
Miksi energiatehokkuutta kannat-
taa parantaa? Kuinka energiate-
hokkuutta voidaan parantaa? Pait-
si että asuntoministeri Jan Vapaa-
vuori ja valioneuvosto kannustavat
myös lailla uudesta suhdanneluon-
teisella avustuksella energian te-
hostamiseen taloyhtiön kannattaa
pyrkiä energian tehostamiseen
myös taloudellisten tekijöiden, asu-
misen laadun ja kiinteistön arvon
nostamiseksi. Energia-avustuksella
pyritään parantamaan asuinraken-
nusten energiatehokkuutta haital-
listen päästöjen vähentämiseksi ja
uusiutuvien energialähteiden hyö-
dyntämiseksi laajemmassa mitta-
kaavassa. 

Tekes, ympäristöministeriö ja
Sitra toteuttavat kiinteistö- ja raken-
nusalan kanssa Tee parannus! 
-viestintäohjelmaa. Ohjelman ta-
voitteena on edistää käyttäjäläh-
töistä, suunnitelmallista ja kustan-
nus- sekä energiatehokasta kor-
jausrakentamista. Perusparanta-
mista tarvitaan niin taloyhtiöissä,
pientaloissa kuin koko rakennetus-
sa ympäristössäkin. 

Viestintäohjelma välittää tietoa
hyviksi koetuista korjaustavoista,
uusista ratkaisuista ja palveluista
sekä rahoitusmahdollisuuksista.
Viestintäohjelma kertoo alan tutki-
mus- ja kehityshankkeista sekä roh-
kaisee korjausrakentamisen am-
mattilaisia ottamaan kehitystyön
tulokset ja uudet toimintatavat
käyttöön. Korjauspalveluiden ky-
syntä ja tarjonta kohtaavat huonos-
ti. Parannusta tarvitaan toimintata-
voissa, tuotteissa, tekniikoissa, asia-
kaspalvelussa – ja asenteissa, sanoi
toiminnanjohtaja Kai Haarma,
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Energiatehokuutta 
kannattaa parantaa 
osana muita perus-
korjaushankkeita
Suomen asuntorakennuskannasta
suurin osa on valmistunut 60-luvun
jälkeen. Peruskorjaukset putkire-
montteineen tulevat kasvamaan ja
näiden peruskorjaushankkeiden
yhteydessä on myös järkevää kar-
toittaa ja toteuttaa energian tehosta-
via toimenpiteitä. Esim. asuinta-

loissa tavanomaisten ikkunoiden
kautta lämpöä karkaa harakoille jo-
pa kuusi kertaa niin paljon kuin sei-
närakenteiden kautta. Vaihtamalla
normi-ikkunat A-luokan ikkunoi-
hin, läpi karkaa lämpöä noin 40 pro-
senttia vähemmän. Ulkoseinän läm-
pöhäviötä voidaan pienentää lisä-
lämmöneristämisellä noin kolman-
nekseen alkuperäisestä tasosta.
Energiantehokkuustoimia voidaan
tehostaa tavoitteellisella, tehokkaal-
la ja energiataloudellisesti hyvällä
kiinteistön käytöllä ja ylläpidolla.
Sen lisäksi energiantehostamista
kannattaa parantaa erillisinä tehok-
kuushankkeina.

– Esimerkkejä energiatehok-
kuuden parantamisesta korjaus-
hankkeiden osana ovat vaippara-
kenteiden korjaukset, ilmanvaih-
tojärjestelmien kunnostus tai uusi-
minen, putkiremonttien ja lämmi-
tysjärjestelmän vaihto tai täyden-
täminen sekä hissien moderni-
sointi tai jälkiasennushissien to-
teuttaminen.

Peruskorjauksen hankesuunni-
telma on tärkein väline saneerauk-
sen toteuttamisessa. Hankkeelle
vahvistetaan organisaatio, valitaan
pätevä projektipäällikkö, laaditaan
hankeselvitys ja mahdolliset kunto-
tutkimukset sekä toteutetaan sovel-
tuvien korjausvaihtoehtojen vertai-
lu elinkaarilaskelmineen. Hank-
keen toteuttamisesta ja sen rahoitta-
misesta päättää yhtiökokous.

– Takaisinmaksuajat ovat ny-
kyisillä energianhinnoilla melko
pitkiä. Jatkuvasti kohoava energian
hintataso onkin johtamassa siihen,
että kauniin ulkonäön ohella myös
käytön aikaiset kustannukset ovat
yhä tärkeämpi valintakriteeri julki-
sivun korjausvaihtoehtoja valittaes-
sa. Myös vuoden alussa tiukentu-
neet energiatehokkuusmääräykset
houkuttelevat vertailemaan eri kor-
jausmenetelmien kannattavuutta
ja saavutettavaa energiansäästöä,
kertoi energia-asiantuntija Petri
Pylsy, Kiinteistöliitto Uusimaasta. 

– Korjaustoimien jälkeen on
seurattava korjauksella saavutettu-
ja säästöjä. Nykyisillä kulutusseu-
rantajärjestelmillä saadaan jopa
tunnin välein reaaliaikaista tietoa
lämmön, veden ja sähkönkulu-
tuksesta. Rakennusten kosteus- ja
homevaurioiden määrä putoaisi
huomattavasti, jos kulutusseuranta
määrättäisiin pakolliseksi. Esimer-
kiksi käyttövesiputkien vuodot ha-
vaitaan silloin heti, eikä suurempia
vahinkoja ehtisi syntymään, totesi
kehityspäällikkö Jari Virta, Kiin-
teistöliitto Uusimaasta.

