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Käsitteet 

Elinkaari on rakennetun kohteen tai kohteen osan (tuotejärjestelmä, moduuli, komnentti, 

materiaali) peräkkäiset tai vuorovaikutteiset vaiheet raaka-aineiden hankin-

nasta- tai tuottamisesta loppukäsittelyyn. Elinkaari -sanaa käytetään kui-

tenkin melko vapaasti. 

Elinkaariarviointi on laskentamenettely, jolla tuotteeseen liittyviä ympäristönäkökohtia, 

ympäristöhaittoja ja ympäristövaikutuksia arvioidaan kaikissa elinkaaren 

vaiheissa ja koko elinkaaren ajalta. 

Elinkaariedullisuus on hankinta- ja elinkaarikustannusten-, mahdollisten elinkaaritulojen 

ja jälleenmyyntiarvovaikutuksen nettosumman ja ympäristöhaittavaikutus-

ten suhde. 

Elinkaarikustannus on rakennetun kohteen- tai sen osan kokonaiskustannukset koko 

elinkaaren ajalta. 

Elinkaarilaatu tarkoitetaan ominaisuuksien elinkaarenaikaista säilymistä suunnitellun 

mukaisina. 

Elinkaarioptimointi on elinkaariominaisuuksia koskevien vaatimusten hallinta elinkaari-

kustannuksiltaan optimoiduin toteutusratkaisuin. 

Elinkaarisuunnittelu tarkoittaa rakennetun kohteen- ja sen osien kuvausten ja määritte-

levien suunnitelmien tuottamista koko elinaikaa ja sen kaikkia vaiheita var-

ten. Elinkaarisuunnitteluun kuuluu suunnittelujaksolle ennakoivien ja opti-

moivien laskentamallien käyttö. 

Elinkaaritaloudellisuus lasketaan elinkaaritulon ja elinkaarikustannuksen erotuksena tai 

elinkaarikustannusten säästönä. 



 

 

Elinkaaritekniikka on kohteen koko elinkaaren ajalle suunnattu tekniikan teoria ja käy-

täntö, jonka tavoitteena on optimoitu elinkaarilaatu. Elinkaaritekniikkaan si-

sältyvät investointisuunnittelu, suunnittelu, ylläpito ja käytön jälkeinen kä-

sittely (purku, uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätteidenkäsittely). 

Kiinteistökehitys käsittää kuntokartoituksen, työympäristömäärittelyn sekä käyttö- ja toi-

mivuusvaatimusten uudelleenmäärityksen kautta toteutettavan perusteelli-

sen kiinteistökehityksen, joka aiheutuu mm. tilojen käyttötarkoituksen muu-

toksista sekä taloteknisten järjestelmien ja rakennusosien, kuten ikkunoi-

den uusimisesta aiempaa paremmiksi. 

Kiinteistöliiketoiminta sisältää kiinteistön omistamiseen-, hallintaan-, hyödyntämiseen- ja 

asiakaspalvelujen tuottamiseen liittyvät toiminnot. 

Kuntoarvio on rakennuksen kunnon systemaattinen tekninen määrittely. 

Käytettävyys tarkoittaa rakennuksen-, rakenteen tai niiden osien kykyä täyttää käyttötoi-

mintojen, terveellisyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset elin-

kaaren eri vaiheissa ja ajankohtina. 

Peruskorjaus on suhteellisen suuri erillinen korjaushanke. 

Rakennuskehitys on monistettavissa oleva- ja dokumentoitu suunnittelu ja rakentamis-

tapa. 

Rakennusosaperustainen arvon määritys tarkoittaa rakennusosaperusteisesti tarkastel-

tua rakennuksen arvon alentumista, joka on tapahtunut rakentamisvuoden 

tai viimeisimmän kiinteistökehitysvuoden jälkeen. 

Reaalikorko määritetään rahoitustarpeen ja lainakoron perusteella (nimellinen lainakorko 

inflaatio). 

Riski on mitä tahansa mikä uhkaa kiinteistöjen ja investointikohteiden rakennuttamisen 

tavoitteiden saavuttamista tai mahdollisuuksien hyödyntämistä. 



 

 

Riskien hallinta on systemaattinen ja jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan ja arvi-

oidaan kiinteistöjen riskit tavoitteiden saavuttamisen ja mahdollisuuksien 

hyödyntämisen kannalta sekä hallitaan niitä tehokkaasti. 

Tarveselvitys on tilantarvevaihtoehtojen ja toimivuusvaatimusten määrittely suhteessa 

kustannuksiin ja elinkaariedullisuuteen. 

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kuvata toimintojen ympäristövaikutuksia 

sekä ohje siitä, miten yritys voi vaikuttaa omien toimintojensa ympäristö-

vaikutuksiin. 
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1 Johdanto 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on perehtyä rakennusten elinkaaritekniikan periaat-

teisiin, jotka kaikki pätevät yleishyödyllisesti kohteesta riippumatta. Tämän lisäksi tarkoi-

tuksena on muodostaa argumentoitu faktoihin pohjautuva näkemys Lahden seurakun-

tayhtymän kiinteistökantaan liittyvistä toimenpiteistä (ns. salkkuihin jako) yhtymän talou-

den jatkuvan kiristymisen vuoksi. Yhtymän nykyisessä strategiassa määritetään velvoit-

teita kiinteistökannan taloudellisen tehokkuuden parantamiseen lähivuosina. Tässä sel-

vitystyössä esiteltyjen arvottamisperiaatteiden ja salkkuihin jakamisen tavoitteena on 

osaltaan olla tukemassa seurakuntayhtymän kiinteistökantaan liittyvää päätöksentekoa.  

Enenevässä määrin rakennuttajat ovat yliottaen alkaneet kiinnostua uusien- ja nykyisten 

rakennustensa teknisestä ja taloudellisesta asemasta tulevien tarpeidensa ja etujensa 

kartoittamiseksi.  

Elinkaariajattelu luo edellytykset rakennuksen mahdollisimman pitkäaikaiseen ja käyttä-

jien tarpeita tyydyttävän käyttöön, mitkä toteutuvat kustannustehokkaasti. Tämä tarkoit-

taa tarveharkintaista rakentamista edullisesti ja laadukkaasti, missä on huomioitu mate-

riaalien kestävyys ja pitkäikäisyys, matala energiankulutus, ylläpidon keveys ja toisinaan 

myös käyttötavan muuntojoustavuus.  

Kehityshankkeen syntyyn on vaikuttanut erityisesti kiinnostus rakennuskannan ylläpi-

toon. Hankkeeseen ryhtymiseen vaikuttaa konkreettinen selvitystarve Lahden seurakun-

tayhtymän kiinteistökantaa koskien. Lahden seurakuntayhtymällä on noin 300 työnteki-

jää ja omistuksessaan rakennusomaisuutta noin 51 060 m2. Selvityksestä osa on rajattu 

pois (ks. luku 6). 

Selvitystyö tehdään ns. kirjallisuustutkimuksena, jossa eri lähteistä etsitään tietoa tutkit-

tavista aiheista ja ne referoidaan yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi insinöörityöhön. Lisäksi 

asioita pyritään havainnollistamaan kuvioilla ja taulukoilla, laskentakaavoilla sekä useilla 

liitteillä. Seurakuntayhtymän kiinteistöihin liittyvää tietoa haetaan kiinteistötoimiston ar-

kistoista ja datapankista. 
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Insinöörityön luvut 2–5 sisältävät elinkaaritekniikka aihealueen teoriapohjaa varsinaisen 

tutkimusongelman tueksi. Luvussa 6 selvitetään kiinteistömassan nykytilannetta ja siihen 

liittyviä eri tekijöitä, sekä määritetään arvottamisperiaatteita kiinteistöille. Luvussa 7 ana-

lysoidaan tarkastelutuloksia, sekä määritetään kohteiden arvottaminen ja salkkuihin 

jako.   

Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan rakennusomaisuutta seuraavasti:  

• rakennustilavuus noin 203 032 m3  

• bruttoala noin 51 060 m2  

Tästä selvityksestä tarkastelusta on rajattu pois hautausmaarakennukset, varastot, kel-

lotapulit, saunarakennukset, sekä asuinrakennukset.  

Tähän tarkasteluun sisältyy rakennusomaisuutta seuraavasti (ks. taulukko 1):  

• rakennustilavuus noin 155 636 m3  

• bruttoala 35 497 m2  

Luvussa 8 tehdään säilytettävälle merkittävälle kohteelle energiatehokkuuden paranta-

mistarkasteluja energiasimuloinnin keinoin.  

2 Elinkaariajattelun taustaa  

Elinkaaritekniikaksi kutsutaan elinkaariajatteluun perustuvaa kestävän rakentamisen 

teknistaloudellista konkretisointia. Sen avulla toteutetaan sekä pitkäaikaisen käytettävyy-

den että taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen 

tavoitteita. Kuvassa 1 nähdään elinkaariprosessin pää- ja osavaiheet sekä niiden ohjeel-

liset aikajänteet rakennustuotteella ja rakennuksella.  [2, s. 9.]  
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Kuva 1. Elinkaariprosessin pää- ja osavaiheiden ohjeelliset aikajänteet rakennus-
tuotteella ja rakennuksella [2, s. 17.].  

 

Rakennusten ja rakenteiden elinkaaritekniikan tärkeimpiä sovellusalueita ovat:  

• optimoiva elinkaarikustannusten hallinta  

• energiatehokkuuden optimoiminen elinkaariperiaatteella vertailemalla 
energian tarpeen ja energian hankintavaihtoehtoja  

• ympäristövaikutusten minimointi  

• materiaalitehokkuuden hallinta  

• pitkäaikaiskestävyyden, käytettävyyden ja terveellisyyden varmistaminen. 
[2, s. 9.] 

Rakennukset ja rakenteet ovat yhteiskuntamme pitkäikäisimpiä tuotteita, jonka vuoksi 

elinkaariajattelun toteuttaminen on erityisen vaativaa. Siksi elinkaariajattelussa tarvitta-

vien suunnittelumenetelmien ja toteutustapojen tuntemus on erityisen tarpeellinen uudis-

rakentamisen, -sekä ylläpito-, -korjaus- ja muutosrakentamisen ammatillinen osaamis-

alue. [2, s. 9.] 
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2.1 Elinkaariaihe käsitteinä 

Elinkaareen sisältyvät rakennuksen tai sen osan kaikki vaiheet raaka-aineiden hankin-

nasta ja loppusijoituksesta mahdollisine uudelleenkäyttöineen. Elinkaaritekniikka sisäl-

tää tekniikan teorian ja käytännön, jonka tavoitteena on optimoitu elinkaarilaatu. Elinkaa-

rilaadulla puolestaan kuvataan rakennuksen (tai rakenteen) kykyä vastata käyttäjien, -

omistajien ja yhteiskunnan vaatimuksiin sen suunnitellun iän aikana (ks. kohta elinkaari-

laadun määritteet). [2, s. 10.] 
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Elinkaaritekniikan vaiheet 

Elinkaaritekniikkaan sisältyvät vaiheet (ks. kuva 2) ovat rakennuttaminen ja omistami-

nen, suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito, kunnossapito ja korjaus sekä uudel-

leenkäyttö, kierrätys ja jätteiden käsittely. [2, s. 10–11.] 

 

Kuva 2. Elinkaaritekniikan periaatteiden soveltaminen kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin [2, s. 
11.]. 

Elinkaari ja käyttöikä rakennusosalla tai tuotteella 

Rakennuksen elinkaari alkaa siinä käytettyjen raaka-aineiden käyttöönottamisesta ja 

päättyy näiden uudelleenkäyttöön tai loppusijoitukseen. Terminologiaan on kiinnitettävä 

erityistä huomiota; elinkaari, käyttöikä ja kestoikä poikkeavat toisistaan. Kuva 3 selven-

tää termien eroavaisuuksia. Hyötynäkökulmasta katsoen käyttöikä on näistä tärkein omi-

naisuus. Rakennusosatasolla käyttöiän saavuttaminen edellyttää oikeanlaista huolta-

mista, sekä oikea-aikaisia kunnossapitotoimia. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoi-

tuksen muutos voi johtaa ennenaikaiseen käyttöiän päättymiseen uudelleenrakentamis-
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tarpeen vuoksi. Mahdollisten käyttöiän aikaisten muutostarpeiden huomiointi mahdolli-

suuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa parantaa rakennuksen kokonaishyötynäkö-

kulmaa. [1, s. 22.] 

 

Kuva 3. Elinkaaren sisällön kuvaus [1, s. 22.].  

 

Elinkaaren kustannus- ja ympäristövaikutukset 

Elinkaareen sisältyvät kustannus- ja ympäristövaikutukset huomioidaan elinkaarikustan-

nuksen ja elinkaariarvioinnin avulla. Elinkaarikustannus LCC (Life Cycle Cost) määrittely 

käsittää elinkaaren hankinta-, käyttö-, kunnossapito- ja uusimiskustannusten nykyarvon. 

Elinkaariarviointi LCA (Life Cycle Assessment) puolestaan on menettelytapa, joka selvit-

tää tuotteen tai toiminnan ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren aikana. Kumpikin 

tarkastelu voidaan tehdä yksittäisestä laitteesta, rakennusosasta ja rakennuksesta. [1, 

s. 20.] 

2.2 Elinkaari laadullisina määritteinä 

Elinkaaren laadulliset määritteet (elinkaarilaatu) määritteet muodostuvat siitä, että raken-

nus täyttää kestävällä tavalla omistajien, käyttäjien ja yhteiskunnan vaateet hallitulla ja 
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optimoidulla tavalla koko elinkaaren ajan. Elinkaarilaatua hallitaan ja optimoidaan teknis-

taloudellisilla käytettävyyden, toimivuuden sekä raha ja luonnontalouden tekijöillä ja näi-

den vaikutuksia kuvaavien mallien sekä menetelmien avulla. Tavoitteet elinkaarilaadulle 

asetetaan kuvan 4 kriteerien mukaisesti. [2, s. 21.] 

 

Kuva 4. Geneeriset vaatimukset rakennusten elinkaarilaadulle [2, s. 22.]. 
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Käyttövaatimukset  

Toiminnallinen käytettävyys käsittää käyttökelpoisuuden ja teknisen toimivuuden. Käyt-

tökelpoisuuden tulee realisoitua myös käytön ja käyttäjien vaatimusten- ja käyttötarkoi-

tuksen muutoksiin. Tekninen toimivuus on erityisesti pitkäikäisyyttä, ylläpidettävyyttä ja 

kestävyyttä vanhanaikaistumiselle. Vanhanaikaistuminen merkitsee, että rakennus(osa) 

ei enää täytä käytön aikana muuttuneita tarpeita (taloudelliset-, tekniset-, esteettiset-, 

terveydelliset-, ekologiset) eikä ole kannattavasti päivitettävissä vastaamaan niitä. [2, s. 

22-23.] 

Turvallisuusvaatimukset koskevat kaikkia elinkaarenaikaisia vaiheita [2, s. 23.].  

Terveellisyysvaatimuksia ovat rakennusmateriaalien terveydelle haitalliset emissiot, kos-

teus- ja lämpöteknisen toiminnan puutteista syntyvät terveydelle haitalliset sisäilmastol-

liset vaikutukset ja ulkoa tai maaperästä tulevien terveydelle haitallisten vaikutusten es-

täminen. [2, s. 23.] 

Viihtyisyysvaatimukset muodostuvat ulkonäkö- ja koettavuustekijöistä, joita ovat myös 

mm. sisäilmasto-, ääneneristävyys- ja äänenvaimennus tekijät. [2, s. 23.] 

Rahatalousvaatimukset 

Rahatalousvaatimukset kohdistuvat elinkaaritalouteen, joka käsittää koko suunnitte-

luelinkaaren aikaiset kustannukset kokonaiskustannusten nykyarvona tai vuosikustan-

nuksena korkokanta huomioiden. [2, s. 23–24.] 

Kulttuurivaatimukset 

Kulttuurivaatimukset kuvaavat erityisesti paikallista rakennusperinnettä ja elämäntapaa. 

Myös esteettisyyskäsitykset ja arkkitehtuurin tyylisuunnat trendeineen vaikuttavat suun-

nitteluratkaisuissa. Teknistaloudelliset vaikutukset ilmenevät pääosin käyttöikäajattelun 

kautta, joissa on eri kulttuurien välillä huomattaviakin poikkeamia. [2, s. 24.] 
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Luonnontalousvaatimukset 

Luonnontalousvaatimusten hahmottaminen tapahtuu osin numeerisesti ja osin laadulli-

sesti. Numeeristen laskelmien ekologia määrittyy luonnontaloutena. Laskelmissa sovel-

letaan rahatalouden elinkaarilaskennan menetelmiä periaatteineen. Luonnon kustan-

nuksiin kuuluvat erilaiset ympäristöhaitat. Materiaalien uusiokäyttöarvolla on ympäristö-

haittoja vähentävä laskennallinen vaikutus. [2, s. 24–25.] 

2.3 Elinkaariperiaatteisen hankkeen yleiset piirteet 

Prosessi 

Rakennuksen ja rakennustuotteen elinkaareen kuuluvat valmistus-, käyttö- ja purkuvai-

heet. Kaikissa näissä kuluu energiaa ja syntyy jätteitä. Ainoa päästöjä vähentävä vaihe 

on purkuvaihe, mikäli siihen yhdistyy materiaalien hyötykäyttö esim. materiaalin kierrä-

tyksessä tai energian tuotannossa. Elinkaareen yhdistyy useampia erilaisia toistuvia jak-

soja, kuten suunnittelu-, käyttö-, kehitys ja purkujaksot. Rakennushankkeen vaiheet ovat 

yleensä tarveselvitys-, hankesuunnittelu-, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu-, rakenta-

mis- ja käyttöönottovaihe, joissa noudatetaan elinkaarisuunnittelun periaatteita (ks. kuva 

5). Elinkaaritekniikan periaatteita noudatetaan kaikenlaisissa hankemuodoissa. Periaat-

teena on, että kukin osapuoli suorittaa tehtävänsä elinkariperiaatteella normaaliin tehtä-

väkenttäänsä kuuluvana. Toisinaan on perusteltua käyttää elinkaareen liittyviin tehtäviin 

erikoistunutta elinkaarisuunnittelijaa. Hankkeen toteuttajalla (urakoitsijalla) voi olla myös 

laajempi vastuu rahoituksessa-, suunnittelussa ja ylläpidossa. Tällöin puhutaan varsinai-

sesta elinkaarihankkeesta, jossa tilaaja tekee pitkäaikaisen (20–30  vuotta) sopimuksen 

palveluntuottajan kanssa. [2, s. 17–19, 169 .] 
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Kuva 5. Hankkeen vaiheet ja niiden ohjauskeinoja elinkaaritekniikassa [2, s. 18.]. 

2.4 Elinkaariajattelun kytkeytyminen rakennuskantaan 

Rakennuskannan merkitys 

Kestävä rakentaminen on keskeinen lähtökohta ja käytäntö yhteiskunnallisen kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä kiinteistöistä muodostuva osuus maamme 

energian kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on noin 40 prosenttia [2, s. 9.].  

Lisäksi suurin osa kansallisvarallisuudestamme (n. 70 %) on sidottu rakennuksiin. Myös 

vuotuinen kansallinen panostus kiinteistökannan kehittämiseen ja säilyttämiseen ovat 

merkittäviä varojen käytön kuin työllisyydenkin suhteen (ks. kuva 6 ja 7). Alan mahdolli-

suudet vaikuttaa kansallisiin säästötavoitteisiin ovat siten ilmeiset.   [1, s. 14.]  
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Kuva 6. Kiinteistöalan liikevaihto vuonna 2000 [1, s. 14.]. 

 

 

Kuva 7. Kiinteistöalan työllistävyys vuonna 2000 [1, s. 15.]. 

 

Asuin- ja toimitilat käsittävä rakennuskanta Suomessa on 1450 milj. m3. Tästä liikera-

kennuksia on 400 milj. m3 ja julkisia rakennuksia 125 milj. m3. Asuinrakennusten osuus 

rakennustilavuudesta on noin 60 prosenttia, joista asuinkerrostaloja ja rivitaloja on 45 % 

ja omakotitaloja 55 % (ks. kuva 8).  
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Kuva 8. Suomen rakennuskannan jakauma vuonna 2010 [1, s. 16.]. 

 

Asuinkäytössä olevien rakennusten osuus on n. 2/3 koko rakennuskannan tilavuudesta, 

mikä on selvästi suurin yksittäinen tilatyyppiosuus. Asuinrakennusten korjaustoimintaa 

voidaan suunnitella luotettavasti, koska käyttötarkoitus säilyy yleensä vakiona. Investoin-

neissa tulee kuitenkin huomioida pidempiaikainen rakennuksen mahdollisista muuttotap-

pioista johtuva aluekohtainen tarve. Liike- ja teollisuusrakennusten käyttötarve on sykli-

sempää sillä toiminta voi muuttua tai loppua 10–30 vuoden jaksoilla, mikä edellyttää kor-

jaustoiminnan pohtimista käyttötarveperusteisesti. 

Rakennuskannasta huolehtiminen 

Hyvä hoito ja tarkoituksenmukainen korjaustoiminta mahdollistavat rakennusomaisuu-

den säilymisen ja pitkäikäisen käytettävyyden. Ammattitaitoisesti tehtyjen rakennusten 

merkitys korostuu erityisesti kylmän ilmanalan maissa. Rakennusten tulee palvella asi-

akkaitaan jatkuvasti ja muuntua heidän tarpeisiinsa. Rakennuksia korjattaessa on huo-

mioitava rakennusosien vanheneminen ja asiakkaan toiminnan muuttuminen. [1, s. 13.] 

