiä käytetään usein projektinjohtorakennuttamisessa, jolloin perinteistä pääurakoit-

sijaa ei välttämättä ole, vaan päätoteuttajan velvollisuuksista vastaa rakennuttaja tai raken-

nuttajakonsultti tai vaihtoehtoisesti päätoteuttajan velvollisuudet voidaan sisällyttää johon-

kin osaurakkaan. (RT 10-11222. 2016, s.5)   

 

Erityisalan urakoitsijoiksi kutsutaan mm. LVI- ja sähköurakoitsijoita, jotka voivat toimia 

toteutusmuodosta riippuen pää-, sivu- tai aliurakoitsijoita. Vastaavan työnjohtajan lisäksi 

rakennusluvan alaisissa rakennustöissä on nimettävä lisäksi kiinteistön vesi- ja viemärilait-

teiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, 

jos laitteistojen vaativuus sen osoittaa tarpeelliseksi. Tuoteosatoimittajalla tarkoitetaan 

toimijaa, joka suorittaa materiaaleja, työtä ja palvelua sisältävän hankkeeseen kuuluvan 

tuoteosakaupan. Tuoteosakauppaan kuuluu suunnittelupalvelu, tuotteiden valmistus sekä 

niiden asennus työmaalla. Käyttäjään sopimussuhteessa olevaa erillistoimittajaa kutsutaan 

käyttäjän erillistoimittajaksi. Suunnitelmissa on hyvissä ajoin huomioitava käyttäjien eril-

listoimittajien vaikutukset. (RT 10-11222. 2016, s.5) 

3.2.4 Viranomaiset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 18.luvussa on määritelty rakentamisen luvat ja toimenpiteet. 

Rakennusluvan saamiseksi on osoitettava viranomaiselle, että rakennushanke noudattaa 

lakeja sekä säännöksiä ja että toimenpide on voimassa olevan kaavan mukainen. Raken-
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nuslupien myöntäminen on kunnan rakennusvalvonnalle kuuluva tehtävä, joka soveltaa 

lain määräyksiä. Rakennusvalvonta kiinnittää huomiota rakennuksen arkkitehtuuriin, tek-

niseen toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen, ympäristöön sopivuuteen sekä ra-

kennustöiden suorittamiseen. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee huolehtia siitä, että ra-

kennustoiminta on yleisen edun mukaista ja että rakentaminen toteutetaan noudattaen lake-

ja, säännöksiä sekä määräyksiä. Rakennusvalvontaviranomainen vahtii, että hankkeen to-

teuttamisesta vastaavat tahot täyttävät heille määrätyt tai muutoin kuuluvat velvollisuuten-

sa, eli suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden toteaminen, suunnitelmien ennakko-

katselmukset sekä rakennuspaikalla pidettävä katselmukset ja tarkastukset kuuluvat raken-

nusvalvonnan tehtäviin. (RT 10-11222. 2016, s.5) 

3.3 Hankkeen vaiheet 

Tässä kappaleessa on kuvattu yleisellä tasolla energiatehokkuushankkeen vaiheiden kulku. 

Hankkeen vaiheisiin vaikuttaa hankkeessa käytettävä toteutus- tai palvelumalli, mutta ylei-

sesti hankkeet pitävät sisällään seuraavia vaiheita. Energiatehokkuushanke alkaa yleensä 

esiselvitysvaiheella, jossa kartoitetaan potentiaaliset energiatehokkuustoimet. Esiselvitys-

vaiheeseen kuuluu tutustuminen kohteeseen tarkastelemalla kohteesta aiemmin tehtyjä 

suunnitelmia sekä kohdekäynnillä. Kohdekäynnillä varmistetaan vanhojen suunnitelmien 

paikkansa pitävyys sekä kirjataan ylös tietoja, joita ei suunnitelmista käy ilmi. Kun poten-

tiaaliset järjestelmät, joiden energiatehokkuudessa on parannusmahdollisuuksia, on saatu 

selvitettyä, suoritetaan energiansäästölaskelmat eri järjestelmille vaihtoehtoisilla toteutus-

ratkaisuilla, jossa paras lopputulos saadaan yleensä simuloimalla kyseinen kohde todellisil-

la lähtötiedoilla ja energiankulutustiedoilla. Näin eri toimenpide-ehdotuksille saadaan las-

kettua saatavilla olevat säästöt energiassa, jonka jälkeen suoritetaan kannattavuustarkaste-

lu, jossa otetaan huomioon investointien kustannukset sekä muut investoinnin kannattavuu-

teen vaikuttavat seikat.  

 

Kun parhaat energiatehokkuuden parantamiskeinot on saatu selvitettyä, voidaan siirtyä 

hankesuunnitteluvaiheeseen, jossa laaditaan projektisuunnitelman dokumentit, jotka pitävät 

sisällään sitovan hinnan toteutuksesta tai tarkennetun kustannusarvion riippuen toteutus-

mallista sekä tavoiteltujen säästöjen määrän. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan projek-

tin aikataulu ja mahdolliset tukihakemukset sekä päätetään toteutusmuoto.  
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Jos hankesuunnitteluvaiheen jälkeen hanke päätetään toteuttaa, alkaa toteutussuunnittelu-

vaihe. Toteutussuunnitteluvaiheessa yleensä laaditaan tarkat tekniset suunnitelmat järjes-

telmistä toteutusta varten, jossa mitoitetaan ja tyypitetään järjestelmät sekä tehdään tarvit-

tavat yksityiskohtaiset suunnitelmat sekä selostukset järjestelmien asennusta varten. Kun 

toteutussuunnitelmat ovat valmiit, yleensä suoritetaan urakan tai urakoiden tarjouskilpailu, 

jos hankemalliin ei kuulu samalle toimittajalle suunnittelu ja toteutus. Tarjouskilpailussa 

voidaan kilpailuttaa erikseen laitteiden hankinta ja niiden asennustyöt tai vaihtoehtoisesti 

asennustyö ja laitteet voidaan kilpailuttaa yhtenä pakettina, jolloin toteutuksesta vastaava 

urakoitsija toimittaa myös laitteet. Kun laitetoimittajat sekä toteutuksesta vastaava urakoit-

sija on päätetty, voi alkaa toteutusvaihe.  

 

Toteutusvaiheessa valittu urakoitsija toteuttaa suunnitelmien mukaiset järjestelmien asen-

nukset sekä mahdollisesti laitehankinnat ennalta sovitun aikataulun mukaisesti ennalta so-

vittuun hintaan. Toteutusvaiheessa hankkeen suunnittelija ja valvoja ovat yleensä vahvasti 

mukana yhteistyössä urakoitsijan kanssa varmistaen, että toteutettava järjestelmä vastaa 

suunniteltua ja järjestelmän oikea toiminta voidaan saavuttaa. Kun urakan toteutus on val-

mis ja laitteet sekä järjestelmä on todettu toimivan suunnitellun mukaisesti, luovutetaan 

kohde tilaajalle ja tämän jälkeen alkaa vaihe, jossa todennetaan hankkeella tavoiteltujen 

säästöjen toteutuminen sekä toiminnan varmistus.  

 

Seurantavaiheessa mitataan hankkeessa suoritettujen energiansäästötoimenpiteiden toimin-

taa esimerkiksi valvomon kautta tai kentällä suoritettavien mittausten perusteella ja varmis-

tetaan, että järjestelmien haluttu toiminta on jatkuvaa. Seurantavaiheeseen voi liittyä myös 

sopimuksesta ja toteutusmallista riippuen pidempiaikaista energiasäästöjen todentamista, 

jonka pohjalta seurataan hankkeen toteuttajan lupaamien energiansäästöjen toteutumista ja 

tämä voi johtaa vajaaksi jääneistä säästöistä johtuvaan korvaukseen tai vastaavasti palkki-

oon, jos säästöt ovat korkeammat mitä sopimuksessa on tavoiteltu. Kuvassa 8 on esitetty 

energiatehokkuushankkeen eri vaiheet. 
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Kuva 8.  Energiatehokkuushankkeen vaiheet. (Mukaillen: Granlund Oy. 2021b, s.13) 

3.4 Energiatehokkuuden mittaaminen ja todennus hankkeissa 

Energiatehokkuushankkeiden säästötavoitteiden mittaaminen ja todentaminen on erityisesti 

tilaajan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa ennalta määritellyt energiansäästöta-

voitteet voidaan todentaa toteutuksen jälkeen laskennallisesti suoritusarvojen mittauksen 

perusteella tai vaihtoehtoisesti jatkuvalla pidempiaikaisella seurannalla. Esimerkiksi Hel-

singin sekä Turun kaupunkien Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa, jossa kau-

pungit ovat tarkastelleet energiakumppanuusmalleja energiatehokkuushankkeiden toteut-

tamismuotona, on määritetty kriteerit ESCO-hankemallilla toteutettujen hankkeiden säästö-

jen todentamisesta ja seuranta-ajasta. Kriteerien mukaan ESCO-urakotisijan on laadittava 

puolivuosittain tilannekuvaraportti, jossa hankkeen avulla saavutetut energiansäästöt to-

dennetaan. Hankkeen jälkeiseen seuranta-aikaan vaaditaan jatkuvaa energiankulutuksen 

seurantaa ja mahdollisiin poikkeamiin tulee puuttua. Hankkeen toteuttajan tulee raportoida 

seuranta-aikana tehdyistä toimenpiteistä ja niihin liittyvät säästölaskelmat tulee toimittaa 

tilaajalle. Kohteissa on suoritettava loppukatselmus ennen sopimuskauden päättymistä, 

jonka tarkoituksena on tarkastaa tilojen kunto sekä todeta toimijalta vaaditut velvoitteet 

suoritetuksi sopimuskauden aikana. (Energiaviisaat kaupungit. 2020, s.24) 
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Energiatehokkuushankkeita voidaan toteuttaa säästötakuu -periaatteella, jolloin hankkeen 

toimittaja takaa tilaajalle hankkeella esimerkiksi saavutettavat energian säästöt tai takai-

sinmaksuajan. Tilaajalle myönnettävän säästötakuun vastapainoksi voidaan hankkeen toi-

mittajalle sopia hankkeen tavoitteiden ylittävältä osuudelta lisäpalkkio hyvin suunnitellusta 

ja toteutetusta projektista, jolloin toimittajan intressiä saada parhaiten toimiva järjestelmä 

voidaan vahvistaa. Toteutusmallista, rahoitusratkaisusta ja sopimustyypeistä riippuen sank-

tion tai palkkion muodostumisen käytännöt voivat vaihdella. Yksi käytössä oleva tapa on 

määritellä palkkio tai sanktio ennalta sovittuun hankkeen toteutuksen palkkioon lisättäväk-

si tai siitä vähennettäväksi kertaluontoiseksi rahamääräksi, jolloin projektin valmistumisen 

jälkeen tehdään suoritustasomittaukset tai tietyn pituinen seurantajakso, jonka pohjalta 

energian säästöt todennetaan. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi ESCO-malleissa käytettä-

vä ennalta sovitun sopimusjakson kestävä säästötakuumalli, jossa toimittaja on velvollinen 

korvaamaan vuosittain sopimusjakson aikana säästötakuun alittavan osuuden. Säästöjen 

ylittävältä osuudelta säästöt voidaan jakaa esimerkiksi 50/50 suhteessa. (Suomen ympäris-

tökeskus. 2021)  

 

Säästötakuumalleissa urakoitsija tai toimittaja kantaa riskin, jolloin hän myös yleensä hin-

noittelee hankkeelle riskilisän. Toimittajan ottamaan riskiin sisältyy riski toimenpiteen to-

teutuksen onnistumisesta sekä asiakkaan maksuvalmiuden säilymisestä. Tilaajalla voi olla 

puolestaan säästötakuumalleissa, kuten ESCO-hankkeissa niin sanottu markkinariski, jol-

loin hankkeella syntyvät säästöt riippuvat tilaajan toimintavolyymista. Jos tilaajan toimin-

nan volyymi pienenee tai loppuu kokonaan, ei silloin säästöjä synny toivotulla tavalla, 

mutta tilaaja joutuu kuitenkin maksamaan toimittajalle hankkeen kustannukset sopimuksen 

mukaisesti. (Motiva. 2007, s.16) 

3.5 LVI-tekniset järjestelmät 

Tässä työssä energiatehokkuuden parantamisen kohteiden pääpaino on LVI-teknisissä jär-

jestelmissä, joita käsitellään seuraavissa kappaleissa. Energiatehokkuushankkeissa energia-

tehokkuuden parantamisen kohteeksi valitut järjestelmät riippuvat pitkälti kohteen laajuu-

desta, tilaajan tarpeista sekä järjestelmien potentiaalista tuottaa säästöjä. Kohteen laajuu-

desta riippuen toimenpiteitä voidaan kohdistaa esimerkiksi yksittäisiin järjestelmiin tai 
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vaihtoehtoisesti laajemmissa ja useampia järjestelmiä sisältävissä kiinteistöissä järjestel-

mäkokonaisuuksien välillä esimerkiksi kierrättämällä sisäisiä kuormia.  

3.5.1 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon tehtävä rakennuksissa on ylläpitää ilman laatua korvaamalla ”vanha” ilma 

tehokkaasti raittiilla ilmalla sekä poistaa sisäilmaa pilaavia epäpuhtauksia ja estää niiden 

leviäminen oleskeluvyöhykkeelle. Ilmanvaihtoa kuvataan yleensä tulo- tai poistoilmamää-

rällä, joka on dm³/s henkilöä tai pinta-alaa eli neliömetriä kohden (Seppänen. 1996, s.321).  

Ilmanvaihdon energiankulutus koostuu tuloilman etu- sekä jälkilämmittämisestä, raken-

nuksen vuotoilman lämmittämisestä, ilmaa siirtävien puhaltimien sähkönkulutuksesta, 

jäähdytysenergian kulutuksesta sekä mahdolliseen kostutukseen käytettävästä energiasta. 

(Seppänen. 2004, s.100) 

 

Ilmanvaihdon energiatehokkuuteen vaikuttavat ilmatase, kohdepoistojen toimivuus, ener-

giatehokas ilmanvaihtotekniikka, lämmöntalteenotto, automaatio, huolto ja kunnossapito, 

likaantumisen hallinta sekä mittaaminen ja seuranta. (Motiva. 2016) 

 

Rakennusten energiankulutuksesta huomattava osa kuluu ilmanvaihdon käyttämään läm-

mitysenergiaan sekä kiinteistösähköön. Näihin kulutuksiin vaikuttaa ilmanvaihdon ilma-

määrä sekä ilmanvaihtojärjestelmän rakenne ja toiminta. Lämmitysenergian käyttöön vai-

kuttaa alentavasti poistoilman lämmöntalteenotto ja puhaltimien sähköenergian kulutuk-

seen voidaan vaikuttaa järjestelmäsuunnittelulla sekä puhaltimien valintaa kehittämällä ( 

Finvac. 2017, s.7). Puhaltimien sähköenergian kulutusta on saatu vähennettyä asettamalla 

vaatimuksia ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholle, jota kuvataan SFP-luvulla (spe-

cific fan power), jonka yksikkönä käytetään yleisesti kW/m³/s. SFP-luku ilmoittaa puhal-

timien sähköverkosta ottaman tehon rakennuksen läpi siirrettyä ilman tilavuusvirtayksik-

köä kohden (Retermia. 2020) 

 

Suomessa ilmanvaihdon osuus rakennusten kokonaisenergiankäytöstä on noin 40 prosent-

tia, josta ilmanvaihdon osuudeksi muodostuu rakennustyypistä riippuen 10-15 prosenttia. 

Esimerkiksi asuinkerrostaloissa, joissa ilmanvaihtokonetta ei ole varustettu lämmöntal-

teenotolla, ilmanvaihdon lämmitykseen kuluu 23 prosenttia ja puhallinsähköön 4 prosenttia 
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kokonaiskulutuksesta ja ilman lämmön talteenottoa varustetuissa taloissa ilmanvaihdon 

lämmitykseen kuluu 8 prosenttia ja puhallinsähköön 9 prosenttia kokonaisenergian kulu-

tuksesta. Toimisto- ja liikerakennuksissa ilmanvaihdon lämmityksen osuus on 37-46 pro-

senttia ja puhallinsähkön kuluttama osuus noin 5-6 prosenttia ilman lämmöntalteenottoa 

olevissa rakennuksissa ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla varustetuissa toimisto- ja lii-

kerakennuksissa ilmanvaihdon lämmityksen osuus on 11-15 prosenttia ja puhallinsähkön 

osuus noin 16 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. (Finvac. 2017, s.8-9) 

 

Energiatehokkuusprojekteissa ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamistoimenpiteinä 

voidaan suorittaa vanhojen ilmanvaihtokoneiden uusimista, jolloin usein puhaltimien säh-

köenergiankulutusta saadaan vähennettyä SFP-luvun pienentyessä, lämmöntalteenoton 

hyötysuhdetta voidaan parantaa, kun vanha tekniikka vaihdetaan uuteen tai lisäämällä sel-

laiseen ilmanvaihtokoneeseen tai erillispoistoihin lämmöntalteenotto, jossa sitä ei aikai-

semmin ole ollut, ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja voidaan muokata vastaamaan raken-

nuksen käytön tarvetta ja varsinkin suurissa rakennuksissa, joissa ilmamäärät ovat suuret, 

tarpeenmukaisen ilmanvaihdon rakentaminen tuottaa säästöjä, kun ilmamääriä saadaan pu-

dotettua käyttöä vastaavan tarpeen mukaiseksi. Ilmamääräsäätimillä tilojen ilmamääriä 

voidaan ohjata ilman laadun, eli esimerkiksi lämpötilan tai hiilidioksidipitoisuuden mu-

kaan, jolloin vältytään turhan suurilta ilmamääriltä. Tuloilman oikean lämpötilan säätö 

tuottaa myös säästöjä energiassa, kun tiloihin ei lämmityskaudella tuoda liian lämmintä 

ilmaa. (Motiva. 2016) 

3.5.2 Lämmitys ja jäähdytys sekä käyttövesi 

Lämmitys ja lämpimän käyttöveden valmistus liittyvät jokaisen asuin- ja melkein kaikkien 

ei-asuinrakennuksen energiankulutukseen. Teollisuudessa lämpöenergiaa käytetään raken-

nusten sekä käyttöveden lämmittämisen lisäksi runsaasti myös erilaisissa prosesseissa. Ra-

kennuksen lämmitys voidaan toteuttaa vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä, kuten patte-

riverkostolla, lattialämmityksellä tai esimerkiksi ilmalämmityksellä, jolloin ilmanvaihtojär-

jestelmän lämmityspatterissa kiertää lämmin vesi. Vaihtoehtoinen tapa on käyttää suoraa 

sähkölämmitystä, kuten sähköpattereita tai sähköistä lattialämmitystä. Lämmitysjärjestel-

män valinnassa vaikuttavia tekijöitä ovat talon koko, käyttäjän tottumukset, rakennuspaik-

ka, käyttäjien taloudellinen tilanne sekä ympäristövaikutukset. (Motiva. 2021a) 
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Yleensä lämpimän käyttöveden tuotanto rakennuksissa määräytyy lämmitysjärjestelmän 

energianmuodon mukaan. Esimerkiksi kaukolämpökohteissa lämmin käyttövesi tuotetaan 

kaukolämpösiirtimellä ja vastaavasti sähkölämmitteisissä taloissa lämmin käyttövesi tuote-

taan sähköllä. Käyttöveden lämmityksen osuus kiinteistöjen energiankulutuksesta tulee 

kasvamaan, kun rakennuskannan energiatehokkuutta parannetaan korjaus- ja uudisraken-

tamisen myötä. Käyttöveden kulutuksen vähentämisessä on tehokas tapa alentaa käyttöve-

siverkoston painetta paineenalentimella.  

 

Rakennuksen elinkaaren aikana lämmitys aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen, 

jota voidaan pienentää lämmitysenergian tarpeen vähentämisellä mm. rakenteellisin ratkai-

suin sekä valitsemalla vähäpäästöinen energiamuoto. Lämmityksen kustannukset koostuvat 

lämmitysjärjestelmän investointikustannuksesta sekä käyttökustannuksesta ja yleisesti näi-

den osuudet elinkaarikustannuksista muodostuvat energian hinnan erotuksesta. Korkeam-

man hankintahinnan lämmitysjärjestelmissä yleensä energiakustannukset ovat pienemmät 

ja taas vastaavasti pienemmän hankintakustannuksen järjestelmissä energiakustannukset 

suuremmat. Tämän vuoksi lämmitysjärjestelmää valittaessa tulisi ajatella koko rakennuk-

sen elinkaarikustannuksia ja energian hintojen muuttumista tulevina vuosina. (Motiva. 

2021a) 

 

Vuonna 2019 rakennusten lämmitykseen kului 78,5 TWh energiaa, joka on 26,1 prosenttia 

energian loppukulutuksesta (Suomen virallinen tilasto. 2020). Asumiseen kului vuonna 

2019 yhteensä noin 65 TWh energiaa, josta vajaa 67 prosenttia kohdistui tilojen lämmityk-

seen ja 15 prosenttia käyttöveden lämmitykseen (Suomen virallinen tilasto. 2019b). 

 

Kaukolämmön loppukulutus Suomessa vuonna 2019 oli 33,2 TWh, josta asuinrakennusten 

osuus oli 53,6 % kaukolämmön käytöstä (Energiateollisuus ry. 2020a). Kuvassa 9 on esi-

tetty Suomen asuin- ja palvelurakennusten lämmitysmuotojen jakautuminen lämmitykseen 

käytetyn energian mukaan vuonna 2018. Kaukolämmön osuus uudisrakennusten lämmi-

tysmuodoista vuonna 2019 oli myönnettyjen rakennuslupien mukaan (lämmitetty raken-

nustilavuus) noin 57 %, lämpöpumppujen osuus noin 21 % ja sähkölämmityksen osuus 
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noin 13 %, jäljelle jäävien 9 % lämmitysmuotona on puu, maakaasu tai kevyt öljy. (Ener-

giateollisuus ry. 2020b, s.19-20) 

 

 

 

Kuva 9.  Asuin- ja palvelurakennusten lämmitysmuodot Suomessa vuonna 2018. (Mukaillen: Energiateolli-

suus ry. 2020b, s.19) 

 

 

Vuonna 2019 kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden sekä hukkalämmön 

yhteenlaskettu osuus oli 53 % energialähteistä. Uusiutuvien energialähteiden osuus on yli 

kaksinkertaistunut kaukolämmön tuotannossa ja hukkalämpöjen osuus yli kolminkertaistu-

nut vuosien 2009 ja 2019 välillä. Kaukolämmön tuotannon päästöt riippuvat pitkälti ener-

gialähteistä, jotka vaihtelevat alueellisesti. Kaukolämmön tuotannon päästöt tuotettua 

energiayksikköä kohden ovat laskeneet kymmenessä vuodessa 2009-2019 aikana 37 %, 

kun kivihiilen, maakaasun sekä turpeen käyttö on kääntynyt laskuun. Vuonna 2019 kauko-

lämmön tuotannon ominaispäästöt olivat keskimäärin 130 gCO2/kWh. (Energiateollisuus 

ry. 2020b, s.16) 

 

Kaukolämmön hinta uudisrakennuksissa on noussut esimerkiksi kerrostalokohteissa vuo-

sien 2011 ja 2019 välillä noin 17 €/MWh, kun se vuonna 2011 oli noin 60 €/MWh ja 
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vuonna 2019 se oli noin 77 €/MWh. Edellä mainittu kaukolämmön hinta pitää sisällään 

verot, teho- ja energiamaksut. (Energiateollisuus ry. 2020b, s.14) 

 

Nykypäivänä myös jäähdytysjärjestelmät ovat yleisiä erilaisissa kiinteistöissä sekä teolli-

suuden prosesseissa. Jäähdytystä voidaan käyttää rakennuksissa tilojen viilentämiseen mu-

kavuustarkoituksessa ilmanvaihtojärjestelmän jäähdytyspatterin avulla tai erillisellä tila-

jäähdytyksellä, kone- ja laitetiloissa laitekuorman ylilämmön poistamiseen ja esimerkiksi 

elintarvikekaupoissa kylmäosastoilla pakastealtaissa ja kylmäkaapeissa. Jäähdytystä voi-

daan tuottaa esimerkiksi kiinteistökohtaisesti nestekiertoisiin jäähdytysverkostoihin veden-

jäähdytyskoneilla ja lämpöpumpuilla tai laitekohtaisilla suorahöyrysteisillä kylmäkoneilla. 

Niillä alueilla, jota palvelevat kaukojäähdytysverkostot, voidaan rakennuksen tai proses-

sien jäähdytysenergia tuottaa kaukojäähdytyksen avulla. Kaukojäähdytyksessä samoilla 

lämpöpumpuilla tuotetaan yleensä sekä lämpöä, että jäähdytystä, jolloin jäähdytysvesi 

kylmenee ja kaukolämpövesi lämpenee samassa prosessissa. Kaukojäähdytyksessä voidaan 

hyödyntää lisäksi vesistöjen ja ulkoilman energiaa sopivilla ulkoilman lämpötiloilla. Kau-

kojäähdytyksen tuotanto vuonna 2019 oli 280 GWh ja suurin osa kaukojäähdytysenergias-

ta, 66 % tuotettiin lämpöpumpuilla. 21 % kaukojäähdytyksestä tuotettiin vapaajäähdytyk-

sellä, 9 % kompressorilla ja 4 % absorptiolämpöpumpuilla vuonna 2019. (Energiateolli-

suus ry. 2020b, s.22-23) 

3.5.3 Lämmön talteenotto ja lämpöpumput 

Lämmöntalteenottojärjestelmiä on hyödynnetty ilmanvaihtojärjestelmissä jo 1970 luvulta 

saakka ja vuoden 1987 rakentamismääräyskokoelman D2 Rakennusten sisäilmasto ja il-

manvaihto osassa on ensimmäistä kertaa ollut vaatimus LTO:n käyttämisestä ilmanvaihto-

järjestelmissä, jossa lämpötilahyötysuhdevaatimus on ollut 50% (Ympäristöministeriö. 

1987, s.11). Viimeisimmän lämmöntalteenottojärjestelmää koskevan rakentamismääräyk-

sen, Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta mukaan il-

manvaihtojärjestelmän poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on vertailuläm-

pöhäviön laskennassa 55%, mutta tässä tapauksessa heikompaa vuosihyötysuhdetta voi-

daan kompensoida muilla rakennusosilla (Ympäristöministeriö. 2017b). EU:n Komission 

asetuksen 1253/2014 mukaan ilmanvaihtokoneiden kuiva lämpötilahyötysuhde tasailma-

virroilla tulee olla muissa, kuin asuinrakennuskäytössä olevissa ilmanvaihtokoneissa vuo-
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desta 2018 eteenpäin pyörivillä lämmönsiirtimillä, vastavirtalämmönsiirtimillä sekä le-

vylämmönsiirtimillä vähintään 73% ja nestekiertoisilla LTO:lla 68% (Euroopan unioni. 

