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Ammattilainen ja ympäristö
Tässä osiossa kerrotaan niistä kestävän kehityksen haasteista, joita ammattilaiset ja yritykset kohtaavat
toimialasta riippumatta, ja periaatteista, joita voidaan soveltaa alalla kuin alalla. Oman alasi sisällöt alkavat
osiosta Kiinteistönhoitoala ja ympäristö.

Ammattilainen muuttuvassa maailmassa
Maailma on nopeasti muuttumassa. Öljyn ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kun niiden varannot kuluvat
ja kysyntä kasvaa. Se kannustaa yrityksiä säästäväisyyteen mutta myös uusiin, nokkelampiin
toimintatapoihin. Asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja eettisistä näkökohdista on kasvussa, olipa kyse
yksityisistä kuluttajista, yrityksistä tai julkisesta sektorista.
Vielä 2000-luvun alussa ajateltiin yleisesti, että ympäristöalaan erikoistuneet asiantuntijat ja insinöörit
ratkaisevat ympäristöongelmat. Nykyisin ymmärretään, että ratkaisun avain on monenlaisten toimijoiden
yhteistyö. Ympäristö on joka alan, joka yrityksen ja joka ammattilaisen asia.
Ympäristöosaava yritys minimoi omat haitalliset ympäristövaikutuksensa. Fiksuimmat ajattelevat kuitenkin
pidemmälle ja tarjoavat asiakkaalle ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta vähentämään turhaa energian ja
luonnonvarojen kulutusta. Tällaisia ratkaisuja etsivät yhä useammat asiakkaat. Ympäristöosaamisesta on
tullut osa ammattitaitoa ja kannattavaa yritystoimintaa.

Ympäristöosaavan ammattilaisen nyrkkisäännöt
Ympäristöasiat ovat usein laajoja ja monimutkaisia. Aina ei ole saatavilla riittävästi tietoa oikeiden
ratkaisujen tekemiseksi. Usein ei edes ole selvää vastausta, mikä olisi ympäristön kannalta paras
vaihtoehto.
Onneksi järjellä pääsee pitkälle. Vaikka eri toimialoilla on erilaiset ympäristövaikutukset, muutama
nyrkkisääntö pätee varsin hyvin kaikkeen toimintaan. Suunta on olennaisin, vaikka kaikkia kysymyksiä ei
osattaisi vielä ratkaista.
1. Katse kokonaisuuteen: elinkaariajattelu
Perinteisesti ympäristökysymyksiä on tarkasteltu organisaation oman toiminnan rajoissa: miten paljon
energiaa kuluu, mitä jätteitä ja päästöjä syntyy ja niin edelleen. Tämä onkin tärkeää, ja se on
ympäristövastuullisen toiminnan ensimmäinen vaihe.
Monilla aloilla suurin osa ympäristövaikutuksista on kuitenkin epäsuoria: ne syntyvät muualla kuin omassa
toiminnassaJos haluamme ottaa vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista kokonaisuutena ja saada
aikaan merkittäviä tuloksia, meidän täytyy tarkastella asiaa koko elinkaaren ajalta.
2. Kaikki hyöty irti: materiaalitehokkuus ja kierrätys
Luonnonvarojen käyttöönotto ja jalostaminen raaka-aineiksi ja edelleen tuotteiksi kuluttaa siis paljon
energiaa ja materiaaleja, jotka myös tuotetaan luonnonvaroista.
Kun luonnonvarat on kerran otettu käyttöön, niistä tulisikin ottaa kaikki hyöty irti. Tähän on olemassa
monia keinoja.
 Käytetään pitkään. Käyttämällä tuotteita pitkään säästetään luonnonvaroja ja energiaa.
Esimerkiksi laitteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla
säännöllisesti ja korjaamalla pikkuviat heti.
 Käytetään tehokkaasti. Luonnonvaroja ei kannata seisottaa varastossa. Materiaalitehokkuutta
on, että tuotetta käytetään paljon: käytetään työpaikalla yhteisiä työvälineitä, lainataan tai
vuokrataan niitä tuotteita, joita tarvitaan harvoin.
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Kierrätetään raaka-aineet. Kierrätysmateriaalista saadaan raaka-ainetta huomattavasti
helpommin kuin neitseellisistä luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta
käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.

3. Ei harakoille: Energiansäästö
Energia on yksi lähivuosikymmenten suurista kysymyksistä. Etenkin öljyn saatavuus heikkenee ja hinta
nousee. Samaan aikaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman läpimurto tekee
tuloaan.
Olipa energianlähde mikä tahansa, energiansäästö merkitsee aina taloudellista säästöä. Energiaa voi
säästää esimerkiksi kiinteistön lämmityksessä ja ilmastoinnissa, sähkölaitteiden käytössä ja liikenteessä.
4. Turvallisuus - terveys - ympäristö
Ympäristöasiat kulkevat usein käsi kädessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöriski on usein myös
terveysriski, ja aina maineriski. Ihmisen ja ympäristön turvallisuutta edistävät esimerkiksi
 mahdollisimman myrkyttömien tuotteiden, kuten rakennusaineiden, sisustus- ja
huonekalumateriaalien ja kemikaalien valitseminen
 kemikaalien turvallinen säilyttäminen, käytön seuranta ja huolellisuus
 vaarallisten jätteiden oikea säilytys ja käsittely.
5. Ajattele asiakasta
Yritykset ovat olemassa asiakkaitaan varten ja asiakkaidensa varassa. Tiedätkö, mitä asiakas tarvitsee?
Myytkö hyötyä vai turhuutta? Tavoitteletko nopeaa voittoa vai pitkää asiakassuhdetta?
Ammattilaisena voit vaikuttaa jossain määrin myös asiakkaasi ympäristövaikutuksiin. Millaista tuotetta tai
palvelua suosittelet ja millä perustein? Neuvomalla asiakasta tuotteen valinnassa, käytössä ja
hävittämisessä voit auttaa häntä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tuvallisemmin.
Mihin voin vaikuttaa ammattilaisena
Pohdi mihin voit vaikuttaa omassa työssäsi:
 suunnitteluun, esimerkiksi raaka-ainevalintoihin
 hankintoihin
 kiinteistön energiankulutukseen
 laitteiden sähkönkulutukseen
 logistiikkaan - esimerkiksi turhien ajojen välttämiseen
 laitteiden ja muiden välineiden käyttöikään
 kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön
 jätteiden lajitteluun
 vaarallisten jätteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn
 asiakkaan ajatteluun ja toimintaan
 oman työpaikan talouteen
Miten voin vaikuttaa ammattilaisena
 ole ylpeä ammattitaidostasi: toimi parhaan tietosi ja taitosi mukaan
 käytä ammattilaisjärkeä
 ota selvää ja kerro muillekin
 kysy ja keskustele työpaikallasi

Ympäristövaikutukset
Ihminen vaikuttaa ympäristöön
Kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Usein sanalla ympäristövaikutus viitataan ihmisen
aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin, ympäristöongelmiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että
toiminnallamme voi olla myös myönteisiä vaikutuksia.
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Ympäristöongelmia on ratkottu ainakin 1800-luvulta lähtien, jolloin saivat alkunsa esimerkiksi ilmanlaadun
ja vesistöjen suojelu. 1900-luvun loppupuoliskolta alkaen ympäristöasioihn on kiinnitetty jatkuvasti
enemmän huomiota. Länsimaissa ympäristön tila onkin monessa suhteessa selvästi parempi kuin vielä
parikymmentä vuotta sitten.
Monet ongelmat ovat kuitenkin siirtyneet tuotannon mukana halvan työvoiman maihin, ja niiden
mittakaava on kasvanut. Paikallisten ja alueellisten ympäristövaikutusten rinnalle ovat nousseet
maailmanlaajuiset uhkat.
Myös nykyisiin ympäristöongelmiin voidaan löytää helpotusta. Ratkaisut eivät ole ainoastaan
erikoistuneiden asiantuntijoiden ja insinöörien käsissä. Päin vastoin: useimmat ratkaisut riippuvat eri
alojen ammattilaisten, kuluttajien ja kansalaisten osallistumisesta.

Ympäristö vaikuttaa ihmiseen
Kun ihminen muuttaa ympäristöään, vaikutus kiertyy lopulta takaisin ihmiseen. Hengitysilman, veden ja
ravinnon laatu, jopa melu vaikuttavat terveyteemme. Ympäristökemikaalit kertyvät elimistöömme ja
voivat aiheuttaa sairauksia tai häiritä lisääntymistä. Taloutemme on riippuvainen luonnonvaroista,
esimerkiksi metsien ja kalakantojen uusiutumiskyvystä. Olemme osa ympäristöämme.

Suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia
Ympäristövaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Suoria ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi
tehtaan piipusta tai auton pakoputkesta tulevat ilmansaasteet. Etenkin teollisuuden suorat vaikutukset
ovat nykyään rikkaissa teollisuusmaissa varsin hyvin tiedossa ja hallinnassa.
Kaikilla toimialoilla on myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka voivat olla paljon merkittävämpiä kuin
suorat. Raaka-aineiden tuotanto saattaa tuottaa myrkyllisiä jätevesiä ja aiheuttaa terveyshaittoja toisella
puolella maailmaa. Kiinteistöjen lämmitys aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, joiden vaikutus ilmastoon on osa
vähitellen etenevää, monimutkaista prosessia. Tällaisia epäsuoria ympäristövaikutuksia meidän on vaikea
tunnistaa ja tiedostaa.

Ympäristövaikutusten laajuus
Ympäristövaikutukset voivat olla paikallisia, alueellisia tai maailmanlaajuisia. Paikallisia
ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi kemikaalien saastuttama maaperä, ruuhkaliikenteen aiheuttama
huono ilmanlaatu tai voimalaitoksen päästölaskeuma lähiympäristöön.
Usein ympäristövaikutukset eivät jää paikallisiksi vaan leviävät laajemmalle alueelle. Kaivoksen
jätekemikaalit virtaavat vesistössä kauas alajuoksulle. Suomeen kulkeutuu ilmansaasteita KeskiEuroopasta, ja Itämeren tilaan vaikuttavat kaikkien rantavaltioiden jätevedet ja maatalous. Luonnon
monimuotoisuuden väheneminen näkyy usein alueellisesti, kun tietyt kasvi- ja eläinlajit harvinaistuvat tai
kuolevat sukupuuttoon.
Ympäristövaikutukset leviävät myös maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Kiinan suurkaupunkien saasteet
kiertävät ilmakehässä ympäri maapalloa, joskin laimentuen. Sademetsien hakkuut vaikuttavat koko
maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmastonmuutos on globaali, monimutkainen ilmiö, jonka
monia syy- ja seuraussuhteita ei osata ennakoida.

Ympäristöongelmista lyhyesti
Happamoituminen. Eräät ilmansaasteet, kuten typpioksidi, typpidioksidi ja rikkidioksidi, aiheuttavat
happamoitumista. Ne liukenevat sadeveteen hapoiksi, ja vähitellen maaperä ja vesistöt muuttuvat
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happamammaksi. Se vaikuttaa kasveihin ja eläimiin, esimerkiksi järven kalakanta voi muuttua. Typpi- ja
rikkioksideja muodostuu erityisesti liikenteessä ja energiantuotannossa.
Ilmansaasteet vaikuttavat sekä paikallisella, alueellisella että globaalilla tasolla. Paikallisesti ilmanlaatu
vaikuttaa ihmisten terveyteen. Ilmansaasteet voivat olla kaasuja tai pienhiukkasia, jotka kulkeutuvat
hengittäessä keuhkoihin ja verenkiertoon. Ne voivat altistaa sydänsairauksille ja hengityselinsairauksille,
kuten astmalle. Jotkin ilmansaasteet, kuten rikkidioksidi ja typenoksidit, kulkeutuvat pitkiä matkoja ja
aiheuttavat esimerkiksi happamoitumista ja rehevöitymistä (typpi). 1990-luvulta lähtien lähinnä
länsimaissa on onnistuttu vähentämään tehokkaasti liikenteen ja teollisuuden päästöjä paremman
teknologian avulla.
Ilmastonmuutos. Ilmasto on muuttunut useita kertoja maapallon historiassa, myös ihmislajin
olemassaolon aikana. Tällä hetkellä meneillään oleva ilmastonmuutos on kuitenkin aiempia nopeampi ja
sen arvioidaan johtuvan pitkälti ihmisen toiminnasta. Esimerkiksi sademetsien laajamittaiset hakkuut ja
fossiilisten polttoaineiden käyttäminen vaikuttavat maapallon ilmakehän koostumukseen. Se puolestaan
muuttaa pitkällä aikavälillä eri alueiden sääolosuhteita, kuten lämpötiloja, tuulia sateita. Muuttuvat
olosuhteet vaikututtavat kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä ihmisen terveyteen, turvallisuuteen ja
talouteen. Lue lisää: www.ilmasto-opas.org.
Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien (kasvien
ja eläinten) runsautta ja niiden elinympäristöjen monipuolisuutta, mutta myös lajien sisäistä perinnöllistä
vaihtelua. Perinnöllinen monimuotoisuus on tärkeää, jotta laji pysyy terveenä, ja jotta se voi selviytyä
esimerkiksi ympäristön muutoksista. Luonnon monimuotoisuus vähenee tällä hetkellä nopeammin kuin
koskaan maapallon historiassa. Ihminen muokkaa ympäristöään niin voimakkaasti, että kasvi- ja eläinlajien
elinympäristöt hupenevat ja pirstaloituvat erillisiksi saarekkeiksi. Luonto on arvo itsessään, mutta tällä
hetkellä maailmassa ollaan heräämässä myös luonnon suureen merkitykseen ihmisen terveydelle ja
taloudelle.
Melu vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi vaikeuttaa työskentelyä, lepoa viestintää ja
oppimista ja aiheuttaa stressiä. Voimakas melu saattaa vaurioittaa kuuloa pysyvästi. Meluhaitat ovat
lisääntyneet etenkin kaupungeissa ja niiden suurin aiheuttaja on liikenne.
Otsonikato. Otsoni on kolmesta happiatomista muodostuva molekyyli. Sitä esiintyy luonnostaan lähinnä
15 - 25 kilometrin korkeudella ilmakehässä, missä otsonikerros suodattaa auringonvalosta
ultraviolettisäteitä. Näin se suojaa eliöitä auringon haitalliselta säteilyltä. 1970-luvulla huomattiin, että
otsonikerros oli heikkenemässä. Syyksi osoitettiin CFC-yhdisteet ja halonit, joiden käyttö kiellettiin
kansainvälisellä sopimuksella vuonna 1985. Otsonista puhutaan myös ilmansaasteiden yhteydessä. Sitä
muodostuu liikenteen päästöistä, ja hengitysilmassa se on myrkyllistä.
Rehevöityminen ymmärretään yleensä vesistön ongelmana. Jos vesistöön tulee jatkuvasti lisää ravinteita,
se alkaa rehevöityä. Levien ja muiden vesikasvien kasvu kiihtyy, ja vesi muuttuu sameammaksi. Samalla
kasvi- ja eläinlajisto muuttuu. Myös sinilevät voivat lisääntyä ja muodostaa laajoja massoja, joita usein
nimitetään kukinnoiksi. Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Ravinteita tulee vesistöihin jätevesissä, maatalouden
valumina ja ilmansaasteissa.
Ympäristön kemikalisoituminen. Maailmassa on käytössä noin satatuhatta ihmisen tuottamaa kemikaalia,
ja uusia kehitetään jatkuvasti. Osa kemikaaleista on luokiteltu vaarallisiksi. Koska kemikaalit ovat luonnolle
vieraita, osa niistä hajoaa luonnossa hitaasti tai ei ollenkaan. Tällaiset kemikaalit kertyvät luontoon ja
ihmiseen aiheuttaen esimerkiksi terveysongelmia ja lisääntymishäiriöitä. Kyseessä eivät ole ainoastaan
teollisuuskemikaalit, vaan esimerkiksi kosmetiikassa käytetyt keinotekoiset hajusteet ja lääkeaineena
käytetyt hormonit kertyvät jätevesistä vesistöihin. Keinotekoisten kemikaalien lisäksi raskasmetallit
kuormittavat luontoa ja rikastuvat ravintoketjuissa.
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Elinkaariajattelu
Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta jä päätyen
käytöstä poistamiseen.
Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja materiaaleja, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja, vettä ja
työvälineitä. Itse tuotteessa on vain murto-osa niistä luonnonvaroista, joita sen elinkaaren aikana kuluu.
Muu palautuu ympäristöön jätteinä tai päästöinä.
Energiaa ja materiaaleja tarvitaan esimerkiksi
 luonnonvarojen käyttöönotossa
 raaka-aineiden ja komponenttien tuotannossa
 kuljetuksissa ja jakelussa
 käytössä
 jätehuollossa

Myös palveluita voidaan tarkastella elinkaarinäkökulmasta: mitä raaka-aine- ja energiapanoksia tarvitaan
palveluprosessin eri vaiheissa? Mitä jätteitä ja päästöjä syntyy matkan varrella?
Kun tarkastellaan elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia, eri tuotteilla ja palveluilla korostuvat eri
vaiheet. Esimerkiksi ruokapalvelualalla raaka-ainetuotanto aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen,
ei keittiön toiminta. Rakennusten merkittävin ympäristövaikutus muodostuu niiden käyttövaiheessa,
erityisesti energiankulutuksesta. Siihen voidaan vaikuttaa rakennusteknisin keinoin ja huoltotoimenpiteillä.

Elinkaariajattelun hyödyt
Kun tiedetään, missä elinkaaren vaiheessa ympäristövaikutukset ovat suurimmat, osataan toimenpiteet
kohdistaa tehokkaasti oikeisiin asioihin.
Kattavan elinkaarianalyysin tekeminen tuotteelle tai palvelulle on työlästä ja kallista, eikä pienillä ja
keskisuurilla yrityksillä ole siihen usein mahdollisuutta. Sen sijaan ne voivat hyödyntää yleistä tietoa
toimialan keskeisistä ympäristökysymyksistä, olivatpa ne oman toiminnan suoria ympäristövaikutuksia tai
epäsuoria, elinkaaren eri vaiheissa muodostuvia ympäristövaikutuksia.
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelussa on huomioitu kullekin alalle tyypillinen tuotteen tai palvelun
elinkaari. Se ohjaa kiinnittämään huomion olennaisimpiin ympäristökysymyksiin.
Viralliset ympäristömerkit kertovat, että tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaiset
ympäristövaikutukset on huomioitu.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kiinteistönhoitoala

7

Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus tarkoittaa toimia, joilla vähennetään luonnonvarojen kulutusta samalla kun
huolehditaan siitä, että tuotteen tai palvelun laatu ei huonone vaan saattaa jopa parantua.
Toisaalta materiaalitehokkuus merkitsee sitä, että tuotteista otetaan kaikki hyöty irto niiden käyttöiän
aikana. Näin ei hukata niitä luonnonvara- ja energiapanoksia, jotka on käytetty sen valmistukseen,
jakeluun ja aikanaan jätehuoltoon.

Materiaalitehokkuus käytännössä
Käytetään pitkään
Monien tuotteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla
säännöllisesti ja korjaamalla viat heti.
Suuri osa kuluttajatuotteista tuotetaan halvan työvoiman maissa. Siksi esimerkiksi laitteiden
korjauttaminen Suomessa voi tulla kalliimmaksi kuin uuden tuotteen hankinta. Mutta jos asiaa katsotaan
laajemmin, niin huolto- ja korjauspalvelut työllistävät usein paikallisia pienyrityksiä. Palveluiden käyttö
vahvistaa näin lähialueen taloutta, minkä hyödyt kiertyvät lopulta alueen asukkaiden ja yritysten hyväksi.
Monet tuotteet suunnitellaan nykyään varta vasten lyhytikäisiksi ja niiden korjaaminen tehdään vaikeaksi.
Tämä toimintatapa on valmistajan kannalta edullinen niin kauan, kuin halpoja raaka-aineita ja puoliilmaista työvoimaa on saatavilla. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Raaka-aineiden kallistuvat ja osaavan
työvoiman arvostus on taas kasvamassa. Myös kuluttajien asennemuutos näkyy jo länsimaissa.
Jos yrityksellä on tuotannollista toimintaa, on laatu kilpailutekijä. Suomalainen tuote voi harvoin kilpailla
halvimmalla hinnalla, mutta parhaalla laadulla kyllä. Yritys voi ottaa vastuun tuotteesta koko sen käyttöiän
ajalta tarjoamalla esimerkiksi monivuotisen takuun ja huoltopalvelun.
Käytetään tehokkaasti
Varastossa pölyttyvä hankinta on luonnonvarojen tuhlausta. Esimerkiksi henkilöauto seisoo parkissa 92%
elinkaarestaan. Kotitalouksissa porakonetta käytetään keskimäärin 8 minuuttia vuodessa. Voisiko yritys
toimia toisin - ja voisiko siitä tehdä jopa liiketoimintaa?
Koska yritykset toimivat yleensä rationaalisemmin ja kustannustehokkaamin kuin kotitaloudet, turhia
hankintoja tehdään niissä vähemmän. Silti voi miettiä, onko omassa yrityksessä tai omalla työpaikalla
laitteita tai muita välineitä, joita käytetään vain satunnaisesti.
Olisiko kustannustehokkaampaa vuokrata laite tarvittaessa? Tai voisiko yritys laajentaa omaa toimintaansa
tuotteiden myymisestä myös niiden vuokraamiseen?
Kierrätetään raaka-aineet
Kierrätetystä materiaalista saadaan uutta raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä
luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.
Kierrätettyjen raaka-aineiden arvostus ja hinnat ovatkin jatkuvasti nousseet.
Kierrätyksen lisäksi nykyään puhutaan jätteen energiakäytöstä yhtenä jätteen hyötykäytön muotona.
Jätteellä voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita polttolaitoksissa. Materiaalitehokkuuden kannalta
energiakäyttö on huonompi vaihtoehto kuin kierrätys. Esimerkiksi paperikuitu voi kiertää viisi tai kuusi
kertaa, mutta tämä mahdollisuus menetetään, jos paperia ei lajitella paperinkeräykseen.
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Materiaalitehokkuutta elinkaaren eri vaiheissa
Materiaalitehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet voivat kohdistua suoraan organisaation omaan
toimintaan. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun käytetään raaka-aineita säästeliäästi ja minimoidaan
hävikki tuotantoprosesseissa.
Toimenpiteet voivat myös kohdistua oman tuotteen tai palvelun elinkaaren aiempiin tai myöhempiin
vaiheisiin. Voidaan valita raaka-aineet, joiden tuotanto kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän
ja/tai jotka kestävät käyttöä. Tämä vaatii usein aikaa, perehtymistä ja tuotekehittelyä, jotka voidaan nähdä
investointina samalla tavalla kuin laitteiden hankinta tai toimitilojen laajentaminen.
Yrityksellä voi olla mahdollisuus pidentää tuotteen elinkaarta myös sen loppupäästä. Tuote suunnitellaan
mahdollisimman kestäväksi ja monikäyttöiseksi. Tuotteelle voidaan antaa takuu ja tarjota asiakkaalle
huolto- ja korjauspalvelua. Myös asiakkaan neuvominen tuotteen oikeassa käytössä on
materiaalitehokkuutta, jos se auttaa asiakasta pitämään tuotteesta hyvää huolta.
Joskus yritys voi tarjota tuotteitaan paitsi myyntiin, myös vuokralle. Tämä on hyvä vaihtoehto etenkin
kalliiden mutta kohtuullisen harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla. Tällöin vuokraustoiminta saattaa
olla kannattavampaa kuin myynti.