Energian tehostamisen esimerk-
keinä seminaarissa tuotiin esille
mm. hanketta, jossa ulkoseinien li-
sälämmöneristyksen lisäksi toteu-
tettiin 2-lasisten ikkunoiden vaihto
3-lasisiin, ilmanvaihdon ja patteri-
verkoston perussäätö sekä parvek-
keiden lasitus, joilla saavutettiin

noin 20 %:n säästö kaukolämmön
kulutuksessa. Lisäksi parannettiin
asumisviihtyvyyttä ja asuntojen ar-
vo nousi.

Ilmanvaihdon parantaminen,
lämpöpumppuratkaisut ja aurin-
kolämpö käyttöveden esilämmittä-
misessä ovat myös esimerkkejä
energiatehokkaista korjausratkai-
suista.

Energiatehokkuus paranee kun
pienemmällä energiankulutuksella
voidaan saavuttaa parempi sisäil-
masto. Ilmanvaihdon parantami-
sella huolehditaan asumisen laa-
dusta ja terveydestä. Ihminen oles-
kelee 90 % ajasta sisätiloissa ja tar-
vitsee päivittäin n. 17 000 litraa
puhdasta ilmaa. Tavoitteena on var-
mistaa, että asuntoon tulee ilmaa
vedottomasti ja sopivan lämpöise-
nä. Ilmanvaihto ilman lämmön tal-
teenottoa on suuri energiantuhlaaja.
Ilmanvaihdon parantamisen hyöty-
jä ovat sisäilmaston laadun parane-
minen. Tuloilma on lämmitettyä ja
suodatettua ja sen virtaus on hallit-
tua. Lämpö otetaan talteen poistoil-
masta ja ilmanvaihto on säädettä-
vissä tarpeen mukaisesti, Puhalti-
mia voidaan säätää ja samalla saa-
vuttaa alhaisempia sähkönkulutus-
lukuja. Investointikustannus vaih-
telee 80–200 e/asm2 ja arvioitu sääs-
tö kaukolämmön kulutuksessa on
15–30 %. 

Lämpöpumput ovat tulleet
myös suosituiksi energiatehokkuu-
den parantamisessa. Kerrostaloissa
poistoilmalämpöpumpuilla on pys-
tytty alentamaan vuosittaisia ener-
giakustannuksia noin 40 %:lla.
Esim. maalämmöllä on 2 kerrosta-
lon ja 62 asunnon asuintalossa voi-
tu päästä 18 000 – 25 000 euron
vuosittaisiin energiakustannusten
säästöön. Investoinnin kustannuk-
set ovat n. 300 000 euroa. Myös eri-
laiset yhdistelmävaihtoehdot ovat
mahdollisia kuten maaperä-, pois-
toilma- ja aurinkolämpöjärjestel-
mien yhdistelmät.

Ilmanvaihdon parantamisessa
tavoitteena on parantaa sisäilmas-
toa pienemmällä energiankulutuk-
sella. Sisäilmaston parantamisella
voidaan säästää 15–30 % lämmitys-
energiaa. Lämpöpumppuratkai-
suilla säästetään kaukolämpöä, li-
sätään sähkönkulutusta ja saavute-
taan 20–40 %:n kokonaissäästö
vuosittaisista lämmityskustannuk-
sista. Sisäilmaston laatua voidaan
parantaa samanaikaisesti huoneis-
tokohtaisilla tuloilmakoneilla.

Energiatehokkaaseen perus-
korjausteemaan ja tietoon pai-
kallisista Energiatehokas kor-
jausrakentamisen seminaareis-
ta voi tutustua internetsivuilla
www.teeparannus.fi ja joita jär-
jestetään pääkaupunkiseudul-
la:16.3. Helsingissä, 22.3. Vantaal-
la ja 10.5. Espoossa.

Eva Kivilaakso-Wellmann
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Aarsleff -sujutusputkea asennetaan

kiinteistöjen pohja- ja pystyviemäri-

linjoihin, tonttiviemäreihin sekä

teollisuuden, kuntien ja kaupunkien

viemärilinjoihin

Aarsleff -konserni on Euroopan

suurin ja maailman toiseksi suurin

putkistojen saneeraaja. Suomessa

Aarsleff on toiminut jo 16 vuotta.

Asuntojen ja kiinteistöjen perus-
korjaushankkeet kannattaa 
toteuttaa energiatehokkaasti

Vasemmalta toiminnanjohtaja Kai Haarma, kehityspäällikkö Jari Virta, energia-asiantuntija Petri Pylsy ja vies-
tintäpäällikkö Marjukka Vainio Kiinteistöliitto Uusimaasta ja puheenjohtaja Juha Salmi Suomen Asuntotieto-
keskus Oy:stä.

Asuntokauppa
kiihtyy
Kiinteistönvälittäjät odottavat asunto-
kaupan vauhdin kiihtyvän uudelleen
keväällä. Talouskasvun hidastuminen
on kiinteistönvälittäjäbarometrin mu-
kaan hidastanut hieman asuntokaupan
kasvua ja pidentänyt myyntiaikoja.
Nyt myyntiaikojen odotetaan pysy-
vän ennallaan.

Asuntojen hintojen nousu on ta-
saantumassa. Hintojen odotetaan py-
syvän nykyisellä tasolla tai nousevan
vain hieman seuraavan puolen vuoden
aikana. Vapaa-ajan asuntojen hinnan-
nousu jatkuu, ja kauppa pysyy ennal-
laan tai vilkastuu.

– Syksyn synkistyvät tunnelmat
näyttävät olevan takanapäin, ja mark-
kinoilla on havaittavissa selvää tasaan-
tumista. Markkinat toimivat ja ovat
varsin hyvin ennustettavissa, sanoi
Kiinteistömaailman toimitusjohtaja
Tommi Rytkönen.
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