Ympäristö- ja elinkaarimittareiden
hyödyntäminen ARA-kohteissa

Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari- ja
ympäristötehokkuuden mittareista ja niiden hyödyntämisestä ARA-kohteissa. Hankkeessa pilotoitiin Green
Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittareita, jotka hankevaiheen elinkaarimittareiden osalta
pohjautuvat EN-standardeihin ja muilta osin alan käytäntöihin ja lainsäädäntöön.
Tutkimuksessa mittareita pilotoitiin viidessä hanke- ja kahdeksassa käyttövaiheessa olevassa ARAkohteessa. Kohteet pyrittiin valitsemaan niin, että ne edustaisivat kattavasti erityyppistä ARA-tuotantoa.
Bionova laski mittarit yhtiöiden toimittamista tiedoista. Kokemuksia mittareista sekä parhaita tapoja
mittareiden hyödyntämiseksi etsittiin yhtiöiden kanssa sekä keskusteluissa että järjestetyssä työpajassa.
Hankkeen

kohteiden

ja

niistä

saatujen

kokemusten

perusteella

asuinrakennusten

elinkaaren

hiilijalanjäljestä 50 vuoden tarkastelujaksolla voidaan todeta, että hankkeiden keskinäiset päästöerot
voivat

olla

ainakin

kaksinkertaisia.

Merkittävimmät

päästöerot

syntyvät

käyttöenergiasta.

Elinkaarikustannuksista 50 vuoden jaksolla ja 3 % korkokannalla investoinnin osuus on merkittävin, 58 –
65 % kokonaisuudesta. Käyttökustannuksissa suurin vaihtelu syntyy energiasta ja vedestä.
Tässä tarkastelluista mittareista korrelaatiota oli havaittavissa sekä elinkaari- että käyttökustannusten ja
hiilijalanjäljen välillä ja rakennuttajien asettamien energiatavoitteiden ja elinkaaren hiilijalanjäljen välillä.
Tuloksista käy siis ilmi, että on löydettävissä ratkaisuja, jotka ovat sekä päästö- että kustannustehokkaita.
E-luvun sen sijaan ei voitu havaita korreloivan hiilijalanjäljen eikä käyttökustannusten kanssa. Tämän
vuoksi E-luvun lisäksi olisi eduksi huomioida hankkeiden kehittämisessä ja valinnassa joko
elinkaarikustannus tai elinkaaren hiilijalanjälki, tai molemmat.
Hankkeessa tarkasteltujen vuosina 2008-2010 valmistuneiden ARA-kohteiden energiankulutuksesta
huomataan, että neliökohtaiset erot energiankulutuksessa ja hiilijalanjäljessä ovat noin kaksinkertaiset.
Erot kohteiden välillä ovat todella huomattavat, sillä kohteiden lämmitysratkaisut ovat hyvin pitkälti
samanlaiset. Erojen taustalla saattaa olla eroja kohteiden ohjaustavassa. Myös pohjatehomittarin tulokset
indikoivat samaa. Sisäympäristöön tyytyväiset -mittari puolestaan osoitti mm., että tyytyväisyys
rakennusten lämpötilaolosuhteisiin ei riippunut rakennusten energiankulutuksesta.
Elinkaarimittarit tarjoavat kokemuksen perusteella toimivan työkalun ARA-kohteiden arviointiin. Koska
hankkeessa kävi ilmi, että eri yhtiöt laskevat elinkaarikustannuksia eri tavoin ja seuraavat toteutuneita
kustannuksia eri tavoin tai eivät seuraa, ARA:n olisi perusteltua ohjeistaa yhtiöitä tarkemmin
elinkaarikustannusten laskennasta tai tarjota tähän tarkoitukseen yhtiöiden suunnittelua tukevaa työkalua.
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Elinkaarikustannusten huomioiminen ARA-rahoitusehdoissa vaikuttaa perustellulta, sillä tunnusluku ei
näytä korreloivan rakentamisen ohjauksessa käytettävän E-luvun kanssa. Mitattavaa tehokkuutta
edistävät kannusteet olisi syytä ottaa käyttöön sekä uudishankkeille että olemassa olevien kohteiden
parannushankkeille, joissa on huomattavan suuri tehostuspotentiaali potentiaali.

Elinkaaren hiilijalanjäljellä voi olla merkittävä ohjausvaikutus kohteiden päästötasoon. Vähimmillään
ARA:n hakemuspohjissa tulisi olla raportointimahdollisuus tälle tiedolle. Mittarin käyttö ohjauskeinona
vaatii harkittua lähestymistapaa, sillä eri alueilla ja erityyppisillä kohteilla tulokset poikkeavat toisistaan
luonnostaan. Esimerkiksi tutkittujen kohteiden alueiden kaukolämpöverkkojen toteutuneiden kulutusten
pohjalta laskettujen ominaispäästöjen erot olivat yli kaksinkertaiset, jolloin pienemmän päästötason
saavuttaminen toisella alueella voi olla merkittävästi helpompaa. Tämän huomioiminen luo sekä painetta
kaukolämmön päästötason kehittämiseen että uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen alueilla, joilla
kaukolämpö ei ole päästötasoltaan kilpailukykyistä ja ohjaa päästöjen hallintaa haluttuun suuntaan.
Yhtiöitä olisi syytä myös kannustaa ja ohjata kiinteistöjen huolelliseen säätöön käyttöönottovaiheessa
sekä ohjaustapaan käytön aikana. Tämä voi toimia taloudellisen kannustimen kautta, joka ohjaisi yhtiöitä
ja näiden kautta urakoitsijoita varmistamaan suunnittelutavoitteiden toteutumisen.
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Käytetyt käsitteet
Elinkaariarviointi

Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa arvioidaan tuotteen,
palvelun tai tässä rakennuksen koko elinkaarensa, materiaalien hankinnasta
loppukäsittelyyn tuottamia ympäristövaikutuksia.

Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko
elinkaarensa aikana tuottamia kustannuksia. Kustannukset yhteismitallistetaan
nykyarvoon diskonttausmenetelmällä. Tuloja ei huomioida.

E-luku

Rakennusmääräysten 2012 mukainen laskentamenetelmä, jolla kuvataan
rakennukseen

ostoenergian

primäärienergiankulutusta.

Laskenta

eroaa

merkittävästi ET-luvun laskennasta.
ET-luku

Ennen

vuotta

2012

käytössä

ollut

rakennusmääräysten

mukainen

laskentamenetelmä, jolla ilmaistaan rakennuksen kuluttamaa energiamäärää.
Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on osa elinkaariarviointia, jossa arvioinnin kohteena ovat esim.
rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.
Hiilijalanjäljen yksikkönä käytetään kg hiilidioksidiekvivalenttia (kg CO2e).

Ympäristöseloste (EPD)

Ympäristöseloste

ilmaisee

tuotteen

tai

palvelun

ympäristövaikutukset

materiaalien hankinnasta joko tehtaan portille, kuluttajan käyttöön tai
loppuhävitykseen saakka.
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1 Johdanto
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA vastaa osaltaan valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta.
ARA:n tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Asumisen
ekologinen kestävyys on ollut näistä tekijöistä vaikeasti mitattava. Ympäristöministeriön ja ARA:n kannalta
harmonisoituihin EN-standardeihin nojaava ekologisen kestävyyden arviointimenetelmä on lupaava
työkalu ARA-tuotannon ohjaukseen ja hankkeiden valintaan, ja näin ollen mittaristoa on haluttu pilotoida.
Hanke

toteutettiin

tiiviissä

yhteistyössä

mittariston

hyödyntämisestä

kiinnostuneiden

vuokra-

asuntoyhtiöiden kanssa. Hankkeessa käytettiin elinkaarimittareita neljän eri rakennuttajan rakennuttamien
viiden uudisrakennuksen arviointiin. Lisäksi käytönajan mittareita käytettiin kahdeksan HEKA:n 2000luvun lopulla valmistuneen vuokra-asuntokohteen arviointiin.
Hankkeeseen osallistuneet vuokrataloyhtiöt ovat Helsingin Asuntotuotantotoimisto, Joensuun Opiskelijaasunnot Oy Joensuun Elli, Järvenpään Mestariasunnot Oy ja Lahden Vanhusten Asuntosäätiö.
Vuokrataloyhtiöiden kanssa järjestettiin myös keskustelutilaisuus ympäristöministeriössä, jossa selvitettiin
yhtiöiden tarpeita ja näkemyksiä ekologisen ja taloudellisen kestävyyden ohjaamisesta ja sen mittareista.
Hankkeen ohjausryhmään osallistuivat Sampo Vallius, Martti Polvinen ja Marianne Matinlassi ARA:sta,
Harri Hakaste ympäristöministeriöstä, Ari Ilomäki Rakennusteollisuus RT:stä ja Kimmo Lylykangas
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:stä.
Selvityksen laati ARA:n toimeksiannosta Bionova Consulting, josta työhön osallistuivat Panu Pasanen,
Tytti Bruce ja Anastasia Sipari. Selvityksen laatijat vastaavat selvityksen sisällöstä ja johtopäätöksistä.
Tekijät kiittävät sekä ohjausryhmää että yhtiöitä hyvästä yhteistyöstä.
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2 Ympäristö- ja elinkaarimittarit, mitä ja miksi
2.1 Rakennusten ympäristövaikutukset ja yhteiskunnallinen ohjaus
Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.
Eurooppalaiset 20-20-20 tavoitteet ohjaavat primäärienergiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

Rakennusten osuus sekä Suomen

kokonaisenergiankulutuksesta että kasvihuonekaasupäästöistä on noin 40 %. Näin ollen kiinteistökannan
energia- ja ympäristötehokkuuden parantamisella on merkittävä potentiaali ja vastuu ilmastonmuutoksen
hillinnässä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on myös todettu taloudellisesti kannattavaksi
tavaksi saavuttaa asetettuja energiansäästö- ja ilmastotavoitteita.
Rakennusten energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävien säädösten pohja on
useimmiten EU-tasolla. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ohjaa merkittävää osaa rakentamisen ja
rakennusten energianhallinnasta, joka implementoitu mm. energiatodistuksen ja rakentamismääräysten
kautta. Energiamääräyksiä tullaan vielä kiristämään, jotta saavutetaan uudisrakentamisen lähes
nollaenergiatason vaatimus vuonna 2020. Myös merkittävien korjausten energiatehokkuutta säädellään.
Taulukko: Yhteenveto rakennusten ympäristövaikutuksiin liittyvistä keskeisistä säädöksistä
Säädös
Rakennusten energia-

Kuvaus
Tavoitteena energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen

tehokkuusdirektiivi (2010/3/EY)

vähentäminen. Velvoittaa 2020 lähes nollaenergiarakentamiseen.

Uusiutuvan energian (RES)

Suomessa uusiutuvan energian osuuden tulee nousta lähtötasolta

direktiivi (2009/28/EY)

28, 5 % tasolle 38 % energian loppukulutuksesta.

Rakentamismääräykset 2012

Energiamuotokertoimet huomioiva kokonaisenergiatarkastelu

Energiatodistuslaki- ja asetus

Uusi energiatodistus, asteittain voimaan mm. asuin-, toimisto-,

2013

hoitoalan, opetus- ja pienille olemassa oleville asuinrakennuksille

Korjausrakentamisen energia-

Määräykset energiatehokkuuden huomioinnista laajamittaisissa

tehokkuusvaatimukset 2013

korjaushankkeissa.

Energiatehokkuusdirektiivi

Keskushallinnon energiansäästötavoitteet peruskorjauksille ja

(EED)

julkisille hankinnoille, uudet energiatehokkuussopimukset

Rakentamista ohjataan lisäksi mm. valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (jäljempänä cleantech-ratkaisu) edistämisestä julkisissa hankinnoissa, joka velvoittaa valtion
rakennuttajaorganisaatioita toteuttamaan elinkaaren ympäristövaikutusten arviointeja hankkeilleen. Myös
Energiaviisaan rakentamisen aika ohjelmassa ympäristö- ja elinkaarivaikutusten arviointi oli nostettu
suositelluksi toimenpiteeksi. Lisäksi kiinteistönomistajia ohjaavat mm. energiatehokkuussopimukset.
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2.2 ARA ja rakentamisen ohjaus
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vastaa osaltaan valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta.
ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia ja ohjaa tuetun
asuntokannan käyttöä. Tavoite on edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.

Toisaalta asumista kehittävänä organisaationa kautta ARA tukee alan tutkimusta ja pyrkii edistämään
asumisen laatua parantavia uusien ideoiden ja käytäntöjen leviämistä. ARA:lla on julkisena organisaationa
suunnannäyttäjän ja edelläkävijän rooli. ARA:n ohjauskeinoja voidaan käyttää myös kasvattamaan alan
osaamista, edistämään hyviä käytäntöjä, ja luomaan markkinoita kestäville ratkaisuille. Tavoitteena on
jalkauttaa hyviä käytäntöjä niin, että niitä toteutettaisiin laajasti, ei vain yksittäisissä hankkeissa.
Kestävän

rakentamisen

edistäminen

on

merkittävä

tavoite

Suomelle

ja

siten

myös

valtion

asuntopolitiikkaa toteuttavalle ARA:lle. Asumisen ekologinen kestävyys on kuitenkin ollut ARA:lle vaikeasti
mitattavissa, ja sekä ympäristöministeriö että ARA toivovat, että alalle syntyisi käyttökelpoisia mittareita ja
työkaluja, joilla ohjataan ekologista rakentamista. Harmonisoidut EN-standardit ovat toivottava
ohjauskeino ARA:lle, koska niillä on erityisasema julkishallinnon toiminnassa.
Elinkaaren tunnuslukujen osalta EN-standardeihin perustuva Green Building Council Finlandin
Rakennusten elinkaarimittarit -ohjeistus on edellä kuvatuista syistä kiinnostava mahdollisuus ARA:n
tuotannon ohjaamiseen. Toimivien työkalujen ja mittareiden avulla ARA voi toimeenpanna tavoitteitaan
käytännössä. ARA:n pyrkimyksenä on hyödyntää ekologisen kestävyyden ja elinkaarikustannusmittareita
hankkeiden valinnassa ja ohjauksessa.
Sitä, mitä voidaan mitata, voidaan myös kehittää. ARA voi pilotoinnin kautta edistämää myös laajemmin
rakennusalan osaamista. Tämän vuoksi rakennusalalla tarvitaan tuntemusta sekä elinkaaritehokkuuden
mittaamisen menetelmistä että parhaista käytännöistä hyvien tulosten saavuttamiseksi.

2.3 Eurooppalaiset rakennusten kestävyyden arvioinnin standardit
Eurooppalaisen standardiperheen CEN/ TC 350 – Sustainability of Construction Works tavoitteena on
edistää kestävää rakentamista ja mahdollistaa kansainvälinen rakennustuotteiden ja rakennusten arviointi
yhteismitallisella menetelmällä. Standardiperhe pitää sisällään työkaluja rakennusten ympäristö-,
taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arviointiin. Perusperiaate on, että rakennusta tarkastellaan
kokonaisuutena sen elinkaaren ajalta. Menetelmä on yhtenäinen ISO:n elinkaariarviointistandardien
kanssa. Puitestandardit julkaistiin vuonna 2011, jonka jälkeen niiden käyttö on yleistynyt nopeasti.
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Rakennusten

ympäristövaikutuksia

arvioidaan standardissa elinkaariarviointimenetelmällä ja sen

keskeisenä periaatteena on arviointi rakennustasolla. Tätä varten on julkaistu useita standardeja, jotka
ohjeistavat sekä rakennustason että rakennustuotetason arviointia. Tämän työn kannalta keskeisin
standardi on EN 15978 Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method.