Hyvät hankinnat
Hankinnat ovat keskeisessä roolissa yrityksen materiaali- ja energiatehokkuudessa. Samoilla toimenpiteillä
saavutetaan usein taloudellista säästöä.
Ennen hankintaa
Varastot inventoidaan ennen kuin hankitaan uutta. Hankintaan laadukkaita, kestäviä, ehkä monikäyttöisiä
tuotteita. Tuotteen käytännöllisyyttä osaavat usein arvioida parhaiten ne työntekijät, jotka sitä käyttävät tai huonossa tapauksessa eivät käytä.
Harkitaan yhteiskäyttöä: oman organisaation sisällä useampi henkilö voi käyttää samaa tulostinta tai
monia työkaluja. Harvoin tarvittavia laitteita ja työvälineitä voi usein vuokrata, mikä voi olla edullisempaa
kuin hankintakustannus.
Elinkaariajattelu hankinnoissa
Elinkaariajattelu voidaan ulottaa taloudelliseen tarkasteluun. Jos teet tarjouspyyntöjä tai
hankintapäätöksiä, arvioi taloudellisuutta koko käyttöiän ajalta: esimerkiksi laatua, energiankulutusta,
kestävyyttä, huollon ja korjauksen tarvetta ja kustannuksia, jätehuoltokustannuksia.
Monikäyttöinen laite saattaa korvata useamman erillisen laitteen hankinnan. Halvimman vaihtoehdon
käyttöikä voi jäädä lyhyeksi ennen kuin tuote särkyy ja ollaan uuden hankinnan edessä. Tällainen
tarkastelu voi osoittaa, että hankintahinnaltaan kalliimpi tuote on pitemmällä aikavälillä edullisempi ja
"maksaa itsensä takaisin" säästöinä.
Lue lisää materiaalitehokkuudesta yrityksissä Motivan verkkosivuilta:
http://motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_parantaminen_yrityksissa
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Tee hyvä tarjous!
Kun myyt laadukasta tuotetta tai palvelua, tuo esiin pitemmän aikavälin hyödyt ja säästöt. Konkreettiset
laskelmat ja elävän elämän esimerkit ovat parasta viestintää.
Mikä on esimerkiksi energiatehokkaamman ja laadukkaamman mutta hankintahetkellä kalliimman laitteen
takaisinmaksuaika - aika jolloin säästöt ylittävät hankintaan tehdyn investoinnin?

Ympäristömerkit
Viralliset ympäristömerkit ja EU:n energiamerkintä ovat hyvä apu hankinnoissa. Niihin liittyy laatu- ja
ympäristökriteereitä, joiden toteutumista valvoo puolueeton, virallistettu toimija. Myös luomutuotteille,
reilulle kaupalle ja eräille muille tuoteryhmille on on olemassa kriteereitä ja merkkejä, joita valvoo
viranomainen tai järjestö.
Luotettavien ympäristömerkkien rinnalla on kirjava joukko erilaisia pakkausmerkintöjä, joilla valmistajat
haluavat luoda vaikutelmaa ympäristömyönteisyydestä. Jotkin järjestöt myöntävät tuotteelle logonsa
käyttöoikeuden, jos valmistaja lahjoittaa myydyistä tuotteista pienen osuuden, esimerkiksi joitakin
senttejä järjestön ympäristönsuojelutyöhön. Lahjoitukset ovat toki hyvä asia, mutta tuotteen
ympäristövaikutuksista ne eivät kerro.

Viralliset ympäristömerkit
Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki on Suomessa parhaiten tunnettu virallinen
ympäristömerkki. Merkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille ja palveluille,
joille on laadittu kriteerit. Tällaisia ovat tuoteryhmistä esimerkiksi maalit ja
lakat, pesuaineet, paristot ja toimistolaitteet. Palveluista hotellit, ravintolat,
kauppa ja painopalvelut.
Merkin myöntäminen perustuu ympäristökriteereihin, jotka kohdistuvat
koko elinkaareen raaka-aineista jätehuoltoon. Ympäristönäkökohtien lisäksi
huomioidaan laatu, jonka on oltava vähintään yhtä hyvä kuin muilla
vastaaville tuotteilla.
Merkin vaatimukset asetetaan siten, että enintään 20-30 prosenttia ryhmän
tuotteista/palveluista pystyy läpäisemään ne. Vaatimuksia kiristetään aika ajoin tekniikan ja
valmistusmenetelmien kehittyessä. Näin yritysten täytyy seurata aikaansa ja olla aina parhaimmiston
joukossa, jos ne mielivät saada tuotteelleen virallisen ympäristömerkin.
Samalla periaatteella toimii EU-ympäristömerkki. Molemmista vastaa Suomessa
Motivan alaisuudessa toimiva Ympäristömerkintä.
Yritys voi anoa joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä tuotteelleen tai palvelulleen.
Se on vapaaehtoista ja merkin käyttäminen on maksullista. Myös merkitsemättömien
tuotteiden joukossa voi siis olla yhtä hyviä, mutta niiden arvioiminen on maallikolle
vaikeaa.

TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen
kriteerit koskevat tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia,
laitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Myös ergonominen
muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kiinteistönhoitoala

10

Energiamerkit
EU-maissa käytössä oleva yhtenäinen energiamerkintä antaa vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa
kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta.
Tällä hetkellä energiamerkintä on pakollinen yhdeksässä laiteryhmässä:
 kylmäsäilytyslaitteissa
 pyykinpesukoneissa
 kuivaavissa pesukoneissa
 kuivausrummuissa
 astianpesukoneissa
 lampuissa
 uuneissa
 ilmastointilaitteissa
 televisioissa

Kansainvälinen Energy Star -merkintä voidaan myöntää toimistolaitteille,
joiden energiankulutus on keskimääräistä matalampi. Tällaisia tuotteita on
tarjolla kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla.
Henkilöautojen energiamerkintä auttaa vertaamaan luotettavasti automallien
polttoaineenkulutus- ja päästötietoja. Merkinnän käyttö Suomessa on vapaaehtoista.

Luomumerkit
Luomu - valvottua tuotantoa on suomalaisten viranomaisten myöntämä virallinen merkki. Se
takaa, että vähintään 95 % tuotteen ainesosista on tuotettu luonnonmukaisesti.
Geenimuunneltuja raaka-aineita ei saa olla. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen. Merkki
perustuu EU:n luomuasetukseen.
EU:n luomumerkki noudattaa samoja kriteerejä kuin Luomu-merkki. Sen käyttö on
pakollista EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muualta
tuoduissa tai pakkaamattomissa tuotteissa merkki on vapaaehtoinen.
Luomuliiton Leppäkerttumerkki voidaan myöntää kotimaisille luomutuotteille. EU:n kriteerien
lisäksi tuotteen tulee täyttää Luomuliiton tuotantoehdot.

Demeter-merkillä merkityissä tuotteissa ainesosista 90 % on Biodynaamisen
yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja. Tuotteiden tulee lisäksi täyttää
EU:n luomuasetuksen ehdot.

Reilun kaupan merkki
Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus
työstään. Tuottajille maksettava takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan. Lisäksi
maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu paikallisyhteisön hankkeisiin. Järjestelmä
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vaatii tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin ja ihmisoikeussopimuksiin. Järjestelmästä vastaa
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).

Jätteet
Suomessa syntyy vuosittain yli 70 miljoonaa tonnia jätettä: noin 14 000 kiloa jokaista asukasta kohti.
Jätettä muodostuu tuotteiden ja materiaalien elinkaaren kaikissa vaiheissa raaka-aineen tuotannosta
alkaen. Valmistusprosesseissa syntyy paljon jätettä, samoin energian tuotannossa. Tuote itsessään on vain
pieni osa sen elinkaarenaikaisesta jätemäärästä.
Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja terveyshaittoja. Erityisesti vaaralliset jätteet ovat
haitallisia sekä ihmisen terveydelle että luonnolle. Hankinnoissa ja tuotteiden valmistusprosesseissa
kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sellaisia tuotteita ja raaka-aineita, joista ei synny vaaralista
jätettä. Vaaralliset jätteet vaativat aina erillisen, asianmukaisen käsittelyn.
Myös jätteiden kuljettamisesta, kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu erilaisia päästöjä. Siksi jätteen
synnyn ehkäisy on paras vaihtoehto.
Arvokas jäte
Asenteemme jätteeseen on muuttunut. Aiemmin jätteet nähtiin pelkästään haittana, joka siirrettiin pois
tieltä kaatopaikoille. Nykyään ajatellaan, että jäte on raaka-ainetta, ja sen arvo on kasvamassa sitä mukaa,
kun luonnonvarojen ja energian hinnat nousevat. Jo nyt joistakin jätteistä käydään suorastaan kilpailua.
Halutuimpia ovat esimerkiksi paperi ja metallit.
Jos jätettä ei ole mahdollista kierrättää raaka-aineeksi, se saattaa soveltua energialaitoksen polttoaineeksi,
jolla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä. Muovissa, jonka kierrätys on usein vaikeaa, on korkea energiaarvo, onhan se valmistettu öljystä. Vuonna 2007 noin 40 prosenttia jätteestä hyödynnettiin joko
materiaalina tai energiana.
Jätelaki koskee jokaista
Jätelaki koskee sekä kotitalouksia että organisaatioita. Yritys tai yhteisö on vastuussa jätteistään. Sen tulee
tunnistaa, lajitella ja varastoida jätteet oikein ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Lain tavoitteena on ennen kaikkea vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää ja haitallisuutta ja lisätä
hyötykäyttöä.
Jätelaki koskee tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita, alkaen tuotesuunnittelusta. Myös tuotteiden
valmistuksessa, jakelussa ja käytössä on pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä. Jätelaki pyrkii siis
materiaalitehokkuuteen.
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Kun jätettä syntyy, jätelaki asettaa toimenpiteet paremmuusjärjestykseen (ns. etusijajärjestys), jonka
mukaan jokaisen tulee toimia.

Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta
Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta
Jätelaissa määritellään keskeiset periaatteet, mutta kunta antaa tarkemmat jätemääräykset ja ohjeet. Eri
kunnissa ja alueilla jätehuolto on järjestetty eri tavoin, joten valtakunnallisia, kaikille yhteisiä ohjeita ei
voida antaa. Siksi on tärkeää tuntea paikalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat sekä
kotitalouksia että yrityksiä ja yhteisöjä. Määräysten lisäksi kunnat ja kuntien muodostamat jäteyhtiöt
tarjoavat runsaasti ohjemateriaalia ja neuvontaa eri kohderyhmille.
Tuottajanvastuu
Joidenkin tuoteryhmien kohdalla on päätetty, että tuotteen tuottaja ja maahantuoja vastaavat jätehuollon
järjestämisestä ja sen kustannuksista. Suomessa tuottajanvastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
romurenkaita, romuajoneuvoja, keräyspaperia, pakkauksia sekä paristoja ja akkuja. Näiden tuottajat ja
maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan keräysjärjestelmästä, eikä jätteen tuojalta saa periä maksua.
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Paperi: Paperinkeräys Oy
Ajoneuvo- ja teollisuusakut: Akkukierrätys Pb Oy
Sähkö- ja elektroniikkaromu: SER-tuottajayhteisö SERTY
Käytöstä poistetut renkaat: Suomen Rengaskierrätys. Vanteettomat renkaat voi viedä veloituksetta
kierrätykseen mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Mikäli renkaissa on vanteet, ne voi viedä
Kuusakoski Oy:n toimipisteisiin. Renkaita ei saa viedä kaatopaikalle.
Lähimmät keräyspisteet löydät Kierrätys.info-palvelusta. Koko maan kattavaa palvelua pitävät yllä
tuottajayhteisöt ja kuntien jätelaitokset.
Paristoja ja pienakkuja otetaan vastaan niitä myyvissä kaupoissa.

Jätehuollon käsitteitä
Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan
käytöstä.
Jätteen synnyn ehkäisyä on esimerkiksi tuotteiden huolto ja korjaaminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden
hankintojen tekeminen, yhteiskäyttö kuten vuokraus sekä uudelleenkäyttö. Tavoitteena on, että tuotteita
käytetään pitkään ja jätettä muodostuu kotitaloudessa tai organisaatiossa mahdollisimman vähän.
Hyötyjäte on jätettä, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan (uudelleenkäyttö), uusien tuotteiden
materiaalina (kierrätys) tai energiantuotannossa. Hyötyjätettä ovat muun muassa paperi ja pahvi, lasi ja
metalli, biojäte ja tekstiilijäte. Hyötykäyttö edellyttää yleensä jätteiden lajittelua eri jätejakeisiin.
Kierrätys merkitsee jätteen tai sen osan käyttämistä jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Paperin ja
kartongin, metallien, lasin ja biojätteen kierrätys on yleensä hyvin järjestetty. Muovien ja tekstiilien
kierrättäminen on haastavampaa. Kierrätyksestä käytetään joskus myös nimitystä uusiokäyttö.
Uudelleenkäytössä tarpeettomaksi käyneelle tai rikkinäiselle esineelle etsitään uusi käyttäjä tai
käyttötarkoitus sen sijaan, että se poistetaan käytöstä jätteenä tai kierrätetään raaka-aineeksi. Usein
käytämme arkikielessä kierrätys-sanaa myös tässä merkityksessä. Esimerkiksi romuautosta voidaan ottaa
uudelleenkäyttöön varaosiksi sopivia osia, ja muu metalli kierrätetään sulattamalla.
Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on jätettä, joka voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai
ympäristölle ja joka vaatii erityisen käsittelyn. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi monet kemikaalit,
raskasmetallit, loisteputket ja energiansäästölamput, akut ja monet paristot ja lääkkeet.
Lue lisää: www.vaarallinenjate.fi
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KIINTEISTÖNHOITOALA JA YMPÄRISTÖ
Tämä aineisto on suunnattu kiinteistönhoitajille. Siivouspalveluille on oma aineistonsa
www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala.
Kiinteistönhoitajan ammattitaito tuo säästöjä
Ammattitaitoinen kiinteistönhoitaja on kiinteistön omistajan ja isännöitsijän avainhenkilö. Hän huolehtii
säännöllisillä hoitotoimilla kiinteistön kunnosta ja olosuhteista sekä toimii linkkinä asiakkailta saadun
tiedon välittämisessä. Hyvän isännöinnin kannalta tämä viestiyhteys on tärkeä, sillä muuten moni
kiinteistön kuntoon liittyvä asia saattaa jäädä vain kiinteistönhoitajan tietoon.
Kiinteistönhoitoon kuuluu teknisten järjestelmien hoitoa, viallisten ja kuluneiden kohteiden korjaamista ja
uusimista, jätehuoltoa ja ulkoalueiden hoitoa. Tavoitteena on, että kohteen laatutaso pysyy
mahdollisimman hyvänä.
Kiinteistön ennaltaehkäisevä ylläpito on järkevää sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Kun viat
huomataan ja korjataan nopeasti, jäävät vahingot ja kustannukset mahdollisimman vähäisiksi.
Säännöllinen hoito ja huolto vähentävät käyttökatkoksia ja varmistavat järjestelmien toimivuuden ja
pitkän käyttöiän.
Ympäristövastuullisen kiinteistönhoidon konkreettisia hyötyjä asiakkaalle ovat myös energian ja veden
kulutuksen ja sen myötä kustannusten väheneminen.
Jokaisen ammattilaisen ympäristöosaamisella on merkitystä. Ympäristöosaamisen tulisi olla
luonnollinen osa ammattitaitoa. Kun kiinteistönhoitajalla on vahvan toimialaosaamisen lisäksi
ympäristöosaamista, hänellä on hyvät edellytykset edistää ympäristövastuullista toimintaa
asiakaskiinteistöissään. Lue lisää ympäristöosaamisen tarpeista:
http://static.ecome.fi/upload/1498/ymparisto_osaajat2025.pdf
Ympäristövastuullisuus lisää kiinteistönhoidon arvostusta
Ammattitaitoinen kiinteistönhoito tuottaa hyötyä ympäristölle esimerkiksi energiansäästön kautta, vaikka
ympäristövastuullisuus ei olisi toiminnan lähtökohta. Ympäristön huomioiminen tuo kuitenkin toimintaan
uusia näkökulmia ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Paine ympäristöä säästäviin ratkaisuihin kasvaa energian hinnan noustessa, mutta myös asiakkaiden
tietoisuus ympäristöstä on kasvussa. Ymmärrys kiinteistönhuollon merkityksestä ympäristölle lisää
asiakkaiden arvostusta työtä kohtaan.
Useimmiten yrityselämässä pyritään vähentämään oman toiminnan ympäristöhaittoja. Kiinteistönhoidolla
on tämän lisäksi merkittävä mahdollisuus auttaa asiakkaita sekä säästämään kustannuksia että
pienentämään heidän ympäristövaikutuksiaan.
Ekotehokas kiinteistönhoito on myös kustannustehokasta
Ekotehokkuus on toimintatapa, jossa palvelu tuotetaan laadukkaasti samalla, kun energiaa ja raaka-aineita
kulutetaan mahdollisimman vähän. Tehokkuus-sanalla viitataan siihen, että energiaa ja luonnonvaroja ei
hukata vaan käytetään hyödyksi tehokkaasti. Jos halutaan korostaa jompaakumpaa näkökulmaa, voidaan
puhua myös energiatehokkuudesta tai materiaalitehokkuudesta. Ekotehokkuudella saavutetaan myös
kustannussäästöjä.
Ekotehokkaan kiinteistön haluttuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi kiinteistön toimivuus, terveellisyys ja
viihtyisyys (esimerkiksi hyvä sisäilman laatu) ja pitkä käyttöikä (säännöllinen huolto).
Käyttöiän käsitettä havainnollistaa oheinen kuva.
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Kuva: Elinkaareen liittyviä käsitteitä. Lähde: Elinkaarisuunnittelu. Suomi-Viro Interreg III A –hanke,
Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke.
Ekotehokkuus kiinteistönhoidossa
Energiatehokkuus

 lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien
oikeat säädöt energiankulutuksen
minimoimiseksi
 lämpöhäviöiden minimointi
 kiinteistönhoidosta aiheutuvan liikenteen
minimointi: esimerkiksi tehtävien
ketjuttaminen, logistiikan suunnittelu ja
järjestelmien etäohjaus
 ajoneuvojen ja koneiden taloudellinen
ajo- tai käyttötapa

Materiaalitehokkuus

 materiaalien ja aineiden
tarkoituksenmukainen käyttö: käytetään
juuri sen verran kuin on tarpeen
laadukkaan lopputuloksen kannalta, ei
enempää eikä vähempää (esimerkiksi
puhdistusaineet, torjunta-aineet ja muut
kemikaalit, hiekoitushiekka, suola)
 ylläpidetään kiinteistön laatutasoa ja
pidennetään käyttöikää

Seuraa, ennakoi, huolla ja välitä tietoa
Kiinteistönhoitaja käy kiinteistöllä säännöllisesti ja tuntee sen toiminnan käytännön tasolla. Kiinteistöllä
tehdyt havainnot ja saadut palvelupyynnöt lisäävät kiinteistön tuntemusta, millä puolestaan voidaan
ennakoida tulevaa ja ennaltaehkäistä häiriöitä. Kiinteistönhoitaja onkin avainhenkilö, jonka osaamista
kiinteistön omistajan, isännöitsijän ja käyttäjien kannattaa hyödyntää.
Kiinteistönhoitajalla on tärkeä rooli kiinteistön kulutustietojen (lämpö, sähkö, vesi) seuraajana. Seuranta
auttaa havaitsemaan kulutuspoikkeamat ja vertaamaan kulutusta vastaavien kiinteistöjen kulutuksiin.
Seurantatietojen pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet, kuten säätöjen
tarkistukset.
Kiinteistönhoitaja huoltaa kiinteistöä ja havaitsee samalla korjaustarpeet, joista välittää tiedon
isännöitsijälle. Seurannalla, huoltotoimilla ja pienillä ylläpitokorjauksilla voidaan välttää isompia korjauksia
ja saneerauksia ja niistä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.
Kiinteistön huoltokirja on hyvä käytännön työkalu kiinteistön hoidon ja huollon järjestelmälliseen
toteuttamiseen. Huoltokirjaan merkitään kaikki kiinteistöä koskevat havainnot, tarkastukset, huollot,
kartoitukset ja korjaustoimet. Dokumentoitu tieto säilyy huoltokirjassa, vaikka työntekijät vaihtuisivat.
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http://www.taloyhtio.net/hoku/huoltokirja/