2014). Ilmanvaihtojärjestelmissä lämpöä poistoilmasta voidaan ottaa talteen esimerkiksi 

pyörivällä lämmönsiirtimellä, vasta- tai ristivirtalämmönsiirtimellä tai nestekiertoisella 

lämmöntalteenotolla, jolloin lämmöntalteenottopatterin läpi kulkevasta ilmasta siirtyy läm-

pöä patterin sisällä kiertävään fluidiin ja näin lämpöä voidaan siirtää esimerkiksi tuloil-

maan patterin kautta tai lämmönsiirtimen välityksellä nesteverkostoihin. Yleensä poistoil-

masta otettaessa lämpöä talteen ja siirrettäessä se nesteverkostoon käytetään lämpöpump-

pua, jotta nesteen lämpötila saadaan nostettua tarvittavan korkealle tasolle.  

 

Nestekiertoisissa verkostoissa lämpöä voidaan ottaa talteen lämmönsiirtimien välityksellä 

suoraan verkostosta toiseen tai käyttää lämpöpumppua, jolloin talteen otettua lämpöä voi-

daan hyödyntää helpommin ja hyödynnettävän lämmön käyttökohteiden määrä on laajem-

pi. Esimerkiksi teollisuudessa on paljon hukkalämmönlähteitä, joissa ei vielä ole hyödyn-

netty hukkalämmöntalteenottoa. Myös kaupan alalla runsaasti kylmälaitejärjestelmiä, joista 

lauhdelämpö voidaan ottaa talteen ja hyödyntää lämpöpumpun avulla kiinteistön lämmitys-

järjestelmissä sekä lämpimän käyttöveden valmistuksessa. Teollisuuden kohteissa esimer-

kiksi lämpöpumppuvalmistaja Calefa Oy ilmoittaa asiakkaidensa kohteissa olevien hukka-

lämmön hyödyntämisen lämpöpumppuinvestointien tuoton olevan tyypillisesti 30-100% 

(Calefa Oy. 2021). Kaisa Konnun ja Jussi Vimparin tekemässä Energiateollisuus Ry:n ti-

laamassa tutkimuksessa liittyen kaukolämmön kilpailukykyyn kiinteistökohtaisten energia-

ratkaisujen kanssa todetaan lämpöpumppujärjestelmien IRR-tuottojen (sisäsinen korkokan-

ta) olevan uusissa rakennuksissa kiinteistötyypistä riippuen 13,1-15,9%, kun kyseisten 

kiinteistötyyppien tuottovaatimukset ovat 4,2-6,6%, eli lämpöpumppuinvestointi on tämän 

tutkimuksen mukaan erittäin kannattava. Tarkasteltuja kiinteistötyyppejä olivat asuinkiin-

teistö, toimistorakennus, logistiikan rakennus sekä liikehuoneistot. Kyseisissä kohteissa 

optimaaliset lämpöpumppujen koot olivat tehollisesti 29,5- 43,8% maksimitehosta, jolloin 

lämpöpumpulla tuotetaan 93,2-96,5% kokonaisenergiasta. (Kontu & Vimpari. 2020, s.13) 

 

Jätevedestä voidaan ottaa keskitetysti lämpöenergiaa talteen lämmönvaihdinta tai lämpö-

pumppua hyödyntäen. Kun jätevedestä otetaan lämpöä talteen pelkällä lämmönvaihtimella, 

voidaan talteen otettu lämpö käyttää hyödyksi esimerkiksi tuloilman tai käyttöveden esi-
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lämmityksessä. Hyödynnettäessä lämpöpumppua jäteveden lämmön talteenotossa voidaan 

talteen otettu lämpö käyttää tehokkaammin hyödyksi. Jätevedestä lämpöä voidaan ottaa 

talteen joko kiinteistökohtaisesti tai jätevedenpuhdistamolla. Kiinteistökohtaisessa jäteve-

den lämmöntalteenotossa lämpöä otetaan yleensä talteen harmaasta vedestä ja potentiaali-

simpia käyttökohteita ovat suuret asuinkiinteistöt, uimahallit, sairaalat, pesulat, hotellit se-

kä teollisuuskiinteistöt. Mitä korkeampi lämpötila ja suurempi virtaus jätevedellä on, sitä 

paremmat säästömahdollisuudet investoinnilla on. (Tom Allen Senera. 2021) 

 

Motiva on teettänyt kyselytutkimuksen yritysten energiatulevaisuuden näkymistä vuonna 

2021, jossa energia-alan, teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan edustajien vastausten 

mukaan todennäköisimmät energiaratkaisujen investoinnit lähitulevaisuudessa ovat hukka-

lämpöpä hyödyntävät suuret lämpöpumput (teho yli 50 kW), yhdistetty jäähdytyksen ja 

lämmityksen tuotanto lämpöpumpuilla ja maalämmön hyödyntäminen. (Motiva. 2021b, 

s.18) 

3.5.4 Kaksisuuntainen kaukolämpö 

Kaksisuuntaisen kaukolämmön avulla voidaan hyödyntää hukka- ja ylijäämälämpöä, jota 

ei itse voida käyttää paikallisesti. Ensisijaisesti kiinteistössä syntyvä hukkalämpö kehote-

taan hyödyntämään kuitenkin omaan käyttöön. Kaksisuuntaisessa kaukolämmössä kauko-

lämpöverkostoon liittynyt asiakas sekä ostaa kaukolämpöä itselleen, että myy omaa läm-

möntuotantoaan tai hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon. Käytettäessä kaksisuuntaista kau-

kolämpöä, saadaan kaukolämpöverkostoa hyödynnettyä tehokkaammin ja käytettäessä 

hukkalämpöä hyödyksi voidaan vähentää polttoaineiden kulutusta lämpölaitoksissa. Poten-

tiaalisimmat kaksisuuntaisen kaukolämmön tuottajat ovatkin juuri sellaisia toimijoita, joilla 

hukkalämpöä tai ylijäämälämpöä on pienillä kustannuksilla ja helposti siirrettävissä ver-

kostoon. Tällaisia toimijoita ovat mm. teollisuus, datakeskukset sekä kohteet, joissa on 

suuret jäähdytystehot. (Energiateollisuus ry. 2016, s.1-2) 

 

Kaksisuuntaisessa kaukolämmössä asiakkaan myydessä lämpöä verkkoon päin pyritään 

ensisijaisesti lämpö syöttämään kaukolämpöverkoston menoputkeen. Kaukolämmön me-

noputkessa veden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan tyypillisesti välillä 

+75…+115 °C, ja paluuputkessa n. +40…+60 °C. Kaukolämpöverkostoon syötettävän 
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lämmön lämpötilataso määrittelee, että kuinka paljon lämpöenergiaa voidaan syöttää ver-

kostoon sekä minkälaisella tekniikalla tämä voidaan toteuttaa. Kaukolämpöverkoston me-

nopuolelle syötettäessä lämpöä, on sinne syötettävän lämmön lämpötilataso oltava korke-

ampi ja usein joudutaankin käyttämään lämpöpumppua, jotta matalalämpöinen hukkaläm-

pö saadaan riittävän korkealle lämpötilatasolle. Jos kaksisuuntaisessa kaukolämmössä 

asiakas syöttää ylijäämä- tai hukkalämpöä kaukolämpöverkoston paluuputkeen, nousevat 

verkoston lämpöhäviöt ja verkon hyötysuhde heikkenee. Tämä vaikuttaa myös alentavasti 

mm. lämmöntuotantolaitosten savukaasujen lämmöntalteenottolaitteistojen sekä yhteistuo-

tantosähkön määrään, jos kaukolämmön paluuveden lämpötila on korkeampi. Tätä paluu-

veden lämpötilan noususta johtuvaa haittaa voidaan pienentää tai poistaa kokonaan paluu-

veden lämpöä hyödyntävillä lämpöpumpuilla tai muulla paluuputkeen liittyvällä kulutuk-

sella. Kaukolämpöverkostojen lämpötilan laskeminen matalalämpöverkostoiksi (esim. 

+65…+90 °C) mahdollistaisi matalammassa lämpötilassa olevien hukkalämpöjen hyödyn-

tämisen. (Energiateollisuus ry. 2018, s.1-3) 

3.6 Muut osa-alueet 

LVI-järjestelmien lisäksi energiatehokkuutta voidaan parantaa sekä pienentää hiilijalanjäl-

keä mm. valaistuksen sekä rakenteiden muutoksilla tai lisäämällä uusiutuvia energiantuo-

tantomuotoja, kuten aurinkopaneeleita sekä automaatiojärjestelmien parannuksella. Valais-

tuksessa energiatehokkuutta voidaan parantaa muuttamalla valaisintyypit esimerkiksi 

LED-valaisimiksi sekä käyttää liiketunnistimia ja vaikuttamalla valaistuksen ohjaukseen, 

jolloin valaistusta voidaan käyttää tarpeenmukaisesti ja vältytään turhalta sähköenergian 

kulutukselta. Rakenteiden lämmönläpäisyarvon parantamisella voidaan vaikuttaa varsinkin 

vanhojen rakennusten osalta suuresti lämpöenergian kulutukseen. Kustannustehokkaimmat 

rakenteisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat yläpohjan lisälämmöneristys sekä ikkunoiden 

uusiminen ja ulkoseinien pintamateriaalin uusimisen yhteydessä lisälämmöneristys (Moti-

va. 2017, s.16). Kiinteistön omaa uusiutuvan energian tuotantoa voidaan lisätä esimerkiksi 

aurinkopaneeleilla, joiden käyttö sähkön tuotannossa on Suomessa kasvanut 29 GWh:sta 

173 GWh:n vuosien 2015-2019 aikana (Suomen Virallinen Tilasto. 2021). Rakennusauto-

maatiojärjestelmien modernisoinnilla voidaan saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa, kun 

taloteknisiä järjestelmiä voidaan ohjata ja seurata tehokkaasti. Modernilla rakennusauto-

maatiojärjestelmällä mahdollistetaan optimaaliset olosuhteet kiinteistössä samalla, kun 
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lämmitystä, jäähdytystä sekä ilmanvaihtoa voidaan ohjata tarpeenmukaisesti. Rakennusau-

tomaatiojärjestelmän avulla voidaan integroida eri järjestelmiä toimimaan synkronoidusti, 

jolloin vältytään esimerkiksi samanaikaiselta lämmitykseltä ja jäähdytykseltä.  

3.7 Avustukset ja tuet 

Energiatehokkuushankkeisiin on tiettyjen ehtojen täyttyessä mahdollista saada tukea ja 

avustusta. Asuinrakennuksille ja ei-asuinrakennuksille tuen myöntävät eri tahot.  Valtion 

rahoittaman energiatuen muille kuin asuinrakennuksille myöntää suomalainen julkinen 

toimija, Business Finland, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta, kansainvälistymispalveluita 

sekä matkailun ja investointien edistämisen palveluja. Asuinrakennuksille tarkoitettua 

energia-avustusta vuosille 2020-2022 myöntää asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

ARA.  

 

Business Finlandin myöntämän energiatuen tavoitteena on edistää uusia ja innovatiivisia 

ratkaisuja energiajärjestelmien muuttamiseksi vähähiilisiksi pitkällä aikavälillä. Energiatu-

kea voi saada investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuo-

tantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja muu-

toin energiajärjestelmien muuttamista vähähiiliseksi. Energiatuen myöntämisessä etusijalla 

ovat uuden teknologian hankkeet, mutta myös tavanomaisen teknologian hankkeille voi-

daan harkitusti myöntää tukea. Uuden teknologian piiriin kuuluvat sellaiset ratkaisut, joita 

ei ole vielä laajasti kokeiltu Suomessa ja näiden teknologioiden käyttöönottoon liittyy 

usein tavanomaiseen teknologiaan verrattuna ylimääräisiä kustannuksia sekä riskejä. Uu-

della teknologialla pyritään saavuttamaan pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteet.  

Energiatuen tarkoituksena on aiheuttaa merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen, 

jonka takia tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä ja lisäk-

si tukea voidaan myöntää vain aikaisintaan rahoituspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuk-

siin. (Business Finland. 2021) 

 

Valtion rahoittaman energiatuen uusiutuvan energian käyttöön liittyvien sekä energiansääs-

töön ja energiankäytön tehostamiseen liittyvien investointi- ja selvityshankkeiden hake-

mukset toimitetaan innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin sähköisen asiointipalve-

lun kautta. Pääsääntöisesti Business Finland käsittelee tukihakemukset, mutta työ- ja elin-
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keinoministeriö (TEM) päättää tuen myöntämisestä investointihankkeisiin, jos hankkeen 

hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa tai uuden teknologian hankkeissa hy-

väksyttävät kustannukset ylittävät 1 000 000 euroa. (Työ ja elinkeinoministeriö. 2021) 

 

Business Finlandin myöntämää energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset sekä 

yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Kyseistä energiatukea ei myönnetä asunto-

osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, maatiloille tai niiden yhteydessä toteutettaville hankkeil-

le, lukuun ottamatta hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotanto-

toiminnan ulkopuolella, kalastus- ja viljelyalan yrityksille, valtionosuutta saaville perusta-

mishankkeille, organisaatioille, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta tai valti-

on talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun hallinto-organisaatioon kuulu-

ville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille. Tämän lisäksi tuen myöntämiseen vai-

kuttava hakijan maksukyky ja osakepääoman menetys, yrityksen verovelka ja aikaisempien 

Tekes- /Business Finland -lainojen rästit, maksuhäiriöt ja muut hoitamattomat taloudelliset 

velvoitteet, projektisuunnitelman olemassaolo tai sen ylimalkaisuus sekä yrityksen muu 

oma tai vieras rahoitus, jota investointi tai selvitys edellyttää. (Business Finland. 2021) 

 

Uusiutuvan energian investointien selvityshankkeille, jotka koskevat kuntasektorin uusiu-

tuvan energian katselmuksia on mahdollista saada tukea 50 % ja investointihankkeille 10–

30 % investoinnin kohteesta riippuen. Esimerkiksi lämpökeskushankkeiden investoinneille 

on mahdollista saada 10–15 %, lämpöpumppuhankkeiden investoinneille 15 % ja biokaa-

suhankkeiden investoinneille 20-30 % energiatukea. Uusiutuvan energian investointihank-

keille on kuitenkin rajoituksia, esimerkiksi tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa teh-

täviin hankkeisiin (pois lukien uusi teknologia ja aurinkosähköhankkeet), tuettavien hank-

keiden investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 €, energiatukea myönnetään 

päästökauppalain (311/2011) alaisen toiminnan liittyviin hankkeisiin vain uuden teknolo-

gian tapauksessa ja tukea ei voi saada lämmöntuotantohankkeet, jossa kaukolämmöstä siir-

rytään erilliseen lämmöntuotantoon. (Business Finland. 2021) 

 

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävien investointien selvityshankkeille on mah-

dollista saada 50 % energiatukea, jos kyseessä on energiatehokkuussopimuksen piiriin 

kuuluva kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmus. Muut energiakat-
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selmukset, -analyysit ja selvityshankkeet voivat saada 40 % energiatukea. Investointihank-

keille voi saada energiatukea 20 %, jos yritys tai yhteisö kuuluu energiatehokkuussopi-

muksen piiriin ja 25 %, jos edellä mainitussa tapauksessa käytetään ESCO-palvelua. Muut 

kuin energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ja yhteisöt voivat saada 15 % ener-

giatukea investointihankkeille, jos hankkeessa käytetään ESCO-palvelua. Uutta teknologi-

aa käyttäville energiatehokkuuden ja energiansäästön investointihankkeille on mahdollista 

saada tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %), tämä koskee myös energiatehokkuus-

sopimusten ulkopuolisia kuntia ja yrityksiä. Myös energiansäästöä ja energiatehokkuutta 

edistäville investointihankkeille myönnettävälle energiatuelle on rajoituksia. Esimerkiksi 

suurille yrityksille energiatuen enimmäismäärä on 30 %, tuettavien hankkeiden investoin-

tikustannusten on oltava vähintään 10 000 €, ESCO-palveluja käyttävissä hankkeissa edel-

lytyksenä on vähintään 50 % säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissääs-

töistä tulee euromääräisesti laskettuna olla 80 % todentamisjakson aikana, päästökauppa-

lain alaisen toiminnan investointihankkeille voidaan myöntää energiatukea vain niille osil-

le, jotka sisältävät uutta teknologiaa tai kun investoinnin avulla saatava taloudellinen hyöty 

on vähäinen, tukea ei voi saada valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkei-

siin eikä rakennuksen eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai mui-

hin vastaaviin ratkaisuihin, tukea ei myöskään myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin 

energiatehokkuushankkeisiin (pois lukien uusi teknologia). Uusiutuviin energialähteisiin ja 

energiatehokkuuteen liittyvät uuden teknologian investoinnit voivat saada enintään 40 % 

energiatukea.  (Business Finland. 2021) 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asuinrakennuksille energiatehok-

kuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. ARA:n myöntämää energia-

avustusta voiva hakea valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 

omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, taloyhtiöt sekä 

pientalojen omistajat. Avustusta ei myönnetä yhteisölle, joka harjoittaa muuta taloudellista 

toimintaa tai joiden osakkeista puolet on taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön omis-

tuksessa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on laskennallisen E-luvun (kWh/m²a) 

parantuminen, josta on määritelty eri kohteille vaatimuksia. Lisäksi toimenpiteen kohteena 

olevan rakennuksen pinta-alasta on vähintään puolet oltava ympärivuotisessa asuinkäytös-

sä ja avustettavien toimenpiteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon 
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odotettavissa oleva asuinkäyttöikä ja asuinkäyttötarve huomioiden. Avustukselle on myös 

ehtona se, että avustuksen saajalle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan toi-

menpiteeseen. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 2020a, s.3)  

 

ARA:n myöntämän avustuksen suuruus riippuu siitä, minkä verran rakennuksen energiate-

hokkuus parantuu korjausten myötä verrattuna rakentamisajankohdan lähtötasoon. Avus-

tuksia voi saada sellaisen hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin, jonka yhtey-

dessä parannetaan energiatehokkuutta rakennustyypistä riippuen. Avustusta voidaan myön-

tää, jos toimenpiteellä saavutetaan prosentuaalinen parannus E-luvussa, energiatehokkuus 

paranee lähes nollaenergiatasolle tai jos rakennus täyttää jo lähes nollaenergiatason raken-

tamisajankohtanaan, korjauksissa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa (4/13, 7 §) 

säädettyä vähimmäistasoa. E-luvun parantamisvaatimuksena on asuinkerros- ja rivitaloissa 

20 % ja ketjutaloissa 30 % parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 

§:ssä on säädetty vähimmäistaso. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että korjausten jälkei-

nen E-luku kerrostaloissa on enintään 0,68 x rakentamisvuoden E-luku ja rivitaloissa 0,64 

x rakentamisvuoden E-luku. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 2020a, s.4-5) 

 

ARA:n myöntämän energia-avustuksen enimmäismäärä on edellä mainitun E-luvun pro-

sentuaalisen parantamisen tapauksessa 4000 euroa per hankkeen kohteena olevan raken-

nuksen asuinhuoneista. Jos taas energiatehokkuus paranee korjauksen myötä lähes nolla-

energiatasolle tai jo lähes nollaenergiatason rakennuksessa ympäristöministeriön asetuk-

sessa (4/13, 7 §) säädetylle vähimmäistasolle, voi avustuksen enimmäismäärä olla 6000 

euroa per hankkeen kohteena olevan rakennuksen asuinhuoneisto. Energiatehokkuutta pa-

rantavista ja avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista sisältäen toteutuneet suunnittelu-

kustannukset, voi avustus olla enintään kuitenkin 50 %. Käytäntö on, että pienimmän avus-

tussumman antava ehto toteutuu. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 2020a, s.5) 

 

Avustettavista korjaustoimenpiteistä on annettu ARA:n toimesta listaus, jossa on määritet-

ty eri toimenpiteille avustuksen laskennassa huomioitavat osuudet toimenpiteiden kustan-

nuksissa sekä avustuksen enimmäisosuus toimenpiteiden kustannuksista eli 50 % avustet-

tavaksi huomioitavasta osuudesta. Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huo-

mioida vain tietty osuus kokonaiskustannuksista avustuksen laskennassa, jotka vaihtelevat 
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20-100 %:n välillä. Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen lämmöntalteenotolla, 

ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisäämisen tai muun lämmöntalteenoton lisäämisen ta-

pauksessa avustuksen laskennassa huomioitava osuus toimenpiteiden kustannuksista on 50 

%. Näin saadaan avustuksen enimmäisosuudeksi 25 % toimenpiteiden kustannuksista, kun 

avustettavaksi huomioitavasta osuudesta otetaan huomioon 50 %. Öljylämmityksestä luo-

pumisen tapauksessa avustuksen laskennassa huomioitava osuus toimenpiteen kustannuk-

sista on 100 %, jolloin taas avustuksen enimmäisosuus toimenpiteen kustannuksista on 50 

%. Myös rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyillä mit-

tauksilla sekä suunnittelukustannukset sisältäen E-luvun laskennasta ja energiatodistukses-

ta aiheutuneet kustannukset ovat sellaisia kuluja, joiden avustuksen laskennassa huomioi-

tava osuus on 100 %. Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet, putkien eristys alkupe-

räistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä, lisälämmöneristykset yleensä sekä 

ikkunoiden ja ovien uusiminen ovat sellaisia toimenpiteitä, joille avustuksen laskennassa 

huomioitava osuus on 20 % toimenpiteen kustannuksista ja näin ollen avustuksen enim-

mäisosuus toimenpiteen kustannuksista on 10 %. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 

2020b) 
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4 TOTEUTUS- JA PALVELUMALLIT 

Energiatehokkuushankkeissa käytetään erilaisia toteutus- ja palvelumalleja hankkeen laa-

juudesta sekä luonteesta riippuen. Myös tilaajaorganisaation osaamisen sekä resurssien ta-

so vaikuttaa sopivan toteutus- ja palvelumallin valintaan. Toteutusmallilla tai toteutusmuo-

dolla tarkoitetaan tapaa, jolla hanke kilpailutetaan tai hankitaan, kuinka suunnittelu ja to-

teutus tuotetaan sekä sopimusmuotoa, jolla määritellään vastuut ja sovitaan kaupallisista 

ehdoista. Toteutusmuodolla määritellään myös se, kuinka hankkeen tehtävät sekä hyödyt ja 

riskit jakautuvat eri osapuolille. (RT 10-11223. 2016, s.1) 

 

Toteutusmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä RT 10-11223 mukaan ovat mm. 

- rakennushankkeen laajuus 

- tekninen vaativuus 

- erityisolosuhteet 

- aikataulu 

- riskien hallinta 

- tiedot käyttäjistä 

- markkinatilanne 

Toteutusmuodon valinta määrittää myös hankkeen rakennuttamis- ja suunnittelupalvelui-

den sekä urakoitsijan hankintatavan, sopimusperusteet, vastuunjaot sekä johtamisen peri-

aatteet. (RT 10-11223. 2016, s.1) 

 

Valittaessa toteutus- ja palvelumallia tulee rakennuttajan ymmärtää hankkeen tavoitteet ja 

kuinka ne varmimmin saavutetaan, mitkä asiat hankinnassa ovat tärkeimpiä, minkälaisia 

riskejä hankkeessa voi esiintyä ja kuinka nämä riskit luontevimmin jaetaan eri osapuolten 

kesken. Rakennuttajan on myös mietittävä, että minkälaisilla sopimuksilla ja suunnitelmien 

valmiusasteella (hanke-, ehdotus-, yleis- vai toteutussuunnitelmat) sekä muilla sopimus-

kohteeseen liittyvillä tiedoilla tehtävien suoritusvastuu siirretään urakoitsijoille. Rakennut-

taja voi suorittaa itse päätoteuttajatehtävät ja hoitaa hankintaprosessin omana työnään tai 

vaihtoehtoisesti valjastaa rakennuttajakonsultin kyseisiin tehtäviin. Toteutusmuodon valin-

nalla päätetään myös, että mitä suunnittelu- ja urakkamuotoa hankkeessa käytetään. Suun-

nittelumuodolla tarkoitetaan sitä, että minkälaisilla ehdoilla suunnittelijan kanssa toimitaan 

ja kuinka suunnittelijoiden sopimussuhteet määräytyvät suhteessa toisiinsa, rakennuttajaan 
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sekä urakoitsijoihin. Suunnittelusopimuksen mukaan määräytyvät suunnittelutehtävien laa-

juus, sisältä, aikataulu sekä maksuperusteet. (RT 10-11223. 2016, s.1-2) 

 

Hankkeeseen valittavalla urakkamuodolla määritellään ehdot, joilla urakoitsijoiden kanssa 

toimitaan. Urakkamuotoja voidaan jaotella suoritusvelvollisuuden laajuuden ja urakkahin-

nan maksuperusteen mukaan. Tämän lisäksi urakkamuodolla kuvataan urakoitsijoiden vä-

lisiä suhteita, jotka voidaan jaotella pää-, sivu-, ali-, osa- ja erillisurakoihin. Käytettävä 

urakkamuoto sekä urakoitsijoiden väliset suhteet määritellään urakkasopimuksessa. (RT 

10-11223. 2016, s.2) 

 

Rakennuttaja määrittää hankkeen toteutukselle maksuperusteet, joita ovat joko suoritepe-

rusteiset tai kustannusperusteiset hinnanmääritystavat. Suoriteperusteinen hinnanmääritys 

tarkoittaa sitä, että korvaus maksetaan kokonaissuorituksen perusteella, kuten kokonaishin-

ta maksuerissä tai suoritusyksikköjen perusteella, esimerkiksi kallion louhinnassa toteutu-

neiden kuutioiden mukaan. Kustannusperusteisella hinnanmääritystavalla (laskutyö ja ta-

voitehinta) tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan todellisen työ- tai hankintakustannusten 

mukaan. Maksuperusteet tulisi määrittää rakennushankkeen tavoitteiden mukaisesti. Perin-

teisesti suunnittele- ja rakenna -muodoissa sekä pääurakkamuodoissa on maksuperusteena 

käytetty suoriteperustetta, mutta kustannusperusteisuus on myös mahdollista näissä. Pro-

jektinjohto- ja yhteisvastuumuodoissa käytetään yleensä maksuperusteena kustannusperus-

teista, kuten avoimet kirjat -periaatetta. Kaikissa urakkamuodoissa voidaan käyttää myös 

tavoitepalkkiota maksuperusteena. Samassa hankkeessa on mahdollista noudattaa erilaisia 

maksuperusteita suunnittelutoimeksiannoissa sekä pää-, sivu-, ali-, osa- ja erillisurakoissa. 

