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Yleistä energiatehokkuudesta
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Energiatehokkuus (TEM)
Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannustehokas vähentäminen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiaa on tärkeää säästää myös 
muista syistä.

• Näitä ovat 
 energian saatavuuden turvaaminen (huoltovarmuus), 
 tuontienergiatarpeen vähentäminen, 
 energiakustannusten alentaminen ja kilpailukyvyn parantaminen, 
 resurssitehokkuus ja 
 muut ympäristösyyt kuten ympäristön- ja ilmansuojelu. 
 Energian säästö edistää myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamista.

Suomi on monissa energiansäästötoimissa ja energiankäytön tehokkuudessa kansainvälisesti johtavia 
maita. Tämä on saavutettu kustannustehokkailla ratkaisuilla ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla 
energiatehokkuussopimusjärjestelmällä. Tällä hetkellä suurin osa cleantech -liiketoiminnan arvosta tulee 
energiatehokkuudesta.
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Energianhallinta
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Kiinteistöjen energian hallinta on kokonaisuus
• Tavoite/strategia
• Vastuut ja johtaminen määritelty
• Tunne kulut ja kustannukset
• Kulutusten ja kustannusten hallinta

 Päästöjen kytkeminen mukaan
• Miten pienentää kulutusta ja kustannuksia sekä päästöjä

 Energiakatselmukset
 Energian hankinta

• Toimenpiteiden toteuttaminen
 Escot

• Kulutustason ylläpitäminen
• Jatkuva parantaminen
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Energiankulutusseuranta
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Kiinteistöjen energian kulutus ja kustannukset
• Kustannusten ja kulutusten saaminen hallintaan 

edellyttää niiden jatkuvaa seuraamista
 Selvitetään millä mallilla kulutusseuranta on tällä 

hetkellä
 Onko sitä ylipäänsä

• Helpointa aluksi järjestää vuositason kulutusseuranta
 Selvitetään historiatiedot
 Kulutustaso kiinteistökohtaisesti
 Otetaan mahdolliset energiayhtiön palvelut keskitetysti 

käyttöön
• Samalla hyvä tehdä kirjausta kulutustason tämän 

hetkisestä tilanteesta kohteittain ja sen kehitystarpeesta
 Esim. ei käytettävissä edes vuositason tietoa
 Siirtyminen vuositasosta kuukausittaiseen
 Kuukausittaisesta kulutustasosta tuntitason seurantaan
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Säästötoimenpiteiden tunnistaminen

• Kiinteistöihin tulisi tehdä säännöllisesti 
kohdekäynti/katselmus jolla selvitetään 
energiansäästöpotentiaali kohteessa

• Yksi tapa on toteuttaa kiinteistömassaan 
energiakatselmuksia säännöllisesti
 Energiakatselmuksista saadaan valmiit 

säästölaskelmat ja säästöehdotukset
 Myös uudiskohteet ja korjatut kohteet 

kannattaa katselmoida takuuajan 
puitteissa
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www.motiva.fi/energiakatselmus

http://www.motiva.fi/energiakatselmus


VALTION TUKEMA ENERGIAKATSELMUS

pk- ja yrityksen ja 
kunnan
energiakulut 
hallintaan
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VALTION ENERGIATUKI(*

PK-YRITYSTEN JA KUNTIEN ENERGIAKATSELMUKSIIN
Tuen osuus energiakatselmuksen hyväksyttävistä työkustannuksista

(* TUKIPROSENTIT VUONNA 2019

50 % 40 %

Valtion tuki pk-yritykselle tai kunnalle, 
joka on liittynyt 

energiatehokkuussopimukseen

Valtion tuki pk-yritykselle tai kunnalle,
joka EI ole liittynyt

energiatehokkuussopimukseen

www.motiva.fi/energiakatselmus
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Kokemuksia käyttöönottokatselmuksesta
Muita havaintoja kehitysvaiheen esimerkkikohteista

• Energian käytön seuranta, kulutuksen tavoitetasot
 energiakustannusten seuranta vaatimatonta 

(asennettuja mittauksia ei hyödynnetä, kulutustietojen saanti ongelmallista)
 kulutuksen tavoitetaso laskettu yhdessä kohteessa, laskettu tavoitetaso ylitetty (sähkö) 55 %, ei reagointia

• Käyttäjien opastukset puutteellisia

• Kiinteistövalvontajärjestelmää tunnetaan huonosti ja hyödyntäminen heikkoa

• Dokumentoinnissa puutteita (mm. piirustusten, työselitysten saatavuus)