Monissa kiinteistöissä on käytössä sähköinen, reaaliaikainen seurantajärjestelmä, esimerkiksi Tampuuri.
Sähköinen huoltokirja on helppo ja tehokas tapa pitää kiinteistön huoltoasiat järjestyksessä.
Sähköinen huoltokirja muistuttaa kiinteistä vuosihuolloista. Asukkaat voivat jättää korjauspyynnöt
sähköisesti. Vikatilanteet ja korjaukset kirjataan yhteiseen tietokantaan, mikä helpottaa hälytystehtävien
hoitoa. Päivystäjän on helppo vilkaista hälytyksen aiheuttaman ongelman mahdollisia aikaisempia
korjauksia ennen paikalle menoa. Kulutustiedot voi kirjata suoraan ohjelmaan ja saada ajan tasalla olevaa
trenditietoa. Samoin isännöitsijä voi seurata omilla tunnuksillaan kulutuksia.
Kiinteistönhoitajan työ on tärkeää ja omaa tietotaitoa kannattaa jakaa eteenpäin esimerkiksi uusille
työntekijöille ja harjoittelijoille, kiinteistön käyttäjille ja isännöitsijälle. Kiinteistönhoitaja voi esimerkiksi
opastaa asukasta vettä säästäviin toimintatapoihin samalla, kun tekee vesikalusteiden huoltotoimia.
Kiinteistönhoito on kestävää kehitystä
Taloudellinen kestävyys
Ekologinen kestävyys
Kustannussäästöt lyhyellä ja
Energiansäästö
pitkällä aikavälillä:
Materiaalitehokkuus
panostus kiinteistönhoidon
Jätteiden lajittelu
laatuun maksaa itsensä takaisin
Haittojen minimointi

Sosiaalinen kestävyys
Terveellinen, turvallinen ja
viihtyisä kiinteistö
Motivoituneet työntekijät ja
arvostettu työ
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Kiinteistönhoidon ympäristövaikutukset

Kaikella ihmisen toiminnalla, myös rakentamisella sekä kiinteistöjen lämmityksellä ja ylläpidolla, on
vaikutuksia ympäristöön. Rakennusten suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat niiden
käyttövaiheen aikana. Kiinteistönhoito vaikuttaa paljon siihen, minkälaiset ympäristövaikutukset kiinteistö
aiheuttaa.
Ennen vuotta 2010 valmistuneen rakennuskannan koko elinkaaren aikainen
energiankulutus jakautuu suunnilleen näin: rakennus- ja tuotantovaihe 10-20 % ja
käyttövaihe 80-90 %. Lähde: Suomen Arkkitehtiliitto

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan muutoksia ympäristössä. Ne voivat olla paikallisia tai kytkeytyä
maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin. Esimerkiksi lumenaurauksesta aiheutuu pakokaasupäästöjä ja
melua. Pakokaasujen pienhiukkaset sekä typen ja rikin oksidit heikentävät paikallista ilmanlaatua, ja melu
vaikuttaa terveyteen ja viihtyvyyteen.
Lumenauraus linkittyy myös laajempiin kysymyksiin. Polttoaineessa käytettävän öljyn poraus kuluttaa
luonnonvaroja ja muuttaa elinympäristöjä. Öljyn kuljetus ja jalostus voivat aiheuttaa maaperän ja vesien
saastumista, ja poltossa vapautuva hiilidioksidi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Lumenauraus ja muut kiinteistönhoidon toimenpiteet ovat välttämättömiä, mutta ne voidaan toteuttaa
energiaa ja ympäristöä säästäen. Ympäristöongelmissa pitää paikkansa vanha viisaus, jonka mukaan
pienistä puroista syntyy suuria virtoja. Jokainen voi tehdä oman osuutensa – ei enempää eikä vähempää.
Kiinteistönhoidon suorat ympäristövaikutukset ovat melko pieniä verrattuna kiinteistön välillisiin
ympäristövaikutuksiin, joista energiankulutuksen merkitys on suurin. Suoria ympäristövaikutuksia ovat
esimerkiksi tuholaistorjunnassa käytettävien kemikaalien haitat, jos niitä joutuu maaperään tai vesistöön.
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Keskeisiä kiinteistönhoidon ympäristövaikutuksia ovat
 luonnonvarojen, kuten energian, materiaalien ja veden kulutus
 vaikutukset ihmisten terveyteen ja luonnon monimuotoisuuteen (esimerkiksi kemikaalien
haitalliset vaikutukset ihmisiin, eliöihin, maaperään ja vesistöihin)
 jätteet ja päästöt, joihin kuuluvat nestemäiset ja kaasumaiset päästöt (kuten hiilidioksidi)

Huomio energiansäästöön
Energiankulutuksen hallinta ja vähentäminen ovat ympäristövaikutusten minimoinnin kannalta
merkittävimmät kiinteistönhoidon tehtävät. Energiaa kuluu Suomen kylmissä olosuhteissa erityisesti
lämmittämiseen. LVISA-järjestelmien säätö-, huolto- ja seurantatoimenpiteet vaikuttavat kiinteistön
energiankulutukseen ja sitä kautta energiantuotannon päästömääriin.
Energiantuotannossa syntyy kasvihuonekaasujen päästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Asumisen
osuus suomalaisen kokonaispäästöistä on noin 30 %. Tästä lämmityksen osuus on 50 % ja käyttöveden
lämmityksen 20 %.
Energiantuotannon merkittävin kasvihuonekaasu on hiilidioksidi. Rakennusten lämmityksen
kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 30 % Suomen kokonaispäästöistä. Eri lämmitysmuodoille on laskettu
päästökertoimet (kgCO2/MWh). Niiden avulla voidaan laskea kiinteistön lämmityksestä aiheutuvat
vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt.
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/
73fa2827-42d1-4fd7-a757-175aca58b441

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy erityisesti fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, turve) käytöstä.
Energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen ovat nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää
näitä päästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä hyödyntäminen on
toinen tehokas keino.
Seurannalla, säädöillä ja huoltotoimilla energiatehokkuutta
Kiinteistön energianhallinta voidaan jakaa pitkän ja lyhyen aikavälin toimintaan. Pitkän tähtäimen
energianhallinnalla vaikutetaan kiinteistön energiankäytön rakenteeseen esimerkiksi
energiansäästöinvestointien avulla.
Kiinteistönhoitaja keskittyy työssään lyhyen aikavälin energianhallintaan. Teknisiin järjestelmiin sekä niihin
liittyviin laitteisiin kohdistuvat hoito- ja huoltotehtävät sekä säädöt ovat keskeisiä kiinteistön
energianhallinnassa.
Säätö- ja ohjaustapoja muuttamalla voidaan saavuttaa selkeitä säästöjä energiankulutuksessa. Väärillä
säätö- ja huoltotoimenpiteillä taas voidaan saada aikaan energiankulutuksen merkittävää kasvua.
Kiinteistönhoitaja havaitsee työssään käyttötekniset virheet ja ennakoi laite- ja järjestelmävikoja.
Käytön ja huollon vaikutus kiinteistön laskennalliseen energiankulutukseen voi olla 10% - +20%.
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Kuva: Käytön ja huollon vaikutus kiinteistön laskennalliseen energiankulutukseen. Lähde: Taloyhtiön
energiakirja 2011.
Teknisten järjestelmien hoito-, huolto- ja säätötoimenpiteillä vaikutetaan järjestelmien suorituskykyyn.
Toimenpiteillä vaikutetaan merkittävästi myös lämmön, sähkön ja veden kulutukseen sekä edesautetaan
kiinteistön pitkää käyttöikää.
Säännöllisellä lämmön, sähkön ja veden kulutusseurannalla voidaan tarkastella niiden kehitystä lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä. Seurannalla saadaan nopeasti tieto kulutuspoikkeamista ja varmistutaan järjestelmien
järkevästä käytöstä ja tehtyjen säästötoimenpiteiden kannattavuudesta.
Kohti uusiutuvia energiamuotoja
Uusiutuva energia on peräisin auringosta, tuulesta, vedestä, maaperän varastoimasta lämmöstä
(maalämpö) ja biomassoista (erityisesti puu ja puupohjaiset polttoaineet). Uusiutuvankin energian
tuotantoon liittyy omia ongelmia. Esimerkiksi jokien patoaminen sekä vedenkorkeuden ja virtauksen
sääntely muuttavat alueen maisemaa ja ekosysteemiä (lajien monimuotoisuus ja elinympäristö).
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan Suomessa nykyään noin neljännes energiasta.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on edelleen lisätä uusiutuvien energialähteiden
käyttöä ja osuutta energian kulutuksesta. Syynä tähän on, että öljyvarat hupenevat samaan aikaan kun
öljyn kysyntä maailmassa kasvaa. Sen seurauksena kilpailu öljyvaroista kovenee ja öljyn hinta nousee
jatkuvasti.
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https://www.tem.fi/energia/energia_ja_ilmastostrategiat/vuoden_2013_strategia

Kiinteistöissä tulisi käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja puhtaasti
tuotettua energiaa. Kun kysyntä uusiutuvalle energialle kasvaa, energiayhtiöille tulee
kannattavammaksi investoida siihen. Tuotannon kasvaessa uusiutuvan energian hinta
laskee. Uusiutuvalle energiantuotannolle on luotu omia ympäristökriteereitä,
esimerkiksi ympäristömerkitty sähkö. Lue lisää ekoenergiasta:
http://www.ekoenergy.org/fi/

Kiinteistön käyttäjien neuvonta osana ympäristötyötä
Kiinteistön käyttäjillä on huomattavan suuri vaikutus kiinteistön energiankulutukseen. Heitä kannattaakin
opastaa järkevään energian käyttöön. Myös teknisistä toimenpiteistä saadaan maksimaalinen hyöty, kun
muistetaan tiedotus ja neuvonta. Kiinteistönhoitaja voi olla tässä tärkeässä roolissa kiinteistön
asiantuntijana.
Asukkaiden käyttötottumusten vaikutus kiinteistön laskennalliseen energiankulutukseen on jopa -5% - +5%. Siihen
vaikuttavat asumistottumukset: vedenkäyttö, tuuletus ja huonelämpötila sekä tiedonkulku asukkaiden, huollon ja
isännöinnin välillä. Lähde: Virta J. ja Pylsy P. 2011: Taloyhtiön energiakirja.

Tottumusten muuttaminen vaatii kiinteistön käyttäjältä tietoa uusista toimintatavoista ja niiden hyödyistä.
Kiinteistönhoitajan kannattaa jakaa omaa osaamistaan ja neuvoa energiansäästössä. Joskus on tarpeen
näyttää kädestä pitäen esimerkiksi ilmastointi- tai lämmityslaitteen säätömahdollisuudet. Samalla voi
kertoa säätöjen vaikutuksesta energiankulutukseen ja sitä kautta asumisen tai liiketoiminnan
kustannuksiin.
Kiinteistönhoitajan on hyvä tiedottaa myös omasta, kiinteistön käyttäjille monesti näkymättömästä
työstään. Esimerkkinä tästä on huonelämpötilojen laskeminen. Kun käyttäjille kerrotaan toimenpiteen
edut, vältetään turhat yhteydenotot. Samalla tehdään näkyväksi kiinteistönhoitajan tekemä työ
energiansäästön - ja samalla kustannussäästöjen - eteen.

Tavoitteista tuloksiin
Kiinteistösähkön, veden ja lämpöenergian kulutukselle on tarkoituksenmukaista asettaa kiinteistökohtaiset
tavoitearvot. Niiden saavuttamiseksi määritellään toimenpiteitä kiinteistön vuosittaiseen
toimintasuunnitelmaan.
Tavoitteista ja toimenpiteistä tiedotetaan kiinteistön käyttäjille. Samalla heille kerrotaan, miten
toimenpiteet koskevat heitä ja mitä heiltä odotetaan. Myös seurantatietoja kannattaa kertoa asiakkaille
muutaman kerran vuodessa, sillä se muistuttaa asiasta ja motivoi jatkamaan.
Jos veden- tai energiansäästön avulla on mahdollista välttää vuokrankorotukset, siitä on tärkeää kertoa
asiakkaille. Tehokkainta motivaatiota on, jos käyttäjä maksaa lämmön, sähkön ja veden kulutuksesta
oman, todellisen kulutuksensa mukaan. Esimerkiksi huoneistokohtaiset vesimittarit ja laskutus voivat
pienentää vedenkulutusta 15-20 % henkilöä kohden.
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Lue lisää huoneistokohtaisten vesimittareiden eduista.
http://www.motiva.fi/files/5725/Tyoryhmamuistio_Huoneistokohtaisten_vesimittareiden_kaytto_
ja_vaikutukset_rakennusten_energiankulutukseen.pdf

Käyttäjiä voi motivoida energiansäästöön





taloudellisten kannustimien avulla (esim. lämmityskustannusten pieneneminen)
konkreettisen ja omakohtaisen tiedon avulla (esim. mahdollisuus mitata tai saada tietoa
omasta sähkön- tai vedenkulutuksesta ja verrata sitä muihin)
osallistamisen keinoin (esim. taloyhtiön energiansäästökilpailun järjestäminen)
viestinnän keinoin (esim. porraskäytävän ilmoitustaululle energiansäästövinkkejä ja kiinteistön
energiankulutuksen seurantatietoa).

Viestinnässä kannattaa käyttää monia kanavia. Tietoa tulee havainnollistaa ja konkretisoida, jotta se ohjaa
tehokkaammin käytännön toimiin. Oman kulutuksen vertailumahdollisuus keskimääräisiin kulutustietoihin
motivoi toimenpiteisiin.

Hyviä vinkkejä energianeuvonnan käytännön toteutukseen ja kiinteistön käyttäjien
motivoimiseen saat 4V-hankkeen sivuilta: http://www.4v.fi/4v-hanke

Isännöintiliiton julkaisemassa Energia ja koti -oppaassa on selkeitä listauksia
energiansäästöön liittyvistä toimista, jotka kuuluvat taloyhtiön vastuulle:
http://www.isannointiliitto.fi/hallitukselle/oppaat/energiajakotiopas/

Lämmitysjärjestelmät
Lämmitysjärjestelmät ja energiansäästö
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Tässä osiossa on oppimistavoitteina
 Tutustua vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän toimintaperiaatteisiin
 Tutustua lämmönlähteisiin
 Ymmärtää lämmitysverkoston toimintaperiaate
 Oppia huoltotöiden merkitys energiansäästössä
 Oppia seuraamaan kiinteistön kulutustrendejä säännöllisesti
 Oppia vikojen paikallistamisen periaatteet

Kiinteistöjen merkitys energiansäästössä
Asuminen on suomalaisten suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Rakennusten
energiankulutusta vähentämällä voidaan saavuttaa jopa neljännes EU:n ja Suomen tavoittelemista
päästövähennyksistä.

Kuva: Rakennusten osuus on noin 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta. Tästä kaksi kolmannesta
kuluu kotitalouksissa. Suomessa eniten energiaa kuluttavat tilojen ja veden lämmitys.
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Kuva: Energiankulutus Suomessa.

Kuva: Kasvihuonepäästöt Suomessa

Rakennukset ovatkin tärkeässä asemassa, kun vähennetään energiankulutusta. Kiinteistönhoitajien
ammattitaidon merkitys kiinteistöjen yläpitäjänä korostuu.
1960- ja 70-lukujen taloissa suurin energiansäästömahdollisuus on ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa.

Kuva: Lämpöhävioiden jakaantuminen kerrostalossa.

Lämmitys
Yleisimmät lämmitysmuodot ovat suora sähkölämmitys ja vesikiertoinen lämmitys. Sähkölämmitys on
hajautettu lämmitysmuoto, jolla lämmitetään huonekohtaisesti ilman keskitettyä ohjausta tai valvontaa.
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Sähkölämmityksen yhteydessä lämmin käyttövesi tuotetaan 500-2000 litran sähkövaraajalla, jossa vesi
lämmitetään sähkövastuksilla.
Tässä materiaalissa keskitytään vesikiertoiseen lämmitykseen. Vesikiertoinen lämmitys tarkoittaa
lämmitystä, jossa lämmönjakohuoneessa tuotettu lämpö siirretään veden välityksellä huoneiden
pattereihin tai lattialämmitysputkistoon. Automatiikka huolehtii keskitetysti lämmönsäädöstä ja
huonetermostaatit hoitavat huonekohtaisen hienosäädön.
Varsinkin vanhemmassa rakennuskannassa lämmönlähteinä ovat ikkunoiden alla olevat patterit.
Runkolinja kulkee yleensä kellarikerroksen käytävillä ja "pystynousut" ulkoseinillä. Runkolinjasta lähtevissä
haaroissa on sulku- ja säätöventtiilit. Säätöventtiileillä varmistetaan, että jokaiselle pystynousulle virtaa
riittävästi vettä. Näin myös virtausteknisesti hankalimmassa paikassa olevalle patterille riittää vettä.
Lämmönsäätöautomatiikka huolehtii, että menoveden lämpötila pysyy vakiona suhteessa ulkolämpötilaan.

Lämmitysjärjestelmän keskeisimmät varusteet

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän osat
Patteriventtiilit
Patteriventtiili käsittää venttiilirungon ja säätöosan, joka on joko käsipyörä tai termostaattiosa.
Venttiilirungosta säädetään patterille laskettu esisäätöarvo ja termostaattiosalla voidaan valita huoneen
lämpötila. Termostaatin tulisi olla säädettynä 21 asteeseen.
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Orastermostaattiosa

Danfossventtiilirunko

Linjasäätöventtiili sijaitsee verkoston paluupuolella runkolinjan haarassa ja siitä säädetään linjakohtainen
vesivirta.

TA- säätöventtiili

Kiertovesipumput
Talotekniikan pumppukäytöissä käytettävät pumpputyypit ovat pääsääntöisesti kuiva-ja
märkämoottoripumppuja.
Märkämoottoripumppu
Pumpattava neste ympäröi roottorin ja laakeroinnin märkämoottoripumpussa. Pumpattava neste voitelee
pumpun laakerit ja jäähdyttää moottoria. Märkämoottoripumpussa sähkömoottorin tuottamaa lämpöä
siirtyy pumpattavaan nesteeseen, joten märkämoottoripumpun asentaminen jäähdytysjärjestelmään ei
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ole suositeltavaa. Märkämoottoripumppu voi nostaa jäähdytysjärjestelmän energiankulutusta
tarpeettomasti.
Sen sijaan lämmitysjärjestelmissä märkämoottorin tuottama lämpö saadaan hyödyksi, joten
märkämoottoripumppu parantaa lämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta. Märkämoottoripumpun etuja ovat
kuivamoottoripumppua hiljaisempi käyntiääni ja huoltovapaus, sillä moottorin ja pumpun pesän välillä ei
ole mekaanista tiivistettä, kuten kuivamoottoripumpussa. Märkämoottoripumppu on ilmattava erikseen
moottorin päästä.

Kuva: Märkämoottoripumppu

Kuivamoottoripumppu
Kuivamoottoripumpussa pumpun hydrauliikka ja moottori on erotettu toisistaan akselitiivisteen avulla.
Moottorin jäähdytys on hoidettu tuulettimella, joten sähkömoottorin tuottamaa lämpöenergiaa ei siirry
pumpattavaan nesteeseen. Tämän takia kuivamoottoripumppu sopii erinomaisesti jäähdytysjärjestelmän
pumpuksi. Kuivamoottoripumppu sopii paremmin vettä tiheämpien nesteiden pumppaamiseen kuin
märkämoottoripumppu.
Kuivamoottoripumppu on yleinen suurten laitosten ja teollisuuden pumppausjärjestelmissä.
Kuivamoottoripumpun rakenne on huoltoa vaativa. Akselitiiviste saattaa alkaa vuotamaan. Toisaalta
kuivamoottoripumpun moottori voi olla märkämoottoripumppua pitkäikäisempi, sillä sähkömoottori ei ole
tekemisissä pumpattavan nesteen kanssa.
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Kuva: Kuivamoottoripumppu

Taajuusmuuttajaohjaus
Nykyään talotekniikassa käytetään pääasiassa taajuusohjattuja pumppuja. Taajuusmuuttaja säästää
energiaa ja helpottaa verkoston tasapainotusta. Lämmitysverkostossa paras tapa säätää ja ohjata
kiertovesipumppua on pumpun vakiopainesäätö. Varsinkin keväällä kun aurinko lämmittää päivällä talon
eteläsivun huoneita, patteritermostaatit sulkevat kierron pattereista kokonaan. Ohjaamaton pumppu
antaa koko ajan saman vesivirran riippumatta termostaattien asennosta. Se lisää veden virtausnopeutta
verkostossa, mikä voi aiheuttaa ääntä putkistossa. Taajuusmuuttaja pienentää pumpun pyörimisnopeutta,
mikä pienentää virtausta. Verkoston tasapainotus helpottuu.
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Kuva: Taajuusmuuttajaohjattu pumppu
Paisuntasäiliö ja varolaitteet
Lämmitysverkosto voi olla avoin tai suljettu. Avoimessa verkostossa piirin korkeimmassa kohdassa, yleensä
ullakolla, on avoin paisuntasäiliö. Verkoston lämpötilamuutosten aiheuttaman painevaihtelun vuoksi
vedenpinta vaihtelee säiliön sisällä. Säiliön yläreunassa on ylivuotoputki, josta ylimääräinen vesi johdetaan
lämmönjakohuoneeseen. Verkosto täytetään laskemalla vettä niin kauan, että ylivuotoputkesta tulee
vettä.
Avointa paisuntasäiliötä käytettiin 1960-luvulle asti. Säiliö sijoitettiin yleensä käyttöullakolle tai yläpohjan
yläpuolelle kylmään tilaan ja eristettiin puruilla. Avosäiliö ruostuu puhki ennen pitkää, koska vedenpinnan
vaihtelun vuoksi säiliön märkä sisäpinta on välillä kosketuksessa ilmaan. Säiliön hajotessa seurauksena on
vesivahinko.
Suljetussa verkostossa on kalvopainesäiliö ja vesi on hapetonta. Säiliössä on kumikalvo, jonka toisella
puolella on verkoston vesi ja toisella puolella kaasu. Kaasun esipaineen tulee olla 0,5bar pienempi kuin
verkostopaine. Veden lämmetessä sen tilavuus kasvaa. Kun vesi laajenee, se puristaa kaasua kasaan. Näin
vesiverkoston paine pysyy vakiona lämpötilan vaihteluista huolimatta.
Isoissa verkostoissa on paisuntalinjassa hyvä olla ns. huoltoventtiili ja tyhjennysventtiili huoltoventtiilin ja
paisuntasäiliön välissä. Huoltoventtiilistä poistetaan kahva, ettei venttiiliä suljeta vahingossa. Säiliön
huoltotilanteessa ei tarvitse tyhjentää koko verkostoa.
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Paisuntasäiliön huoltosulku

Paisuntasäiliö

Varoventtiili on jousikuormitteinen venttiili, joka aukeaa tietyssä ennalta määrätyssä paineessa. Suljetussa
verkostossa pitää olla varoventtiili, joka estää liiallisen paineennousun aiheuttamat vahingot. Varoventtiili
mitoitetaan käytettävän paineen mukaan. Avautumispaine on merkitty venttiilin päällä olevaan
käsipyörään tai suojaan.