Taloudellisen kestävyyden mittarina on elinkaarikustannus, joka arvioi rakennuksen taloudellista
suorituskykyä sen elinkaaren aikana. Elinkaarikustannusten puitestandardi EN 15643-4 on valmis, ja
sovellusstandardi EN 16627 Assessment of economic performance of buildings - Calculation method on
luonnosvaiheessa. Lisäksi on julkaistu standardi rakennuksen sosiaalisen kestävyyden arviointiin.

2.4 Rakennusten elinkaarimittarien kotimainen sovellusohje
Kestävää rakentamista ja kiinteistönpitoa Suomessa edistävä Green Building Council Finland julkaisi
vuoden 2013 alussa Rakennusten elinkaarimittarit -ohjeistuksen. Ohjeistuksella pyritään luomaan
kotimainen, yhtenäinen, helppokäyttöinen ja läpinäkyvä käytäntö, joka mahdollistaa ympäristövaikutusten
mittaamisen ja hallinnan. Ohje on ladattavissa osoitteesta: http://figbc.fi/elinkaarimittarit/. Elinkaarimittarit
on kehittänyt ja ohjeen on koostanut Bionova Consulting.
Ohjeistukselle asetettiin seuraavia tavoitteita:
-

Tuottaa käytännönläheinen ja ymmärrettävä tapa mitata elinkaaritehokkuutta,

-

Noudattaa kansainvälisiä standardeja ja soveltaa niitä Suomeen olosuhteisiin,

-

Luoda luottamusta toimintamalliin varmistamalla läpinäkyvyys,

-

Ohjata riittävään tarkkuuteen luotettavan kuvan saamiseksi, ja

-

Mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuus.

Elinkaarimittarien (elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus) osalta mittaristo perustuu edellä
mainittuun CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works -standardiperheeseen ja on luonteeltaan sen
kansallinen soveltamisohje. Kiinteistöjen käytönajan mittaristossa hyödynnetään Greenhouse Gas
Protocol -menetelmää, ja lisäksi mittaristossa hyödynnetään useita kotimaisia menetelmiä.
Mittariston avulla voidaan tasapainottaa taloudellisia, käyttäjien viihtyvyyden, sekä energia- ja
ympäristötehokkuuden tavoitteita keskenään. Lisäksi mittaamisen avulla suoritustasoa voidaan arvioida ja
seurata, mikä mahdollistaa numeroihin perustuvan johtamisen ja toiminnan kehittämisen. Mittaristo tarjoaa
hankesuunnittelun mittareita (mm. elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannusten laskenta) ja käytön
seurannan ja mittareita, ja näin tukee ympäristöystävällisten ja kestävien rakennusten suunnittelussa,
rakentamisessa, korjauksessa sekä kiinteistönpidossa. Osaa mittareista voidaan käyttää sekä suunnitteluettä käyttövaiheessa. Alan kannalta erityisen merkittävää on yhtenäinen menetelmä.
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2.4.1 Hankevaiheen ja rakentamisen mittarit
Hankevaiheen mittarit on esitetty alla olevassa taulukossa sekä kuvattu lyhyesti kappaleen tekstissä.
Mittareiden tarkemmat kuvaukset löytyvät Rakennusten elinkaarimittarit -ohjeesta.

Kuva: hankevaiheen mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Lähde: GBC Finland.
E-luku lasketaan RakMK D3 (2012) Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet mukaisesti. Se
kuvaa rakennuksen standardikäytöllä laskettua ja primäärienergiankulutusta kuvaavilla energiamuotojen
kertoimilla painotettua rakennuksen vuotuista ostoenergiankulutusta nettoalaa kohden (kWh/m2,a).
Elinkaaren hiilijalanjälki mittaa rakennuksen aiheuttamaa ilmastovaikutusta koko sen elinkaaren aikana.
Hiilijalanjälkilaskenta on osa elinkaariarviointia. Elinkaariarvioinnissa

tarkastelun kohteena ovat

rakennuksen elinkaaren aikana aiheuttamat ilmastovaikutukset aina raaka-aineiden valmistuksesta käytön
kautta loppuhävitykseen. Menetelmä perustuu EN-15978 standardiin, jota ohje soveltaa. Tulokset
ilmoitetaan yksikössä kgCO2e toiminnallista yksikköä kohden, esimerkiksi lämmitettyä nettoalaa kohden.
Elinkaarikustannukset mittaavat rakennuksen taloudellista kestävyyttä. Tavoitteena on kuvastaa sitä, mitä
kiinteistön omistaja joutuu todellisuudessa maksamaan rakennuksen elinkaaren aikana. Arvioinnin
kohteena ovat rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät kustannukset, jotka yhteismitallistetaan
nettonykyarvoon diskonttauskorolla. Arvioinnin yksikkö on € toiminnallista yksikköä kohden.
Sisäilmaluokkaa

käytetään

uudis-

ja

peruskorjaushankkeissa

sisäympäristön

laatutavoitteiden

asettamiseen. Mittari perustuu Sisäilmayhdistyksen julkaisemaan Sisäilmastoluokitus 2008 – ohjeen
määritelmään. Tasoluokituksessa on neljä mahdollista arvoa: S1: Yksilöllinen sisäilmasto, S2: Hyvä
sisäilmasto, S3: Tyydyttävä sisäilmasto, ja lisäksi -: ei luokiteltu.
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2.4.2 Kiinteistöjen käytön seurannan mittarit
Käyttövaiheen mittarit on esitetty alla olevassa taulukossa ja kuvattu lyhyesti kappaleen tekstissä.
Mittareiden tarkemmat kuvaukset löytyvät Rakennusten elinkaarimittarit -ohjeesta.

Kuva: käyttövaiheen mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Lähde: GBC Finland.
Energiankulutus-mittari kuvaa kiinteistössä käytettyjä ulkopuolelta tuotuja kilowattitunteja (esim. lämpöä,
sähköä tai polttoaineita). Eri energiamuotoja ei painoteta kertoimilla. Omavaraisenergiaa ei huomioida.
Mittarin yksikkö on kWh. Kulutukselle voidaan tehdä sääkorjaus, jos se on tarpeen.
Käytön hiilijalanjälki -mittari mittaa kiinteistön käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Mittari
pohjautuu Green House Gas Protocoliin. Kiinteistön energiankulutuksen aiheuttamat päästöt ovat
arvioinnissa pakollisia. Tämän lisäksi voidaan tarpeen mukaan arvioida jätehuollon, kylmäaineiden,
kiinteistöön liittyvien ajoneuvopolttoaineiden ja ylläpidon päästöjä. Mittarin yksikkö on kg CO2 e.
Pohjateho kuvaa rakennuksen kuormitusta tyhjillään tai asuinrakennuksen kuormitusta mittausjakson
alimpina kuormitushetkinä. Mittari lasketaan vähintään viikon ajanjaksolta valitun mittausjakson
keskitehona. Pohjatehon yksikkö on kW tai W.
Sisäympäristöön tyytyväiset -mittarit mittaa kokonaisvaltaisesti koetun sisäympäristön laatua. Se kertoo
sisäympäristön vaikutuksista käyttäjien viihtyvyyteen ja terveyteen. Sisäympäristöön tyytyväisten
käyttäjien osuus selvitetään käyttäjätyytyväisyyskyselyllä, joka kattaa viisi osa-aluetta: Lämpöviihtyisyys
jäähdytys- ja lämmityskaudella, huoneilman laatu, valaistusolosuhteet sekä ääniolosuhteet. Kutakin osaaluetta arvioidaan asteikolla -3:sta 3:een. Tulokset määritellään prosentuaalisena tyytymättömien
(negatiivisen arvon vastausten) osuutena kaikkien alueiden keskiarvona.
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3 Tutkimuksen kuvaus
3.1 Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari- ja
ympäristötehokkuuden mittareista ja niiden hyödyntämisestä. Tutkimukselle asetettiin seuraavat tavoitteet:
-

lisätä ymmärrystä siitä, miten hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia tulisi mitata hankevaiheessa
ja miten mittareita voidaan hyödyntää olemassa olevaa kiinteistökantaa kehitettäessä,

-

käyttää mittareita käytännön kohteissa ja oppia saaduista hyödyistä ja mahdollisista ongelmista,

-

lisätä tietoa siitä, miten ratkaisut menestyvät ja mitä hyviä käytäntöjä tulisi hyödyntää laajemmin,

-

lisätä ymmärrystä siitä, miten mittareita voidaan hyödyntää käytännön päätöksentekotilanteissa,

-

tuottaa julkaistujen esimerkkitapausten kautta verrokkiarvoja, joiden perusteella toimijat voivat
asemoida ja verrata omien hankkeidensa suorituskykyä, ja

-

saada tietoa tunnuslukujen keskinäisistä korrelaatioista ohjausvaikutusten arvioimiseksi

3.2 Tutkimuksen toteutustapa
Tutkimukseen haettiin kiinnostuneita vuokrataloyhtiöitä, ja näitä pyydettiin ehdottamaan kohteita, joita
heidän olisi oman toimintansa kannalta mielekästä tarkastella. Tutkimuksessa mittareita pilotoitiin viidessä
hankevaiheessa ja kahdeksassa käyttövaiheessa olevassa kohteessa. Kunkin yhtiön kanssa käytiin
ennen hanketta läpi tavoitteet ja loppuvaiheessa tulokset. Lopussa yhtiöille järjestettiin myös työpaja,
jossa pohdittiin tapoja mittareiden hyödyntämiseksi sekä ARA:n roolia mittareiden käytön edistämisessä.
Tutkitut kohteet pyrittiin valitsemaan niin, että ne edustaisivat hyvin ARA-tuotantoa. Uudisrakennusten
osalta hankkeeseen valittiin energialuokaltaan sekä toteutusratkaisuiltaan erilaisia kohteita. Käyttövaiheen
kohteiden osalta valittiin yhdeltä yhtiöltä useita vuosina 2008–2010 valmistuneita kohteita, jotka ovat
kooltaan sekä energiatavoitteiltaan erilaisia. Bionova laski mittarit yhtiöiden toimittamista tiedoista.
Uudishankkeiden laskentadata perustuu olennaisesti yhtiöiden suunnitteluprosessin tuottamiin tietoihin.
E-luku ja ET-luku perustuvat kohteiden suunnittelijoiden laskemiin tuloksiin. Elinkaaren hiilijalanjälki- ja
elinkaarikustannusmittarit on laskettu Bionovan 360optimi-työkalulla. Bionova on tarkistanut tulokset
teknisen kattavuuden osalta ja ne on käyty läpi yhtiöiden kanssa toiminnallisen näkökulman kannalta.
Käyttövaiheen kohteet valittiin yhdessä HEKA:n kanssa. Käytön hiilijalanjälki on laskettu Bionovan
360optimi-työkalulla. Pohjatehon analysoinnin teki Bionova. Sisäympäristöön tyytyväiset –mittari
suoritettiin puhelinhaastatteluilla otoksesta, joka on seitsemän haastattelua kustakin kohteesta, kuitenkin
siten, että otoksen laadulliseen kattavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Haastattelut suoritettiin
lämmityskaudella joulukuussa, mikä on voinut korostaa talviajan ongelmia.
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4 Rakennusten elinkaarimittareiden tulokset, uudiskohteet
4.1 Uudisrakentamisen kohteiden esittely
4.1.1 ATT:n Eskolantie
Helsingin

asuntotuotantotoimiston

(ATT)

Eskolantien

puukerrostalokohde koostuu neljästä 5-7 kerroksisesta
asuinkerrostalosta,

joista

osa

rakennetaan

ASO-

asunnoiksi ja osa vuokra-asunnoiksi. Kohteessa on
tavoiteltu

matalaa

energiankulutusta

ja

elinkaaritehokkuutta mm. asettamalla E-luku, elinkaaren
hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus osaksi urakkakilpailun
kriteereitä.

Kohde

on

tutkituista

ainoa,

jonka

lämmönlähteenä on ainoastaan kaukolämpö. Kohteesta käytiin urakkakilpailu syksyllä 2013 ja kohteen
laskentatiedot kilpailusuunnitelmiin.

4.1.2 Joensuun Ellin Leilitie
Joensuun

Ellin

opiskelijoille
asuinkerrostalo.

Leilitie

on

tarkoitettu
Kohde

2013

valmistunut

kaksikerroksinen
on

osa

kuuden

kaksikerroksisen pienkerrostalon ryhmittymää, jotka
on myös toteutettu Stora Enson CLT-elementeistä.
Kohteessa on

tavoiteltu

passiivienergiatasoa

ja

käytetty monipuolisesti erilaisia uusiutuvan energian
ratkaisuita. Kohde on suunniteltu osittain uusien teknologioiden kokeilua varten.
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4.1.3 Joensuun Ellin Kimpikuja
Joensuun

Ellin

Kimpikuja

vuokrakerrostalo
toteuttajalleen

on

opiskelijoille.

2014
Kohde

ratkaisuiltaan

rakenneratkaisuita

ja

valmistuva
edustaa

tavanomaisia

energiatasovaatimusta.

Kuusikerroksinen talo on rakennettu betonielementeistä ja
käyttää lämmönlähteenään pääosin kaukolämpöä.

4.1.4 Lahden Vanhusten Asuntosäätiön Onnelanpolku
Lahden Vanhusten Asuntosäätiön enimmillään 8
kerroksinen Onnelanpolku on palvelutalo ja myös
otoksen

kookkain

rakennuksen

tontit

kohde;

aiemman

yhdistettiin

kolmen

yhdeksi

U-

muotoiseksi rakennukseksi. Kohde on toiminut
ARA:n lähes nollaenergiarakentamisen pilottina.
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4.1.5 Järvenpään mestariasuntojen Torpantie
Järvenpään mestariasuntojen 2014 valmistuva Torpantie
on kuusikerroksinen betonielementti-vuokratalo. Kohde
on

toteutettu

projektinjohto-urakkana

konsernin

tytäryhtiön Järvenpään mestaritoiminta Oy:n toimesta.
Kohteessa on tavoiteltu lähes nollaenergiatasoa ja se
hyödyntää lämmityksessä vain maalämpöä. Kohteessa
on ainoana tutkituista kohteista lämmitetty pysäköintihalli
kellarikerroksessa.
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4.2 Kohteiden suunnittelutietojen laatu
Laskenta perustuu yhtiöiden tai heidän alihankkijoidensa toimittamiin tietoihin. Laskennassa käytettyjen
lähtötietojen lähteet on pääpiirteissään kuvattu alla olevassa taulukossa. Hankkeessa käytetyt
energialaskennat perustuvat kohteille muuten laskettuihin arvoihin ja tehtyihin energiasimulointeihin.