Hyvä ja taloudellinen palvelu kiinteistöjen elinkaaren aikana pohjautuu pitkäjänteiseen 

yhteistyöhön, jossa otetaan huomioon asiakastarpeet, hyvä palvelukäytäntö ja osaava 

26%

29%

30%

11%

4%

Asuinkerros- ja rivitalot

Omakotitalot

Liikerakennukset

Julkiset rakennukset

Kesämökit
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henkilöstö. Perusteellisella pitkäntähtäimen kiinteistötarpeen arvioinnin ja korjausten tar-

vepohjaisuuden huomioivalla suunnittelulla vältetään tarve- ja hankesuunnittelussa teh-

tävät virheet. Kiinteistön purkamistakaan ei saa pelätä, mikäli sille ei enää löydy käyttöä. 

Myös rakennuksen energiatehokkuuden tarpeenmukaisen parantamisen kannattamat-

tomuus voi johtaa purkupäätökseen. [1, s. 15.] 

Kiinteistöjen yleiset kehittämistarpeet 

Rakennusten korjaustoiminnassa syntyy paljon virheitä. Pääosa virheistä on ammatillisia 

ja ne muodostuvat mm. korjausten laiminlyönneistä, kuntoarvioiden ja -tutkimusten puut-

teista, korjausten huonosta suunnittelusta ja niiden ajoituksesta, korjausmateriaalien vir-

heellisistä valinnoista ja työn suorittamisesta [1, s. 13.]. 

Virheitä tehdään myös hallinnollisesti, mistä seuraa mm. korjaustoiminnan viivästymisiä, 

rahoitusongelmia, virheellisten kohteiden korjaamista, asiakastyytymättömyyttä, sekä 

rakennuksen käyttöiän lyhentymistä [1, s. 13.]. 

Epäterveelliset ja homeitiöiden saastuttamat rakennukset muodostavat oman ryhmänsä. 

Tämänkaltaisissa tapauksissa rakennusten käyttö voi keskeytyä pitkiksi ajoiksi ja käyt-

täjät voivat sairastua tai menettää terveytensä. Ongelmien syinä ovat useasti perustus-, 

vaippa- ja vuotokosteudesta aiheutuvat viat, jotka on syytä selvittää pian. Ennalta ehkäi-

sevään toimintaan tulisi pyrkiä, on järkevämpää poistaa homevaurioiden syitä kuin seu-

rauksia. [1, s. 13–14.] 

2.5 Elinkaareen vaikuttaminen 

Suunnitteluvaiheen aloitus 

Tarve- ja hankesuunnitteluvaihe ovat erittäin merkitykselliset, sillä ne luovat rakennuk-

sen toiminnallisen- ja elinkaarikustannusperustan. Näissä vaiheissa ratkaistaan raken-

nuksen toimivuus, muuntojoustavuus, sisäilmasto ja energiataloudellisuus. Esim. ener-

giankulutuksen osuus rakennuksen elinkaarikustannuksista on 80 prosentin luokkaa. [1, 

s. 22–23.] 
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Tarvesuunnittelussa paneudutaan asiakkaan tai loppukäyttäjän toiminnan kartoittami-

seen, jossa selviää rakennuksen käytön toimintaprosessi. Toimintaprosessi on tarpeen 

selvittää lyhyen ja pitkän aikajänteen ajalta. Tarvesuunnitelma vastaa vähintään seuraa-

viin kysymyksiin: 

• Millainen asiakkaan pitkän tähtäimen toimintaprosessi on? 

• Millainen tilantarve on? 

• Mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja on (sis. laskelmat, arviointi ja konkretisointi)? 

• Olisiko osto- tai vuokraus ratkaisu rakentamisen sijaan (sis. vertailu ja ar-
viointi)? 

• Mitä rakennuksen sijainti, muoto ja korkeusasema vaikuttaa ratkaisuihin? 

Rakennuksen on palveltava toimintaprosessin toteutumista terveellisesti, turvallisesti ja 

vieläpä taloudellisesti, josta asiakkaalle on tärkeää esittää eri vaihtoehtoja taloudelli-

suuslaskelmineen. Tärkein tarveselvityspäätös voi olla sijainnista päättäminen, sillä mo-

nella hiljenevällä paikkakunnalla rakennuksia on jopa tyhjillään. [1, s. 23–24, 26.] 

Hankeselvitys ja hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaihe ositetaan usein kahteen vaiheeseen. Nämä ovat hankeselvitys 

ja varsinainen hankesuunnittelu. Hankeselvitys tarkentaa tarvesuunnittelua. Hankesuun-

nittelussa määritetään tilat ja niiden ominaisuudet olosuhdevaatimuksineen mahdollisim-

man tarkasti. Hankesuunnitelma vastaa vähintään seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaiset tilatarpeet ovat? 

• Millainen on tilojen toiminta ja miten niiden tulee palvella rakennuksen käyt-
töä? 

• Mikä on tilojen varustelutaso? 

• Millaiset ovat tilojen olosuhdevaatimukset (esim. sisäilmaluokka määrittei-
neen)? 

• Millaiset automaatioratkaisut ovat tarpeen (toiminnot, energiatalous)? 

• Millainen on rakennuksen elinkaari (LCA) ja elinkaarikustannus (LCC) eri 
vaihtoehdoissa? 

• Millaiset ovat tavoite-energiakulutuslaskelmat eri vaihtoehdoissa? 

• Mitkä seikat vaikuttavat rakennuksen ulkomuotoon ja muihin ominaisuuk-
siin? 
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• Millaiset piha-alueet, liikennejärjestelyt ja liikkuminen piha-alueilla on? 

Vajavaisesti toteutettu hankesuunnittelu voi johtaa huonoon rakennuslopputulokseen ja 

aiheuttaa ”turhia” ylläpito- ja energiakustannuksia. Hankesuunnitteluun panostaminen 

vaikuttaa ratkaisevasti elinkaaritalouteen, jota kuvassa 9 selvennetään. [1, s. 24–25.] 

 

Kuva 9. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen osuus elinkaarikustannuksista [1, s. 26.]. 

Rakennuksen elinkaaren pituus tulisi määritellä jo hankesuunnitteluvaiheessa siksikin, 

että se on peruste mahdollisen pääomavuokran laskemiselle. Teknistaloudelliseen elin-

kaareen eli käyttöikään vaikuttaa tosin moni seikka (mm. kiinteistönhoidon ja kunnossa-

pidon laatu, rakentamisen laatu ja materiaalit), joiden vuoksi elinkaaren pituus on vaikea 

ennustaa. Siitä voidaan kuitenkin laskennallisesti määrittää arvio investoinnin rakennus-

osien suhteellisten osuuksien ja käyttöikien perusteella. Laskennan avuksi on erilaisia 

tietoteknisiä ohjelmistoja. [1, s. 28.] 
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Vaikuttaminen teknistaloudellisesta näkökulmasta 

Rakennuksen toivottu toiminnallinen ja taloudellinen käyttöikä tulisi olla tiedossa raken-

tamisen alkaessa. Käyttöikätavoite pohjautuu arvioon tarpeesta, jota voi olla jopa han-

kala määrittää täysin luotettavasti. Tavoitteet voivat olla toisistaan hyvinkin poikkeavat 

eri rakennustyyppien välillä. Esim. asuinrakennus on yleensä kiinteä ja pitkäaikaisessa 

käytössä, kun taas liiketoimintamahdollisuuksien loppuminen voi lopettaa liikerakennuk-

sen käytön tarpeen. Tarvepohjaisia vaikuttimia ohjaavat mm. markkinatalouden tilanne 

ja suhdannevaihtelut, sekä yhteiskunnalliset kehittymistrendit. Siksi hyvä tulevaisuuden 

suunnittelu on tarpeen. Rakennuksen monikäyttöisyysajattelu luo edellytyksiä myöhem-

mille käyttötarpeille. Toisaalta joskus voi olla tarkoituksenmukaista rakentaa rakennus 

esim. 20 vuoden käyttöajalle, jolloin tämä huomioidaan materiaalien ja talotekniikan va-

linnassa. Käyttöajan jälkeen rakennus puretaan ja voidaan tarvittaessa rakentaa enem-

män aikakautta vastaava rakennus lyhyelle käyttöajalle. Toisinaan rakennus rakenne-

taan siirrettäväksikin mikä on taloudellisesti perusteltua lähinnä pien- ja rivitaloissa.   [1, 

s. 26–27.] 

Rakennuksen käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat: sijainti ja liikenne, tarpeet ja niiden 

muuttuminen, muunneltavuus ja muutettavuus, rakennusmateriaalit ja rakennusosien, 

sekä järjestelmien käyttöiät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon laatu. Huoltotoimien li-

säksi rakennuksen elinkaaren aikaiseen toimivuuteen vaikuttaa rakennusosia ylläpitävät 

ja uusivat (aktivoivat) korjaustoimet, joita on tarpeen tehdä rakennuksen laadun säilyttä-

miseksi. Samoin tarvitaan harvemmin toistuvia peruskorjauksia. Korjausrakentamisessa 

on huomioitava myös asiakkaan laatuvaatimusten kasvu. Näitä seikkoja selvennetään 

kuvassa 10, josta ilmenee myös staattisten (mm. runko ja perustusrakenteet) ja dynaa-

misten (pintarakenteet ja talotekniset järjestelmät) osien eriaikainen vanheneminen. Dy-

naamisten rakenteiden uusiminen tulee ajoittaa niiden elinkaarien päättymisvaiheisiin. 

Staattiset rakenteet puolestaan eivät juuri vanhene, mikäli ne on toteutettu ilman raken-

nusvirheitä. [1, s. 27–28.] 
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Kuva 10. Dynaamisten ja staattisten rakenteiden vanhenemisen aikasuhde [1, s. 28.]. 

 

Korjausrakentamisen vaikutus elinkaaritalouteen 

Rakennus uusiutuu teknistaloudellisen käyttöiän aikana, jolloin rakennusosia uusitaan 

pienempinä rakennusosittaisina korjauksina sekä laajemmin toteutettavina korjauksina. 

Nämä tehdään harkiten rakennusosakohtaisesti seuraavanlaiset tekijät huomioiden: 

 

• käyttäjien ja asiakkaitten viihtyvyys korjauksen aikana 

• kuntoarvio, energiakatselmus ja kuntotutkimus tulokset 

• vuokra-ajan kesto (jos tarpeen) 

• investointivarallisuus 

• rakennuksen taloudellinen käyttöarvio 10–20 vuoden päähän. 
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Tarpeellisia korjauksia ei voida yleensä siirtää vuosia eteenpäin, sillä rappioituminen ete-

nee ja syntyy ns. korjausvelkaa, mikä ei ole perusteltua elinkaaritaloudellisesti eikä ra-

kennuksen käytettävyyden kannalta. Ainoa peruste korjaamattomuudelle on silloin kun 

rakennuksen käyttötarve on loppumassa. Kuva 11 havainnollistaa rakennusosakohtaista 

kronologiaa. Elinkaaren umpeutuessa tarvitaan kunnossapitokorjauksia ja nopeimmin 

kuluvien osien uusintaa kiinteistönhoidon tai ylläpitävän korjaustoiminnan keinoin. [1, s. 

29–30.] 

 

Kuva 11. Rakennusosien kunnostamisen jaksotus [1, s. 30.]. 

Toimintamallit korjausrakentamisen ja käyttöiän ohjauksessa 

Korjausrakentamisessa laatu- ja laajuus määritetään asiakastarpeiden, energiakatsel-

musten, sekä kuntoarvioiden- ja tutkimusten pohjalta. Näiden lisäksi laajuuteen vaikuttaa 

rakennukselle asetetut tulevaisuuden näkymät (ks. kohta 2.5, s.16). Voi olla tarpeen 

tehdä energiatalouden ja laadun parantamisen lisäksi jopa käyttötarkoituksen muutoksia 

ja laajennuksia.  Käyttöikään ja elinkaaritalouteen vaikutetaan toimivalla korjausrakenta-

misen ohjauksella, jonka prosessointiin tarvitaan toimivaa toimintamallia. [1, s. 31.] 

Kiinteistön omistajien tulisi laatia korjausrakentamiseen oma toimintamalli mikä käsittää 

korjausrakentamisen kulun kokonaisuudessaan. Toimintamallin rakenne voi olla yleinen 
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(ks. kuva 12) mutta yksityiskohtaisempi määrittely on usein organisaatio- ja kohdekoh-

tainen. [1, s. 31.] 

 

Kuva 12. Korjausrakentamisen prosessikuvaus, esitettävät osa-alueet [1, s. 31.]. 

Prosessin alku on elinkaaritalouden ja käyttöiän kannalta merkittävin vaihe, sillä siinä 

tehdään päätökset korjauksista. Päätöksen pohjana tulisi olla tieto nykytilanteesta sekä 

tulevaisuuden näkymistä ja tarpeista. Päätökseen vaikuttavat mm. seuraavat rakennusta 

koskevat kysymykset:  

• Mikä on rakennuksen ikä, kunto ja jäljellä oleva käyttöikä ennen suuria in-
vestointitarpeita? 

• Millainen korjaushistoria on? 

• Miten rakennus sijoittuu muihin samankaltaisiin rakennuksiin mm. ylläpito-
kustannusten ja menekkien osalta? 

• Palveleeko nykyinen sijainti tulevaisuuden tarpeita? 

• Millainen on odotettavissa oleva rakennuksen rahallinen tuotto?  
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• Onko mahdollista tehdä pitkäaikaista vuokrasopimusta käyttäjän kanssa 
esim. 10 vuoden ajalle? 

• Mikä olisi rakennuksen nykytilanmukainen myyntituotto ja olisiko varat 
mahdollista sijoittaa paremmin? 

Päätöstä tehtäessä harkitaan useita vaihtoehtoja ml. rakennuksesta luopumista. Kuva 

13 esittää pelkistetyn mallin rakentamispäätöksen tekijöistä ja lopputuloksesta. [1, s. 32.] 

 

Kuva 13. Korjausrakentamispäätöksen vaihtoehtokaavio harkinnan tueksi [1, s. 33.]. 

Rakennus voi jäädä käyttämättömäksi monestakin syystä. Tyypillisesti ongelma muo-

dostuu käyttäjän vaihtumisesta ja uuden löytämisen vaikeudesta. Tyhjillään oloaikaan 

vaikuttaa moni seikka (ks. kohta ”vaikuttaminen teknistaloudellisesta näkökulmasta”, s. 

15), joiden pohjalta jatkopäätös muodostuu. Jos uutta käyttäjää ei löydetä, on tarpeen 

harkita rakennuksen myyntiä tai purkamista. Purkaminenkin työ ja jätekustannuksineen 

on usein perusteltu kokonaistaloudellinen vaihtoehto. Rakennuksen säilöminen puoles-

taan antaa lisäaikaa kokonaistilanteen kartoittamiseen lopullista päätöstä varten. Tällöin 

ylläpitokustannukset minimoidaan.  
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Rakennuksen säilömistapoja ovat: 

• Lämmityssäilömisessä lämpötila pidetään mahdollisimman alhaisena (6–
12 ast.) ja muut kustannukset minimoidaan. 

• Kuivaussäilömisessä lämmitys poistetaan ja kuivatus hoidetaan kuivaus-
tekniikalla.  

• Kylmäsäilömisessä hyväksytään rakennuksen tuhoutuminen runkoa lu-
kuun ottamatta, jolloin perusparannus tehdään käyttötarkoituksen löydyt-
tyä. 

Kunnollinen ja taloudellisesti optimaalinen säilöminen on vaikea tehtävä. Tätä varten löy-

tyy atk-ohjelmistoja, joilla menetelmä optimoidaan ja kartoitetaan budjetti säilöntäajan 

menekkitietoineen. [1, s. 34–35.]  

Kiinteistönhoidon vaikutus rakennuksen elinkaaressa 

Kiinteistönhoidolla ja teknisellä huollolla pyritään takaamaan rakennuksen hyvä ja asian-

mukainen toimivuus, sekä pidetään kurissa rakennusosien vauriot mahdollisimman pit-

kän käyttöiän takaamiseksi. Kuvassa 14 havainnollistetaan huollon ja kunnossapidon 

vaikutusta rakennuksen elinkaareen, sekä laatutason säilymiseen. [1, s. 37–38.] 

 

Kuva 14. Huollon ja kunnossapidon vaikutus rakennuksen elinkaareen, sekä laatutason säilymi-
seen [1, s. 38.]. MH = Määräaikaishuolto luo edellytykset rakennuksen jatkuvalle toimivuu-
delle, vähentää kunnossapitokorjaustarvetta, sekä pidentää rakennusosien elinkaarta. KU = 
Kunnossapidolla kunnostetaan ja uusitaan nopeasti kuluvia rakennusosia, sekä pidennetään 
niiden elinkaarta. UU = Rakennusosan uusinta. H = Rakennusosan elinkaaren pidentäminen 
oikein ajoitetuin huolto- ja kunnossapitotoimin. 
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Huoltotoimenpiteet määritetään määräaikaishuoltoperiaatteisesti kuukauden, vuoden ja 

useamman vuoden jaksoittaisiksi toimiksi. Kiinteistönhoidon vuosittain toistuva suunnit-

telu-, budjetointi-, toteutus- ja seurantaprosessi tuottaa jatkuvasti tietoa korjausrakenta-

miseen. Muunmuassa kustannus- ja menekkiseuranta tuottaa usein energiataloutta pa-

rantavia toimenpide-ehdotuksia. Käyttö- ja huoltotasolla tehtävät korjaukset tehdään vä-

littömästi palautteiden ja menekkiseurannan perusteella. Kunnossapito- ja investointi-

hankkeet määritellään pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS ks. luku 3.4) jos niillä saa-

vutetaan esim. energiatehokkuuden paranemista kannattavasti tai kun rakennusosat ja 

talotekniset järjestelmät on tarpeen uusia tai peruskorjata. Kuvassa 15 havainnolliste-

taan kiinteistönhoidon suunnittelu-, toteutus- ja seurantaprosessia, jonka avulla voidaan 

tehdä korjaustarve-ehdotuksia kiinteistöhoitokustannusten vähentämiseksi. [1, s. 38–

39.] 

 

Kuva 15. Kiinteistönhoidon suunnittelu-, toteutus- ja seurantaprosessi [1, s. 39]. 
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Huoltokirja on oiva apuväline huoltotoimien laiminlyönnin estämisessä ja energiatehok-

kuuden hyvänä ylläpitämisessä. Huoltotoimintoja ei myöskään kannata ylimitoittaa kiin-

teistönhoitokustannusten (ks. kuva 16) tehottoman kasvamisen vuoksi. [1, s. 40.] 

 

 

Kuva 16. Huollon vaikutus kustannuksiin ja huoltotyöllä saavutettuun hyötyyn [1, s. 40.]. Suora 1 
kuvaa huoltokustannusten kehittymistä huoltotoimia lisäämällä, käyrä 2 kuvaa kuinka huollon 
lisääminen vaikuttaa huoltotyöllä saavutettuun hyötyyn, käyrä 3 kuvaa huoltotyökustannusten 
optimialuetta 

Huollon ”viritysasteet” on kuvattu kirjaimin A–D. Niissä tarkastellaan kohteen kriittisyyttä 

huollon mitoituksen kannalta. Kriittisyys muodostuu rakennus- ja tilakohtaisesti. Yleisenä 

ohjeena rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiselle tarkkuudelle voi olla: A = tavanomai-

set asuin- ja varastorakennukset, B = yleisimmät toimisto-, koulu- yms. kohteet, C = ter-

veydenhuolto- sekä vaativat majoitus- ja toimistotilat, D = vaativat teollisuus-, tuotanto-, 

laboratorio ja muut erityistilat. Ryhmien valinnassa on aina huomioitava kohteen kriitti-

syys toimintahäiriöiden, turvallisuuden ja kustannusten syntymisen kannalta. [1, s. 40–

41.] 
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3 Rakennusten LVIA-teknisen nykykunnon selvittäminen ja korjaustar-
peet  

3.1 Rakennuksen kunto ja arvio 

Säännöllisesti tehdyn arvion avulla rakennuksen arvosta, teknisestä kunnosta ja ener-

giataloudesta saadaan kokonaiskäsitys ja korjaukset voidaan ajoittaa oikein. Ennakoiva 

lähestymistapa luo mahdollisuudet perusteelliselle asioiden käsittelylle. [6, s. 47.] 

Rakennuksen kuntoa pystytään arvioimaan rakennusosien rappioitumisen näkökul-

masta, kiinteistönhoidon, vikojen, korjausten ja korjaustoiminnan laadun perusteella. Eri-

tyisesti teknisen huollon osalta laiminlyönnit näkyvät jälkijättöisesti vikatiheyden kas-

vuna, sisäolosuhteiden heikentymisenä ja usein myös energian kulutuksen kasvuna. 

Kunnossapidon laiminlyönnistä voi seurata myös käyttöhäiriöitä, sisäilmaongelmia, ter-

veyshaittoja ja omaisuuden ennenaikaista tuhoutumista. Rakennuksen kunnosta ja käyt-

tökelpoisuudesta huolehtiminen koko sen elinkaaren aikana mahdollistaa vastuullisen 

kunnossapidon, jota varten on hyvä laatia suunnitelmallinen kiinteistönpito-ohjelma 

missä otetaan kantaa rakennuksen tulevasta käytöstä. Esim. kehittävä linjaus tarkoittaa 

rakennuksen käytettävyyden, laadun ja energiatehokkuuden parantamista, kun taas ra-

kennuksen säilyttävässä tai siitä luopuvassa linjauksessa investointityyppisille korjauk-

sille ei ole perusteita. [5, s. 93.] 

3.2 Rakennuksen kuntoarvio ja sen laadinnan tavoitteet 

Kuntoarvion tarkoitus on aistinvaraisten ja kokemusperäisten rakenteita rikkomattomien 

havaintojen pohjalta kertoa rakennuksen omistajalle kohteen sen hetkinen kunto- ja kor-

jaustarpeet, jotka toimivat kunnossapitosuunnittelun lähtötietoina. Kuntoarviosta saa-

daan yleiskäsitys kohteen kunnosta ja tarvittavista korjauksista maltillisin kustannuksin. 

