
Picture Shutterstock

Hyvää sisäilmaa, energiansäästöä vai voiko molemmat saada?
Miimu Airaksinen, RIL ry
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KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALA
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RAKENNETTU YMPÄRISTÖ, 
YHTEISKUNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTA
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www.roti.fi

• Pientalot 130 mrd € ja 
asuinkerrostalot 145 mrd €

• Suuri osa rakennuskannasta 1960-80 
luvulta

• Asuinrakennusten korjauksiin 
sijoitettava 9 400 milj € 10 vuoden 
aikana

• Kuntien palvelurakennuksissa 
korjausvaje on 9 mrd €

• Tarvitaan uusia rahoitusmalleja koko 
elinkaarelle

http://www.roti.fi/


Ekotehokkuus =
Elämänlaatu

Ympäristöpaine * Resurssien käyttö * Kustannukset
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• Energiatehokkuuskorjausten 
jälkeen sisäilman laatu parani 
(Esim. EU Isulate projekti 
www.isulateproject.eu )

• Laadun mittarina koettu ja mitattu

Energiatehokkuuskorjauksissa 
on onnistuttu 
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www.roti.fi

• Asumisväljyyden tavoitteissa ollaan 
saavutettu 1990-luvun tavoitteet.

• Käyttäjäkokemus keskiöön: 
palvelumuotoilu, taide, viherinfra, 
olosuhteet, identiteetti

• Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja 
reaaliaikaista tietoa

• Vaikka haasteita rakentamisen laadussa, 
Euroopan mittakaavassa Suomen 
rakennukset melko hyväkuntoisia

http://www.roti.fi/
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Mitattu energiatehokkuus kouluissa:

esim. lämpö kWh/m2

Suuri kulutus voi johtua huonosta energiatehokkuudesta tai esimerkiksi koulun iltakäytöstä



Huipputehon pienentäminen on paljon vaikeampaa kuin energiankulutuksen

Lähde: Airaksinen, Vuolle 2012



Ennakoiva ja oppiva järjestelmä

Ennustavilla ja adaptiivisilla 
järjestelmillä on eri tutkimuksissa 
saavutettu 10-30% energiansäätöjä 
ilman että sisäolosuhteiden laatu 
kärsii

Älykkäät patteriventtiilit

Uudet algoritmit jotka perustuvat 
ihmisen lämpöviihtyvyyteen, ei 
pelkkään lämpötilaan

Lisäksi ennakoiva ylläpito

Adaptiivinen rakennus
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Lämmön kysyntäjousto

Useiden tutkimustulosten mukaan tilojen 
lämmityksessä voidaan joustaa ilman että 
olosuhteissa joudutaan tekemään kompromisseja 
(esim. Sipilä ja Kärkkäinen 2000, Stang et al.2002)

Uusimpien tutkimustulosten mukaan noin 7-11% 
lämmitysenergiasta voidaan säästää (Wernstedt et 
al. 2008, Salo 2016)

Tuotannon kustannuksia voidaan pienentää noin
1.1 €/MWh (esim. Salo 2016)

Lisäksi noin 40% varavoiman käynnistämisistä
voidaan välttää (esim. Salo 2016)

Huipuntehoa voidaan pienentää jopa jopa 10-25% 
toimisto ja liikerakennuksissa

Pelkästään rakennusten 
energiamanagerionnin globaali markkina on 
arvioitu olevan 5,5 mrd. US $ vuonna 2020
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Energiankäytön vs. muun elinkaaren aikainen hiilijalanjälki
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Tehokas käyttöaste on hyvä ja usein unohdettu keino, toisaalta hankala 
huomioida jos käytettäisiin kompensointikeinona
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Kenelle, mitä ja minne rakennetaan?

• Rakennukset ja infra ovat 
pitkäikäisiä

• Tänään suunniteltavia
rakennuksia käyttävät ne 
ihmiset, jotka eivät ole vielä
edes syntyneet

• Muunneltavuus, joustavuus ja 
monikäyttöisyys ovat
avainasemassa
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• Rakennus ei ole enää vain 
lattianeliöitä vaan aktiivinen
osa järjestelmää (esim. energia)

• Myös omistajuus muuttuu

• Living as a service

• Working as a service

Tarvitsemme kaikkia 
keinoja
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