Open Books, eli avoimet kirjat -periaate tarkoitta sitä, että tilaaja ja urakoitsija käsittelevät 

avoimesti palveluntuotannon hinnan muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. (RT 10-

11223. 2016, s.3) 

 

Juha Salminen on käsitellyt toteutusmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä teoksessaan ra-

kennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot (Salminen. 2017, s.29). Salmisen mukaan to-

teutusmuodon valintaa tehdessä tulisi miettiä seuraavia tekijöitä: 

- Mikä on tilaajan kiinteistöstrategia? 

- Mitkä ovat tilaajan tavoitteet ja reunaehdot hankkeen toteuttamisessa? 
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- Miten laaja ja vaativa hanke tulee olemaan? 

- Miten hyvin ennalta määritelty hanke on? 

- Millaiset ovat tilaajan resurssit ja osaaminen hankkeen johtamiseen? 

- Miten vallitseva kilpailutilanne vaikuttaa hankkeeseen? 

 

Tilaajan kiinteistöstrategia kuvaa, kiinteistön tulevaisuuden käytön, tuottojen ja ylläpidon 

suhteen, eli siihen vaikuttaa omistajan suunnitelmat esimerkiksi kiinteistön myynnistä, jol-

loin tarkoituksena on toteuttaa mahdollisesti vain välttämättömät peruskorjaukset ja jos 

taas omistaja on myös kiinteistön pidempiaikainen käyttäjä, voi kiinteistöstrategiaan liittyä 

pitkäjänteisempää korjaustoimintaa, jolla haetaan säästöjä kiinteistön ylläpidon kustannuk-

siin energiatehokkuustoimenpiteillä sekä saada kiinteistö palvelemaan käyttäjän tarpeita 

mahdollisimman hyvin. (Salminen. 2017, s.29) 

 

Tilaajan asettamat tavoitteet hankkeelle vaikuttavat urakan sisältöön, laajuuteen ja tekota-

paan ja tavoitteet voivat toimia myös rajoittavina tekijöinä ja reunaehtoina, joita ovat 

yleensä aika ja raha. Aikaan ja rahaan vaikuttavat vastaavasti tilaajan rahoitus- ja kassavir-

talaskelmat, markkinatekijät sekä kiinteistöstrategian mukainen tahtotila. Parhaimmassa 

tapauksessa hankkeen valmistelulle on varattavissa riittävästi aikaa, jolloin hanke voidaan 

ajoittaa vuodenajan ja suhdanteiden kannalta katsottuna optimaaliseen aikaan. Hankkeen 

laajuus ja vaativuus vaikuttavat riskien suuruuteen sekä kiinnostuneiden tarjoajien mää-

rään. Jotta voidaan varmistua järkevin urakkatarjoushintojen saamisesta, on tärkeää, että 

riski- ja katemahdollisuudet pidetään hankkeissa tasapainossa. Jos hanke on hyvin pieni ja 

yksinkertainen, on parempi mahdollisuus saada useammalta pieneltä ja keskisuurelta pal-

veluntuottajalta tai urakoitsijalta tarjous, kun taas vastaavasti suuremmista ja paljon eri-

koisosaamista vaativista hankkeista ovat kiinnostuneet vain suuret rakennusliikkeet johtuen 

niiden omaamasta monialaisesta osaamisesta sekä paremmasta riskinkantokyvystä. (Salmi-

nen. 2017, s.31) 

 

Hankkeen toteutusmuodosta riippumatta tilaajalla on oltava resursseja sekä osaamista 

hankkeen läpiviemiseksi. Vaikka esimerkiksi SR-urakkamuoto avaimet käteen -

toimituksella voi vaikuttaa tilaajan kannalta helpolta ratkaisulta, mutta silloinkin tilaajan 

on asetettava tavoitteet hankkeelle sekä valvottama ammattimaisesti niiden toteutumista. 
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Tilaajan tulee suhtautua kriittisesti omaan osaamiseensa ja tarvittaessa on turvauduttava 

ulkopuoliseen asiantuntijaan, sillä heti toteutusmuodon valintavaiheessa tarvitaan syvää 

ymmärrystä toteutusmuotojen periaatteista sekä tilaajalta vaadittavasta resurssien tarpeesta 

hankkeen läpi viemiseksi. Perinteiset toteutusmallit ovat turvallisempi valinta sellaiselle 

tilaajalle, jolla ei ole juurikaan aikaisempaa rakennuttamiskokemusta, mutta esimerkiksi 

uudemmat yhteistoimintamallit yhdistettynä osaaviin tekijöihin voivat tarjota monia etuja 

ja mahdollisuuksia verrattuna perinteisiin malleihin. (Salminen. 2017, s.32) 

4.1 Rakennushankkeen toteutusmuodot 

Rakennustieto Oy:n julkaisemassa talonrakennushankkeen kulku RT 10-11223 ohjekortis-

sa on käsitelty erilaisia toteutusmuotoja. Kyseisessä ohjekortissa on esitelty rakennushank-

keen tyypillisimmät suunnittelu- ja urakkamuodot sekä annettu ohjeita toteutusmuodon 

valintaan. Taulukossa 3 on esitetty RT 10-1123 mukaisesti rakennushankkeiden urakka-

muotoja, urakkamuotojen sopimuksiin kuuluvien suunnitelmien tasot, vastuut suunnittelus-

ta sekä päätökset aliurakoista. 

 

Taulukko 3.  Rakennushankkeiden urakkamuotoja. (Mukaillen: RT 10-11223. 2016, s.2) 

  URAKKAMUOTO 
SOPIMUKSEN 

SUUNNITELMA 
VASTUU SUUNNI-

TELMISTA 
PÄÄTÖKSET ALI-

URAKOISTA 

SUUNNITTELE JA RA-
KENNA -MUODOT 

SR-URAKKA 
HANKE- TAI EHODTUS-

SUUNNITELMA 
TOTEUTTAJA TOTEUTTAJA 

TEKNISTEN RATKAISU-
JEN URAKKA 

EHDOTUS- TAI YLEIS-
SUUNNITELMA 

VASTUU SIIRTYY TO-
TEUTTAJALLE 

TOTEUTTAJA 

PÄÄURAKKAMUODOT 

KOKONAISURAKKA 
YLEIS- TAI TOTEUTUS-

SUUNNITELMA 
RAKENNUTTAJA TOTEUTTAJA 

JAETTU URAKKA 
YLEIS- TAI TOTEUTUS-

SUUNNITELMA 
RAKENNUTTAJA TOTEUTTAJA 

PROJEKTINJOHDO-
MUODOT 

PJ-URAKKA 
PÄÄTETÄÄN HANKKEEN 

MUKAAN 
RAKENNUTTAJA TAI 

VASTUU SIIRTYY 
RAKENNUTTAJA 

PJ-PALVELU 
HANKE- TAI EHODTUS-

SUUNNITELMA 
RAKENNUTTAJA RAKENNUTTAJA 

PJ-RAKENNUTTAMINEN 
YLEIS- TAI TOTEUTUS-

SUUNNITELMA 
RAKENNUTTAJA RAKENNUTTAJA 

YHTEISVASTUU-
MUODOT 

HANKEKUMPPANUUS 
PÄÄTETÄÄN HANKKEEN 

MUKAAN 
YHTEINEN VASTUU PÄÄTETÄÄN YHDESSÄ 

PROJEKTIALLIANSSI HANKESUUNNITELMA YHTEINEN VASTUU PÄÄTETÄÄN YHDESSÄ 

ELINKAARIVASTUU-
MUODOT 

ELINKAARIURAKKA 
(PPP) 

EHDOTUSSUUNNITELMA TOTEUTTAJA TOTEUTTAJA 
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Kun hankkeen laajuus on kiinteä, riskit ovat selkästi tunnistettavissa sekä sopimuskohde 

selkeästi määritettävissä, ovat suunnittele- ja rakenna -muodot sekä pääurakkamuodot 

toimivia toteutusmuotoja. Kyseisissä toteutusmuodoissa sopimukset ovat kahdenvälisiä ja 

niissä pyritään määrittelemään tarkasti, että mitä tilaus sisältää sekä eri osapuolille 

kuuluvat vastuut. Projektinjohtomuodoissa sekä yhteisvastuumuodoissa vahvuuksina ovat, 

että ne toimivat hyvin hankkeissa, jotka ovat monimutkaisia ja sisältävät paljon 

epävarmuustekijöitä. Edellä mainituissa hankkeissa riskit pyritään jakamaan osapuolille, 

jotka todennäköisimmin pystyvät riskin kantamaan. Jos rakennuttaja on halukas 

kehittämään yhteisiä toimintatapoja tai hankkeen tavoitteet konkretisoituvat hankkeen 

aikana, on projektinjohto- ja yhteisvastuumuodot toimivimpia toteutusmuotoja. (RT 10-

11223. 2016, s.2) 

 

Hankkeen suunnittelumuodoilla määritellään tavat hankkia suunnittelua ja suunnittelumuo-

to määrittää suunnittelun organisoinnin ja vastuusuhteet. Rakennuttaja tai urakoitsija voi 

toimia suunnittelun tilaajana ja tämä käytäntö vaihtelee erilaisissa toteutusmuodoissa. RT 

10-11223 ohjekortissa suunnittelumuodot on jaettu kokonaissuunnitteluun, jaettuun suun-

nitteluun sekä ositettuun suunnitteluun. (RT 10-11223. 2016, s.3) 

 

Kokonaissuunittelu tarkoittaa sitä, että rakennuttaja muodostaa vain yhden 

suunnittelusopimuksen kokonaissuunnittelijan kanssa. Kokonaissuunnittelija voi joko 

vastata suunnittelutehtävistä omalla henkilöstöllään tai hankkia ulkopuoliset eri alojen 

suunnittelijat ja vastata näiden tekemästä suunnittelutyöstä. Kokonaissuunnittelija toimii 

yleensä pääsuunnittelijana ja on sopimussuhteessa alisuunnittelijoihin johtaen näiden 

toimintaa, jolloin rakennuttajalla ei ole sopimukseen perustuvaa ohjausvaltaa 

alisuunnittelijoihin nähden. (RT 10-11223. 2016, s.3) 

 

Jaetussa suunnittelussa tilaaja solmii kunkin suunnittelijan kanssa erilliset sopimukset, jol-

loin sopimuksia on useita. Tilaajan tehtävänä on jakaa suunnittelu osiin erikoistumisen ja 

ammattialan mukaan, jolloin kaikki osat kilpailutetaan ja valitaan erikseen. Tilaaja myös 

määrittelee hankkeen pääsuunnittelijan sekä suunnittelijoiden väliset alistussuhteet. Pää-

suunnittelija vastaa suunnitelmien kokonaisuudesta ja ristiriidattomuudesta. Suunnittelutar-

joukset voidaan pyytää jokaisesta suunnitteluosasta erikseen tai vaihtoehtoisesti yhtenä ko-
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konaisuutena valitulta suunnitteluryhmältä, mutta tilaaja voi tehdä sopimukset jokaisen 

suunnittelijan kanssa erikseen. (RT 10-11223. 2016, s.3) 

 

Ositettu suunnittelu tarkoittaa sitä, että saman suunnittelualan tehtäviä jaetaan usean suun-

nittelijan kesken tai siirretään näitä tehtäviä jonkin urakoitsijan vastuulle. Esimerkiksi tuo-

teosakaupoissa voidaan suunnitteluvastuu siirtää osittaisesti toimittajalle, joka vastaa tuot-

teen toteutussuunnittelusta, mutta suunnittelualan vastaava erityissuunnittelija on kokonai-

suudesta vastuussa. Teknisten ratkaisujen urakassa suunnitteluvastuu siirretään yhdelle 

urakoitsijalle, jonka vastuulla on kokonaisuutena oman alansa (esim. LVI) yleis- ja toteu-

tussuunnittelu. Kuvassa 10 on esitetty esimerkkejä eri suunnittelumuotojen sopimussuh-

teista. (RT 10-11223. 2016, s.3) 

 

 

 

Kuva 10.  Esimerkkejä eri suunnittelumuotojen sopimussuhteista. (Mukaillen: RT 10-11223. 2016, s.3) 



64 

 

4.1.1 Suunnittele ja rakenna -muodot 

Suunnittele- ja rakenna -urakkamuodot tarkoittavat sitä, että urakoitsija toteuttaa sekä 

suunnittelee hankkeen. Suunnittele- ja rakenna -muodoissa sopimus urakoitsijan kanssa 

voidaan tehdä eri valmiusasteen suunnitelmilla tai asiakirjoilla tapauskohtaisesti. Tarjous-

hinta on sitova, jolloin lisäkustannuksia voi aiheutua rakennuttajan toimesta tehtävistä laa-

juuteen tai laatuun kohdistuvista muutoksista. Suunnittelua sisältävissä urakkamuodoissa 

rakennuttajan on pystyttävä määrittämään tarkat vaatimukset laadulle ja toteutukselle 

suunnittelun ja lopputuloksen osalta, mutta ratkaisuille on myös jätettävä joustovaraa, jol-

loin urakoitsijalla on mahdollisuus tarjota erilaisia vaihtoehtoja. (RT 10-11223. 2016, s.4) 

 

Suunnittele- ja rakenna -urakkamuodoilla (SR) voidaan tarkoittaa kokonaisvastuurakenta-

misurakkaa (KVR) tai Deisgn and build -urakkaa (DB). Suunnittele ja rakenna -urakassa 

rakennuttaja solmii vain yhden sopimuksen urakoitsijan kanssa, joka vastaa hankkeen 

suunnittelusta sekä rakentamisesta. Suunnitteluun sisältyy vastuu sekä ehdotus- ja yleis-

suunnittelusta että toteutussuunnittelusta. Tarjouskilpailun tavoitteet vaikuttavat merkittä-

västi suunnitteluratkaisujen laatuun SR-urakassa. SR-urakat jaetaan tarjouskilpailun tavoit-

teiden perusteella kolmeen tyyppiin, joita ovat laatupainotteinen SR-urakka, edullisuuspai-

notteinen SR-urakka sekä hintapainotteinen SR-urakka. (RT 10-11223. 2016, s.4) 

 

Laatupainotteisessa SR-urakassa asetetaan kiinteä tarjoushinta rakennuttajan toimesta, 

jolloin urakoitsijat kilpailevat tämän kiinteän hinnan puitteissa laadukkaimmalla tarjouk-

sella. Tarjous pitää sisällään suunnittelun sekä toteutuksen. Hintapainotteinen SR-urakka 

tarkoittaa sitä, että rakennuttaja määrittää tarkkaan vaaditun laatutason, jolloin urakoitsijat 

kilpailevat halvimmasta hinnasta. Edullisuuspainotteisessa SR-urakassa kilpailun kritee-

reinä ovat sekä hinta- että laatuperusteet. Edullisuuspainotteinen SR-urakka toimii siis hin-

ta- ja laatuperusteisen urakan välimaastossa, jolloin ennalta määriteltyjen kriteerien mukai-

sesti eniten pisteitä saava urakoitsija valitaan hankkeen toteuttajaksi sekä suunnittelijaksi 

kokonaisedullisuuteen pohjautuen. (RT 10-11223. 2016, s.4) 

 

SR-urakan eduksi voidaan katsoa toteutuksen ja suunnittelun keskittyminen samalle toimi-

jalle, jolloin suunnittelussa on mahdollista huomioida rakennustyön toteuttaminen ja sen 

kustannukset. Toisaalta SR-urakan haasteena on sopimusta tehtäessä laatutason määrittä-
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minen sekä mahdolliset rakennuttajalähtöiset muutokset rakentamisen aikana. SR-urakalla 

on mahdollista saavuttaa laadullisesti hyviä tuloksia kustannustehokkaasti, jos tavoitteiden 

määrittely on suoritettu hyvin. (RT 10-11223. 2016, s.4) 

 

Teknisten ratkaisujen urakka tarkoittaa sitä, että urakotsija ottaa kokonaisvastuun 

tietystä rakennuksen osakokonaisuudesta tai rakennusosan tuotannosta ja teknisestä 

toetutussuunnittelusta rakennuttajan kanssa tehdyllä sopimuksella. Teknisten ratkaisujen 

urakassa valintaperusteena on hinta yleensä, mutta esimerkiksi elinkaarikustannuksia 

voidaan myös käyttää valintaperusteena. Melkein jokaisesta urakkamuodosta voidaan 

tehdä teknisten ratkaisujen urakka, jos teknisten ratkaisujen suunnittelu sisällytetään 

rakennusurakkaan tai johonkin muuhun osakokonaisuuteen. Näin vastuu suunnittelusta, 

rakentamisesta sekä töiden yhteensovittamisesta kuuluu kyseiselle urakoitsijalle. (RT 10-

11223. 2016, s.4) 

 

Teknisten ratkaisujen urakassa rakennuttajalle kuuluu vastuu tarjouspyynnön suunnitel-

masta, joka voi olla hanke-, ehdotus- tai muu vastaava viitesuunnitelma. Urakoitsijan vas-

tuulla on teknisten ratkaisujen suunnittelu sekä rakennustyö ja niiden hankinnat, urakoitsija 

tekee vähintään tarjouspyynnön mukaista tasoa vastaavat tarjoussuunnitelmat. Urakoitsijal-

le kuuluvien suunnitelmien tulee sisältää laaditun tarjouspyynnön edellyttämät rakennerat-

kaisut, rakennejärjestelmät sekä talotekniset ratkaisut. (RT 10-11223. 2016, s.4) 

4.1.2 Pääurakkamuodot 

Pääurakkamuodoissa rakennuttaja hankkii päätoteuttajan, joka vastaa rakennustyön johta-

misesta sekä toteutuksesta, mutta rakennuttaja vastaa itse suunnittelusta. Pääurakkamuotoja 

ovat kokonaisurakka sekä jaettu urakka. Hankkeen kustannukset määräytyvät pääurakka-

muodoissa pitkälti suunnittelun kustannusohjauksesta. Urakoitsijoiden kanssa tehdään so-

pimukset toteutussuunnitelmien pohjalta, jolloin toteutusratkaisut on jo päätetty. Urakoitsi-

jat kilpailevat siis hankintojen ja työnsuorituksen kustannuksilla. Pääurakkamuodoissa 

urakoitsijoiden asiantuntemus voi jäädä hyödyntämättä, sillä suunnittelu toteutetaan eril-

lään toteutuksesta, tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tehokkaimmat ja parhaat suunnittelu- 

ja toteutusratkaisut jäävät syntymättä. (RT 10-11223. 2016, s.5) 
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Kokonaisurakassa rakennuttaja on sopimussuhteessa vain yhteen urakoitsijaa, jota kutsu-

taan kokonaisurakoitsijaksi. Kokonaisurakoitsija yleensä kilpailuttaa omat aliurakoitsijansa 

ja vastaa heidän tekemästä työstä. Rakennuttaja tekee urakoitsijan kanssa sopimuksen val-

miiksi laadittujen suunnitelmien perusteella. Kun rakennuttajalla on kokonaisurakassa vas-

tuu suunnittelusta, jäävät suunnitelmien virheet ja puutteet rakennuttajan vastuulle. Koko-

naisurakoitsijan vastuulle jäävät rakennustyömaan johto, rakennustyöt ja hankinnat sekä 

työsuorituksen sopimuksenmukaisuus ja aliurakoitsijoiden työt. Kokonaisurakka toimii 

parhaiten laajuudeltaan ja vaativuudeltaan tavanomaisiin rutiinikohteisiin, jolloin epävar-

muustekijöiden tulee olla merkittävyydeltään vähäisiä. Rakennuttajan tulee määrittää sel-

keät tavoitteet sekä suunnitella rakennushanke riittävän pitkälle ennen urakoitsijan valintaa 

tai vaihtoehtoisesti käyttää kustannusperusteisia maksuperusteita. Rakennuttaja ohjaa ra-

kennus- ja taloteknisiä töitä päätoteuttajan kautta. (RT 10-11223. 2016, s.5) 

 

Jaetussa urakassa urakoitsija solmii useita sopimuksia eri urakoitsijoiden kanssa, jolloin 

rakentamistyöt on jaettu eri osiin ja rakennuttaja kilpailuttaa nämä erikseen. Rakennuttaja 

solmii omat sopimukset pääurakoitsijan sekä sivu-urakoitsijoiden kanssa ja työmaan 

johtamiseen liittyvät tehtävät sekä vastuut määritellään alistamissopimuksella. Jaetussa 

urakassa rakennuttajan tehtäviin kuuluu hankkia toteutussuunnitelmat, jolloin rakennuttaja 

on myös vastuussa niistä. Rakennuttaja jakaa eri rakennustyöt ammattialan ja 

erikoistumisen mukaan osiin ja määrittelee näiden urakkarajat, sisällöt sekä 

yhteensovittamismenetelmät. Eri urakoitsijat vastaavat toteutuksen osalta omasta sekä 

aliurakoitsijoidensa työstä. Jaettua urakkaa voidaan käyttää laajuudeltaan ja 

vaativuudeltaan tavanomaisissa kohteissa. Rakennuttajalla on mahdollisuus kontrolloida 

suunnittelua ja kehittämiseen liittyvää toimintaa, jolloin jaettu urakka on vahvasti 

rakennuttajajohtoista. Jaettua urakkaa käytetään paljon urakkamuotona, joten siinä tehtävät 

ja roolit ovat useasti selkeitä kaikille osapuolille.  (RT 10-11223. 2016, s.5) 

4.1.3 Projektinjohtomuodot 

Projektinjohtomuodoissa projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta rakennuttajan kanssa yh-

teistyössä ja rakennustyö jaetaan eri hankintapaketteihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun 

edetessä. Näin suunnittelu, hankinnat sekä rakentaminen voidaan yhdistää ja limittää ajalli-

sesti, joka johtaa yleensä säästöihin aikataulullisesti. Projektinjohtomuodoissa rakennutta-
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jalla on lopullinen päätösvalta hankintoihin sekä suunnitteluun. Projektinjohtomuodot voi-

daan jakaa projektinjohtourakkaan (PJ-urakka), projektinjohtopalveluun (PJ-palvelu) ja 

projektinjohtorakennuttamiseen (PJ-rakennuttaminen). (RT 10-11223. 2016, s.6) 

 

Projektinjohtourakassa valittu projektinjohtourakoitsija valitsee henkilöstön, joka johtaa 

hanketta, mutta rakennuttajalta odotetaan myös vahvaa osaamista ja panostusta hankkee-

seen, sillä suunnittelun ja hankintojen ohjaaminen tapahtuu yhteistyössä. Lopullinen pää-

tösvalta hankkeen suunnittelusta sekä hankinnoista on rakennuttajalla, joka hyväksyy to-

teutussuunnitelmat sekä hankinnat. Urakoitsijan taloudellisista riskeistä mahdollisen tavoi-

tehinnan tai aikataulun suhteen sovitaan projektinjohtourakoissa tapauskohtaisesti. Projek-

tinjohtourakassa voidaan suunnittelusopimukset tehdä projektinjohtourakoitsijan tai raken-

nuttajan nimiin, mutta hankintasopimukset kuuluvat projektinjohtourakoitsijalle. Projektin-

johtourakassa voidaan käyttää pääurakkamuotoja, eli kokonaisurakkaa tai jaettua urakkaa, 

erotuksena pääurakkamuotoihin on, että suunnittelu ja rakentaminen limitetään sekä raken-

nuttaja osallistuu aliurakoiden hankintoihin. Jos projektinjohtourakka sisältää suunnittelua, 

voi urakoitsija vastata esimerkiksi teknisestä suunnittelusta sekä toimia teknisen suunnitte-

lun ohjaajana ja tällöin rakennuttaja vastaa rakennussuunnittelun ohjaamisesta. Joka ta-

pauksessa projektinjohtourakoitsija vastaa hankkeen toteutussuunnittelun ohjauksesta aika-

taulusuunnittelun, hankintojen sekä rakentamisen asiantuntijana riippumatta suunnittelun 

sopimussuhteista. Projektinjohtourakoitsijan vastuulla on teknisten suunnitteluratkaisujen 

ohjaus, työturvallisuuden ohjaus sekä suunnitelmien sisällön ja ajoituksen varmistaminen. 

Suunnitelmien yhteensovittamisesta vastaa pääsuunnittelija ja suunnitelmat hyväksyy ra-

kennuttaja. Projektinjohtourakoitsijalle kuuluu myös projektinjohtotehtävät, työmaan joh-

taminen, hankinnat ennalta sovitussa laajuudessa, rakennustyöt, projektisuunnittelu, raken-

tamisen valmistelu ja ohjaus, vastaanotto sekä käyttöönotto. Tyypillisesti rakennustyön 

valvonnasta vastaa rakennuttaja itse tai rakennuttajan valitsema ulkopuolinen konsultti. 

Projektinjohtourakassa sopimusehtoina on käytössä tyypillisesti YSE. (RT 10-11223. 

2016, s.6) 

 

Projektinjohtopalvelussa palvelun toimittajalle, eli konsultille kuuluu päätoteuttajan teh-

tävät sekä urakoiden kilpailuttaminen, mutta urakkasopimukset tehdään rakennuttajan ni-

miin. Rakennuttajalle kuuluu projektinjohtopalvelussa toteutussuunnitelmien laatiminen, 
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vastuu suunnitelmien tasosta sekä hankintasopimukset. Projektinjohtopalvelussa taloudelli-

sen vastuun kantaa rakennuttaja, joka vastaa suunnittelun ja rakentamisen laadusta ja on-

nistumisesta. Projektinjohtopalvelun toimittaja edustaa rakennuttajaa toimeksiannonmukai-

sissa tehtävissä, joita ovat perinteisesti projektinjohtotehtävät (projektin suunnittelu, ohjaus 

ja raportointi, toteutussuunnittelun ohjaus, hankinnat, johtotehtävät sekä rakennustöiden 

ohjaus), rakennustyön valvontatehtävät, työmaan johtotehtävät, vastaanotto- ja käyttöönot-

to sekä takuuajan tehtävät. Julkisissa hankinnoissa projektinjohtopalvelun ongelmana voi 

esiintyä toteutuksen hitautta, sillä rakennuttajan nimiin tehtävien hankintojen määrä on 

suuri. Projektinjohtopalvelussa käytetään konsulttisopimuksiin muunneltua KSE:tä ja tie-

tyin osin YSE:n tehtäviä. (RT 10-11223. 2016, s.6) 

 

Projektinjohtorakennuttamisessa rakennushankkeeseen kuuluu useita eri hankintoja ja 

rakentaminen toteutetaan osaurakoina. Päätoteuttajan tehtävistä vastaa jonkin osaurakan 

urakoitsija. Rakennuttajan tehtävänä on hankkia toteutussuunnitelmat ja vastata niistä sekä 

tehdä hankintasopimukset. Näin ollen rakennuttaja solmii useita sopimussuhteita, joka voi 

vaikuttaa vaiheistuksen kautta toteutukseen hidastavana tekijänä. Rakennuttaja jakaa ura-

kat sekä vastaa rakentamisen ja suunnittelun onnistumisesta, jolloin rakennuttaja kantaa 

suuren osan hankkeen riskeistä. Kullekin urakoitsijalle kuuluu vastuu omasta osaurakas-

taan rakennuttajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. (RT 10-11223. 2016, s.6) 

4.1.4 Yhteisvastuumuodot 

Yhteisvastuumuodoissa ajatuksena on, että sopimuskokonaisuuteen liittyvät osapuolet vas-

taavat yhteisesti suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta sekä kustannuksista. Yhteis-

vastuumuodoissa sopimukseen liitetään kannustinjärjestelmä, jolla edesautetaan tavoittei-

den toteutumista. Yhteisvastuumuotoja ovat mm. projektiallianssi (Project Alliancing, PA) 

sekä hankekumppanuus (Project Partnering, PP) ja näiden eri välimuodot ja sovellutukset. 