Kohteista käytettävissä olleet lähtötiedot ja niiden laatu poikkeavat toisistaan johtuen hankkeiden eri
toteutusvaiheesta sekä erilaisista suunnittelu/toteutusmenetelmistä.
Rakennusmateriaalien määrätiedoissa laatuun vaikuttaa ennen kaikkea kohteiden suunnitteluvaihe.
Kohteista varhaisimmassa suunnitteluvaiheessa on ATT:n Eskolantie, ja näin ollen sen materiaalitiedoissa
voi olla jopa 10 % virhemarginaaleja. Koko materiaalitaseessa virhe kuitenkaan tuskin on näin mittava.
Toisena ääripäänä Joensuun Ellin Leilitien materiaalitiedot perustuvat toteutuneisiin materiaalien
menekkeihin ja virhemarginaali on tältä osin hyvin vähäinen. Muiden kohteiden tarkkuus on näiden välillä.
Myös kohteiden energiatiedoissa on laatueroja. Osa energiatiedoista pohjautuu käyttötarkoituksen
pohjalta tehtyihin simulointeihin, kun taas toisissa on käytetty keskimääräisiä tietoja. Esimerkiksi
Onnelanpolun E-luku on laskettu niin varhaisessa vaiheessa, että se ei enää vastaa kohteen ratkaisuja.
Varsinaiset kulutustiedot kuitenkin perustuvat nykyisistä suunnitelmista tehtyihin energiasimulointeihin.
ATT:n kohteen energialaskelma on alustavan suunnittelun tulos. Tarkempiin tuloksiin on päästy esim.
Torpantiessä, jossa energialaskenta uusittiin lopullisen suunnittelun valmistuttua.
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Laskentastandardin mukaisesti elinkaarilaskentaa varten energiatiedoista on poistettu käyttäjäsähkö.
Silloin kun sitä ei oltu esitetty erikseen, sen osuus varmistettiin konsultoimalla hankkeiden
energiasuunnittelijoita.
Elinkaarikustannustiedoista pääosa perustuu yhtiöiden ilmoituksiin. Tarkemmin tietolähteet ovat:
-

Kaikkien kohteiden rakentamiskustannukset pohjautuvat rakentamisurakan hintaan.

-

Tontin hankintakustannukset pohjautuvat todelliseen hankintakustannukseen. ATT:n osalta tontin
vuokra perustuu HEKA:n keskimääräiseen tonttivuokraan alueella.

-

Käyttö- ja huoltokustannusten ensisijaisena lähteenä on käytetty osallistuvien yhtiöiden omassa
kiinteistökannassa toteutuneita kustannuksia sekä yhtiöiden vastaavien kohteiden kustannusten
perusteella tekemiä arvioita. ATT:n osalta tiedot pohjautuvat HEKA:n kohteiden tietoihin.

-

LVAS:n Onnelanpolun käyttökustannukset pohjautuvat pääosin keskiarvotietoihin, sillä kohde on
LVAS:ille epätyypillinen. Tietolähteiden valinnassa on kuitenkin arvioitu myös LVAS:n keskiarvoja.

-

Energia- ja vesikustannukset on laskettu kulutustietojen perusteella voimassa olevista hinnoista
(kaukolämpö) tai keskihinnoista (sähkö).

4.3 Laskennassa käytetyt oletukset, rajaukset ja yksinkertaistukset
Elinkaaritunnuslukujen laskenta perustuu Rakennusten elinkaarimittarit -ohjeistukseen ja sen taustalla
oleviin kansainvälisiin standardeihin. Tässä ei toisteta kaikkia ohjeistuksen mukaisia laskentasääntöjä ja
oletuksia, vaan todetaan keskeisimmät huomioitavat seikat. Laskenta on toteutettu Bionovan 360optimiverkkopalvelun ja sen tietokantojen avulla, joka on kuvattu liitteessä II.

Elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa on käytetty laskentaohjeen sallimia yksinkertaistuksia ja
oletusarvoja rakentamisvaiheen, huollon ja purkuvaiheen päästöissä. Käyttövaiheen (B1) päästöjä ei ole
laskettu, sillä kohteissa ei ole merkittäviä määriä kylmäaineita. Standardin mukaisesti käyttäjäsähkö ei ole
mukana laskelmissa. Kaukolämmön päästöt on laskettu kunkin kaukolämpöverkon toteutuneen
polttoainejakauman pohjalta elinkaariperusteisesti. Mukana olevien laitosten ominaispäästöjen erot ovat
noin 2,5-kertaisia. Materiaalien päästöt perustuvat keskeisiltä osin EN 15804-ympäristöselosteisiin.
Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannusmittarit on suhteutettu huoneistoalaan, sillä se kuvaa ARA:n
näkökulmasta rakennuksen toimintaa. Palvelurakennuksessa huoneistoalaan on huomioitu mukaan myös
sen palvelutoiminnan tilat. E-luku ja ET-luku on esitetty niiden määräysten mukaisessa yksikössä.
Elinkaarimittarit on laskettu 50 vuoden elinkaarelle, jotta tulokset ovat verrattavissa keskenään. Suurelle
osalle kohteista ei oltu asetettu selkeää käyttöikävaatimusta. Käyttöiän vaikutusta tuloksiin on
havainnollistettu laskemalla 100 vuoden variantti yhdelle kohteelle, jolle tämä tavoite oli asetettu.
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Elinkaarikustannuksissa on huomioitu arvonlisävero ja korkokantana on pidetty yhteiskunnalliselle
rakentamiselle soveltuvaa 3 % korkokantaa. Lisäksi elinkaarikustannusten laskennassa tehtiin pieniä
poikkeuksia laskentamenetelmästä: isännöinnissä on mukana myös hallinnollinen isännöinti, sillä tämä
vastaa paremmin yhtiöiden todellisuutta ja tapaa arvioida kustannuksia. Vika- ja suunnitellut korjaukset
on yhdistetty, koska näitä ei oltu eroteltu yhtiöiden tiedoissa. Yhden kohteen mahdollista tulevaa energian
myyntituloa kohteen ulkopuolelle ei ole huomioitu, koska tietoa käytännön toteutuksesta ei ollut saatavilla.

4.4 Kooste elinkaari- ja ympäristömittareiden tuloksista uudiskohteille
Elinkaarimittareiden

tulokset

uudiskohteille

on

esitetty

koostettuna

alla

olevassa

taulukossa.

Energialuokista osa on esitetty E-lukuna ja osa ET-lukuna, suunnittelussa käytetystä metodista riippuen.
Koska näiden laskentaperusteet ovat erilaiset, eri kohteiden tulokset eivät näin ole vertailukelpoiset. On
syytä huomata, että suunnitteluvaiheen mittarien tulokset ovat laskennallisia, eivät toteumaan perustuvia.

Yhdessä kohteista on autohalli, joka vaikuttaa merkittävästi investointikustannuksiin. Tämän vuoksi tälle
kohteelle on esitetty elinkaarikustannukset myös ilman autohallin investointikustannusta.
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4.5 Elinkaaren hiilijalanjälki – tulosten analyysiä
4.5.1 Ero vähä- ja korkeapäästöisimmän kohteen välillä on kaksinkertainen
Tässä korkea- ja vähäpäästöisimmän kohteen elinkaaren päästöjen ero kaksinkertainen. Myös suurempia
vaihteluita esiintyy käytännössä, sillä tämän tarkastelun korkeapäästöisin kohde on liitetty paljon
biopolttoaineita käyttävään ja siten suhteellisen vähäpäästöiseen kaukolämpö-verkkoon. Vaihteluväli voi
olla enimmillään moninkertainen. Myös näissä kohteissa toteutunutta tasoa vähäpäästöisempään
rakentamiseen on täydet edellytykset.
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4.5.2 Elinkaaren hiilijalanjäljessä energian osuus vaihteli välillä 40 – 70 %
Energiankulutuksen osuus hiilijalanjäljistä on selvästi merkittävin, 40 - 70 %, kun tarkastelujänne on 50 v.
Ero energiankulutuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen välillä parhaan ja heikoimman kohteen välillä on lähes
nelinkertainen. Näin ollen energiavalintojen potentiaali ilmastopäästöjen vähentämisessä on suuri.
Toisaalta energiatehokkaassa ja uusiutuvia energialähteitä

käyttävässä

kohteessa rakenteiden

aiheuttamien päästöjen merkitys kasvaa huomattavaksi osaksi kokonaisuudesta.

Energiankulutuksen päästötasoon vaikuttavat käytetyn ostoenergian määrä ja sen ominaispäästöt.
Ostoenergian tarvetta vähentämällä energiatehokkuus ja omavaraisenergia vaikuttavat tulokseen.
Energiantarpeeseen puolestaan vaikuttaa mm. rakennuksen sijainti, käyttötarkoitus, toiminnalliset
vaatimukset.
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4.5.3 Energiatehokas rakentaminen voi maksaa päästönsä takaisin 20 vuodessa
Vertaamalla tutkittujen uusien energiatehokkaiden kohteiden käytön ajan päästöjä HEKA:n vuosina 20082010 valmistuneiden kohteiden käytön ajan päästöihin, voidaan arvioida energiatehokkaan rakentamisen
päästöjen takaisinmaksuaikaa. Uusista kohteista kaksi oli lähes nolla ja yksi passivienergiatasoa
tavoittelevaa. Olemassa olevien kohteiden muut käytön päästöt (ylläpito ja korjaukset) laskettiin tässä
tutkimuksessa käsiteltyjen uusien kohteiden keskimääräisten päästöjen perusteella, ja kullekin kohteelle
tulos laskettiin sen käyttöenergian ominaiskulutuksella.

Kuvaajasta alla havaitaan, että parhaiden uudiskohteiden elinkaaren päästöt 20 vuoden jaksolla alittavat
HEKA:n viimeaikaisten kohteiden käytönajan keskimääräiset päästöt. Sikäli kuin uudet kohteet voivat
korvata vanhempaa ja enemmän energiaa kuluttavaa rakennuskantaa, niiden voidaan sanoa maksavan
hiilipäästönsä takaisin. Toisaalta jos vanhoja kohteita energiaremontoidaan, on niiden päästöjen
takaisinmaksuaika vielä huomattavasti tätä pienempi.

Tulos ei luonnollisestikaan ole sellaisenaan pätevä, jos verrataan tässä tutkittuja heikompia
uudisrakennuksita tai tässä tutkittuja energiatehokkaampia vanhoja rakennuksia. On myös huomattava,
että tarkastelu ei huomioi HEKA:n kohteiden energiansäästöpotentiaalia, joka voi olla merkittävä. Lisäksi
on syytä korostaa, että laskentastandardi ei huomioi mahdollista energian päästöjen alenevaa kehitystä.
Kaikkien kohteiden käytön ajan muiden kuin energiapäästöjen (huollot, korjaus ja osien vaihto,
vedenkulutus) on oletettu vastaavan uusien kohteiden keskimääräistä päästötasoa. Tarkempaa tietoa
HEKA:n kohteista löytyy kappaleesta 5.
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4.5.4 Rakennusmateriaalit edustavat 20- 40 % osuutta elinkaaripäästöistä
Kun

kaikkien

kohteiden

tulokset

on

laskettu

50

vuoden

elinkaarelle,

on

rakennusvaiheen

rakennusmateriaalien osuus päästökuormasta 20 - 40 %. Ero suurimman ja pienimmän materiaalien
ilmastovaikutuksen

välillä

on

1,5-kertainen.

Rakennusmateriaalien

osuudet

hiilijalanjäljistä

eri

runkomateriaali- ja perustusratkaisuilla sekä materiaalien käytön aikaisen korvaamisen ilmastopäästöt on
esitetty alla olevassa kuvassa.

Rakennusmateriaalien päästötaseeseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm:
-

Perustamistapa (määräytyy sijainnin perusteella)

-

Rakennusmateriaalien laatu ja määrä (taustalla mm. toiminnalliset vaatimukset, kuten autohallin tarve)

-

Rakennuksen muoto: esim. pistemäinen ja lamellimuoto johtavat erilaisiin materiaalimenekkeihin

-

Kaava: voi vaatia tiettyä julkisivumateriaalia tai muotoa.

Tässä tarkastelluista kohteista Joensuun Ellin Leilitie on matala kaksikerroksinen kohde. Muiden
kohteiden kerrosluvut vaihtelevat 5-8 välillä. Kohteista Eskolantie ja Kimpikuja ovat pistemäisiä.
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4.5.5 Tulokset ovat keskenään yhdenmukaisia erilaisilla neliöjakajilla
Elinkaarimittareiden tulokset on laskettu huoneistoneliötä kohden, koska se on ARA-kohteissa tuotettua
palvelua kuvaava yksikkö. Jakajan vaikutuksen tarkastelua varten tulokset on alla esitetty eri pintaalayksikköjä kohden. Kuvasta havaitaan, että tulokset eri yksiköitä kohden ovat samansuuntaiset. Tulos ei
sinänsä ole yllättävä, sillä kohteet ovat kaikki asuintaloja, Onnelanpolkua (palvelutalo) lukuunottamatta.
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4.5.6 Pidempi tarkasteluaikajänne alentaa päästöjä yhtä tarkasteluvuotta kohden
Alla on verrattu yhden esimerkkikohteen elinkaaren hiilijalanjälkeä tilanteessa, jossa elinkaaren pituudeksi
on oletettu 100 tai 50 vuotta. Tutkitun kohteen runkorakenteet on suunniteltu kestämään sata vuotta.

Kuvaajista voidaan tehdä useita havaintoja ja johtopäätöksiä:
-

Kun elinkaaren pituus kaksinkertaistuu, vuotta kohti laskettu hiilijalanjälki pienenee noin 20 %. Tämä
on seuraus noin 40 % rakennusmateriaalien päästö-osuuden jakautumisesta kaksinkertaiselle ajalle.

-

Vastaavasti korjauksien ja osien vaihdon ilmastorasite kasvaa, kun suurempi osa rakennuksen osista
joudutaan vaihtamaan. Myös vaihtotiheys voi kasvaa, jos vaihtojakso on esim. 30 vuoden välein.

-

Kun elinkaaren pituus kaksinkertaistuu, energian merkitys kokonaistuloksessa kasvaa. Myös tämä on
puhtaasti matemaattinen lopputulos, sillä menetelmä ei ennakoi energian ominaispäästöjen kehitystä.
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4.6 Elinkaarikustannukset – tulosten analyysiä
4.6.1 Investointi edustaa yli puolta 50 vuoden elinkaarikustannuksesta
Kun elinkaarikustannukset laskettiin kohteille 50 vuoden jaksolle 3 % diskonttauskorolla, vaihtelee
investoinnin osuus näiden kohteiden ennakoidusta elinkaarikustannuksesta välillä 58 - 65 prosenttia.
Tulokseen vaikuttaa merkittävästi kohteiden korjaus- ja ylläpitokustannus.

Torpantien kohteesta on esitetty myös laskelma ilman autohallin kustannuksia. Investointikustannuksiin
vaikuttavat merkittävästi kohteen sijainti, tontin hinta, käyttötarkoitus ja toiminnalliset vaatimukset, jonka
vuoksi kohteiden investointikustannusten välinen vertailu ei välttämättä ole mielekästä.
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4.6.2 Käyttökustannuksissa suurimmat vaihtelut aiheutuvat energiamenoista
Energian ja veden käytöstä aiheutuvat suurimmat kustannusvaihtelut tämän otannan kohteiden välillä, ja
ne vastaavat kohteesta riippuen 7 - 18 % kokonaiskustannuksista ja noin 21 - 43 % käyttökustannuksista.
Energiakustannuserot kohteiden välillä ovat yli kaksinkertaiset. Näiden taustalla ovat ennen kaikkea erot
ostoenergiankulutuksessa.