• Säästömahdollisuuksia löytyy kuten energiakatselmuksissa yleensä
 viritykset 
 myös investointeja vaativia ehdotuksia

• Hyvin eritasoiset lähtökohdat katselmuksen teolle (energiatiedot, käyttö/ ja huoltosuunnitelma, huoltohenkilöstön kokemus ja 
kohdetuntemus, valvontajärjestelmän tuntemus)
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Toimenpiteen kannattavuuslaskenta
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Energiansäästöjen laskenta, ohjeita
Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästöjen laskenta - Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

Yleisiä pelisääntöjä:
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Säästötoimenpiteiden laskentaesimerkit
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http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/aineistopankki/saastojen-laskenta/
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Taloudellinen 
kannattavuus -laskuri
• Tavoitteena edistää energiainvestointien 

toteutumista

• Tarjoaa yksinkertaisen ja helpon tavan laskea kaksi 
investoinnin tunnuslukua, takaisinmaksuajan lisäksi

– Nettonykyarvo
– Sisäinen korkokanta

• Tehty mm. energiakatselmoijien ja 
energiainvestointia harkitsevien tilaajien käyttöön

Lisätietoja ja ohje laskurin käyttöön: 
www.motiva.fi/kannattavuuslaskuri

http://www.motiva.fi/kannattavuuslaskuri


Energiatehokkustoimenpiteitä
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Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen 
(TETS ja VAETS) raportoituja toimenpiteitä 
2011-2016
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TETS 2011-2016 VAETS 2011-2016



Lämmitysjärjestelmä
• Sisälämpötilojen yhdenmukaistaminen verkoston 

tasapainotuksella
 Sisälämpötilojen ja lämmitysverkoston toiminnan 

tarkastelu
• Lämpötilatasot tilojen käytön mukaan 

 varsinaisten käyttötilojen lisäksi mm. autohallien, 
varastojen ja teknisten tilojen lämpötilat

• Patteriventtiilit ja muiden huonelaitteiden säädöt
 toimivuus ja asetukset oikealla tasolla

• Ongelmatilojen olosuhteiden parantaminen tilakohtaisesti
• Lämmitysverkostojen säätökäyrien asettelun 

muuttaminen
 Tavoitteena tasaiset sisälämpötilat koko lämmityskaudella

• Säätölaitteiden korjaus / uusiminen
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Patteriverkoston perussäätö

As Oy Saarenvainionkatu 17
• Rakennettu 1971
• Seitsemän kerrosta, asuinhuoneistoja 33
• Rakennustilavuus 9070 m3
• Patteriverkoston perussäätö 2010
• Perussäädön jälkeen lämmitysenergiansäästö 39 MWh, eli yli 10 %
• Urakan hinta 10 081 euroa
• Perussäädön jälkeen huonelämpötilat tasaantuivat ja lämmityksen 

säätökäyrää pystyttiin laskemaan
• Lähtökohtana muut kohteeseen toteutetut toimenpiteet ennen 

perussäätöä 
• patteriverkoston termostaattien vaihto,
• ilmanvaihdon säätö ja nuohous
• ikkunoiden vaihto

Turun terveydenhoidon ammattikorkeakoulu ja ammatti-instituutti
• Rakennettu 1979, laajennettu 1988.
• Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala 98 900 m2.
• Lämmitysjärjestelmän perussäätö tehtiin vuonna 2013.
• Perussäädön jälkeen lämmitysenergian säästö oli 613 MWh, eli 17 %.
• Urakan hinta oli 68 119 euroa ja takaisinmaksuaika 2 vuotta.
• Ilmanvaihdon saneeraus 2004, jossa poistoilman lämpö otetaan 

talteen ja käytetään tuloilman lämmitykseen. Tämän jälkeen 
lämmitysjärjestelmää ei kuitenkaan säädetty.

• Perussäätö olisi kannattanut toteuttaa kohteessa jo aiemmin, mutta 
Kiinteistöliikelaitoksen mukaan saavutetut säästöt olivat erittäin 
hyvät. Lämmityksen säätö tulisi ehdottomasti toteuttaa esimerkiksi 
ilmanvaihdon saneerauksen jälkeen.