Kuntoarvio voi kohdistua tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoalueiden 

kunnon määrittämiseen. Laajuus voidaan määrittää myös tarveperusteisesti. Piileviä vi-

koja ei kuntoarviossa huomioida, minkä vuoksi kuntoarviossa esitetään suosituksia eril-

listen kuntotutkimusten tekemiseen.  [5, s. 93; 6, s. 47.] 
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3.3 Rakennuksen kuntoluokitus, tekninen arvo, korjausvastuu ja korjausvelka 

Kuntoarvion pohjalta saadaan muodostettua rakennuksen osille kuntoluokitus ja kustan-

nusosuuksien mukaan painotettuna koko rakennuksen kuntoluokka mikä lähtökohtai-

sesti perustuu rakennusosien tilastolliseen käyttöikään. Kuntoluokituksen pohjalta voi-

daan määrittää rakennuksen tekninen arvo, korjausvastuu ja -velka. Tekninen arvo muo-

dostuu jälleenhankinta-arvon, sekä kunkin rakennusosan kustannusosuuden ja käyttö-

ajan pituuden tuloksena. Korjausvastuulla kuvataan lineaarista arvon alenemista raken-

nuksen ikääntymisen vuoksi. Korjausvelka puolestaan sitä arvoa mikä ylittää rakennus-

osalle asetetun käyttöiän. Eri rakennus- ja järjestelmäosille on koottu yleisesti käytettyjä 

käyttöikätietoja. [5, s. 104–106.] 

3.4 Rakennuksen kunnossapitosuunnitelma (PTS) ja korjausohjelma 

Kuntoarviossa esitetään kunnossapitosuunnitelmaehdotus minkä pohjalta laaditaan var-

sinainen kunnossapitosuunnitelma esim. 10 vuodelle [6, s. 48]. 

Korjausajankohdat voidaan määrittää rakennuksen korjaustarpeiden ollessa selvitettynä 

energiatehokkuuden parantamisen ja rakennusosien ikääntymisen ja kunnon osalta kus-

tannuksineen. Korjausten ajoituksessa huomioidaan korjausten kiireellisyys ja häiriöt 

käyttäjille. [5, s. 107–108.]  

Kunnossapitosuunnitelmat puolestaan toimivat pohjana rakennuksen korjausohjelman 

laadinnalle (ks. kuvat 17 ja 18). Korjaussuunnitelmassa huomioidaan teknisestä kun-

nosta-, tilojen käytöstä, omistajan muuttuneista tarpeista tms. syistä johtuvat tarpeet. 

Korjaussuunnitelma on laajempi kokonaisuus, jossa yhdistetään tekniset korjaustarpeet, 

omistajan suunnitelmat, käyttäjien toiveet sekä taloudelliset resurssit. Korjaus- ja kun-

nossapitotarpeet määritetään kustannuksineen jaksotettuna ohjelmaan eri vuosille ja se 

voidaan jakaa esim. kunnossapitotöihin, perusparannushankkeisiin ja laajennuksiin. [6, 

s. 47.] 
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Kuva 17. Korjausohjelman laadinta vaiheittain [6, s. 48]. 
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Kuva 18. Korjausohjelman käyttöönotto ja ylläpito vaiheittain [6, s. 48]. 

4 LVIA-tekniseen korjausrakentamiseen investoiminen ja sen kannatta-
vuus 

Lähtökohdat investoinnille ja sen alustava kartoitus  

Kiinteistön hankinta tai perusparannus on investointi ja yleensä suuri sijoitus, jonka ole-

tetaan maksavan itsensä pitkällä aikavälillä takaisin. Rakennusalalla investoinnit ovat 

pitkävaikutteisia, ja niiden seurauksena muodostuvat tuotot ja hyödyt sekä kustannukset 

jakaantuvat investoinnin koko elinkaarelle. Investointien kannattavuuden tarkastelu edel-

lyttää analyysejä, jotka sisältävät tietojen hankintaa, välillisten vaikutusten, oletusten ja 
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riskien arviointia sekä erilaisten laskentamenetelmien soveltamista päätösten tueksi. Ta-

loudellisuusvertailuissa kustannukset muodostetaan samanarvoisuusyhtälöillä samaan 

ajanhetkeen. Pitkästä aikajänteestä johtuen tulevat tuotot, hyödyt ja kustannukset on 

luotettavinta arvioida reaalisina arviointiajankohdan rahan arvolla, sillä ne tavanomai-

sesti muuttuvat reaalisesti hitaasti. Reaalikorko muodostuu nimelliskoron ja inflaation 

erotuksesta. [3, s. 35–36; 4, s. 58; 7, s. 52.] 

 Hankintakustannus muodostuu järjestelmän, rakennusosan tai laitteen hankintahin-

nasta sekä asennus- ja kuljetuskuluista. Rakennuksen osalta ns. pääoma- tai investoin-

tikustannukset kattavat rakennuttajan kustannukset, rakennuskustannukset ja rakennuk-

sesta luopumisen edellyttämät kustannukset. Rakennuskustannusten arvioinnissa käy-

tetään yleisesti tunnettuja kustannusarviomenetelmiä ja -lähteitä. Laskelmissa tulee kiin-

nittää erityinen huomio tekijöihin, jotka aiheuttavat eroja eri vaihtoehtojen välille. Jos tar-

kasteltavilla vaihtoehdoilla on vastaava samansuuruinen vaikeasti arvioitava kustannus, 

ei sen tarkkaa arviointia ole tarpeellista suorittaa. [3, s. 35 - 36.]  

5 Kiinteistöstrategia 

Kiinteistöjohtamisessa arvioidaan myös asioiden muuttumista tulevaisuudessa erilaisin 

laskelmin ja seuraamalla ympäristön kehittymistä. Laskenta ja seurantamenetelmät ovat 

täsmällisiä mutta tulevaisuus tuo arviointiin epätarkkuutta. Siksi laskelmia tulee osata 

käyttää ja tulkita oikein. Muutosten ilmaiseminen suhteellisesti edelliseen vuoteen johtaa 

pitkällä aikajänteellä epäuskottavaan lopputulokseen, minkä vuoksi laskelmissa tulisi 

huomioida myös lineaarinen tai taantuva kehitys. [9, s. 48–49.] 

Kiinteistönpito 

Kiinteistönpitostrategiassa määritetään ylläpitotoimintaan ja vuokraukseen liittyvät omis-

tajan ja kiinteistön väliset pääasialliset vaikuttajat. Päämääränä on tunnistaa omistajan 

tavoitteet ja löytää soveltuvat toimintamallit, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavutta-

misen resurssit ja osaaminen huomioiden. Koko organisaation tasoinen strategiamäärit-

tely asettaa puitteet pienempien yksiköiden toimintasuunnittelulle. [9, s. 50–51.] 
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Lähtökohtien määrittämistä varten selvitetään kiinteistökannan tarkoitus ja erilaiset asi-

akkuudet, talouden suhdanteet ja sen kehityssuunnan ennuste, ympäristön muuttuminen 

sekä omistajaorganisaation sisäiset muutokset (tilojen soveltuvuus toimintaan, osto- ja 

myyntitarjoukset). Lisäksi analysoidaan aikaisempien tavoitteiden toteutuminen ja kes-

keiset kehittämiskohteet. Tavoiteasettelussa tulee määrittää konkreettiset taloudelliset 

tavoitteet muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteille tulee määrittää tärkeysjärjestys 

sekä tarkastella säännöllisesti niiden realistisuutta ja ajantasaisuutta. Olennaista on 

myös määrittää ostopalveluiden käyttö. [9, s. 50–52.] 

Muita tavoitteiden asettamisessa huomioitavia seikkoja ovat mm.: 

• kiinteistökannan vähentäminen tai lisääminen 

• kiinteistökannan arvon säilyttäminen tai nostaminen 

• investointipyrkimykset 

• muuttotarpeiden ja kustannusten vähentäminen 

• mahdolliset yhteistyökumppanit 

• asiakastavoitteet 

• henkilöstötavoitteet 

• sosiaalipoliittiset tavoitteet 

• rahoituslähteiden hyödyntäminen [9, s. 51]. 

5.1 Kiinteistöjen arvottaminen ts. salkkuihin jakaminen 

Rakennuskohtaisesta kiinteistöjen arvottamisesta (salkkuihin jakamisesta) on suurta 

apua rakennuksen elinkaaren aikaisten tarpeiden toteuttamisessa. Tämän tavoitteena 

on luoda kiinteistömassan hallintaan strategia sekä ohjelmallinen työkalu kiinteistöjen 

luokittelua varten. Salkut voivat olla esim.  

• kohteet, jotka pidetään ja joita ylläpidetään  

• kohteet, jotka pidetään niitä kehittäen  

• kohteet, joista kehittäen luovutaan  

• kohteet, joista luovutaan sellaisenaan  

• säilytettävät ns. imagorakennukset. 
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Tuottamaton ja käyttämätön kiinteistömassa on rasitteena ylläpitokulujen vuoksi. Priori-

soimalla kohteita mm. toiminnan kannalta välttämättömiin kiinteistöihin pystytään keskit-

tämään olemassa olevat resurssit tärkeimpiin kohteisiin ja näin pystytään kehittämään 

oleellisinta kiinteistökantaa. [5, s. 23; 10, s. 13–17; 11, s. 8.] 

5.2 Arvottavat tekijät salkkuihin jakamisessa 

Arvottamisen periaatteet ja kysymykset määritetään omistajan tarpeista ja näkökohdista 

käsin. Esimerkiksi kunnallisessa omistuksessa ei välttämättä tavoitella voittoa kiinteistö-

jen omistamisesta vaan tavoitteena on tarjota palveluita ja toimitiloja eri hallintokunnille 

ja kuntalaisille kestävästi. Kiinteistöjen tuotolla tulee tällöin kyetä ylläpitämään ja säilyt-

tämään kiinteistöt kestävästi pitkällä aikajänteellä. Salkkuihin jako prosessin perustana 

on kiinteistön nykyarvo- ja korjausvelkamääritykset yhdessä laadittujen kuntoarvioiden 

kanssa. Korjausvelka muodostuu kiinteistön nykyisen kuntotason ja valitun optimikunto-

tason välisestä erotuksesta (ks. kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Korjausvelan muodostuminen [11, s. 9]. 
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Arvottamisen määrittävät tekijät 

Arvottamisen määrittäviä tekijöitä voivat olla mm.: 

• tekninen kunto 

• toiminnallinen kelpoisuus, käyttötarkoitus 

• talous 

• sijainti- ja ympäristön palvelut  

• kysyntä ja sitoutuminen 

• julkisuus ja imago. 

6 Tutkimusongelma ja sen tulokset 

Edellä käsitellyn elinkaaritekniikkaan liittyvän taustatutkimuksen teoriaa hyödyntäen laa-

ditaan Lahden seurakuntayhtymän kiinteistökantaa koskeva nykytilannekartoitus ja koh-

teiden arvottaminen.  

Nykytilanteen määrittäminen perustuu yhtymän tekniseen-, hallinnolliseen ja ylläpidolli-

seen kiinteistödokumentaatioon sekä jossain määrin kiinteistöpäällikön kanssa käytyihin 

tarkentaviin keskusteluihin.  

Kohteiden arvottaminen pohjautuu tekniseen kuntoon, energiankäyttöön, käyttöasteisiin, 

ylläpitokustannuksiin ja julkikuvallisiin tekijöihin. Nämä ovat ns. arvotekijöitä. Arvottamis-

menettelyä varten laaditaan arvotekijäkohtainen mekanismi kokonaispisteytyksen muo-

dostamista varten. Kokonaispisteytyksen ja arvotekijätulosten pohjalta kiinteistöt arvote-

taan ja jaetaan muodostettaviin salkkuihin mitkä ohjaavat kiinteistöihin kohdistuvia rat-

kaisuja tulevaisuudessa. Pisteytyksessä on pääpaino rakennusten keskinäisellä vertaa-

misella, ts. rakennusten arvottaminen painottuu tuloksiin, joiden vertailukohtana ovat 

muut tarkasteltavat rakennukset eikä niinkään Suomen rakennuskanta yliottaen.  
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6.1 Johdanto kiinteistökantaan 

Julkisyhteisöjen kiinteistöt ja toimitilat muodostavat merkittävän osan julkisesta kiinteis-

tökannasta, joka muodostuu käyttötarkoitukseltaan hyvin erityyppisistä rakennuksista. 

Nämä puolestaan on rakennettu tietynlaisiin ”erityistarpeisiin”, jotka eivät välttämättä so-

vellu muuhun käyttöön. Tämän vuoksi julkisyhteisöjen hallinnoimaa kiinteistömassaa oh-

jaavat erilaiset periaatteet kuin kiinteistöbisneksessä, jonka tavoite on tuoton maksi-

mointi. Julkishallinnon tulee palvelujensa vuoksi ylläpitää omaan käyttöön sopivia ja hy-

väkuntoisia sekä tilankäytöltään tehokkaita kiinteistöjä. Palvelujen tuottamisessa keskei-

sinä lähtökohtina ovat turvalliset ja terveelliset tilat.   

Täsmällinen kiinteistönhallinta edellyttää selkeää kiinteistönhallintastrategiaa. Tilatehok-

kuus on avainasemassa toimitilakustannuksissa. Ylimääräinen, tuottamaton, käyttämä-

tön tai alhaisella käyttöasteella oleva kiinteistömassa on rasite kiinteistötaloudelle. Tilo-

jen ja niiden määrän sopeuttaminen tarpeeseen sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttä-

minen riittävällä tasolla kalliiden peruskorjausten vaihtoehtona on vastuullista ja koko-

naistaloudellista toimintaa.  

Kiinteistönhallintastrategian toteuttaminen muodostaa tarpeen kiinteistöjen arvottami-

selle ja salkkuihin jakamiselle. Kiinteistömassasta on pystyttävä erottamaan mm. toimin-

tojen ylläpidon kannalta tärkeät kiinteistöt, mahdolliset muuhun käyttöön kehitettävät 

kiinteistöt ja tarpeettomat kiinteistöt.  

6.2 Tilat ja kiinteistöt 

Kiinteistöjen nykytilanne ja ennusteet tulevien vuosien kehityksestä näyttävät siltä, että 

nykyiset ja tulevat kiinteistöjen ylläpito- ja korjausmäärärahat eivät tule riittämään tämän-

hetkisen kiinteistömassan säilyttämiseen verotulojen vähentyessä. Arvioiden mukaan 

Lahdessa kirkkoon kuuluvien määrä laskee vuoteen 2027 mennessä alle 60 %:iin. 



33 

 

Yhä suurempi osa kustannuksista menee kiinteistöjen ylläpitoon. Kiinteistöjen ylläpitoon 

varattavan rahasumman on vuosittain kasvettava, jotta kiinteistöt voidaan pitää nykyi-

sessä kunnossa. Myös kiinteistönhoitokulut kasvavat tällä hetkellä yleistä kustannusta-

soa hieman nopeammin. 

Seurakunta ei välttämättä tarvitse omia tiloja toimiakseen laajasti ja näkyvästi yhtei-

sössä. Laajan toimintaverkon saavuttamiseksi voidaan kehittää yhteistyötä kaupungissa 

toimivien eri organisaatioiden kanssa.  

Nykyisten tilojen viihtyisyys ja tekninen taso on vaihtelevaa. Tilojen muunneltavuuteen 

ja viihtyisyyteen ei juuri ole aiemmin kiinnitetty huomiota. Vanha rakennuskanta tuo 

haasteita tilojen monimuotoisuuden lisäämiselle. Onnistuminen voi edellyttää ajoittain 

myös toimintojen suuntaamista tilan asettamilla ehdoilla kohteittain. Uusia investointeja 

harkittaessa on tarpeen tehdä aina tilatarveselvitys, hankeohjelma ja kustannusarvio, 

jossa huomioidaan myös elinkaarikustannukset. Sen jälkeen tehdään varsinainen inves-

tointipäätös. Peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä pyritään huomioimaan 

toiminnan asettamat tekniset vaatimukset, toiminnallisuus ja sen muokattavuus sekä 

energiatehokkuus.  
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Taulukko 1. Tarkastelussa mukana olevat seurakuntayhtymän rakennukset. 

Nimi 

Bruttoala  
(brm²) 

Tilavuus  
(rm³) 

Raken-
nus- 
vuosi 

Peruskor-
jaus- 
vuosi 

          

Ahtialan seurakuntakeskus 1 247 5 050 1997 
 

Harjunalustan seurakuntakoti 550 1 720 1947 2016 

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta 318 890 1967 
 

Heinäsaari keittiö-ruokala 224 615 1970 
 

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat 251 690 1978 
 

Heinäsaari päärakennus 120 275 1950 
 

Jalkarannan seurakuntakoti 805 3 350 1980 2017 

Joutjärven kirkko 2 892 15 900 1962 2005 

Kiint. Oy Ilves 4 000 18 590 1968 2007 

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 3 465 12 610 1940 2009 

Kirkkokatu 7 585 2 100 1905 2004 

Kunnaksen seurakuntakoti 375 1 550 2002 
 

Launeen kirkko 1 611 6 221 1953 2001 

Liipolan seurakuntakeskus 1 408 6 405 1975 
 

Luomaniemen Päärakennus 1 818 7 480 2014 
 

Luomaniemen Ruokala 590 2 590 2014 
 

Luomaniemen Wanha 159 570 1900 2006 

Metsäpellon seurakuntakoti 560 1 800 1986 
 

Mukkulan seurakuntakeskus 1 215 5 300 1992 
 

Nastolan Kirkko 1 008 7 800 1802 
 

Nastolan Seurakuntatalo 2 668 8 740 1966 2008 

Renkomäen seurakuntakoti 405 1 530 1996 
 

Ristinkirkko 3 070 19 250 1978 2004 

Salpausselän kirkko 1 275 5 750 1972 
 

Siikaniemen majoitusrakennus 1 625 5 760 1984 
 

Siikaniemi päärakennus 2 480 10 520 1984 
 

Upila päärakennus 250 800 1780 1981 

Upilan majoitusrakennus 523 1 780 2005 
 

          

Yhteensä 35 497 155 636     
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6.3 Kiinteistöjen salkkuihin jakamisen tavoite  

Salkkuihin jakamisen eli kiinteistöjen arvottamisen tavoitteena on luoda kiinteistömassan 

hallintaan strategia sekä ohjelmallinen työkalu, jolla kiinteistöt voidaan luokitella eri salk-

kuluokkiin. Kiinteistömassasta pyritään erottamaan soveltuviin kategorioihin luokiteltavat 

kohteet.  

Ylimääräinen tuottamaton ja käyttämätön kiinteistömassa on taloudellisena rasitteena. 

Salkkuihin jakamisen pohjalta pystytään keskittämään käytössä olevat resurssit ja talou-

delliset intressit kehittämään ja ylläpitämään oleellisinta kiinteistökantaa.  

Kiinteistömassasta valtaosan tulisi muodostua toiminnan kannalta välttämättömistä kiin-

teistöistä. 

6.4 Arvottamis- ja pisteytysperusteet 

Arvottamisen periaatteet nousevat omistajan tarpeista ja näkökohdista. Seurakuntayh-

tymä ei tavoittele voittoa kiinteistöjen omistamisesta, vaan tarkoituksena on pystyä tar-

joamaan palveluiden vaatimat tilat. Kiinteistöjen tuotoilla pitäisi pystyä ylläpitämään ja 

säilyttämään kiinteistöt tarkoituksenmukaisina pitkällä aikajänteellä. Kiinteistön nyky-

arvo- ja korjausvelkamääritykset kuntoarvioiden kanssa muodostavat perustan perus-

teellisemmalle salkkuihin jakamiselle. Tässä selvityksessä salkkuihin jakaminen pohjau-

tuu pelkistettyihin kiinteistömassan dokumentaation pohjalta tehtäviin päätelmiin. Lähtö-

kohtana on vertailla keskenään olemassa olevaa kiinteistömassaa. 

Pisteytyksen tarkoitus on jakaa kiinteistöt osa-aluekohtaisesti keskinäiseen paremmuus-

järjestykseen tarkasteltavien osa-aluekohtaisten (esim. käyttöaste) tulosten perusteella. 

Pisteytys muodostetaan osa-alueittain parhaan ja heikoimman kohteen tuloksen väliar-

voskaalalle jakamalla väli neljään osaan. Pistetulos (1–4) määräytyy sen mukaan, miten 

kiinteistö sijoittuu väliarvoasteikolla. Kaikilla eri osa-aluekohtaisilla tekijöillä on saman-

suuruinen painotus. 
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6.5 Kiinteistömassan kokonaisvaltainen tekninen nykykunto 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen kuntoisuusluokkaa, jonka 

perusteella voidaan havainnollistaa kiinteistöjen keskinäinen sijoittuminen arvosteluas-

teikolla, sekä yleinen kuntoisuustasoarvo. 

Arvottaminen 

Tarkastelussa tekninen kuntoprosentti muodostuu teknisen arvon ja jälleenhankinta-ar-

von suhteesta 11/2016 tilanteen mukaan. Laskenta pohjautuu Haahtela kustannustie-

toon.  

Kiinteistön tekninen kunto muodostuu siihen kuuluvien pääasiallisten rakennusten kes-

kimääräisen kunnon perusteella. Esimerkiksi leirikeskuskiinteistöissä voi olla useampia 

rakennuksia. Korjausvelkaa ei huomioida tässä osassa vaan siitä on erillinen arvottamis-

menettely. 

Yhteismitalliset kuntoarviot sekä korjausvelkamääritykset ovat edellytys tasapuoliseen 

vertailuun. Teknisen kunnon arvioinnissa huomioidaan kohteen rakennusvuosi ja tehdyt 

peruskorjaukset.  

