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ENERGIAKORJAUSTEN TUOMAT TALOUDELLISET SÄÄSTÖT
VOIVAT OLLA SUURIA
 Raksystems on laatinut vuoden 2013 alusta lähtien yli 10 000 energiatodistusta. Näiden 

energiatodistusten mukana kerätyn tiedon perusteella voidaan todeta, että kaikkien näiden 
rakennusten energiakustannukset ovat olleet 1 514 616 MWh/vuodessa. Tämä vastaa 199 
354 963 kgco2/vuodessa ja tarkoittaa näille rakennuksille yhteensä noin 144 250 327 €:n 
kustannuksia vuodessa.

 Energiatodistuksen laatija kirjaa energiatodistukseen suositeltavia energiakorjauksia. Näiden 
yli 10 000 energiatodistuksen korjausehdotusten säästöpotentiaali on ollut 321 044 
MWh/vuodessa energiaa, 47 804 145 kgCO2/vuodessa sekä 26 080 299 €/vuodessa.

 Mikäli energiatodistuksissa suositellut energiakorjaukset olisi toteutettu, olisivat asiakkaat 
säästäneet energiakustannuksissaan vuosittain noin 20%.
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MIKÄ ON 
ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS JA 
RAKSYSTEMSIN ENERGIAKETJU?
Energiansäästökartoitus on osa prosessia/kokonaispalvelua:

 Energiansäästökartoituksessa tehdään energiansäästöpotentiaalilaskelmat 
eri lämmitystavoille tai rakenteiden parantamiselle. Tuote yleensä 
räätälöidään tarjousvaiheessa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 Energiansäästökartoituksen yhteydessä tehdään yleensä 
energiatodistukset, minkä avulla saadaan yhdessä toteutuneiden 
normeerattujen kulutustietojen kanssa realistiset säästölaskelmat myös 
rakennusvaipan osille, kuten seinille ja yläpohjalle tehtyä. 

 Säästökartoituksen avulla hallitus ja isännöitsijä voivat tehdä päätöksen 
mitä järjestelmää aletaan suunnitella hanke/toteutussuunnitelmin, minkä 
avulla taas voidaan tehdä laadukas tarjouskierros.

 Alkulaskelmissa taloyhtiötäsi auttavat kaikki pätevät energiatodistuksen 
laskijamme 48 energia-asiantuntijaa.
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MIKÄ ON ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS JA RAKSYSTEMSIN
ENERGIAKETJU?

Alkulaskelmissa taloyhtiötäsi 
auttavat kaikki pätevät 
energiatodistuksen 
laskijamme 48 energia-
asiantuntijaa, 
suunnitteluvaiheessa kaikki 65 
arkkitehti/rakenne/LVISA-
suunnittelijamme sekä tämän 
jälkeen projektinjohto ja 
valvonta -osastomme 29 
asiantuntijaa sekä koko 
projektin aikana 27 vihreän 
rakentamisen 
asiantuntijaamme.
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MIKÄ ON ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS JA RAKSYSTEMSIN
ENERGIAKETJU?
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ JOHTAA TALOYHTIÖN 
ONNISTUNEESEEN KORJAUSHANKKEESEEN
 Projektipäällikkö on koko taloyhtiön korjaushankkeen johtaja.

 Projektipäällikkö varmistaa, että hankkeessa tehdään oikeat tutkimukset ja pitää rattaat 
pyörimässä. Hän ohjaa tutkimuksia ja hankesuunnittelua. Projektipäällikkö on aina 
tietoinen missä projektissa mennään ja toimii isännöitsijän, hallituksen ja miksi ei 
asukkaidenkin apulaisena ja viestinviejänä projektiin liittyvissä asioissa.

 Projektipäällikkö vähentää niin isännöitsijän kuin hallituksenkin työtaakkaa ja auttaa heitä 
pääsemään onnistuneesti maaliin.

 Projektipäällikön yksi tärkeimmistä tehtävistä on laatia hankkeelle realistinen aikataulu.

 Isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen onkin kannattavaa ottaa ammattitaitoinen ja 
kokenut projektipäällikkö mukaan projektiin heti, kun nähdään tarve korjaushankkeen 
aloittamiseksi, jotta hän pääsee mukaan heti alusta lähtien.

 Teitä auttaa projektinjohto ja valvonta -osastomme 29 asiantuntijaa.
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PROJEKTIPÄÄLLIKÖN HYÖDYT:



MIKÄ ON ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS JA RAKSYSTEMSIN
ENERGIAKETJU?

 Suunnittelussa ratkeaa noin 90 % projektin kustannuksista, koska siinä määritellään mitä kaikkea projekti käsittää projektin aikataulu sekä millä tavalla 
korjataan.

 Esimerkiksi linjasaneerauksessa kustannustasoon vaikuttaa paljon se, että tehdäänkö putkiremontti sukittamalla vain ns. perinteisellä tavalla.

 Suunnittelu on projektin tärkein vaihe ja siksi siihen tulee varata tarpeeksi aikaa. Hankesuunnitteluun tulisi varata kuukausia, jonka aikana on hyvä pitää 
muutaman kerran hankesuunnitteluryhmän kesken kokoukset.

 Ryhmä koostuu isännöitsijän sekä hallituksen lisäksi eri teknisten alojen ammattilaisista projektipäällikkö mukaan lukien.

 Rauhassa tehdyn hankesuunnittelun tuloksena isännöitsijällä ja hallituksella on hyvä hankesuunnitteludokumentaatio sekä liitteet. Niiden avulla 
projektin eteenpäin vieminen.

 on mutkattomampaa ja pankilta on helpompi saada lainalupaus ennen yhtiökokoukseen menemistä. Lainalupaus kannattaa pyytää lisä- ja 
muutostyövarauksineen eli noin kymmenen prosentin lisäbudjetilla.

 Mikäli korjaushanke on isompi eli vaatii rakennusluvan, tar vitaan projektille myös pääsuunnittelija. Hänen työnsä on sovittaa eri alojen (rakenne-, lvisa-
ja arkkitehti-) suunnitelmat sopimaan yhteen juuri tässä projektissa.

 Projektipäällikkö tai pääsuunniteluja kilpailuttaa suunnitelmien perusteella toimenpiteet ja urakat. 

 Suunnitteluvaiheessa kaikki 65 arkkitehti/rakenne/LVISA-suunnittelijamme 7

HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA PÄÄTETÄÄN MITÄ KORJATAAN JA MITEN.
TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA MÄÄRITELLÄÄN KORJAUKSISSA KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT JA JÄRJESTELMÄRATKAISUT



MIKÄ ON ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS JA RAKSYSTEMSIN
ENERGIAKETJU?

8

TOTEUTUSSUUNNITTELUN HYÖDYT:

HANKESUUNNITTELUN HYÖDYT:



MIKÄ ON ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS JA RAKSYSTEMSIN
ENERGIAKETJU?
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VALVOJA VALVOO HANKKEEN, BUDJETIN SEKÄ AIKATAULUN TOTEUTUMISTA

 Rakennushankkeen valvojan tai valvojien tehtävänä on:

 valvoa, että korjaustyö tehdään sovitun aikataulun sekä suunnitelmien 
mukaisesti. 

 Valvoja käy riittävästi työmaalla ja dokumentoi käynnit mahdollisimman 
tarkasti esimerkiksi viikoittaisilla valvontaraporteilla asiakkaalle. 

 Vähänkin isommassa hankkeessa tulee aina lisä- ja muutostöiden 
hallintaa. 

 Dokumentointi on todella tärkeää, koska ilman sitä on mahdotonta tietää 
jälkikäteen, että mitä rakennustyömaalla tehtiin ja koska

 Teitä auttaa projektinjohto ja valvonta -osastomme 29 asiantuntijaa.