Kuva: Varoventtiilin merkintä
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Lämmönlähteet
Kaukolämmitys
Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti eniten käytetty lämmitysmuoto on kaukolämmitys.
Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Kiinteistöt
saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Kaukolämpöä on saatavilla kaikkina
vuoden- ja vuorokauden aikoina.
Kiinteistöön tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65-115 °C asteen välillä.
Alimmillaan se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan vain lämpimään käyttöveteen. Kiinteistöstä
tuotantolaitoksiin palaavan veden lämpötila vaihtelee 40-60 °C asteen välillä.
Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa (ensiopuoli).
Lämmin vesi johdetaan kiinteistön lämpökeskukseen, jossa se luovuttaa lämpöä kiinteistön
lämmitysverkkoon (toisiopuoli) ja lämpimän käyttöveden valmistukseen lämmönsiirtimien avulla.
Kiinteistöt käyttävät lämpöä huoneiden ja käyttöveden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon.
Kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä paluujohdossa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen
lämmitettäväksi. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa.
Kaukolämpövesi on käsitelty mekaanisten epäpuhtauksien ja hapen poistamiseksi ja putken sisäpuolisen
korroosion estämiseksi. Usein vesi myös värjätään mahdollisten vuotojen tai vaurioiden paikantamiseksi.
Veden vihertäväksi muuttava väriaine ei ole terveydelle eikä ympäristölle vaarallista.
Kaukolämmön tuotannossa käytettyjä polttoaineita ovat maakaasu, kivihiili, turve ja enenevässä määrin
puu ja muut uusiutuvat energialähteet, kuten biokaasu. Lähes 80 prosenttia kaukolämmöstä saadaan
lämpöä ja sähköä tuottavista lämmitysvoimalaitoksista (yhteistuotanto), teollisuuden ylijäämälämpönä tai
kaatopaikkojen biokaasujen poltosta. Pienillä paikkakunnilla näitä lämmönlähteitä ei usein ole
käytettävissä. Tällöin kaukolämpö tuotetaan pelkkää lämpöä tuottavissa lämpökeskuksissa, usein puuta ja
muita uusiutuvia polttoaineita käyttäen.
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Kuva: Kytkentäkaavio kaukolämpö
Ensiopuolen laitteet
Ensiopuolen laitteita ovat lämpötila-anturit sekä meno- että paluupuolella, lämpömittarit, painemittarit,
mutapussit, kalorimetri, sulkuventtiilit ja jokaiselle vaihtimelle oma moottoriventtiili. Moottoriventtiilit
kuuluvat kaukolämpöpaketin toimitukseen ja niitä ohjaa lämmitysautomatiikka.
Moottoriventtiili
Kaukolämmössä lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa toisiopuolen lämpötilaa ohjataan
säätämällä ensiopuolen virtaamaa. Vaihtimelle menevässä ensiopuolen menoputkessa on
moottoriventtiili, joka säätää virtaamaa lämmönsäätöautomatiikan ohjeiden mukaan. Toisiopuolen
virtaamaa ei rajoiteta, vaan siellä kulkee säädetty vakiovirtaus.
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Kuva: Moottoriventtiili
Kaukolämmössä mitataan meno-paluuveden lämpötilat ja paluuveden virtaama. Prosessori laskee
mitatuista arvoista käytetyn energian.
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Kuva: Energiamittari

Öljylämmitys
Kattilat
Öljy poltetaan öljykattilassa kontrolloiduissa olosuhteissa. Poltettaessa palamislämpö vapautuu ja siirtyy
kattilan tulipintojen välityksellä kattilassa kiertävään veteen. Öljykattilat ovat tyypiltään laatikko-, tulitorvitai vesiputkirakennetta. Pienimmät kattilat, kuten omakoti- ja kerrostalokattilat ovat tyypillisesti
laatikkorakennetta, joko valurautaa tai levystä hitsaamalla kasattuja.
Kattilassa on vesitila, jonka tehtävänä on toimia puskurina kuorman muutoksissa ja ottaa vastaan öljyä
polttamalla kehitetty lämpö. Pienkerrostaloissa ja rivitaloissa kattilassa on käyttövesikierukka lämpimän
käyttöveden tuottamista varten. Isommissa kerrostaloissa on erillinen käyttövesivaraaja.
Öljypoltin
Kattilatermostaatti ohjaa öljypolttimen toimintaa. Kun kattilan lämpötila saavuttaa termostaatin alarajan,
poltin käynnistyy ja palaa kunnes kattilaveden lämpötila saavuttaa termostaatin ylärajan.

Öljypolttimen osat
Öljypolttimen osat ovat runko, puhallin, öljypumppu, ohjausrele, valovastus, sytytyskärjet, muuntaja ja
suutin.
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Kuva: Öljypoltin
Öljypolttimen toiminta
Kun kattilan lämpötila laskee termostaatin alarajaan, poltin käynnistyy. Polttimen puhallin ja öljypumppu
käynnistyvät ja sytytyskipinä syttyy. Puhallin esituulettaa tulipesää poistaen mahdolliset öljyhuurut.
Tuuletuksen jälkeen magneettiventtiili aukeaa ja öljy pääsee virtaamaan suutinputkeen. Suutinputken
päässä on suutin, joka hajottaa öljyn sumuksi. Kipinä sytyttää öljysumun. Valovastuksen vastusarvo
muuttuu valossa. Jos liekki sammuu tai valovastus ei näe liekkiä, poltin menee häiriöön. Releen kanteen
syttyy häiriövalo. Häiriötä ei saa kuitata pois selvittämättä häiriön syytä.
Öljypoltin tarvitsee palaakseen raitista ilmaa. Raitisilmaventtiilin tulisi sijaita mahdollisimman lähellä
kattoa. Näin talvella kylmä ulkoilma lämpiää ennen polttimelle tulemista. Lämmin ilma parantaa öljyn
palamista.

Polttoaineet
Raskasöljy
Raskasöljyä käytetään lähinnä suurissa teollisuuslaitoksissa ja laivoissa. Huoneenlämmössä öljy on
kiinteässä muodossa ja vaatii esilämmityksen, jotta se voidaan pumpata säiliöstä polttimelle. Raskasöljy on
1. luokan palava neste.
Kevytöljy
Kevytöljy on yleisin polttoöljy kerros- ja rivitaloissa. Kevytöljyä on talvi- ja kesälaatua. Maanalaisissa
säiliöissä käytetään talvella talvilaatua ja kesällä kesälaatua. Sisäsäiliöissä voidaan käyttää kesälaatua läpi
vuoden. Kevytöljy ja dieselpolttoaine ovat sama aine. Kevytöljyyn on lisätty punainen väriaine laatujen
erottamiseksi.
Öljyn varastointi
Öljy varastoidaan erillisessä säiliössä maan alla tai rakennuksen sisällä. Säiliön tilavuus määräytyy
lämmöntarpeen mukaan ja on n. yhden vuoden kulutusta vastaava määrä.
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Maanalaisissa säiliöissä materiaaleina voi olla teräs tai lasikuitu. Maanalaisen terässäiliön riskejä ovat
säiliön puhkiruostuminen ja imu- tai paluuputken rikkoontuminen. Lasikuitusäiliö voi painua
maanpaineesta kasaan. Jos täyttöputki sijaitsee säiliön huoltorenkaan sisällä kannen päällä, kevään
sulamisvedet voivat päästä säiliöön.
Sisäsäiliöiden materiaalina voi olla teräs, lasikuitu tai muovi. Säiliön ympärillä tulee olla suoja-allas, jonka
tilavuus on vähintään säiliön tilavuus. Materiaalina on pelti tai vanhemmissa taloissa säiliöhuoneen seinillä
teräshierretty rappaus. Terässäiliön riskinä on säiliön sisäpuolinen puhkiruostuminen.
Vuosien myötä säiliön pohjalle kerääntyy sakkaa ja vettä. Sakka koostuu ruosteesta ja roskista, joita irtoaa
säiliön pinnasta ja putkistoista. Täytön aikana sakka ja vesi sekoittuu öljyn sekaan ja saattaa tukkia
öljypolttimen suodattimen tai suuttimen. Poltin on pysäytettävä ennen täyttöä ja sakan annetaan laskea
vähintään kaksi tuntia ennen polttimen uudelleen käynnistämistä.
Kesäaikana öljysäilössä on viileämpää kuin ulkoilma. Tämän takia ilmankosteus tiivistyy säiliön paljaana
olevaan sisäpintaan. Kosteuden tiivistymistä voidaan välttää pitämällä säiliö kesäaikana täynnä.
Öljypolttimen imuputken pää on 20-50 mm säiliön pohjasta.
Säiliövarusteet
Säiliövarusteisiin kuuluu täyttö- ja ilmaputki, ylitäytönestin, imu- ja paluuputki sekä öljymäärämittari.
Sisäsäiliöissä on oltava hätäsulku säiliöhuoneen ulkopuolella, mistä voidaan sulkea öljyn syöttö polttimelle
menemättä lämmönjako- tai säiliöhuoneeseen.
Täyttö- ja ilmaputki
Täyttö- ja ilmaputket sijaitsevat ulkoseinällä. Säiliöautolla pitää olla esteetön kulku täyttöputken
läheisyyteen.

Kuva: Täyttö- ja ilmaputki
Ylitäytönestin
Ylitäytönestin koostuu anturista ja pistotulpasta. Anturi sijaitsee säiliön päällä ja pistotulppa täyttöputken
välittömässä läheisyydessä. Täyttötilanteessa säiliöautosta tulee sähköjohto pistotulppaan. Yhteys
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ylitäytönestimeen antaa auton pumpulle käyntiluvan. Öljyn pinnan saavuttaessa anturin alapään, pumppu
pysähtyy ja estää näin ylitäytön. Jos ylitäytönestin on rikki, autosta ei säiliön täyttö onnistu.

Kuva: Ylitäytönestimen pistoke

Kuva: Ylitäytönestimen anturi

Imu- ja paluuputki
Imu- ja paluuputket ovat öljypolttimen ja säiliön väliset putket. Öljypolttimen pumppu imee öljyn säiliöstä
imuputkea pitkin ja palauttaa ylimääräisen öljyn paluuputkea pitkin takaisin säiliöön. Maanalaisissa
säiliöissä putket voivat olla terästä. Riskinä on putkien ruostuminen. Jos imuputki rikkoontuu, polttimen
pumppu imee ilmaa ja poltin menee häiriöön. Paluuputken rikkoontuminen näkyy öljynkulutuksen
äkillisenä lisääntymisenä. Jos kulutusta ei seurata, putkivuoto paljastuu vasta, kun säiliö on tyhjä.

Kuva: Imu- ja paluuputki öljysäiliön päällä
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Öljymäärämittarit
Nauhamittari sijaitsee säiliön päällä ja sitä käytetään sisäsäiliöissä. Nauhamittari näyttää senttimetreinä
öljyn määrän säiliössä. Mittari on hyvä tarkistaa säiliön täyttöjen yhteydessä.

Kuva: Nauhamittari
Sähkömittari näyttää öljyn määrän prosentteina säiliön tilavuudesta. Näyttö sijaitsee
lämmönjakohuoneessa.

Kuva: Sähköinen öljymäärän mittari
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Lisäksi on olemassa pneumaattinen mittari, jossa mittarista lähtee kupariputki säiliön pohjaan. Mittarissa
on pumppu, jolla pumpataan ilmaa putkeen. Öljy puristaa ilmaa kasaan ja mittari näyttää öljyn määrän
prosentteina säiliön tilavuudesta. Mittarin näyttö sijaitsee lämmönjakohuoneessa.
Öljyn kulutusta on hyvä seurata säännöllisesti, jolloin poikkeamat kulutuksessa näkyvät heti.
Öljysäiliön tarkastukset
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 344/1983 määrää maanalaisten öljysäiliöiden
määräaikaistarkastuksista.
Öljysäiliön tarkastusmääräykset koskevat tärkeillä pohjavesialueilla olevia maanalaisia säiliöitä. Kunnan tai
kaupungin ympäristövirastosta löytyy kartta tärkeistä pohjavesialueista. Määräysten mukaan
ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden päästä säiliön käyttöönotosta. Terässäiliöissä tämän jälkeen
tarkastusväli on viisi vuotta, jos säiliö on A-luokassa. Muilla materiaaleilla tarkastusväli on 10 vuotta.
Säiliöluokat:
 A-luokka ainevahvuus ≥ 3 mm
 B-luokka ainevahvuus 3-1,5 mm
 C-luokka ainevahvuus < 1,5 mm
 D-luokka Hylätty
Vaikka tarkastuspakko koskee vain tärkeillä pohjavesialueilla olevia säiliöitä, on hyvä soveltaa ohjeita myös
muihin säiliöihin. Vastuu säiliön kunnosta on aina viime kädessä kiinteistön omistajalla. Tarkastuksessa
säiliö puhdistetaan ja kuivataan huolellisesti ennen tarkastusta.

Kuva: Öljylämmityksen kytkentäkaavio
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Maalämpö
Maalämpöpumpun avulla maasta kerätty energia voidaan käyttää lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden
tuottamiseen. Maalämpöenergia on maaperässä niin alhaisessa lämpötilassa, ettei sitä voida suoraan
käyttää lämmitykseen, vaan avuksi tarvitaan lämpöpumpputekniikkaa.
Lämpö otetaan talteen maasta tai vedestä lämmönkeruuputkistolla. Putkisto eli keruupiiri voidaan joko
kaivaa pintamaahan tai upottaa vesistöön tai kallioon porattuun reikään. Pienellekin tontille soveltuva
lämpökaivo on yleisin lämmönkeruutapa.
Lämmönkeruuputkistossa kiertää jäätymätön, ympäristöystävällinen nesteliuos, johon maaperään
kertynyt lämpö sitoutuu.

Kuva: Maalämpöpumpun toimintaperiaate
Maalämpöpumpun höyrystimessä nesteliuokseen kertynyttä energiaa siirretään kylmäaineeseen.
Nesteliuoksesta otetaan lämpöä talteen noin kolmen °C asteen verran.
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Kylmäaineen lämpötila nostetaan korkeaksi kompressorin avulla. Lauhduttimen kautta kylmäaineeseen
varastoitunut lämpöenergia siirretään talon lämmitysjärjestelmässä (lattia- tai patteriverkosto) kiertävään
veteen sekä käyttöveden lämmitykseen energiavaraajassa.
Lämmönjako
Parhaimman hyötysuhteen maalämpöpumpusta saa, kun lämmönjako toteutetaan lattialämmityksellä.
Lattialämmityksessä menoveden lämpötila on matalampi, noin 28-40 °C astetta kuin esimerkiksi
patterilämmityksessä, jossa menoveden lämpötila voi olla 35-60 °C astetta. Patterilämmitys ei kuitenkaan
sulje pois maalämpöä. Eräillä kehittyneimmillä maalämpöpumpuilla voidaan tuottaa jopa 60 °C asteista
vettä luotettavasti.
Maalämpö on ympäristöystävällinen ja ekologinen lämmitystapa: yhdellä sähkökilowatilla saadaan kolme
kilowattia lämmitysenergiaa, optimiolosuhteissa enemmänkin.
"Toimintakaavio"
Kuva: Maalämpöjärjestelmän toimintakaavio
Linkistä pääsee tutustumaan eri lämmitysjärjestelmiin, varusteisiin ja niiden
toimintaan: http://www.rte.vtt.fi/webdia

Lämmönsäätöautomatiikka
Lämmönsäätöautomatiikan tehtävänä on ylläpitää patteriverkostoon menevän veden lämpötilaa valitun
säätökäyrän mukaisena suhteessa ulkolämpötilaan. Lämmönsäätöautomatiikka on perusperiaatteeltaan
sama riippumatta lämmitystavasta.
Automatiikka mittaa menoveden lämpötilan ja ulkolämpötilan. Se laskee pisteen käyrästössä, vertaa sitä
valittuun käyrään ja muuttaa tarvittaessa menoveden lämpötilaa. Vanhemmissa automatiikoissa käyrät
ovat suoria ja muutos tehdään käyrän kulmaa muuttamalla, alapään pysyessä paikallaan. Jos valitulla
käyrällä -20 °C asteen pakkasella on sopiva mutta 0 °C asteessa on liian kuumaa, korjaus tehdään ns.
suuntaissiirrolla ylöspäin. Suuntaissiirto muuttaa käyrän alapäätä. Asteikossa on yleensä + tai - säätönuppi.
Uusissa automatiikoissa käyrän muotoa voidaan muokata kolmen tai viiden pisteen avulla. Pisteiden avulla
tapahtuvalla käyrän asettelulla on helpompi räätälöidä kiinteistölle ominainen käyrä. Jokainen kiinteistö
on yksilöllinen ja sille on haettava kokeilemalla sopivat asetukset.
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Automatiikka muodostuu seuraavista osista:
Ohjausyksikkö(säädin) kerää lämpötila-antureiden mittatiedot ja laskee niiden perusteella oikean
menoveden lämpötilan. Se vertaa laskettua arvoa valittuun käyrään ja antaa tarvittaessa toimilaitteelle
käskyn muuttaa venttiilin asentoa.

Kuva: Ohjausyksikkö
Lämpöanturit: Menovesianturi mittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa.

Kuva: Pinta-anturi
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Ulkoanturi mittaa ulkolämpötilaa ja sijaitsee yleensä talon pohjoissivulla.

Kuva: Ulkoanturi pyritään sijoittamaan kiinteistön pohjoisseinälle
Moottoriventtiili sisältää toimilaitteen ja 3- tai 2-tieventtiilin.

Kuva: 2-tie moottoriventtiili
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Säätökäyrän valinta on kiinteistökohtainen ja se täytyy hakea kokeilemalla lämmityskauden aikana.
Tavanomaisessa talossa nyrkkisääntönä voidaan pitää käyrää, jossa menoveden lämpötilat ovat:

Jos käyrään tehdään muutoksia, on muutoksen jälkeen odotettava muutama päivä, että lämpö tasaantuu
ja vasta sen jälkeen voi arvioida muutosten vaikutuksia.
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Lämmitysjärjestelmien huolto
On tärkeää, että kiinteistönhoitaja tuntee lämmityslaitteiston ja -verkoston normaalitoiminnan. Jos
normaaliin toimintaan tulee muutoksia, kiinteistönhoitaja pystyy reagoimaan nopeasti ja vältytään
isommilta vahingoilta.
Lämmityskaudella lämmönjakohuoneessa on hyvä käydä kerran viikossa tekemässä
yleistarkastus. Käynnillä tarkastetaan pumppujen ääni, meno- ja paluuveden
lämpötilat, lämmitys- ja käyttövesiverkoston varoventtiilit ja lämmitysverkoston paine.

Pumput ja varolaitteet
Pumpun ylimääräiset äänet voivat kertoa, että pumppu on rikkoontumassa. Vaihto ehditään tehdä ennen
kuin pumppu pysähtyy kokonaan.
Verkostopaineen väheneminen kertoo mahdollisesta vuodosta verkostossa. Jos vettä joudutaan lisäämään
toistuvasti, ensin kannattaa tarkistaa varoventtiilit ja paisuntasäiliö.






Varoventtiilin hukkaputken tulisi olla helposti havaittavassa paikassa, jotta mahdollista vuotoa
varoventtiilissä on helppo seurata. Jos lämmönjakohuone on kuuma, pieni vuoto varoventtiilissä
voi kuivua lattialle ilman että sitä huomaa. Siksi on hyvä laittaa purkki hukkaputken alle ja seurata
näin mahdollista vuotoa. Putken pää ei saa mennä lattiakaivon ritilän alapuolelle.
Jos varoventtiili tiputtaa jatkuvasti, se on vaihdettava mahdollisimman pian.
Satunnainen tiputtelu ja paineen vaihtelu lämpötilan mukaan on yleensä merkki ongelmista
paisuntasäiliössä.
Vuodot venttiilien karan juuressa tai rintatiivisteessä voivat aiheuttaa paineen alenemisen.