Taulukosta 2 nähdään rakennusten pisteytys asteikko kuntoisuusluokan mukaan. Kukin 

positiivinen pistearvo käsittää 15 %:n vaihteluvälin kuntoisuusasteesta. Jäljelle jäävä 40 

%:n kuntoisuusaste saa pistearvon nolla. Rakennuskohtainen kuntoisuusluokittelu on 

opinnäytetyön liitteenä (liite 1). 

Taulukko 2. Rakennuksen pisteytys kuntoisuusluokan mukaan. 

Pisteet 
Kuntoisuus-

luokka 

4 86–100 % 

3 71–85 % 
2 56–70 % 

1 41–55 % 

0 0–40 % 
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Rakennuksen kokonaisvaltainen -tekninen nykykunto arvotetaan seuraavan luokittelun 

mukaan:  

• 4 = kunto on erinomainen, laskennallinen kuntoisuusluokka 86–100 %. 

• 3 = kunto on hyvä, laskennallinen kuntoisuusluokka 71–85 %. 

• 2 = kunto on tyydyttävä, laskennallinen kuntoisuusluokka 56–70 %. 

• 1 = kunto on välttävä, laskennallinen kuntoisuusluokka 41–55 %. 

• 0 = kunto on heikko, laskennallinen kuntoisuusluokka 0–40 %. 

 

6.6 Kiinteistömassan LVI-tekninen nykykunto 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen LVI -järjestelmien kuntoi-

suusastetta. Järjestelmien jäljellä olevaa käyttöikää verrataan sen kokonaiskäyttöikään. 

Käytettävät käyttöikäindeksit (suhdeluku) muodostuvat näiden suhteesta. Kaikkien jär-

jestelmin käyttöikäindeksien summasta muodostuu kokonaisindeksi, jonka pohjalta ar-

votus tehdään. Käyttöikä muodostuu yksinkertaistetusta käyttöikäajatteluun pohjautu-

vasta kuntoarviosta LVI 01-10424 ohjekortin pohjalta [12]. 

Arvottaminen 

Kiinteistön tekninen kunto muodostuu siihen kuuluvien pääasiallisten rakennusten kes-

kimääräisen kunnon perusteella. Esimerkiksi leirikeskuskiinteistöissä voi olla useampia 

rakennuksia. Huomioitavat osatekijät ovat ilmanvaihtolaitteet, vesijärjestelmät, viemäri-

järjestelmät, lämmityslaitteet ja lämmitysverkosto. Arviointia yhteismitallistetaan oletta-

malla kaikki järjestelmät samantasoisiksi rakennusten kesken. Esimerkiksi ilmanvaihto-

saneerauksessa oletetaan, että kaikissa kohteissa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto 

ja vain ilmanvaihtokoneet saneerataan, sillä oletuksen pohjalta vanha ilmakanavisto on 

vielä käyttökuntoinen. Korjausvelkaa ei huomioida. 
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Yhteismitalliset kuntoarviot sekä korjausvelkamääritykset ovat edellytys tasapuoliseen 

vertailuun. Teknisen kunnon arvioinnissa huomioidaan kohteen rakennusvuosi ja tehdyt 

peruskorjaukset.  

Taulukosta 3 nähdään rakennusten LVI-teknisen kunnon pisteytys asteikko summain-

deksin mukaan. Kukin positiivinen pistearvo käsittää 15 %:n vaihteluvälin positiivisesta 

summaindeksistä. Jäljelle jäävä 40 %, tai negatiivinen summaindeksi saa pistearvon 

nolla. Rakennuskohtainen lvi -tekninen kuntoisuusluokittelu on opinnäytetyön liitteenä 

(liite 2). 

Taulukko 3. LVI -teknisen kunnon pisteytys summaindeksin mukaan. 

Pisteet Summaindeksi 

4 4,26-5 

3 3,51-4,25 

2 2,76-3,5 

1 2,01-2,75 

0 ≤2 

Taulukko 4 havainnollistaa indeksin muodostamisperiaatetta. Kullekin osajärjestelmälle 

lasketaan indeksi. Osajärjestelmien indeksien summasta saadaan summaindeksi, jonka 

pohjalta pisteytys tehdään arvottamista varten. 

Taulukko 4. Indeksin muodostaminen. 

Järjestelmä 1 

Käyttöikäarvio esim. 

25 vuotta 

  

Jäljellä oleva käyttöikä 
esim. 

10 vuotta 

Indeksi 

10 / 2 5 = 0,4 
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LVI -tekninen kunto arvotetaan seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = kunto on erinomainen, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summain-
deksistä 86–100 %. Absoluuttinen summaindeksi 4,26–5. 

• 3 = kunto on hyvä, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 
71–85 %. Absoluuttinen summaindeksi 3,51–4,25. 

• 2 = kunto on tyydyttävä, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summain-
deksistä 56–70 %. Absoluuttinen summaindeksi 2,76–3,5. 

• 1 = kunto on välttävä, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindek-
sistä 41–55 %. Absoluuttinen summaindeksi 2,01–2,75. 

• 0 = kunto on heikko, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindek-
sistä 0–40 %. Absoluuttinen summaindeksi ≤ 2. 

 

6.7 Kiinteistömassan energiankäyttö 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen energiankulutusta. Vertailut 

pohjatuvat rakennustilavuudelle jaettuun kokonaisenergiankulutukseen (kWh / m3). Koh-

teiden energiankulutus perustuu 2017/2018 tilanteeseen. 

Arvottaminen 

Kiinteistön energiankulutus arvotetaan vertaamalla kokonaisenergiankulutuksia (lämmi-

tys ja sähköenergia) rakennusten kesken. Rakennukset rinnastetaan suurimman omi-

naiskulutuksen omaavaan rakennukseen, josta muodostuu energiaindeksi (suhdeluku) 

pisteytyksen pohjaksi.  

Yhteismitallisuutta haetaan yksinkertaistetusti tarkastelemalla kokonaisenergiamäärää, 

sillä kohteiden lämmöntuotantomuodot poikkeavat toisistaan. Kaikkien kohteiden ener-

giankulutustietoja ei tähän tarkasteluun ollut saatavilla, mikä tulee huomioida lopputulok-

sen tarkastelussa. 

Taulukosta 5 nähdään tilavuusperusteiseen energiankulutukseen pohjautuva pisteytys 

asteikko indeksin mukaan. Kukin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihteluvälin minimi- ja 
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maksimi-indeksiarvon väliltä. Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa energiankulutustie-

tojen puuttuessa, arvoksi tulee nolla. Rakennuskohtainen energiankulutusluokittelu on 

opinnäytetyön liitteenä (liite 3). 

Taulukko 5. Energiankulutuksen pisteytys indeksin mukaan. 

Pisteet Indeksi 

4 0,2–0,4 

3 0,41–0,60 

2 0,61–0,80 

1 0,81–1 

0 Ei tiedossa 

 

 

Taulukko 6 havainnollistaa indeksin muodostamisperiaatetta.  

Taulukko 6. Indeksin muodostaminen. 

Kohde 1 

Sähkö ja lämpöenergioiden summa esim. 

63 kWh/rm3 

  

Energiaa kuluttavimman kohteen sähkö ja lämpöenergioiden summa 
esim. 

152 kWh/rm3 

  

Indeksi 

63 / 152 = 0,41 
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Energiankäyttö arvotetaan seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = energiatehokkuus on vertailtavien kohteiden parhaimmistoa, suhteelli-
nen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 76–100 %. Absoluuttinen 
summaindeksi 0,2–0,4. 

• 3 = energiatehokkuus on vertailtavien kohteiden keskiarvon paremmalla 
puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 51–75 %. 
Absoluuttinen summaindeksi 0,41–0,60. 

• 2 = energiatehokkuus on vertailtavien kohteiden keskiarvon heikommalla 
puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 26–50 %. 
Absoluuttinen summaindeksi 0,61–0,80. 

• 1 = energiatehokkuus on vertailtavien kohteiden heikommassa kategori-
assa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 0–25 %. Ab-
soluuttinen summaindeksi 0,81–1. 

Energiatehokkuuden arvottaminen em. tavalla asettaa kiinteistöt keskinäiseen järjestyk-

seen pelkästään tilavuutta kohti kuluvan energiamäärän pohjalta. Käyttötarkoitusluokit-

taiseen ja yleiseen valtakunnalliseen tilastotietoon pohjautuva tarkastelu puolestaan 

asettaisi kiinteistöt järjestykseen yleisesti vertailtaviksi. 

6.8 Kiinteistöjen käyttötarve, käytettävyys ja sitoutuminen  

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen käyttöasteita. Vertailut poh-

jatuvat tilastoituun rakennusten käyttödataan.  

Kirkkohallituksen vuonna 2009 antamien ohjeiden mukaisesti kirkon ja siunauskappe-

leiden käyttöasteena voidaan pitää 100 %, jos rakennuksessa on viikoittain 14 tilaisuutta 

tai toimitusta. Kokoontumistilojen osalta käyttöastetta voidaan pitää 100 %, jos viikoittai-

nen käyttöaika on 72 tuntia. Tarkasteltavat käyttöasteet perustuvat vuoden 2017 toteu-

tuneeseen tilanteeseen. 

Arvottaminen 

Kiinteistön käyttöominaisuuksia ja tarvetta pyritään hahmottamaan rakennusten käyttö-

astetarkastelun pohjalta kaikkien rakennusten kesken. Kunkin rakennuksen käyttöaste 
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rinnastetaan parhaan käyttöasteen omaavaan rakennukseen mistä muodostuu suhde-

luku pisteytyksen pohjaksi. Parhaan käyttöasteen omaava rakennus saa maksimi-indek-

sin. 

Kirkkorakennuksissa koko kirkkorakennuksen ja kirkkosalin käyttöasteet ovat toisistaan 

merkittävästi poikkeava. Tämän vuoksi kirkkosalin käyttöaste arvotetaan mukaan koko-

naiskäyttöasteen lisäksi. 

Kaikkien kohteiden käyttöasteita ei tähän tarkasteluun ollut saatavilla mikä tulee huomi-

oida lopputuloksen tarkastelussa. 

Taulukosta 7 nähdään rakennuksen käyttöasteeseen pohjautuva pisteytys asteikko in-

deksin mukaan. Kukin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihteluvälin minimi- ja maksimi-

indeksiarvon väliltä. Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa energiankulutustietojen puut-

tuessa, arvoksi tulee nolla. Rakennuskohtainen käyttöasteluokittelu on opinnäytetyön liit-

teenä (liite 4). 

 

Taulukko 7. Käyttöasteen pisteytys indeksin mukaan. 

Pisteet Indeksi 

4 0,76–1 

3 0,51–0,75 

2 0,26–0,5 

1 0–0,25 

0 Ei tiedossa 
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Taulukko 8 havainnollistaa indeksin muodostamisperiaatetta.  

Taulukko 8. Indeksin muodostaminen. 

Kohde 1 

Käyttöaste esim. 

39 % 

Vertailtavan massan korkein  
yksittäinen käyttöaste esim. 

61 % 

Indeksi 

39 / 61 = 0,64 

 

Kirkkosalien käytön arvottaminen 

Kirkkojen kirkkosaleilla on huomattavasti koko rakennuksen käyttöasteesta poikkeava 

käyttöaste. Kirkkosalien käyttöasteelle muodostetaan oma indeksiarvo em. periaatteella. 

Kirkkojen käyttöastearvotus muodostetaan kokonais- ja kirkkosalin käyttöasteindeksin 

summasta. Kokonaispistemäärän yläraja on kuitenkin neljä (4). Kirkkosalien käyttöaste-

luokittelu on opinnäytetyön liitteenä (liite 4). 

Leirikeskusten käytön arvottaminen 

Leirikeskusten käyttöastemäärittely poikkeaa em. luokittelumenettelystä.  

Leirikeskusten käyttöaste leirikeskusyksikön periaattein lasketaan keskuskohtaisesti nii-

den kapasiteetin pohjalta määritettyjen käyntimäärien suhteessa missä on mukana yö-

pyjät ja päiväkävijät. Tämän vuoksi käyttöasteet eivät sellaisenaan ole keskenään täysin 

vertailukelpoiset. Määritys on erillinen kokonais- ja majoitustilojen käyttöasteelle. 
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Kokonaiskäyttöasteelle määritetyt käyntimäärien vertailutasot / päivä: 

• Siikaniemi 98 

• Luomaniemi 47 

• Upila 48. 

 

Majoitustilojen käyttöasteelle määritetyt käyntimäärien vertailutasot / päivä: 

• Siikaniemi 35 

• Luomaniemi 13 

• Upila 14. 

Käyttöaste arvotetaan seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = käyttöaste on vertailtavien kohteiden parhaimmistoa, suhteellinen vaih-
teluväli positiivisesta summaindeksistä 76–100 %. Absoluuttinen summain-
deksi 0,76–1. 

• 3 = käyttöaste on vertailtavien kohteiden keskiarvon paremmalla puolella, 
suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 51–75 %. Abso-
luuttinen summaindeksi 0,51–0,75. 

• 2 = käyttöaste on vertailtavien kohteiden keskiarvon heikommalla puolella, 
suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 26–50 %. Abso-
luuttinen summaindeksi 0,26–0,5. 

• 1 = käyttöaste on vertailtavien kohteiden heikommassa kategoriassa, suh-
teellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 0–25 %. Absoluutti-
nen summaindeksi 0–0,25. 

6.9 Kiinteistömassan käyttökulut  

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen käyttökuluja. Tarkasteltavat 

kulut perustuvat vuoden 2017 toteutuneeseen tilanteeseen.  

Arvottaminen 

Tarkastelussa muodostetaan käyttökuluindeksit pinta-ala- ja rakennusperusteisina. Näi-

den summasta muodostuu kokonaisindeksi minkä pohjalta arvotus tehdään. Näin myös 

rakennuksen pinta-alayksikölle muodostuva kuluarvo tulee huomioiduksi. 
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Taulukosta 9 nähdään rakennuksen ylläpitokuluihin pohjautuva pisteytys asteikko indek-

sin mukaan. Kukin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihteluvälin minimi- ja maksimi-indek-

siarvon väliltä. Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa ylläpitokustannusten puuttuessa, 

arvoksi tulee nolla. Rakennuskohtainen ylläpitokustannusluokittelu on opinnäytetyön liit-

teenä (liite 5). 

 

Taulukko 9. Ylläpitokulujen pisteytys indeksin mukaan. 

Pisteet Summaindeksi 

4 5,16–6,5 

3 3,83–5,15 

2 2,49–3,82 

1 1,15–2,48 

0 Ei tiedossa 

 

Taulukko 10 havainnollistaa pinta-alaan ja koko rakennusta koskevan ylläpitokustannus-

indeksin muodostamisperiaatetta.  

Taulukko 10. Pinta-ala- ja rakennuskohtaisen ylläpitokustannusindeksin muodostaminen. 

Kohde 1 

Kustannus esim. Kustannus esim. 

45,9 €/m2 142 400 € 

Vertailtavan massan edullisin  
yksittäinen kustannus esim. 

Vertailtavan massan 
edullisin  
yksittäinen kustannus 
esim. 

34,3 €/m2 23 462 € 

Indeksi Indeksi 

34,3 / 45,9 = 0,75 23462 / 142400 = 0,16 
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Taulukko 11 havainnollistaa summaindeksin muodostamisperiaatetta, jonka pohjalta pis-

teytys tehdään.  

Taulukko 11. Summaindeksiarvon muodostaminen. 

Kohde 1 

Pinta-alaan pohjautuva indeksi esim. 

0,75 

Koko rakennuksen käsittävä indeksi 
esim. 

0,16 

Summa indeksi 

0,75 + 0,16 = 0,91 

 

Ylläpitokustannukset arvotetaan seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = ylläpitokustannus on vertailtavien kohteiden parhaimmistoa, suhteelli-
nen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 76–100 %. Absoluuttinen 
summaindeksi 5,16–6,5. 

• 3 = ylläpitokustannus on vertailtavien kohteiden keskiarvon paremmalla 
puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 51–75 %. 
Absoluuttinen summaindeksi 3,83–5,15. 

• 2 = ylläpitokustannus käyttöaste on vertailtavien kohteiden keskiarvon hei-
kommalla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 
26–50 %. Absoluuttinen summaindeksi 2,49–3,82. 

• 1 = ylläpitokustannus on vertailtavien kohteiden heikommassa kategori-
assa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 0–25 %. Ab-
soluuttinen summaindeksi 1,15–2,48. 
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6.10 Kiinteistömassan korjausvelka 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen korjausvelkaa. Pisteytyk-

sellä järjestellään kohteet keskinäiseen järjestykseen pelkästään velkamääräperustei-

sesti. Tarkasteltavat arvot perustuvat vuoden 2018 laskennalliseen tilanteeseen.  

Tarkastelussa korjausvelkamäärä muodostuu uudis- ja nykyhinnan suhteesta (Haahtela 

kustannustieto).  

Arvottaminen 

Tarkastelussa muodostetaan korjausvelkaindeksit rakennusperusteisina. Indeksit muo-

dostuvat rakennusten korjausvelkojen keskinäisestä suhteesta. Kunkin rakennuksen 

korjausvelkamäärälle vertailuarvona on vähäisin korjausvelkamäärä vertailtavista raken-

nuksista.  

Taulukosta 12 nähdään rakennuksen korjausvelkaan pohjautuva pisteytysasteikko in-

deksin mukaan. Kukin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihteluvälin minimi- ja maksimi 

indeksiarvon väliltä. Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa korjausvelkatietojen puuttu-

essa, arvoksi tulee nolla. Rakennuskohtainen korjausvelkaluokittelu on opinnäytetyön 

liitteenä (liite 6). 

Taulukko 12. Korjausvelan pisteytys indeksin mukaan. 

Pisteet Indeksi 

4 0,76–1 

3 0,52–0,75 

2 0,28–0,51 

1 0,04–0,27 

0 Ei tiedossa 
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Taulukko 13 havainnollistaa indeksin muodostamisperiaatetta.  

Taulukko 13. Indeksin muodostaminen. 

Kohde 1 

Korjausvelka esim. 

-1 461 592 € 

Vertailtavan massan pienin 
yksittäinen korjausvelka esim. 

-298 254 € 

Indeksi 

298254 / 1461592 = 0,2 

 

Korjausvelkakustannus arvotetaan seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = korjausvelkakustannus on vertailtavien kohteiden parhaimmistoa, suh-
teellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 76–100 %. Absoluut-
tinen summaindeksi 0,76–1. 

• 3 = korjausvelkakustannus on vertailtavien kohteiden keskiarvon parem-
malla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 51–
75 %. Absoluuttinen summaindeksi 0,52–0,75. 

• 2 = korjausvelkakustannus käyttöaste on vertailtavien kohteiden keskiar-
von heikommalla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summain-
deksistä 26–50 %. Absoluuttinen summaindeksi 0,28–0,51. 

• 1 = korjausvelkakustannus on vertailtavien kohteiden heikommassa kate-
goriassa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 0–25 %. 
Absoluuttinen summaindeksi 0,04–0,27. 

6.11 Kiinteistömassan ylläpitokulujen ja käyttöasteen suhde 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen käyttökuluille ja käyttöas-

teille yhteisindeksi missä huomioituu molemmat tekijät samassa osatarkastelussa. Tällä 

pyritään arvottamaan tilankäyttötehokkuutta kustannusnäkökulmasta. Tarkasteltavat ku-

lut- ja käyttöasteet perustuvat vuoden 2017 toteutuneeseen tilanteeseen.  
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Arvottaminen 

Tarkastelussa muodostetaan käyttökulu-käyttöasteindeksit rakennusperusteisina. In-

deksit muodostuvat rakennusten käyttökuluindeksin ja käyttöasteindeksin summasta. 

Pisteytys muodostuu parhaan ja heikoimman indeksin väliseen skaalaan pohjautuen. 

Skaala jakautuu arvosteluasteikon arvojen lukumäärän mukaan.    

Tarkastelusta jää pois koko rakennuksen käyttökulumäärä, jolloin tilankäytön kustannus-

tehokkuus nousee esille. 

Taulukosta 14 nähdään rakennuksen ylläpitokuluihin ja käyttöasteeseen pohjautuva pis-

teytys asteikko summaindeksin mukaan. Kukin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihtelu-

välin minimi- ja maksimi indeksiarvon väliltä. Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa käyt-

tökulu- ja käyttöastetietojen puuttuessa, arvoksi tulee nolla. Rakennuskohtainen korjaus-

velkaluokittelu on opinnäytetyön liitteenä (liite 7). 

Taulukko 14. Ylläpitokulujen ja käyttöasteen yhteispisteytys indeksin mukaan. 

Pisteet Summaindeksi 

4 1,42–1,56 

3 1,26–1,41 

2 1,10–1,25 

1 0,94–1,09 

0 Ei tiedossa 
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Taulukko 15 havainnollistaa rakennusta koskevan yhteisen ylläpitokustannus- ja käyttö-

asteindeksin muodostamisperiaatetta.  

Taulukko 15. Ylläpitokustannus- ja käyttöasteindeksin muodostamisperiaate. 

Pinta-alaan pohjautuvan  
ylläpitokustannus indeksin 
muodostaminen 

Koko rakennuksen käsittävän  
käyttöasteindeksin muodos-
taminen 

Kohde 1 

Kustannus esim. Käyttöaste esim. 

45,9 €/m2 39 % 

Vertailtavan massan edulli-
sin  
yksittäinen kustannus esim. 

Vertailtavan massan korkein  
yksittäinen käyttöaste esim. 

34,3 €/m2 61 % 

Indeksi Indeksi 

34,3 / 45,9 = 0,75 39 / 61 = 0,64 

 

Taulukko 16 havainnollistaa summaindeksin muodostamisperiaatetta, jonka pohjalta pis-

teytys tehdään.  

Taulukko 16. Summaindeksiarvon muodostaminen. 

Kohde 1 

Ylläpitokustannusindeksi esim. 

0,75 

Käyttöasteindeksi esim. 