Myös muissa kustannusluokissa on eroja kohteiden välillä. Näiden osalta on huomioitava, että
kunnossapitokustannuksia on arvioitu eri kohteille eri tavoilla. Torpantien, Kimpikujan ja Leilitien
kunnossapitokustannukset on arvioitu yhtiöiden toimesta vastaavien kohteiden kustannusten perusteella.
ATT:n osalta kustannuksissa on käytetty HEKA:n kohteiden kustannuksia, kun taas LVAS:n kustannukset
perustuvat pääosin keskiarvotietoihin.
Myös yhtiöiden omien kustannusarvioiden tavanomainen käyttötarkoitus voi vaikuttaa tuloksiin esimerkiksi
siten, että tuloksissa voi näkyä omat kustannusarvionsa tehneiden yhtiöiden osalta varautuminen
mieluummin liian korkeisiin kuin liian pieniin kustannuksiin.
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4.6.3 Korkokanta vaikuttaa erittäin merkittävästi käyttökustannuksiin
Käytetyllä korkokannalla on merkittävä vaikutus elinkaarikustannuksiin. Korkokannan vaikutusta
käyttökustannuksiin on havainnollistettu alla esimerkkikohteelle sekä 50 että 100 vuoden käyttöiällä.
Kuvasta havaitaan, että jo 3 % korkokannalla ero korottomiin käyttökustannuksiin on sadan vuoden
elinkaarella yli kolminkertainen ja 50 vuodellakin lähes kaksinkertainen. Investointikustannus ei vaihtele
koron funktiona.

Bionova Consulting

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

28

4.6.4 Pidempi elinkaari alentaa elinkaarikustannuksia vuotta kohden laskettuna
Kaksinkertainen

elinkaari

alentaa

rakentamiskustannusten

osuutta

koko

elinkaaren

aikana.

Lopputuloksena esimerkkikohteessa elinkaarikustannukset sadan vuoden elinkaarella ovat 32 %
pienemmät vuotta kohden laskettuna, kuin 50 vuoden jaksolla. Erityisesti tulokseen vaikuttaa
alkuinvestoinnin jakautuminen useammalle vuodelle. Vaikka korjauskustannukset kasvavat, leikkaa
diskonttaus tämän vaikutusta merkittävästi. Myös käyttö ja kunnossapitokustannusten kokonaismäärä
keskimääräistä vuotta kohden pienenee koron vaikutuksen vuoksi. Koska energian hintaa koskee
inflaatioennuste, kasvaa energiakustannusten osuus hieman 100 vuoden elinkaarella.
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4.7 Eri mittareiden keskinäinen korrelaatio
Mittareiden keskinäisiä korrelaatioita arvioitiin, koska tuntemalla mittareiden väliset riippuvuudet voidaan
optimoida käytettävien ohjauskeinojen määrä. Kahden keskenään vahvasti positiivisesti korreloivan
mittarin samanaikainen käyttö toiminnan ohjauksessa ei ole mielekästä, jos samaan ohjausvaikutukseen
päästään yhdelläkin mittarilla.

4.7.1 E-luku ja hiilijalanjälki eivät korreloi keskenään tarkastelluissa kohteissa
Tutkittujen

kohteiden

osalta

E-luku ja ilmastovaikutukset eivät

korreloi

keskenään,

mitä

on

havainnollistettu alla olevassa kuvassa. Vaikka otos onkin liian pieni tilastollisten johtopäätösten
vetämiseksi, on selvää että E-luvun ja hiilijalanjäljen erilainen laskentamekaniikka johtaa useissa
tapauksissa tähän lopputulokseen. Toisaalta silloin, kun käytettävä energialähde on sama, pienempi Eluku johtaa myös pienempiin ilmastovaikutuksiin. Tällöinkään E-luku ei huomioi materiaaleja.

Onnelanpolku-kohteen osalta on huomioitava, että E-luku perustuu asetettuun suunnittelutavoitteeseen.
Yksi eroja selittävä keskeinen tekijä on se, että E-luvun laskennassa tuloksen painottamiseen käytetyt
energiamuotokohtaiset primäärienergiakertoimet eivät välttämättä korreloi hiilidioksidipäästöjen kanssa.
Lisäksi E-luku painotetaan valtakunnallisilla kertoimilla, kun taas hiilidioksidipäästöt on laskettu
käytettävän kaukolämpöverkon päästötason mukaan, joka vaihtelee huomattavasti paikkakunnasta
riippuen (kts. 4.3).
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4.7.2 Energiatehokkuustavoitteet ja hiilijalanjälki voivat korreloida keskenään
Alla

olevassa

kuvassa

kohteiden

hiilijalanjäljet

on

yhdistetty

kohteiden

rakennuttajien

energiatehokkuustavoitteisiin. Kuvaajasta käy ilmi, että lähes nolla ja passiivienergiatason rakennukset
ovat hiilijalanjäljeltään normi- ja matalaenergiatavoitteisia rakennuksia vähäpäästöisempiä. Otos on
kuitenkin hyvin rajallinen, joten on selvä, että poikkeuksia syntyy, koska käytettävän energian erilaiset
ominaispäästöt johtavat myös hiilijalanjälkien laajaan hajontaan.

Tutkituista kohteista päästöiltään matalimmalla tasolla oleva Torpantie käyttää lämmityksessä vain
geotermistä energiaa, jonka vuoksi sen energiankulutuksen päästöt koostuvat ainoastaan järjestelmän
käyttämiseen tarvittavan sähkönkulutuksen päästöistä. Toisaalta kohde on myös energiankulutukseltaan
hyvin pieni. Kohteen osalta on syytä huomioida, että laskentamenetelmä ei huomioi päästöjen ajallista
kohdentumista, vaan

sähkön päästöt

lasketaan

vakiokertoimella.

Todellisuudessa

geotermisen

lämmityksen sähköenergiantarve ajoittuu kulutushuippuihin, jolloin myös todellinen sähkön päästökerroin
on keskiarvoa suurempi. Ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta kulutuksen ajallisen kohdistumisen tai
loppukäytön huomioiminen voisi johtaa todellista tilannetta paremmin kuvaaviin päästöihin.
Keskimmäinen lähes nollaenergiakohde (Onnelanpolku) on lämmitysratkaisun erojen johdosta eri
päästötasoa kuin Torpantie. Kaukolämpökohteet on laskettu kunkin kaukolämpöverkon toteutuneilla
päästöillä. Tarkastelu paikallisen kaukolämpöverkon toteutuneisiin päästöihin perustuen kuvaa todellista
tilannetta paremmin kuin laskenta keskiarvokaukolämmöllä. Toisaalta tarkastelu ei ota huomioon
kaukolämpöverkoissa tapahtuvia muutoksia.
Myös Leilitie ja Onnelanpolku hyödyntävät merkittävissä määrin uusiutuvaa energiaa ja myös Kimpikujalla
ilmaa esilämmitetään maapiirillä. Näissä kaikissa kohteissa kuitenkin hyödynnetään myös kaukolämpöä.
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4.7.3 Elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki näyttäisivät korreloivan keskenään
Alla olevassa kuvassa on yhdistetty rakennusten elinkaarikustannukset ja ilmastopäästöt. Tulosten
korrelaatio on 0,53, kun huomioidaan Torpantien elinkaarikustannukset ilman autohallin vaikutusta.
Korrelaatiota selittävät yhtenevät investointikustannukset sekä energian osuus molemmissa.

Kuvasta voidaan tehdä kaksi merkittävää havaintoa. Kuvaan merkityt Joensuun Ellin kohteet edustavat
saman rakennuttajan samaan käyttötarkoitukseen rakentamia kohteita. Kohteiden välillä keskeinen ero on
energiatehokkuusvalinnoissa. Leilitiellä on tavoiteltu passiivitasoa ja hyödynnetty monipuolisesti
uusiutuvia energialähteitä, kun taas Kimpikuja edustaa perusrakentamista. Näiden kohteiden välillä Leilitie
on selkeästi parempi sekä ympäristövaikutusten että käyttökustannusten osalta. Kohde osoittaa siis, että
on löydettävissä ratkaisuita, jotka ovat tehokkaita sekä päästöiltään että elinkaarikustannuksiltaan.
Jos autohallin vaikutus poistetaan kustannuksista, ympäristövaikutuksiltaan otoksen paras kohde
Järvenpään mestariasuntojen Torpantie pärjää myös kustannuksissa varsin kohtuullisesti. Myös erittäin
pienet ilmastovaikutukset on siis mahdollista saavuttaa hallittavin elinkaarikustannuksin.
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4.7.4 Käyttökustannukset ja E-luku eivät näyttäisi korreloivan keskenään
Käyttökustannuksia voidaan vastaavasti verrata myös E-lukuihin. Tämän otoksen perusteella E-luvulla ei
voida havaita olevan yhteyttä kustannuksiin. Otos on selkeästi liian pieni yleisten johtopäätösten
tekemiseen aiheesta, mutta toisaalta tulos on ymmärrettävä siltä osin, että E-luvun energiamuotojen
kertoimet eivät edusta niiden paikallisten hintatasojen eroja.
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4.8 Tiivistelmä uudisrakentamisen mittareiden johtopäätöksistä
Tässä tehdyn viiden ARA-kohteen otokseen perustuvan tarkastelun perusteella asuinrakennusten
elinkaaren hiilijalanjäljestä voidaan todeta, että:
-

Ero korkea- ja vähäpäästöisimmän tarkastellun kohteen päästöjen välillä on kaksinkertainen,

-

Energian osuus hiilijalanjäljessä on merkittävin, 40 - 70 % kokonaisuudesta 50 vuoden jaksolla, ja
ero energian päästöjen välillä parhaan ja heikoimman kohteen välillä on lähes nelinkertainen,

-

Energiatehokas uudisrakentaminen (tarkastelun kolme parasta kohdetta) voivat maksaa
päästönsä takaisin energiansäästön kautta 20 vuodessa, kun niitä verrataan tutkimuksen
käyttövaiheen tarkastelussa olleisiin vuosina 2008-2010 rakennettuihin kohteisiin, ja

-

Rakennusmateriaalit edustavat 50 vuoden elinkaarella selvästi toiseksi merkittävintä, 20 - 40 %
osuutta elinkaaripäästöistä Ero kohteiden materiaalipäästöjen välillä on 1,5-kertainen.

Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että tulokset ovat samansuuntaiset eri pinta-alayksikköjä kohden
laskettuna, ja että pidempi elinkaaren pituus vähentää päästöjä vuotta kohden laskettuna matemaattisesti.
Alkuperäisten materiaalien osuus pienenee, kun taas korjauksien ja osien vaihdon merkitykset kasvavat.
Tarkastelun perusteella näiden ARA-kohteiden elinkaarikustannuksista voidaan päätellä seuraavaa:
-

Investointi vastaa 58 – 65 % elinkaarikustannuksesta 50 vuoden elinkaarella ja 3 % korolla, ja

-

Käyttökustannuksissa suurin vaihtelu syntyy energiasta ja vedestä, jotka edustavat 21 - 43 %
käyttökustannuksista, kohteen energiatehokkuudesta riippuen.

Lisäksi korkokanta vaikuttaa erittäin merkittävästi käyttökustannuksiin; jo 3 % korkokannalla ero
korottomiin kustannuksiin 50 vuoden käyttöiällä on lähes kaksinkertainen. Myös pidempi elinkaari
pienentää

elinkaarikustannuksia,

kun

tulos

ilmaistaan vuotta

kohti,

mikä

johtuu investoinnin

kohdistumisesta useamman vuoden jaksolle.
Mittareiden keskinäisestä korrelaatiosta voidaan tutkimuksen perusteella todeta seuraavaa:
-

E-luku ja elinkaaren hiilijalanjälki eivät korreloi keskenään kohteissa,

-

Rakennuttajien asettamat energiatavoitteet ja hiilijalanjälki vaikuttavat korreloivan keskenään,

-

Elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki näyttäisivät korreloivan keskenään. Tuloksista voidaan
havaita, että on löydettävissä ratkaisuita, jotka ovat sekä energia- että kustannustehokkaita. Myös
erittäin pienet ilmastovaikutukset voidaan saavuttaa kohtuullisin elinkaarikustannuksin.

-

Käyttökustannukset ja E-luku eivät korreloi keskenään tarkastelluissa kohteissa.
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5 Kiinteistöjen ympäristömittareiden tulokset, käyttövaihe
5.1 Kiinteistöjen esittely
Mittareita pilotoitiin kahdeksassa Helsingin kaupungin asuntojen (HEKA) kohteessa, jotka ovat
valmistuneet vuosina 2008–2010. HEKA:n toiminta on organisoitu alueyhtiöihin, ja tutkitut kohteet ovat
viidestä eri alueyhtiöstä. Kaikki kohteet ovat ATT:n rakennuttamia, käyttävät lämmitykseen Helsingin
Energian kaukolämpöä, niiden lämmönjako on toteutettu vesikiertoisella järjestelmällä ja kaikkien
ilmanvaihtoratkaisuna on koneellinen tulo- ja poistoilman vaihto lämmön talteenotolla. Toisaalta kohteet
eroavat toisistaan koossa, energiankulutuksessa sekä käyttäjälle tarjottavassa palvelutasossa esimerkiksi
parvekkeiden, huoneistokohtaisen ilmanvaihdon ja mukavuuslattialämmityksen osalta. Alppikylänkatu 1
on kohteista ainoa, jonka energiankulutusta on arvioitu suunnitteluvaiheessa. Kohteet on esitelty
pääpiirteittäin alla olevassa taulukossa.

5.2 Kohteiden mittaustietojen laatu ja hankintatapa
Energian- ja vedenkulutustiedot perustuvat mittauksiin ja niitä voidaan tämän kautta pitää hyvin
luotettavina. Nämä tiedot toimivat pohjana energiankulutus- ja hiilijalanjälkimittareille. Hiilijalanjäljen osalta
raportoitavaksi valittiin energiankulutuksen lisäksi veden-/jätevedenkulutuksen aiheuttamat päästöt.
Hiilijalanjäljen päästökertoimet ovat kaikki elinkaariperusteisia. Kaukolämmön päästöt on laskettu
Helsingin Energian kaukolämpöverkon vuoden 2011 toteutuneiden polttoaineen kulutusten perusteella.
Sähkön päästökertoimena on käytetty menetelmän mukaista Suomen keskiarvosähköä.
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Energiankulutus on sääkorjattu, jotta tarkasteluvuosien säävaihtelut eivät vaikuttaisi tuloksiin. Lämpimän
käyttöveden osuudeksi vedenkulutuksesta on oletettu 40 %.. Tulosten jakajaksi valittiin asuinpinta-ala.
Pohjatehomittaukseen valittiin kaksi kohdetta, joiden tuntikulutus on mitattu kWh tarkkuudella. Lähtötietoja
voidaan pitää luotettavina. Pohjateho mitattiin kiinteistösähkönkulutuksesta. Mittausajanjaksoiksi valittiin
kolme kuukauden jaksoa vuodelta 2011: tammikuu, huhtikuu ja heinäkuu. Näin tuloksia voitiin verrata eri
sääolosuhteissa. Mittausjaksoksi valittiin data-analyysin perusteella 01:00-05:00, joka edusti selkeästi
kohteille pienintä kiinteistösähkönkulutusta. Pienimmän kulutusjakson ajoittumisessa oli kuitenkin hieman
ajallista vaihtelua eri mittauskuukausina, mikä saattaa vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.
Sisäympäristöön tyytyväisten käyttäjien aineisto kerättiin puhelinhaastattelulla. Tämä vaikutti positiivisesti
tulosten laatuun, mutta toisaalta pienensi otoksen kokoa. Otokseksi valittiin 7 huoneistoa per kohde, ja
tavoiteltu otos saavutettiin. Osallistujaotos valittiin siten, että se edusti erikokoisia asuntoja eri puolilta
rakennusta.