Yhteisvastuumuodot ovat omiaan monimutkaisissa ja laajoissa hankkeissa, joissa esiintyy 

paljon riskejä sekä mahdollisuuksia. Sopimuksessa määritetään riskinjaon periaatteet, jol-

loin ylittyneet kustannukset sekä mahdolliset voitot kannetaan yhteisesti. Yhteisvastuulli-

sissa hankemuodoissa rakennushanke jaetaan kehitysvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja 

mahdolliseen ylläpitovaiheeseen. Kehitysvaiheessa konsultit ja urakoitsijat kehittävät han-

ketta erillisellä kehitysvaiheen sopimuksella. Kehitysvaiheen sopimukseen voidaan laatia 
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optio toteutuksesta tai sopia toimeksiannon katkaisupiste kehitysvaiheen jälkeen. Raken-

nuttajan päätöksellä siirrytään toteutusvaiheeseen, jos kehitysvaiheen jälkeen todetaan 

suunnittelu-, laatu-, aikataulu- ja kustannusten tavoitteet saavutettavuudeltaan mahdol-

liseksi. (RT 10-11223. 2016, s.7) 

 

Hankekumppanuuden ideana on, että yhteisiin päämääriin pyritään yhteisten sopimus-

mallien, tavoitteiden sekä jatkuvan parantamisen avulla. Kumppanuussopimus sitoo osa-

puolia rakennushankkeen toteuttamiseen ennalta neuvotelluilla sopimusehdoilla.  Hanke-

kumppanuusmalleissa laaditaan osapuolia koskeva yhteinen sopimus, jossa on määritelty 

hankkeen yhteiset tavoitteet ja kannustimet sekä konfliktien ratkaisukeinot. Vastuut jakau-

tuvat perinteisten projektinjohtomallien tapaisesti ja riskejä ei yleensä jaeta osapuolien 

kesken. Hankekumppanuudessa sopimukset pohjautuvat KSE- ja YSE-pohjaisiin sopimuk-

siin oikeuksien, velvoitteiden sekä riidanratkaisulausekkeiden osalta. Jos kumppanuusso-

pimus on tehty aikaisessa vaiheessa, voidaan rakennustyöt aloittaa ilman kilpailutusta. 

Hankekumppanuuden etuna on myös hyvä rakennuskustannusten ennustettavuus, kun 

suunnittelun ja toteutuksen muutosten määrää on helppo hallita, sillä rakennustyön toteut-

taja on selvillä jo suunnitteluvaiheessa. (RT 10-11223. 2016, s.7) 

 

Projektiallianssissa hankkeen osapuolista muodostetaan yhteinen tiimi, joka suunnittelee 

ja toteuttaa hankkeen sekä jakaa hankkeeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Projektial-

lianssissa tehdään allianssiosapuolien kesken yhteinen allianssisopimus, joka ei pohjaudu 

YSE:n tai KSE:n ehtoihin, vaan allianssiosapuolet päättävät keskenään, mitä sopimus sisäl-

tää. Allianssisopimuksen riitauttaminen on mahdollista vain rikollisen toiminnan ilmetessä. 

Projektiallianssissa on aina osapuolina vähintään rakennuttaja sekä yksi palveluntuottaja, 

mutta se voi pitää sisällään myös käyttäjiä, rakennuttajakonsultin, eri urakoitsijoita sekä 

tekniset suunnittelijat. Perinteisesti allianssi muodostuu päätoteuttaja, pääsuunnittelija sekä 

rakennuttaja. Allianssihankkeen riskit kantavat allianssin osapuolet yhdessä ja riskit jae-

taan yhdessä ennalta sovittujen jakosuhteiden mukaisesti osapuolien kesken. Allianssissa 

käytetään päätöksenteossa yhteistä päätäntävaltaa projektin merkittävissä päätöksissä ja 

työtehtävät jakaantuvat sen mukaisesti, mikä hankkeelle on parhaaksi. Allianssin osapuolet 

vastaavat yhdessä hankinnoista, suunnittelusta sekä toteutuksesta ja kaikki hankkeen kus-

tannukset ovat avointa tietoa hankkeen osapuolille. Allianssimallin tyypillisiä käyttökoh-
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teita ovat laajat ja vaativat hankkeet, joissa on tiukka aikataulu ja lähtötiedot ovat epäsel-

viä, jolloin suunnitelmia ja laajuutta voidaan tarkentaa hankkeen edetessä. Projektiallians-

sin etuna voidaan pitää sen osapuolten käyttäytymiseen vaikuttavaa sopimusmallia, kun 

osapuolet sitoutuvat vahvemmin keskenään mahdollistaen tehokkaan yhteistyön tuomat 

edut sekä paremman ennakoimattomien riskien hallinnan. (RT 10-11223. 2016, s.7) 

4.1.5 Elinkaarivastuumuodot 

Elinkaarimallia (Public-Private Partnership, PPP) käytetään yleensä julkisen ja yksityisen 

toimijan kesken tehtävissä yhteistyöprojekteissa, mutta kyseisellä mallilla voidaan toteut-

taa hankkeita myös useamman tahon kesken. Elinkaarimallia voidaan kuvailla laajennetuk-

si SR-urakaksi. Elinkaarimallin idea on, että palveluntuottajalle siirretään vastuu rakennus-

investoinneista ja siihen liittyvistä palveluista sopimusjakson, usein kymmenien vuosien 

ajaksi. Elinkaarimallin palveluntuottajan vastuu sisältää vähintään suunnittelun, rakentami-

sen ja ylläpitopalvelut. Rakennuttajan laatimassa lopputuotemäärittelyssä kuvataan loppu-

tuotteen käytettävyyden ja toimintavarmuuden kriteerit. Elinkaarimallissa hankintamenet-

tely eroaa huomattavasti esimerkiksi pääurakkamuodoissa käytetyistä menettelyistä, joissa 

lopputuotteen määrittelevät urakoitsijan tai rakennuttajan tekemät suunnitelmat. Elinkaa-

rimallin käyttökohteena on erityisesti suuret hankkeet. Sopimusten laadinnalla sekä niiden 

valvonnalla on elinkaarihankkeissa suuri vaikutus hankkeen kustannuksiin, sillä tarjous-

vaiheen kustannukset ovat usein suuret ja sopimukset ovat raskaita. Elinkaarihankkeisiin 

kohdistuu erilaisia riskejä koko toteutuksen ajalle ja vastuut ovat pitkiä, siksi riskien tun-

nistaminen ja hinnoittelu on erityisen tärkeää. Riskit tulisikin siirtää niille osapuolille, jotka 

parhaiten pystyvät ne kantamaan, joten riskienjaon suunnitteluun tulisi panostaa hankkeen 

onnistumisen varmistamiseksi. Elinkaarimallin tarkoitus on tuottaa arvoa koko elinkaaren 

ajalle. Rakennuttaja maksaa palveluntuottajalle vain siitä lopputuotteesta, jonka tämä on 

tilannut. (RT 10-11223. 2016, s.8) 

4.1.6 Urakkamuotojen sovellutuksia 

Integroidussa projektin toimituksessa (Integrated Project Delivery, IPD) vähintään ra-

kennuttaja, suunnittelija sekä urakoitsija solmivat sopimuksen, jossa sovitaan riskien ja 

palkkioiden yhteisestä jakamisesta, päämääristä sekä toimintamalleista. Projektin onnistu-

misella on vaikutus tällöin kaikkien näiden osapuolien menestykseen. IPD-projekteille 

tunnusomaista on monipuolinen osaamisen integrointi, osapuolien aikainen valinta sekä 
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optimaaliset järjestelmät ja talouskäytännöt. IPD:n riskien ja tulostenjaon periaatteet nou-

dattavat projektiallianssin mallia, jossa taloudelliset tulokset ja riskit jaetaan osapuolien 

kesken. Taloudelliseen tuloksenjakoon voidaan sisällyttää laadullisia tekijöitä, joilla on 

vaikutus osapuolten väliseen palkkiojärjestelmään. Rahavirtojen käsittely tapahtuu Open 

Books -periaatteella. (RT 10-11223. 2016, s.8) 

 

Urakkamuotoja, joissa käytetään osittain yhteisvastuumalleja, kuten allianssin tai IPD:n 

ominaisuuksia, kutsutaan hybridimalleiksi. Näissä malleissa otetaan rakennuttajan tarpei-

den mukaan käyttöön yhteisvastuumuodoista tuttuja yhteistyön ja yhteisen vastuun ele-

menttejä, jolloin ne eivät ole puhtaita yhteisvastuumuotoja. Hybridimallien tarkoituksena 

on pienentää rakennushankkeissa käytettävän toteutusmallin kuilua yhteisvastuumuotoihin 

ja lisätä hankkeessa yhteistoiminnallisuutta. Hybridimalli jalostetaan rakennuttajan tarpei-

den mukaan esimerkiksi ottamalla huomioon projektinjohtomallien kokemukset ja raken-

nusalan perinteiset sopimusmallit (KSE ja YSE). Hybridimalleissa, kuten muissakin yh-

teisvastuullisissa toteutusmuodoissa vaaditaan hankkeen osapuolilta vahvaa kokemusta ja 

osaamista rakentamisesta sekä projektinjohtorakentamisesta. (RT 10-11223. 2016, s.8) 

4.2 Sopimusehdot 

Rakennushankkeessa sopimussuhteessa olevat osapuolet tekevät keskenään sopimukset, 

joiden mukaan hankkeen käytännöt ja vastuut sekä velvollisuudet jakautuvat. Sopimuksis-

sa sovitaan mm. vastuut kunkin osapuolen sopimusrikkomukseen liittyen, kuten urakka-

suorituksessa olevista virheistä, viivästymisestä tai myötävaikutusvelvollisuuden rikkomi-

sesta. Osapuolet voivat neuvotella välilleen juuri sellaisen sopimuksen, kuin he tahtovat, 

mutta yleisesti sopimuksissa käytetään pohjana ennalta määritettyjä sopimusehtoja, sillä 

sopimuksen neuvotteleminen alusta lähtien ilman sopimuspohjaa vie paljon aikaa ja aiheut-

taa suuria kustannuksia. Tätä varten eri alojen toimijat ovat neuvotelleet yleisiä sopimuseh-

toja, joita ovat rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 sekä konsulttitoiminnan 

yleiset sopimusehdot, KSE 2013. (Kuntaliitto. 2019) 

 

Erilaisissa rakennushankkeiden toteutusmalleissa osapuolien sopimussuhteet vaihtelevat, 

joka vaikuttaa osapuolien välillä käytettäviin sopimusehtoihin. Yleisesti urakoitsijoiden ja 
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tilaajan välillä käytetään YSE 1998 -ehtoja ja taas vastaavasti tilaajan ja konsulttien sekä 

suunnittelijoiden välillä käytetään KSE 2013 -ehtoja.  

4.2.1 YSE 1998 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, eli YSE 1998 ovat olleet käytössä vuodesta 1998 

saakka nykyisessä muodossaan. YSE-ehtoja ovat olleet neuvottelemassa RAKLI ry, Ra-

kennusteollisuus RT ry, Infra ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, LVI-Tekniset 

Urakoitsijat LVI-TU ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry sekä Teräsrakenneyhdistys TRY 

(RT 16-10660. 1998, s.1). YSE-ehdot eivät ole laki, vaan urakoitsija- ja tilaajapuolen yh-

dessä neuvottelemat yleiset sopimusehdot, joten osapuolet voivat tehdä urakkasopimuksen 

ilman niitäkin ja ehtojen soveltamista tulee harkita tapauskohtaisesti. YSE-ehtoja käytetään 

sääntönä elinkeinoharjoittajien väliseen rakennusurakkaan ja ne on tarkoitettu sovelletta-

vaksi koko urakkaketjussa myös sivu- ja aliurakoissa (Kuntaliitto. 2019). YSE 1998 -

ehdoissa sopimuksen osapuolien yleistä sopimusvastuuta ei ole rajattu, jolloin tilaaja ja 

urakoitsija ovat vastuussa kaikesta sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta vahingosta ilma 

euromääräistä kattoa (MK-Law. 2021). 

 

YSE 1998-ehdot pitävät sisällään urakan sisältöön ja laajuuteen, urakka-aikaan, sopija-

puolten vastuuseen, vakuuksiin ja vakuutuksiin, maksuvelvollisuuteen, suunnitelma- ja 

hinnanmuutokseen, omistusoikeuteen ja vahingonvaaraan, organisaatioihin, yhteisiin ko-

kouksiin ja toimituksiin, sopimuksen purkamiseen ja siirtämiseen sekä erimielisyyksiin ja 

niiden ratkaisemiseen liittyvät ehdot. (RT 16-10660. 1998, s.1-2) 

4.2.2 KSE 2013 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, eli KSE 2013 ovat vuonna 2014 RAKLI ry:n, 

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL 

ry:n yhteistyössä neuvottelemat konsulttitoiminnassa käytettävät yleiset sopimusehdot. 

KSE-ehtojen tarkoituksena on turvata konsultin sekä tilaajan oikeuksia. KSE -ehdot pitävät 

sisällään osapuolien velvollisuuksiin ja vastuisiin, keskinäiseen yhteydenpitoon, veloitus-

perusteisiin, aineistoihin, aikatauluun, viivästymiseen ja töiden keskeytymiseen, sopimuk-

sen purkamiseen ja siirtämiseen, sopimusasiakirjojen keskinäiseen järjestykseen sekä eri-

mielisyyksiin ja niiden ratkaisemiseen liittyviä ehtoja. KSE 2013 -ehdoissa on rajattu kon-

sultin sekä tilaajan aiheuttamat vahingonkorvauksen vastuut koskemaan vain konsultin 
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palkkiota vastaavaan rahamäärään, mutta tämä rajoitus ei koske tapauksia, joissa on ky-

seessä tahallisuus tai törkeä tuottamus. (RT 13-11143. 2014, s.1, 3) 

 

4.3 Energiatehokkuushankkeiden toteutusmallit 

Energiatehokkuushankkeissa käytetään toteutusmalleina aiemmin esiteltyjen rakennus-

hankkeiden toteutusmallien sovellutuksia. Käytännössä energiatehokkuushankkeissa käy-

tettävien toteutusmallien vastuut projektinjohdosta, suunnittelun ohjauksesta, suunnitelmis-

ta rakentamisesta ja hankinnoista noudattavat pitkälti tiettyjä rakennushankkeissa yleisesti 

käytettäviä toteutusmalleja, mutta pieniä eroavaisuuksia ilmenee esimerkiksi suunnittelun 

toteutuksesta ja kaupallisista malleista sekä toteutusmalliin liitetystä säästötakuusta ja ta-

voitteiden seurantaperiaatteesta. Energiatehokkuushankkeiden toteutusmalleista käytetään 

joskus samaa mallia tarkoitettaessa useampaa eri nimitystä, mutta myös tiettyjen mallien 

kohdalla käytettäessä samaa nimeä, voi sisältö poiketa toisistaan eri palveluntarjoajien 

kesken. Tämä asia kävi ilmi eri kirjallisuuslähteissä käytetyissä nimityksissä toteutusmal-

leille sekä haastattelujen myötä.  

4.3.1 EPC 

EPC-toimitus (Engineering, procurement and construction) tarkoittaa kokonaispalvelutoi-

mitusta, jossa EPC-toimittaja kantaa vastuun koko hankkeen toimituksesta tilaajalle, eli 

vastaa projektin johtamisesta, suunnittelusta, laitehankinnoista, rakentamisesta ja hankkeen 

luovuttamisesta käyttöönotettuna ja toimintakunnossa. Kyseistä toteutusmallia on käytetty 

enemmän teollisuudessa ja toimitusprojekteissa, kuin esimerkiksi perinteisissä rakennus-

hankkeissa tai energiatehokkuushankkeissa. EPC-mallissa tilaaja tekee vain yhden sopi-

muksen EPC-toimittajan kanssa, eli tämä tarkoittaa tilaajan näkökulmasta avaimet käteen- 

toimitusta. EPC-toimittaja solmii taas itse sopimuksensa mahdollisten suunnittelijoiden, 

urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden sekä laitetoimittajien kanssa. (Loots & Henchie. 2007, 

s.2) 

 

 EPC-mallia voidaan rinnastaa rakennushankkeissa käytettävään suunnittele- ja rakenna, eli 

KVR-muotoon. Kaupallisena mallina yleensä EPC-hankkeissa käytetään kiinteähintaista 

mallia. EPC-toimitusmallia käytetään usein teollisuudessa selkeiden ja yksinkertaisten 
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toimitusprojektien toteuttamiseen. EPC-mallin hyvänä puolena pidetään sen helppoutta ja 

se soveltuukin hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa tilaajalla ei ole itsellä vaadittavaa osaa-

mista hankkeen läpivientiin. Vastaavasti EPC-mallin heikkoutena on se, että tilaaja ei voi 

itse juuri vaikuttaa hankkeen kulkuun, kuten aikatauluun tai laitevalintoihin sopimuksen 

teon jälkeen. Lisäksi EPC-malli on yleensä huomattavasti kalliimpi kuin muut vastaavat 

toteutusmallit, koska toimittaja joutuu hinnoittelemaan tarjouksessa tässä tapauksessa hei-

hin kohdistuvat riskienhallintaan liittyvät kulut. Vaikka EPC-mallissa käytetään yleensä 

kiinteähintaista kaupallista mallia, niin sopimuksen jälkeen ilmenevät muutostarpeet ai-

heuttavat lisäkustannuksia. (Pinja. 2020) 

 

EPC-toteutusmallin sopimussuhteet on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11.  EPC-mallin sopimussuuhteet. (Mukaillen: Loots & Henchie 2007, s. 6) 

4.3.2 EPCM 

Yksi varsinkin teollisuudessa enemmän käytetyistä toimitusprojektien projektinjohtopalve-

lumalleista on EPCM, joka tulee sanoista ”engineering, procurement and construction ma-

nagement”. EPCM-mallista on olemassa eri toimijoilla erilasia variaatioita, joissa pääl-

limmäisenä ajatuksena on, että yksi toteuttaja tarjoaa asiakkaalle suunnittelun, hankintojen 

ja rakentamisen valvonnan palvelut, mutta ei ole sopimussuhteessa esimerkiksi laitetoimit-
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tajien ja urakoitsijoiden kanssa. Tilaaja tekee sopimukset suoraan mm. laitetoimittajien ja 

urakoitsijoiden kanssa ja järjestää rahoituksen investoinneille, jolloin urakoitsijat ja laite-

toimittajat vastaavat toimituksistaan tilaajalle ja EPCM-toimittaja toimii tilaajan apuna ja 

edustajana eri osakokonaisuuksien ja toimitusten yhteensovittamisessa sekä vastaa projek-

tin hallinnoinnista. (Loots & Henchie 2007, s. 5). Alapuolella kuvassa 12 on esitetty Loots 

& Henchien mukaisesti tyypillisen EPCM-mallin sopimussuhteet eri toimijoiden kesken. 

EPCM-mallia voidaan pitää enemmänkin palvelumallina, jos sitä verrataan esimerkiksi 

EPC-malliin, jossa toimittaja tarjoaa myös rakentamisen. 

 

Kuva 12.  EPCM-mallin sopimussuhteet. (Mukaillen: Loots & Henchie 2007, s. 6) 

 

Yhdysvaltalaisen asianajotoimiston Mayer Brownin artikkelin, ”Worlds Apart: EPC and 

EPCM Contracts: Risk issues and allocation” (Loots & Henchie 2007) mukaan EPCM-

toteutusmallissa toimittajan tehtäviin kuuluu insinöörisuunnittelu (FEED-vaihe sekä toteu-

tussuunnittelu), laitehankinnat sekä rakentamisen valvonta ja sopimusten laatiminen. 

FEED-vaiheeseen (Front-End Engineering and Design) kuuluu hankesuunnittelu, jonka 

pohjalta tehdään toteutussuunnittelu, projektiaikataulu, kustannusarviot sekä joskus myös 

tiettyjen keskeisten laitteiden hankinnat. FEED-vaiheen tuloksena tulisi olla lähtötiedot 

suunnittelupakettien mahdollisen kilpailutuksen perustaksi, jos toteutussuunnittelu laadi-

taan muun toimijan puolesta. (Loots & Henchie 2007, s. 5.)  
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Granlund Oy:n mukaisessa EPCM-mallissa toimittajalle kuuluu projektinjohdon, suunnit-

telun, toiminnan varmistuksen, hankintojen sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan li-

säksi päätoteuttajan velvollisuudet. Työn toteutus sekä laitehankinnat jaetaan hankintapa-

ketteihin, jotka kilpailutetaan erikseen pienempinä kokonaisuuksina. EPCM-toimittaja sekä 

tilaaja asettavat yhdessä hankkeen kokonaishintaan, laatuun ja aikatauluun liittyvät tavoit-

teet, joiden toteutumisella on suoraan vaikutus toimittajana saamaan konsulttipalkkioon.  

Kuvassa 13 on esitetty Granlundin EPCM-mallin toteutusperiaate. (Granlund Oy. 2021b) 

 

Kuva 13.  Granlund Oy:n EPCM-toteutusmalli. (Mukaillen: Granlund Oy. 2021b) 

EPCM-mallin soveltamisesta energiatehokkuushankkeisiin ei ole saatavilla vielä juurikaan 

kokemuksia toteutuneista hankkeista, mutta kyseisen toteutusmallin käyttämisen etuina 

voidaan pitää seuraavaksi esiteltyjä seikkoja. Vaikka tilaaja ulkoistaa projektin toteutuksen 

laajasti ulkopuoliselle konsultille, säilyy tilaajalla kuitenkin vaikutusvalta mm. teknologi-

siin ratkaisuihin. EPCM-mallissa konsultti on jakamassa tilaajan kanssa riskejä, jotka liit-

tyvät hankkeen aikatauluun, laatuun sekä hintaan. Kun laitehankinnat sekä rakennusurakat 

jaetaan hankintapaketteihin, voidaan välttyä katetta katteelle ilmiöltä, jota usein esiintyy 
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kokonaispalvelutoimituksessa. Näin laitehankinnat voidaan toteuttaa erillishankintana, jol-

loin ylimääräisiä välikäsiä ei tarvita. Kun konsultti toimii hankkeessa päätoteuttajana, pääs-

tään eroon talotekniikka- ja energiahankkeissa esiintyvästä haasteesta löytää päätoteuttaja 

järkevällä hinnoittelulla. Jos energiatehokkuushankkeita toteutetaan saman tilaajan toimes-

ta useampia kerrallaan, voidaan näiden hankintakokonaisuuksia yhdistää yli hankerajojen 

kustannustehokkaasti, jolloin tilaaja voi saavuttaa taloudellista hyötyä. (Granlund Oy. 

2021b) 

4.3.3 Suunnittelumalli 

Suunnittelu- ja konsulttitoimisto Granlund Oy käyttää yleisimmin energiatehokkuushank-

keiden toteutusmallina suunnitteluvetoista avointa mallia, jota voidaan kutsua myös kon-

sulttivetoiseksi tai hajautetuksi malliksi. Suunnitteluvetoinen avoin malli vastaa perinteistä 

korjausrakentamishanketta, jossa tehdään energiaselvitys, hankesuunnitelma, toteutus-

suunnitelmat, urakoiden kilpailutus, rakennuttaminen ja valvonta sekä käyttöönotto. Ener-

giatehokkuushankkeissa käytettävää suunnittelumallia voidaan rinnastaa perinteisistä ra-

kennushankkeiden malleista pääurakkamuotoihin, eli kokonaisurakkaan ja jaettuun urak-

kaan, mutta tässä tapauksessa tilaajalta vaadittavaa resurssien käyttöä on helpotettu, kun 

ulkopuolinen konsultti on avustamassa tilaajalle kuuluvissa suunnittelu-, valvonta- ja ra-

kennuttamistehtävissä. (Granlund Oy. 2021b) 

 

Koska suunnittelu- ja konsulttitoimistot toimivat yleensä KSE-ehtojen alla, ei heillä ole 

välttämättä vastuu- ja vakuutusteknisesti kannattavaa tai mahdollista toimia YSE:n alaisis-

sa urakointitehtävissä, jolloin suunnittelu- ja konsulttitoimistojen tarjoamat toteutusmallit 

painottuvat luonnollisesti sellaisiin malleihin, joissa urakointitehtävät on rajattu pois.  

 

Suunnittelumallissa tilaaja solmii useita sopimuksia eri toimijoiden kanssa, jolloin myös 

poikkeustilanteissa on useampia keskustelukumppaneita, joka voivat rasittaa tilaajaorgani-

saatiota tarpeettoman paljon. Kuvassa 14 on esitetty esimerkki suunnittelumallilla tehtävän 

hankkeen osapuolien sopimussuhteet ja tehtävät, jotka voivat kuitenkin vaihdella projektis-

ta riippuen. 

 



78 

 

 

Kuva 14.  Granlund Oy:n suunnittelumallin sopimussuhteet ja tehtävät. 