0,64 

Summaindeksi 

0,75 + 0,64 = 1,39 
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Ylläpitokustannuksen ja käyttöasteen yhteisarvo arvotetaan seuraavan luokittelun mu-

kaan:  

• 4 = ylläpitokustannuksen ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien koh-
teiden parhaimmistoa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindek-
sistä 76–100 %. Absoluuttinen summaindeksi 1,42–1,56. 

• 3 = ylläpitokustannuksen ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien koh-
teiden keskiarvon paremmalla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivi-
sesta summaindeksistä 51–75 %. Absoluuttinen summaindeksi 1,26–1,41. 

• 2 = ylläpitokustannuksen ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien koh-
teiden keskiarvon heikommalla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivi-
sesta summaindeksistä 26–50 %. Absoluuttinen summaindeksi 1,10–1,25. 

• 1 = ylläpitokustannuksen ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien koh-
teiden heikommassa kategoriassa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta 
summaindeksistä 0–25 %. Absoluuttinen summaindeksi 0,94–1,09. 

 

6.12 Kiinteistömassan korjausvelan ja käyttöasteen suhde 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen korjausvelalle ja käyttöas-

teille yhteisindeksi, jossa on huomioitu molemmat tekijät samassa osatarkastelussa. 

Tällä pyritään arvottamaan tilankäyttötehokkuutta tulevaisuudessa realisoituvien kustan-

nusten (korjausvelka) näkökulmasta. Tarkasteltavat käyttöasteet perustuvat vuoden 

2017 toteutuneeseen tilanteeseen. Tarkasteltavat korjausvelka-arvot perustuvat vuoden 

2018 laskennalliseen tilanteeseen. 

Tarkastelussa korjausvelkamäärä muodostuu uudis- ja nykyhinnan suhteesta (Haahtela 

kustannustieto).  

Arvottaminen 

Tarkastelussa muodostetaan korjausvelka-käyttöasteindeksit rakennusperusteisina. In-

deksit muodostuvat rakennusten korjausvelkaindeksi ja käyttöasteindeksin summasta. 

Pisteytys muodostuu parhaan ja heikoimman indeksin väliseen skaalaan pohjautuen. 

Skaala jakautuu arvosteluasteikon arvojen lukumäärän mukaan.    
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Taulukosta 17 nähdään rakennuksen korjausvelkaan ja käyttöasteeseen pohjautuva pis-

teytys asteikko summaindeksin mukaan. Kukin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihtelu-

välin minimi- ja maksimi indeksiarvon väliltä. Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa kor-

jausvelka- ja käyttöastetietojen puuttuessa, arvoksi tulee nolla. Rakennuskohtainen kor-

jausvelkaluokittelu on opinnäytetyön liitteenä (liite 8). 

Taulukko 17. Korjausvelan ja käyttöasteen yhteispisteytys indeksin mukaan. 

Pisteet Summaindeksi 

4 1,31–1,61 

3 1,01–1,3 

2 0,71–1,0 

1 0,41–0,7 

0 Ei tiedossa 

Taulukko 18 havainnollistaa rakennusta koskevan yhteisen korjausvelka- ja käyttöas-

teindeksin muodostamisperiaatetta.  

Taulukko 18. Korjausvelka- ja käyttöasteindeksin muodostamisperiaate. 

Koko rakennuksen kä-
sittävän  
korjausvelkaindeksin 
muodostaminen 

Koko rakennuksen kä-
sittävän  
käyttöasteindeksin 
muodostaminen 

Kohde 1 

Korjausvelka esim. Käyttöaste esim. 

-1 461 592 € 28 % 

Vertailtavan massan 
pienin 
yksittäinen korjausvelka 
esim. 

Vertailtavan massan 
korkein  
yksittäinen käyttöaste 
esim. 

-298 254 € 61 % 

Indeksi Indeksi 

298254 / 1461592 = 0,2 28 / 61 = 0,46 
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Taulukko 19 havainnollistaa summaindeksin muodostamisperiaatetta minkä pohjalta pis-

teytys tehdään.  

Taulukko 19. Summaindeksiarvon muodostaminen. 

Kohde 1 

Korjausvelkaindeksi esim. 

0,20 

Käyttöasteindeksi esim. 

0,46 

Summaindeksi 

0,2 + 0,46 = 0,66 

Korjausvelan ja käyttöasteen yhteisarvo arvotetaan seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = korjausvelan ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien kohteiden par-
haimmistoa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 76–
100 %. Absoluuttinen summaindeksi 1,31–1,61. 

• 3 = korjausvelan ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien kohteiden kes-
kiarvon paremmalla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta sum-
maindeksistä 51–75 %. Absoluuttinen summaindeksi 1,01–1,3. 

• 2 = korjausvelan ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien kohteiden kes-
kiarvon heikommalla puolella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta sum-
maindeksistä 26–50 %. Absoluuttinen summaindeksi 0,71–1,0. 

• 1 = korjausvelan ja käyttöasteen yhteisarvo on vertailtavien kohteiden hei-
kommassa kategoriassa, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summain-
deksistä 0–25 %. Absoluuttinen summaindeksi 0,41–0,7. 

6.13 Kiinteistöjen julkisuustekijät 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöjen statusta julkisessa ympäris-

tökuvassa.  

Julkisuustekijällä tarkoitetaan sitä imagoa, miten myönteisesti ja laajasti kohdetta arvos-

tetaan (arvostusperiaatteita ovat esimerkiksi arkkitehtuuri ja historialliset arvot sekä kult-

tuuriperinteen vaaliminen sekä soveltuvuus ympäristöönsä).  
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Tarkastelua yksinkertaistetaan rajaamalla rakennusten arvottaminen selvän arvo- ja kult-

tuuriperintö- ja muunkaltaisen statuksen omaaviin rakennuksiin. Luokittelua voisi täyden-

tää tarkempaa tarkastelua varten. Esimerkiksi joillakin rakennuksilla voi olla epävirallista 

kaupunkikuva statusta myös lähiöissä. Tämä vaatisi laajempaa selvitystyötä esim. pe-

rinneyhdistysten ja rakennusvalvontaviraston kanssa. 

Arvottaminen 

Seurakuntayhtymän kirkot ja kappelit (kappelirakennukset on rajattu tämän tarkastelun 

ulkopuolelle) ovat toiminnan keskuksia ja ne edustavat arvo- ja kulttuuriperintöä tuleville 

sukupolville. Myös Kirkkokatu 7 kiinteistö on vuonna 1905 rakennettu jugend -tyylinen 

historiallisesti arvokas rakennus, Lahden kaupungin ensimmäisiä kivirakennuksia (yhtä 

vanha kuin Lahden kaupunki. Rakennuskohtainen julkikuvaluokittelu on opinnäytetyön 

liitteenä (liite 9). 

Julkikuvalle annetaan arvo seuraavan luokittelun mukaan: 

• 4 = kiinteistöllä arvo- ja kulttuuriperintö status. 

• 1 = kiinteistöllä ei virallista julkisuustekijä statusta. 

(Luokittelua voisi täydentää tarkempaa tarkastelua varten. Esim. joillakin rakennuksilla 

voi olla epävirallista kaupunkikuva statusta myös lähiöissä.) 

6.14 Kiinteistömassan teknisen nykykunnon riskiarviointi 

Tässä tarkasteluosiossa pyritään jäsentämään kiinteistöihin sisältyviä teknisiä riskiteki-

jöitä, joiden avulla voidaan tarkentaa rakennuksen arvottamista kokonaistilanteessa.  

Kartoituksessa rakennusosat pisteytetään arvostelutaulukon mukaisesti. Kokonaispiste-

määrä muodostuu rakennusosapisteiden summasta. Rakennuskohtainen riskipistey-

tysohje on opinnäytetyön liitteenä (liite 10). 
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Arvottaminen 

Tarkastelussa muodostetaan riski-indeksit rakennusperusteisina. Indeksi (suhdeluku) 

muodostuvat rakennusten riskipisteiden keskinäisestä suhteesta. Kunkin rakennuksen 

riskipistemäärälle vertailuarvona on vähäisimmän riskin mukainen pistemäärä vertailta-

vista rakennuksista.  

Pisteytys muodostuu parhaan ja heikoimman indeksin väliseen skaalaan pohjautuen. 

Skaala jakautuu arvosteluasteikon arvojen lukumäärän mukaan.    

Taulukosta 20 nähdään rakennuksen kokonaisvaltaiseen riskipisteytykseen pohjautuva 

riskiluokitus asteikko indeksin mukaan. Vertailupisteytys tehdään indeksin pohjalta. Ku-

kin pistearvo käsittää yhtä suuren vaihteluvälin minimi- ja maksimi-indeksiarvon väliltä. 

Mikäli indeksiä ei ole voitu muodostaa riskipisteytystietojen puuttuessa, arvoksi tulee 

nolla. Rakennuskohtainen riski-indeksiluokittelu on opinnäytetyön liitteenä (liite 11). 

Taulukko 20. Riskipisteytys riski-indeksin pohjalta. 

Pisteet Riski-indeksi 

4 1,40–1,0 

3 1,70–1,41 

2 2,10–1,71 

1 2,5–2,11 

0 Ei tiedossa 
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Taulukko 21 havainnollistaa rakennusta koskevan riskivertailuindeksin muodostamispe-

riaatetta minkä pohjalta vertailupisteytys tehdään.  

Taulukko 21. Koko rakennusta käsittävän riskivertailuindeksin muodostamisperiaate. 

Kohde 1 

Kohteen riskipisteet esim. 

21 

Vertailtavan massan  
parhaat 
riskipisteet esim. 

40 

Indeksi 

40 / 21 = 1,9 

Riskipisteluokittelu arvotetaan riski-indeksin pohjalta seuraavan luokittelun mukaan:  

• 4 = riski-indeksi on vertailtavien kohteiden parhaimmistoa, suhteellinen 
vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 76–100 %. Absoluuttinen sum-
maindeksi 1,40–1,0. 

• 3 = riski-indeksi on vertailtavien kohteiden keskiarvon paremmalla puolella, 
suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 51–75 %. Abso-
luuttinen summaindeksi 1,70–1,41. 

• 2 = riski-indeksi on vertailtavien kohteiden keskiarvon heikommalla puo-
lella, suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 26–50 %. Ab-
soluuttinen summaindeksi 2,10–1,71. 

• 1 = riski-indeksi on vertailtavien kohteiden heikommassa kategoriassa, 
suhteellinen vaihteluväli positiivisesta summaindeksistä 0–25 %. Absoluut-
tinen summaindeksi 2,5–2,11. 

6.15 Kiinteistömassan LVIA-tekniikkaan kohdistuva investointitarve lähitulevaisuu-
dessa 

Olemassa olevan kiinteistömassan nykykuntoisuus käyttöikäluokituksiin pohjautuen on 

melko vaihtelevaa. Käyttöikäluokitukset ovat suuntaa-antavia, ja usein ne käytännössä 
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poikkeavat molempiin suuntiin. Tarkemmat kuntotutkimukset antavat tarkemman kuvan 

kuntoisuudesta.  

Varsinaiset lvi-saneeraukset on tehty peruskorjausten yhteydessä, jolloin niiden ajoitus 

antaa kokonaistilanteesta viitteellisen kuvan. Joitakin pienempiä ylläpitokorjauksia on 

paikoin tehty: iv-koneen uusintaa ja putkikorjauksia. Näitä ei kuitenkaan ole dokumen-

toitu. 

Nykytilanteen tarkempi kartoittaminen tulevien toimenpidetarpeiden kartoittamiseksi on 

suositeltavaa. 

7 Johtopäätökset 

7.1 Kokonaistarkastelutulokset 

Kuvaan 20 on koottu tarkasteltavien kohteiden kokonaispistemäärät. Kokonaispistemää-

rissä on huomattava, että osan kohteista osa-aluekohtaisia tietoja puuttui. Nollatulos an-

netaan mikäli osa-aluekohtainen tieto puuttuu. Tämän ei arvioitu kuitenkaan kokonais-

pistetarkastelussa olevan kovin merkittävää.  

 

Kuva 20. Tarkasteltavien rakennusten kokonaispistemäärät ja keskiarvo. 

0

5

10

15

20

25

30

35

A
h

ti
a

la
n

…

H
a
rj

u
n

a
lu

s
ta

n
…

H
e

in
ä

s
a

a
ri

 2
…

H
e
in

ä
s
a

a
ri

…

H
e
in

ä
s
a

a
ri

…

H
e
in

ä
s
a

a
ri

…

J
a
lk

a
ra

n
n

a
n

…

J
o
u

tj
ä

rv
e
n

 k
ir

k
k
o

K
iin

t.
 O

y
 I

lv
e

s

K
ir

k
k
o
k
a

tu
 5

…

K
ir

k
k
o
k
a

tu
 7

K
u

n
n

a
k
s
e

n
…

L
a
u

n
e

e
n

 k
ir

k
k
o

L
iip

o
la

n
…

L
u
o

m
a
n

ie
m

e
n
…

L
u
o

m
a
n

ie
m

e
n
…

L
u
o

m
a
n

ie
m

e
n
…

M
e

ts
ä
p

e
llo

n
…

M
u

k
k
u

la
n

 k
ir

k
k
o

N
a
s
to

la
n

 K
ir

k
k
o

N
a
s
to

la
n

…

R
e
n

k
o

m
ä

e
n
…

R
is

ti
n

k
ir

k
k
o

S
a

lp
a

u
s
s
e
lä

n
…

S
iik

a
n
ie

m
e

n
…

S
iik

a
n
ie

m
i…

U
p
ila

 p
ä

ä
ra

k
e

n
n

u
s

U
p
ila

n
…

K
e

s
k
ia

rv
o
, 

k
a

ik
k
i…

Kokonaispisteet kohteittain



58 

 

 

Tarkasteltavista rakennuksista voidaan jaotella neljä eri alaryhmää: kirkot, seurakunta-

talot, leirikeskukset ja toimitilakiinteistöt. Seurakuntatalo on yhteisnimitys kaikille seura-

kuntakeskuksille, seurakuntataloille ja seurakuntakodeille.  

Vaihteluvälit ovat huomattavat. Pääpiirteissään voidaan huomata leirikeskusten pärjän-

neen heikoiten, kirkot- ja toimitilakiinteistöt sijoittuvat likimain samaan tasoon ja seura-

kuntatalot pääosin parhaimpaan tasoon. 
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Absoluuttisia kiinteistöjen käyttöasteita tarkastellessa (ks. kuva 21) havaitaan kirkkojen 

käyttötarpeen olevan kirkkosalien käyttöasteen vuoksi suurin. Leirikeskuskiinteistöjen 

käyttöaste yltää myös kärkitasolle mutta likimain ½ koostuu niiden ulkopuolisesta käy-

töstä ulkoiseen ja sisäiseen tulotarkasteluun pohjautuen. Seurakuntatalojen ja toimitila-

kiinteistöjen käyttöasteessa on selvää parantamistarvetta.   

 

 

Kuva 21. Kiinteistöjen käyttöasteet kiinteistötyypeittäin. 
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Absoluuttisia kiinteistöjen ylläpitokustannuksia tarkasteltaessa (ks. kuva 22) havaitaan 

kirkkojen ja leirikeskusten kustannustason olevan n. 1/3, seurakuntatalojen n. ¼ ja toi-

mitilakiinteistöillä n. 1/10.  

 

 

Kuva 22. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset kiinteistötyypeittäin ilman palkkakuluja € 
/ v. 
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Absoluuttisia kiinteistöjen pinta-alaperusteisia ylläpitokustannuksia tarkastellessa (ks. 

kuva 23) havaitaan asetelman muuttuvan. Seurakuntatalojen ylläpitokustannus on liki 

1/2, kirkot edelleen n. 1/3, leirikeskusten n. 1/5 ja toimitilakiinteistöjen vähäinen osuus 

pysyy likimain samantasoisena.  

 

 

Kuva 23. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset kiinteistötyypeittäin ilman palkkakuluja 
€/m2, v. 
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Absoluuttisia kiinteistöjen korjausvelkamääriä tarkasteltaessa (ks. kuva 24) havaitaan 

kirkkojen edustavan n. 2/5, leirikeskusten, ja seurakuntatalojen n. ¼ ja toimitilojen n. 

1/10.   

 

Kuva 24. Kiinteistöjen korjausvelkamäärä kiinteistötyypeittäin. 

 

Leirikeskukset 

Leirikeskuskustannusten osuus on merkittävä osuus ylläpitokustannuksista ja korjaus-

velkamäärästä. Vaikka niiden käyttöaste edustaa vertailuryhmän parhaimmistoa, tulee 

huomata, että vain noin puolet tulee seurakunnan omista tarpeista käsin. Siksi niiden 

vähentämiseen ja tilankäytön tehostamiseen liittyy selvä tarve oman käytön tarpeen rin-

nalla huomioiden myös ulkoisen käytön luomat mahdollisuudet. 
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Kirkot 

Kirkkojen kustannusten osuus on merkittävä osuus ylläpitokustannuksista ja korjausvel-

kamäärästä. Vaikka niiden kokonaiskäyttöaste jää n. 35%:n tasoon, on kirkkosalien käyt-

töaste huomattava. Tämä kertoo kirkkojen suuresta tarpeesta. Tämän lisäksi ne edusta-

vat julkikuvallista kärkeä, sekä seurakunnan ydintoimintoihin tarkoitettuja kiinteistöjä. 

Käyttöasteen lisäämistä on tarpeen selvittää esim. olemassa olevien muiden toimintojen 

kirkkoihin siirtämisen kautta. 

Seurakuntatalot 

Seurakuntatalokiinteistöillä on merkittävä osuus ylläpitokustannuksista ja korjausvelka-

määrästä. Tämän lisäksi niiden nähdään selvästi olevan pinta-alakustannukseltaan kor-

keinta tasoa.  Tämän lisäksi niiden käyttöaste on heikolla tasolla. Siksi niiden vähentä-

miseen ja tilankäytön tehostamiseen liittyy voimakas tarve. 

Toimitilakiinteistöt 

Toimitilakiinteistöjen kustannusten osuus ylläpitokustannuksista ja korjausvelkamää-

rästä kokonaisuuteen nähden ei ole kovin merkittävää. Käyttöasteen lisäämistä on kui-

tenkin tarpeen selvittää erityisen heikosta käyttöasteesta johtuen, esim. sisäisten toimin-

tojen tiivistämisen ja ulkoisen käytön luomien mahdollisuuksien kautta. 

7.2 Alaryhmäkohtaiset tarkastelut 

Alaryhmäkohtaista keskiarvotarkasteluissa ei ole huomioitu osa-alueita, joista puuttui 

lähtötietoja. Lähtötietojen puuttuessa määritettävä pistetulos nolla vaikuttaisi keskiarvo-

tarkasteluun merkittävästi ilman perusteltua syytä. Tämän vuoksi keskiarvotarkastelua 

ei näiltä osin tehty. 
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7.2.1 Kirkot 

Kuvasta 25 nähdään osa-aluekohtaiset keskiarvotulokset kirkkojen osalta. Alaryhmäta-

soisessa tarkastelussa kirkot ovat pääosin kokonaiskeskiarvotason paremmalla puolella. 

Ylläpitokustannukset ja korjausvelkamäärät ovat keskiarvoa selvästi suuremmat. Näitä 

selvästi kompensoi hyvästä käyttöasteesta muodostuva tulos ylläpitokustannusten ja 

korjausvelkamäärien yhteistarkasteluissa. Taulukossa ei nähdä erillistä kirkkosalien hy-

vää käyttöastetta, joka parantaisi tilannetta. Näissä kohdin kirkot asettuvat selvästi ko-

konaiskeskiarvotasoa paremmaksi. Myös julkikuvan arvotustulos on selvästi muita pa-

rempi. 

 

Kuva 25. Kirkkojen yhteiset osa-aluekohtaiset keskiarvot. Rinnalla kaikkien raken-
nusten keskiarvot. 
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7.2.2 Seurakuntatalot 

Kuvasta 26 nähdään osa-aluekohtaiset keskiarvotulokset seurakuntatalojen osalta.  

Alaryhmätasoisessa tarkastelussa seurakuntatalot ovat julkikuvakeskiarvotulosta lukuun 

ottamatta kokonaiskeskiarvotason paremmalla puolella osittain hyvinkin reilusti. Vertai-

lutulokset ovat lähes erinomaiset. Vertailuluonteisuudesta johtuen absoluuttiset tasot 

ovat tuloksia tulkitessa tarpeen pitää mielessä. Esimerkiksi seurakuntatalojen reaalisia 

käyttöasteita tarkastellessa (liite 4) voidaan havaita käyttöasteissa olevan parantamisen 

varaa selvästi. 

 

Kuva 26. Seurakuntatalojen yhteiset osa-aluekohtaiset keskiarvot. Rinnalla kaikkien rakennusten 
keskiarvot.  

 

7.2.3 Leirikeskukset 

Kuvasta 27 nähdään osa-aluekohtaiset keskiarvotulokset leirikeskusten osalta. Osa tar-

kasteluista puuttuu käyttöastetietojen puuttuessa. Kuitenkin havaitaan, ettei tekniseen 
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kuntoon liittyvät tekijät yllä kokonaiskeskiarvotasolle eikä edes juuri arvosteluasteikon 

puoliväliin kuntoluokitusta lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa leirikeskusmassan huomi-

oiden mittavia kuluja tulevaisuudessa. Käyttöaste olisi erittäinkin olennainen vertailu-

kohta koko tarkastelulle. Selvitystä käyttöasteiden osalta ja sen vaikutuksista kokonais-

tulokseen tulisi tehdä. 

 

 

Kuva 27. Leirikeskusten yhteiset osa-aluekohtaiset keskiarvot. Rinnalla kaikkien rakennusten 
keskiarvot.  

7.2.4 Toimitilakiinteistöt 

Kuvasta 28 nähdään osa-aluekohtaiset keskiarvotulokset toimitilakiinteistöjen osalta. 