Lisäksi valinnassa pyrittiin varmistamaan, että eri asukasryhmät olivat edustettuina

otoksessa. Näin ollen otosta voidaan pitää laadullisesti kattavana. Kyselyn laadullista tulosta parannettiin
negatiivisesta vastauksesta kysytyillä jäsennellyillä lisäkysymyksillä. Käytetty kysymyspatteristo on esitetty
liitteessä IV. Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoista palautetta aihepiiriin liittyen. Tämä lisäsi
merkittävästi tuloksen laadullista arvoa. Kysely suoritettiin loppuvuodesta. Tämän vuoksi on mahdollista,
että talviolosuhteiden ongelmat korostuvat tuloksissa hieman kesäolosuhteiden tilannetta enemmän.
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5.3 Energiankulutusmittarin tulokset kohteille
5.3.1 Lämmönkulutuksen erot otoksen kohteissa ovat jopa kaksinkertaiset
Lämmön kulutus vastaa 73 - 90 % kohteiden kokonaisenergiankulutuksesta. Kohteiden väliset erot
lämmönkulutuksessa ovat yli kaksinkertaiset. Erot ovat huomattavan suuret siihen nähden, että kohteet on
rakennettu

lähes

perusratkaisuiltaan

samana

ajankohtana

vastaavia.

saman

Todennäköiset

rakennuttajan

syyt

tuloksen

toimesta
taustalla

ja
ovat

ne

ovat

erot

monilta

rakenteiden

energiatehokkuudessa sekä kohteiden talotekniikan tehokkuudessa ja ohjauksessa.

Ryhmäkoti
(606 m2)
Huoneis
-tokoht.

Toimitilat
(430 m2)

Autohalli
(1280 m2)

IV

Lattia-

Lattia-

Lattia-

Lattia-

lämmitys

lämmitys

lämmitys

lämmitys

(kiint.)

(kiint.)

(as.)

(as.)

Ainoastaan yhden kohteista, pienikulutuksisimman Alppikylänkatu 1 kohteen, energiaratkaisuita oli arvioitu
laskennallisesti suunnitteluvaiheessa. Muille kohteille ei ollut asetettu erityisiä suunnittelutavoitteita
energiankulutuksen osalta. Lisäksi on huomattava, että Alppikylänkatu on suunnitteluvaiheen Cenergialuokasta pystytty nostamaan A-luokkaan merkittäviltä osin talotekniikan säätöjen avulla. Näin ollen
kohteiden ohjaustavalla saattaa on merkittävä vaikutus kulutuksiin.
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5.3.2 Myös kiinteistösähkön kulutuserot ovat enimmillään lähes kaksinkertaiset
Eniten kiinteistösähköä kuluttavien kohteiden kulutukset ovat lähes kaksinkertaiset pienikulutuksisimpaan
kohteeseen nähdän. Kahden kohteen kiinteistösähkönkulutus erottuu merkittävästi muita suurempana.
Toisen

kohteen

osalta

keskeiset

muita

suurempaa

sähkönkulutusta

selittävät

tekijät

ovat

huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä sähköllä toimiva mukavuuslattialämmitys kylpyhuoneissa. Toisen
kohteen osalta kiinteistösähkönkulutusta nostavat erityisesti pysäköintihallin vaatima tehokas ilmanvaihto
sekä valaistus. Kiinteistösähkönkulutus poikkeaa merkittävästi kokonaisenergiankulutuksesta. Kohteet
ovat alla samassa järjestyksessä kuin edellisessä kuvaajassa.

Autohalli
(1280 m2)
Huoneis
-tokoht.

Toimitilat
(430 m2)

Ryhmäkoti
(606 m2)

IV
Lattia-

Lattia-

lämmitys

lämmitys

vesikiert.

sähköllä

(kiint.)
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5.3.3 Energiankulutukset näyttävät vaihtelevan eri alueyhtiöiden välillä
Kun kulutuksia tarkastellaan alueittain, niiden välillä voidaan havaita joitakin eroja. Selkeitä johtopäätöksiä
aiheesta ei kuitenkaan otoksen pienuudesta johtuen voida tehdä. Mukana olleet Pihlajiston kohteet
pärjäävät verrattain heikosti muihin kohteisiin nähden.

Jakomäen ja Vallilan mukana olleet kohteet

erottuvat selkeästi edukseen Kumpulan ja Vuosaaren kohteiden edustaessa keskimääräisiä kulutuksia.
Energiatehokkaimmista kohteista HEKA-Jakomäen Alppikylänkatu-kohteessa on kohteen käyttöönoton
jälkeen tehty paljon säätöjä talotekniikassa energiatehokkuuden parantamiseksi. Kohteen talotekniikkaa
myös ohjataan jatkuvasti esimerkiksi sääennusteiden mukaan. Näillä toimenpiteillä kohteen energialuokka
on saatu suunnitteluvaiheen C-luokasta A:han.
Muotoilijanpiha-kohteissa

on

käyttöönoton

Myös esimerkiksi HEKA-Kumpulan Toukopuisto- ja
jälkeen

tehty

merkittäviä

talotekniikan

säätöjä

energiankulutuksen pienentämiseksi. Toisaalta energiankulutukseltaan toiseksi parhaassa Muurikujakohteessa ei ole ollut merkittävää tarvetta talotekniikan säädöille takuuaikana tai sen jälkeen.

Toimitilat
(430 m2)
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5.3.4 Tulokset ovat yhteneväisiä asuin- ja bruttopinta-alaan suhteutettuina
Käytetyn jakajan vaikutuksen arvioimiseksi kohteiden energiankulutusta verrattiin myös kohteiden
bruttopinta-alaan. Alla esitetyt tulokset osoittavat, energiankulutustulosten olevan samansuuntaiset
molempia pinta-alayksikköjä kohden laskettuna. Poikkeuksen tähän tekee ainoastaan Kaneli, jossa pintaalojen suhde eroaa autohallista johtuen. Tulosta ei voida pitää yllättävänä.

Ryhmäkoti
(606 m2)
Toimitilat
(430 m2)

Bionova Consulting
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5.4 Käytön hiilijalanjälki korreloi energiamäärään samassa lämpöverkossa
Koska kohteiden energiankulutuksesta selvästi suurin osa koostuu kaukolämmön kulutuksesta ja kaikki
kohteet ovat Helsingin Energian kaukolämpöverkossa, hiilidioksidipäästöt ovat hyvin samansuuntaiset
energiankulutuksen kanssa. Kaukolämmön kulutus vastaa 68 - 87 % kohteiden päästöistä. Toisaalta
sähkön päästötaso korostaa hieman kiinteistösähkön osuutta. Vedenkulutuksen ja jätevedenkäsittelyn
päästövaikutukset ovat näissä kohteissa marginaaliset energiankulutuksen päästöihin verrattuna.
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5.5 Pohjateho-mittarin tulokset kahden kohteen kiinteistösähkölle
Pohjateho kuvaa kiinteistön tehontarvetta silloin, kun se ei ensisijaisesti tuota palveluita rakennuksen
käyttäjille. Pohjatehon avulla voidaan tunnistaa turhia kulutuksia ja väärin ajastettua tekniikkaa.
Tässä tutkimuksessa kiinteistösähkönkulutuksen pohjatehoa arvioitiin kahdessa HEKA:n kiinteistöissä,
joista oli saatavilla riittävän tarkkoja tuntitehotietoja. Valitut kiinteistöt olivat Heka-Vuosaaren Kaneli ja
Heka-Jakomäen

Alppikylänkatu

kiinteistösähkönkulutuksen

osalta

1.

Alppikylänkatu

tutkituista

kohteista

on

sekä

kokonaisenergian-

energiatehokkain.

Kaneli

että
sijoittuu

energiankulutuksessa keskikastiin, mutta sen kiinteistösähkönkulutus on joukon toiseksi suurin. Kanelin
osalta on huomioitava myös, että siihen kuuluu 1280 m2 kokoinen pysäköintihalli, joka nostaa
merkittävästi kiinteistösähkönkulutusta ilmanvaihto- ja valaistustarpeiden myötä.

5.5.1 Pohjateho edusti mittausjaksolla keskimäärin 85 % keskitehosta
Kohteiden pohjatehot verrattuna keskitehoon ja mittausjakson huipputehoon eri kuukausina on esitetty
alla olevassa kuvassa. Pohjatehon osuus keskitehosta vaihteli mittausvälillä huomattavasti 76 %:sta aina
97 %:iin. Mittausjakson valinta vaikuttaa tuloksiin, sillä pienimpien tehojen aika vaihtelee jonkin verran
kuukausi ja kohdekohtaisesti. Suurimmat erot pohjatehon ja keskitehon välillä olivat talviaikaan,
pienimmät erot puolestaan kesäaikaan Alppikylänkadulla. Myös kiinteistösähkönkulutus vaihtelee
vastaavasti siten, että suurin kulutus on talviaikaan.
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5.5.2 Kohteen ohjauksen sopeuttaminen sääolosuhteisiin alentaa pohjatehoa
Alla on esitetty kohteiden pohjatehokäyrät ja ulkolämpötilat. Kuvista havaitaan, että talvella
Alppikyläkadun pohjateho muuttuu sään mukana, ja Kanelissa se säilyy säästä riippumatta samana.

Tulosten eroihin kohteiden välillä vaikuttavat todennäköisesti talotekniikan säädöt sekä autopaikkojen
erilainen sijainti. Alppikylänkadun sulatuksia ja talotekniikkaa on teknisen isännöitsijän toimesta ajettu
säätiedostusten mukaan lämpötilaolosuhteita ennakoiden. Kanelin osalta lämpötilavaihtelut eivät ole
vaikuttaneet

talotekniikan

ohjaukseen.

Toisaalta

Kanelin

asukkaiden

henkilöautot

sijaitsevat

pysäköintihallissa, joten autojen lämmitys ei vaikuta kiinteistösähkönkulutukseen. Näiden vaihteluiden
ansiosta tuntitehot pohjakulutusaikana tammikuussa 2011 Alppikylänkadulla vaihtelevat 6-16 W, kun
Kanelilla vastaava vaihteluväli oli 23-28 W. Alppikylänkadulla talotekniikan ohjaustapa siis osaltaan
mahdollistaa pohjakulutuksen pienennyksen kolmannekseen maksimiarvosta.
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5.6 Sisäympäristöön tyytyväiset -mittarin tulokset
Kysely suoritettiin puhelinhaastatteluna lämmityskaudella joulukuussa. Otokseen pyrittiin saamaan
kattavasti edustajia rakennuksen eri osista ja kokoisista asunnoista. Kyselyssä käytetty lomakepohja on
esitetty liitteessä IV. Lisätietoa tutkimuksen suoritustavasta löytyy kappaleesta 5.2.

5.6.1 Kohteiden lämpötilaolosuhteisiin tyytyväisten käyttäjien määrä oli 57 %
Sisäympäristö-kyselytutkimuksen tulokset on esitetty alla. Kuva kuvaa tyytyväisten eli positiivisen
vastauksen antaneiden osuuksia. Erot kohteiden keskiarvotuloksissa vaihtelivat välillä 71 - 86 %.

Viitteellisenä tavoitteena pidetään 75 % tyytyväisten osuutta. Osa-alueissa, joissa tyytyväisyys on tätä
pienempää, taustalla olevat syyt tulisi selvittää. On kuitenkin huomattava, että käytetyllä otoksella jo
kahden haastatellun tyytymättömyys johtaa alle 75 % tulokseen. Joka tapauksessa tästä käy ilmi, että
asiaa on syytä tarkastella lähemmin, ja käyttäjien vapaamuotoinen palaute voi olla tässä suureksi avuksi.
Tuloksissa voidaan havaita selkeitä eroja sekä eri luokkien että kohteiden välillä. Yksittäisissä mittareissa
heikoimmat tyytyväisyysprosentit olivat lämpötilaolosuhteisiin, jossa tyytyväisyys vaihteli kohteiden välillä
43 %:sta 71 %:iin keskimääräisen tuloksen ollessa 57 %. Yksikään kohde ei lämpötilaolosuhteissa
saavuttanut 75 % prosentin tyytyväisyyttä ja kolmessa kohteessa yli puolet vastaajista oli tyytymättömiä
lämpötilaolosuhteisiin. Muissa kysymyksissä tyytyväisten osuudet vaihtelivat välillä 57- 100 % kohteittain,
kysymysten kaikkien kohteiden keskiarvojen ollessa välillä 80 - 86 %.
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5.6.2 Tyytyväisyys osa-alueittain vaihteli kohteissa negatiivisesta lähes täyteen
Pisteiden keskiarvot paljastavat suuria eroja kohteiden välillä. Heikoimmillaan pisteiden keskiarvo on
negatiivinen, kun taas parhaissa yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat ovat antaneet täydet pisteet.

Myös vastausten keskiarvoissa tyytyväisyys lämpötilaolosuhteisiin oli selvästi muita osioita heikompaa
keskiarvon ollessa 0,57, kun muissa kysymyksissä vastausten pistekeskiarvot vaihtelivat 0,57:stä 1,52:sta
1,91:een. Kaikissa kysymyksissä löytyi selkeitä eroja kohteiden välillä. Esimerkiksi lämpötilan osalta
vastausten vaihteluväli oli -0,14:sta 1,29:ään ja valaistuksessa 0,71:stä 2,7:ään.
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5.6.3 Tyytymättömyyden taustalla oli pääasiassa erilaisia teknisiä ongelmia
Tyytymättömyyden syitä selvitettiin asukkaille tehtyjen lisäkysymysten avulla. Näistä kävi ilmi seuraavaa.
Yleisesti tyytyväisimpiä oltiin ilmanvaihtoon. Ilmanvaihdon osalta joukon ainoan huoneistokohtaisen
ilmanvaihdon kohteeseen oltiin 100 % tyytyväisiä ja se sai arvioinnissa lähes täydet pisteet, mutta
toisaalta myös kahden muun kohteen osalta kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä ilmanlaatuun. Ainoastaan
kahdessa

kohteessa

alle

lattiamateriaalivalintojen

75

%

aiheuttamat

vastaajista

oli

tyytyväisiä

terveysongelmat

ilmanlaatuun.

heijastuvat

heikkoon

Näistä

toisessa

tyytyväisyyteen

ilmanlaadussa. Ilma koettiin tunkkaiseksi ja siinä todettiin olevan hajuja.
Valaistusolosuhteisiin oltiin pääosin todella tyytyväisiä kolmea kohdetta lukuun ottamatta. Keskeiset
tyytymättömyyden syyt olivat liian heikossa ulkovalaistuksessa sekä käytävävaloissa. Huonojen tulosten
taustalta löytyi osittain selkeitä teknisiä syitä. Esimerkiksi Kaneli-kohteessa valaistustyytymättömyyden
taustalla on käytävävalojen liiketunnistimien epäluotettava toiminta.
Myös ääniolosuhteisiin oltiin selkeästi tyytymättömiä kolmessa kohteessa, mutta myös muissa kohteissa
yksittäiset vastaajat kokivat ääniympäristön häiritseväksi. Näissä kohteissa keskeiset tyytymättömyyttä
aiheuttavat tekijät olivat liikenteen melu ja naapurihuoneistojen äänet.
Selkeästi eniten tyytymättömyyttä asukkaat ilmaisivat lämpötilaolosuhteisiin. Lämpötilan osalta syitä oli
sekä kuumuudessa, kylmyydessä, pintojen lämpötiloissa että vetoisuudessa. Tähän vaikuttaa varmasti
myös kyselyn ajoittaminen lämmityskaudelle, mikä onkin tarkoituksenmukaista, jotta mahdolliset ongelmat
voidaan havaita ja korjata.
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5.6.4 Energiatehokkuus ei näytä korreloivan lämpötilaolosuhdetyytyväisyyteen
Kun käyttäjätyytyväisyystutkimuksen lämpötilaolosuhdetuloksia verrataan energiatehokkuuteen, havaitaan
että tyytymättömyyttä lämpötilaolosuhteisiin on sekä vähän että paljon energiaa kuluttavissa kohteissa.