Jos näiden toimenpiteiden jälkeen paine edelleen putoaa, on syytä kutsua LVI-urakoitsija selvittämään
vuotoa.

Paisuntasäiliön tarkastus tehdään koputtelemalla säiliön kylkeen esim. rystysillä tai ruuvimeisselin
kahvalla. Jos säiliö kumisee tyhjää, se toimii. Jos vettä on yli puolet säiliön tilavuudesta, on syytä tarkastaa
kalvon kunto. Pikatestin voi tehdä kokeilemalla kaasuntäyttöventtiilin neulasta painamalla. Jos venttiilistä
tulee vettä, kalvo on rikki ja säiliö täytyy uusia.
Jos venttiilistä painamalla ei tule ilmaa eikä vettä, on kalvo todennäköisesti ehjä. Jos lämmitysverkoston
paine vaihtelee lämpötilan mukaan tai veden lisäämisen jälkeen varoventtiili tiputtaa, kannattaa
paisuntasäiliön toiminta tarkastaa.
Ilmanpaineen voi tarkistaa auton rengaspaineen mittarilla vesipuolen ollessa paineeton. Jos
paisuntaputkessa on huoltosulku, sulje venttiili ja laske vesi pois paisuntasäiliöstä. Nyt voit mitata
ilmanpaineen.
Paineen tulisi olla noin 0,5 bar pienempi kuin lämmitysverkoston normaali vesipaine. Jos paine on liian
pieni, veden paine puristaa ilman kasaan ja säiliö täyttyy vedestä. Kun säiliöön ei mahdu enempää vettä,
paine nousee ja avaa varoventtiilin. Sama ilmiö tapahtuu, jos ilmanpaine on liian suuri. Veden paine ei
jaksa voittaa ilmanpainetta ja säiliöön ei pääse vettä.
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Kaukolämpö
Lämmityskauden alussa on hyvä tarkistaa, että säätöventtiilit liikkuvat normaalisti eikä karan juuressa ole
vuotoja.
Öljylämmitys
Lämmönjakohuoneessa öljypolttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti esim. kerran kuukaudessa.

Patteriverkoston tasapainotus
Lähtötilanne:

Perussäädön avulla voidaan kiinteistön energiakulutusta vähentää 10 - 15 prosenttia. Tasapainottamaton
verkosto johtaa riittämättömään vesivirtaan ja siten riittämättömään lämmitystehoon verkoston
"vaikeimmissa haaroissa" eli yleensä kauimpana lämmönlähteestä. Puutteellinen tasapainotus johtaa
myös lisääntyneeseen lämmönkulutukseen, kun joudutaan lämmittämään kylmimpien huoneiden
mukaan.
Suomen kiinteistökannasta on 75 prosenttia puutteellisesti perussäädetty. Lämpötilaerot ovat keskimäärin
yli 3 °C astetta, mutta isommatkaan erot eivät ole harvinaisia.
Lämmitysverkoston perussäädöllä lämmitysjärjestelmä säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla.
Kaikissa huoneissa on suunnitellun mukainen lämpötila. Yli- ja alilämpötilojen tasaantuessa
asumismukavuus paranee ja energiaa säästyy.
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Ihannetilanne:

Lämmitysverkostossa kulkee hapeton vesi, eikä putkien sisäpuolella tapahdu korroosiota. Putkistoon
tulevat viat ovat pääsääntöisesti ulkopuolisen syyn aiheuttamia. Esimerkiksi jos putkieristeen sisään
pääsee vettä, putki syöpyy ulkopuolelta.
Lämmitysverkoston saneeraus tarkoittaa yleensä lämmönlähteen, linjasäätöpatteriventtiilien uusimista.
Samassa yhteydessä linjasäätöventtiileille lasketaan uudet virtaamat ja patteriventtiileille uudet
esisäätöarvot.
LVI-suunnittelija laskee ja LVI-urakoitsija mittaa ja säätää vesivirrat oikeiksi ja asettaa patteriventtiileihin
esisäätöarvot. Jos säätöjä tarvitsee muuttaa, muutokset tekee urakoitsija suunnittelijan ohjeiden mukaan.
Urakkaan kuuluu myös huoneiden sisälämpötilojen mittaus ilman patteritermostaatteja. Mittaus tehdään
lämmityskaudella ja mittausjakson aikana on ulkolämpötilan oltava vähintään viisi astetta pakkasta.
Mittauksen kulku:
 Urakoitsija irrottaa säätöosat patteriventtiileistä ja lämpötilan annetaan tasaantua muutama
päivä.
 Lämpötila mitataan jokaisesta huoneesta ja kirjataan pöytäkirjaan.
 Suunnittelija tarkistaa pöytäkirjan ja jos tarvitaan muutoksia, antaa urakoitsijalle uudet ohjeet.
 Urakoitsija tekee muutokset ja lämpötilan annetaan taas tasaantua muutaman päivän.
 Lämpötilat mitataan uudestaan.
Patteriventtiilien vaihdon jälkeen on säätökäyrä asetettava uudestaan. Yleensä käyrää voidaan pienentää,
koska joka patterille saadaan oikean lämpöinen vesi. Jos tulovesi on liian kuumaa, veden lämpötila johtuu
venttiilirungon kautta termostaattiin ja sulkee venttiilin kokonaan. Virtaus loppuu ja putki jäähtyy.
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Putken lämpölaajeneminen ja kutistuminen saattaa aiheuttaa ääntä, jos putki on rakenteissa kiinni
läpivientien kohdalta. Verkostosta kuuluu naputusääni, mitä on vaikea paikallistaa mihinkään tiettyyn
paikkaan. Tämä on hyvin yleinen ilmiö patteriventtiilien vaihdon jälkeen. Äänet yleensä katoavat, kun
säätökäyrä asetellaan kohdalleen.

Käyttöveden lämmitys
Lämpimän käyttövesiverkoston varusteita ovat käyttövesisäädin, lämpötila-anturi, kiertovesipumppu,
pumppuventtiili, säätöventtiili, varoventtiili (avautumispaine 10 bar), linjasulkuventtiili ja kalustesulut.

Kaukolämpö
Kaukolämpöpaketissa lämmin käyttövesi lämmitetään erillisellä käyttövesivaihtimella. Vaihtimen
ensiopuolellla kiertää kaukolämpövesi ja toisiopuolella käyttövesi. Käyttöveden lämpötila pidetään vakiona
esim. 55 °C astetta säätämällä ensiopuolen vesivirtaa säätöventtiilillä. Lämpötila-anturi mittaa veden
lämpötilaa vaihtimen jälkeen. Lämpimän veden virtauksen kasvaessa automatiikka aukaisee säätöventtiiliä
ja lisää ensiopuolen virtaamaa.
Kiertovesipumpun tehtävä on pitää veden lämpötila vakiona koko lämminvesiverkostossa niin, että
kaikista vesipisteistä tulee lämmintä vettä ilman turhaa veden laskemista. Kiertovesi pitää huolen myös,
että veden lämpötila ei laske missään putkiston osassa alle 50 °C asteen. Sillä estetään legionellabakteerin
kasvu putkistossa. Bakteeri alkaa kasvaa lämminvesiputkistossa alle 50 °C asteen lämpötilassa ja voi
aiheuttaa vatsaoireita.
Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätö kannattaa tehdä niin, että paluuveden lämpötila on 50 °C astetta.
Tämä voi tarkoittaa, että käyttöveden lämpötilaa joudutaan nostamaan yli 55 °C asteen.
Kaukolämpövaihtimissa kiertovesi tasaa vaihtimen lämpötilaa. Jos kiertoveden virtaus on liian suuri:



Virtaus voi aiheuttaa ääniongelmia
Putken sisäpuolelle syntyy virtauskorroosiota ja käyrät syöpyvät puhki

Jos virtaus on liian pieni:


Vaihtimessa liian pieni virtaus ei huuhtele vaihdinta tarpeeksi nopeasti ja veden lämpötila huojuu.
Seurauksena voi olla, että vedenkulutuksen äkillisen loppumisen jälkeen (esim. useampi henkilö
käy suihkussa samaan aikaan) lämpötila vaihtimessa nousee hetkellisesti yli hälytysrajan ja
laukaisee hälytyksen. Ilmiö voi esiintyä etenkin rivitaloissa, missä on pitkät vaakaputkistot.

Öljylämmitys
Öljylämmityskattilan vesitilassa on kuparikierukka, jossa käyttövesi lämpiää 80 °C asteeseen. Sen jälkeen
veden lämpötila säädetään 55 °C asteeseen lämpimän käyttöveden säätimellä. Säädin on kolmitieventtiili,
jossa kuumaan veteen sekoitetaan kylmää vettä. Pienissä kiinteistöissä säädin voi olla omatoiminen.
Suurissa kiinteistöissä toimilaitteena on moottoriventtiili, jota ohjataan lämmönsäätöautomatiikalla.

Ilmastoinnin lämmitys
Ilmastoinnin lämmitysjärjestelmään kuuluu lämmöntalteenotto ja jälkilämmityspatteri.
Lämmöntalteenotossa ilmastoinnin poistoilmasta otetaan lämpö talteen ja siirretään se tuloilmaan.
Talteenoton lämmönsiirtotavat:
 Nestekiertoinen lämmöntalteenotto, jossa tulo- ja poistokanavissa on erilliset nestepatterit.
Lämpö siirtyy nesteen välityksellä putkistoa pitkin poistoilmasta tuloilmaan. Tulo- ja
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poistokoneiden ei tarvitse olla lähekkäin. Lämmönsiirtonesteenä käytetään 30-40 prosenttista
glykolia.
Ristivirtasiirrin, jossa tulo- ja poistoilma kulkevat ristiin siirtimen lamellien läpi. Lämpö siirtyy
johtumalla poistoilmasta tuloilmaan. Tulo- ja poistokoneiden on oltava yhdessä.
Pyörivä lämmönsiirrin, jossa sama lämmönsiirtokiekko pyörii sekä tulo- että poistokanavassa.
Poistoilma kulkee pyörivän kennon läpi ja lämmittää sen. Tulopuolella lämpö siirtyy kennosta
tuloilmaan. Koska poisto- ja tuloilma kulkevat saman kennon läpi, siirtyy myös kosteutta
tuloilmaan. Tulo- ja poistokoneiden on oltava yhdessä.

Jälkilämmityspatteri
Jälkilämmityspatterilla lämmitetään tuloilma säädettyyn arvoon. Patterissa kiertää vesi. Ilmastoinnin
lämmitystä säädetään omana piirinä, koska siinä tarvitaan suurempia lämpötiloja kuin patteriverkostossa.
Kaukolämmössä ilmanvaihdon lämmitysverkosto on oma suljettu piiri omilla säätö- ja varolaitteilla.

Lämmitysenergian kulutusseuranta
On tärkeää, että kiinteistönhoitaja tuntee oman kiinteistönsä energiankulutuksen.
Hyvä tapa on kirjata ylös lämmityksen meno- ja paluuveden lämpötilat, kaukolämmön
lämpötilat ja tilavuusvirta, öljynkulutus, lämmitysverkoston paine, lämpimän
käyttöveden meno- ja paluuveden lämpötilat sekä ulkolämpötila. Kirjauksen
yhteydessä voi samalla tehdä yleistarkastuksen lämmönjakohuoneen laitteistolle.
Kaukovalvontaan kuuluvissa kiinteistöissä kulutustrendejä on helppo seurata valvomopäätteeltä.
Jatkuva seuranta auttaa havaitsemaan mahdolliset vuodot ajoissa ja minimoimaan vahingot.
Putkieristeiden kunto on hyvä tarkastaa ja korjauttaa heti rikkinäiset kohdat. Jos kiinteistössä on
asbestieristeitä, rikkoontuneet kohdat on korjautettava välittömästi. Eristeiden huono kunto lisää
lämmönkulutusta ja heikentää verkoston tasapainoa.
Kiinteistöä kannattaa tarkkailla myös ulkopuolelta lämmityskaudella. Jatkuva tuuletus kertoo, että
lämmityskäyrä on liian iso. Jos asukkaat valittavat kylmyyttä, on käytävä paikan päällä huoneistossa
tarkistamassa tilanne. Vikana voivat olla huonot ikkunatiivisteet. Jos patteri on kylmä, syynä voivat olla
paksut verhot patteritermostaattien edessä tai varsinkin lämmityskauden alussa patteriventtiili voi olla
jumittunut kiinni.

Lämmitysenergian säästövinkit kiinteistön käyttäjille
Kodin energiankäytöstä jopa 50 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu
energiasta noin viidennes.
Lämpöenergian kulutusta seurataan ja siitä viestitään konkreettisilla mittareilla. Näin kiinteistön käyttäjät
hahmottavat kulutuksen ja motivoituvat mahdollisiin kulutustottumusten muutoksiin.
Kiinteistön ylläpidossa havainnollinen kulutuksen seurantamittari on kWh / rm3. Sen sijaan viestinnässä
käytetään mittareina käytännönläheisiä kWh tai € / vuosi / käyttäjä). Kulutustiedoista tiedotetaan
käyttäjille säännöllisesti sekä lisäksi poikkeamatilanteissa.
Lämpötilat ja ilmanvaihto tarpeen mukaan
Kodin tilojen suositeltavat lämpötilat vaihtelevat:
 oleskelutilat 20-21 °C
 makuuhuoneet 18-20 °C
 kerrostalojen porrashuoneet 17-18 °C
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varasto 12 °C
autotalli 5 °C.

Toimistotiloissa suositusten mukainen tavoitelämpötila on talvella 21,5 °C (tilakohtainen säädettävyys 2023 °C) ja kesällä 24,5 °C (23-25 °C). Jos työ ei ole istuvaa toimistotyötä, sopivat työskentelylämpötilat ovat
matalampia. Työn kuormituksen mukaan lämpötiloille on laadittu omia ohjearvojaan. Myymälöissä,
työhuoneissa ja teollisuustiloissa suositeltu sisälämpötila on 18 °C .
Lisätietoa sopivasta huonelämpötilasta toimistossa
http://tyopiste.ttl.fi/Duunitohtorit/Sivut/Mika_on_sopiva_lampotila_toimistossa.aspx

Nyrkkisäännön mukaan 1 °C muutos huonelämpötilassa tarkoittaa 5 % muutosta lämmityskuluissa.
Asuinkerrostalossa huonelämpötilan pitäisi olla kaikissa huoneistoissa sama. Kun poikkeama on yli 1 °C ja
taloa lämmitetään kylmimmän huoneiston mukaan, kärsii siitä niin asumisviihtyvyys kuin energiatalouskin.
1 °C:n pudotukseen totutaan yleisesti viikossa.
Huonelämpötila mitataan oleskeluvyöhykkeeltä, ei ulkoseinältä.
Lämmönlähteinä yleisesti käytetyt patterit toimivat hyvin, kun niiden termostaattia ei peitetä
huonekaluilla tai verhoilla. Pattereiden toiminta tarkistetaan kuitenkin säännöllisesti. Patteri pitää ilmata,
jos patterin alaosa on jatkuvasti lämmin, mutta yläosa kylmä. Ilmaustarpeesta kertoo myös loriseva ääni
patterissa.
Ikkunoiden ja ovien tiivisteiden hyvä kunto estää lämmön karkaamisen harakoille ja vähentää vedon
tunnetta. Veto voi johtua myös hallitsemattomasta ilmanvaihdosta tai rakenteellisesta viasta.
Hyvä ilmanvaihto takaa hyvän sisäilman. Yhdessä sopivan lämpötilan kanssa se tarjoaa edellytykset
viihtyisään asumiseen ja työskentelyyn. Ilmanvaihdon lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ilmamäärät
ja ilmanvaihdon järjestelmät. Esimerkiksi lämmön talteenottojärjestelmän hyödyntäminen voi vähentää
ilmanvaihdon lämmönkulutusta yli puolet verrattuna tavalliseen poistoilmanvaihtoon.
Ilmanvaihtolaitteiden toiminta ja säädöt tarkistetaan säännöllisesti ja suodattimet puhdistetaan.
Ilmanvaihtojärjestelmien säätöjä, hoitoa ja huoltoa käsitellään tarkemmin osiossa Ilmanvaihtojärjestelmät.
Pitkien poissaolojen ajaksi huonelämpötilaa voi laskea useilla asteilla niin kodeissa kuin toimitiloissa. Myös
ilmanvaihto säädetään pienemmälle. Myös työpaikoilla ja toimistoissa ilmanvaihto voidaan monesti säätää
pienemmälle yön ajaksi, kun rakennuksessa ei oleskele ihmisiä.
Tuuleta ja jäähdytä tehokkaasti
Erityisesti lämmityskaudella tuuletus hoidetaan nopeasti ristivedolla avaamalla ikkunat kunnolla auki. Sen
jälkeen ne suljetaan. Ikkunoita ei jätetä auki koko päiväksi.
Jäähdytys hoidetaan mahdollisuuksien mukaan perinteisin keinoin. Kaihtimilla ja verhoilla estetään
auringonpaahde. Helteellä tuuletus on syytä hoitaa erityisesti yöaikaan, jolloin ulkolämpötilat ovat
sisälämpötiloja alhaisemmat. Päivällä ikkunat kannattaa pitää kiinni. Mikäli ikkunoita on pidettävä ajoittain
auki, ikkunat avataan varjon puolelta. Turhat lämpöä tuottavat sähkölaitteet ja valaistus sammutetaan
helteillä.
Mikäli koneelliselle jäähdytykselle on tarvetta, laitteen tulee olla energiatehokas ja sitä käytetään vain
lämpöhuipuissa.
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Lämpöenergiaa kuluu myös veden lämmitykseen
Lämpimän käyttöveden energiankulutukseen vaikuttavat käytetyn veden määrä, putkiston eristystaso ja
käyttövesiverkostoon liitetyt lämmityslaitteet.
Lämmitysenergiaa voidaan säästää käyttämällä lämmintä vettä järkevästi. Vedensäästöstä lisää osiossa
Vedensäästövinkit.
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

Vesijohtoverkosto
Tässä osiossa on oppimistavoitteina:
-

oppia kriittiset tarkistuskohteet
ymmärtää vesikalusteiden huollon merkitys vedenkulutukseen
osata opastaa kiinteistön käyttäjiä vedensäästössä.

Vesijohtoverkosto käsittää kylmän ja lämpimän käyttöveden sekä kiertojohdon. Kylmässä vedessä on
päävesimittari, jota hallinnoi vesilaitos. Nykyään myös lämpimään käyttöveteen laitetaan veden mittaus.
Uusissa kiinteistöissä on huonekohtaiset vesimittarit, joiden seuranta kuuluu kiinteistönhoitajalle.
Huoneistokohtainen vedenmittaus pienentää vedenkulutusta ja on oikeudenmukainen asukkaita kohtaan.
Kunnan pääverkoston paine on 4-6 bar. Jos paine on alle 4 bar, tarvitaan paineenkorotusasema. Jos paine
on yli 5 bar, on vesimittarin jälkeen asennettava paineenalennusventtiili, jolla rajoitetaan painetta. Sopiva
paine on 4-4,5 bar. Liian iso paine lisää veden kulutusta ja rasittaa vesikalusteita.
Vesijohtoverkoston huoltotoimenpiteisiin kuuluu:













vesimittarilukeman kirjaaminen viikoittain muun huoltotyön yhteydessä
lämpimän käyttöveden ja kiertoveden lämpötilojen tarkistaminen
lämpimän käyttöveden säätimen kierto ääriasennosta toiseen herkistää laitteiston
varoventtiilin kunnon tarkistaminen
kiertovesipumpun toiminnan tarkistaminen
venttiilien toiminnan tarkastaminen
o kierrettävien karaventtiilien tarkistus: kierretään venttiili kiinni ja sitten täysin auki:
ääriasennosta ¼ kierrosta takaisinpäin, muuten kara voi jäädä jumiin
o palloventtiilit käännetään kiinni ja auki
putkieristeiden kunnon seuraaminen
saunan, pesutuvan, wc-tilojen, vesikalusteiden ja vesipostin kunnon tarkistaminen
wc-pyttyjen vuotojen seuraaminen
o jos pytty vuotaa läpi jatkuvana norona, vika on sulkuventtiilissä
o jos pytty täyttyy välillä omia aikojaan, vika on pohjaventtiilissä
o jatkuva vuoto kesäaikana kondensoi vesipisaroita huuhtelusäiliön pinnalle ja valuu siitä
lattialle
hanojen virtaamat on hyvä tarkastaa ja säätää (esim. Orakselta on saatavissa mitta-astia)
o pesuallashana 0,1l/s
o suihku ja keittiönhana 0,2l/s
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Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille
Suomessa laadukkaan talousveden saatavuus ei onneksi ole ongelma verrattuna moniin muihin maihin.
Vaikka raakavettä on hyvin saatavilla, sen käsittely juomakelpoiseksi kuluttaa energiaa, samoin
käyttöveden lämmitys. Jäteveden käsittely ennen veden laskemista vesistöihin kuluttaa energiaa ja
kemikaaleja. Veden hinta koostuukin vesi- ja jätevesimaksusta sekä veden lämmittämisestä. Veden
säästäväinen käyttö vähentää sekä ympäristökuormitusta että kustannuksia.
Konkreettiset mittarit ovat hyödyllisiä, kun kiinteistön käyttäjiä opastetaan vedensäästöön. Veden
kulutusta seurataan ja siitä viestitään helposti ymmärrettävillä mittareilla, kuten litraa/vrk/käyttäjä tai
€/v/käyttäjä. Huoneistokohtaisilla mittareilla saadaan valmiiksi käyttäjittäin kohdennettua tietoa.
Kulutuksesta ja sen muutoksista tiedotetaan käyttäjille säännöllisesti, esimerkiksi neljännesvuosittain, ja
aina tarvittaessa poikkeamatilanteissa.
Vesikalusteiden viat korjataan ripeästi
Käyttäjiä opastetaan tekemään vikailmoitus välittömästi, jos vesikalusteissa (hana tai wc-istuin) ilmenee
vikoja. Kiinteistönhoitaja korjaa ilmoitetut viat viipymättä, sillä pienistä vuodoista voi nopeasti kasvaa suuri
lasku. Näistä kustannuksista tiedotetaan myös käyttäjille.