 

Suunnittelumallin vahvuuksia ovat: 

- Elinkaarikustannuksiltaan usein edullisin vaihtoehto 

- Kustannusten läpinäkyvyys on erittäin hyvä 

- Urakoitsijat voidaan valita vapaasti 

- Asiakkaalla on vaikutusmahdollisuus hankkeen yksityiskohtiin sekä laajuuteen läpi 

hankkeen 

 

Suunnittelumallin heikkouksia ovat: 

- Vaatii asiakkaalta resursseja ja osallistumista läpi hankkeen 

- Projektin kesto voi venyä monivaiheisuuden vuoksi 

- Epäselvyydet ja ristiriidat osapuolten välillä projektin aikana johtuen kertaluontoi-

sesta projektiorganisaation kokoamisesta. (Granlund Oy. 2021b) 
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4.3.4 ESCO-hankkeet 

ESCO-hankkeet ovat hankkeita, joissa ESCO-toimija (Energy Service Company) toteuttaa 

asiakasyritykselle investointeja sekä energiansäästöön johtavia toimenpiteitä energian käy-

tön tehostamiseksi. ESCO-hankkeiden ideana on, että energiatehokkuuden parantamisen 

kustannukset, mukaan luettuna energiansäästöinvestointi, maksetaan säästöillä, jotka ai-

heutuvat alentuneista energiakustannuksista ja ESCO-palveluun liittyy aina säästötakuu 

syntyvistä energiansäästöistä. ESCO-toimintaa harjoittaviin yrityksiin Suomessa kuuluu 

ESCO-yrityksiä (konsulttiyritys), urakoitsijoita, energiayhtiöitä sekä energiatehokkaita lait-

teita tai järjestelmiä valmistavia yrityksiä. (Motiva. 2020b) 

 

ESCO-toiminta on Suomessa alkanut vuonna 1994, jolloin Turussa tehtiin ensimmäiset 

ESCO-hankkeet. Suomessa kehitettiin vuonna 1993 energiakatselmusohjelma, jonka jäl-

keen huomattiin, että monia energiakatselmoinneissa huomioituja kannattaviksi luokiteltu-

ja toimenpiteitä ei kuitenkaan toteutettu. Tämän johdosta pyrittiin kehittämään hyviä tapo-

ja, joilla energiansäästötoimenpiteitä saataisiin tehokkaasti toteutettua, jolloin Yhdysval-

loissa silloin käytetty ESCO-malli tuli esille potentiaaliseksi vaihtoehdoksi myös Suomes-

sa. Aluksi ajatuksena oli, että energiakatselmuksia tekevät yritykset voisivat toimia luon-

nollisesti ESCO-palvelutoimittajina myydessään ESCO-paketin asiakkaalle samalla, kun 

esittelevät energiakatselmusraporttia, mutta konsulttitoimistot eivät lähteneet riskien vuok-

si mukaan ESCO-toimintaan. Aluksi ESCO-malli oli vaikeasti selitettävissä asiakkaille ja 

ensimmäiset ESCO-pilottikohteet menivätkin jäihin. Ensimmäisessä toteutuneessa ESCO-

hankkeessa olisi jäänyt n. 20% energiansäästöstä toteutumatta, jos se ei olisi ollut ESCO-

hanke, mutta kun hankkeessa oli laskennallinen määrä säästöä sekä takuu säästölle, niin 

ESCO-toimija joutui paneutumaan toimenpiteiden toimivuuteen ja pienellä virittämisellä 

säästötakuun alaiset säästöt saatiinkin toteutettua. (Väisänen. 2021) 

 

ESCO-palvelulla toteutettavat energiansäästötoimenpiteet kohdistuvat usein rakennusten 

talotekniikkajärjestelmiin, teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmiin sekä energiantuotanto-

järjestelmiin. Palvelusektorilla on mm. rakennettu lämmöntalteenottojärjestelmiä, uusittu 

valaistusta sekä säädetty virtaamia. Teollisuudessa puolestaan potentiaalisia toimenpiteitä 

voi kohdistua pumppausten optimointiin, savukaasujen lämmöntalteenottoon sekä paineil-

majärjestelmien säätöön. (Motiva. 2020b) 
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ESCO-hankkeessa ESCO-toimija antaa tilaajalle tarjouksen, joka pitää sisällään ehdotukset 

kiinteistössä tehtäville energiansäästötoimenpiteille sekä näiden toimenpiteiden toteuttami-

sesta saataville energiansäästöille säästötakuun. Säästötakuuksi määritellään yleensä tietty 

prosenttimäärä kiinteistön laskennallisen kokonaisenergiansäästön maksimimäärästä (100 

%). Jos ESCO-hankkeessa määritetty säästötakuu ei toteudu, on ESCO-palveluntoimittaja 

yleensä velvollinen korvaamaan säästötakuun ja todellisten syntyneiden säästöjen välisen 

erotuksen tilaajalle. Jotta säästötakuun sekä ehdotettujen toimenpiteiden toteutuminen voi-

daan paremmin varmistaa, voi ESCO-toimija vastata hankintasopimuksen aikaisesta kiin-

teistön ylläpidosta (Suomen ympäristökeskus. 2015, s.21–22). Jos ESCO-hankkeelle hae-

taan korotettua tukea, täytyy hankkeelle antaa vähintään 50 % säästötakuu ja todennetta-

vien säästöjen osuus kokonaissäästöistä tulee euromäärisesti laskettuna olla vähintään 80 

% todentamisjakson aikana (Motiva. 2020c). ESCO-hankkeille myönnetään korotettua tu-

kea, koska hankkeisiin liittyy säästötakuu ja se aiheuttaa enemmän hallinnollista työtä 

hankkeen aikana (Saarivirta. 2021). Kun hankkeen laatuvaatimuksia seurataan säästöta-

kuun avulla, niin hankkeen laatukin nousee ja tilaaja saa varmemmin säästöt (Vihavainen. 

2021). 

 

ESCO-malli toimii parhaiten sellaisissa hankkeissa, joissa voidaan etukäteen varmistaa 

kiinteistön energiankulutuksen säästöpotentiaali. Sellaisissa hankkeissa, joissa hankinta 

tehdään vain hinnan perusteella sekä hankinta on kiireellinen, ESCO-mallia ei kannata 

käyttää. Yleisesti ESCO-mallin ongelmina pidetään hankintaprosessin raskautta sekä mo-

nimutkaisuutta. ESCO-hankkeessa edellytetään pitkäaikaista sitoutumista ja hankkeen on-

nistumiseen vaikuttaa merkittävästi sopivan ESCO-toimijan löytäminen. ESCO-mallilla 

saavutettavia hyötyjä ovat puolestaan pitkäaikainen energiansäästö sekä kiinteistön elin-

kaaren pidentäminen. Tilaajan kannalta positiivinen asia ESCO-mallissa on sen riskittö-

myys (Suomen ympäristökeskus. 2015, s.22). ESCO-hankkeita toteutetaan eniten kiinteis-

tösektorilla, koska ESCO-toiminnan periaate sopii usein kiinteistösijoittajan ajatusmaail-

maan, koska kiinteistön arvo muodostuu sen tuottamista kassavirroista, joten energiakulu-

jen pienentäminen kasvattaa kassavirtaa ja siten kiinteistön arvoa. Energiavaltainen teolli-

suus toteuttaa hankkeita usein joko konsultin avustuksella tai itse, koska siellä on hyvin 

omia resursseja toteuttaa hankkeita (Vihavainen. 2021). 
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Kun ESCO-yritys hoitaa hankkeen rahoituksen, tulee tekemisestä yksiviivaisempaa ja se 

nopeuttaa oleellisesti hankkeen, eli investointien valmistumista. Sopimuksessa tulisi varau-

tua yksinkertaisella periaatteella tuleviin muutoksiin, koska aina ei voida tietää, mitä tapah-

tuu puolin ja toisin hankkeen aikana. Paras tilanne on, kun käytetään kaupallisena mallina 

Open Bookia, jolloin saavutetaan avoimuutta, eikä tule sellaista tilannetta, että tilaajalle 

tulee huijattu olo. Toivottavaa olisi, että laite- ja järjestelmätoimittajat, joilla on energiate-

hokasta teknologiaa, ottaisivat vielä enemmän ESCO-mallia käyttöön, sillä se lisäisi uskot-

tavuutta, kun voidaan antaa tilaajalle säästötakuu ja luvata syntyviä säästöjä. Pullonkaulana 

energiatehokkuushankkeissa on rahoituksen puute usein, esimerkiksi teollisuudessa rahat 

menevät helposti tuotantoinvestointeihin, vaikka hankkeet olisivat taloudellisesti erittäin 

kannattavia, tällöin on tärkeää, että ESCO-toimijalla on tarjota rahoitusta, sillä tilaajalla ei 

sitä välttämättä ole aina saatavilla. Koska monet kunnat ovat taloudellisissa haasteissa, niin 

voisi kuvitella, että ESCO-mallin käyttö tulee lisääntymään julkisella puolella (Saarivirta. 

2021). 

 

Perinteisten ESCO-hankkeiden on todettu olevan työläitä viedä läpi ja valitusherkkyys kil-

pailutuksen valinnoista on ollut korkea. Tämän vuoksi on perustettu Energiaviisaat kau-

pungit- hanke (EKAT-hanke), jossa pyritään kehittämään uusia malleja, jotka helpottavat 

kaikkien osapuolien toimi hankkeissa sekä vähennetään mahdollisten valitusten määrää 

kilpailutuksessa. (Energiaviisaat kaupungit. 2020, s.6) 

4.4 Kaupalliset mallit 

Kaupalliset mallit tarkoittavat hankkeissa käytettäviä tapoja, jonka mukaisesti suoritetaan 

rahallinen korvaus sekä mahdolliset kannustinmekanismit. Nämä ehdot kuvataan urakka-

sopimuksessa. Kaupallinen malli siis kuvaa pelisääntöjä, millä perusteilla ja menettelyillä 

urakasta aiheutuvat kustannukset maksetaan ja ohjataan urakoitsijaa tilaajan tavoitteiden 

mukaiseen toimintaan (Salminen. 2015, s.24). Seuraavaksi käsitellään yleisimpiä raken-

nushankkeissa käytettäviä kaupallisia malleja.  
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4.4.1 Kokonaishinta 

Kokonaishinta tarkoittaa kiinteää rahasummaa, jonka urakoitsija antaa urakkatarjoukses-

saan. Kokonaishintaan sisällytetään kaikki korvaukset urakoitsijan vastuulla olevista tehtä-

vistä sekä urakoitsijan palkkion. Hankkeen kokonaiskustannukset harvoin ovat sama asia, 

kuin urakoitsijan antama kokonaishinta, sillä tilaajalle voi tulla maksettavaksi urakkaan 

kuulumattomia lisätöitä, jotka ilmenevät vasta rakentamisen aikana. Urakoitsijalle osoite-

tuilla vastuilla on vaikutusta lisätöiden määrään, jotka eivät kuulu urakkaan. Urakoitsijalle 

maksetaan urakkahinta ennalta sovitun maksuerätaulukon mukaisesti eri työvaiheiden val-

mistuttua. (Salminen. 2015, s.25) 

4.4.2 Tavoitehinta 

Tavoitehinnalla tehtävässä urakassa tilaaja ja urakoitsija jakavat urakkatarjouksen perus-

teella tai muuten sovitun kustannuksen ylityksen tai alituksen yleensä puoliksi. Tämän 

avulla voidaan tasata riskejä sekä saavuttaa hyötyä, kun esimerkiksi kustannusten alittuessa 

urakoitsija saa puolet säästetystä rahasummasta ja vastaavasti urakoitsija joutuu myös 

maksamaan puolet ylittyneistä kustannuksista. Tavoitehinnan lisäksi on yleistä käyttää kat-

tohintaa, jolloin tietyn summan ylittyessä urakoitsijalle kustannukset lankeavat urakoitsijan 

maksettavaksi. Lisä- ja muutostyöt voivat vaikuttaa tavoitehintaan samalla tavalla, kuin 

kokonaishintaisessa urakassa. Koska tavoitehintamallissa tilaaja maksaa urakoitsijalle kus-

tannukset koontilaskulla tositteita vastaan, ovat toteutuskustannukset tilaajalle avoimesti 

nähtävillä. Tämä eroaa kokonaishintaisesta mallista, jossa kustannukset eivät ole avoimia, 

vaan tehtyjen työvaiheiden mukaan maksetaan kustannukset maksuerätaulukon mukaisesti. 

(Salminen. 2015, s.25) 

4.4.3 Laskutyö ja yksikköhinta 

Laskutyö tarkoittaa maksumallia, jossa urakoitsijan palkkio sekä rakentamisen kulut mak-

setaan suoraan toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskutyötä käytetään yleensä vain 

pienissä ja kiireellisissä töissä, kun työn joustavuus ja nopeus ovat määrittäviä tekijöitä 

kustannussäästön sijaan. Yksikköhintaa käytettäessä maksuperuste on käytännössä lasku-

työtä, jossa kulut muodostuvat ennalta sovitun hinnaston perusteella. Yksikköhintoihin 

voidaan määritellä eri ammattiryhmien tuntihinnat, materiaalihinnat tai työkokonaisuudet. 

Hyvin usein yksikköhintamalli sekä laskutyö yhdistetään siten, että suuremmista kokonai-
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suuksista sovitaan yksikköhinta ja pienemmät kulut maksetaan toteutuneiden kustannusten 

mukaan. (Salminen. 2015, s.25-26) 

4.4.4 Projektipalkkio 

Projektipalkkiolla tarkoitetaan urakoitsijalle maksettavaa palkkiota, jolla katetaan yleisku-

lut ja voitto. Urakoitsijalle maksetaan projektipalkkio suorien projektikustannusten päälle. 

Yleiskulut tarkoittavat urakoitsijan kuluja, joilla katetaan hallinnon kulut sekä muut kulut, 

joilla yritystoimintaa pidetään yllä. Voitolla tarkoitetaan urakoitsijalle aiheutuvien kulujen 

jälkeen jäävää rahasummaa, eli liiketoiminnan tulosta. (Salminen. 2015, s.26) 

4.4.5 Kannustepalkkio 

Kannustepalkkio muodostuu esimerkiksi ympäristön häiriöihin, toteutuksen laatuun tai to-

teutusaikaan liittyvien tavoitteiden toteutumisesta, jotka asetetaan normaalin toteutumis-

kustannusten ja sopimussakkojen lisäksi. Kannustepalkkioon oikeutettavien tavoitteiden 

toteutumista mitataan ja tämän perusteella maksetaan joko bonusta tai peritään sanktioita. 

Jos tilaajalla on erityisiä toiveita ja tavoitteita toteutuksen tekotapaan, palveluun, tuloksiin 

tai muihin tekijöihin liittyen, voidaan urakoitsijaa ohjata kannustepalkkiolla näiden saavut-

tamiseen. (Salminen. 2015, s.26) 

4.4.6 Open Book 

Open Book -malli (avoimet kirjat) tarkoittaa sellaista kaupallista mallia, jossa hankkeen 

toimittaja ja tilaaja käsittelevät palveluntuotannon hinnan muodostumista sekä siihen vai-

kuttavia tekijöitä täysin avoimesti (RT 10-11223. 2016, s.3). Open Book -menetelmässä 

laaditaan alussa kustannusarvio, jonka jälkeen hankkeen osapuolet käyvät luvut sekä aika-

taulun läpi yhdessä ja sopivat kustannusperusteista. Hankkeen osapuolien välinen luotta-

mus on suuressa roolissa Open Book -mallia käytettäessä, jolloin avoimuus, rehellisyys 

sekä tiedonjakaminen ovat oleellisia toimintaperiaatteita (Assemblin. 2017). Open Book -

mallia käytetään eniten allianssihankkeissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa urak-

kamuodoissa.  

4.5 Rahoitusratkaisut 

Energiatehokkuushankkeet voidaan rahoittaa omalla pääomalla, osamaksusopimuksella, 

pankkilainalla, palvelurahoitusmuodolla tai energiatuella. Eri tahoille on olemassa erilaisia 
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rahoituslähteitä, esimerkiksi kunnat voivat saada kuntarahoituksen vihreää rahoitusta ener-

giatehokkuushankkeille, kun taas kansallisia energiainvestointitukia myönnetään myös yk-

sityisille tahoille. Rahoitettaessa energiainvestointeja omalla pääomalla vältytään ylimää-

räisiltä korkomenoilta verrattuna ulkopuoliseen rahoitukseen, tämä voi olla kannattavaa, 

jos omaa pääomaa on mahdollista käyttää ja ulkopuolisen rahoituksen kustannukset ovat 

korkeat. Jos tilaajalla ei ole käytettävissä omaa pääomaa investointiin, on turvauduttava 

ulkopuoliseen rahoitukseen. 

4.5.1 Lainarahoitus ja leasing/palvelurahoitus 

Lainarahoitusta voidaan hankkia investointeihin pankeilta, joiden kautta yritykset hoitavat 

muutenkin maksuliikennettä. Pankit myöntävät yrityksille pitkäaikaista sekä lyhytaikaista 

rahoitusta, jolloin etuna voidaan nähdä pankkirahoituksessa sen joustavuus. Ongelmallista 

pankkirahoituksessa voi olla yrityksiltä vaadittavat tiukat vakuusvaatimukset. Muita rahoi-

tuspalveluiden tarjoajia ovat esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöt ja rahastot, jotka tarjoavat 

erilaisia lainoja. (Motiva. 2018, s.19) 

 

Leasingrahoitusta on käytetty energiainvestointeihin enemmän teollisuudessa ja palvelu-

sektorilla, mutta esim. taloyhtiöt voivat käyttää energiaremonttiin leasing-mallia, jossa in-

vestointia maksetaan kuukausimaksuilla palveluntuottajalle kertaluontoisen lainan noston 

sijaan. Tällöin esimerkiksi pankki toimii hankkeen rahoittajana ja palveluntuottaja vastaa 

hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja jälkiseurannasta. Taloyhtiön ei tarvitse sitoa täl-

löin investointiin omaa pääomaa perinteiseen tapaan, joka madaltaa taloyhtiöiden kynnystä 

energiatehokkuushankkeiden ryhtymiseen (Motiva. 2018, s.19).  

 

Esimerkiksi ESCO-mallilla toteutettavissa hankkeissa energiainvestoinnit rahoitetaan kol-

mannen osapuolen rahoituksella ja investoinnin takaisinmaksu voidaan rahoittaa kokonaan 

tai osittain investoinnin tuottamilla säästöillä. ESCO-hankkeissa voidaan käyttää ”guaran-

teed savings” -sopimusta tai ”shared savings”-sopimusta. ”Guaranteed savings” -

sopimuksessa ESCO-toimija järjestää tilaajalle rahoituksen rahoituslaitokselta ja tilaaja 

maksaa palvelumaksua ESCO-toimijalle sekä ottaa rahoituslaitokselta lainan tai tekee lea-

singsopimusken ja takaisinmaksu tapahtuu suoraan rahoituslaitokselle. ”Shared savings”-

sopimuksessa rahoituksen investoinnille ottaa ESCO-toimija, jolloin tilaaja maksaa ESCO-
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toimijalle palvelumaksua sekä investointien kuolletusta ja ESCO-toimija suorittaa takai-

sinmaksun rahoituslaitokselle. (WWF. 2015, s.14) 

4.5.2 PPA  

Energiainvestointeja voidaan rahoittaa PPA:lla (Power Puchase Agreement), eli pitkäaikai-

silla sähkön ostosopimuksilla. PPA-sopimukset sopivat suurille sähkönkäyttäjille, jolloin 

paljon sähkö kuluttava teollisuus tai kaupan alan toimijat ostavat sähkön suoraan esim. tuu-

livoimayhtiöltä energiayhtiön sijaan. Perinteisesti Suomessa energiayhtiöt ovat toimineet 

tuulisähkön jälleenmyyjinä, eli ne ostavat sähköä tuulisähkön tuottajilta ja myyvät sitä 

käyttäjille. Suomessa PPA:ta ei ole juurikaan sovellettu, mutta Ruotsissa ja Norjassa on 

mm. tuulivoimainvestointeja toteutettu viime aikoina kyseisellä ratkaisulla. PPA-

sopimuksen myötä esimerkiksi tuulivoimahankkeen kehittäjä saa kiinnitettyä sähkön hin-

nan pitkälle tulevaisuuteen, jolloin hanke saa kilpailukykyisen rahoituksen ja vastaavasti 

ostaja saa takuuhintaista uusiutuvaa sähköä, jonka hinta voi olla parhaimmillaan hyvin kil-

pailukykyinen. PPA-sopimuksiin liittyy myyjälle sekä ostajalle aiheutuvia riskejä ja mah-

dollisuuksia. Ostajan täytyy pohtia: 

- tarjotun hinnan edullisuutta verrattuna markkinahintaan pitkällä aikavälillä 

- hankkeen tuotannon ajoittumista: jos esimerkiksi tuotanto ajoittuu halvemman säh-

kön hinnan hetkille, on hyöty tällöin alhaisempi 

- sähkön vuoden sisäisen hinnan vaihteluun tulevaisuudessa huomioiden tuulivoiman 

määrän kehittyminen markkinoilla 

- säätösähkön hinnan kehittyminen ja hankintatapa 

 

Myyjän kannalta kriittisiä kysymyksiä ovat: 

- Sopivien ostajien löytäminen ja muiden PPA:n tarjoajien kilpailu markkinoilla 

- vastapuoliriskin hallinta hankkeen rahoitettavuuden kannalta 

- PPA-sopimuksen hintataso ja sähkön hinnan kehitys tulevaisuudessa sekä ”capture 

price” 

- sopimusmallin valinta liittyen sähkön hinnan nousuun tulevaisuudessa sekä hank-

keen rahoitettavuuden säilyttäminen 

- tasepalvelusta aiheutuvien riskien ja kustannusten jakautuminen osapuolien kesken 
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Capture price tarkoittaa tuntitason tuotannolla painotettua tuntitason hinnasta laskettua 

vuosikeskihintaa, johon vaikuttaa tuulivoimalan sijainti sekä tuuliolosuhteet. Tuulivoimalla 

tuotetun sähköntuotantoprofiili vaihtelee tuulisuuden mukaan, jolloin tuulisähkön saama 

keskihinta markkinoilta eroaa aritmeettisesti markkinahinnan vuosikeskiarvosta. Tämän 

lisäksi tulevaisuuden Capture pricen kehityksen analysoimisessa tulee huomioida myös 

muita tekijöitä, kuten vesivoiman tuotannon vaihtelu, tuulisuuden vaihtelu, polttoaineiden 

hinnankehitys sekä maiden välisten siirtolinjojen kehittyminen. (Afry. 2018) 
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5 HAASTATTELUT 

Tässä työssä haastattelujen avulla pyrittiin saamaan esille energiatehokkuushankkeiden 

toteutuksessa mukana olevien toimittajapuolen asiantuntijoiden, energia-alan viranomais-

ten sekä tilaajapuolen edustajien näkemyksiä energiatehokkuushankkeissa käytettävistä 

toteutus- ja palvelumalleista, niiden positiivisia ja negatiivisia puolia mm. erityyppisissä 

hankkeissa, hankkeita hidastavia tekijöitä sekä energiatehokkuushankkeiden ryhtymispää-

tökseen vaikuttavia tekijöitä. Haastateltavia henkilöitä lähestyttiin sähköpostilla, jossa esi-

teltiin lyhyesti diplomityön aihe ja sisältö sekä ehdotettiin ko. henkilölle osallistumista 

haastatteluun.  

5.1 Haastateltavat tahot 

Tässä työssä haastateltiin energiatehokkuushankkeiden toimittajapuolelta Granlund Oy:n 

asiantuntijoita, jotka ovat olleet pitkään joko energiatehokkuushankkeiden toteutuksessa tai 

rakennuttamistehtävissä mukana. Haastateltavia henkilöitä toimittajapuolelta osallistui yh-

deksän kappaletta kymmenestä kutsun saaneesta.  

 

Haastattelukutsu lähetettiin 14 tilaajapuolen edustajalle, joista 9 henkilöä suostui haastatte-

luun. Haastatteluihin osallistuneet tilaajapuolen edustajat toimivat kiinteistösijoitusyhtiöis-

sä, eläkevakuutusyhtiöissä sekä kaupan alalla.  

 

Motivalta haastateltiin yhtä henkilöä ja energiavirastolta kahta henkilöä energiatehokkuus-

hankkeisiin, hankkeille myönnettäviin tukiin sekä ESCO-malliin liittyen. 

5.2 Haastattelujen rakenne 

Asiantuntijoiden sekä tilaajapuolen edustajien haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna 

haastatteluna, jossa eri osapuolten edustajille esitettiin omat ennalta määritetyt haastattelu-

kysymykset samassa järjestyksessä. Energia-alan viranomaisten haastattelut toteutettiin 

teemahaastatteluina, jossa haastattelukysymykset aseteltiin heidän toimialansa mukaan, eli 

jokaiselle haastateltavalle räätälöitiin omat aihepiirit ja kysymykset. Haastattelukysymyk-

set lähetettiin jokaiselle haastateltavalle ennakkoon sähköpostilla, jotta vastauksia oli mah-

dollista miettiä etukäteen. Haastattelut pidettiin Teams-videoneuvotteluohjelmalla, joista 

tehtiin tallenteet muistiinpanoja varten. Tallenteet litteroitiin tekstimuotoon, jonka jälkeen 
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vastaukset jäsenneltiin kysymyksittäin ja asiasisältö tiivistettiin helpommin käsiteltävään 

muotoon. Granlund Oy:n asiantuntijoille esitettyjen kysymysten joukossa on yrityksen si-

säisiin asioihin liittyviä kysymyksiä myös, joiden kaikkia tuloksia ei avata tässä työssä. 

Haastatteluissa nousi vastauksien perusteella esiin yrityksen sisäisiä kehittämis- ja lisätut-

kimustarpeita liittyen energiatehokkuushankkeiden toteutukseen ja näitä tekijöitä käsitel-

lään yrityksen sisäisesti. 

 

Granlund Oy:n asiantuntijoille esitetyt haastattelukysymykset: 

 

- Minkälaisilla toteutusmalleilla toteutetuissa energiatehokkuushankkeis-

sa olet ollut mukana?  

- Onko kyseisissä toteutusmalleissa ilmennyt ongelmia tai erityisen posi-

tiivisia puolia toimittajan tai asiakkaan suunnalta ja mistä nämä ovat 

johtuneet?  

- Onko mielessä vaihtoehtoisia toteutus- tai palvelumalleja, joita voisi 

implementoida energiatehokkuushankkeisiin? 

- Kuinka hankkeissa on onnistuttu, eli onko hankkeen tavoitteet saavutet-

tu ja kuinka niitä on seurattu? 

- Onko hankkeille annettu säästötakuuta? jos on, minkälaisella periaat-

teella ja kuinka se on todennettu?  

- Mikä on mielestäsi pullonkaula energiatehokkuushankkeiden toteutuk-

sessa, esim. asiakkaiden tahtotila tai toimittajien resurssit?  

- Onko joissakin toteutus- tai palvelumalleissa tullut esiin erityisiä hank-

keita hidastavia tekijöitä?  

- Toimiiko jokin toteutusmalli paremmin eri laajuisessa hankkeessa kuin 

toinen ja olisiko jokin toteutusmalli hyvä monistettavissa energiatehok-

kuushankkeissa? 

 

Tilaajapuolen edustajille esitetyt haastattelukysymykset oli jaettu kahteen kategoriaan, 

joista kysymykset valittiin haastateltavalle sen mukaan, ovatko he olleet energiatehok-

kuushankkeiden toteutuksessa aikaisemmin mukana.  
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Ensimmäinen kysymys haastateltavalta oli, että oletko ollut energiatehokkuushankkeen 

toteutuksessa mukana aikaisemmin. Tämän jälkeen kysymykset esitettiin seuraavasti riip-

puen ensimmäisen kysymyksen vastauksesta: 

 

Jos olet ollut aikaisemmin mukana energiatehokkuushankkeiden toteutuksessa: 

 

- Minkälaisella toteutusmallilla hankkeita on toteutettu? Oliko kyseises-

sä/kyseisissä malleissa jotain parannettavaa tai erityisen hyvää?  

- Tuleeko mieleen hankkeista positiivisia tai negatiivisia tekijöitä, esi-

merkiksi hankkeen sujuvuudesta, palvelun saatavuudesta tai toteutus-

muodosta?  

