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Energiatehokkuuden määrittely

• Hyvä sisäilma, miellyttävät asumisolosuhteet 
ja rakennusten kunnon turvaaminen

• Energiankulutuksen ja tehontarpeen kohtuullisuus
• Pienet ilmastovaikutukset
• Luonnonvarojen käytön ja päästöjen vähäisyys
• Pitkäikäiset materiaalitehokkaat ratkaisut
• Kohtuulliset hankinta- ja elinkaarikustannukset



Edellytykset nykytilan arvioinnille

• Kulutustiedot Suomessa hyvät – sähkön osalta työläs kerätä
• Tehontarvetiedot tuntimittausten myötä hyvät
• Eurooppalainen vertailtavuus huono – erityisesti lämmön osalta
• Tiedot sisäolosuhteista huonot
• Tiedot ilmastovaikutuksista ja luonnonvarojen käytöstä 

kiistanalaiset – primäärienergia, päästövaikutukset,…
• Tuotannon päästötiedot hyvät
• Tiedot materiaalitehokkuudesta huonot
• Kustannustiedot puutteelliset – laskentamenettelyt!?
• Kunto- ja käyttötiedot huonot



Asumismukavuus, hyvä sisäilma ja terve talo

• Sopivat lämpötilat ja 
tasainen lämpö

• Riittävä ilmanvaihto ja tuuletus
• Vedottomuus
• Lattioiden lämpimyys
• Ikkunoiden sisäpinnan lämpimyys
• Märkätilojen lattialämmitys



Kaukolämmön ominaiskulutukset Helsingissä

kWh/m3



Kaukolämmitykseen liitettyjen 
asuinkerrostalojen ominaiskulutus



Kaukolämmitykseen liitettyjen 
rivitalojen ominaiskulutus



Kaukolämmitykseen liitettyjen 
omakotitalojen ominaiskulutus



Kaukolämmitykseen liitettyjen 
toimistorakennusten ominaiskulutus



Kaukolämmitykseen liitettyjen 
liikerakennusten ominaiskulutus



Lähtötilanne-energia



Ominaisteho

Ominaiskulutus

Ominaiskulutuksen 
kehittyminen eri 

kiinteistötyyppien osalta?

Kaukolämmitetyn rakennusmassan ominaiskulutus 
ja –teho Helsingissä 1970-2009



”Skenaario on vaihe vaiheelta etenevä 
tapahtumainkuvaus, joka liittää 
tulevaisuuden nykyhetkeen”

?

Esimerkki mallintamisesta
Energian myynti 1997-2050 kolmella ennakkokuvitelmalla 
suhteessa lämmitettävään rakennuskantaan

Lämmitettävä rakennuskanta milj.m3



Kaukolämmitys Helsingissä vuonna 2030
• Kaupunki laajenee, olemassa olevia alueita 

tullaan tiivistämään ja kokonaan uusia 
kaupunginosia aletaan rakentaa

• Kaukolämmön myynti tulee pysymään 
nykyisellään noin 7000 GWh tasolla lähelle vuotta 
2030 (olemassa oleva rakennuskanta tehostuu, 
rakennuskannan kasvu kompensoi 
lämmitystarpeen pienenemistä)

• Kaukolämmitetty rakennustilavuus on noin 
210 milj.m3

• Uudis- ja korjausrakentamisen aikataulutus, 
rakentamisen suhdanteet ja tulevat 
rakennusmääräykset vaikuttavat merkittävästi 
lämmöntarpeen kehittymiseen – Muuttujia on 
valtaisasti!



Eri lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
primäärienergiakerroin

0,0

Sähkölämmitys

1,00,5 2,51,5 2,0

Kaasu tai öljykattila

Lämpöpumppu

Kaukolämmitys Helsingissä

Rakennuskohtainen jäähdytys

Kaukojäähdytys Helsingissä

Primäärienergiakerroin

0,0 1,00,5 2,51,5 2,0



Sähkön ominaiskulutus 
on lähtenyt kasvuun

Sisäisten lämpökuormien 

kehittyminen?

Sähkö
Asuinkerrostalojen ominaiskulutus kWh/m2



Sähkön kysyntä

Lähde: Energiateollisuus

rakennusten jäähdytys 

rakennusten lämmitys 

kotitaloussähkö



Energiatehokkuuden järkevä parantaminen

• Löysät pois: säädöt, lämpötilatasot ja asetukset kohdalleen (-5 - 
+10 %:n säästö)

• Käyttö- ja kunnossapito-osaamisen varmistaminen
• Asumis- ja kulutustottumusten ja -tapojen ”oikeellisuus”
• Rakennuksen nykytilan, parantamistarpeiden ja 

parantamispotentiaalin selvittäminen
• Järkevän rakennuskohtaisen kunnossapito- ja korjausohjelman 

laatiminen (30+ vuotta)
• Järkevät toimenpide- sekä tekniset valinnat kunnossapito- ja 

korjaustoiminnassa (0 – 50 %:n säästö)
• Elinkaarilaskennan hyödyntäminen



Energiatehokkuuden edistämisen haasteita

• Tilaajaosaamisen ja -voiman varmistaminen
• Palvelutoiminnan laadun ja vastuuntunnon varmistaminen
• Toimivien palvelumarkkinoiden varmistaminen
• Palvelutoiminnan resurssien ja kapasiteetin varmistaminen
• Ammatillisen osaamisen varmistaminen
• Palvelukonseptien ja teknisten tuotteiden kehittäminen ja 

saatavuus
• Kustannustason kohtuullisuus
• Tolkulliset säännökset, ohjausmekanismit ja viranomaistoiminta
• Riittävät ja pitkäjänteiset kannustimet päätöksenteon tueksi



Ajattelutavat uusiksi

• Hallinto/alamaisajattelusta eroon – velvoitteiden ja vaatimusten 
vastapainoksi kannustimia ja tukea sekä tolkullisten palvelujen 
saatavuuden varmistaminen

• ”Aina roiskuu kun rapataan” -mentaliteetista eroon rakentamisessa 
ja korjaustoiminnassa – siistejä 
ja nopeita asiakaslähtöisiä 
laatupalveluja ja konsepteja

• Asumisen laatu ja olosuhteet 
etusijalle – pelkkä kilowattituntien 
laskeminen ja säästö harhaan 
johtavaa



Kiitos!
turo.eklund@helen.fi
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