Valvojan hyödyt:



GREEN BUILDING PARTNERS

 Perustettu 2011, nyt osana Raksystemsiä 
 27 henkeä palveluksessanne ”vihreän rakentamisen erikoisosaajina”: 

 Energia-, elinkaari- ja ympäristötehokkuuden parantamiseen rakentamisessa ja olemassa olevassa 
kiinteistökannassa

 Ympäristösertifiointeihin (LEED, BREEAM, WELL, RTS)
 Johtava

 Ympäristösertifioinnit
 Yli puolet Suomen kiinteistöjen ympäristösertifikaateista (mm. 75 % LEED:istä)
 Kaikki suomen LEED-sertifioidut kouluhankkeet
 Useita hankkeita ulkomailla, mm. Espanja, USA, Baltia
 Eniten ympäristösertifiointeihin liittyviä pätevyyksiä Suomessa

 Energia- ja elinkaarisuunnittelu
 mm. mukana yli 30:ssä elinkaarihankkeessa vastaamassa energia- ja olosuhdetavoitteiden 

täyttymisestä
 Lisäksi mm.

 Kiinteistöveroselvitykset, hankintakonsultointi, hiilijalanjälkilaskennat, energiakatselmukset, 
olosuhdemittaukset ym.
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RAKYSTEMS GBP: KIINTEISTÖJOHDON 
KONSULTOINTI ESIMERKKIREFERENSSEJÄ
 Kalasataman keskus – Redi

 Keski-Pasila – Tripla

 Tikkurilan asemakeskus – Dixi

 Matinkylän metrokeskus

 Tapiolan kaupunkikeskus Ainoa 2-3

 Niittykummun metrokeskus

 Kauppakeskus Mylly

 Uusi Rakennus – AYK

 Pohjola Sairaalat

 Kauppakeskus Karuselli, Kerava
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 St. George hotelli

 Kastellin monitoimitalo EKH 

 Pudasjärven Hirsikampus EKH

 Espoon koulujen ja päiväkotien PPP

 Töölönlahden toimistotalot

 Eteran pääkonttori

 Ikea Centres, kaikki hankkeet

 Peab-toimitilakehityshankkeet

 Senaatti, Oopperan peruskorjaus

 Tilakeskus, Keskustakirjasto



VALTIONEUVOSTON ASETUS: ASUINRAKENNUSTEN ENERGIA-
AVUSTUKSISTA VUOSINA 2020-2022
Asetus voimassa ja aikatauluista:
 Astui voimaan 1.1.2020.
 Korjaushankkeen suunnittelukustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 päivänä lokakuuta 

2019 alkaen, voidaan ottaa huomioon laskettaessa 7 §:n mukaisia avustettavia kustannuksia.
 Aloitetuista korjaustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 

päivänä tammikuuta 2020 alkaen voidaan ottaa huomioon laskettaessa 7 §:n mukaisia 
avustettavia kustannuksia, jos hanketta koskeva hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 1 päivänä heinäkuuta 2020 mennessä. 

 1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten,
kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARA:an. Avustus on maksatuskelpoinen 
myöntämisvuoden ja 2 seuraavaa kalenterivuotta. Sen jälkeen avustusta ei voida enää 
maksaa. Avustuksen lopullinen maksupyyntö pitää toimittaa ARA:an 31.10. mennessä 
viimeisenä maksuvuonna.
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VALTIONEUVOSTON ASETUS: ASUINRAKENNUSTEN ENERGIA-
AVUSTUKSISTA VUOSINA 2020-2022
Kuka voi hakea tukea ja miten paljon sekä mistä?
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena, 

joka päättää avustuksen myöntämisestä ja hoitaa siihen liittyvät tehtävät. 
 Avustusta myönnetään asuinrakennuksen ja ainoastaan niiden osille eli taloyhtiöille, pientalojen omistajille sekä ARA-

yhteisöille 2020-2022 tai niin kauan kuin 100 miljoonan euron budjettia riittää. Jako 2020 :20M€, 2021: 40M€ ja 
2022: 40M€.

 Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, 
on avustuksen määrä 4000 € per asunto. Jos kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 
6000 € per huoneisto. Esimerkiksi 400 t€ maalämpöurakkaan 50 huoneiston 1 kerrostalo rakennuksessa avustuksen 
määrä on noin 100t€!

 Avustukset ovat joka tapauksessa enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista 
kustannuksista.

 Avustus hakemukset lähetetään Aran maaliskuussa rakennettavaan nettipalveluun pientalokohteissa ja isommissa 
kohteissa turvasähköpostilähetyksellä : https://securemail.ymparisto.fi/ tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA) kirjaamo, PL 30, 15141 Lahti

 Asiakkaita voi ohjata myös kysymään kiperiä myös puhelimella Arasta: 0295250818 tai sähköpostilla 
korjausavustus.ara@ara.fi.
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VALTIONEUVOSTON ASETUS: ASUINRAKENNUSTEN ENERGIA-
AVUSTUKSISTA VUOSINA 2020-2022
Miten avustusrajat määrittyvät ja ne lasketaan?

 Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Kerros- ja rivitaloissa 
tavoitellaan 20 % ja pientaloissa 30 % parannusta. Prosentuaaliset muutokset tarkoittavat E-lukuun seuraavanlaisia muutoksia:

 Esimerkki. Omakotitalon alkuperäisten ratkaisujen mukainen E-luku on 250 kWhE/(m2a). Tällöin korjausrakentamisen energiatehokuuden 
vaatimustaso on 0,8 x 250 kWhE/(m2a) = 200 kWhE/(m2a), josta laskettu energia-avustuksen saamisen raja-arvoksi saadaan 0,7 x 200 
kWhE/(m2a) = 140 kWhE/(m2a) ja tämä lukuarvo on suurempi kuin uudisrakennuksen lähes nollaenergiaraja-arvo 112 kWhE/(m2a) 149 m2 
omakotitalolle.
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VALTIONEUVOSTON ASETUS: ASUINRAKENNUSTEN ENERGIA-
AVUSTUKSISTA VUOSINA 2020-2022
 Lopullisiin asiakirjoihin tarvitaan lähtökohtaisesti toteutussuunnitelma. Tarjoamme toteutussuunnitelman 

erikseen As Oy:n päätöksen perusteella.

 Järkevimmät  ja kustannus tehokkaimmat yhdistelmä toimenpiteet ovat TP1 ja TP5.

 Eniten säästöä pitkällä aikavälillä saadaan TP4.

Yhden laskemamme kohteen avustuslaskelmaa:
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Energia-avustusanalyysi E-luku kWhE/(m2vuosi) TP:n hinta-arvio Avustus määräarvio Avustusosuus
E-luku alkutilanne valmistusvuoden mukaan: 234
Nykytilanne Ikkunat ja ovet uusittu: 200
Avustusraja, joka alitettava, jotta saa avustusta: 159
TP1:Koneellisen tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmän koneen ja 
tarvittavien osien uusiminen (LTO:75%).

138 200 000 € 55 000 € 28 %

TP 2: Ilmanvaihtokonen uusiminen ja aurinkosähk 131 240 000 € 75 000 € 31 %
TP 3: Kaukolämpö lämmitys+LKV+ IV (LTO 75%) 109 524 730 € 120 000 € 23 %
TP 4: Maalämpö + KL LKV+ LTO 119 608 301 € 120 000 € 20 %
TP 5: Ilmanvaihtokonen uusiminen ja yläpohjan 
lisäeristys ja aurinkosähkö 121 325 540 € 101 385 € 31 %



VALTIONEUVOSTON ASETUS: ASUINRAKENNUSTEN ENERGIA-
AVUSTUKSISTA VUOSINA 2020-2022
 Lopullisiin hakemusasiakirjoihin tarvitaan lähtökohtaisesti toteutussuunnitelma ja tarjous/urakkasopimusluonnos. 

Tarjoamme toteutussuunnitelman erikseen As Oy:n päätöksen perusteella.