Kuva: Pienistäkin vuodoista koituu suuret kustannukset. Lähde: Motiva.
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Kulutustottumukset vaihtelevat
Suomalaisen keskimääräinen vedenkulutus on 155 l/vrk. Vaihtelu on kuitenkin suurta, yleensä 90-270
litraa vuorokaudessa. Vedenkulutuksen tavoitetaso on noin 130 litraa vuorokaudessa per asukas. Järkevät
käyttötottumukset ja oikein säädetty käyttövesijärjestelmä auttavat pienentämään vedenkulutusta
kymmeniä prosentteja.

Kuva: Vuorokauden vedenkulutuksen jakaantuminen/asukas. Lähde: Motiva
WC ja kylpyhuone
Vettä, varsinkin lämmintä, kuluu eniten peseytymiseen. Siksi WC ja kylpyhuone ovat ne kohteet, joissa
kulutustottumuksia kannattaa erityisesti tarkkailla.
Vedenkulutusta voi vähentää vesikalusteiden nykyaikaisilla ominaisuuksilla. Suihkupäähän ja
pesuallashanoihin voi asentaa poresuuttimen, joka pienentää veden virtaamaa. Yksi-otehanat kuluttavat
vettä 10 % vähemmän kaksi-otehanoihin verrattuna. Uudet WC-istuimet toimivat jopa alle neljän litran
kertahuuhtelulla ja niiden huuhtelumäärän voi valita tarpeen mukaan.
Helpoin ja edullisin tapa on kuitenkin muuttaa omia vedenkäyttötottumuksia. Esimerkiksi viiden minuutin
suihkussa vettä kuluu noin 60 l, ammekylvyssä 300 l. Suihkussa voi käydä ripeästi ja suihkun sammuttaa
saippuoinnin ajaksi.
Veden turhaa juoksuttamista kannattaa yleisesti välttää. Joskus on hyvä palauttaa mieleen, että mökillä
pärjäämme vähemmällä vedellä, jos se pitää itse kantaa pesutiloihin. Hanasta tulevaa vettä tulee helposti
tuhlattua turhaan.
Astioiden ja pyykin peseminen
Pyykkiä suomalaisissa kodeissa pestään noin 220 kertaa vuodessa ja astianpesukonekin pyörii ahkerasti
niin kodeissa kuin erilaisissa toimitiloissa. Molemmista koneista on tarjolla sekä vähän vettä että energiaa
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kuluttavia malleja, joten näihin ominaisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota uuden laitteen
ostotilanteessa.
Hyvä perussääntö on pestä aina täysiä koneellisia. Tarvittaessa voi hyödyntää koneiden erilaisia säästö- ja
vajaatäyttöohjelmia. Vähän likaantuneet astiat tai pyykit voi pestä lyhyemmällä ohjelmalla ja
alhaisemmassa lämpötilassa. Astioita ei tarvitse esihuuhdella, vaan ruoantähteet voi pyyhkiä biojätteisiin.
Käsin tiskatessa ja astioiden huuhtelussa käytetään altaassa tulppaa.
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

Lue lisää järkevästä veden käytöstä

Ilmanvaihtojärjestelmät
Tässä osiossa on oppimistavoitteina:
-

ymmärtää ilmanvaihtojärjestelmän huoltotoimien tärkeys
oppia tarkkailemaan energiatehokkuuden kannalta oikeita asioita.

Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmänä voi olla:
 1960-luvun kiinteistöissä painovoimainen ilmanvaihto
 1970-luvun kiinteistöissä koneellinen poisto ja raitisilmaventtiilit
o Raitisilmaventtiilien toiminnan voi kuulla rappukäytävästä: jos postiluukut viheltävät tai
raollaan oleva huoneiston ovi imeytyy kiinni, raitisilmaventtiilit ovat epäkunnossa tai
puuttuvat kokonaan. Korvausilmaa voi tehostaa ottamalla palan ikkunatiivisteestä pois
ruudun yläreunasta.
 1980-luvun kiinteistöissä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto nestekiertoisella
lämmöntalteenotolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän huolto
 Hihnavetoisten puhaltimien hihnojen tarkistus:
o Hihnan oikea kireys tarkistetaan painamalla pyörien keskeltä kohtuullisella voimalla.
Kireys on sopiva, kun hihna painuu n. 10 millimetriä.
o Jos hihna on rispaantunut tai kartiopinnat ovat lasittuneet, hihna on vaihdettava.
 Suodattimien tarkistus paine-eromittarista. Suodattimet kannattaa vaihtaa vasta, kun paine-ero
kasvaa riittävän suureksi. Vaihtoraja löytyy konetiedoista.
 Jäätymissuoja on hyvä tarkastaa syksyllä ennen pakkasia:
o Kun jäätymissuoja laukeaa, automatiikka huolehtii, että tuloilmapelti menee kiinni,
tuloilmapuhallin pysähtyy ja lämmityksen säädin aukeaa täysin auki.
o Jäätymissuojan asetusarvo on +8 - +15 °C
 Lämmön talteenottonesteen pakkasenkesto: Glykoli tulee säilyttää suljetussa astiassa, valmiiksi
laimennettuna. Avonaisesta astiasta vesi haihtuu ja seos vahvenee. Liian vahva glykoli ei
välttämättä kierrä putkistossa.
 Pumppujen ja toimilaitteiden tarkastus kuten lämmityspuolella.
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Sähköjärjestelmät
Tässä osiossa on oppimistavoitteina:
-

tarkkaile kiinteistösähkön aikaohjauksia
suosi energiatehokkaita lamppuja
opasta kiinteistön käyttäjiä sähkön säästössä.

Sähköjärjestelmä jakaantuu huoneistoverkkoon ja kiinteistöverkkoon. Huoneistoverkkoon kuuluu
huoneistojen taloussähkö. Kiinteistöverkkoon kuuluvat kaikki huoneistojen ulkopuoliset laitteet, kuten
lämmitysjärjestelmien säätö- ja mittauslaitteet, kiuas, autolämmitystolpat, sulanapitokaapelit,
pihavalaistus, yleisten tilojen valaistus ja talokylmiöt.
Sähköjärjestelmän tarkistettavat kohteet:
 Lamppujen vaihto energiansäästölamppuihin
 Sähkölukkojen aikaohjauksen tarkistus
 Sulanapitokaapeleiden ohjauksen tarkistus: lämpötilaohjaus/aikaohjaus
 Kiukaan aikaohjauksen tarkistus ja saunavuorojen ohjaus niin, että tyhjiä välivuoroja ei olisi
 Autolämmitystolppien ohjaus: yhteiskellon muutos tolppakohtaiseen ohjaukseen
 Pihavalaistuksen ohjaus: hämäräkytkin, kello-ohjaus, liiketunnistin tai edellisten yhdistelmä
 Porraskäytävien valojen ohjaus kerroskohtaisella liiketunnistimella
 Ilmanvaihdon aikaohjauksen tarkistaminen: jos talon asukkaista suurin osa on lapsiperheitä,
voidaan päivällä pudottaa ilmanvaihtoa esim. klo 09.00-15.00
 Virastoissa voidaan käyttää puolinopeutta virka-ajan ulkopuolella esim. 17.00-06.00

Sähkönsäästövinkit kiinteistön käyttäjille
Kiinteistön käyttäjiä opastetaan sekä heidän käytössään olevien että yhteisten tilojen ja laitteiden oikeaan
käyttöön. Näin varmistetaan esimerkiksi käyttäjäkohtaisen koneellisen ilmanvaihdon tai pesuhuoneiden
lattialämmityksen energiatehokas käyttö.
Kiinteistösähkön kulutusta seurataan säännöllisesti ja siitä viestitään käyttäjille konkreettisilla mittareilla
(kWh tai €/vuosi/käyttäjä).
Kiinteistönhoitajan kannattaa jakaa omaa ammattitaitoaan käyttäjien hyödyksi ja antaa vinkkejä myös
käyttäjäkohtaisen sähkönkulutuksen vähentämiseen. Kodin laitteista sähköä kuluu eniten valaistukseen,
kodin elektroniikkaan ja kylmälaitteisiin.
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -raportti
http://www.motiva.fi/files/7168/Kotitalouksien_sahkonkaytto_2011_raportti.pdf

Valaistus
Luonnonvaloa kannattaa hyödyntää. Valoja ei pidetä turhaan päällä kirkkaana päivänä, eikä muutenkaan
tarpeettomasti. Valot kannattaa sammuttaa aina, kun tila on käyttämättä yli 10 minuuttia.
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Energiansäästölamput vähentävät valaistuksen sähkönkulutusta. Nykyisin on hyvin tarjolla erilaisiin
kohteisiin ja valaisintyyppeihin soveltuvia energiansäästölamppuja. Kohdevaloina toimivat myös LED-valot,
jotka kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin hehku- tai halogeenilamput.
Energiansäästölampuista on saatavilla myös ulkovalaisimiin sopivia malleja. Lisäksi myynnissä on
hämäräkytkimellä varustettuja energiansäästölamppuja. Ulkovalosarjoissa LED-valosarjat ovat
kulutukseltaan pienimmät.
Opastusta oikeiden lamppujen valintaan: http://www.lampputieto.fi/

Kodin elektroniikka
Sähkönkulutusta on helppo vähentää sammuttamalla virta tarpeettomista sähkölaitteista. Valmiustila
kuluttaa sähköä, vaikka laitetta ei käytetä.
37-tuumaisen LCD-television katselu päivittäin 3 tuntia ja pitäminen muun ajan
valmiustilassa kuluttaa vuodessa saman verran energiaa kuin keskikokoinen A+ luokan jääkaappi.

Kylmälaitteet
Kylmälaitteet sijoitetaan niin, ettei aurinko lämmitä niitä suoraan ikkunasta, eivätkä ne ole muun
lämmönlähteen, kuten hellan, astianpesukoneen tai patterin vieressä. Väärä sijoittelu voi lisätä
kylmälaitteen sähkönkulutusta10-20 %. Kylmälaitteet puhdistetaan (lauhduttimet ja tiivisteet) ja
sulatetaan (pakastin) säännöllisesti.
Pyykinpesu
Pyykkiä pestään täysiä koneellisia ja tarkoituksenmukaisella ohjelmalla. Sähkönkulutus puolittuu, kun
pesulämpötila muutetaan 60 °C:sta 40 °C:een. Sähkönkulutus kaksinkertaistuu, jos pesulämpötila
nostetaan 60 °C:sta 85-95 °C:een. Taloyhtiön pesulaa kannattaa hyödyntää, jos sellainen on tarjolla.
Uusia pyykinpesu- ja kylmälaitteita hankittaessa valitaan energiatehokas malli. Ostopäätöksessä auttavat
viranomaisten valvomat energia- ja ympäristömerkinnät, kuten energialuokat (A-G), Joutsen-merkki ja EUkukka. Kuluttajille suunnattu http://www.topten-suomi.fi listaa markkinoiden energiatehokkaimpia
laitteita.
Sähkösauna
Sähkösaunassa yli 50 % sähköstä kuluu saunan esilämmittämiseen ja loput lämmön ylläpitämiseen. Siksi
sauna kannattaa lämmittää kerralla koko porukalle. Turhinta tuhlausta on saunan pitäminen lämpimänä
tyhjillään. Saunaan mennään myös heti, kun se on valmis.
Taloyhtiön saunaan sopivat samat periaatteet. Saunavuorot sovitaan peräkkäin, jolloin saunan lämpimänä
pitämisen kokonaisaika on mahdollisimman lyhyt. Myös saunan lämpötila vaikuttaa sähkönkulutukseen.
Lämpötilan nostaminen 70-80 °C:sta 100 °C:een nostaa sähkön kulutusta 20-30 %.
Hyvin toteutettu ilmanvaihto auttaa pitämään tasaisen lämpötilan. Tällöin kiukaan termostaatti voidaan
säätää pienemmälle.
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Sähkökiukaan lisäksi pesutilojen lattialämmitys on merkittävä sähkön kuluttaja. Lattialämmitys kannattaa
säätää siten, että se tuntuu jalan alla miellyttävältä - ei kylmältä eikä lämpimältä. Oikea lämpötila on noin
23-24 °C.
http://helen.fi/energiansaasto/index.html

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

Jätehuolto
Tässä osiossa on osaamistavoitteina:
 tunnistaa jätteiden synnyn ehkäisymahdollisuudet omassa työssä
 tuntea alueelliset jätteiden lajittelumahdollisuudet
 tunnistaa vaaralliset jätteet ja käsitellä niitä oikein
 osata opastaa kiinteistön käyttäjiä jäteasioissa
Kiinteistön jätehuollon tarkoituksena on organisoida kiinteistössä syntyvien jätteiden tunnistaminen,
keräys, merkitseminen, lajittelu, säilyttäminen ja kuljetus. Lisäksi siihen kuuluu jäteastioiden ja -tilojen
hoito sekä jätehuollosta tiedottaminen kiinteistön käyttäjille. Kiinteistön normaalissa toiminnassa syntyvän
jätteen lisäksi on tarvittaessa järjestettävä myös korjaus- ja rakennusjätteen keräys.
Jätelaissa painotetaan jätteiden synnyn ennalta ehkäisemistä ensisijaisena ja kierrätystä toissijaisena
tavoitteena. Valtakunnan tasolla kierrätykseen soveltumaton jäte tulee mahdollisimman laajasti
hyödyntää energiana ja kaatopaikalle on tarkoitus sijoittaa enää hyvin vähän jätettä.
Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646#Pid1897637

Kiinteistönhoitaja on avainasemassa seuratessaan kiinteistön jätehuollon toimivuutta ja opastaessaan
kiinteistön käyttäjiä. Lajittelumahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen kannattaa, koska kaatopaikalle
päätyvän sekajätteen kustannukset ovat suurimmat.
Käytännön työssä kiinteistönhoitajien odotetaan huolehtivan erityisesti jätetilojen ja pihojen siisteydestä.
Jätetilojen siisteyden ylläpitäminen sujuu helpoiten, mikäli jätetiloissa on selkeät paikat eri jäteastioille,
astioiden kyltit ja lajitteluohjeet opastavat käyttäjiä oikeaan lajitteluun ja kiinteistön käyttäjät tiedostavat
omien lajittelutapojensa vaikutukset jätehuollon kustannuksiin. Kiinteistönhoitaja välittää omaa
tietämystään kiinteistön käyttäjille ja tukee näin toimivaa jätehuoltoa.
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Jätteiden synnyn ehkäisy
Tavoitteena jätteen määrän vähentäminen
Valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2016 päätyisi
kaatopaikoille loppusijoitettavaksi enintään 20% yhdyskuntajätteistä. Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan
asumisessa syntyviä jätteitä ja siihen rinnastettavia teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyviä
jätteitä.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma

EU:n jätedirektiivin ja kansallisen jätelainsäädännön tavoitteiden mukaan syntyvän jätteen määrää on
ensisijaisesti pyrittävä vähentämään. Vasta tämän jälkeen tulee tavoiteasteikossa uudelleenkäyttö
sellaisenaan tai materiaalin kierrätys. Viimeisinä vaihtoehtoina on jätteen sisältämän polttoenergian
hyödyntäminen tai jos sekään ei ole mahdollista, sijoitus kaatopaikalle.
Jätteen määrän vähentämistä on lisäksi haitallisten tai myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen.
Jätteiden lajittelua hyötykäyttöön ei katsota jätteen määrän vähentämiseksi, vaikka se vähentääkin
kaatopaikoille päätyvää jätettä.
Vältä turhia hankintoja
Jäte on rahalla ostettua tavaraa: koneita, laitteita, tarvikkeita, raaka-ainehävikkiä, pakkauksia. Jätteestä
maksetaan sekä ostettaessa että poistettaessa.
Tuote tai tavara, jota ei koskaan hankita, ei myöskään päädy jätteeksi.

EU:n ympäristöasioistakin vastannut komissaari Margot Wallström on ilmaissut asian seuraavasti: "Kun
tuote heitetään pois, heitetään pois paljon enemmän kuin vähän roskaa, sillä samalla heitetään pois myös
kaikki ne luonnonvarat, jotka sen valmistamiseen on käytetty. Näin ollen hammasharjan "todellinen" paino
on 1,5 kiloa ja matkapuhelimen 75 kiloa!"
Fiksu vähentää jätettä –sivusto:
http://www.hsy.fi/fiksu/Sivut/default.aspx

Vastuullisista hankinnoista lisää: http://www.ymparistoosaava.fi/kiinteistonhoitoala/index.php?k=22497
Jätteiden vähentäminen ulkoalueiden hoidossa
Nurmikon leikkuujätteen voi jättää paikalleen pienenä silppuna tai kompostoida kiinteistöllä. Jos
leikkuujäte jätetään paikoilleen, jätteen sisältämät ravinteet palautuvat nurmikon käyttöön.
Leikkuujätteen paikalleen jättäminen edellyttää yleensä ruohonleikkuria, joka murskaa silpun riittävän
pieneksi.
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Ulkoalueiden syyssiivouksen yhteydessä myös osan lehdistä voi jättää puiden ja pensaiden alle
kateaineeksi.
Keväällä poiskerättävä hiekoitussepeli on myös jätettä. Sepelin voi varastoida kiinteistöllä uutta käyttöä
varten, mikäli siihen on mahdollisuus.
Jätteen synnyn ehkäisyn kannalta on syytä optimoida hiekoitussepelin käyttömäärät - liika on
aina liikaa. Liialliset määrät lisäävät entisestään myös keväistä hiekanpoistotyötä, poistoon
käytettyjä konetunteja sekä pölyhaittoja. Myös sepelin louhintaan liittyy ympäristövaikutuksia,
kuten energiankulutus.

Hiekoitussepeliä on mahdollisuus hyödyntää maarakenteiden raaka-aineena. Näin tehdään joissakin
kunnissa yleisiltä teiltä kerätylle sepelille.
Lisätietoa hiekoitussepelin uusiokäytöstä:
http://yle.fi/uutiset/talven_hiekoitussepelit_kerataan_uusiokayttoon_maanrakentamisen_pohja
ksi/6072348

Hiekoitussepelin laajan uusiokäytön ongelmana on sen sisältämät haitta-aineet ja yhdisteet, kuten
suolauksen jäämät, roskat, raskasmetallit ja öljy. Yksittäisiltä kiinteistöiltä kerätyn hiekoitussepelin
uusiokäyttö onkin vielä nykyisin vähäistä. Käytännössä se onnistuu parhaiten, jos sepeli voidaan varastoida
kiinteistöllä seuraavaa talvea varten.
Hiekoitussepelin uusiokäyttökohteiden kartoitus:
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7718/Niskanen_Pekka.pdf?sequence=1

Yhteiskäyttötavarat
Jätteiden syntyä ehkäisee tehokkaasti yhteiseen käyttöön hankitut koneet, laitteet ja
työvälineet. Kiinteistönhoitoyrityksellä on kiinteistönhoitajien yhteiskäytössä laitteita ja
välineitä, joita ei tarvita päivittäin. Näin kaikille ei tarvitse hankkia kaikkea henkilökohtaiseen
käyttöön. Tärkeää on palauttaa tavarat sovitusti takaisin, jotta muut voivat käyttää niitä
vuorostaan.
Myös taloyhtiöille kannattaa markkinoida asukkaiden yhteiskäyttötavaroiden hankintaa. Taloyhtiölle
voidaan hankkia yhteiskäyttöön esim. harvoin tarvittavia koneita tai välineitä.
Espoossa Kylävainionkujalla asukkailla on yhteiskäytössä muun muassa pensasleikkuri ja
painepesuri sekä muita käsityökaluja. Tavaroita saavat lainata kaikki talon asukkaat. Tavaroita
säilytetään lukitussa tilassa, johon kolmella talon asukkaalla on avaimet.
http://www.4v.fi/4v-hanke/hyvat_kaytannot/hk/yhteiskayttotavarat
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Jätteiden lajittelu ja jätehuollon toimivuus
Kiinteistönhoitaja seuraa jätehuollon toimivuutta. Käytännössä työ tarkoittaa lajittelun toimivuuden
seurantaa, astioiden oikean mitoituksen, täyttöasteen ja kunnon seurantaa sekä jätetilojen siisteydestä ja
kunnosta huolehtimista.
Tämän lisäksi kiinteistönhoitajan on hyvä tietää jätteiden lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuuksista
toiminta-alueellaan laajemminkin, jotta hän voi opastaa kiinteistön käyttäjiä.
Kunnalliset jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelaissa määriteltyjä jätehuollon periaatteita. Ne
määrittävät konkreettisesti, mitä jätejakeita kiinteistöillä on kerättävä erikseen. Näiden määräysten
tunteminen on kiinteistönhoitajalle tärkeää.
Jätteiden lajittelu on tarpeen, jotta eri jätejakeita voidaan hyödyntää raaka-aineena. Kierrätysmateriaali
säästää neitseellisiä raaka-aineita ja tuotannossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisempiä.
Esimerkiksi kierrätetystä paperista valmistetaan sanomalehtipaperia ja lasista pakkauslasia ja lasivillaa.
Kierrätyksen ympäristöhyödyt
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/8bde6ca5-7802-4c36-a4da34086e9c5287/kierratys-ja-uusiokaytto.html

Jätejakeiden lajittelu säästää ympäristön lisäksi jätehuollon kustannuksia, sillä lajittelemattomasta
sekajätteestä veloitetaan korkeampi jätemaksu.