Alaryhmätasoisessa tarkastelussa seurakuntatalot ovat julkikuvakeskiarvotulosta lukuun 

ottamatta kokonaiskeskiarvotason paremmalla puolella osittain hyvinkin reilusti. Tilanne 

on samankaltainen kuin seurakuntatalolla. Vertailutulokset ovat lähes erinomaiset. Ver-

tailuluonteisuudesta johtuen absoluuttiset tasot ovat tuloksia tulkitessa tarpeen pitää 

mielessä. Esimerkiksi seurakuntatalojen reaalisia käyttöasteita tarkasteltaessa (liite 4) 
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voidaan havaita käyttöasteissa olevan parantamisen varaa erittäin reilusti. Ylläpitokus-

tannusten suhde käyttöasteeseen on kuitenkin hyvä ja korjausvelka-käyttöastesuhde on 

keskiarvoa parempi. Tämä kertoo erityisesti kulutehokkuuden suuresta parantamispo-

tentiaalista käyttöastetta vähänkin lisäämällä. 

 

Kuva 28. Toimitilakiinteistöjen yhteiset osa-aluekohtaiset keskiarvot. Rinnalla kaikkien rakennus-
ten keskiarvot.  

7.3 Salkkujen luonti 

Rakennusten luokittelu pisteytystarkastelujen pohjalta on arviointia, jonka tulos ei voi 

parhaassakaan tapauksessa yltää absoluuttisen oikeaan lopputulokseen. Salkkujen si-

sällöt voisivat periaatteessa vaihdella jonkin verran eri näkökulmien painotuksesta riip-

puen.  

Tässä tarkastelussa edes osittaiseen objektiivisuuteen pyritään arvioimalla rakennusten 

käyttökelpoisuutta pitäen pääpainotuksena tilan tarpeellisuutta ja sen mittarina käyttöas-

tetta. Tilan ylläpitokustannus- ja korjausvelkaluokittelu täydentävät arvioinnin pääpaino-

tusta. 
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Salkut jaettiin neljään luokkaan: 

• Ydintoimintoja palvelevat rakennukset. Nämä säilytetään ja niitä kehitetään 
tarveperusteisesti (luokka A).  

• Palveluverkkotarkastelulla selvitettävät rakennukset. Osa voidaan myydä, 
purkaa tai kiinteistöä jalostetaan tarveperusteisesti (luokka B). 

• Rakennukset, joita ylläpidetään toistaiseksi sellaisenaan ja käyttöastetta 
tehostetaan (luokka C).  

• Rakennukset, joista luovutaan hallitusti (luokka D).  

 

Kuva 29. Salkut ja niiden periaatteet. 
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7.4 Jakelu salkkuihin 

7.4.1 Kirkot 

Kirkkokohtaista luokittelua (ks. kuva 30, tarkempana liitteessä 12) tarkastelemalla teh-

dään kohteiden salkkuihin jako.  

 

Kuva 30. Pisteluokitus kirkoittain. 

A salkkuun  

A-salkkuun sijoitetaan kaikki kirkot sillä ne edustavat erityisesti toiminnan ydintä. Kirkko-

jen kokonaispistemäärät ovat paljolti hyvää tasoa ja vähintään kaikkien rakennusten kes-

kiarvotasoa paremmat. Korjausvelan ja ylläpitokustannusten suuruudesta huolimatta ti-

lojen merkittävä käyttöaste, status ja käyttötarkoitus tekevät niistä erittäin merkittävät 

kohteet.  
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7.4.2 Seurakuntatalot 

Seurakuntatalokohtaista luokittelua (ks. kuva 31, tarkempana liitteessä 13) tarkastele-

malla tehdään kohteiden salkkuihin jako.  

 

Kuva 31. Pisteluokitus seurakuntataloittain. 

A salkkuun  

A-salkkuun sijoitetaan tulosvertailun pohjalta parhaimmin sijoittuneet seurakuntatalot. 

Jako menee luontevasti tämän pohjalta niin, että kullekin seurakunnalle jää yksi seura-

kuntatalo poislukien Nastolan seurakunta.  

B salkkuuun  

B-salkkuun sijoitetaan Nastolan seurakuntatalo, sillä se ei millään mittarilla pärjää erityi-

sen hyvin. Sillä on kuitenkin merkittävänä näkyvää käyttöä ja sijaintinsa vuoksi salkkuun 
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Jalkarannan srk talon tekninen ja ylläpidollinen arvotus hyvin positiivinen minkä vuoksi 

se soveltuu B-salkkuun. Tämän käyttöastetta tulisi kuitenkin parantaa. Mikäli käyttöas-

teen nostoa ei saada aikaan riittävästi, on salkkuluokan uudelleenarviointi tarpeen.  

D salkkuuun 

D-salkkuun sijoitetaan Liipolan ja Ahtialan seurakuntakeskus. 

Liipolan seurakuntakeskuksen heikon käyttöasteen lisäksi korjausvelka on suuri. Ylläpito 

sen sijaan on melko edullista. Kohteen käyttö voidaan pyrkiä siirtämään lähimpiin muihin 

vastaaviin kiinteistöihin. 

Ahtialan seurakuntakeskuksen heikon käyttöasteen lisäksi korjausvelkaisuus on suuri ja 

ylläpito melko kuormittavaa. Ylläpito sen sijaan on melko edullista. Kohteen käyttö voi-

daan pyrkiä siirtämään lähimpiin muihin vastaaviin kiinteistöihin. 

  



72 

 

7.4.3 Toimitilakiinteistöt 

Toimitilakiinteistökohtaista luokittelua (ks. kuva 32) tarkastelemalla tehdään kohteiden 

salkkuihin jako.  

 

Kuva 32. Pisteluokitus toimitiloittain. 

B salkkuuun  

B-salkkuun sijoitetaan ja Kirkkokatu 5, Kiinteistö Oy Ilves ja kiinteistö Kirkkokatu 7. 

Kirkkokatu 5 kiinteistön käyttöasteessa on merkittävää parantamisen varaa. Tekninen 

kuntoisuus- ja ylläpitokustannus-käyttöastesuhde on hyvää tasoa. Korjausvelka kasvaa 

kuitenkin koko ajan huomattavasti. Kohteen käyttöastetta tulisi kuitenkin parantaa. Mikäli 

käyttöasteen nostoa ei saada aikaan riittävästi, on salkkuluokan uudelleenarviointi tar-

peen. 

Kiinteistö Oy Ilveksen käyttöasteesta ei ole lähtötietoa. Tekninen kuntoisuus on hyvää 

tasoa. Korjausvelka kasvaa kuitenkin koko ajan huomattavasti. Kohteen käyttöaste- ja 

ylläpitokulutaso ja niiden vaikutukset tulee kuitenkin selvittää. Mikäli käyttöastetta ja 
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esim. vuokratuottoa ei saada aikaan riittävästi, on salkkuluokan uudelleenarviointi tar-

peen. 

 Kirkkokatu 7: kiinteistöllä on heikko käyttöaste. Tekninen kuntoisuus ja ylläpito-käyttö-

aste-korjausvelka suhde on kohtalaista tasoa. Korjausvelka kasvaa koko ajan, vaikka 

sen suuruus ei kovin merkittävä tällä hetkellä olekaan. Kohteen käyttöastetta tulisi kui-

tenkin merkittävästi parantaa. Mikäli käyttöasteen taloudellisesti tuottavaa nostoa ei 

saada aikaan riittävästi, on salkkuluokan uudelleenarviointi tarpeen. 
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7.4.4 Leirikeskuskiinteistöt 

Leirikeskusten käyttöasteen laskentavasta johtuen leirikeskusten profiloitumista muihin 

kiinteistöihin nähden tarkastellaan hieman eri näkökulmasta. 

Kuvasta 33 nähdään leirikeskusten käyttöasteet jaettuna kokonais- ja majoitustilojen 

käyttöasteeseen missä nähdään selvää parantamispotentiaalia. Luomaniemen ja Siika-

niemen käyttöön liittyy päiväkäyttöä Upilaa ja Heinäsaarta enemmän. Käyttöasteen muo-

dostumisperiaatetta on käsitelty luvussa 6.8 kiinteistöjen käyttötarve, käytettävyys ja si-

toutuminen. 

 

Kuva 33. Leirikeskusten käyttöasteet koko kiinteistölle- ja majoitustiloille luokiteltuna. 

Heinäsaaren leirikeskus on käytössä vain kesäaikoina. Heinäsaaressa järjestetään pää-

osin rippileirejä sekä nuorten leirejä. 
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Kuvasta 34 nähdään leirikeskusten kustannusprofiili tekijöittäin lajiteltuna. 

 

 

Kuva 34. Leirikeskusten kustannusprofiili tekijöittäin. 
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Kuvasta 35 nähdään leirikeskusten kustannusprofiili tekijöittäin suhteellistettuna. Kiin-

teistökulujen osuuden voidaan havaita olevan hyvin merkittävät toimintakuluihin nähden. 

Tulot eivät parhaimmillaankaan kata kuluja täysin. Ulkoisten tuottojen osuus sisäisiin 

tuottoihin nähden on merkittävä, erityisesti Siikaniemen osalla. 

 

Kuva 35. Leirikeskusten kustannusprofiili tekijöittäin suhteellistettuna. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Upila Luomaniemi Siikaniemi Heinäsaari Keskiarvo

Leirikeskusten kustannusprofiili suhteellistettuna

Kiinteistö-/
toimintakulut

Tulot/kulut

Tulot
ulkoinen/sisäinen



77 

 

Kuvasta 36 nähdään leirikeskusten korjausvelka kohteittain. Siikaniemen leirikeskuksen 

osuus kokonaisuudesta on noin ¾. Tähän toki vaikuttaa yksittäin muita kohteita suurempi 

kiinteistön laajuus. Kiinteistökulujen osuuden voidaan havaita olevan hyvin merkittävät 

toimintakuluihin nähden. Tulot eivät parhaimmillaankaan kata kuluja täysin. Ulkoisten 

tuottojen osuus sisäisiin tuottoihin nähden on merkittävä, erityisesti Siikaniemen osalla. 

 

Kuva 36. Leirikeskusten korjausvelka kohteittain. 
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Kuvasta 37 nähdään leirikeskusten korjausvelka kohteittain pinta-alaperusteisesti. Siika-

niemen ja Heinäsaaren leirikeskuksen osuudet ovat likimain samaa luokkaa n. ¾ koko-

naisvelkaosasta. Upilan ja Luomaniemen osuudet ovat verraten maltilliset kokonaisku-

vassa. 

 

 

Kuva 37. Leirikeskusten korjausvelka kohteittain pinta-alaperusteisesti. 

 

C salkkuuun  

C-salkkuun sijoitetaan ja Luomaniemen ja Upilan leirikeskukset. Tulot suhteessa kuluihin 

ovat maltilliset. Korjausvelkamäärät kokonaisuutena kuin pinta-alallisesti ovat vähäiset 

muihin nähden. Käyttötarve nousee erityisesti omasta käytöstä. Käyttöasteita tulee te-

hostaa siirtämällä toimintoja muista keskuksista näihin. 
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D salkkuuun  

D-salkkuun sijoitetaan ja Siikaniemen ja Heinäsaaren leirikeskukset. 

Siikaniemen kiinteistö- ja toimintakulujen suhde on muiden kanssa samaa luokkaa. Tu-

lojen suhde kuluista on parhaimmistoa. Tulot tulevat kuitenkin yli puoliksi ulkoisesta toi-

minnasta. Korjausvelkataakka lähitulevaisuuteen on mittava. Investoinnin kannattavuus 

on kyseenalainen. Kokonaiskäyttöaste on parhaimmistoa mutta majoitustilat ovat silti va-

jaakäytöllä.  

Heinäsaaren kiinteistö- ja toimintakulujen suhde on muita parempaa luokkaa. Tulojen 

suhde kuluista on erityisen heikko. Korjausvelkataakka lähitulevaisuuteen ei ole erityisen 

suuri mutta pinta-alaperusteinen korjausvelka on mittavaa. Investoinnin kannattavuus on 

kyseenalainen. Kokonaiskäyttöaste on vähäinen käytön ajoittuessa vain kesiin. Saarialu-

een käyttömahdollisuutta ilman raskasta rakennuskantaa on tarpeen selvittää ulkoisen 

käyttö- ja vuokratarjonnan mahdollisuudet huomioiden.  

Kaikkien tarkasteltavien kohteiden salkkuluokitus löytyy liitteestä 14. 
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8 Säilytettävän merkittävän kohteen energiasaneeraus (Ristinkirkko) 

Tässä luvussa tarkastellaan viitteellisesti säilytettäväksi ja erityisen merkittäväksi koh-

teeksi valitun rakennuksen (Ristinkirkko) energiatehokkuuden parantamista. Kohde on 

liitetty kaukolämpöön, ja siinä on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. Tarkasteltava tekijä 

on ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen, joka on suurin yksittäinen paranta-

mispotentiaalin omaava kohde. Lisäksi tarkastellaan tekijöitä ovat aurinkosähköpanee-

lien energiahyötyä, sekä maalämmön kannattavuutta periaatteellisesti.  

8.1 Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen 

Kohteen ilmastointijärjestelmä muodostuu pääosin tuloilmakoneista, joilla on parina 

huippuimuri. Vain kirkkosalia palveleva kone on kiertoilmapellistöllä varustettu tulo-pois-

toilmanvaihtokone, jolla voidaan osittain tilan käyttötilanteista riippuen kierrättää ener-

giaa kiertoilmatoimintoa käyttämällä.  

Tarkastelu kohdistuu lämmöntalteenoton sekä puhallinsähkötehokkuuden parantami-

seen nykyisen uudisrakentamisen tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten ilman-

vaihtokoneiden ja huippuimureiden korvaamista lämmöntalteenotolla varustetuilla ilman-

käsittelykoneilla. Ilmanvaihtokoneiden tasoa parantavaan saneeraukseen liittyväksi on-

gelmaksi muodostuu todennäköisesti kuitenkin konetilojen niukkuus. Niiden lisäämisen 

mahdollisuus on syytä selvittää hyvissä ajoin ennen pidemmälle meneviä linjanvetoja. 

Ilmanvaihdon energiankulutusta tarkastellaan dynaamisella simulointimallilla, johon 

määritetään nykyiseen ilmanvaihtojärjestelmään perustuvat toiminnot. Lähtötietojen 

puutteellisuuden vuoksi määritys ei ole täysin autenttinen, mutta antaa hyvän kokonais-

kuvan. Luotettavuutta pyritään lisäksi hakemaan simulointitulosten ja toteutuneen vuo-

tuisen kokonaislämmitysenergiamäärän iteroimisella lähelle toisiaan. Tilojen lämmitys-

energiatarpeen laskennassa ei ole muuttujia juurikaan. Siksi nimenomaan ilmanvaihdon 

käytön mahdollisimman autenttinen simulointi jää toteutuneen ja laskennallisen vuotui-

sen energiamäärän kautta arvioitavaksi tekijäksi.  
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Lopputulemana oli n. 150 MWh korkeampi vuotuinen kokonaislämmitysenergian kulutus 

vuoden 2017 toteutuneeseen kulutukseen nähden. Vertailukohdan voidaan ajatella ole-

van kuitenkin luotettavuudeltaan hyvää tasoa, sillä myös, todellinen sää vaihtelee vuo-

sittain. Kun taas dynaamisessa laskelmassa sama vertailuvuoden sää toistuu koko ajan.  

Kuvasta 38 nähdään ilmanvaihdon laskennalliset vuotuiset lämmitysenergian nettotar-

peet. Uudistuksessa ilmanvaihtokoneisiin on lisätty lämmöntalteenottotoiminnot.  

 

Kuva 38. Ilmanvaihdon lämmitysenergiatarve (netto) eri tapauksissa. 

Kuvasta 39 nähdään ilmanvaihdon laskennalliset vuotuiset puhallinsähköenergian net-

totarpeet. Puhallinsähkötehokkuus kasvaa pienempien paineenkorotustarpeiden- ja pu-

hallinten hyötysuhteiden kautta. Puhallinsähköenergiantarpeen väheneminen on melko 

vähäistä. Tämä selittyy virtausvastusten kasvamisesta kun koneissa on nykyistä enem-

män ilmankäsittelyosia (lämmöntalteenotto, poistoilman käsittely).     

 

Kuva 39. Ilmanvaihdon puhallinenergiatarve eri tapauksissa. 
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Ilmanvaihdon energialaskenta ja sen arvot esitetään liitteessä 15. 

Kuvasta 40 nähdään ilmanvaihdon laskennalliset energiakustannusten nykyarvot 20 

vuoden tarkastelujaksolta. Laskelmassa ei ole huomioitu uudistamisen investointikus-

tannusta. Laskenta ja sen arvot esitetään liitteessä 16. 

 

Kuva 40. Ilmanvaihdon energiakustannusten nykyarvo (€) eri tapauksissa 20 vuoden 
tarkastelujaksolla. 

8.2 Aurinkosähköpaneeleiden hyödyntäminen 

Aurinkosähköpaneelien energiantuottoa tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmän tuotto-

arviolaskurilla [14]. Energiantuottoon vaikuttavat paneelin maantieteellinen sijainti, suun-

taus ja kallistus. Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian hyödyn-

tämiseen. Aurinkopaneeleita on saatavilla monen kokoisina ja moniin käyttötarkoituksiin. 

Aurinkopaneeli tuottaa tasasähköä, joka eroaa yleisessä sähköverkossa virtaavasta 

vaihtosähköstä. Tasasähkö voidaan muuttaa vaihtosuuntaajan eli invertterin avulla vaih-

tosähköksi ja hyödyntää vaihtosähköä käyttävissä laitteissa. 
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Kuvasta 41 nähdään n. 70 m2 laajan aurinkosähköpaneelikentän energiantuottoarvio. 

 

Kuva 41. Aurinkosähköpaneelien energiantuottoarvio [14]. 

Kuvasta 42 nähdään laskelman lähtöarvot. 

 

Kuva 42. Aurinkosähköpaneelien energiantuottolaskelman lähtötiedot, tuotto- ja 
hinta-arvio [14]. 
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Tarkasteltaessa järjestelmän hinnan ja vuosituottoarvion perusteella aurinkosähköpa-

neelien taloudellista kannattavuutta korollisen takaisinmaksuajan periaattein, todetaan 

takaisinmaksuajan olevan verrattain pitkä.  

Korollinen takaisinmaksuaika n saadaan kaavasta 6. 

)1ln(

ln

i

HiT

T

n
+

−=      (6) 

T   = vuotuiset vakionettotuotot (sähkö 0,12€/kWh) 

H  = hankintahinta 

 

 

 

𝑛 = 𝑙𝑛
0,12€/𝑘𝑊ℎ∗9800𝑘𝑊ℎ/𝑣

(
0,12€
𝑘𝑊ℎ

∗
9800𝑘𝑊ℎ

𝑣
)−20100€∗0,02

𝑙𝑛(1+0,02)

      

 

≈ 21 vuotta  

 

Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia invertteri tms. sähköjärjestelmän täydennys-

tarpeita, eikä järjestelmän huoltokustannuksia, mikä heikentää kannattavuutta entises-

tään. Aurinkosähköpaneelien arvo olisi enemmänkin imagollinen. 

8.3 Maalämmön hyödyllisyystarkastelu 

Maalämmityksen kannattavuutta kohteeseen nykyisen kaukolämmityksen tilalle arvioitiin 

nykyisen vuotuisen lämpöenergiamäärän ≈ 530 MWh/a pohjalta. Tarkastelussa ei oteta 

kantaa energiakaivojen rakentamisen sallittavuuteen eikä tontin pinta-alan riittävyyteen 

ko. alueella.  
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Tarvittava energiakaivomäärä 

Kohde sijaitsee kallioperäkartan [15] (ks. kuva 43) mukaan kolmen erityyppisen kalliope-

rän risteämäalueella. 

 

Kuva 43. Kallioperän laatu Lahden keskusta-alueella [14]. 

Kukin eri kallioperätyyppi mainitaan kartassa erikseen. Sinisellä alueella kallioperä muo-

dostuu kiillegneissistä (ks. kuva 44), -punaisella alueella mikrokliinigraniitista ja kellertä-

vällä alueella kvartsista- ja granodioriitista. Kullakin on toisistaan poikkeava lämmönjoh-

tavuus, mikä tulee huomioida.   
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Kuva 44. Kallioperän laatuluokittelu. 

Kuvasta 45 nähdään tyypillisten suomalaisten kivilajien lämmönjohtavuuksien arvoja 

mistä päästää käsiksi laskennassa käytettävään lämmönjohtavuuden arvoon. Tarkaste-

lun arvona käytetään alueen kivilajien pohjalta 3 W / Km, jossa ajatellaan olevan mukana 

varmuusvaraa. 

 

 

Kuva 45. Tyypillisten suomalaisten kivilajien lämmönjohtavuuksia. 
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Yksinkertaistettuna kaivosta saatava teoreettinen jatkuva lämpöteho stationääritilassa 

lasketaan prof. Nordellin kaavalla 7.  

Ф =
2π∗λ∗h(T0−Tb

ln(h/d)
     (7) 

T0  = maanpinnan keskimääräinen lämpötila 

Tb  = keruunesteen keskimääräinen lämpötila 

h  = kaivon kokonaissyvyys 

d = reiän halkaisija 

 

Laskennan mukaan kaivosta saatava vuotuinen energiamäärä olisi 17,2 MWh. 

Näin kaivoja tarvittaisiin n. 31 kappaletta, sillä: 

530 MWh / v /  17,2 MWh/kaivo,v ≈ 31 kaivoa 

Jatkuvaksi lämpötehoksi muodostuu: 

530 MWh / v /  8760 h / v ≈ 60 kW 

Kallioperäkarttatarkastelun pohjalta tehty laskenta nähdään tarkemmin liitteessä 17. 