- Toteutuiko hankkeelle asetettu tavoite/tavoitteet?  

- Vaikuttaako säästötakuun antaminen päätöksentekoon? 

- Minkälaista palvelua kaipaatte energiatehokkuushankkeiden toteutuk-

seen, eli millä toteutusmallilla tekisit tulevaisuudessa energiatehokkuus-

hankkeita?  

- Kuinka suuren vaikutuksen saatava tuki aiheuttaa investointipäätök-

seen?  

- Minkälainen päätöksentekoprosessi energiainvestoinneissa on? Mikä 

painoarvo on hiilineutraaliudella ja rahallisella säästöllä? 

- Löytyykö omasta organisaatiosta resursseja, eli kuinka paljon oma or-

ganisaatio on ollut päätöksenteossa ja rakennuttamisessa mukana?  

 

Jos et ole ollut aiemmin mukana energiatehokkuushankkeiden toteutuksessa: 

 

- Miksi ei ole toteutettu? Onko asiaa kuitenkin harkittu ja mihin kielteinen 

päätös on perustunut? 

- Minkälaisen toteutusmallin kokisit mielekkäimmäksi – avaimet käteen -

palvelun, jossa tehdään yksi sopimus toimittajan kanssa vai onko mie-

lenkiintoa ja resursseja rakennuttaa itse tai kumppanin kanssa? 

- Vaikuttaako säästötakuun antaminen päätöksentekoon? 

- Kuinka suuren vaikutuksen saatava tuki aiheuttaa investointipäätök-

seen? 
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- Mitkä olisivat ratkaisevan tärkeitä asioita energiatehokkuushankkeissa, 

jotka johtaisivat hankkeen toteutukseen? 

 

Tilaajapuolen edustajista kaikki haastateltavat vastasivat, että ovat olleet energiatehok-

kuushankkeiden toteutuksessa mukana, joten jälkimmäistä kysymyslistaa ei haastattelujen 

aikana esitetty kenellekään haastateltavalle. 

 

Energiaviraston ja Motivan edustajien teemahaastattelussa kyseltiin aihepiirejä seuraavasti: 

 

Energiavirasto: 

- Historiaa ESCO-toiminnasta 

- ESCO-toiminnan tämänhetkinen tilanne, toimijoiden määrä ja toteutta-

vat yritykset 

- Millä sektoreilla ESCO-hankkeita toteutetaan ja miksi? 

- ESCO-hankkeiden korotettu tuki 

- Vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen tila tällä hetkellä 

- Energiatehokkuushankkeiden pullonkaulat 

- Millä mallilla, vastuilla, rahoituksella ja takuilla tekisit energiatehok-

kuushankkeita tänä päivänä? 

Motiva: 

- ESCO-hankkeiden tämänhetkinen tilanne 

- Vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen tilanne tällä hetkellä 

- Millä sektoreilla ESCO-hankkeita toteutetaan ja miksi? 

- Millä mallilla, vastuilla, rahoituksella ja takuilla tekisit energiatehok-

kuushankkeita tänä päivänä? 

- Energiatehokkuushankkeiden pullonkaulat 

5.3 Haastattelujen tulokset 

Osalla haastateltavista oli kokemusta vain tietyistä toteutusmalleista, mutta kaikki ovat ol-

leet jollakin tapaa energiatehokkuushankkeiden toteutuksessa mukana.  
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Puhuttaessa eri toteutusmuodoista haastattelujen aikana ilmeni, että saman sisältöisistä to-

teutusmuodoista käytetään eri termejä ja esimerkiksi avaimet käteen- termiä esiintyi puhut-

taessa EPC-mallista ja kokonaispalvelutoimituksesta sekä Granlund Oy:n käyttämästä 

avaimet käteen -mallista, joka osoittautui haastattelujen aikana olevan yksi kyseisen toimi-

jan käytössä oleva toteutusmalli, joka on verrattavissa lähinnä projektinjohtopalveluun, 

jonka sopimusehtoina käytetään KSE:tä. Tämä on vaarallista kaupankäynnin kannalta, jos 

hankkeen eri osapuolilla on eri käsitys siitä, mitä tietty termi tarkoittaa. 

 

Haastatteluissa esille nousevia seikkoja on esitetty seuraavaksi eri osapuolien edustajittain 

ja kysymyksittäin. Ensimmäiseksi käydään läpi Granlund Oy:n asiantuntijoiden vastauksia 

ja näkemyksiä haastattelukysymyksittäin.  

 

Kysymys: Onko kyseisissä toteutusmalleissa ilmennyt ongelmia tai erityisen positiivi-

sia puolia toimittajan tai asiakkaan suunnalta ja mistä nämä ovat johtuneet? 

 

EPC-malli ja kokonaispalvelutoimitus on koettu ketteräksi ja nopeaksi tilaajan suuntaan, 

sillä se sitoo vähemmän tilaajan resursseja ja tilaajalla on vain yksi sopimuskumppani. Li-

säksi kyseiset toteutusmallit ovat kaupallisesti hyviä, jos sisältö on tuttua niin silloin on 

helppo suunnitella, rakentaa ja hinnoitella, jolloin myös toteutusmallit ovat urakoitsijoille 

loogisia. Toisaalta EPC-mallin ja kokonaispalvelutoimituksen negatiivisina puolina koet-

tiin, että ne ovat myynnillisesti vaikeita, kun on kiinteä hinta ja tilaaja miettii katteen suu-

ruutta ja monimutkaisissa hankkeissa on vaikea hinnoitella, toimijoita on vähän, jolloin 

kilpailu kärsii ja tilaajan kannalta suunnittelun ohjaus ja hallinta on vaikeaa. Kyseiset mal-

lit ovat myös elinkaarikustannuksiltaan kalliita ja voivat johtaa osaoptimoituihin ratkaisui-

hin johtuen toimittajien käyttämiin konseptoituihin ratkaisuihin, jotka eivät ole välttämättä 

optimaalisia kaikissa kohteissa. 

 

Granlund Oy:n avaimet käteen -mallin (vastaa avointa mallia, jossa palvelun tuottaja to-

teuttaa hankkeen käyttämällä esivalittuja kumppaniurakoitsijoita ja laitetoimittajia) positii-

visina puolina on koettu nopeampi läpimenoaika, kuin avoimessa mallissa ja että se sitoo 

vähemmän tilaajan resursseja, kuin avoin malli, mutta on elinkaarikustannuksiltaan avoi-

men mallin kanssa kilpailukykyinen. Negatiivisina puolina on koettu, että kyseisessä mal-
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lissa on enemmän sopimuksia, kuin kokonaispalvelutoimituksessa ja urakoitsijoiden väli-

nen kilpailutus puuttuu. 

 

Granlund Oy:n käyttämän avoimen ja suunnitteluvetoisen mallin positiivisina puolina ko-

ettiin vaiheet, jolloin voi päättää jatketaanko hanketta tai vaihdetaanko toimittajaa, halvat 

elinkaarikustannukset, hyvä kustannusten läpinäkyvyys sekä vapaus valita urakoitsijat ja 

hyvät vaikutusmahdollisuudet suunnitteluratkaisuihin. Avoimen mallin negatiivisina puo-

lina koettiin vastuiden joukon sirpaloituminen, joka vaatii jämäkkää aikataulun ja vastui-

den hallintaa, pidempi projektin kokonaiskesto, epäselvyydet ja ristiriidat sekä suuri tilaa-

jan resurssien käytön tarve. 

 

EPCM- ja projektinjohtomallien positiivisina puolina koettiin, että hankkeet voidaan pilk-

koa sopiviin osa-alueisiin hankintojen osalta, jolloin saadaan sopivia tarjoajia ja hyvät teki-

jät, hyvä mahdollisuus paikallisuuteen, joka on hyvä myynti- ja markkinointivaltti sekä 

koettiin hyväksi tavaksi toteuttaa projekti, jos ei ole valmiita suunnitelmia. Negatiivisia 

puolia kyseisissä toteutusmalleissa koettiin olevan haastavuus löytää urakoitsijoita, kun ne 

eivät saa laitehankinnoista katetta, vain suurimmat toimijat tekevät näillä malleilla ja ne 

ovat outoja malleja pienemmille urakoitsijoille, jotka ovat tottuneet, että rakennusliike on 

pääurakoitsija. EPCM-mallista ei ole juurikaan vielä kokemuksia energiatehokkuushank-

keiden osalta ja siinä on tärkeää huomioida hankkeen johtamisessa hankintapakettien väliin 

syntyvien harmaiden alueiden vastuiden jakaminen. Granlund Oy:n käyttämää EPCM-

mallia kuvailtiin konsulttisopimuksella tehtäväksi projektinjohtomalliksi, joka on lähem-

pänä projektinjohtourakkaa, kuin projektinjohtopalvelua ja niissä hankkeissa, jotka on ai-

kaisemmin tarjottu tehtäväksi EPCM-mallilla, on tilaajalla ollut pääurakoitsija työmaalla 

hoitamassa päätoteuttajan velvollisuuksia. 

 

Kehityskumppanuusmallin positiivisena puolena koettiin hankkeen kokonaisvaltainen ra-

kentaminen, jossa voidaan ottaa myös korjausvelkatoimenpiteitä mukaan, kun taas negatii-

visena puolena koettiin tilaajan kannalta haastavaksi, kun on monta toimijaa, jolta töitä ti-

lataan.  
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ESCO-mallista haastatteluissa negatiivisina puolina esiin nousi heikko läpinäkyvyys, pal-

velulupausten mitattavuuden haasteet, jos hanke koskee vain osaa rakennusta, julkisen 

puolen hankintaprosessin raskaus, kun ei voida käydä avointa hankintamenettelyä sekä 

korjausvelkatoimenpiteiden karsiutuminen johtuen kilpailutuksen pisteytyksestä, joka joh-

taa halvimman hinnan ja suurimpien säästöjen tarjoaman ratkaisun valintaan. ESCO-malli 

nähtiin myös raskaana toteuttaa ja yksityisellä puolella ei nähty olevan juurikaan ESCO-

mallin vaatimaa ajattelutapaa. 

 

Yleisinä asioina haastattelujen vastauksista nousivat esiin monessa mallissa haasteena ole-

va ”rusinat pullasta” -ilmiö, kun tehdään säästötakuulla, jolloin toteutuksen kokonaisvaltai-

suus kärsii, aikatauluihin liittyvät ongelmat ovat olleet hankkeissa tyypillisiä, pienissä 

hankkeissa, joissa palkkio muodostuu säästöjen saavuttamisesta haasteena on ollut säästö-

jen tavoittelu olosuhteita ajattelematta sekä laitevalmistajien kokonaistoimitusmalleissa 

esiintyvä omien laitteiden myyntitavoitteen luoma ratkaisujen rajoittuvuus. Tilaajan koke-

mukseen nähtiin vaikuttavan vastuiden ja budjetin täyttymiseen liittyvät kysymykset. Ta-

kuuajan seurannalla koettiin saavutettavan tiivis asiakassuhde sekä pitkäaikainen yhteistyö, 

jolloin on mahdollisuus parantaa asiakkuuden kehittämistä. 

 

Kysymys: Onko mielessä vaihtoehtoisia toteutus- tai palvelumalleja, joita voisi im-

plementoida energiatehokkuushankkeisiin? 

 

EPCM-mallia esitettiin vaihtoehtoiseksi malliksi nykyisin käytettäville toteutusmalleille, 

sillä toimittajan on mahdollisuus saada suurempi vastuu hankkeen toteutuksessa. EPCM-

mallille ehdotettiin myös laajennusta, jossa energiajärjestelmille luodaan muusta järjestel-

mästä eriytetty pilvivalvomo. Myös EPC-malli koettiin selkeissä ja vähän riskejä sisältä-

vissä hankkeissa kiehtovaksi ja kehityskumppanuusmalli, joka kuvailtiin EPCM-malliksi 

ilman päätoteuttajan velvollisuuksia. ESCO-mallia ei koettu olevan soveltuva malli Gran-

lundin kaltaiselle konsulttitoimistolle suoranaisesti, mutta jonkinlainen sovellutus siitä voi-

si toimia, jos hanke ei muodostu liian monimutkaiseksi ja säästötakuun ehdot ja niiden mi-

tattavuusongelmat saadaan ratkaistua. 
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Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleville toteutus- ja palvelumalleille vaihtoehtoiseen mal-

liin nähtiin tarvittavan toimittajalta sitova palvelulupaus, jossa riskejä jaetaan tilaajan kans-

sa, kokonaisuuden hallintaan ja eri osa-alueisiin liittyvien riskien minimointiin tulee panos-

taa sekä tavoitella yhden luukun periaatetta, jotta ostaminen on helppoa ja tilaajan luotta-

mus voidaan säilyttää. Koska energiatehokkuushankkeet poikkeavat normaalista rakenta-

misesta, tilaajalla harvoin on omassa organisaatiossa riittävää osaamista ja resursseja 

hankkeiden pyörittämiseen, on toimittajan vastuun kasvattaminen tilaajaa sekä toimittajaa 

ajatellen paras ratkaisu.  

 

Kysymys: Kuinka hankkeissa on onnistuttu, eli onko hankkeen tavoitteet saavutettu 

ja kuinka niitä on seurattu? 

 

Energiatehokkuushankkeiden onnistumisen edellytyksenä koettiin olevan omalla vahvuus-

alueella pysyminen sekä huolellinen esisuunnittelu. Kokonaistoimitusta käytettäessä kus-

tannusten pitäminen on ollut haasteena ja yleisesti suurimmassa osassa hankkeista aikatau-

lu on pettänyt. Toisaalta säästötavoitteet ovat olleet helpompi saavuttaa, sillä ne ovat huo-

mattavasti helpompi laskea etukäteen, kuin rakentamisen kustannukset. Moni tilaaja on 

sanonut, että investointipäätöksiä tehdessä investointikustannusten nousu ei ole niin vaaral-

linen asia kuin se, että vuosisäästöt jäävät vajaaksi. Toiminnan varmistuksen ja valvonnan 

kytkeminen osaksi projektia ei ole aina onnistunut niin hyvin, kuin voisi, eli kohteet tulisi 

saada automaattisesti valvontaan mukaan. Suurena epäkohtana on koettu ylioptimistiset 

säästölaskelmat, joilla on pyritty saamaan hanke liikkeelle, sillä monella tilaajalla on tietyt 

takaisinmaksuajat, joiden ylittäviä hankkeita ei lähdetä toteuttamaan. Tämä voi johtaa sii-

hen, että toimittajalla ei ole aikaa tai varaa tehdä laadukkaita suunnitelmia. Hankkeiden 

tavoitteiden saavuttamisen mittareina on käytetty hiilineutraalisuustavoitteiden saavutta-

mista, kassavirtavaikutuksia, eli vuosisäästöjä, eurovaikutusta per vuokrattava neliö 

(GLA), investoinnin vuosisäästöä, sisäistä korkotuottoa (IRR) sekä investoinnin takaisin-

maksuaikaa. 

 

Kysymys: Onko hankkeille annettu säästötakuuta? Jos on, minkälaisella periaatteella 

ja kuinka se on todennettu? 
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Teollisuuspuolella säästötakuu on jouduttu usein antamaan, yleensä suoritustasotakuu, 

mutta harvoin on annettu tai edes pyydetty energiansäästöön perustuvaa MWh-takuuta. 

Säästötakuuta annettaessa on oltava tarkka, mille kokonaisuudelle säästötakuu annetaan ja 

millä periaatteella sitä tarkastellaan, sillä säästötakuuta voi olla haastavaa kohdistaa juuri 

niihin toimenpiteisiin mitä hankkeessa ollaan tekemässä. Säästötakuuta annettaessa on 

säästötakuun määränä käytetty tiettyä prosenttiosuutta laskennallisista säästöistä, jonka 

taustalla on riskiarvio siitä, että paljonko toimittajalle on maksettava, jos säästöt eivät to-

teudu. Säästötakuun todennusta on toteutettu laskennallisesti mitattavien parametrien avul-

la sekä erillismittaroinnilla. Erillismittaroinnissa mitataan toimenpiteen jälkeen järjestel-

män kuluttamaa energiamäärää, jota verrataan alkuperäisen järjestelmän tietyn ajanjakson 

aikana kulutettuun energiamäärään ja laskennallinen mitattava parametri tarkoittaa hank-

keen toteutuksen myötä saavutettavan järjestelmän tehon muutoksen ja vuotuisen käyttö-

ajan mukaan laskennallisesti määriteltävää energiansäästöä. Jos energiansäästöjen seuranta 

suoritetaan vain päämittareista todentamalla, on riskinä ulkopuolisten tekijöiden vaikutuk-

set todennettavaan energiansäästöön, kuten käyttöasteet, käyttöajat sekä järjestelmän suun-

nitelmanmukainen käyttötapa. Säästötakuuta määriteltäessä tulisi pyrkiä molemmille osa-

puolille mahdollisimman oikeudenmukaiseen mittarointiin ja huomioida mittaroinnista ai-

heutuvat kustannukset. Säästötakuu voi aiheuttaa hankkeessa ylimääräisiä kustannuksia, 

sillä hankkeen toimittaja joutuu hinnoittelemaan säästötakuuseen liittyvän riskin aina.  

 

Kysymys: Mikä on mielestäsi pullonkaula energiatehokkuushankkeiden toteutukses-

sa, esim. asiakkaiden tahtotila tai toimittajien resurssit? 

 

Pullonkauloina energiatehokkuushankkeissa nähtiin tällä hetkellä olevan tilaajan budje-

tointi ja päätöksentekovalmius, kiinteistöpuolella tilaaja ei välttämättä tiedä kiinteistön tu-

levaisuutta ja teollisuudessa tuotannolliset investoinnit menevät yleensä energiatehokkuus-

hankkeiden edelle. Myös urakoitsijoiden resurssit nähtiin pullonkaulana, sillä monimutkai-

siin hankkeisiin ei löydy riittävästi päteviä urakoitsijoita, jotka voisivat ottaa kokonaisuuk-

sia haltuun ja talotekniikkaurakoitsijat karttavat pääurakoitsijan velvollisuuksia eikä suuret 

toimijat halua ottaa pieniä hankkeita, jolloin hankintapakettien oikeanlainen rajaaminen 

korostuu.  
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Kysymys: Onko joissakin toteutus- tai palvelumalleissa tullut esiin erityisiä hankkeita 

hidastavia tekijöitä? 

 

EPC-malli todettiin olevan nopein vaihtoehto, kun taas avoimessa suunnittelumallissa 

esiintyy hitautta, jos mennään vaihe vaiheelta eteenpäin ja tilaaja pääsee vaikuttamaan jo-

kaiseen vaiheeseen. Hankkeiden kilpailutus koettiin hidastavaksi tekijäksi, jos ei tekijöitä 

ole saatavilla, kuten myös rahoitusmallin sopivuus tilaajan kokonaisstrategiaan varsinkin 

tiukempina aikoina, jolloin hankkeiden käynnistyminen voi olla hidasta. Kiinteähintaisissa 

malleissa voi esiintyä hidastavana tekijänä urakoitsijoiden sitominen tietyillä suunnitelmil-

la, jos suunnitelmiin tarvitsee tehdä mittavia muutoksia. Julkisissa hankinnoissa laajuuden 

muuttuminen voi hidastaa tai jopa keskeyttää hankkeen, sillä se vaatii uutta kilpailutusta 

pahimmassa tapauksessa. Energiatehokkuushankkeet ovat erikoisprojekteja, jolloin voi olla 

haastavaa löytää tekijää sillä urakoitsijoiden on vaikea hinnoitella toteutusta.  

 

Kysymys: Toimiiko jokin toteutusmalli paremmin eri laajuisissa hankkeissa kuin toi-

nen, ja olisiko joku malli hyvä monistettavissa energiatehokkuushankkeissa? 

 

Eri laajuisiin hankkeisiin nähtiin toimivaksi erilaiset toteutusmallit ja julkisen sekä yksityi-

sen puolen hankkeisiin toimivan parhaiten erilaiset toteutusmallit. Oikein laajaan hankkee-

seen koettiin olevan haasteita löytää EPC-toimittajaa, mutta EPCM-malli nähtiin sopivan 

paremmin laajaan hankkeeseen, sillä hankinnat voidaan pilkkoa pienempiin osiin. Myös 

avoin malli koettiin hyväksi laajoissa ja moninaisissa hankkeissa, joissa yhdistyy PTS- ja 

energiantehokkuuden parantamistöitä. Pieniin hankkeisiin EPCM-malli tai projektinjohto-

muodot eivät ole hyviä vaihtoehtoja, sillä pientä hanketta ei kannata pilkkoa enää pienem-

piin osiin, vaan pienissä hankkeissa olisi hyvä käyttää kiinteähintaista urakkamuotoa. Mo-

nistettavuutta koettiin saavutettavan parhaiten pilkkomalla hankkeet pienempiin osiin, jol-

loin sama urakoitsija tekee useammassa hankkeessa peräkkäin saman tyylisen toteutuksen 

ja silloin saadaan myös lisättyä toteutuksen tehokkuutta. Monistettavuutta voidaan saavut-

taa laajalla kumppaniverkostolla myös pienemmissä hankkeissa, jolloin voidaan varmistaa 

tarjoajien riittävä määrä, sillä harva tilaaja hyväksyy kumppania kilpailuttamatta hankinto-

ja. Yksityisellä puolella on mahdollisuus käyttää laajaa kumppanuusverkostoa hyväksi ja 

järjestää esimerkiksi minikilpailutus, kun taas julkisissa hankinnoissa on hankinnat aina 
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kilpailutettava, ellei voida käyttää puitesopimuksia. Saman tyylisiä hankkeita tehtäessä 

useampia samalle tilaajalle, joissa on mahdollisuus monistaa edellistä projektia, nähtiin 

myös Granlund Oy:n käyttämä avaimet käteen -malli hyväksi valinnaksi. Monistettavuutta 

haettaessa koettiin tarpeelliseksi suunnitteluratkaisujen ja toteutuksen konseptointi sekä 

esivalmistuksen suunnittelu, jolla mahdollistetaan myös nopeampi läpivienti hankkeelle. 

 

Seuraavaksi on esitetty tilaajapuolen organisaatioiden edustajien vastauksia haastatteluky-

symyksittäin. 

 

Kysymys: Minkälaisella toteutusmallilla hankkeita on toteutettu? Oliko kyseises-

sä/kyseisissä malleissa jotain parannettavaa tai erityisen hyvää? 

 

Yleisesti hankkeita on toteutettu kaikenlaisilla toteutus ja palvelumalleilla itse rakennutta-

en, rakennuttajakonsultin avustuksella sekä kokonaispalvelutoimituksilla joko itse rahoitta-

en tai ulkopuolisella rahoituksella. Toteutus- ja palvelumallien valinta on joillakin tilaaja-

puolen edustajilla valittu hankkeen laajuuden tai luonteen mukaan, osa taas käyttää vain 

tietyn tyyppisiä toteutus- ja palvelumalleja kaikissa hankkeissa. Osa tilaajapuolen edusta-

jista vastasi, että eivät tarvitse ulkopuolista rahoitusta, joten esim. ESCO-hankemallia eivät 

enää käytä sen vuoksi. Urakoitsijalähtöisesti toteutetuissa projektinjohtourakoissa on tullut 

paljon yllätyksiä johtuen liian vähäisestä panostuksesta alkuvaiheen kartoituksessa. Yksi 

haastateltava vastasi, että parhaaksi malliksi on koettu sellainen, missä suunnittelijalla tee-

tetään hankesuunnitelma, jonka jälkeen toteutus kilpailutetaan projektinjohtourakkana, jos-

sa urakoitsijalla on suunnitteluvastuu. Tällöin tilaaja on hyvin kartalla kannattavista toi-

menpiteistä. 

 

ESCO-mallin positiivisena puolena koettiin käyttövaiheen huomioon ottaminen, jolloin 

säästötakuut varmistetaan ja negatiivisina puolina koettiin kyseisessä mallissa keinotekoi-

suus ja raskaus, sillä malli ottaa huonosti huomioon suurten ilmiöiden muutokset sekä 

esim. vuokralaismuutokset, jolloin joudutaan purkamaan jopa rakennettuja toimenpiteitä. 

Tämän lisäksi ESCO-malli on koettu huonona ”avioliittomallina”, sillä ylimääräisestä sääs-

töstä joudutaan maksamaan puolet toimittajalle. 
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Kokonaispalvelutoimituksen positiivisina puolina haastateltavat kokivat tilaajan omien re-

surssien vähäisen käytön ja negatiivisina puolina nähtiin tilaajan ja toimittajan välinen löy-

sä suhde, urakoitsijoiden mahdollisuus pikavoittoihin, jolloin urakoitsijat toteuttavat vai 

kannattavimmat ja helpoimmat toimenpiteet huomioimatta kokonaisuutta, tilaajan heikot 

vaikutusmahdollisuudet sisältöön, joka vaikuttaa myös hankkeen valvontamahdollisuuk-

siin. 

 

EPCM-mallin ja projektinjohtomallien positiivisina puolina nähtiin pienempienkin koko-

naisuuksien toteutus avaimet käteen -periaatteella, jolloin alan parhaat ammattilaiset ovat 

tekemässä ratkaisuja, toteutusmallien avoimuus ja läpinäkyvyys, jolloin on purettu pois 

säästötakuun keinotekoisuus ja turhat varaukset. Myös suunnittelijan ja toimittajan vastuun 

kasvatus koettiin positiivisena puolena riskienhallinnan ja lopputuloksen toimivuuden kan-

nalta. Negatiivisina asioina EPCM- ja projektinjohtopalvelumalleissa koettiin heikko ko-

konaiskustannustiedon saanti alkuvaiheessa, kustannusriski verrattuna kiinteähintaiseen 

urakkaan sekä urakoitsijoiden vierastaminen EPCM-mallia kohtaan, kun huomaavat, että 

kaikki ratkaisut on jo lukittu. Projektinjohtomalleissa koettiin myös pienten, ei investointe-

ja vaativien, mutta paljon työtä vaativien toimenpiteiden jäävän pienemmälle huomiolle, 

sillä usein keskitytään vain suurempiin toimenpiteisiin, jotka ovat isompia investointeja. 

 

Yleisesti haastateltavat kokivat, että palveluntarjoajilla on tänä päivänä laaja osaaminen, 

jolloin on mahdollisuus saada yhden luukun periaatteella kokonaisvaltaisia ratkaisuja, pal-

velumalli koettiin palvelunäkökulmasta paremmaksi, sillä laitteistotoimitus ja järjestelmät 

ovat palveluntarjoajan vastuulla ja heidän liiketoimintansa on sen toimivuudesta kiinni. 

Investointimallissa todettiin olevan mahdollisuus suurempiin säästöihin, mutta silloin kulu-

ja ei voida tietää ennakkoon niin hyvin. Osa haastateltavista koki, että hankesuunnittelusta 

puuttuu innovatiivisuutta ja ratkaisuiksi tarjotaan bulkkituotteita, joita monistetaan hank-

keesta toiseen. Palveluntarjoajalta haluttiin enemmän itsensä haastamista ja markkinoiden 

seuraamista sekä tilaajan tarpeiden ja tahtotilan parempaa selvittämistä. 

