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Siirtyminen investointivetoiseen vaiheeseen 
kuntien energiatehokkuustyössä

• Ali-investoiminen (investointivaje)
– Kannattavat investoinnit jätetään tekemättä

• Rahoitusongelma?
– Syynä esim. niukat kassavarat tai lainarahoituksen huono(kallis) 

saatavuus), kts. esim. Hirvikoski
• https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61221/Hirvikoski.Pekka.pdf?s

equence=1&isAllowed=y

• Investointimahdollisuuksia ei vain tunnisteta?
– Kysely: Investoinnin arvoa ja arvovaikutusta ei kunnolla tunneta

• Energia(tehokkuus)paradoksi
– Kts. esim. Sahiluoma 2016

• https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/163714/Sahiluoma_2016.pdf?s
equence=2&isAllowed=y
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Tulossa raportti/opas kesäkuussa 2020
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Suositukset kuntakenttään

I. Energiansäästöpotentiaalin nettonykyarvon 
selvittäminen

II. IoT-pohjaisen teknologian pilotoinnit ja 
laajentaminen sisäilmasto-olosuhteiden 
seurantaan

– Myös perusasioiden pitää olla kunnossa, kuten: 
lämpötilat, paine-erot, kosteudet, CO2-tasot

III. Kiinteistönhoidon tiiviimpi kytkeminen osaksi 
energiatehokkuustyötä ja sisäolosuhdeseurantaa
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Suunnitellun investoinnin nettonykyarvo kertoo (nykyrahassa) 
sen, paljonko investointi säästää rahaa pitoaikanaan eli paljonko 
rahaa menetetään, jos investointia ei tehdä
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Myös sisäistä korkokantaa ja 
takaisinmaksuaikaa edelleen tarvitaan
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Kokonaiskuva ratkaisee
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Suuri käyttötarve

Ei käyttötarvetta

Hyväkun-
toinen
rakennus

Huonokun-
toinen
rakennus

Korhonen, E. & 
Niemi, J. 2016



Tarvitaan päätöksiä

• Missä järjestyksessä ja kuinka paljon tehdään
– Energia(tehokkuus)remontteja
– Energiatehokkuusinvestointeja osana kiinteistöjen 

perusparannuksia
– Uusiutuvan energian investointeja

– Tueksi katselmustoimintaa (katselmointi), siltä osin kun 
tarvittavia lähtötietoja ei ole valmiiksi olemassa

• Entä jos rahaa ei ole yhtään?
– Hankeraha on keksitty, mutta sen saaminen vaatii uusia

näkökulmia ja kehittävää otetta
• Esim. KIINTEÄ-hanke https://sykli.fi/hankkeet/tekoalyavusteisuus-

energiatehokkuustyossa-kiintea/
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Paradigman muutos?

• Onnistuneet energiatehokkuusinvestoinnit
– Maksavat itsensä takaisin
– Tuottavat tämän jälkeen investoijalle puhdasta 

rahaa
– Edistävät vähähiilisyyttä ja muita positiivisia 

ympäristövaikutuksia

• Kuntatalouden näkökulmasta tarvitaan 
entistä kovempia perusteluja sille ettei näihin 
tilaisuuksiin tartuttaisi
– todistustaakka siirtymässä?
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