Kaivosta saatava vuotuinen energiamäärä on noin 17,2 MWh luokkaa. Tämä on kaivosta 

turvallisesti otettavaan, nyrkkisääntöön pohjautuvaa energiamäärää (nyrkkisääntö 130 

kWh / m, v) vähemmän. Tältä pohjalta jäätymisriskiä ei arvioida olevan, kun huolehditaan 

kaivokentästön oikeasta sijoittelusta. Kaivojen ns. turvallinen väli on 20 m, mutta sekin 

aiheuttaa lämpötilamuutoksia kaivoissa vuosien myötä. Siksi useampia kaivoja sisältä-

västä kentästöstä on syytä tehdä erillinen dynaamiseen simulaatioon perustuva tarkas-

telu esim. EED (Earth Energy Designer) ohjelmistolla. Simulaation tarkkuutta täydentää 

lähtötietona TRT-mittauksen (thermal response test), eli termisen vastetestin avulla sel-

vitettävä maaperän autenttinen lämmönjohtavuus. TRT kannattaa jo alle 100 kW:n lai-

toksissa. 
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Arviolaskelman mukaan kaivosta olisi turvallisesti otettavissa energiaa vuotuisesti: 

180 m * 130 kWh / m, v = 23400 kWh / kaivo, v 

Energiakaivokustannus 

Energiakaivon kustannuksen ollessa kollektoreineen noin 30 €/m, tulisi kaivokentästölle 

hintaa seuraavasti:  

31 kaivoa * 200 m/kaivo * 30 €/m ≈ 186 000 €  

Elinkaarivertailu 

Maalämmityksen kannattavuutta tarkastellaan nykyarvomenetelmällä. Laskentaperiaat-

teet ja kaavat ovat samat kuin luvun 8.1 ja liitteen 16 laskennassa. 

Tarkasteluajanjaksolla (20 vuotta) vaikuttaa maalämpö kannattamattomalta nykytilan-

teessa.  

Tapauksessa 2 (kuva 46) tarkastellaan maalämmön elinkaarikustannusta missä inves-

tointi muodostuu pelkästä energiakaivokentästöstä. Sen lisäksi todellisuudessa tarvitta-

vien maalämpöpumppujen investointikustannus heikentää kannattavuutta. 

Tapauksessa 1 (kuva 46) lisäksi tarkastellaan kaukolämmön elinkaarikustannusta, jossa 

investointikustannusta eikä sopimusmaksua vertailu-luonteisuudesta johtuen huomi-

oida, sillä ne ovat osa nykytilannetta. Sen lisäksi todellisuudessa tarvittavien maalämpö-

pumppujen investointikustannus heikentää kannattavuutta. 
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Kuva 46. Vertailutapausten elinkaarikustannuslaskelma. 

9 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä tutkittiin ja selvitettiin laaja-alaisesti kiinteistöjen elinkaaritekniikkaan 

liittyviä tekijöitä mikä osaltaan loi mahdollisuuksia Lahden seurakuntayhtymän kiinteistö-

jen arvottamismenettelyn luomiseen ja kiinteistöjen salkkuihin jakamiseen. Osa yhtymän 

kiinteistökannasta rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi työn osana tutkittiin seura-

kuntayhtymän säilytettävän ja merkittävän kohteen energiatehokkuuden parantamis-

mahdollisuuksia ja keinoja energiasimuloinnin avulla. 

9.1 Kohteiden arvottaminen ja salkkuihin jako 

Arvottamismenettelyä varten laadittiin periaatteet arvotekijäkohtaista kohteiden pisteyt-

tämistä varten. Lisäksi luotiin salkut, joihin kiinteistöt jaettiin odottamaan tulevia kiinteis-

tökohtaisia päätöksiä. Salkkumääritysten on tarkoitus olla apuna päätösten teossa. 

Tapaus 1,KL Tapaus 2, ML

Elinkaarijakson pituus v 20 20

Investointikustannukset € 0 186000

Vuotuinen lämmöntarve kWh/v 530000 0

Lämpöenergian hinta c/kWh 5,3 5,3

Vuotuinen lämpökustannus €/v 28090 0

Vuotuinen sähköntarve kWh/v 0 189285

Sähköenergian hinta c/kWh 12 12

Vuotuinen sähkökustannus €/v 0 22714,2

Nimelliskorko % 5 5

Inflaatio % 3 3

Energian nimellinen hinnan nousu % 4 4

Reaalikorko % 0,02 0,02

Eskalaatio % 0,01 0,01

Jaksollisten maksujen diskonttauskerroin 16,44 16,44

Jaksollisten energiamaksujen diskonttauskerroin 18,12 18,12

Huolto- ym. kustannukset €/v 0 0

Huoltokustannusten nykyarvo € 0 0

Lämpökustannusten nykyarvo € 508868 0

Sähkökustannusten nykyarvo € 0 411482

LCC (nykyarvo) 508868 597482
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Arvottamisen pohjaksi tutkittiin ja selvitettiin laaja-alaisesti olemassa olevan kiinteistödo-

kumentaation pohjalta kohteiden teknistä kuntoa, energiankäyttöä, käyttöasteita, ylläpi-

tokustannuksia ja julkikuvallisia tekijöitä sekä haastateltiin kiinteistöpäällikköä.  

Arvotekijä- ja kokonaispistetuloksia, sekä niiden keskiarvoja verrattiin keskenään kohde- 

ja kohdetyyppikohtaisesti. Kohteiden osa-aluekohtaisissa- ja kokonaispistemäärissä on 

huomattavaa vaihtelua, mikä johtuu arvotekijäkohtaisista eroista kiinteistöjen kesken.  

Kokonaiskuvaa jäsennettiin tarkastelemalla alaryhmäkohtaisia tuloksia sekä vertaamalla 

niitä koko tarkasteltavan skaalan tuloksiin todellisella ja keskiarvollisella skaalalla. Salk-

kuihin jako tehtiin kokonaistulosten pohjalta niin, että kaikista yksittäisistä alaryhmistä 

kiinteistöjä olisi tulevaisuudessakin käytössä käyttöasteen tehostamismahdollisuudet 

huomioiden.  
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Kuvassa 47 nähdään kiinteistöjen määrät ja suhteelliset osuudet salkkuluokittain. Salk-

kuihin jaossa reilu kolmannes sijoitettiin ydintoimintoja palvelevien kiinteistöjen salkkuun 

ja nämä sinällään ovat kiinteistökannan kärki (luokka A). Noin viidennes rakennuskan-

nasta jäi odottamaan tarkempaa jatkoselvitystä (luokka B). Samoin noin viidennes ra-

kennuskannasta jäi käyttöön entistä tehostetummalla käytöllä ilman niiden erityistä ke-

hittämistä (luokka C). Hieman vajaa kolmannes kiinteistöistä sijoittui luovuttavien listalle 

(luokka D). 

 

Kuva 47. Kiinteistöjen määrät ja suhteelliset osuudet salkkuluokittain. 

9.2 Säilytettävän ja merkittävän kohteen energiatehokkuuden parantamismahdollisuu-
det 

Lisäksi insinöörityön osana tutkittiin seurakuntayhtymän säilytettävän ja merkittävän koh-

teen energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia ja keinoja energiasimuloinnin 

avulla. Kohteeksi valittiin Keski-Lahdessa sijaitseva Ristinkirkko sen keskeisen sijainnin 

ja erityisen tunnettuuden vuoksi.  

10; 36 %

5; 18 %

5; 18 %

8; 28 %

A Ydintoimintoja palvelevat
rakennukset. Nämä säilytetään
ja niitä kehitetään
tarveperusteisesti.

B Palveluverkkotarkastelulla
selvitettävät rakennukset. Osa
voidaan myydä, purkaa tai
kiinteistöä jalostetaan
tarveperusteisesti.

C Rakennukset, joita
ylläpidetään toistaiseksi
sellaisenaan ja käyttöastetta
tehostetaan.

D Rakennukset, joista luovutaan
hallitusti.
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Tarkastelu keskittyi ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseen, sillä se yksinään 

on merkittävä sähkö- ja lämpöenergian kuluttaja. Muita tarkasteltavia tekijöitä olivat au-

rinkosähköpaneelien energiahyöty, sekä maalämmön periaatteellinen kannattavuus. 

Näistä tehtiin myös kannattavuuslaskentoja.  

Ilmanvaihdon lämmitysenergialaskelmassa todettiin pudotusmahdollisuus noin kolman-

nekseen nykyisestä. Sen sijaan puhallinsähköenergiantarve putosi vain noin neljännek-

sellä nykyisestä. Tämä selittyy virtausvastusten kasvamisesta kun koneissa on nykyistä 

enemmän ilmankäsittelyosia (lämmöntalteenotto, poistoilman käsittely). Energiakustan-

nustasolla kokonaissäästö oli noin 60 prosentin luokkaa. 

Aurinkosähköpaneelien ja maalämmön hyödyntämisen taloudellinen kannattavuus jäi 

hieman kyseenalaiseksi. 
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Kohteiden kuntoisuusluokitus 

RAKENNUKSET 30.11.2016

kerros-

ala m2

tilavuus 

m3 tekn.kunto % Kuntopisteet

Nikkilän seurakuntakoti (1963) 302 1200 30,0 2

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat (1978) 284 690 53,0 3

Jalkarannan seurakuntakoti (1980) 805 3350 63,1 3

Heinäsaari päärakennus (1950) 120 275 68,6 3

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta (1967) 318 890 44,5 2

Levon kasvihuone ja huoltorakennus (1968) 1225 6040 36,1 2

Evajärven retkikeskus, partiokämppä (2002) 140 430 79,8 4

Heinäsaari sauna (1953) 114 360 17,9 1

Siikaniemi päärakennus (1984) 2480 10520 41,4 2

Siikaniemi koulutusrakennus (1984) 1625 5760 49,1 2

Läntisen hautausmaan kappeli (1955/1998) 345 1180 63,7 3

Heinäsaari keittiö-ruokala (1970) 224 615 24,8 1

Siikaniemi partiomaja (1969) 45 260 54,2 3

Salpausselän kirkko (1972) 1275 5750 64,2 3

Ristinkirkko (1978) 3070 19250 69,4 3

Mukkulan seurakuntakeskus (1992) 1033 5300 62,7 3

Upila huoltorakennus (1981) 207 820 51,5 3

Mustankallion huoltorakennus (1984) 182 580 40,4 2

Mustankallion kappeli (1925/2000) 240 870 71,4 3

Vanhan hautausmaan huoltorakennus (1992) 184 544 65,8 3

Liipolan seurakuntakeskus (1975) 1426 6980 46,6 2

Levon korjaamo/varasto (1990) 680 3760 69,2 3

Metsäpellon seurakuntakoti (1986) 525 1820 59,4 3

Heinäsaari peseytymistalo (2003) 80 257 86,4 4

Ahtialan seurakuntakeskus (1997) 1243 5050 76,9 4

Levon kappeli ja krematorio(1958/2007) 1575 6860 63,8 3

Joutjärven kirkko (1962/2006) 2890 17400 71,8 4

Kirkkokatu 7 (1905/2004) 500 2100 51,3 3

Läntisen huoltorakennus (1993) 281 1200 47,2 2

Upila päärakennus (1780/1981/2015) 250 800 63,4 3

Launeen kirkko (1953/2001) 1611 6221 78,2 4

Kiinteistö Oy Ilves, Vapaudenkatu 6 (1970/2008) 3347 18590 86,7 4

Renkomäen seurakuntakoti (1996) 405 1530 70,9 3

Upila majoitusrakennus (2005) 523 1780 83,1 4

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo (1940/1969/2009) 2833 12610 80,3 4

Kunnaksen seurakuntakoti (2002) 375 1550 76,9 4

Siikaniemi rantasauna (2002) 270 1114 73,4 3

Upila saunarakennus ( 2011) 101 335 93,9 4

Levon taukotupa (2008) 105 315 86,5 4

Harjunalustan seurakuntakoti (1947) 475 1720 66,9 4

Yhteensä 32936 153756

Keskiarvo 62,1 3,0

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta saatuun dataan.
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Käyttöikäennusteet LVI 01-10424 ohjekortin pohjalta, vuotta 

 

Liite 2 Vuosi 2019

Käyttöikäennusteet LVI 01-10424 ohjekortin pohjalta, vuotta

Ilmanvaihtolaitteet 25

Vesijärjestelmät 40

Viemärijärjestelmät 50

Lämmityslaitteet 20

Lämmitysverk. 50

Tulevat korjaukset Indeksi

Nimi

Rakennus

vuosi

Peruskorja

us

vuosi

Korjaukses

ta 

aikaa

Ilmanvaihto

laitteet

Lämmitys

laitteet

Lämmitys

verkosto

Vesi

järjestelmät

Viemäri

järjestelmät

Ahtialan seurakuntakeskus 1997 1997 22 3 -2 28 18 28

Harjunalustan seurakuntakoti 1947 2016 3 22 17 47 37 47

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta 1967 1967 52 -27 -32 -2 -12 -2

Heinäsaari keittiö-ruokala 1970 1970 49 -24 -29 1 -9 1

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat 1978 1978 41 -16 -21 9 -1 9

Heinäsaari päärakennus 1950 1950 69 -44 -49 -19 -29 -19

Jalkarannan seurakuntakoti 1980 2017 2 23 18 48 38 48

Joutjärven kirkko 1962 2005 14 11 6 36 26 36

Kiint. Oy Ilves 1968 2007 12 13 8 38 28 38

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 1940 2009 10 15 10 40 30 40

Kirkkokatu 7 1905 2004 15 10 5 35 25 35

Kunnaksen seurakuntakoti 2002 2002 17 8 3 33 23 33

Launeen kirkko 1953 2001 18 7 2 32 22 32

Liipolan seurakuntakeskus 1975 1975 44 -19 -24 6 -4 6

Luomaniemen Päärakennus 2014 2014 5 20 15 45 35 45

Luomaniemen Ruokala 2014 2014 5 20 15 45 35 45

Luomaniemen Wanha 1900 2006 13 12 7 37 27 37

Metsäpellon seurakuntakoti 1986 1986 33 -8 -13 17 7 17

Mukkulan seurakuntakeskus 1992 1992 27 -2 -7 23 13 23

Nastolan Kirkko 1802 1802 217 -192 -197 -167 -177 -167

Nastolan Seurakuntatalo 1966 2008 11 14 9 39 29 39

Renkomäen seurakuntakoti 1996 1996 23 2 -3 27 17 27

Ristinkirkko 1978 2004 15 10 5 35 25 35

Salpausselän kirkko 1972 1972 47 -22 -27 3 -7 3

Siikaniemen majoitusrakennus 1984 1984 35 -10 -15 15 5 15

Siikaniemi päärakennus 1984 1984 35 -10 -15 15 5 15

Upila päärakennus 1780 1981 38 -13 -18 12 2 12

Upilan majoitusrakennus 2005 2005 14 11 6 36 26 36
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Indeksi

Nimi

Ilmanvaihto

laitteet

Lämmitys

laitteet

Lämmitys

verkosto

Vesi

järjestelmät

Viemäri

järjestelmät
Yhteensä Pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus 0,12 -0,10 0,56 0,45 0,56 1,59 0

Harjunalustan seurakuntakoti 0,88 0,85 0,94 0,93 0,94 4,54 4

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta -1,08 -1,60 -0,04 -0,30 -0,04 -3,06 0

Heinäsaari keittiö-ruokala -0,96 -1,45 0,02 -0,23 0,02 -2,60 0

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat -0,64 -1,05 0,18 -0,03 0,18 -1,36 0

Heinäsaari päärakennus -1,76 -2,45 -0,38 -0,73 -0,38 -5,70 0

Jalkarannan seurakuntakoti 0,92 0,90 0,96 0,95 0,96 4,69 4

Joutjärven kirkko 0,44 0,30 0,72 0,65 0,72 2,83 4

Kiint. Oy Ilves 0,52 0,40 0,76 0,70 0,76 3,14 2

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 0,6 0,50 0,80 0,75 0,80 3,45 2

Kirkkokatu 7 0,4 0,25 0,70 0,63 0,70 2,68 1

Kunnaksen seurakuntakoti 0,32 0,15 0,66 0,58 0,66 2,37 1

Launeen kirkko 0,28 0,10 0,64 0,55 0,64 2,21 1

Liipolan seurakuntakeskus -0,76 -1,20 0,12 -0,10 0,12 -1,82 0

Luomaniemen Päärakennus 0,8 0,75 0,90 0,88 0,90 4,23 3

Luomaniemen Ruokala 0,8 0,75 0,90 0,88 0,90 4,23 3

Luomaniemen Wanha 0,48 0,35 0,74 0,68 0,74 2,99 2

Metsäpellon seurakuntakoti -0,32 -0,65 0,34 0,18 0,34 -0,12 0

Mukkulan seurakuntakeskus -0,08 -0,35 0,46 0,33 0,46 0,82 0

Nastolan Kirkko -7,68 -9,85 -3,34 -4,43 -3,34 -28,64 0

Nastolan Seurakuntatalo 0,56 0,45 0,78 0,73 0,78 3,30 2

Renkomäen seurakuntakoti 0,08 -0,15 0,54 0,43 0,54 1,44 0

Ristinkirkko 0,4 0,25 0,70 0,63 0,70 2,68 1

Salpausselän kirkko -0,88 -1,35 0,06 -0,18 0,06 -2,29 0

Siikaniemen majoitusrakennus -0,4 -0,75 0,30 0,13 0,30 -0,43 0

Siikaniemi päärakennus -0,4 -0,75 0,30 0,13 0,30 -0,43 0

Upila päärakennus -0,52 -0,90 0,24 0,05 0,24 -0,89 0

Upilan majoitusrakennus 0,44 0,30 0,72 0,65 0,72 2,83 2

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta saatuun dataan.
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Kohteiden energiankulutus 2017/2018 tilanteen mukaan 

Nimi Tilavuus (rm³) Lämpö Sähkö Energia yht

kWh/rm3 kWh/rm3 kWh/rm3 Indeksi Pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus 5 050 111 22 133 1,99 1

Harjunalustan seurakuntakoti 1 720 104 13 117 1,75 2

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta 890 0

Heinäsaari keittiö-ruokala 615 0

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat 690 0

Heinäsaari päärakennus 275 0

Jalkarannan seurakuntakoti 3 350 85 30 115 1,72 2

Joutjärven kirkko 15 900 64 18 82 1,22 3

Kiint. Oy Ilves 18 590 32 16 48 0,71 4

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 12 610 32 35 67 1,00 3

Kirkkokatu 7 2 100 0

Kunnaksen seurakuntakoti 1 550 82 82 1,22 3

Launeen kirkko 6 221 106 33 139 2,07 1

Liipolan seurakuntakeskus 6 405 28 11 39 0,58 4

Luomaniemen Päärakennus 7 480 6 67 73 1,08 3

Luomaniemen Ruokala 2 590 0

Luomaniemen Wanha 570 0

Metsäpellon seurakuntakoti 1 800 46 23 69 1,03 3

Mukkulan seurakuntakeskus 5 300 108 44 152 2,27 1

Nastolan Kirkko 7 800 27 3 30 0,45 4

Nastolan Seurakuntatalo 8 740 62 11 73 1,08 3

Renkomäen seurakuntakoti 1 530 132 132 1,97 1

Ristinkirkko 19 250 53 10 63 0,94 3

Salpausselän kirkko 5 750 117 20 137 2,04 1

Siikaniemen majoitusrakennus 5 760 0

Siikaniemi päärakennus 10 520 51 40 91 1,36 3

Upila päärakennus 800 0

Upilan majoitusrakennus 1 780
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Kohteiden käyttöasteet 2017 tilanteen mukaan 

 

Kokonaiskäyttöasteet

Käyttöaste Indeksi Pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus 28 % 0,46 2

Ankkurin seurakuntakoti 25 % 0,41 2

Harjunalustan seurakuntakoti 33 % 0,54 3

Jalkarannan seurakuntakeskus 19 % 0,31 2

Joujärven kirkko 27 % 0,44 2

Karisma 9 % 0,15 1

Kirkkokatu 5 24 % 0,39 2

Kirkkokatu7 8 % 0,13 1

Kunnaksen seurakuntakoti 40 % 0,66 3

Launeen kirkko 49 % 0,80 4

Liipolan seurakuntakeskus 19 % 0,31 2

Metsäpellon seurakuntakoti 61 % 1,00 4

Mukkulan kirkko 42 % 0,69 3

Nastolan kirkko 38 % 0,62 3

Nastolan seurakuntatalo 17 % 0,28 2

Nikkilän seurakuntakoti 19 % 0,31 2

Patoseudun kerhohuone 20 % 0,33 2

Rakokiven kerhohuone 38 % 0,62 3

Renkomäen seurakuntakoti 52 % 0,85 4

Ristinkirkko 39 % 0,64 3

Salpausselän kirkko 35 % 0,57 3

Villähteen seurakuntakoti 34 % 0,56 3

max 61 %

min 8 %

Kirkkosalien käyttöasteet

Käyttöaste Indeksi Pisteet

Joujärven kirkko 60 % 0,59 3

Salpausselän kirkko 75 % 0,74 3

Nastolan kirkko 38 % 0,37 2

Ristinkirkko 93 % 0,91 4

Launeen kirkko 102 % 1,00 4

max 102 %

min 38 %
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Kokonaiskäyttöasteiden keskiarvot

Leirikeskukset 53 %

Kirkot 38 %

Seurakuntatalot 31 %

Toimitilakiinteistöt 16 %

Keskiarvo 35 %

Kirkkosalien käyttöasteiden keskiarvo

Kirkkosalit

74 %

Leirikeskusten majoitustilojen käyttöasteen keskiarvo

Leirikeskusten majoitustilat

37 %

Heinäsaaren leirikeskus on käytössä vain kesäaikoina.

Heinäsaaressa järjestetään pääosin rippileirejä sekä nuorten leirejä.