 

Kysymys: Tuleeko mieleen hankkeista positiivisia tai negatiivisia tekijöitä esimerkiksi 

hankkeen sujuvuudesta, palvelun saatavuudesta tai toteutusmuodosta? 
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Haastateltavat kokivat mm. että moni konsulttiyritys lähestyy asioita elinkaarimallin ja jul-

kisten hankkeiden näkökulmasta, mutta yksityisen kiinteistösijoitusyhtiön näkökulma 

poikkeaa siitä jonkin verran, joka pitäisi pystyä ottamaa huomioon. Suomessa koettiin ole-

van liian vähän ammattilaisia ja osaajia toteuttamaan energiatehokkuushankkeita, mutta 

toisaalta taas paljon enemmän toimijoita, jotka puhuvat enemmän, kuin tekevät, jolloin laa-

tu ei ole enää yhteneväistä. Osan toimijoista koettiin myös pyrkivän maksimoimaan pika-

voitot, eli tekemään sellaisia ratkaisuja, että hanke saadaan nopeasti liikkeelle pienellä in-

vestoinnilla ja palvelumaksuilla, mutta tällöin kiinteistön kokonaisvaltainen parantaminen 

ja elinkaaren aikaiset säästöt jäävät heikommiksi. Tilaajan edustajat näkivät tarpeelliseksi, 

että tilaaja määrittelee tason, mihin pitäisi hankkeessa päästä ja palveluntuottajan tulisi 

pystyä määrittelemään, että miten siihen päästään. Myös ulkopuolisen puolueettoman val-

vojan rooli koettiin tärkeäksi sekä säästölaskelmien avaaminen tilaajalle siten, että he voi-

vat varmistua laskelmien oikeellisuudesta, jolloin ei tule uskomisen perusteella tehtyä vää-

riä päätöksiä. Sellaiset toteutusmallit, joissa osapuolia on paljon, koettiin hankalaksi hal-

linnollisista syistä, mutta taas toisaalta kannatusta sai tilaajan kannalta kokonaisvaltaisen 

hyödyn valitseminen, eli suunnitteluvetoisen toteutusmallin käyttäminen, jossa tarvitaan 

suunnitteluyhteistyökumppania tilaajan kilpailuttaessa urakat ja hankinnat, jolloin urakoit-

sijoiden katetta saadaan pienennettyä. 

 

Kysymys: Toteutuiko hankkeelle asetettu tavoite/tavoitteet? 

 

Hankkeet, joissa on käytetty etävalvontaa ja tehdasvalmista asennusta sekä järjestelmät on 

optimoitu osaavien henkilöiden puolesta, on koettu onnistuvan tavoitteiden osalta hyvin. 

Haasteellisena on koettu kilpailutusvaiheessa toteuttajan esittämät muutokset suunnittelu-

vaiheessa optimoituihin laitteisiin, jolloin tavoitteiden saavuttaminen on ollut heikompaa. 

Palvelumalleissa taas tavoitteet on koettu saavutettavan paremmin säästötakuun vuoksi, 

kun taas investointimalleissa on esiintynyt hankkeissa sivukuluja, joita ei ole osattu huo-

mioida säästölaskelmissa. Toisaalta suunnittelijat on koettu tavoitteiden asettamisen kan-

nalta realistisiksi, kun taas kokonaispalvelutoimituksessa, jossa urakoitsijalle kuuluu myös 

suunnittelu, on havaittu liioiteltuja säästölupauksia. 

 

Kysymys: Vaikuttaako säästötakuun antaminen päätöksentekoon? 
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Suurin osa haastateltavista koki, että säästötakuun antaminen ei vaikuta päätöksentekoon, 

sillä säästötakuu koettiin teennäiseksi ja siitä oli paljon huonoja kokemuksia. Energiamää-

räisen säästötakuun käyttämisen sijaan koettiin tärkeänä määrittää yhdessä toimittajan 

kanssa järjestelmää koskevia riittävän tiukkoja määreitä toinen toistaan haastaen, läpinäky-

vää toimintaa sekä toimittajan puolesta laskelmia ja ehdotuksia toteutettavista toimenpi-

teistä, joista tilaaja valitsee parhaat toimenpiteet ja toteuttaa hankkeen omana investointina. 

Säästötakuumalleissa on koettu, että toimittaja joutuu varautumaan hankkeiden hinnoitte-

lussa ylimääräisin varauksin sekä on pakotettu turvautumaan myös kokonaisuuden kannal-

ta epäedullisiin ratkaisuihin, jotta oma työ ei jää tappiolle. Säästötakuu koettiin jopa kiin-

teistöä rasittavaksi tekijäksi, sillä pitkillä palvelusopimuksilla varustetuissa hankkeissa 

energiansäästöjen todentaminen voi olla hallinnollisesti haastavaa ja kiinteistön kehitystä 

rajoittavaa. Osa haastateltavista piti myös toisaalta säästötakuun liittämistä energiatehok-

kuushankkeeseen tarpeellisena, sillä nähtiin, että säästöt eivät välttämättä toteudu, jos sääs-

tötakuuta ei ole, mutta yleensä säästölupaus on vähäisempi, jos säästötakuu annetaan. Var-

sinkin suurista hankkeista puhuttaessa säästötakuun käyttämistä puoltavat näkivät sanktio- 

tai bonusmallisen säästötakuun tarpeelliseksi, sillä säästötakuu velvoittaa tarjoajia mietti-

mään toimituksen sisältöä tarkemmin. 

 

Kysymys: Minkälaista palvelua kaipaatte energiatehokkuushankkeiden toteutukseen, 

eli millä toteutusmallilla tekisit tulevaisuudessa energiatehokkuushankkeita? 

 

Haastateltavista suurin osa vastasi, että hankkeita halutaan toteuttaa omana investointina ja 

sellaisella mallilla, jossa tilaajalla on mahdollisimman paljon vaikutusmahdollisuuksia 

suunnitteluratkaisuihin sekä laitteistovalintoihin. Myös mahdollisimman pientä riippuvuut-

ta urakoitsijoihin korostettiin osassa haastatteluista. EPCM-mallin kaltaisia toteutusmalleja 

pidettiin hyvänä ratkaisuna, jos vain resurssit ovat riittävät. Energiatehokkuushankkeiden 

kerrottiin antavan paremman tuoton sijoituspääomalle, kuin itse tilaajaorganisaation ydin-

toiminnan, varsinkin jos hanke toteutetaan omana investointina. Muutama haastateltavista 

käyttäisi mieluiten kokonaispalvelutoimitusta resurssikysymysten vuoksi ja järjestelmien 

monimutkaistuessa he kokivat, että tilaajalla ei ole varmuudella ajantasaista osaamista, jol-

loin suunnittelun ohjaus on vaikeaa. Käyttäjälähtöisyyttä ja selkeitä toimenpide-ehdotuksia 
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pidettiin tärkeänä tekijänä toteutusmallia valittaessa, sillä tilaajapuolella ei välttämättä ole 

resursseja tai osaamista osallistua muuhun, kuin päätöksentekoon, eli tällöin myös raken-

nuttaminen ja valvonta tulisi olla ulkoistettu. Kaupallisen myyntiaineiston toivottiin olevan 

tarpeeksi yksinkertaisia, jotta myös vähemmän tekniikasta ymmärtävät henkilöt voidaan 

ottaa huomioon. Energiatehokkuushankkeen toteutukseen koettiin tarvittavan monitavoi-

teoptimointia, jolloin konsulttitoimisto arvioi ensin energiansäästön potentiaalia ja pyrkii 

löytämään kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut. 

 

Kysymys: Kuinka suuren vaikutuksen saatava tuki aiheuttaa investointipäätökseen? 

 

Investointituen ei koettu olevan viimeisin päätöksenteon edellytys, vaikka tukia mielellään 

otetaan vastaan ja tuen saaminen helpottaa päätöksentekoa. Investointituki koettiin tuovan 

hankkeisiin jäykkyyttä sekä raskautta, sillä tukiehtojen täyttymisestä on pidettävä huolta. 

Myöskään pienimpiin hankkeisiin ei koettu edes välttämättömäksi hakea tukia, sillä ne 

ovat hallinnollisesti raskaita prosesseja. Investointituki nähtiin tarpeelliseksi pilotointivai-

heessa oleville sekä suuressa mittakaavassa tehtäville hankkeille. Suunnittelijataholla tai 

investointitukihakemuksen valmistelijalla nähtiin tärkeäksi olevan asiantuntemusta ja vii-

me käden tietoa, että mitkä mahdollisuudet tukihakemuksella on mennä läpi, sillä tilaajalla 

ei välttämättä ole riittävästi osaamista ja tietoa asiasta. 

 

Kysymys: Minkälainen päätöksentekoprosessi energiainvestoinneissa on? Mikä pai-

noarvo on hiilineutraaliudella ja rahallisella säästöllä? 

 

Hiilineutraalisuustavoitteiden merkitys päätöksentekoprosessissa on nostanut merkitystään 

useamman haastateltavan mielestä. Organisaatiot ovat asettaneet itselleen hiilineutraali-

suustavoitteita, jotka toimivat suurena ajurina energiansäästön tavoittelussa ja energiate-

hokkuushankkeiden toteutuksessa. Vaikka hiilineutraalisuustavoitteiden painoarvo on 

merkittävä, on myös hankkeilla saavutettava tietyt tuottotavoitteet. Pääsääntöisesti kestä-

vän kehityksen kannalta tehtävät energiansäästötoimenpiteet ovat myös taloudellisesti kan-

nattavia. Yksi haastateltava vastasi, että rahallisella säästöllä sekä kiinteistön arvonnousul-

la on suurempi merkitys tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa hiilineutraalisuuden merkitys 

tulee kasvamaan. Erään yhtiön näkemys oli, että hiilineutraalisuutta tullaan saavuttamaan 
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olemassa olevan infran, eli kaukolämmön, sähkön ja kaukokylmän muuttuessa hiilineutraa-

liksi ja energiainvestoinneilla haetaan vääntömomenttia kuluihin, sillä ylläpitokustannukset 

nousevat jatkuvasti. 

 

Kysymys: Löytyykö omasta organisaatiosta resursseja, eli kuinka paljon oma organi-

saatio on ollut päätöksenteossa ja rakennuttamisessa mukana? 

 

Haastateltavien tilaajien organisaatioissa tilaaja on ollut olennaisen paljon päätöksenteossa 

mukana, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa on käytetty ulkopuolista konsultteja val-

vonta ja projektinjohtotehtävissä. Kokonaispalvelutoimitusta käytettäessä ulkopuolista val-

vojaa on käytetty sparraamaan suunnittelijaa ja varmistamaan tilaajan tahtotilan huomioi-

misen suunnitelmissa. Osa haastateltavista vastasi, että oman yrityksen kiinteistö- tai olo-

suhdemanageri tekee energiatehokkuustoimenpiteistä ehdotuksia, joita verrataan pitkän 

tähtäimen suunnitelmaan sekä budjettiin, jonka jälkeen päätetään hankkeen jatkotoimista. 

Eräs haastateltava vastasi, että he rakennuttavat pääosin itse ja käyttävät olemassa olevaa 

ylläpito-organisaatiota välillä myös rakennuttamistehtävissä. Tilaajan oman osallistumisen 

rooli energiatehokkuushankkeissa koettiin erittäin tärkeäksi, sillä menestyksekästä energia-

tehokkuustyötä ei voi tehdä, jos yrityksellä ei ole omia resursseja ohjata tekemistä. Usea 

tilaaja myös kertoi, että oma ydinporukka huolehtii yhtiön energiastrategian tekemisestä ja 

noudattamisesta sekä hiilineutraalisuusasioiden yhteensovittamisesta. Haastattelun aikana 

ilmeni, että energiatehokkuushankkeiden päätöksentekoa varten joutuu tekemään paljon 

sisäistä myyntityötä, sillä energiatehokkuushankkeilla joudutaan kilpailemaan muita hank-

keita vastaan. Energiatehokkuushankkeissa tilaajan resurssien käyttö ohjautuu vahvasti 

myös sellaisiin asioihin, joita konsultit eivät näe ulospäin, kuten vuokralaisasioiden sovitte-

lemiseen, joka vaatii erään haastateltavan mukaan yllättävän paljon resursseja. 

 

Motivan ja energiaviraston edustajien haastatteluista nousi esiin seuraavaksi esitettyjä 

huomioita. Jos hankeen ratkaisut ovat suoraviivaisia ja ennalta hyväksi havaittuja, on ko-

konaisvastuurakentaminen avaimet käteen -periaatteella hyvä ja toimiva malli. Uusien 

konseptien ja ratkaisujen toteutuksessa, joihin liittyy epävarmuustekijöitä voisi olla hyvä 

ratkaisu käyttää tavoitehintaista projektinjohtourakkaa, sillä siinä vaaditaan osapuolien vä-

listä tiivistä yhteistyötä sekä ratkaisukeskeisyyttä ja tavoitehinta lisää hankkeen taloudelli-
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sia kannustimia. Nykyisessä korko- ja rahoitusympäristössä rahoitus ei ole ongelma, joten 

tilaajan puolesta voi olla halvempi vaihtoehto ottaa lainarahoitus suoraan esimerkiksi pan-

kilta, kuin ESCO-toimijalta. Energiatehokkuushankkeiden toteutuksen määrään vaikuttaa 

uudet innovaatiot ja teknologiat, mutta kun tilanne markkinoilla saturoituu, hankkeiden 

määrä vähenee. Hankkeiden aloitusvaiheessa tilaajan ja toimittajan kannattaa tehdä tiivistä 

yhteistyötä, jotta toimittaja ymmärtää tilaajan toimintaympäristön ja näin saadaan tehtyä 

sellainen sopimus, jossa kumpikin osapuoli kantaa vain sellaisia vastuita, joihin voi itse 

vaikuttaa. 
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6 ENERGIATEHOKKUUSHANKKEIDEN TOTEUTUS- JA PAL-

VELUMALLIEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, että mitkä toteutusmallit skaalautuvat parhaiten eri-

tyyppisiin ja kokoisin hankkeisiin sekä mitkä tekijät vaikuttavat toteutusmallin valinnassa 

energiatehokkuushankkeen toteutuksen tehokkuuteen, hiilineutraalisuustavoitteiden saa-

vuttamiseen sekä tilaajapuolen palvelukokemukseen. Energiatehokkuushankkeessa käytet-

tävän toteutusmallin valintaan liittyy paljon vaikuttavia tekijöitä, jolloin erilaisiin hankkei-

siin sopii parhaiten erilaiset toteutusmallit. Toteutusmallin valintaan vaikuttaa suuresti 

hankkeen monimutkaisuus, tilaajan resurssit, rahoituksen tarve, riskien jako sekä toteutuk-

sen aikataulu. Energiatehokkuushankkeisiin ei ole olemassa omaa tehtäväluetteloa, jolloin 

hankkeen toimitussisältö sekä vastuurajat voi vaihdella eri toimittajien kesken, vaikka to-

teutusmuodosta puhuttaisiinkin samalla nimellä. 

6.1 Hiilineutraalisuustavoitteet 

Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa olennaisesti ostoenergian kulutuk-

sen pienentäminen, johon voidaan vaikuttaa järjestelmien energiatehokkuudella. Myös vä-

hähiilisen energiamuodon käyttäminen pienentää hiilijalanjälkeä, jolloin vaikuttavaksi teki-

jäksi muodostuu käytettävä energiamuoto. Koska energiatehokkuustoimenpiteiden tehokas 

toteuttaminen vaikuttaa energiatehokkuuden parantamisen myötä hiilineutraalisuustavoi-

teiden saavuttamiseen, on hankkeiden läpimenolla suuri vaikutus tavoitteiden saavuttami-

seen. Hankkeiden läpimenoon vaikuttaa hankkeiden toteutuksen aikataulu, eli mitä nope-

ammin hankkeita saadaan tehtyä, sitä paremmin hiilineutraalisuustavoitteisiin voidaan 

päästä, tähän voidaan vaikuttaa valitsemalla oikea toteutusmuoto aina tietyn tyyppiseen 

hankkeeseen. Hankkeiden läpimenoaikaan voidaan vaikuttaa mm. valitsemalla sellainen 

toteutusmuoto, jossa suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen voidaan limittää samanaikai-

sesti, kuten projektinjohto- ja EPCM-muodoissa. Näin tilaajalla säilyy mahdollisuus vai-

kuttaa toteutuksen ja suunnittelun ratkaisuihin vielä rakentamisen aikana. 

 

Energiatehokkuushankkeissa esiintyvät pullonkaulat ovat hidastavia tekijöitä hankkeiden 

toteutuksessa. Pullonkauloja ovat tällä hetkellä energiatehokkuushankkeissa rahoituksen 

saaminen, laitetoimittajien resurssit, jos useita hankkeita lähtee liikkeelle saman aikaisesti 

sekä kyky toimia monimutkaisissa hankkeissa, hyvien kumppaneiden löytäminen, tilaaja-
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puolen budjetointi ja päätöksentekovalmius. Energiatehokkuushankkeiden läpimenoon 

vaikuttaa myös toteutusmallin valinnassa ostamisen helppous, mitä yksinkertaisemmaksi ja 

selkeäksi tilaaja kokee tietyn toteutusmallin, sitä helpommin hankkeeseen ryhdytään, eli 

toteutusmallin valinnassa tulee ottaa huomioon tilaajan resurssit sekä tahtotila. On myös 

tärkeää, että suunnittelijat ovat tietoisia niistä sekoista, jotka vaikuttavat energiatuen saa-

miseen, sillä tuen saaminen voi vaikuttaa olennaisesti tilaajan päätöksentekoon ryhtyä 

hankkeeseen ja näin ollen vaikutus peilautuu toteutettavien hankkeiden määrään. 

 

Energiatehokkuushankkeessa saavutettavien energiansäästöjen määrällä on suora vaikutus 

hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen. Jotta maksimaaliseen hyötyyn voidaan pääs-

tä, täytyy järjestelmätasolla saada valittua optimaaliset laitteet sekä niiden toiminta varmis-

tettua. Tietyissä toteutus- ja palvelumalleissa, joissa laitetoimittaja vastaa järjestelmien 

suunnittelusta ja toteutuksesta, saattaa omien laitteiden käytöstä aiheutua rajoittavuutta op-

timaalisimman järjestelmän valintaan. Tämä sama ongelma voi esiintyä toki myös urakoit-

sija- tai suunnitteluvetoisissa hankkeissa, jos suunnittelussa turvaudutaan aina vanhoihin 

ratkaisuihin tai suunnittelusta puuttuu kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden näkökulma.  

 

Mittaroinnin ja toiminnan varmistuksen kytkeminen energiatehokkuushankkeisiin edistävät 

suuresti oikean toiminnan myötä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista sekä energian 

säästöjä. Vaikka hankkeessa olisi suunniteltu ja toteutettu erittäin tehokkaat ja optimaaliset 

järjestelmät, ei säästöjen syntymisestä ole takuuta, jos järjestelmät eivät toimi halutulla ta-

valla. Joissakin toteutusmalleissa toiminnan varmistaminen kuuluu toimitussisältöön, mut-

ta se voidaan myös liittää osaksi sellaisia toteutusmalleja, joihin se ei suoraan sisälly. Mit-

taroinnilla tulisi tuottaa mahdollisimman eksaktia aineistoa ja tietoa juuri oikeista asioista, 

jotta epäkohdat olisivat mahdollisimman helposti löydettävissä ja mahdollinen virheellinen 

toiminta korjattavissa.  

 

Hiilineutraalisuuden merkitys rahalliseen säästöön verrattuna on kasvanut viime aikoina 

tilaajien keskuudessa, jolloin hankkeiden toteutuksessa on rahallisen säästön lisäksi nyky-

ään huomioitava myös hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Hiilineutraalisuuden ja taloudel-

lisen säästön painoarvon mukaan tulisi löytää tilaajan puolesta optimaalinen ratkaisu, jota 

voidaan tutkia monitavoiteoptimoinnilla. 
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6.2 Skaalautuvuus ja toteutuksen tehokkuus 

Energiatehokkuushankkeissa käytettävien toteutus- ja palvelumallien skaalautuvuuteen eri 

laajuisiin ja sisältöisiin hankkeisiin sekä toteutuksen tehokkuuteen vaikuttaa käytettävän 

mallin yksinkertaisuus tai monimutkaisuus, byrokratian määrä, hankkeiden monistettavuus, 

hidastavat tekijät ja toimitettavan tekniikan tehdasasentamisen mahdollisuus. Oikein laa-

joihin ja monimutkaisiin hankkeisiin ei välttämättä löydy kovinkaan helposti EPC- tai ko-

konaispalvelutoimittajaa, kun taas avoin malli, joka sopii erityisen hyvin tällaisiin hankkei-

siin voi olla hidas ja jäykkä, kun hankkeessa mennään vaihe vaiheelta eteenpäin ja tilaajan 

täytyy tehdä päätöksiä joka vaiheessa. Monimutkaisiin ja kokoluokaltaan suuriin hankkei-

siin toimii parhaiten EPCM- ja projektinjohtomallit, mutta ne eivät sovellu aivan pienim-

piin hankkeisiin, sillä hankkeen pilkkominen pienimpiin hankintapaketteihin tuottaa liian 

paljon työtä verrattuna siitä saatavaan hyötyyn. Projektinjohtomalleissa on myös liian suuri 

byrokratia käytettäväksi pienissä hankkeissa, sillä se vaatii paljon raportointia valvonnasta 

sekä kustannusten seurannasta. Jos kiinteähintaisissa hankkeissa, joissa urakoitsija sidotaan 

ennalta tehdyillä suunnitelmilla hankkeeseen, tulee mittavia muutoksia alkuperäisiin suun-

nitelmiin verrattuna, voi tilaajapuolen päätöksenteko olla erittäin hidasta johtuen syntyvistä 

kustannusmuutoksista ja julkisella puolella hanke voi jopa pysähtyä kokonaan, jos kilpailu-

tus täytyy järjestää uudelleen.  

 

Toteutukseen voidaan saada tehokkuutta hankkeiden monistamisella, jolloin esimerkiksi 

saman tilaajan kohteisiin tai saman tyylisiin kohteisiin saadaan kehitettyä konseptoituja 

ratkaisuja suunnitelmien ja toteutuksen osalta. Kun hanke pilkotaan pienempiin hankinta-

paketteihin ja käytössä on laaja kumppanuusverkosto, voidaan monistettavuutta edistää 

huomattavasti, kun tarjoajia on riittävästi, niin voidaan järjestää minikilpailutus ja käytän-

nön tekemisestä saadaan toistuvuuden kautta rutiininomaista. Konseptoinnin ja monistetta-

vuuden avulla luodaan mahdollisuuksia hyödyntää mahdollisimman pitkälle vietyjä teh-

dasasenteisia järjestelmiä, jolloin asennustyöt työmaalla ja tätä kautta hankkeen aiheutta-

mat häiriöt voidaan minimoida. Myös hankkeen läpiviemisen tahtia voidaan nopeuttaa 

huomattavasti tehtaalla valmistelluilla järjestelmillä. Samalle tilaajalle tehtäessä useita sa-

man tyylisiä hankkeita, kuten lämpöpumppuratkaisuja, toimii esimerkiksi Granlund Oy:n 

avaimet käteen -tyylinen malli tai hankekumppanuusmalli hyvin, koska tällöin suunnittelun 
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konseptointiratkaisut ovat helpommin toteutettavissa ja asennustöissä voidaan käyttää esi-

valittuja kumppanuus urakoitsijoita.  

 

Sellaisissa toteutusmalleissa, joissa urakoitsijat kilpailutetaan ennalta tehdyillä suunnitel-

milla, on suunnitelmien laadulla korostuva vaikutus toteutuksen tehokkuuteen, sillä suun-

nitelmien täytyy olla sellaiset, että urakoitsijat pystyvät helposti tarjoamaan monimutkai-

sempiakin hankkeita, eikä harmaita alueita pääse muodostumaan. Onkin tärkeää toteutus-

mallien kehittämisen kannalta, että hankkeiden toimittajat, urakoitsijat sekä laitetoimittajat 

käyvät vuoropuhelua suunnitelmien sisällöstä sekä niiden toteutettavuudesta ja ylipäätään 

toteutusmallien kehittämisestä. 

6.3 Tilaajapuolen palvelukokemus ja tarpeet 

Energiatehokkuushankkeiden toteutuksen tehokkuutta parannettaessa tulee ottaa huomioon 

tilaajapuolen, eli tämän tutkimuksen tapauksessa asiakkaiden hyvän palvelukokemuksen 

säilyttäminen tai jopa parantaminen. Jotta energiatehokkuushankkeita saadaan myös jat-

kossa toteutettua kasvavassa määrin, on syytä varmistaa, että tilaajapuolella säilyy mielen-

kiinto hankkeita kohtaan. Tilaajapuolen palvelukokemukseen vaikuttaa toimittajan puolelta 

tilaajan tarpeiden omaksuminen ja tahtotilaan vastaaminen niin toteutusmallin valinnassa, 

kuin palvelun laadun varmistamisessa. Tilaajapuolella suositaan toteutus- ja palvelumallien 

valinnassa vaihtelevasti joko tiettyjä malleja hankkeen laajuudesta tai piirteistä huolimatta, 

mutta myös osa tilaajapuolen edustajista haluaa käyttää eri malleja erityyppisiin hankkei-

siin, valiten juuri sopivan toteutus- tai palvelumallin kyseessä olevaan hankkeeseen.  

 

Tilaajan käytettävissä olevat resurssit määrittelevät myös pitkälti heidän suosimansa toteu-

tusmallin, sillä esimerkiksi osa tilaajista haluaa käyttää vain kokonaispalvelutoimitusta juu-

ri vähäisten omien resurssien vuoksi. Kokonaispalvelutoimitusta puoltaa myös se, että 

hankkeet koetaan selkeämmäksi mitä vähemmän hankkeessa on osapuolia mukana. Tilaa-

japuolen luottamusta voidaan saavuttaa hankkeessa läpinäkyvyydellä, joka taas kokonais-

palvelutoimituksessa on koettu heikoksi kohdaksi. Myös suunnittelun ja toteutuksen osalta 

kokonaisvaltainen ja kohteen kannalta optimaalisin ratkaisu on vaarassa jäädä toteuttamat-

ta kokonaispalvelutoimituksessa, jos toimittaja pyrkii maksimoimaan pikavoitot tekemällä 

vain helpoimmat toimenpiteet kohteessa. Usein tilaajalla on myös tahtotila päästä vaikut-
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tamaan itse suunnitteluun ja ratkaisuihin, jolloin KVR-toimitus ei ole optimaalisin ratkaisu, 

sillä silloin tilaajan vaikutusmahdollisuudet ovat suunnitteluratkaisuihin heikot.  

