
Rakennuttajan näkökantoja, tavoitteita ja 
ratkaisuja rakennusten energiatalouteen
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VVO:n kiinteistökanta
Kiinteistökanta kokonaisuudessaan
• 822 talousyksiköä
• 1 759 rakennusta
• 37 566 asuntoa, 2 155 786 as-m2

• keski-ikä 27 vuotta

Uudistuotanto
• Vuosittain noin 500 asuntoa, tavoite tuleville vuosille 1 000 asuntoa vuosittain
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Näkökantoja ja tavoitteita

• VVO on ottanut maltillisen linjan rakennusten energ iatalouteen

• uudet vaatimukset huomioidaan

• energiansäästö hinnalla millä hyvänsä ei ole tavoit e

• Tulevaisuudessa haasteena on löytää lisää vaihtoeht oisia ja luotettavia ratkaisuja

• uustuotanto ja peruskorjaus

• lämmöntuotanto

• onko kaukolämpö ainoa oikea vaihtoehto
• tariffit perustuvat perusmaksuihin; säästämisen por kkana ?

• alueellisten maalämpövoimaloiden mahdollisuus

• rakennustarvike- ja -tuoteteollisuus
•esim. asuntokohtaisten iv-koneiden helppo huolto po rrashuoneesta

• elinkaarilaskelmien hyödyntäminen
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Näkökantoja ja tavoitteita

• Hyödynnetään nyt jo olemassa olevia yksinkertaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja

• ikkunoiden tuotekehitys => paremmat u-arvot
• parvekkeet varjostamaan huoneistoja osalla ilmansuu ntia

• julkisivuissa villapaksuuden lisäys; esim. tiili + ohutrappaus korvataan

eristerappauksella

• rakenteiden ilmantiiveyden varmistaminen

• Investointikustannukset eivät saa nousta kohtuuttom iksi

• investointipäätökset jäävät tekemättä

• vuokrataso nousee kohtuuttomaksi

• korjaushankkeissa ei ole varaa ylikorjauksiin

• tekninen tarve perusteena
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Näkökantoja ja tavoitteita

• Investoinnin hyötynäkökulma

• tavoitteena hoitokulujen alentuminen
• elinkaarilaskelmat investointipäätöksen tukena

• kiinteistöhuolto ei saa vaikeutua => kallistua
• asukkaiden omatoimisuuteen ja osaamiseen ei voi tur vautua

• laitevalmistajien palvelut; esim. iv-suodattimien v aihdot

• Täydennysrakentamista olemassa oleville alueille

• infran hyödyntäminen

• autopaikkanormien kevennys <= hyvät ja valmiit liik enneyhteydet

• Energiatodistuksen merkitys isolle kiinteistönomist ajalle

• iso kiinteistönomistaja pitää huolta kiinteistöistä än

• laskennassa yksikkönä kWh/brm 2, tietoa ei yleensä löydy
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Näkökantoja ja tavoitteita

• AESS- tavoitteet

Lämpö 7,00 % 10,00 %

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012

Lämpöindeksi kWh/Rm³ 51,2 50,1 49,6 48,5 49,3 48,1 47,7 47,4 47,2 47,6 46,10

Vesi 15,00 % 20,00 %

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012

Kulutus l/m³ 489,0 449 430 427 418 410 405 407 394 416 391

Sähkö 4,00 % 8,00 %

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012

Kulutus kWh/Rm³ 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,4 5,2 4,9
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Ratkaisuja

• Suunnitteluohjeet: Vusu ja Suorituskunto

• suunnittelua sekä korjauksia ohjataan ja ohjeita pä ivitetään vuosittain

• Vusu uustuotantoon ja peruskorjauksiin
• Suorituskunto kevyempiin kunnossapitokorjauksiin

• Koekohteita

• keskitetty koneellinen tulo ja poisto, Lto

• Saimaankatu 62 Lahti, valm. 1996, kulutus 30,9 kWh/ Rm3
• Mummunkuja 4 Tampere, valm. 2003, kulutus 30,1 kWh/ Rm3

• Tammistonkatu 31 Vantaa, valm. 2005, kulutus 27,9 k Wh/Rm3

• asuntokohtainen koneellinen tulo ja poisto, Lto

• Leppäviita Espoo, valm. 2005, kulutus 22,2 kWh/Rm 3

• Suurpeltoon Espooseen tulossa matalaenergiataloja
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Ratkaisuja

• Kulutusseuranta ja lämmöntarkkailu

• tuntitason seuranta => huippu- ja pohjakulutukset ha llintaan
• automaattiset hälytykset järjestelmästä; esim. vuod ot heti hallintaan

• Energiakatselmukset

• tehty 500 talousyksikköön, esitykset energiakorjauk sille

• energiatodistukset saadaan suoraan kulutusseurannan  järjestelmästä,
tavoitteena C-luokka

• Kunnossapitokorjauksina tehty ja kerätty ”helpot ja  nopeat voitot” esim:

• vedensäästökalusteet
• lämmönsäädöt ja patteriventtiilien uusiminen

• ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen

• julkisivun lisäeristys, kun se on ollut korjaustarp eena perusteltu
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Ratkaisuja

• PromiseE-ympäristöluokitus

• luokitus tehty 400 talousyksikköön

• yleisarvosana luokka D, tavoite on asetettu C-luokk aan

• Asukkaat

• eksperttitoiminta

• tiedottaminen, asukaslehti ja nettisivut

• energiansäästökilpailut