Vähiten energiaa kuluttava Alppikylänkatu on numeeristen vastausten näkökulmasta varsin hyvä, vaikka
sanalliset vastaukset paljastavat myös tyytymättömyyttä kylmyyteen ja vetoisuuteen. Toisaalta toiseksi
energiatehokkain kohde Muurikuja saa heikoimmat pisteet lämpötilatyytyväisyydestä. Tyytymättömyyttä
aiheuttavat ainakin kylmyys ja vetoisuus, mutta vastauksista ei käy yksiselitteisesti ilmi koskeeko osa
tyytymättömyydestä myös kuumaa kesälämpötilaa, jonka suhteen kohteesta on aiemmin tullut valituksia.
Myös molemmissa energiaa eniten kuluttavissa kohteissa Von Daehnin kadulla ja Metsänhoitajankadulla
tyytymättömyyttä aiheuttavat kylmyys ja vetoisuus. Toisaalta yksi Von Daehnin kadun asukkaista kuvasi
asunnon olevan kuuma myös keskellä talvea, vaikka patterit ovat pois päältä. Saman talon osalta
vastauksista kävi ilmi myös ongelmia ikkunoiden huurtumisessa talvisin.
Näistä tuloksista voidaan todeta, ettei suuri energiankulutus välttämättä tarkoita parempaa tyytyväisyyttä
lämpötilaolosuhteisiin. Rakenteellisten ratkaisuiden vuoksi paljon kuluttavissa kohteissa sisäympäristön
ylläpitoon vaaditaan enemmän energiaa. Toisaalta myöskään energiatehokkuus ei näyttäisi vaikuttavan
positiivisesti lämpötilatyytyväisyyteen.
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5.7 Tiivistelmä käyttövaiheen ympäristömittareiden johtopäätöksistä
Tässä tarkastellun kahdeksan vuosina 2008-2010 valmistuneen ARA-kohteen energiankulutuksesta
voidaan todeta, että:
-

Kohteiden väliset erot lämmönkulutuksessa ovat yli kaksinkertaiset. Lämmön kulutus vastaa 73 - 90 %
kohteiden kokonaisenergiankulutuksesta,

-

Myös kiinteistösähkönkulutuserot ovat enimmillään lähes kaksinkertaiset,

-

Energiankulutukset vaihtelevat HEKA:n eri alueyhtiöiden välillä. Taustalla saattaa olla eroja kohteiden
ohjaustavassa, ja

-

Tulokset ovat yhteneväisiä asuin- ja bruttopinta-alaan suhteutettuina.

Käytön hiilijalanjälki -mittarista puolestaan voidaan tulosten perusteella todeta seuraavaa:
-

Käytön hiilijalanjälki korreloi energiamäärään samassa kaukolämpöverkossa. Tarkastelussa ei ollut
käyttövaiheen kohteita eri kaukolämpöverkoista, ja on ilmeistä että tällöin näin ei aina kävisi, ja

-

Kaukolämmön kulutus vastaa 68 - 87 % tarkasteltujen kohteiden päästöistä, kun päästöihin on
laskettu mukaan vain energianlähteet ja vesi.

Tässä tutkittiin kahden tuntimitatun kohteen kiinteistösähkön tuntikulutuskäyriä ja niistä kävi ilmi että:
-

Pohjateho edusti mittausjaksolla keskimäärin 85 % keskitehosta, ja pohjatehon osuus keskitehosta
vaihteli mittausvälillä huomattavasti 76 %:sta aina 97 %:iin, ja

-

Kohteen ohjauksen sopeuttaminen sääolosuhteisiin alentaa pohjatehoa. Toisessa tutkitussa
kohteessa ohjaustapa mahdollistaa pohjakulutukseen merkittävän pienennyksen.

Sisäympäristöön tyytyväisten käyttäjien osuutta selvitettiin puhelimitse, ja tässä kävi ilmi seuraavaa:
-

Kohteiden lämpötilaolosuhteisiin tyytyväisten käyttäjien määrä oli vain 57 %. Tulos oli selkeästi muita
kysymyksiä heikompi, ja erot kohteiden keskiarvotuloksissa vaihtelivat välillä 71 - 86 %,

-

Tyytyväisyys osa-alueittain vaihteli kohteissa negatiivisesta lähes täyteen,

-

Tyytymättömyyden taustalta paljastui haastatteluissa pääasiassa erilaisia teknisiä ongelmia, ja

-

Lämpötilaolosuhteisiin oltiin tyytymättömiä sekä energiatehokkaissa että tehottomissa kohteissa.
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6 Mittareiden hyödyntäminen asumisen kehittämisessä
6.1 Vuokra-asuntoyhtiöiden rakennuttamistoiminnan mittarit
6.1.1 Yhtiöiden kokemukset ja näkemykset energiamittarista (E-luku)
Kaikki mukana olleet yhtiöt ovat seuranneet energiankulutusta ja mittaria pidetään tärkeänä.
Energiatehokkuus oli myös mittarina tutuin yhtiöille ja sitä pidettiin helppona. Kaikki yhtiöt eivät ole vielä
hyödyntäneet hankkeissa uutta E-lukua eivätkä sen erot aiempaan ET-lukuun nähden olleet kaikille täysin
selviä. Yksi yhtiö aikoo laskea ET-lukua tulevaisuudessakin E-luvun rinnalla, koska se kertoo
ostoenergiankulutuksen ilman painotuskertoimia.
Hankevaiheen energiankulutuksen laskennan lisäksi yhtiöt pitivät erityisen tärkeänä asetettujen
tavoitteiden onnistumisen todentamista hankkeen valmistuttua. Onnistumisen todentamisessa tärkeitä
työkaluja energiankulutuksen mittaamisen lisäksi ovat mm. tiiviyden mittaaminen hankkeen useissa
vaiheissa sekä geotermistä energiaa hyödyntävien kohteiden hyötysuhteen todentaminen.

6.1.2 Yhtiöiden kokemukset ja näkemykset elinkaarikustannuksista
Yhtiöt pitivät elinkaarikustannusmittaria hyödyllisenä ja näkivät selkeän tarpeen sen laajemmalle käytölle.
Yksi

yhtiöistä

seuraa

kohteiden

elinkaarikustannuksia

systemaattisesti.

Osa

eri

ratkaisuiden

kustannustiedoista perustuu kuitenkin tällä hetkellä tuntumaan, sillä todellisen tiedon saamiseksi siitä,
kuinka kustannukset toteutuvat, vaadittaisiin pitkäaikaista seurantaa. Myös rakennusten käyttäjät
vaikuttavat

toteutuneisiin

tuloksiin

merkittävästi.

Kohteiden

elinkaarikustannusten

arviointia

suunnitteluvaiheessa sekä toteutuneen tuloksen todentamista pidetään tässä yhtiössä erittäin tärkeänä.
Toinen yhtiö on hyödyntänyt elinkaarikustannuksia urakkakilpailun kriteerinä, ja kolmas yhtiö on tehnyt
elinkaarikustannuslaskentaa yksittäisille osainvestoinneille, mutta ei hankkeille kokonaisuutena. Tämä
johtuu siitä, että koko hankkeen sekä sen osien arviointi on koettu hankalaksi. Laskentaan kaivattaisiin
helppokäyttöisiä työkaluja. Neljäs yhtiö ei ollut ennen hanketta mitannut elinkaarikustannuksia, vaan eri
ratkaisujen arviointi perustuu tuntumaan siitä, mikä on toiminut. Tämäkin yhtiö uskoo, että systemaattinen
elinkaarikustannuslaskenta voisi johtaa parempiin päätöksiin ja pitää mittarin käyttöönottoa tärkeänä.
Myös elinkaarikustannusmittarin käytettävyyteen kohdistui useita huomioita. Ensimmäisenä käy ilmi, että
investointikustannukset hallitsevat elinkaarikustannuksia myös 3 % korkokannalla. Koska ne riippuvat
vahvasti sijainnista ja kohteen vaatimuksista ja esim. kaavamääräyksistä, elinkaarikustannusten vertailu
eri kohteiden välillä ei välttämättä ole mielekästä.
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Yhtiöiden

näkemyksen

mukaan

käyttökustannusten

hahmottaminen

elinkaarikustannusten

kokonaisuudesta voi olla hankalaa investoinnin suuren osuuden takia. Käyttökustannukset saattavat
soveltua paremmin kohteiden väliseen vertailuun.

Myös yksittäisten energiatehokkuutta parantavien

investointien merkitys hukkuu elinkaarikustannuksia laskettaessa helposti investointiin ja muihin
suurempiin kulueriin. Tämän vuoksi myös yksittäisen ratkaisun kannalta voi olla mielekkäintä verrata vain
sen vaikutusta käyttökustannuksiin ja sen aiheuttamaa lisäinvestointia erillisenä tarkasteluna.
Käyttökustannusten jaottelun osalta havaittiin, että mittarin kustannusten luokittelu ei vastaa hyvin
yhtiöiden tapaa kirjata kustannukset. Tämä on kuitenkin helposti ratkaistavissa jakotapaa kehittämällä.
Yhtenä haasteena käyttökustannusten arvioinnissa yhtiöille oli se, että monen hankevaiheessa tehtävän
ratkaisun käyttökustannusten arviointi perustui yhtiöissä tuntumaan. Myöskään riittävän tarkkaa
seurantatietoa olemassa olevien kohteiden ja niissä käytettyjen ratkaisuiden käyttö- kustannuksista ei
useimmiten ollut saatavilla, tai sen hankkiminen olisi ollut työlästä.

Tämä osoittaa toisaalta selkeän

tarpeen suunniteltujen kustannusten ja toteutuneiden kustannusten nykyistä tarkemmalle kirjaamiselle,
sillä ilman tehtyjen ratkaisuiden vaikutusten todentamista ei tapahdu kehitystä. Useat yhtiöistä tunnistivat
itse tämän tarpeen ja korostivat onnistumisen todentamisen merkitystä.

6.1.3 Yhtiöiden kokemukset ja näkemykset elinkaaren hiilijalanjäljestä
Osallistuvista yhtiöistä kaksi oli hyödyntänyt elinkaaren hiilijalanjälkeä ennen hanketta. Yksi näistä oli
arvioinut suunnitelmiaan ja todentaneet onnistumisensa hankkeen toteutumisen jälkeen mittarin avulla, ja
toinen oli käyttänyt hiilijalanjälkimittaria hankkeessa mukana olevan kohteensa urakkakilpailun kriteerinä.
Yksi yhtiö oli havainnut omissa kohteissaan, että silloin kun elinkaaren hiilijalanjälki on pieni, myös
elinkaarikustannukset ovat pienet. Korrelaatio ei kuitenkaan välttämättä toimi toisinpäin. Yhtiöiden
mielestä hiilijalanjälki soveltuu hyvin ARA-kohteiden arviointiin ja sitä pidettiin mielenkiintoisena, mutta
toisaalta sitä pidettiin selkeästi myös hankevaiheen mittareista uusimpana. Eräs yhtiö totesi, että mittari
on tärkeä, mutta sen laajempaan käyttöön saaminen vaatisi todennäköisesti koulutusta sekä kannusteita,
koska se ei nivoudu jokapäiväiseen toimintaan samalla tavoin kuin kustannus- ja energiankulutusmittarit.
Laskennassa voisi olla yksinkertaisempaa käyttää kiinteistösähkön sijaan kokonaissähkönkulutusta, jolloin
rajaus vastaisi E-lukua. Myös materiaalien huomioinnista esitettiin erilaisia kantoja, osittain johtuen
mahdollisten kaavamääräysten aiheuttamasta materiaalien pakkovalinnasta. Yhtiöt kokivat käyttöiän
arvioinnin osittain hankalaksi, ja tätä olisi ARA-tuotannolle syytä yhdenmukaistaa. Yleisesti hankevaiheen
mittareiden soveltamisen osalta pidettiin erittäin tärkeänä, että pelkän suunnitteluvaiheen laskennan
lisäksi tulokset saadaan todennettua myöhemmin käytännössä. Näin voidaan varmistaa, että tehdyt
laskelmat eivät jää vain paperille, vaan saavutetaan ohjausvaikutusta ja tuloksista voidaan oppia.
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6.2 Vuokra-asuntoyhtiöiden käyttövaiheen mittarit - HEKA:n näkemykset
Käyttövaiheen

mittareista

HEKA

on

seurannut

systemaattisesti

ainoastaan

energiankulutusta.