 

Eri toteutus- ja palvelumalleissa on erilaisia rahoitusratkaisuja, jolloin tilaajan puolelta kat-

sottuna toteutus- tai palvelumallin valintaan voi vaikuttaa myös ulkopuolisen rahoituksen 

tarve. Osa tilaajista haluaa tai pystyy järjestämään itse rahoituksen investoinnille, jolloin 

hankkeella voidaan saavuttaa suurempi tuottomahdollisuus ja monesti energiatehokkuus-

hankkeiden investoinneilla voidaan saada parempaa tuottoa, kuin itse ydinliiketoiminnalla. 

Osa tilaajista taas haluaa tai tarvitsee ulkopuolisen rahoituksen tai käyttää palvelumallia, 

koska kokevat sen olevan turvallisempi ratkaisu ja tilaajan kantamat riskit jäävät pienem-

miksi.  

 

Energiatehokkuushankkeen toimittajan on kyettävä ymmärtämään tilaajan toimintaympä-

ristö ja tarjoamaan juuri sopivaa ratkaisua kyseessä olevalle tilaajalle. Esimerkiksi yksityi-

selle ja julkiselle puolelle ei voida aina tarjota samaa toteutusratkaisua, sillä näiden kahden 

sektorin toimintatavat poikkeavat toisistaan esimerkiksi kilpailutuksen ja rahoituksen osal-

ta. On myös tilaajan palvelukokemuksen kannalta tärkeää, että toimittajapuoli tuottaa in-

novatiivisia ratkaisuja sekä pysyy kehityksen kärjessä tekniikan ja suunnitteluratkaisujen 

osalta mukana, jotta tilaaja ei joudu käyttämään resurssejaan palveluntoimittajan haastami-

seen. Tilaajan tehtävä on määritellä taso, mihin hankkeen myötä tulisi päästä ja toimittajan 

tehtävänä on ratkaista, että kuinka tuo haluttu taso voidaan saavuttaa. Tilaajan palveluko-

kemukseen vaikuttaa myös tapa, jolla kaupallinen myyntiaineisto, laskelmat, suunnitelmat 

ja ratkaisut esitellään. On siis tärkeää kattavien teknisten asiakirjojen lisäksi esitellä han-

ketta tarpeeksi yksinkertaisesti ja selkeästi sellaisille tilaajapuolen edustajille, jotka eivät 

välttämättä ole tekniikan ammattilaisia, mutta osallistuvat päätöksentekoon investoinnin 

taloudellisen kannattavuuden kautta. 

 

Jotta energiatehokkuushankkeiden toteutukselle saadaan varmistettua jatkuvuutta, on tilaa-

japuolen palvelukokemuksen säilyttämiseksi hankkeiden läpiviennin sekä suunnitelmien 

tason oltava tasalaatuisia. Moni tilaajapuolen edustaja kokee, että energiatehokkuushank-

keiden toimittajien palvelun laatu vaihtelee laidasta laitaan, kun tekijöiden määrä kasvaa 

jatkuvasti.  
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Tilaajapuolen tahtotila sanktiollisen tai bonuksellisen säästötakuun suhteen on melko yhte-

neväinen. Tilaajat eivät suurimmaksi osaksi pidä säästötakuuta kovinkaan tarpeellisena, 

sillä siitä on kokemuksia lähinnä turhana byrokratiana sekä teennäisenä ratkaisuna ja esi-

merkiksi kiinteistösijoitusalalla säästötakuu on koettu usein vain rajoittavaksi tekijäksi sii-

nä tilanteessa, kun kiinteistön tulevaisuudesta ei ole täyttä varmuutta pitkälle jaksolle tai 

esimerkiksi kohteen käyttötarkoitus tai vuokralainen muuttuu, jolloin toteutuneet säästöt 

eivät välttämättä vastaa säästötakuun laskennallisia säästöjä. Myös palvelumaksuun perus-

tuvissa malleissa on koettu ongelmana tietyillä sektoreilla nämä tulevaisuuden epävarmuu-

det, sillä alkuperäisen investoinnin säästölaskelmien mukaiset säästöt eivät muutoksen jäl-

keen välttämättä enää toteudu, mutta palvelumaksujen määrä säilyy silti vakiona. 

 

Tilaajapuolen tahtotilaan ja tarpeisiin sekä sitä kautta suosittavaan toteutus- ja palvelumal-

lin valintaan vaikuttaa suuresti myös sektori, jolla tilaaja toimii. Motivan vuonna 2021 te-

kemän kyselytutkimuksen mukaan 55 % vastanneista (n=220) näkee, että heidän edusta-

mansa yritys voisi ostaa energiatehokkuusratkaisujen toteutuksen palveluna, 23 % vastan-

neista oli sitä mieltä, että eivät ostaisi toteutusta palveluna ja 23 % vastasi, että ei osaa sa-

noa. Eniten palvelumallia suosittiin kauppa- ja palvelualan edustajien keskuudessa, 76 % 

(n=38) vastasi, että voisivat ostaa energiaratkaisuja palveluna, kun taas vähiten palvelumal-

lia suosittiin energia-alalla, jossa vain 33 % (n=42) vastasi, että energiaratkaisuja voitaisiin 

ostaa edustamassaan yrityksessä palvelumallina (Motiva. 2021b, s.21).  

6.4 Hankkeeseen parhaiten soveltuvan toteutusmallin valinta 

Koska eri laajuisiin ja luonteisiin energiatehokkuushankkeisiin ei ole olemassa yhtä tiettyä 

ja kaikki tekijät huomioon ottaen parhaiten sopivaa toteutusmallia, täytyy tilaajan sekä 

toteuttajan punnita hankekohtaisesti, että mitä tekijöitä halutaan toteutusmallin valinnassa 

painottaa sekä ottaa huomioon tilaajaorganisaation rakenne. Kuvissa 15-23 on esitetty 

energiatehokkuushankkeissa käytettävien toteutusmallien valintaan vaikuttavien tekijöiden 

yhteenvedot, joissa vertailtavia malleja ovat EPCM/projektinjohtomuodot, avoin malli, 

Granlund Oy:n avaimet käteen -malli sekä EPC/kokonaispalvelutoimitus, johon voidaan 

lukea palvelumallina myös ESCO-hankkeet. Energiatehokkuushankkeessa käytettävän 

toteutusmallin valintaa tehdessä, olisi hyvä suorittaa tietynlainen valintapolku, jonka 
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tuloksena hankkeelle saadaan valittua juuri sopiva toteutusmalli. Valintapolun voisi 

toteuttaa siten, että seuraavaksi esitetyille valintaan vaikuttaville tekijöile annetaan 

painotuskertoimet ja valitaan kunkin tekijän kohdalla parhaiten soveltuva toteutusmalli ja 

lopuksi katsotaan, että mikä toteutusmalli eri tekijöiden painotuskertoimella kerrottuna on 

saanut eniten pisteitä. Näiden tekijöiden lisäksi vaikuttava tekijä on rahoitusratkaisu, joka 

määrittelee myös tietyllä tapaa valittavissa olevan toteutusmallin esimerkiksi, jos halutaan 

toteuttaa hanke omana investointina tai palvelurahoitusmallilla tai esimerkiksi jos 

hankkeelle täytyy saada säästötakuu. Jos hankkeelle halutaan säästötakuu tai 

palvelurahoitusmalli kokonaispalvelutoimituksena, on ESCO-malli harkitsemisen arvoinen 

tapa toteuttaa energiatehokkuushanke. 

 

Kuvassa 15 on esitetty eri toteutusmallien soveltuvuus laajuudeltaan ja 

monimutkaisuudeltaan eri tyylisiin hankkeisiin. Koska laajoissa ja monimutkaisissa 

hankkeissa on riskinä yllättävät kustannukset, ei ole tilaajan eikä toimittajan kannalta 

edullista toteuttaa hanketta kiinteällä hinnalla, sillä toimittajan täytyy tehdä riskivarauksia 

kiinteään hintaan ja lisätöiden määrä voi kasvaa tiedostamattomien töiden vuoksi turhan 

korkeaksi. 

 

Kuva 15.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Hankkeen laajuus ja monimutkaisuus. 

 

Kuvassa 16 on esitetty tilaajaorganisaation resurssien käytön tarve eri toteutusmalleissa. 

Eniten tilaajan resursseja rasittaa avoin malli, sillä tilaaja on aina suunnittelun, hankintojen 

ja ratkaisujen päätöksenteossa mukana sekä vastaa rakennuttamisesta ja valvonnasta. 
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Vähiten tilaajaorganisaatiota rasittaa EPC- ja kokonaispalvelutoimitusmallit, joissa 

suunnittelusta sekä toteutuksesta vastaa palveluntuottaja. 

 

Kuva 16.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Tilaajan resurssien käyttö. 

 

Kuvassa 17 on on käsitelty eri toteutusmallien kustannusten ja ratkaisujen läpinäkyvyyttä. 

Avoimessa mallissa, EPCM-mallissa sekä projektinjohdomuodoissa läpinäkyvyyttä 

voidaan saavuttaa parhaiten, kun taas avaimet käteen -mallissa, EPC-mallissa sekä 

kokonaispalvelutoimituksessa ratkaisujen ja kustannusten läpinäkyvyys on heikkoa. 

 

Kuva 17.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Kustannusten ja ratkaisujen läpinäkyvyys. 

Kuvassa 18 on esitetty riskien jakautuminen eri toteutusmalleissa tilaajan ja toimittajan 

välillä. Koska avoimessa mallissa, EPCM- ja projektinjohtomuodoissa tilaajalle kuuluu 
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lopullinen vastuu suunnitelmista, ratkaisuista sekä rakennuttamisesta, kantaa tilaaja tällöin 

suuremman riskin taloudellisesti, kuin myös hankkeen aikataulun sekä teknisen toimivuu-

den toteutumisen kannalta. Avaimet käteen-mallissa, EPC-mallissa sekä kokonaispalvelu-

toimituksessa toimittaja kantaa vastaavasti suhteessa suuremman riskin, sillä ratkaisujen, 

suunnitelmien, aikataulutuksen, rakentamisen sekä järjestelmän toimivuus ja onnistuminen 

kuuluvat toimittajan harteille. 

 

Kuva 18.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Riskinjako. 

 

Kuvassa 19 on esitetty toteutusmallin valinnan vaikutukset hankkeen läpimenoaikaan. 

Koska avoimessa mallissa, EPCM-mallissa sekä projektinjohtomalleissa tilaaja osallistuu 

päätöksentekoon enemmän ja sopimuskumppaneita on enemmän, voi tällä olla hidastavia 

vaikutuksia hankkeen etenemiseen. Avoimessa mallissa on paljon vaiheita, joissa tilaajalta 

vaaditaan päätöksentekoa. Toisaalta EPCM- ja projektinjohtomalleissa suunnittelun ja 

rakentamisen limittäminen voi nopeuttaa läpimenoaikaa. Avaimet käteen -mallissa, EPC-

mallissa sekä kokonaispalvelutoimitusmalleissa on mahdollisuus nopeampaan 

läpimenoaikaan pienemmän päätöksenteko-organisaation vuoksi. 
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Kuva 19.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Läpimenoaika. 

 

Kuvassa 20 on käsitelty eri toteutusmallien vaikutusta elinkaarikustannuksiin. Avoimella 

mallilla, joka toteutetaan tilaajan omalla investoinnilla, on mahdollisuus saavuttaa elinkaa-

rikustannuksiltaan halvin lopputulos, vaikka hankkeen alkuvaiheessa kustannuksia syntyy 

enemmän, kuin esimerkiksi palvelumaksurahoituksellisessa kokonaispalvelutoimitusmal-

lissa. Avoimen mallin, EPCM-mallin sekä projektinjohtomallien halvemmat elinkaarikus-

tannukset voidaan saavuttaa hyvän kustannusten läpinäkyvyyden ansiosta sekä hankintojen 

ja toteutuksen jako pienempiin osiin ja niiden tehokkaan kilpailutuksen ansiosta.  Elinkaa-

rikustannuksiltaan kallein toteutusmalli on kokonaispalvelutoimitus tai EPC-malli, jossa 

käytetään palvelumaksurahoitusta.  

 

Kuva 20.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Elinkaarikustannukset. 
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Kuvassa 21 on esitetty eri toteutusmallien kustannusperusteisuus. EPC- ja 

kokonaispalvelutoimitusmalleissa toimittaja antaa suunnittelusta, hankinnoista ja 

toteutuksesta kiinteän hinnan, jolloin tilaajalla on heti hankkeen alkuvaiheessa melko hyvä 

tieto tulevista kustannuksista, jos hankkeen aikana ei tule vastaan yllätyksiä. EPCM-

mallissa sekä projektinjohtomuodoissa hankkeen kustannukset tarkentuvat hankkeen 

edetessä, sillä hankkeen alkuvaiheessa tehtävä kustannusarvio ei ole välttämättä sitova. 

Granlundin avaimet käteen- mallissa sekä avoimessa mallissa hankkeen suurimmat 

kustannukset selviävät suunnitelmien valmistumisen ja hankintojen sekä toteutuksen 

kilpailutuksen jälkeen.  

 

Kuva 21.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Kustannusperusteisuus. 

 

Kuvassa 22 on esitetty eri toteutusmallien sopimuskumppaneiden määrä. Koska EPCM-

mallissa sekä projektinjohtomalleissa tilaaja tekee sopimuksen hankkeen toimittajan, ura-

koitsijoiden, mahdollisten erillisten suunnittelijoiden sekä laitetoimittajien kanssa, on ky-

seisissä malleissa eniten sopimuskumppaneita. EPC-mallissa sekä kokonaispalvelutoimi-

tuksessa sopimuskumppaneita on vähiten, sillä tilaaja tekee yhden sopimuksen vain koko-

naistoimittajan kanssa. Avoimessa mallissa tilaaja tekee sopimuksen toimittajan, urakoitsi-

joiden sekä mahdollisesti laitetoimittajien kanssa, jolloin toimittaja yleensä tuottaa suunni-

telmat sekä avustaa rakennuttamisessa ja kilpailutuksessa. 
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Kuva 22.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Sopimuskumppaneiden määrä. 

 

Kuvassa 23 on käsitelty tilaajan vaikutusmahdollisuuksia käytettäessä eri toteutusmalleja. 

EPCM-mallissa, projektinjohtomallissa sekä avoimessa mallissa tilaajalla on parhaat vai-

kutusmahdollisuudet hankkeen suunnitelmiin, ratkaisuihin, toteuttajiin sekä hankintoihin, 

sillä kyseisissä toteutusmalleissa nämä päätökset kuuluvat tilaajan tehtäviin. Heikoimmat 

vaikutusmahdollisuudet hankkeessa käytettäviin suunnitelmiin, ratkaisuihin, hankintoihin 

sekä toteuttajien valintaan ovat EPC-mallissa ja kokonaispalvelutoimituksessa. Granlundin 

avaimet käteen -mallissa käytetään esivalittuja kumppaniurakoitsijoita sekä laitetoimittajia, 

jolloin tilaajan vaikutusmahdollisuudet kohdistuvat lähinnä suunnitelmiin ja teknisiin rat-

kaisuihin. 

 

Kuva 23.  Toteutus- ja palvelumallin valintaan vaikuttavat tekijät: Tilaajan vaikutusmahdollisuudet. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä työssä tutkittiin energiatehokkuushankkeissa käytettävien erilaisten toteutus- ja pal-

velumallien skaalautuvuutta sekä tuotannon tehokkuutta hiilineutraaliustavoitteet sekä ti-

laajan palvelukokemus huomioiden. Tavoitteena oli selvittää, että mitkä tekijät vaikuttavat 

energiatehokkuushankkeessa käytettävän toteutus- tai palvelumallin optimaaliseen valin-

taan sekä selvittää tilaajapuolen tahtotila ja sekä näkemykset eri toteutus- ja palvelumallien 

valinnassa. Tarkoituksena oli löytää erityyppisiin ja laajuudeltaan eri kokoisiin energiate-

hokkuushankkeisiin parhaiten soveltuvat ja skaalautuvat toteutus- ja palvelumallit. 

 

Kirjallisuusosuudessa on tutkittu hiilineutraalisuuskäsitettä, hiilineutraalisuustavoitteita 

EU-tasolla sekä Suomessa, energiatehokkuushankkeiden potentiaalia Suomessa, energiate-

hokkuushankkeiden vaiheita sekä niihin liittyviä avustuksia ja tukia, rakennushankkeissa 

yleisesti sekä energiatehokkuushankkeissa käytettäviä toteutus- ja palvelumalleja sekä 

kaupallisia malleja ja rahoitusratkaisuja. 

 

Hiilineutraalisuustavoitteet ovat tämän päivän kiinteistönomistajien keskuudessa kasvava 

trendi, joka tarkoittaa tietyllä aikavälillä hiilidioksidipäästöjen pienentämistä kiinteistökan-

nassa neutraalille tasolle. Jotta hiilineutraalisuustavoitteisiin voidaan päästä, on energiate-

hokkuushankkeet ja niiden tehokas toteuttaminen avainasemassa. Energiatehokkuushank-

keiden tehokkaaseen toteuttamiseen vaaditaan skaalautuvaa ja monistettavaa sekä hank-

keen ja tilaajan tarpeisiin vastaavaa toteutusmallia, jotta hankkeiden toteutuksen aikataulut 

saadaan sujuvaksi ja näin toteutettavien hankkeiden määrää voidaan kasvattaa ilman hait-

tavaikutuksia tilaajan palvelukokemukseen tai kiinteistön olosuhteisiin nähden. 

 

Tämän työn aikana haastateltiin energiatehokkuushankkeiden toteuttajapuolen ammattilai-

sia sekä tilaajaorganisaation edustajia liittyen energiatehokkuushankkeissa käytettäviin to-

teutus- ja palvelumalleihin, hankkeiden aikana esiin nousseisiin positiivisiin ja negatiivisiin 

tekijöihin, hankkeita rajoittaviin tai hidastaviin tekijöihin, säästötakuuseen sekä hankkee-

seen ryhtymistä edesauttaviin tekijöihin liittyen. Tämän lisäksi haastateltiin Motivan ja 

energiaviraston edustajia vastaaviin asioihin liittyen. Haastattelujen aikana nousi esiin po-

tentiaalisena energiatehokkuushankkeiden toteutusmuotona EPCM-malli, joka on avoi-

meen suunnitteluvetoiseen malliin nähden kevyempi tilaajaorganisaation suuntaan sekä 
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tarjoaa mahdollisuuden nopeampaan läpimenoaikaan ja vastaavasti EPC-malliin tai koko-

naispalvelutoimitusmalliin nähden huomattavasti läpinäkyvämpi kustannusten ja teknisten 

ratkaisujen osalta sekä elinkaarikustannuksiltaan ja energiansäästöpotentiaaliltaan edulli-

sempi vaihtoehto. Suunnittelu- ja konsulttitoimiston tarjoamana EPCM-mallissa on kuiten-

kin vielä selvitettävää liittyen EPCM-toimittajalle kuuluvaan päätoteuttajan velvollisuu-

teen, jolloin perinteisesti KSE-ehtojen alla toimiva konsulttitoimisto joutuu toimimaan 

YSE-ehtojen alaisessa ympäristössä. Haastatteluissa nousi esiin myös tilaajapuolen tahtoti-

laan liittyen, että tilaajat eivät pääosin halua sanktio- ja bonusmallista säästötakuuta ener-

giatehokkuushankkeen toimitukseen ja suurin osa tilaajapuolen edustajista kaipaa puoluee-

tonta asiantuntijapalvelua tai valvontaa sekä haluaa käyttää sellaista toteutusmallia, jossa 

pääsevät itse vaikuttamaan mahdollisimman paljon teknisiin ja suunnitteluratkaisuihin. 

Vaikka energiatehokkuushankkeiden kokonaispalvelutoimittajien osuus markkinoilla on 

viime aikoina kasvanut, kaipaa valtaosa ainakin haastatelluista tilaajan edustajista avoi-

mempaa ja paremmat vaikutusmahdollisuudet tarjoavaa toteutusmallia. 

 

Energiatehokkuushankkeissa käytettävien toteutus- ja palvelumallien skaalautuvuuteen eri 

laajuisiin ja sisällöltään erilaisiin hankkeisiin vaikuttaa käytettävän mallin yksinkertaisuus 

tai monimutkaisuus, mallin sisältämän byrokratian määrä, hankkeiden monistettavuus mal-

lin avulla, hidastavat tekijät sekä tekniikan tehdasasentamisen mahdollisuus. Suurimpina 

pullonkauloina energiatehokkuushankkeiden toteutuksessa ovat rahoituksen saaminen, ti-

laajapuolen budjetointi ja päätöksentekovalmius sekä laitetoimittajien resurssit. Toteutuk-

sen tehokkuutta voidaan lisätä hankkeiden monistamisella. Myös hankkeiden pilkkominen 

pienempiin hankintapaketteihin ja laajan kumppanuusverkoston hyödyntäminen edesauttaa 

rutiinin lisääntymisen myötä toteutuksen tehokkuuden lisäämiseen. Konseptoinnin ja mo-

nistettavuuden myötä on mahdollista lisätä tehdasasenteisten järjestelmien käyttöä, jolloin 

työmaalla tehtävien asennustöiden viemää aikaa voidaan vähentää ja minimoida häiriöiden 

määrää kohteessa. Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen sekä energiansäästöjen to-

teutumisen varmistamiseksi on erittäin tärkeää kytkeä energiatehokkuushankkeiden yhtey-

teen mittarointi ja toiminnan varmistaminen hankkeen valmistuttua. Laadukkaista suunni-

telmista ja ratkaisuista huolimatta säästöjen syntymisestä ei ole välttämättä takuuta, jos jär-

jestelmät eivät toimi optimaalisella tavalla. Mittaroinnin avulla mahdollistetaan eksaktin 
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aineiston tuotto mahdollisten virheiden tai epäkohtien löytämiseen ja näin voidaan varmis-

tua järjestelmän tehokkaasta toiminnasta. 

 

Tilaajapuolen hyvän palvelukokemuksen sekä mielenkiinnon energiatehokkuushankkeita 

kohtaan säilyttämiseksi, tulee toimittajan olla tietoinen tilaajaorganisaation toimintaympä-

ristöstä, ottaa huomioon tilaajan tarpeet sekä tahtotila käytettävän toteutusmallin valinnassa 

kuin myös palvelun laadun varmistamisessa. Tilaajapuolella suosittavan toteutus- ja palve-

lumallin valinta riippuu pitkälti tilaajaorganisaatiosta, heidän käytettävissä olevista omista 

resursseistaan, rahoitusratkaisuista sekä halusta päästä itse vaikuttamaan ratkaisuihin ja 

suunnitelmiin. Jotta energiatehokkuushankkeita saadaan tulevaisuudessa toteutettua kasva-

vissa määrin, tulee tilaajapuolen palvelukokemukset säilyttää hyvällä tasolla. 

 

Vertailtavista toteutus- ja palvelumalleista avoin malli sekä EPC- tai kokonaispalvelutoi-

mitusmallit voidaan mieltää olevan vertailtavien tekijöiden osalta ääripäissä toisistaan, kun 

taas EPCM-, projektinjohto- sekä Granlund Oy:n avaimet käteen -mallit sijoittuvat näiden 

välille. Viimeisempänä mainitut mallit toimivat siis hyvinä kompromisseina ääripäihin ver-

rattuna, jos toteutusmallin valintaan vaikuttavat tekijät eivät ole painoarvoltaan ääripäistä 

valittuja. EPCM-mallilla onkin pyritty saavuttamaan läpinäkyvyyttä verrattuna EPC- ja 

kokonaispalvelutoimitusmalleihin, mutta taas vastaavasti kevennystä avoimeen malliin 

verrattuna ja Granlund Oy:n avaimet käteen -mallilla on pyritty yksinkertaistamaan toteu-

tusta ja osapuolten välistä yhteistyötä avoimeen malliin verrattuna sekä saavuttamaan elin-

kaarikustannushyötyä ja pienentämään hintariskiä EPC- ja kokonaispalvelutoimitusmallei-

hin verrattuna. 

 

Kaupankäynnin kannalta on tärkeää, että tilaajalla sekä toteuttajalla on sama käsitys toimi-

tuksen sisällöstä, sillä energiatehokkuushankkeista ei ole olemassa ennalta määritettyä teh-

täväluetteloa ja monesti toimituksen sisältö voi vaihdella eri toimittajilla puhuttaessa toteu-

tusmallista samalla nimellä. Esimerkiksi EPCM-mallien tai ”avaimet käteen- mallin” toi-

mitussisältö voi vaihdella eri toimittajilla keskenään. Monesti avaimet käteen- mallista pu-

huttaessa on mielikuva kokonaispalvelutoimituksesta, kun taas Granlund Oy:n avaimet kä-

teen -mallissa käytetään toteutukseen toimittajan suunnitelmilla ennalta määriteltyjä yhteis-

työkumppaneita, eli tilaaja on sopimussuhteessa useampaan kuin yhteen osapuoleen. Sank-
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tio- ja bonusmallisen säästötakuun sijaan on hyvä tapa varmistaa hankkeella tavoiteltavat 

energiansäästöt tilaajan kanssa perusteellisen investointi- ja säästölaskelmien läpikäymisen 

sekä toiminnan varmistamisen kautta. Tilaajan halutessa sanktio- ja bonusmallista säästö-

takuuta energiatehokkuushankkeeseen, voisi jatkuvaan säästölaskelmien tekemiseen, hyvi-

tysten ja sanktioiden summalaskentaan sekä ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksen selvittä-

miseen käytettävää byrokratiaa vähentää kertaluontoisella laskennallisella suoritustasoon 

perustuvalla säästölaskelmalla, jolloin tilaaja voi varmistua toimitetun sisällön ja alkupe-

räisten energiansäästölaskelmien paikkansa pitävyydestä. 

 

Työn tuloksena saatiin määritettyä tekijät, jotka vaikuttavat energiatehokkuushankkeessa 

käytettävän toteutus- ja palvelumallin valintaan sekä tutkimuksen kohteena olevien toteu-

tus- ja palvelumallien parhaat puolet erilaisten tekijöiden näkökulmasta. Yhtä ainutta kaik-

kiin energiatehokkuushankkeisiin parhaiten sopivaa toteutus- ja palvelumallia ei ole ole-

massa, vaan jokaiseen hankkeeseen on valittava sopiva toteutusmalli tilaajaorganisaation 

resurssien sekä tahtotilan, rahoituksen tarpeen, tilaajan vaatimien vaikutusmahdollisuuk-

sien, hankkeen laajuuden ja monimutkaisuuden, halutun riskinjaon sekä elinkaarikustan-

nusten mukaan. Palveluntuottajien tulisi ottaa huomioon, että erilaisiin hankkeisiin tarvi-

taan erilaisia toteutusmalleja, joita olisi hyvä konseptoida, jotta tilaajan päätöksentekoa 

voidaan helpottaa ja palvelukokemusta parantaa. 
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