 Alkulaskelmissa taloyhtiötäsi auttavat kaikki pätevät energiatodistuksen laskijamme 48 energia-asiantuntijaa, 
suunnitteluvaiheessa kaikki 65 arkkitehti/rakenne/LVISA-suunnittelijamme sekä tämän jälkeen projektinjohto ja 
valvonta -osastomme 29 asiantuntijaa sekä koko projektin aikana 27 vihreän rakentamisen asiantuntijaamme.

 Aran energia-avustus toimenpideprosessi:
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AS OY MALLITALO ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUKSESSA 
KESKITYTTIIN JA LASKETTIIN SÄÄSTÖPOTENTIAALIT SEURAAVILLE 
JÄRJESTELMÄVAIHTOEHDOILLE:

1. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tehostaminen.
2. Maalämpöpumppujärjestelmän asennus osa mitoitus ja täysmitoitus.
3. Ilmavesilämpöpumppujärjestelmän asennus lämmitykseen ja lämpimässä 

käyttövedessä kaukolämpö.
4. Kaukojärjestelmän asennus koko lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen.
5. Aurinkosähköjärjestelmä täydentämään suorasähkölämmitystä ja käyttöveden

valmistusta.
6. Yläpohjan lisäeristäminen mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä.
7. Ulkoseinärakenteiden lisäeristäminen mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä.
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AS OY MALLITALON NYKYTILANNE JA SÄÄSTÖPOTENTIAALI

18



AS OY MALLITALON OSTOENERGIAN SÄÄSTÖPOTENTIAALI
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AS OY MALLITALON SÄÄSTÖPOTENTIAALIA
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET:
Vaihtoehto 1: Suositellaan Ilmanvaihtokoneen uusimista jälkilämmityspattereineen hyvälle nykytasolle (LTO75%) sekä aurinkosähköjärjestelmän 
asentamista erillisen toteutussuunnitelman ja kilpailutuksen mukaisesti. Toteutussuunnitelmissa tulee varautua vesikaton uusimiseen.

Vaihtoehto 2: Taloyhtiön kannattaa myös harkita erikseen tehtävän suunnitelman ja kilpailutuksen mukaisesti maalämpöön tai ilmavesilämpöön 
tai kokonaan kaukolämpöön siirtymistä, mikäli kaukolämmön hintataso nousee merkittävästi nykytilanteesta. Toteutussuunnitelmissa tulee 
huomioida vesikiertoisen lämmönjakopatterien ja jakolinjojen asentamistarve sekä olemassa olevien käyttövesiputkien uusimistarve.

Laskennan perusteet, ohjeita ja epävarmuustekijät:

Toteutussuunnitelman perusteella kannattaa pyytää tarjous vähintään 4 urakoitsijalta, missä vaaditaan tarjoajia laskemaan säästöt ja sisällöt tämän 
esiselvityksen tietojen, kuten energiahintojen perusteella. Tässä selvityksessä esitetyt takaisinmaksuajat vaihtelevat merkittävästi riippuen 
ostoenergianhinnasta, toteutuksen laadusta, toimenpiteiden kokonaishinnasta sekä huollosta ja järjestelmän oikeaoppisesta käytöstä. Yllämainituissa 
takaisinmaksuajoissa ei ole huomioitu mahdollista merkittävää korkoa rahalle tai inflaation vaikutusta. Lainan korko tai inflaatio tai energianhinnan 
muutokset voivat merkittävästi (jopa 20-30%) heikentää tai parantaa toimenpiteen takaisinmaksuaikaa. Mahdolliset toimenpide-ehdotukset perustuvat 
rakenteiden kuntoon, laskennallisiin teknisiin käyttöikiin, sekä 0-15 vuoden takaisin maksuaikoihin. Toimenpiteet voivat olla järkeviä toteuttaa myös ilman 
hyvää takaisinmaksuaikaa, kuten 0-15 vuotta, jos rakenne on merkittävästi vaurioitunut ja vaatii akuuttia uusintaa.
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MITEN VOIMME AUTTAA SINUA?
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