Ilmanvaihto, LTO
• Lämmön talteenoton toiminnan ja hyötysuhteen 

parantaminen
 Lämmön talteenotoissa hyvin paljon toiminnallisia ongelmia, 

joten niiden toiminta on syytä tarkistaa huolellisesti!
• Tyypilliset ongelmat

 Päälle/pois –kytkentä vuodenaikojen mukaa jos ei 
automaattinen (asuntokohteet ja vanhat koneet)

 Automaation ja toiminnan ongelmat
 Mittausten antama väärä informaatio
 Likainen patteri

• Nestekiertoinen LTO
 Huurtumiseneston asetusarvo
 Lämmönsiirtonesteen pakkasenkesto

• Levylämmönsiirrin
 Peltien toiminta ja tiiveys

• Pyörivä kiekko
 Kiekon hihna
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Kerrostalo

• Toimimattomalla LTO:lla menetetty energiakustannus esim. 
4 400 €/a

• 10 000 m3 kerrostalo, keskitetty ilmanvaihto LTO 
oletusvuosihyötysuhde 50 %, 

Toimitila

• Yhden toimimattoman LTO:n menetys voi olla esim. 6 000 
€/a

• Ilmamäärä 2 m3/s, LTO oletusvuosihyötysuhde 68 %



Aurinkoenergian suunnittelussa huomioitavaa
• Asennuspaikka

 Asennuspaikan kantavuus
 Kattoon upotettu, pinta-asennus, tasa-kattoasennus, 

asennus julkisivuun
 Varjostukset
 Kallistuskulma ja suuntaukset
 Asennustelineet, huomioitava mm. lumi
 Keräinten tai paneelien etäisyys toisistaan
 Kattoremontin tarve

• Luvat
 Käytännöt vaihtelevat kunnittain, oltava yhteydessä 

viranomaisiin

• Lämmön hyödyntämisessä varaajan koko ja soveltuvuus

• Sähköä ei kannata myydä vaan se kannattaa käyttää itse
 Suositus min 80% omakäyttöosuus
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Kuntahankintojen kilpailutus 2016-2020 
• 21,6 kWp voimala
• Avaimet käteen -toimituksen hinta 18 472 €
• Takaisinmaksuaika ilman tukea noin 10,0 vuotta
 20% energiatuella 8,0 vuotta

• Lisätietoja:
https://kuntahankinnat.fi/energia/aurinkosahkovoimalat-2016-2020
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https://kuntahankinnat.fi/energia/aurinkosahkovoimalat-2016-2020
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Lisätietoa ja hyödyllisiä 
aineistoja
• Ajankohtaista tietoa lampuista ja valaistuksesta

www.lampputieto.fi

• Ajankohtaista tietoa valaistuksesta
www.valaistustieto.fi

• Motivan energiatodistusneuvonta
http://energiatodistus.motiva.fi/

• Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus
https://www.motiva.fi/yritykset/ohjeita_ja_vinkkeja/ilmastointi_ja_jaahdy
tys

• Aurinkosähkö taloyhtiöissä
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/aurinkosahko_taloyht
iossa

• Lämpöpumppujen hankintaopas taloyhtiöille ja kunnille
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/lampopumpun_hanki
nta_taloyhtioon

http://www.lampputieto.fi/
http://www.valaistustieto.fi/
http://energiatodistus.motiva.fi/
https://www.motiva.fi/yritykset/ohjeita_ja_vinkkeja/ilmastointi_ja_jaahdytys
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/aurinkosahko_taloyhtiossa
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/lampopumpun_hankinta_taloyhtioon
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Lisätietoja ja hyödyllisiä 
aineistoja
• BUILD UP Skills Finland – lisää energiaosaamista rakennustyömaille hankkeen 

koulutus materiaalit
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/build_up_skills_finland/build
_up_skills_-koulutusmateriaalit

• Taloautomaatio pientaloissa
http://www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio

• Sähköautojen latauspisteistä
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/sahkoautojen_latauspisteet

• Energiansäästöinvestoinnin kannattavuuslaskuri
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energia
katselmukset/laskentatyokalu_energiatehokkuustoimien_taloudellisen_kannattavuu
den_tarkasteluun

• www.korjaustieto.fi

• www.hometalkoot.fi

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/build_up_skills_finland/build_up_skills_-koulutusmateriaalit
http://www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/sahkoautojen_latauspisteet
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/laskentatyokalu_energiatehokkuustoimien_taloudellisen_kannattavuuden_tarkasteluun
http://www.korjaustieto.fi/
http://www.hometalkoot.fi/


motiva.fi

Kiitos.

https://www.motiva.fi/
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