Hiilijalanjälki koettiin mielenkiintoiseksi, mutta mitatuissa kohteissa ja käytetyllä rajauksella energian- ja
vedenkulutuksen ilmastovaikutuksiin hiilijalanjälkimittari
energiankulutusmittariin

verrattuna,

sillä

kaikki

ei

kohteet

lisännyt merkittävästi
hyödynsivät

tietoa kohteista

päästötasoltaan

samoja

energialähteitä. Jos HEKA tulevaisuudessa siirtyy käyttämään myös esimerkiksi rakennustason
uusiutuvan energian ratkaisuita, hiilijalanjälki voi tarjota nykytilannetta enemmän lisätietoa.
Pohjateho ei HEKA:n kannalta ole erityisen kiinnostava numeerisena mittarina, mutta pohjatehomenetelmän avulla voidaan tunnistaa tuntitehokäyrästä mielenkiintoisia poikkeamia ja eroja kohteiden
välillä, ja näin kohteiden käyttöä ja ohjausta voidaan kehittää entisestään, mittarin arvo on analyysissä.
HEKA

seuraa

säännöllisesti

käyttäjätyytyväisyyttä

kyselylomakkeilla,

jotka

keskittyvät

pääosin

palvelutasoon. Tyytyväisyys asuntoon on otettu mukaan kyselyyn vain yhdellä yleisellä kysymyksellä.
Aiempiin kyselyihin nähden tyytyväisyys sisäympäristöön koettiin mielenkiintoiseksi mittariksi, joka antoi
lisätietoa kohteesta ja sen teknisestä suorituskyvystä. Myös asukkaiden palaute oli hyvä; haastatellut
asukkaat kokivat aiheen tärkeäksi ja olivat yleisesti halukkaita osallistumaan tutkimukseen.
Tutkimuksessa Rakennusten elinkaarimittarit -ohjeessa esitettyä peruskysymyspatteristoa tarkennettiin
siten, että negatiivisesta vastauksesta pyydettiin lisätietoja strukturoitujen vastausvaihtoehtojen kautta.
Tämä menetelmä koettiin HEKA:n ja tutkimuksen toteuttajan näkökulmasta hyväksi, sillä se helpotti
kysymyksiin vastaamista ja syvensi selkeästi saatuja tuloksia. Tulevaisuudessa joitakin kysymyksiä
kannattaisi vielä tarkentaa. Lämpötilavaihtoehdoissa tulisi erotella liian kylmä ja liian kuuma ja
valaistuksen osalta asuinkerrostaloissa olisi tarkennettava tämän koskevan vain yleisiä tiloja.
HEKA aikoo hyödyntää hankkeen tuloksia toiminnan kehittämisessä. Mittareiden käyttö myös
tulevaisuudessa nähdään positiivisena mahdollisuutena. Ehdottoman tärkeänä pidetään mittareiden
saamista jatkuvaan käyttöön, jotta ne todella vaikuttavat. Yleisesti eri mittareiden tulosten yhdistämisen
koettiin antavan aiempaa syvempää tietoa kohteista ja niiden eroista.
Tärkeimpinä kehitysaskelina HEKA näkee olemassa olevien mittaustulosten aiempaa systemaattisemman
hyödyntämisen (esim. tuntitehokäyrät) ja Helsingin kaupungin tavoitteiden kautta myös hiilijalanjäljen.
Sisäympäristöön tyytyväiset -kyselyn osa-alueista ainakin lämpötilaan, ääniolosuhteisiin- ja sisäilman
laatuun liittyvien kysymysten hyödyntäminen kiinnostaa. Tulevaisuudessa hankevaiheessa laskettuja
tietoja olisi erittäin mielenkiintoista yhdistää käyttövaiheen toteutuneisiin tietoihin. Tämä voisi auttaa myös
hallitsemaan nivelvaihetta, kun kohteet siirtyvät ATT:lta HEKA:lle. Tätä vaihetta pidetään tavoitteiden
saavuttamisen kannalta kriittisenä.
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6.3 Mittarit ARA:n toiminnan kehittämisessä
ARA:n näkökulmasta pienet elinkaarikustannukset ovat ensisijainen tavoite, kun pyritään kohtuuhintaiseen
asumiseen. Toisaalta ARA:n tehtävänä on yleisesti asumisen kehittäminen, joten myös ympäristöön ja
energiankulutukseen liittyvät tavoitteet ovat tärkeitä. ARA:n näkökulmasta tärkeää on myös, että tehdyt
toimenpiteet vaikuttavat asukkaisiin parempana asumisen laatuna ja kohtuullisena vuokratasona.
Tavoitteiden saavuttamiseksi laadun arviointi tulee saada jalkautettua säännöksiin ja rahoitukseen.
Kaikki yhtiöt pitävät tervetulleena mittareiden huomioimista ARA-rahoitusehdoissa, jos paremmalla
suoritustasolla voisi saada kannusteita, esimerkiksi helpotuksia jostakin muusta vaatimuksesta. Tähän
soveltuvina mittareina pidettiin erityisesti E-lukua ja elinkaarikustannuksia. Päästöjen osalta jo niiden
ilmoittamisen ARA-hakemuksen yhteydessä uskottiin kannustavan yhtiöitä päästöjen huomiointiin.
Helpotuksissa tai avustuksissa pitäisi huomioida sekä uudishankkeet että olemassa olevien kohteiden
parannukset. Erityisesti olemassa olevan kannan parantamisessa nähtiin suurta potentiaalia.
ARA:n rahoitusmenetelmien kehittämiseen tuli esille useita erilaisia näkökulmia, joista joitakin on alla:
-

Ehdollinen helpotus neliöhintaohjaukseen. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi

silloin, jos

elinkaarikustannuslaskelmilla

parempaan

voidaan

osoittaa,

että

investointi

vaatimustasoa

energiatehokkuuteen johtaa mahdollisesti laina-aikaakin pidemmän elinkaaren aikana pienempään
vuokratasoon. Tämän vaihtoehdon hyötynä olisi selkeä linkitys ARA:n kannalta keskeiseen
vuokratasotavoitteiseen. Osa energiatehokkuusinvestoinneista voi vaatia pitkää takaisinmaksuaikaa,
jolloin vuokratason aleneminen ei välttämättä realisoidu heti kohteen valmistuttua.
-

Paremman tehokkuuden huomioiminen lainaehdoissa esimerkiksi korkotukiavustuksena, silloin kun
parempi energia- tai elinkaaritehokkuus voidaan osoittaa käytännössä. Tämä voitaisiin toteuttaa hyvin
suoraviivaisesti esimerkiksi antamalla avustus silloin, kun tietty raja-arvo saavutetaan.

-

Käynnistysmaksu energia-

tai

päästötehokkaalle

kohteelle.

Myös

tämä

voitaisiin

toteuttaa

automaattisesti, jos kohteen energialuokka tai päästötaso on riittävän hyvä.
-

Suoritusperusteinen lisäkorvaus. Käytännössä tämä voisi toimia siten, että jokaisen ARA-hankkeen
yhteydessä voitaisiin määrittää haetaanko vaadittua parempaa tasoa ja kuinka paljon minimitasosta
luvataan parantaa. Kun tuloksen voisi hankkeen valmistuttua todentaa, saisi vastaavan suuruisen
lisäavustuksen. Malli kannustaisi tulosten todentamiseen enemmän kuin käynnistysmaksut. Tämä
edellyttäisi myös urakoitsijoiden sitomista mukaan näihin tavoitteisiin.

Yleisesti keskustelussa kävi ilmi, että eri tilanteissa hieman erilaiset kannustimet voivat olla tehokkaita.
Toisaalta rahat ovat usein tiukalla hankkeen käynnistämisvaiheessa, mutta toisaalta tärkeänä pidettiin
sitä, että kannustetaan tulosten osoittamiseen hankkeen valmistumisen jälkeen. Tätä silmälläpitäen
useiden eri kannustimien käyttö samanaikaisesti tai kannusteiden jakaminen ennakko-osaan ja
todennusta vaativaan osaan voivat olla hyviä vaihtoehtoja.
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Yhtiöt pitivät myös erittäin tärkeänä, että tulokset voidaan osoittaa toteutuneiksi. Energiatehokkuuden ja
elinkaarikustannusten huomiointi on mahdollista esim. lainaehdoissa. Tämä voisi toimia siten, että jos
mittareilla voidaan osoittaa paremmat tulokset, sen kautta voisi saada tietyn ehdollisen erityislyhennyksen
esimerkiksi lainapääomasta. Tällöin kannuste realisoituisi vasta, kun hyöty on tosiasiallisesti saavutettu,
eikä vain laskennallisten tulosten perusteella. Yhtiöiden ja ARA:n näkökulmasta kytkös rahoitukseen
vaatisi tarkan pelisääntöjen määrittelyn sen osalta, miten tulosta mitataan.
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7 Johtopäätöksen ja suositukset
7.1 Johtopäätökset
Hankkeen

kohteiden

ja

niistä

saatujen

kokemusten

perusteella

asuinrakennusten

elinkaaren

hiilijalanjäljestä 50 vuoden tarkastelujaksolla voidaan todeta, että hankkeiden keskinäiset päästöerot
voivat olla vähintään kaksinkertaisia. Koska kohteet eivät edustaneet ääriesimerkkejä, myös tätä
suurempia eroavuuksia syntyy käytännössä. Merkittävimmät päästöerot syntyvät käyttöenergiasta, joka
on myös merkittävin päästölähde. Toiseksi merkittävin päästölähde ovat rakennusmateriaalit.
Kun

tarkastelun

kolmea

vähäpäästöisintä

uudiskohdetta

verrataan

tutkimuksen

käyttövaiheen

tarkastelussa olleisiin vuosina 2008-2010 rakennettuihin kohteisiin käy ilmi, että uudishankkeet voivat
maksaa rakentamisen päästönsä takaisin energiansäästön kautta noin 20 vuodessa. Tämä toteutuu sillä
oletuksella, että uudiskohteiden käyttöaste vastaa vanhojen tasoa, ja että energian päästöt pysyvät
olennaisesti nykytasolla. Tässä ei ole verrattu vaihtoehtona sitä, että olemassa olevien kohteiden
energiankulutusta vähennettäisiin remontoimalla. Tämän vaihtoehdon päästöjen takaisinmaksuaika olisi
vielä huomattavasti nopeampi. Toisaalta se edellyttää luonnollisesti käyttötarvetta samalla paikalla.
Tarkastelussa olleiden uudiskohteiden elinkaarikustannuksista 50 vuoden jaksolla ja 3 % korkokannalla
investoinnin osuus on merkittävin, 58 – 65 % kokonaisuudesta. Käyttökustannuksissa suurin vaihtelu
syntyy

energiasta

ja

vedestä,

jotka

edustavat

21

-

43

%

osuutta

käyttökustannuksista,

energiatehokkuudesta riippuen. Korkokanta vaikuttaa erittäin merkittävästi käyttökustannuksiin; jo 3 %
korkokannalla ero korottomiin kustannuksiin 50 vuoden käyttöiällä on lähes kaksinkertainen.
Tässä tarkastelluista mittareista korrelaatiota oli havaittavissa sekä elinkaarikustannusten ja hiilijalanjäljen
välillä ja rakennuttajien asettamien energiatavoitteiden ja elinkaaren hiilijalanjäljen välillä. Sen sijaan Eluku ei korreloinut hiilijalanjäljen eikä käyttökustannusten kanssa näissä kohteissa. Tuloksista käy ilmi,
että on löydettävissä ratkaisuja, jotka ovat sekä energia-, päästö- että kustannustehokkaita.
E-luvun lisäksi olisi eduksi huomioida hankkeiden kehittämisessä ja valinnassa joko elinkaarikustannus tai
elinkaaren hiilijalanjälki, tai molemmat, sillä E-luku ei korreloi ilmastopäästöjen tai elinkaarikustannusten
kanssa.

Tulokset

selittyvät

laskentamenetelmien

eroilla.

E-luvun

laskennassa

käytetyt

primäärienergiakertoimet eivät ole systemaattisesti samansuuntaiset kustannusten tai ilmastopäästöjen
kanssa. Energiatodistus ei ole toivottava peruste mittausmenetelmille tai ohjauskeinoille, jotka tähtäävät
ilmastovaikutusten vähentämiseen tai elinkaarikustannusten pienentämiseen kansallisella tasolla.
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Hankkeessa tarkasteltujen vuosina 2008-2010 valmistuneiden ARA-kohteiden energiankulutuksesta
huomataan, että neliökohtaiset erot lämmönkulutuksessa ja kiinteistösähkössä ovat noin kaksinkertaiset.
Lämmön kulutus vastaa 73 - 90 % kohteiden kokonaisenergiankulutuksesta. Erot kohteiden välillä
erityisesti lämmön kulutuksessa ovat todella huomattavat, sillä kohteiden lämmitysratkaisut ovat hyvin
pitkälti samanlaiset. Kohteista ainoastaan yhden energiankulutusta oli arvioitu suunnitteluvaiheessa.
Muille ei ollut asetettu erityisiä suunnittelutavoitteita, joten myöskään suunnittelutavoitteet eivät selitä eroja
kohteiden välillä. Energiankulutukset näyttävät vaihtelevan HEKA:n eri alueyhtiöiden välillä, ja erojen
taustalla saattaa olla eroja kohteiden ohjaustavassa.
Käytön hiilijalanjälki korreloi energiamäärään samassa kaukolämpöverkossa. Tarkastelussa ei ollut
kohteita eri kaukolämpöverkoista, ja on ilmeistä että näin ei aina kävisi. Kaukolämmön kulutus vastaa 68 87 % tarkasteltujen kohteiden päästöistä, kun päästöihin on laskettu mukaan vain energianlähteet ja vesi.
Kahden kohteen kiinteistösähkön tuntikulutuskäyriä tutkittaessa niistä kävi ilmi, että pohjateho edusti
keskimäärin 85 % keskitehosta, ja pohjatehon osuus keskitehosta vaihteli 76 %:sta aina 97 %:iin. Kohteen
ohjauksen

sopeuttaminen

sääolosuhteisiin

alentaa

pohjatehoa.

Toisessa

tutkitussa

kohteessa

talotekniikan ohjaustapa mahdollistaa merkittävän pohjakulutuksen pienennyksen.
Sisäympäristöön tyytyväisten käyttäjien osuutta selvitettiin puhelimitse. Kyselystä selvisi, että kohteiden
lämpötilaolosuhteisiin tyytyväisten käyttäjien määrä oli vain 57 %. Tulos oli selkeästi muita kysymyksiä
heikompi, ja erot kohteiden keskiarvotuloksissa vaihtelivat 71 - 86 %. Tyytyväisyys osa-alueittain vaihteli
negatiivisesta lähes täyteen. Tyytymättömyyden taustalta paljastui pääasiassa erilaisia teknisiä ongelmia,
ja lämpötilaolosuhteisiin oltiin tyytymättömiä sekä energiatehokkaissa että tehottomissa kohteissa.

7.2 Suositukset
Elinkaarimittarit tarjoavat hankkeessa saatujen kokemusten perusteella toimivan työkalun ARA-kohteiden
arviointiin. Elinkaarikustannusten luokkia olisi syytä tarkentaa yhtiöiden kustannuslaskentaa vastaavaksi.
Elinkaarikustannusten tai hiilijalanjäljen huomioiminen ARA-rahoitusehdoissa vaikuttaa perustellulta, sillä
tunnusluvut eivät näyttä korreloivan rakentamisen ohjauksessa muuten käytettävän E-luvun kanssa.
Elinkaarikustannusta voidaan käyttää kannusteena, niin että hyvästä suoritustasosta palkitaan. Lisäksi
elinkaarimittaroinnilla voitaisiin perustella lähtökohtaisesta toteutuksesta poikkeavia ratkaisuja.
Mitattavaa tehokkuutta edistävät kannusteet olisi syytä ottaa käyttöön sekä uudishankkeille että olemassa
olevien kohteiden parannushankkeille, joissa voi olla todella suuri potentiaali. Kannusteen tulosten
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todentaminen ja sen myöntävä tekijä on erittäin olennainen tavoitteen saavuttamisen kannalta. Kannuste
tulisi parhaimmillaan realisoitua vasta, kun toteutumasta on esittää näyttöjä. Toisaalta taloudelliset raamit
ovat tiukimmillaan yleensä juuri hankkeiden käynnistysvaiheessa, ja näin ollen myös ennakon luonteisiin
kannusteisiin on perusteita. Lisäksi ennakkotyyppiset kannusteet ovat hallinnollisesti kevyempiä.

