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1.Hyvä ja toimiva malli



Kiinteistön 
ylläpito

Hanke-
suunnittelu

Suunnittelu Toteutus Takuuaika ToVa

Hyvä ja toimiva malli

Käytännön toteuttamisessa vielä pieniä fiilaustarpeita



2. Ymmärrä asiakasta



Asiakkaiden odotuksia

Asumismenot

Asumis-
viihtyvyys, 
helppous

Ennakoi-
tavuus,

luotetta-
vuus

Väestön ikärakenne

Työ - vapaa-aika

’Ruokakunta’ ja sen koko

Uusiutuva energia

Kiertotalous

Sähköautot

Yhteiskäyttöautot

Lisä- ja täydennysrakentaminen

Omistaminen

Esteettömyys,
turvallisuus

Korjaustarpeet

Maahanmuutto

Viilennys-jäähdytys

Työllisyys

Alueelliset erot

Energiaomavaraisuus

Rahoituksen 
saatavuus

Palvelukonseptit

IoT, AvoinData, BigData



• Tiedä lähtötilanne
• Tahtotila, tavoitteet

• Kulutustiedot

• Kuntoarvio/-tutkimukset

• Energiakatselmus

• Kunnossapitosuunnitelma (PTS)

• Korjausohjelma

• …

Tunnista tarpeet – ymmärrä asiakasta

ENERGIATEHOKKUUS KIINTEÄ OSA 
KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAA 

Suunnitelmallisuus!!
Johtaminen!!



3. Ongelmana runsaudenpula



Lähtötilanne:
Kaukolämpö

Öljy
Sähkö

Poisto-
ilma

Jätevesi

Maa-
perä

Ulko-
ilma

Aurinko

Kauko-
lämpö

Pelletti

Ongelmana runsaudenpula
Esim. lämmitysratkaisusta energiaratkaisuun

Jotain muuta ??

ETÄHALLINTA- JA VALVONTA

OLOSUHDEVALVONTA

KUVA: Enermix Oy

Konseptointi; Kokonaisuudet; ’Ostamisen helppous’



4. Ihmisläheinen hankesuunnittelu



Hankesuunnittelu: auttaa fiksuihin päätöksiin

Tavoitteet hankkeelle

Vaihtoehtojen vertailu

Riskien hallinta

Asiantunteva tekijä

MITÄ ja MIKSI

Hankesuunnittelu: kattava 

ja selkokielinen prosessiTarvittavat lähtötiedot

Vaihtoehtojen vertailu

Ohjaavat vaatimukset

HANKESUUNNITELMA

In
ve

sto
in

tip
äätö

s

JOHTAMINEN

VAATIMUKSET

• Toteutus-

suunnittelu

• Rakentaminen

• Valvonta

• Toiminnan 

varmistaminen 

(ToVa)

• Viestintä

• …
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HANKESUUNNITELMA

In
ve

sto
in

tip
äätö

s

JOHTAMINEN

VAATIMUKSET

• Toteutus-
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• Rakentaminen

• Valvonta
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• …

Vaihtoehdoista tulisi esittää 

lämmitystapapohdinnoissa mm.:

• Järjestelmän toteutustapa konseptitasolla

• Järjestelmän käyttö, huolto ja 

kunnossapito 

• Vaikutukset energiankäyttöön ja tehoon

• Taloudelliset vaikutukset

• Investoinnin taloudellinen kannattavuus

• Tarvittavat luvat ja noudatettavat 

viranomaismääräykset

• Muita vaikutuksia, esimerkiksi 

rakentamisaikainen asuminen, sisäilmasto

• Hankintamalli (esim. pääurakka tai KVR )

• Riskit ja niiden hallinta
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• Rakentaminen

• Valvonta

• Toiminnan 

varmistaminen 

(ToVa)

• Viestintä

• …

Ohjaavia vaatimuksia 

lämmitystapapohdinnoissa, esimerkiksi:

• Järjestelmän periaate ja kokoluokka
• Tavoite vuosihyötysuhteelle ja energiantuotolle

• Toiminnan seuraaminen ja ohjaaminen ml. tarvittavat 

mittauspisteet

• Suurin sallittu käynnistysvirta/sähköjärjestelmä, jolla 

toimivuus taataan

• Suurin sallittu kylmäaine määrä (vuositarkastusvaatimus)

• Laitteistojen fyysiset mitat ja niihin mahdollisesti liittyvät 

rajoitukset, kuten melutaso

• …

• Sisäilman tavoitelämpötilat ja lämpimän 

käyttöveden lämpötilatasot ja 

kiertojohdon toiminta

• Ilmanvaihdon ilmavirrat ja ohjaus, 

ilmanvaihdon sähköenergiatehokkuus

• Lämmitysverkoston lämpötilatasot, 

mahdollisuus täydentää myöhemmin 

lämmitysjärjestelmää



l Puhu suomea, älä insinööriä! l



4. Usko omaan tekemiseen



”Laskelmien tulokset ovat suuntaa antavia, eivätkä ne sido 
järjestelmätoimittajaa”

Usko omaan tekemiseen

Aito kumppanuus → Luottamus

Lupaus – Lunastus

Sopimukset



5. Energiakorjauksiako?



Energiakorjauksiako?

1970-luvulta 2020-luvulleTALOYHTIÖ

’upgrade’

Asumiskulut
Asumisviihtyisyys

Ympäristö
Omaisuuden arvo



Kiitos!