Yleisimmät jätejakeet
Sekajätteen lisäksi yleisimmät erikseen kerättävät jätejakeet ovat biojäte, paperi, keräyskartonki, metalli ja
lasi. Vaaralliset jätteet on kerättävä aina erikseen ja toimitettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen,
ks. tarkemmin kohdasta Vaaralliset jätteet.
Lisäksi voidaan kerätä erikseen esim. energiajätettä. Energiajätettä ovat mm. monet muovit.
Energiajätteen lajittelu:
http://www.kierratys.info/laji_energiajate.php

Liikekiinteistöistä kerätään usein erikseen valkoinen konttoripaperi sekä lehdet ja mainokset, samoin
aaltopahvi. Liike- ja teollisuuskiinteistöissä voidaan kerätä lisäksi muita toimialalle tyypillisiä jätteitä, kuten
puulavoja, muoveja, styroxia tai metalliromua.
Tuottajavastuuseen kuuluvat jätteet
Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuotteen valmistajien ja maahantuojien tulee huolehtia tuotteen
asianmukaisesta jätehuollosta ja kierrätysmahdollisuuksien järjestämisestä sekä vastata myös niiden
kustannuksista. Tuottajan tulee ottaa tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet maksutta vastaan. Tällaisia
jätejakeita ovat romuajoneuvot, käytöstä poistetut renkaat, paristot ja akut, keräyspaperi, pakkaukset ja
pakkausjätteet, juomapakkaukset sekä sähkö- ja elektroniikkaromu.
Kiinteistönhoitajan tehtävänä on varmistaa, että kiinteistön jätekatoksiin mahdollisesti toimitetut sinne
kuulumattomat jätejakeet ohjataan oikeaan vastaanottopisteeseen. Katso tarkemmin osiosta
Ammattilainen ja ympäristö.
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Jätetiloihin kuulumattomat isot tavarat
Kiinteistöjen jätetiloihin ja kellarikäytäville päätyy ajoittain esim. hylättyjä huonekaluja ja polkupyöriä.
Ehjät kuuluvat kierrätyskeskukseen, lähetystorille tai vastaavaan, rikkinäiset kaatopaikalle. Kellarikäytäviltä
tavarat on poistettava jo turvallisuussäädöstenkin takia.
Liikekiinteistöjen jätetiloihin tulee joskus esim. puulavoja, joiden erilliskeräystä ei ole noissa kiinteistöissä
järjestetty. Yksittäiset puulavat kuuluvat puujätteen keräykseen.
Vaaralliset jätteet, kuten autojen akut, maalit ja loisteputket tulee viedä jätetiloista välittömästi niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Vaarallisista jätteistä lisää seuraavassa osiossa.
Jätetilat kannattaa pyrkiä pitämään järjestyksessä ja korjaamaan sinne kuulumattomat
jätteet pois välittömästi. Epäsiisteys lisääntyy yleensä nopeasti ensimmäisten
välinpitämättömyyden merkkien jälkeen.

Kiinteistön käyttäjiä tulee ohjeistaa huolehtimaan itse isoista esineistään (esim. tiedote jätetilan seinällä).
Heitä on myös syytä informoida, että isojen esineiden poiskuljetuksen kustannukset veloitetaan
kiinteistöltä - maksajina ovat siis loppujen lopuksi käyttäjät. Mikäli ylimääräisiä tavaroita on kertynyt
enemmän, talkoiden yhteyteen voi tilata vaihtolavan romujen hävittämiseksi.
Muuttojen ja remonttien yhteydessä syntyy aina normaalia enemmän jätettä. Näissäkin tilanteissa
kiinteistönhoitaja voi aktiivisesti opastaa jätteiden lajittelussa ja neuvoa hyötykäyttömahdollisuuksissa.
Taloyhtiön yhteiseen kierrätyshuoneeseen voi viedä tarpeettomia tavaroita ja hakea sieltä
itselle käyttökelpoista tavaraa. Näin jätetiloihin ei kerry niin paljon sinne kuulumattomia
jätteitä. Kierrätyshuoneen vastuuhenkilö voi tarpeen vaatiessa tyhjentää kierrätyshuoneen
liikkumattomista tavaroista. http://www.4v.fi/files/4447/Kierratyshuone.pdf

Jäteastioiden mitoitus
Jätteiden keräysvälineet valitaan erikseen lajiteltavien jätejakeiden mukaan. Astioiden kokoon vaikuttaa
jätekertymä ja tyhjennysrytmi. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttavat määräysten lisäksi
kiinteistön käyttäjien määrä, asukas-/käyttäjärakenne ja jätteenkeräyspisteiden lukumäärä.
Astiamitoitusta mietittäessä on muistettava jätehuoltomääräyksissä esitetyt maksimityhjennysvälit.
Jäteastiamitoituksessa voi käyttää apuna Kiinteistön jätehuollon KHkorttia.https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/kortit/10584.html.stx
Kiinteistön jäteastioita mitoitettaessa tulee ottaa huomioon +/- 25 %:n vaihteluväli jätemäärissä.
Jätekertymä vaihtelee esimerkiksi perhekoon, ikärakenteen ja vuodenaikojen vaikutuksesta.
Liikekiinteistöissä jätekertymään vaikuttaa kiinteistön toiminnan luonne. Esimerkiksi kauppa tuottaa hyvin
erilaisen määrän jätteitä kuin toimisto.
Mitoituksen lähtökohtana on kansien sulkeutuminen ja käsin siirrettävien astioiden paino. Jäteastioiden
täyttymistä ja tyhjennysrytmin toimivuutta tulee seurata ja esittää niihin tarvittaessa muutoksia. Astioiden
täyttöasteesta voi kysyä palautetta myös kiinteistön käyttäjiltä.
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http://www.ymparistoyritykset.fi/Jatteiden_lajittelu

Jäteastiat ja -kuljetukset tulisi optimoida niin, ettei jäteastioita käydä tyhjentämässä turhan vajaina, muttei
myöskään vasta siinä vaiheessa, kun astiat jo säännöllisesti pursuilevat ylitäytettyinä. Tämä tukee
jätehuollon kustannustehokkuutta ja siisteyttä.
Jätetilassa olisi hyvä olla tieto jätteiden tyhjennysrytmistä ja jäteyhtiöiden yhteystiedot. Näin
kiinteistönhoitajan on helppo selvittää mahdolliset poikkeustilanteet ja tiedottaa niistä kiinteistön
käyttäjille.
Jätetiloissa selkeät lajitteluohjeet
Jätetilat pidetään siisteinä. Siisteyden ylläpitoa auttaa, kun jäteastioihin merkitään selvästi, mille
jätejakeelle ne on tarkoitettu. Lisäksi jäteastioiden välittömässä läheisyydessä on hyvä olla selkeät lajitteluja täyttöohjeet (mm. pahvin litistäminen tilan säästämiseksi).
Jätelajitteluohjeita saa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta tai jätehuoltoyhtiöltä.
Ohjeita on saatavilla myös kuvallisina, esim. Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY:ltä: http://www.hsy.fi/jatehuolto/esitteet_vierailut_koulutus/Sivut/esitteet.aspx

Kuvalliset ohjeet helpottavat vieraskielisten kiinteistön käyttäjien (asukkaat ja työntekijät) jätelajittelua.
Joskus on tarpeen neuvoa lajittelussa ihan kädestä pitäen.
Vieraskielisiä lajitteluohjeita voi ladata myös Suomen Pakolaisavun KOTILO-projektin
materiaalipankista
http://www.pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/kotilo/materiaalipankki.html.
Materiaalipankista löytyy myös kuvallisia järjestysmääräyksiä ja selkokielisiä materiaaleja
moniin vuokratalon arkeen liittyviin ohjeistuksiin.

Talkoiden jätelajittelu
Taloyhtiöiden talkoissa siivotaan pihoja ja varastoja. Yhden sekajätelavan tilaaminen on kallis vaihtoehto.
Jos lavalla on kierrätykseen kelpaavaa jätettä kaatopaikkajätteen lisäksi, voi siitä joutua maksamaan vielä
sekajätettäkin kalliimman hinnan.
Kustannuksissa voidaan säästää, jos sekajätelavan sijaan tilataan lava puutarhajätteelle ja tarpeen mukaan
muille jätteille, esim. metalliromulle.
Kuljetusyrityksiltä on tilattavissa myös monilokeroisia talkoolavoja, joihin voi lajitella
useampia eri jätejakeita.

Lavoissa on oltava selkeät kyltit, mitä niihin saa tuoda. Lavaa kannattaa pitää paikoillaan rajallinen aika,
jotta sinne tuodun jätteen laatua on helpompi tarkkailla ja väärinkäytökset vähenevät. On myös tärkeää
tiedottaa, mitä maksaa jäteastioiden ulkopuolelle jätetyn jätteen poiskuljettaminen.
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Lisätietoa isännöitsijälle:
http://www.hsy.fi/jatehuolto/kiinteiston_jatehuolto/isannoitsijalle/Sivut/default.aspx

Vaaralliset jätteet
Aikaisemmin käytössä ollut termi ongelmajäte on korvattu jätelain vuoden 2011 uudistuksessa termillä
vaarallinen jäte.
Jätelain mukaan vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallinen,
tartuntavaarallinen, muuten terveydelle tai ympäristölle vaarallinen tai sillä on muu vastaava ominaisuus
(vaaraominaisuus).
Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Vaarallisia jätteitä koskevien velvoittavien säädösten tavoitteena on turvata vaarallisten aineiden parissa
työskentelevien terveys sekä elinympäristön säilyminen.
Mitkä ovat vaarallisia jätteitä?
Vaarallisia jätteitä ovat mm.
 energiansäästölamput ja loisteputket
o sisältävät elohopeaa
o lisätietoja eri lampputyyppien palautuspisteistä
http://www.lampputieto.fi/lamput/lamppujen-kierratys/
 paristot ja akut (esim. työkoneiden ladattavat akut)
 romuakut, jäteöljyt, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja muut öljyiset jätteet
 ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 hydrauliikkaletkut
 liuottimet (kuten tärpätti, tinneri, asetoni) ja liuotinpitoiset pesuaineet
 maalit, liimat ja lakat sekä puunsuoja- ja kyllästysaineet
o Täysin tyhjät, kemikaaleja tai muuta myrkyllistä ainetta sisältäneet astiat eivät ole
vaarallista jätettä. Täysin kuivuneet ja tyhjät metalliset maalipurkit sekä tyhjät
aerosolipurkit voi laittaa metallinkeräykseen (poista muovinen suojakupu).
 aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee, kyljessä kemikaalien vaarallisuusmerkintä)
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-jakasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/
 painekyllästetty puu
o vihreä suolakyllästetty puutavara, kuten painekyllästetyt laudat, puiset pihalaatat ja
puutarhahuonekalut
o pelkällä pintakäsittelyaineella kyllästetty puutavara ei ole vaarallista jätettä
o vastaanotto myös Kestopuu Oy:n vastaanottopaikoissa
 emäksiset pesu- ja puhdistusaineet (pH-arvo yli 7)
 voimakkaat hapot (kuten rikkihappo)
 torjunta- ja desinfiointiaineet
 halonisammuttimet, kaasupullot ja muut painepakkaukset
 asbesti
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Kemikaalit ovat vaarallista jätettä, jos niillä on jokin vaaraominaisuus (terveyshaitta, syövyttävä, syttyvä,
myrkyllinen, ympäristölle vaaraa aiheuttava tai jokin muu vastaava ominaisuus). Vaaraominaisuus on
ilmaistu pakkauksen päällyksessä vaaraominaisuutta kuvaavalla varoitusmerkillä.
Lisätietoja vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavista jätteistä
http://www.vaarallinenjate.fi/ sekä
http://www.kierratys.info/laji_ongelmajate.php

Vaaralliset jätteet tulee aina säilyttää erillään muista jätteistä. Älä sekoita niitä
keskenään äläkä muihin jätteisiin. Alkuperäiset pakkaukset ovat parhaita astioita myös
jätteille: niissä on asianmukaiset tiedot ja varoitusmerkit valmiina.

Asiakaskiinteistöissä syntyvät vaaralliset jätteet
Asiakaskiinteistöjen vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, energiansäästölamput ja kemikaalit voidaan
tilapäisesti säilyttää kiinteistöllä tiloissa, joihin ei pääse asiattomia henkilöitä. Tilan on siis oltava lukittava.
Varastointipaikka on valittava jätteen mukaan, joten esim. helposti syttyvää ainetta ei saa säilyttää tiloissa,
joissa on palovaara. Tilan ilmanvaihdon on oltava hyvä työturvallisuussyistä.
Vaaralliset jätteet on säilytettävä erillään toisistaan siten, ettei vaarallista ainetta pääse vuotamaan
ympäristöön, eivätkä esim. kemikaalit pääse sekoittumaan toisiinsa. Perussääntönä on siis säilyttää
erilaiset vaaralliset jätteet erillään toisistaan.
Energiansäästölamppujen kohdalla pitää olla erityisen huolellinen, etteivät ne rikkoudu. Jätealan yrityksiltä
voi tilata säilytysastioita tai kuljetuslaatikoita energiansäästölampuille tai muille vaarallisille jätteille.
Säilytysastiat on merkittävä siten, että niistä selviää, mitä ne sisältävät ja kuka on jätteen haltija (esim.
kiinteistönhoitoyrityksen nimi). Lisäksi säilytysastioissa on oltava turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot
(esim. energiansäästölamppujen rikkoutumisherkkyys, palavien nesteiden syttymisvaara).
Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa jätelain (646/2011) 118 §:n mukaisesti. Siten kiinteistönhoitajan
on hoidettava kirjanpito (mitä vaarallisia jätteitä, kuinka paljon, jätteen alkuperä, koska tuotu, jätteen
haltija). Kirjanpidosta tulee ilmetä tiedot myös niistä jätteistä, jotka on jo toimitettu käsittelyyn.
Jos kyseessä on ammattimainen jätteen keräys, siitä on tehtävä ilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten jätelain
100 §:n mukaisesti. Ympäristöministeriön tulkinnan mukaan omassa toiminnassa
syntyvän jätteen syntypaikalla tapahtuva keräys ei ole ammattimaista keräystä.
Tapauskohtaisesti on kuitenkin harkittava ilmoituksen tekemisen tarvetta (esim.
tilanteet, joissa sama kiinteistönhoitoyritys kerää vaarallista jätettä useista eri
kiinteistöistä ja kokoaa ne yhteen varastoon).
Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.
Kiinteistönhoitaja tilaa vaarallisten jätteiden noudon toiminnanharjoittajalta, jolla on lupa vastaanottaa tai
käsitellä kyseistä vaarallista jätettä.
Vaarallisia jätteitä noutavat jätehuoltoyhtiöt hoitavat monesti vaarallisten jätteiden siirtoasiakirjojen
säilyttämisen. Ellei tämä ole käytäntö, kiinteistöllä tulee olla tieto, missä ne säilytetään (esim. isännöitsijä).
Siirtoasiakirjat tulee säilyttää vähintään kolme vuotta.
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Jos vaarallisia jätteitä syntyy kiinteistöllä vähäisiä määriä, kiinteistönhoitaja voi selvittää, onko mahdollista
toimittaa ne kotitalouksille tarkoitettuun keräyspisteeseen (esim. jäteasema tai kiertävä keräysauto).
Tällöin keräyspiste veloittaa jätteiden vastaanotosta, koska ne ovat yritystoiminnassa syntyviä jätteitä.
Mikäli kyse on asuinkiinteistöstä, myös asukkaat voivat itse hoitaa vaarallisten jätteiden viennin
keräyspisteeseen, jolloin palautus on maksutonta.
Vaaralliset jätteet kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetuksena (VAK) keräyspisteistä
käsittelyyn.

Opastusta energiansäästölamppujen ja loisteputkien keräykseen ja käsittelyyn
http://www.lampputieto.fi
http://ser-kierratys.fi/

Yrityksen omassa toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet
Kiinteistönhoitoyrityksen omassa toiminnassa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. koneiden
huoltotoiminnan öljyt, koneiden pesussa käytettävät liuottimet, jäähdytinnesteet ja jarrunesteet.
Näiden jätteiden kanssa menetellään samojen periaatteiden mukaan kuin asiakaskiinteistössä syntyvien
vaarallisten jätteiden kanssa:






Tunnista vaaralliset jätteet: tunne kemikaalien varoitusmerkinnät (ks. merkit edeltä)
Lajittele vaaralliset jätteet ja pidä ne erillään
Merkitse ja varastoi jätteet ohjeiden mukaan
Pidä kirjaa varastoiduista jätteistä
Järjestä asianmukainen kuljetus, pidä kirjaa vaarallisten jätteiden luovutuksista ja säilytä
siirtoasiakirjat (ellei jätehuoltoyritys hoida sitä).
http://www.vaarallinenjate.fi/
http://www.ekokem.fi/fi/tietopankki/jatepolun-kymmenen-askelta

Poltto- ja voiteluaineiden sekä öljyjen säilytys järjestetään niin, ettei sieltä pääse valumia ympäristöön.
Samoin polttoainesäiliöiden täyttö ja öljynvaihto suoritetaan niin, ettei valumia pääse viemäriin tai
maaperään. Mahdolliset valumat pyyhitään välittömästi ja sotkeentuneet rievut ja trasselit käsitellään
vaarallisena jätteenä.
Koneiden huolto-, pesu- ja säilytystilojen rasvakaivon tai -erottimen täyttymistä pitää seurata. Lietteen
tyhjennys on hoidettava vaarallisena jätteenä.
Yritysten vaarallisten jätteiden vastaanotto on pääosin maksullista. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa
laitosmaiseen käsittelyyn käyttäen tarvittavat luvat omaavaa kuljetusyritystä. Myös kuntien jätelaitokset
ottavat vastaan pieniä määriä yritysten vaarallisia jätteitä.
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Varustaudu ongelmatilanteisiin hankkimalla sopivat varusteet, jotka ovat helposti saatavilla. Jos vaarallista
jätettä, kuten öljyä, on päässyt viemäriin, ota heti yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen sekä tarvittaessa
pelastuslaitokseen ja ympäristöviranomaiseen.

Jäteneuvonta kiinteistön käyttäjille
Kiinteistönhoitaja voi omalta osaltaan vähentää kiinteistön jätehuoltokustannuksia opastamalla kiinteistön
käyttäjiä jätteiden lajittelussa. Tarkoituksenmukainen valikoima eri jätejakeiden keräysastioita auttaa
vähentämään sekajätteen määrää. Käytännössä tarvitaan kuitenkin myös jokaisen kiinteistön käyttäjän
panosta, jotta lajittelu sujuu, eivätkä jätteet päädy vääriin paikkoihin.
Tiedotus kerättävistä jätejakeista
Kiinteistön käyttäjillä tulee olla selkeä tietämys siitä, mitä jätejakeita kiinteistön jätetilaan voi viedä. Tieto
välittyy heille jäteastioiden merkintöjen ja jätetiloissa olevien lajitteluohjeiden kautta. Lisäksi käyttäjille voi
toimittaa lajitteluohjeet postilaatikkoon ja niitä voidaan pitää esillä ilmoitustaululla. Asian on hyvä olla aika
ajoin esillä myös taloyhtiön kokouksissa. Näiden tiedotuskanavien kautta on hyvä tiedottaa myös
aluekeräyspisteistä ja niissä kerättävistä jätejakeista.
Kattava lista aluekeräyspisteistä löytyy http://kierratys.info/ sekä paikalliselta
jätehuoltoyhtiöltä.

Kiinteistön käyttäjille tiedotetaan myös aktiivisesti jätehuoltoon tai esim. lajittelukäytäntöihin liittyvistä
muutoksista.
Erityisesti asukaskiinteistöissä voidaan aika ajoin järjestää kampanjoita esim. biojätteen lajittelun
tehostamiseksi. Lajitteluohjeiden ja vaikkapa biojätepussien jakaminen muistuttaa asiasta ja innostaa
uusiin käytäntöihin. Kustannussäästöjen ohella lajittelumotivaatiota voi lisätä tieto biojätteen
haitallisuudesta sekajätteen seassa.
Kaatopaikalla biojäte mätänee ja tuottaa metaania. Metaani on voimakas ilmaston
lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu: 22 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi.