Elinkaaren hiilijalanjäljellä voi olla merkittävä ohjausvaikutus kohteiden päästötasoon. Vähimmillään
ARA:n hakemuspohjissa tulisi olla raportointimahdollisuus tälle tiedolle. Mittarin käyttö ohjauskeinona
vaatii harkittua lähestymistapaa, sillä eri alueilla ja erityyppisillä kohteilla tulokset poikkeavat toisistaan
luonnostaan. Esimerkiksi tutkittujen kohteiden alueiden kaukolämpöverkkojen toteutuneiden kulutusten
pohjalta laskettujen ominaispäästöjen erot olivat yli kaksinkertaiset, jolloin pienemmän päästötason
saavuttaminen toisella alueella voi olla merkittävästi helpompaa. Tämän huomioiminen luo sekä painetta
kaukolämmön päästötason kehittämiseen että uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen alueilla, joilla
kaukolämpö ei ole päästötasoltaan kilpailukykyistä ja ohjaa päästöjen kehitystä haluttuun suuntaan.
Hankkeessa kävi ilmi, että eri yhtiöt laskevat elinkaarikustannuksia eri tavoin ja seuraavat toteutuneita
kustannuksia eri tavoin. Tarve elinkaarikustannusten hallinnalle on siis jo yleisesti tunnistettu, mutta aihe
tuntuu osasta tutkimuksessa mukana olleista yhtiöistä vielä hankalalta. ARA:n olisi perusteltua ohjeistaa
yhtiöitä elinkaarikustannusten laskennasta tai tarjota tähän tarkoitukseen yhteismitallisuuden varmistavaa
työkalua tai mallia. Selkeä malli ja/tai työkalu helpottaisivat yhtiöiden toimintaa. Lisäksi toteutuneiden
huoltokustannusten seuranta ja tämäntapaisen tiedon jakaminen kiinnosti yhtiöitä.
Yhtiöitä olisi syytä myös kannustaa ja ohjata kiinteistöjen huolelliseen säätöön käyttöönottovaiheessa
sekä ohjaustapaan käytön aikana. Kaikissa tapauksissa suunniteltua vuokratasoa ei välttämättä
saavuteta, koska kiinteistöjen tekniikkaa ei saada suunnitellulla tavalla käyttöön. Tässä olisi edelleen yksi
peruste tarjota kannustin, joka ohjaisi yhtiöitä ja näiden urakoitsijoita ja alihankkijoita varmistamaan
suunnittelutavoitteiden toteutumisen.
Käyttövaiheen mittareista sisäympäristöön tyytyväiset -kyselyn havaittiin tuovan paljon lisätietoa kohteesta
ja sen asukkaille tarjoamasta palvelutasosta. ARA:n olisi perusteltua kannustaa yhtiöitä hyödyntämään
myös tätä mittaria aiempaa laajemmin. Tätä voisi helpottaa yhteinen ARA-kohteille sovellettu kyselypohja
ja ohjeistus, jonka perustella tutkimus olisi helppo suorittaa ja tuloksia voitaisiin vertailla.
Tämä tarkastelu on tehty rajallisella aineistolla ja ei voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiinnostavia, mutta
avoimeksi jääviä tutkimuskysymyksiä ovat mm. hankevaiheen mittaroinnin korrelaatio verrattuna todellisiin
toteutuviin tuloksiin, ja saavutettava ohjausvaikutus suhteessa siihen, mitä ilman ohjauskeinoja tapahtuisi.
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7.2.1

Suositukset ohjauskeinoiksi

Tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi seuraavia ohjauskeinojen käytön kannalta keskeisiä seikkoja:
-

E-luku ei ole toimiva työkalu päästövähentämisen ohjaukseen, koska se ei korreloi päästöihin
kansallisella tasolla, vaikka voikin korreloida niihin esimerkiksi tietyn kaukolämpöverkon alueella,

-

Elinkaaren hiilijalanjälki on määräysohjausta täydentävä ja suoraan kansallisiin päästötavoitteisiin
nivoutuva rakentamisen ohjauksen menetelmä,

-

Vuokra-asuntoyhtiöt toivovat elinkaarikustannusten käyttöä toiminnan ohjausmenetelmänä, ja

-

Tavoitteiden toteutumisen kannalta elinkaarimittarit olisi tehokkainta sitoa toteutuneisiin eikä
laskennallisiin tuloksiin, jolla varmistetaan, että käyttöönottovaiheeseen panostetaan riittävästi.

Elinkaarivaikutuksiin perustuvien ohjauskeinojen on syytä olla kannustimeen, ei pakkoon perustuvia.
Pakkoon perustuvalla ohjauksella vaikuttavuuden maksimointi on vaikeaa. Kannustimien avulla
parannukset kohdistuvat ensisijaisesti sinne, missä ne vaikuttavat eniten.
Lisäksi ARA-yhtiöiden toiminnan kannalta on olennaista, että menetelmän aiheuttama rasite pidetään
alhaisena, jotta yhteistyö ei vaikeudu ja hallintokustannus kasva. Toisaalta ohjauskeinon on oltava
mahdollisimman kannustava. Tämä havaitaan esimerkiksi rahoituksen ohjauksessa, jossa käytännössä
käynnistysavustuksilla on saavutettu ylivoimaisesti vahvinta ohjausvaikutusta. Toinen vahva ohjauskeino
olisi laina-ajan kestävä korkoleikkuri, joka varmistaisi koron nettoalennuksen.
Alla on esitetty yksi esimerkinomainen hahmotelma mallista, jolla ARA voisi toteuttaa elinkaariohjausta.
Esimerkkinä esitetty malli perustuu kunkin kohteen osalta sen vaihtoehtoiseen toteutustapaan (eli
lähtötaso), joka toteutettaisiin ilman kannusteita. Kannusteet voitaisiin sitoa asuinneliöiden määrään.
Elinkaarikustannus vs lähtötaso

Kannuste per as-m2

Kannuste, 2500 as-m2 kohde

Vähintään 2,5 % edullisempi

10 € / as-m2

25 000 €

Vähintään 5 % edullisempi

15 € / as-m2

37 500 €

Vähintään 7,5 % edullisempi

20 € / as-m2

50 000 €

Taulukko: havainnollinen esimerkki elinkaarikustannusten ohjaamiseen pyrkivästä kannustemallista
Elinkaaripäästöt vs lähtötaso

Kannuste per as-m2

Kannuste, 2500 as-m2 kohde

Väh. 15 % vähäpäästöisempi

10 € / as-m2

25 000 €

Väh. 30 % vähäpäästöisempi

15 € / as-m2

37 500 €

Väh. 45 % vähäpäästöisempi

20 € / as-m2

50 000 €

Taulukko: havainnollinen esimerkki elinkaaripäästöjen ohjaamiseen pyrkivästä kannustemallista

Bionova Consulting

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

57

Taulukoissa esitetyt summat ovat havainnollisia ja ne eivät perustu kustannusanalyysiin. Annettua
esimerkkiä tulisikin lähinnä hyödyntää kehittelyn pohjana yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna. Kannusteet
tulee asettaa samalla riittäviksi, jotta niillä saavutetaan vaikuttavuutta, ja toisaalta riittäviksi niin, että
kannuste on suhteessa sen aiheuttamaan hallinto- ja todentamistaakkaan. Lisäksi kannustemallin tulee
olla hyvin yksinkertainen ja ymmärrettävä.

Kannusteiden hakeminen voitaisiin tehdä vapaaehtoisena rahoitushakemuksen yhteydessä. Tässä
yhteydessä toimitettaisiin myös liite, josta käy ilmi, mitkä mitattavat toimenpiteet ja ratkaisut erottavat
lähtötason ja parannetun ratkaisun toisistaan.
Jos kannuste halutaan sitoa toteutuksen laatuun, tämä voisi toimia niin, että haetusta kannustesummasta
esim. 50 % maksetaan hankkeen käynnistyessä. Loppuosa kannusteesta voitaisiin hakea maksuun kun
kohde on ollut käytössä vähintään 2 ja enintään 4 vuotta, jotta käyttöönoton onnistuminen on varmistunut.
Tällöin tulisi toimittaa aineisto, joka osoittaa, että esitetyt parannetut ratkaisut on toteutettu (esim.
viimeisen 12 kk lämpötilakorjatut energialukemat ja tilausasiakirjat). Jos kaikki tulokset voidaan osoittaa
saavutetuiksi, voitaisiin loppusumma maksaa sellaisenaan tai korotettuna tulosten mukaan. Jos tuloksia ei
ole saavutettu, voitaisiin loppusumma pidättää kokonaan tai maksaa alennettuna.
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Liite I: Lähdeluettelo
EN 15643-4: Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 4: Framework for the
assessment of economic performance
EN 15978: Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings Calculation method
EN 16627: Assessment of economic performance of buildings - Calculation method, Draft.
Kaukolämmön CO2-päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Energiateollisuus Ry, 2013.
http://energia.fi/sites/default/files/kaukolammon_paastojen_laskentamenetelmat_raportti_20130829.pdf
Rakennusten elinkaarimittarit. Green Building Council Finland, 2013.
www.figbc.fi/elinkaarimittarit

Rakmk D3 (2012): Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
Sisäilmaluokitus 2008, sisäympäristön uudet tavoitearvot. Sisäilmayhdistys Ry, 2008:
http://whm12.louhi.net/~sisailma/wp-content/uploads/2013/03/sisailmastoluokitus2008-esittely.pdf
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Liite II: Hankkeessa käytetty laskentatyökalu 360optimi
Hankkeessa hyödynnettiin Bionovan elinkaari- ja ympäristötehokkuuden mittaamiseen kehitettyä
360optimi-verkkotyökalua. Työkalu mahdollistaa tunnuslukujen laskennan, joilla tuetaan johtamista
rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta ja kiinteistöjen käytöstä remontoinnin ja
purkamisen hyötyjen ja haittojen vertailuun asti. Palvelun tukemat mittarit perustuvat kansallisiin ja
kansainvälisiin standardeihin. Lisätietoja työkalusta löytyy osoitteesta: www.360optimi.com.
Tässä työssä hyödynnettiin seuraavia työkalun mittareita:
-

Elinkaaren hiilijalanjälki, lasketaan EN 15978 ja GBC Finlandin ohjeen mukaan

-

Elinkaarikustannus, lasketaan EN 15643-4 ja GBC Finlandin ohjeen mukaisesti

-

Käytön energian kulutus, lasketaan GBC Finlandin ohjeistuksen mukaisesti

-

Käytön hiilijalanjälki, lasketaan Greenhouse Gas Protocolin ja GBC Finlandin ohjeen mukaisesti

Työkalu sisältää Bionovan kokoaman kattavan ja korkealaatuisen energia- ja materiaalitietokannan, joka
sisältää elinkaarilaskennan kannalta keskeisten resurssien ympäristövaikutukset ja kustannukset.
-

Materiaalien päästötiedot perustuvat pääsääntöisesti EN-15804 mukaisiin ympäristöselosteisiin.
Kaikki materiaalien ja energiantuotannon päästötiedot on laskettu elinkaariperusteisesti ja täyttävät
sekä EN 15978-standardin että Rakennusten elinkaarimittarit-ohjeen vaatimukset lähtötiedoille.
Kaikille materiaaleille on huomioitu niiden tekninen käyttöikä.

-

Energialähteiden

päästötiedot

on

laskettu

elinkaariperusteisesti

täyttäen

EN

15978

ja

Rakennusten elinkaarimittarit-ohjeen vaatimukset lähtötiedoille. Tietokanta kattaa mm. kaikkien
Suomen

kaukolämpö-

ja

kaukokylmäverkkojen

päästöt,

markkinoilla

käytettävät

lämmityspolttoaineet sekä sähköenergian päästöt ja kylmäaineiden päästöt.
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Liite III: Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (moduuli D)
EN 15978-standardin mukaisessa elinkaaren hiilijalanjälkilaskennassa rakennuksen materiaalien
energiana hyödyntämisen tai kierrättämisen tuottamat päästöhyödyt eivät ole osa rakennuksen elinkaarta.
Tätä varten on olemassa erillinen raportointiosio, niin kutsuttu moduuli D. Tämän osion vaikutuksia ei
GBC Finlandin ohjeistuksen mukaisesti tule laskea yhteen kokonaistuloksen kanssa.
Tutkittujen kohteiden päästöhyödyistä havaitaan, että suurimmat hyödyt syntyvät siitä, että puulla
purkamisen jälkeen korvataan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. Myös metallien kierrätyksestä
sekä betonirakenteiden karbonatisoitumisesta syntyy havaittavia päästöhyötyjä.

Lisätietona voidaan myös ilmoittaa rakennuksen sisältämien puumateriaalien hiilivarasto, joka varastoituu
rakennuksen rakenteisiin sen eliniän ajan. Tutkituissa CLT-kohteissa hiilivarastot ovat merkittävät:
Leilitiellä 720 kgCO2e / as-m2 ja Eskolantiellä noin 500 kgCO2 / as-m2. Muissa kohteissa hiilivarasto
vaihtelee välillä 18 – 40 kgCO2e /as-m2. Hiilivarasto ei kuitenkaan ole elinkaaren ulkopuolinen
päästöhyöty, vaan se neutraloituu elinkaaren päättyessä kun puumateriaalit hyödynnetään energiana.
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Liite IV: Sisäympäristöön tyytyväiset -kyselypohja
Kysymykset

erittäin tyytymätön
-3

Kuinka tyytyväinen olet huonetilan
lämpöolosuhteisiin (ilman lämpötila, pintojen
lämpötilat ja veto)?
Jos vas taus negati i vi nen, l i sä kysymys : Mi kä
seuraa vi sta ai heutta a tyytymättömyyttä ?

erittäin tyytyväinen

-2

-1

0

1

2

3

-2

-1

0

1

2

3

-2

-1

0

1

2

3

-2

-1

0

1

2

3

kyllä/ei

a) lä mpöti l a
b) pi ntojen l ämpöti l at
c) vetoi suus
d) muu, mi kä
-3
Kuinka tyytyväinen olet huonetilan ilman laatuun
(raikkaus, hajut, jne.)?
Jos vas taus negati i vi nen, l i sä kysymys : Mi kä
seuraa vi sta ai heutta a tyytymättömyyttä ?

kyllä/ei

a) il ma on tunkka i sta
b) si säi l ma ssa on ha juja
d) muu, mi kä
-3
Kuinka tyytyväinen olet yleisten tilojen
valaistukseen?
Jos vas taus negati i vi nen, l i sä kysymys : Mi kä
seuraa vi sta ai heutta a tyytymättömyyttä ?

kyllä/ei

a) si säval ai stus on l i i an hei kkotehoi s ta
b) ul koval a is tus on l i i anhei kkotehoi sta
c) muu, mikä
-3
Kuinka tyytyväinen olet asuntosi ääniolosuhteisiin,
kuten sisälle kuuluvan melun määrään?
Jos vas taus negati i vi nen, l i sä kysymys : Mi kä
seuraa vi sta ai heutta a tyytymättömyyttä ?
kyllä/ei
a) na apuri huonei stojen ää net kuul uvat
hä iri tseväs ti huonei stoon
b) käytä vän ä änet kuul uva t häi ri tsevä sti
huonei stoon
c) l i i kenteen mel u kuuluu huonei s toon
d) muu, mi kä
Muita kommentteja sisäympäristöön liittyen (ei
pisteytettävä tekijä).
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