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta

ja leirikeskusyksiköltä saatuun dataan.
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Kohteiden vuotuiset ylläpitokulut 2017 tilanteen mukaan 

 

kulut,€/m2 indeksi

Ylläpitok

ustannus 

brutto, 

ilman 

palkkaku

luja,€ indeksi Summa ind pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus 47,0 0,73 60214 2,22 2,95 2

Harjunalustan seurakuntakoti 42,7 0,81 23462 5,69 6,50 4

Heinäsaari kiinteistö 34,3 1,00 42145 3,17 4,17 3

Jalkarannan seurakuntakoti 45,9 0,75 38301 3,49 4,24 3

Joutjärven kirkko 49,9 0,69 168724 0,79 1,48 1

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 38,5 0,89 133527 1,00 1,89 2

Kirkkokatu 7 34,9 0,98 25513 5,23 6,22 4

Kunnaksen seurakuntakoti 64,8 0,53 24294 5,50 6,03 3

Launeen kirkko 59,1 0,58 100647 1,33 1,91 1

Liipolan seurakuntakeskus 37,4 0,92 52628 2,54 3,46 3

Luomaniemen kiinteistö 56,0 0,61 151935 0,88 1,49 1

Metsäpellon seurakuntakoti 60,8 0,56 34914 3,82 4,39 2

Mukkulan seurakuntakeskus 59,9 0,57 76051 1,76 2,33 1

Nastolan Kirkko 48,8 0,70 52441 2,55 3,25 2

Nastolan Seurakuntatalo 51,8 0,66 167617 0,80 1,46 1

Renkomäen seurakuntakoti 77,9 0,44 32884 4,06 4,50 2

Ristinkirkko 45,9 0,75 142400 0,94 1,69 1

Salpausselän kirkko 64,4 0,53 85025 1,57 2,10 1

Siikaniemi kiinteistö 53,3 0,64 264799 0,50 1,15 1

Upila kiinteistö 59,7 0,58 83924 1,59 2,17 1

Vertailuarvo 34,3 133527

Leirikeskukset 203,4 2,8 542803 6,1 9,0 6,0

Kirkot 268,9 3,2 524641 7,6 10,8 6,0

Seurakuntatalot 428,2 5,4 434314 28,1 33,5 20,0

Toimitilakiinteistöt 73,5 1,9 159040 6,2 8,1 6,0

Keskiarvo 51,7 0,7 88072 2,5 3,2 2,0

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta saatuun dataan.
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Kohteiden laskennallinen korjausvelka 2018 tilanteen mukaan 

 

Kohde

Laskennallin

en 

korjausvelka 

(€) Indeksi Pisteet m2 €/m2

Ahtialan seurakuntakeskus -1461592 0,20 1

Harjunalustan seurakuntakoti -298254 1,00 4

Heinäsaaren leirikeskus -1421464 0,21 1 1288 -1104

Jalkarannan seurakuntakoti -469564 0,64 3

Joutjärven kirkko -2498660 0,12 1

Kinteistö Oy Ilves -2089361 0,14 1

Kirkkokatu 5 -1655531 0,18 1

Kirkkokatu 7 -469538 0,64 3

Kunnaksen seurakuntakoti -311326 0,96 4

Launeen kirkko -1726225 0,17 1

Liipolan seurakuntakeskus -3075972 0,10 1

Luomaniemen toimintakeskus -550620 0,54 3 2268 -243

Metsäpellon seurakuntakoti -500338 0,60 3

Mukkulan kirkko -2480114 0,12 1

Nastolan kirkko -2539402 0,12 1

Nastolan seurakuntatalo -1942554 0,15 1

Renkomäen seurakuntakoti -425427 0,70 3

Ristinkirkko -4095559 0,07 1

Salpausselän kirkko -1638022 0,18 1

Siikaniemen kurssikeskus -7338425 0,04 1 6126 -1198

Upilan leirikeskus -710800 0,42 2 1413 -503

Vertailuarvo -298254

osuus

Leirikeskukset -10021309 27 %

Kirkot -14977982 40 %

Seurakuntatalot -8485027 23 %

Toimitilakiinteistöt -4214430 11 %

Keskiarvo -1811858 5 %

Summa -37698748

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta saatuun dataan.
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Kohteiden vuotuiset ylläpitokulut ja käyttöasteet 2017 tilanteen mukaan, suhde-

vertailu 

 

Ylläpitok

ustannus 

brutto, 

ilman 

palkkaku

luja Käyttöaste

kulut/m2 Indeksi Indeksi Summa ind Pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus 47,0 0,73 0,46 1,19 2

Harjunalustan seurakuntakoti 42,7 0,81 0,54 1,35 3

Heinäsaari kiinteistö 34,3 1,00

Jalkarannan seurakuntakoti 45,9 0,75 0,31 1,06 1

Joutjärven kirkko 49,9 0,69 0,44 1,13 2

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 38,5 0,89 0,39 1,28 3

Kirkkokatu 7 34,9 0,98 0,13 1,11 2

Kunnaksen seurakuntakoti 64,8 0,53 0,66 1,19 2

Launeen kirkko 59,1 0,58 0,80 1,38 3

Liipolan seurakuntakeskus 37,4 0,92 0,31 1,23 2

Luomaniemen kiinteistö 56,0 0,61

Metsäpellon seurakuntakoti 60,8 0,56 1,00 1,56 4

Mukkulan seurakuntakeskus 59,9 0,57 0,69 1,26 3

Nastolan Kirkko 48,8 0,70 0,62 1,33 3

Nastolan Seurakuntatalo 51,8 0,66 0,28 0,94 1

Renkomäen seurakuntakoti 77,9 0,44 0,85 1,29 3

Ristinkirkko 45,9 0,75 0,64 1,39 3

Salpausselän kirkko 64,4 0,53 0,57 1,11 2

Siikaniemi kiinteistö 53,3 0,64

Upila kiinteistö 59,7 0,58

Vertailuarvo 34,3

Käyttöaste pisteet saadaan ao. tarkastelusta

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta saatuun dataan.
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Kohteiden laskennallinen korjausvelka 2018 tilanteen mukaan. Käyttöastetiedot 

2017 tilanteen mukaan. Suhdevertailu. 

 

Kohde

Laskenna

llinen 

korjausv

elka (€)

velka

indeksi

käyttöaste

indeksi

summa

indeksi
Pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus -1461592 0,20 0,46 0,66 1

Harjunalustan seurakuntakoti -298254 1,00 0,54 1,54 4

Heinäsaaren leirikeskus -1421464 0,21

Jalkarannan seurakuntakoti -469564 0,64 0,31 0,95 2

Joutjärven kirkko -2498660 0,12 0,44 0,56 1

Kinteistö Oy Ilves -2089361 0,14

Kirkkokatu 5 -1655531 0,18 0,39 0,57 1

Kirkkokatu 7 -469538 0,64 0,13 0,77 2

Kunnaksen seurakuntakoti -311326 0,96 0,66 1,61 4

Launeen kirkko -1726225 0,17 0,80 0,98 2

Liipolan seurakuntakeskus -3075972 0,10 0,31 0,41 1

Luomaniemen toimintakeskus -550620 0,54

Metsäpellon seurakuntakoti -500338 0,60 1,00 1,60 4

Mukkulan kirkko -2480114 0,12 0,69 0,81 2

Nastolan kirkko -2539402 0,12 0,62 0,74 2

Nastolan seurakuntatalo -1942554 0,15 0,28 0,43 1

Renkomäen seurakuntakoti -425427 0,70 0,85 1,55 4

Ristinkirkko -4095559 0,07 0,64 0,71 2

Salpausselän kirkko -1638022 0,18 0,57 0,76 2

Siikaniemen kurssikeskus -7338425 0,04

Upilan leirikeskus -710800 0,42

Vertailuarvo -298254

Käyttöaste pisteet saadaan ao. tarkastelusta

Lähtötiedot pohjautuva kiinteistötoimistosta saatuun dataan.
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Kohteiden julkisuuskuva-arvottaminen 

Nimi Pisteet

Ahtialan seurakuntakeskus 1

Harjunalustan seurakuntakoti 1

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta 1

Heinäsaari keittiö-ruokala 1

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat 1

Heinäsaari päärakennus 1

Jalkarannan seurakuntakoti 1

Joutjärven kirkko 4

Kiint. Oy Ilves 1

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 1

Kirkkokatu 7 4

Kunnaksen seurakuntakoti 1

Launeen kirkko 4

Liipolan seurakuntakeskus 1

Luomaniemen Päärakennus 1

Luomaniemen Ruokala 1

Luomaniemen Wanha 1

Metsäpellon seurakuntakoti 1

Mukkulan kirkko 4

Nastolan Kirkko 4

Nastolan Seurakuntatalo 1

Renkomäen seurakuntakoti 1

Ristinkirkko 4

Salpausselän kirkko 4

Siikaniemen majoitusrakennus 1

Siikaniemi päärakennus 1

Upila päärakennus 1

Upilan majoitusrakennus 1
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Riskikartoituksen pisteytystaulukko 

 

(Lähde: Lahden   seurakuntayhtymä, kiinteistötoimisto)
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Riskikartoituksen pisteytystaulukko 

RAKENNUKSET 30.11.2016

Kuntopisteet Riski indeksi Riskipisteet

Nikkilän seurakuntakoti (1963) 16 2,50 1

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat (1978) 17 2,35 1

Jalkarannan seurakuntakoti (1980) 17 2,35 1

Heinäsaari päärakennus (1950) 18 2,22 1

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta (1967) 18 2,22 1

Levon kasvihuone ja huoltorakennus (1968) 19 2,11 1

Evajärven retkikeskus, partiokämppä (2002) 19 2,11 1

Heinäsaari sauna (1953) 19 2,11 1

Siikaniemi päärakennus (1984) 19 2,11 1

Siikaniemi koulutusrakennus (1984) 19 2,11 1

Läntisen hautausmaan kappeli (1955/1998) 21 1,90 2

Heinäsaari keittiö-ruokala (1970) 21 1,90 2

Siikaniemi partiomaja (1969) 21 1,90 2

Salpausselän kirkko (1972) 21 1,90 2

Ristinkirkko (1978) 21 1,90 2

Mukkulan seurakuntakeskus (1992) 22 1,82 2

Upila huoltorakennus (1981) 22 1,82 2

Mustankallion huoltorakennus (1984) 23 1,74 2

Mustankallion kappeli (1925/2000) 23 1,74 2

Vanhan hautausmaan huoltorakennus (1992) 24 1,67 3

Liipolan seurakuntakeskus (1975) 24 1,67 3

Levon korjaamo/varasto (1990) 25 1,60 3

Metsäpellon seurakuntakoti (1986) 25 1,60 3

Heinäsaari peseytymistalo (2003) 25 1,60 3

Ahtialan seurakuntakeskus (1997) 26 1,54 3

Levon kappeli ja krematorio(1958/2007) 27 1,48 3

Joutjärven kirkko (1962/2006) 27 1,48 3

Kirkkokatu 7 (1905/2004) 27 1,48 3

Läntisen huoltorakennus (1993) 28 1,43 3

Upila päärakennus (1780/1981/2015) 29 1,38 4

Launeen kirkko (1953/2001) 30 1,33 4

Kiinteistö Oy Ilves, Vapaudenkatu 6 (1970/2008) 33 1,21 4

Renkomäen seurakuntakoti (1996) 35 1,14 4

Upila majoitusrakennus (2005) 35 1,14 4

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo (1940/1969/2009) 36 1,11 4

Kunnaksen seurakuntakoti (2002) 37 1,08 4

Siikaniemi rantasauna (2002) 37 1,08 4

Upila saunarakennus ( 2011) 38 1,05 4

Levon taukotupa (2008) 39 1,03 4

Harjunalustan seurakuntakoti (1947) 40 1,00 4

TEKNINEN KUNTO RISKIPISTEYTYKSEN POHJALTA ASTEIKKO

Erinomainen 35-40

Hyvä 29-34

Tyydyttävä 23-28

Välttävä 17-22

Heikko alle 17
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Pisteluokitus kirkoittain 
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Pisteluokitus seurakuntataloittain 
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Kohteille määritetyt salkkuluokat 

 

 
 
 
 

Nimi

Bruttoala 

(brm²)

Rakennus-

vuosi
Kunto-%

Luokitusarvio

, salkku

Ahtialan seurakuntakeskus 1 247 1997 77 % D

Harjunalustan seurakuntakoti 550 1947 67 % A

Heinäsaari 2 majoitusrakennusta 318 1967 45 % D

Heinäsaari keittiö-ruokala 224 1970 25 % D

Heinäsaari opetus- ja kokoustilat 251 1978 53 % D

Heinäsaari päärakennus 120 1950 69 % D

Jalkarannan seurakuntakoti 805 1980 63 % B

Joutjärven kirkko 2 892 1962 72 % A

Kiint. Oy Ilves 4 000 1968 87 % B

Kirkkokatu 5 seurakuntatalo 3 465 1940 80 % B

Kirkkokatu 7 585 1905 51 % B

Kunnaksen seurakuntakoti 375 2002 77 % A

Launeen kirkko 1 611 1953 78 % A

Liipolan seurakuntakeskus 1 408 1975 47 % D

Luomaniemen Päärakennus 1 818 2014 C

Luomaniemen Ruokala 590 2014 C

Luomaniemen Wanha 159 1900 C

Metsäpellon seurakuntakoti 560 1986 59 % A

Mukkulan kirkko 1 215 1992 62 % A

Nastolan Kirkko 1 008 1802 A

Nastolan Seurakuntatalo 2 668 1966 B

Renkomäen seurakuntakoti 405 1996 71 % A

Ristinkirkko 3 070 1978 69 % A

Salpausselän kirkko 1 275 1972 64 % A

Siikaniemen majoitusrakennus 1 625 1984 49 % D

Siikaniemi päärakennus 2 480 1984 41 % D

Upila päärakennus 250 1780 63 % C

Upilan majoitusrakennus 523 2005 83 % C

Yhteensä 35 497
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Ilmanvaihdon energiasimulointilaskennan tulokset 

Simuloinnin yleistiedot 

 

Simulointimalli on laadittu ilmanvaihdon energiasimulointia varten. Tämän vuoksi varsi-

nainen lattia-ala ei vastaa täysin todellisuutta. Julkisivun aukotuksia ei ole mallinnettu.  
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Nykytilanteen mukaiset ilmanvaihdon energiasimulointilaskennan tulokset 

Lämmitysnergiamäärä, kWh  

Kuukausi  Lämmitys IV-koneella  

   
 

1  68552.0  

2  62247.0  

3  56718.0  

4  39072.0  

5  22250.0  

6  10653.0  

7  4241.9  

8  7622.9  

9  21583.0  

10  36697.0  

11  51458.0  

12  62342.0  

Yhteensä  443436.8  

 

Ilman-

vaihto-

kone  

Paineenkoro-

tus 

tulo/poisto 

[Pa/Pa]  

Puhaltimen hyö-

tysuhde 

tulo/poisto [-/-]  

Järjestelmän 

SFP-luku 

[kW/(m3/s)]  

Lämmöntalteen-

oton lämpötila-

suhde / minimi jä-

teilman lämpötila 

[-/C]  

Ilmamäärä 

[dm3/s] 

304  719.80/719.80  0.80/0.80  0.90/0.90  0.75/0.00  500 

303  719.80/719.80  0.80/0.80  0.90/0.90  0.80/-5.00  2570 

305  719.80/719.80  0.80/0.80  0.90/0.90  0.80/-5.00  400 

301TK  719.80/719.80  0.80/0.80  0.90/0.90  0.80/-5.00  6600 
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Kirkkosalin koneen aikataulu (301, 304) 

Aikataulussa arvo 1 tarkoittaa mitoitustehon mukaista määrää. Tätä alemmat käyttöte-

hoarvot ovat osatehoja. 

 

Kahvion ja valtuustosalin koneen aikataulu (303) 
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Muiden kirkkotilojen koneiden aikataulu (304PF, 305) 

 

 

Talteenotettu energia, kWh   

Kuukausi  LTO  

   
 

1  34569.3  

2  31963.2  

3  29439.4  

4  20339.3  

5  11884.3  

6  6812.3  

7  3772.3  

8  5288.3  

9  11338.3  

10  19103.3  

11  26774.3  

12  32282.4  

Yhteensä  233566.9  

Nykytilanteessa talteen otettu energiamäärä perustuu osittaiseen ilmankierrättämiseen 

kiertoilmapellistön avulla. 
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Ilmanvaihtopuhallinten sähkön kulutus, kWh  

Kuukausi  Puhaltimet  

   
 

1  3169.6  

2  2870.4  

3  3198.9  

4  3088.5  

5  3201.6  

6  3129.9  

7  3212.5  

8  3221.7  

9  3111.7  

10  3190.6  

11  3090.7  

12  3183.7  

Yhteensä  37669.8  

 

Uudistetun tilanteen mukaiset ilmanvaihdon energiasimulointilaskennan tulokset 

Lämmitysnergiamäärä, kWh  

Kuukausi  Lämmitys IV-koneella  

   
 

1  26193.0  

2  22588.7  

3  18063.2  

4  12240.3  

5  6727.2  

6  2698.9  

7  519.6  

8  1708.5  

9  6433.8  

10  11320.9  

11  16249.3  

12  21457.4  

Yhteensä  146200.9  
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Talteenotettu energia, kWh   

Kuukausi  LTO  Ilmanvaihdossa jäähdytyksen talteenotto  

   
  

1  77195.0  0.0  

2  71856.0  0.0  

3  68308.0  0.0  

4  47316.0  0.0  

5  27498.0  -215.7  

6  14808.1  -984.1  

7  7530.3  -1790.6  

8  11241.3  -1347.1  

9  26595.0  -14.3  

10  44629.0  0.0  

11  62184.0  0.0  

12  73412.0  0.0  

Yhteensä  532572.7  -4351.8  

 
 
 
 
 
Ilmanvaihtopuhallinten sähkön kulutus, kWh   

Kuukausi  Puhaltimet  

   
 

1  2390.6  

2  2163.3  

3  2414.6  

4  2342.5  

5  2438.6  

6  2390.3  

7  2458.3  

8  2462.4  

9  2368.5  

10  2421.1  

11  2335.1  

12  2401.3  

Yhteensä  28586.6  
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Energiakustannusten nykyarvolaskenta 

 
 
 
  

Nykytilanne Uudistus

Elinkaarijakson pituus v 20 20

Investointikustannukset € 0 0

Vuotuinen lämmöntarve kWh/v 443436 146200

Lämpöenergian hinta c/kWh 5,3 5,3

Vuotuinen lämpökustannus €/v 23502,108 7748,6

Vuotuinen sähköntarve kWh/v 37669 28586

Sähköenergian hinta c/kWh 12 12

Vuotuinen sähkökustannus €/v 4520,28 3430,32

Nimelliskorko % 5 5

Inflaatio % 3 3

Energian nimellinen hinnan nousu % 4 4

Reaalikorko % 0,02 0,02

Eskalaatio % 0,01 0,01

Jaksollisten maksujen diskonttauskerroin 16,44 16,44

Jaksollisten energiamaksujen diskonttauskerroin 18,12 18,12

Huolto- ym. kustannukset €/v 0 0

Huoltokustannusten nykyarvo € 0 0

Lämpökustannusten nykyarvo € 425755 140371

Sähkökustannusten nykyarvo € 81888 62142

LCC (nykyarvo) 507643 202513
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Energiakustannusten nykyarvolaskennan muodostuminen: 

Nykyarvo (N) lasketaan kaavalla 1. 

HJ
i

T
ii

i
HdJkTN

nn

n

−
+

+
+

−+
=−+=

)1(

1

)1(

1)1(
      (1)

   

T   = vuotuiset vakionettotuotot (tuotot-menot) 

k  = jälkeenpäin suoritettujen jaksollisten maksujen  

diskonttauskerroin, kaava (2) 

J   = jäännösarvo 

d   = diskonttauskerroin, kaava (3) 

H  = hankintahinta 

i  = nimelliskorko, %/100 

H  = ajanjakso, vuotta 

 

Jälkeenpäin suoritettujen jaksollisten maksujen diskonttauskerroin lasketaan kaavalla 2. 

𝑘 =
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖(1+𝑖)𝑛
      (2) 

 

Diskonttaustekijä, korkoa korolle -tekijä käänteisesti, lasketaan  kaavalla (3).  

      

𝑑 =
1

(1+𝑖)𝑛
      (3) 

 



Liite 16 

  3 (3) 

 

 

Elinkaarilaskennan ajanjaksolla tapahtuu rahanarvon alenemista, inflaatiota. Inflaatio f 

otetaan huomioon reaalikorko kaavalla (4). Inflaation kehitystä pyritään arvioi-

maan tilastojen pohjalta. 

 

f

fi
r

+

−
=

1
      (4) 

 

r   = reaalikorko 

 

 

Myös energiakustannukset saattavat muuttua eri tavalla kuin yleinen kustannus-

tason nousu (ns. spesifinen inflaatio eli eskalaatio). Tämä otetaan huomioon kaa-

valla 5. 

 

e

ei
re

+

−
=

1
      (5) 

 

re   = eskalaatio 
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  1 (1) 

 

 

Energiakaivon lämmönjohtavuuden arviolaskenta 

 

Kaivon kokonaissyvyys, H 200 m   

Reiän halkaisija, d 0,12 m   

maanpinnan keskimääräinen lämpötila, T0  5 C   
keruunesteen keskimääräinen lämpötila, 
Tb  1 C   

     

  

W / 
(Km)   

 Mat lambda syvyys 
Suht 
lambda 

Kerros 1 Savi 1,6 10 0,08 

Kerros 2 Hiekka 2,4 10 0,12 

Kerros 3 Gneissit 3 180 2,7 

kaivo  2,9   

     

Teho  kaivosta     

     

Q 1964 W   

ln 7,42    

     

Energiamäärä kaivosta, stationääritilassa     

E 17204 kWh   

 17 MWh   

Aika 8760 h   

 

 