Tiedotuskampanjoita voi olla tarpeen ajoittain järjestää myös siitä, mitä jätetilaan ei saa viedä ja mihin
nämä jätteet voi toimittaa (esim. huonekalut, vaaralliset jätteet). Viestintäaineistoa on valmiina saatavilla
mm. paikallisilta jätehuoltoyhtiöiltä.
Tiedotus jätehuoltokustannuksista
Kiinteistön jätehuoltokustannuksia kannattaa seurata vuosittain ja tiedottaa niistä kiinteistön käyttäjille.
Kustannustietoja havainnollistaa eri jätejakeiden keräyksestä aiheutuvien kustannusten erittely.
Kustannuserittelyssä voi tuoda esille esimerkiksi sen, paljonko kiinteistön sekajätekustannukset ovat
vuodessa verrattuna biojätteen kustannuksiin tai paljonko jätetilaan kuulumattomien tavaroiden, kuten
huonekalujen poisvienti on aiheuttanut lisäkuluja kiinteistölle.
Kustannuspaineita voi hillitä tehostamalla lajittelua. Motivaatio useampien jätejakeiden lajitteluun kasvaa,
kun on tiedossa sen mukanaan tuomat kustannussäästöt.
Tiedotuksessa kannattaa käyttää konkreettisia mittareita, kuten
 jätehuoltokustannukset vuodessa / asunto, asukas tai liikehuoneisto
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jätteiden määrä vuodessa kg / asunto, asukas tai liikehuoneisto
jätteistä hyötykäyttöön %.
Pääkaupunkiseudulla on tutkittu kotitalouksien sekajätteen koostumusta. Sekajätteen
seassa on paljon lajittelukelpoista jätettä, kuten biojätettä, keräyspaperia, -pahvia ja kartonkia sekä energiajätettä. Todellista sekajätettä on mukana karkeasti arvioiden
vain reilut 10 %. Lähde: Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu
vuonna 2012: Koostumustutkimus

Kiinteistön käyttäjien kuuleminen ja tiedonvälitys isännöitsijälle
Sekä kiinteistönhoitajalla että kiinteistön käyttäjillä on omakohtaisia kokemuksia jätehuollon ja lajittelun
toimivuudesta kiinteistöllä. Käyttäjien palautetta kannattaa kuunnella ja viestiä sekä omista että käyttäjien
kokemuksista isännöitsijälle ja/tai taloyhtiön hallitukselle. Havaintoja tulee hyödyntää käytäntöjen
parantamiseksi.
Asuntojen tilaratkaisut voivat vaikeuttaa jätelajittelua. Esimerkiksi neljän säiliön jätevaunut helpottavat
huomattavasti lajittelua verrattuna perinteiseen yhden ämpärin malliin. Tällaisia käytännön parannuksia
voi tuoda esille taloyhtiön kokouksessa, jolloin voidaan harkita muutostöiden toteutusta kerralla kaikkiin
asuntoihin.
Kiinteistöllä asioivien urakoitsijoiden neuvonta
Kiinteistönhoitajan asiakkaita ovat myös kiinteistöllä käyvät urakoitsijat. Urakoitsijoille on hyvä tiedottaa
kiinteistöllä kerättävistä jätejakeista. Isompien jätemäärien osalta urakoitsijoiden on tarpeen tietää, mihin
toimitetaan esim. puu-, puutarha- tai metallijäte.

Ympäristövastuulliset toimintatavat
Tässä osiossa on oppimistavoitteena
 harkitse hankintoja - valitse kestävää ja huollettavaa
 käytä koneita ja laitteita taloudellisesti
 suunnittele ajoreitit ja yhdistä kuljetukset
 käytä vettä harkiten
 käytä kemikaaleja vain tarpeeseen ja valitse ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja
 tunnista ympäristöriskit ja ennakoi ne.
Kiinteistönhoitajan työssä on lukuisia osa-alueita, joissa voi toimia ympäristövastuullisesti. Tärkeää on
tunnistaa oman toiminnan ja valintojen vaikuttavuus.
Hankinnoissa keskitytään laadukkaisiin, pitkäikäisiin koneisiin ja tuotteisiin. Kaluston ja laitteiden
taloudellinen käyttö säästää työvälineitä, energiaa ja kustannuksia sekä vähentää ympäristöhaittoja.
Harkittu vedenkäyttö säästää luonnonvaroja. Kemikaaleja korvataan ympäristön ja työturvallisuuden
kannalta turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Hankinnat
Harkitse hankintoja
Kiinteistönhoitoyritys ja yksittäinen kiinteistönhoitaja hankkivat omiin ja asiakaskohteidensa tarpeisiin
hyvin erilaisia tuotteita. Tyypillisiä hankintoja ovat sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet, lvihankinnat, varaosat, lamput ja sytyttimet, liukkaudentorjunta-aineet sekä lukkosprayt.
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Kunkin hankinnan yhteydessä harkitaan,
 onko hankinta tarpeellinen
 voisiko hankinnan korvata huollolla, korjauksella tai vuokrauksella/liisauksella
 onko tuote kestävä, huollettava ja korjattava
 onko kone/laite energiatehokas
 onko tuote ympäristömyötäinen koko elinkaarensa aikana (esimerkkinä ympäristömerkityt
tuotteet)
 mikä on tuotteen haitallisuus käytössä ja hävittämisvaiheessa (esimerkkinä kemikaalit).
Laadukas, helposti huollettava ja korjattava tuote on pitkäikäinen. Tuotteen valmistaminen kuluttaa raakaaineita ja energiaa, ja tuotanto aiheuttaa päästöjä veteen, ilmaan ja maaperään. Lisäksi tuotetta ja sen
sisältämiä raaka-aineita varastoidaan ja kuljetetaan elinkaaren aikana lukuisia kertoja. Siksi on järkevää
käyttää tuotetta hyödyksi mahdollisimman kauan.
Hankintavaiheessa on tärkeä huomioida myös varaosien saatavuus. Tällöin kone tai laite voidaan helposti
korjata, eikä uutta tarvitse ostaa tilalle. Osan koneista, laitteista tai vaikkapa toimistokalusteista voi ostaa
myös käytettyinä tai vuokrata/liisata.
Kertakäyttötuotteet kannattaa korvata kestävillä vaihtoehdoilla. Esimerkiksi ilmanvaihtosuodattimissa
suositaan uudelleen käytettäviä tai pestäviä malleja. Toimistossa kertakäyttöastiat korvataan pestävillä
astioilla ja paperipyyhkeet kangasrullapyyhkeellä.
Vähän pakatut tuotteet minimoivat omalta osaltaan jätemääriä. Toisaalta kiinteistönhoitoyrityksessä
voidaan valita suuria pakkauskokoja hankittaessa paljon käytettäviä tuotteita.
Laimennettavat, isoissa pakkauksissa myytävät tiivisteet, kuten kaluston pesuaineet,
vähentävät yksittäispakkauksista syntyvää jätettä.

Kiinteistönhoitoyrityksessä kannattaa laatia yleinen hankintaohje, jossa sovitaan, mitä
hankitaan ja miten. Tällöin kaikilla on yhteisesti tiedossa ympäristövastuulliset
hankintaperiaatteet ja tuotteet.

Ympäristömerkityt hankinnat
Monissa tuoteryhmissä on tarjolla ympäristömerkittyjä tuotteita (esim. Joutsenmerkki tai EU-kukka).
Ympäristömerkitty tuote kannattaa valita aina, kun mahdollista. Sen koko elinkaaren aikainen
ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Kiinteistönhoitaja voi valita ympäristömerkityn tuotteen
esim. maaleista, ammattikäyttöön tarkoitetuista puutarhatyökoneista ja erilaisista puhdistusaineista.
http://joutsenmerkki.fi/
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Materiaali- ja energiatehokkuus hankinnoissa
Hankinnoissa materiaalitehokkuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koneen korjauksella voidaan välttää
uuden vastaavan tuotteen ostaminen. Samalla säästetään tuotannossa kuluvia luonnonvaroja ja vältetään
päästöjä. Myös tavaroiden korvaaminen palveluilla on materiaalitehokkuutta.
Materiaalitehokkuutta on käytännössä myös ympäristölle vähemmän haitallisten kemikaalien valinta tai
kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankinta.
Energiatehokkuus tulee huomioida koneiden ja laitteiden hankinnassa. Energiamerkit opastavat
vastuullisiin hankintoihin jo monissa tuoteryhmissä.

Koneiden ja laitteiden käyttö
Kiinteistönhoidossa käytetään lukuisia erilaisia koneita ja laitteita pienistä käsityökaluista suuriin
lumenauraustraktoreihin. Ympäristövastuullisuuteen tulee kiinnittää huomiota sekä koneiden hankinnassa
että niiden käytössä.
Koneiden ja laitteiden hankintakriteerit
Koneiden ja laitteiden hankinnassa tulee huomioida niiden
 energiankulutus
 polttoaineen kulutus suhteessa saavutettavaan tulokseen
 pakokaasupäästöt
 meluarvot
 huollettavuus, korjattavuus ja varaosien saatavuus
 käyttöikä.
Yrityksen koko konekannan käyttöä kannattaa seurata, jotta olemassa olevia koneita käytetään
tehokkaasti hyödyksi. Tällöin vältetään turhan monien koneiden hankinta.

Koneiden säännöllinen huolto
Kaluston, koneiden ja laitteiden säännöllinen huolto ja puhdistus ylläpitävät niiden hyvää käyttökuntoa,
pidentävät käyttöikää ja ehkäisevät esimerkiksi öljyvuotoja.
Koneiden pakokaasupäästöjen kannalta on tärkeää huolehtia ilmansuodattimen puhdistuksesta ja
vaihdosta säännöllisesti. Samoin muu moottorin polttoainetekniikkaan ja -järjestelmään liittyvä huolto
edistää pakokaasujen puhtautta.
Talvisin käytettävät koneet
Ulkoalueiden hoidossa ympäristövaikutuksia aiheutuu erityisesti työkoneiden käytöstä talviaikaan. Haitat
ovat vastaavia kuin liikenteen haitat yleisestikin.
Lumenauraus- ja hiekoituskoneiden ajoreittien suunnittelulla voidaan välttää tarpeettomia ajoja ja niistä
aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Esimerkkinä ovat isot parkkipaikka-alueet, joiden aurausjärjestys
kannattaa suunnitella etukäteen.
Koneiden tehokkaan käytön kannalta on tärkeää, että noudatetaan taloudellisen ajotavan periaatteita ja
vältetään turhaa ajoa.
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Lumi kannattaa läjittää tontille tai mahdollisimman lähelle turhien kuljetusten välttämiseksi. Kun
lumimassoja viedään lumenkaatopaikalle, vaihtoehdoista valitaan mahdollisuuksien mukaan sijainniltaan
läheisin.
Aurausmerkeillä ehkäistään aurausvauriot mm. kasvillisuudelle, aidoille ja reunuksille. Tämä säästää
kiinteistön kustannuksia. Myös oikeankokoisen kaluston valinta ehkäisee vaurioiden syntyä ja tehostaa
työskentelyä. Tehokkuus vähentää päästöjä ja työhön kuluvaa aikaa.
Kaluston tarpeetonta joutokäyntiä tulee välttää. Joutokäyntikielto koskee autojen lisäksi mm. traktoreita
ja moottorityökoneita. Traktorin, moottorityökoneen ja auton alustalle rakennetun työkoneen moottoria
saa kuitenkin käyttää ennen työn aloittamista sen aikaa, että kone on toimintavalmis.
Kiinteistönhoidon aiheuttama melu koetaan ongelmaksi etenkin talvisin, kun lumenauraajat aloittavat
työnsä aikaisin aamulla. Aamuiset lumenauraus- ja hiekoitustyöt voidaan kuitenkin tehdä ylimääräistä
melua välttäen. Esimerkiksi liian alhaalle säädetty aura aiheuttaa raastavaa ääntä asfaltin pintaa
raapiessaan. Kiire näkyy ja kuuluu myös koneiden ajotavoissa.
Ulkoalueiden hoito kesäisin
Nurmikonleikkuu voidaan suorittaa tarpeen mukaan eli silloin, kun pituus ylittää sovitun rajan. Tämä voi
toimia energiaa säästävänä ratkaisuna säännöllisen viikoittaisen leikkauksen sijaan.
Toisaalta on huomioitava, että pidempi leikkausväli voi johtaa järeämpien koneiden tarpeeseen sekä
siihen, että leikkuujätettä ei voidakaan jättää nurmikolle, vaan se tulee kuljettaa siitä pois. Tämä lisää
haravointityötä, jätemääriä ja kuljetuksia. Leikkuuväli onkin arvioitava tapauskohtaisesti.
Isojen ruohoalueiden osalta kannattaa optimoida ajoreitit. Näin ruohonleikkuussa säästyy polttoainetta ja
työaikaa ja meluisa ajanjakso kiinteistöllä lyhenee.
Ruohonleikkurit ovat pääosin nelitahtisia, jotka aiheuttavat vähemmän haitallisia päästöjä ja melua kuin
kaksitahtikoneet. Ne ovat kuitenkin automoottoreihin verrattuna suhteellisesti selvästi saastuttavampia.
Polttomoottorikäyttöisiä ruohonleikkureita voikin korvata akku- ja verkkovirtakäyttöisillä koneilla.
Kaksitahtikoneita on paljon pienissä kannettavissa koneissa, kuten siimaleikkureissa, lehtipuhaltimissa ja
moottorisahoissa. Monia ulkokäyttöön tarkoitettuja koneita voi korvata sähkö- ja akkuversioilla, kuten
trimmereitä, ketjusahoja ja pensasleikkureita.
Kiinteistönhoitaja altistuu kannettavien ja työnnettävien pienkoneiden pakokaasuille. Pienkoneiden
päästöt ovatkin paitsi ilmanlaatuongelma, erityisesti työhygieniaongelma. Vaihtamalla tavallinen
moottoribensiini pienkonebensiiniin, ns. alkylaattibensiiniin, haitalliset vaikutukset erityisesti terveydelle
vähenevät tuntuvasti. Pienkonebensiini soveltuu käytettäväksi kaikissa kiinteistönhoidon pienkoneissa.
Lisätietoa pienkonebensiinistä
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Pienkonebensiini_200510
_tarkastettu.pdf

Sulan maan aikaan kiinteistönhoidosta aiheutuu myös pölyhaittoja. Pölyä voi vähentää käyttämällä
avoharjojen sijaan kerääviä koneharjoja. Pölyämistä voi vähentää myös lakaisemalla hiekat pois kosteina
sekä käyttämällä pestyä ja seulottua hiekoitussepeliä. Pölyämisen haittoja voi minimoida myös
ajoittamalla ulkoalueiden hoitotyöt sopivaan vuorokaudenaikaan.
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Koneellisesti vai käsin?
Työmenetelmien valinnassa kannattaa pohtia käsin ja koneella tehtävän työn osuuksia.
Huomioonotettavia tekijöitä ovat tällöin työn tehokkuus, kustannukset ja koneella tehtävän työn
ympäristönäkökohdat.
Tärkeää on myös pohtia työsuojelukysymyksiä. Esimerkiksi reppupuhaltimien käyttö herättää kritiikkiä
erityisesti asukaskiinteistöissä melun ja pakokaasupäästöjen vuoksi. Haitat kohdistuvat myös työtä
tekevään kiinteistönhoitajaan.
Reppupuhaltimissakin on kaksi- ja nelitahtikoneita, joiden melu- ja päästöarvot poikkeavat huomattavasti
toisistaan. Lisäksi ne eroavat toisistaan puhallustehossa, tärinänvaimennuksessa sekä ergonomisissa
käyttölaitteissa (esimerkiksi kantovaljaat). Mieti siis, onko laitteen käyttö todella tarpeen vai vain totuttu
tapa.
Ulkoalueiden hoitoon käytettävien koneiden työtunteja kannattaa seurata, jotta voi arvioida toiminnan
tehokkuutta ja aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tällöin on helpompi vertailla käsin ja koneella tehtävien
töiden kannattavuutta.
Sisäkäytössä huomio meluun
Sisäkäytössä koneiden ja laitteiden melu häiritsee sekä kiinteistön käyttäjiä että kiinteistönhoitajaa
itseään. Meluarvoihin on syytä kiinnittää huomiota hankintavaiheessa. Melun haittoja voi minimoida
käytön oikealla ajoittamisella.
Koneiden ja laitteiden latauksessa kannattaa muistaa, että pistoke otetaan pois seinästä, kun laite on
latautunut. Toimenpide vähentää turhaa sähkönkulutusta.

Kuljetukset ja liikkuminen
Liikkuminen asiakaskohteesta toiseen
Kiinteistönhoitaja työskentelee päivän aikana useimmiten monissa eri asiakaskiinteistöissä. Liikkuminen
kohteesta toiseen tapahtuu yleensä kiinteistönhoitoyrityksen autolla tai omalla.
Osa työtehtävistä on ennalta suunniteltuja, jolloin kiinteistönhoitaja voi suunnitella myös reittinsä
optimaalisesti. Tällöin kohteesta toiseen ajetaan järkevästi ylimääräisiä ajokilometrejä välttäen. Ajoreittien
ennakkosuunnittelu ja siirtymien minimointi vähentää autoilun ympäristöhaittoja.
Liikenne aiheuttaa päästöjä ilmaan sekä melua ja tärinää. Ilmapäästöjä ovat pakokaasupäästöt
sekä ajoneuvojen aiheuttama ja ilmaan nostattama pöly. Liikenteen päästöjä ovat mm.
hiilimonoksidi, hiilidioksidi, hiilivedyt, typen oksidit, rikkidioksidi ja hiukkaset.
Suomessa liikenteen osuus hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä on yli puolet ja hiilivety- ja
typenoksidipäästöistä noin puolet. Liikenne on myös merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja
(20 % osuus). Lähde: Motiva
Liikenteen energiankulutus ja pakokaasupäästöt
http://www.motiva.fi/liikenne/perustietoa_liikenteesta_ja_ymparistosta/
liikenteen_energiankulutus_ja_pakokaasupaastot
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Osa työtehtävistä (esimerkiksi häiriöilmoitukset) tulee niin nopealla aikataululla, ettei niiden osalta voi
suunnitella reittejä etukäteen. Näiden tehtävien hoidon jälkeen palataan taas reittisuunnitelmaan
mahdollisuuksien mukaan.
Ajokilometrejä ja polttoaineen kulutusta kannattaa seurata. Reittisuunnittelu voi tuoda merkittäviä
säästöjä.
Taloudellinen ajotapa
Kaikessa ajossa noudatetaan taloudellista ajotapaa. Taloudellinen ajotapa säästää sekä autoa että
ympäristöä. Se on tehokas ja edullinen keino säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä sekä huolto-,
korjaus- ja rengaskustannuksia. Taloudellinen ajotapa tukee myös positiivista yrityskuvaa erityisesti silloin,
kun autossa on yrityksen tunnukset.
Taloudellisen ajotavan hyödyt koskevat myös traktoreita ja muita kiinteistötyökoneita.
Taloudellinen ajotapa voi tuoda 10 % säästön polttoaineen kulutukseen.

Trafi: Vastuullinen ja taloudellinen ajaminen
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ekoautoilu/vastuullinen_ja_taloudellinen_ajaminen

Motiva: Taloudellinen ajotapa:
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa

Talvella auton esilämmitys säästää moottoria, vähentää kulutusta ja pienentää päästöjä. Lohko- tai
säteilylämmitintä käytetään ulkolämpötilan mukaan.

Kuva: Auton esilämmityksen sopivat käyttöajat. Lähde: Motiva
Kovemmillakaan pakkasilla yli 2h lämmitysajasta ei ole hyötyä, vaan sähköä kuluu hukkaan.
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Vinkkejä ennen ajoon lähtöä:
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa/vinkit_ennen_ajoon_lahtoa

Ajokaluston säännöllinen huolto lisää toimintavarmuutta ja käyttöikää. Säännöllinen pesu ja
pakettiautojen tavaratilan siisteydestä huolehtiminen ylläpitävät positiivista yrityskuvaa.
Kuljetukset kiinteistöille
Kiinteistöille kuljetetaan koneita (kuten ruohonleikkureita), hiekoitushiekkaa, ilmanvaihtokoneiden
suodattimia jne. Näiden kuljetusten osalta on myös tarpeen optimoida ajoreitit ja tarkastella kuljetusten
täyttöastetta. Kuljetusten ympäristövaikutuksia voidaan pienentää myös kuljetuksia tehostamalla.
Hiekoitushiekkaa kannattaa hankkia kerralla iso erä, joka viedään eri asiakaskohteiden
hiekkasiiloihin yhdellä kuorma-autolla. Pienempien erien hankinta ja kuljettaminen
esimerkiksi pienillä avolava-autoilla lisää liikennettä, päästöjä ja kustannuksia.

Yhdellä pakettiautolla voidaan keskitetysti hakea kiinteistönhoitajien tarvitsemat
huoltotarvikkeet, lamput ja vara-osat, ja tuoda ne kiinteistönhoitoyrityksen varastoon.
Sieltä jokainen kiinteistönhoitaja voi ottaa ne mukaansa mennessään
asiakaskohteisiinsa.

Mikäli kiinteistönhoitoyrityksellä on käytössä erikokoista kuljetuskalustoa, niistä
valitaan kunkin kuljetuksen tarpeisiin optimaalisimman kokoinen. Isojen
kulkuvälineiden tyhjänä ajo kannattaa minimoida.

Joutokäyntisäännökset
Kuljetuksiin ja liikenteeseen yleensä liittyy joutokäyntiongelma. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen
joutokäynti on asetuksella kielletty. Ennen ajoon lähtemistä moottoria saa joutokäyttää enintään 2
minuuttia, yli -15 °C pakkasessa enintään 4 minuuttia.
Asetus joutokäynnin rajoittamisesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266

Työmatkaliikenne
Työmatkaliikenteessä kannattaa suosia kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Työnantaja voi tukea
työntekijöiden ympäristövastuullisia liikkumismuotoja mm. työsuhdematkalipuilla ja -polkupyörillä. Hyvät
sosiaalitilat ja pyöräparkit tukevat pyöräilyä. Myös kimppakyydit ovat hyvä keino vähentää yksityisautoilun
ympäristöhaittoja.
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Jos päivän asiakaskohteet sijaitsevat lähekkäinen, eikä mukaan tarvita isoja
tarvikkeita, polkupyörällä voi siirtyä myös kohteesta toiseen. Polkupyörälaukkuihin
mahtuvat mukaan pienet työkalut. Positiivinen huomio asiakaskiinteistöllä on taattu!
Totuttu tapa mennä kaikkialle autolla on joskus hyvä kyseenalaistaa. Säästettyjä
ajokilometrejä kannattaa seurata ja haastaa mukaan työkaveritkin. Yhteisistä
säästöistä voi tiedottaa yrityksen nettisivuilla.
Vinkkejä työmatkaliikkumiseen löytyy esimerkiksi
http://www.hel.fi/hel2/YMK/luovastitoihin/index.htm

Paljon tietoa ympäristövastuullisesta liikkumisesta
http://www.motiva.fi/liikenne

Vedensäästö ulkoalueiden hoidossa
Piha-alueiden pesu
Ulkoalueiden hoidossa vettä kuluu erityisesti hiekan ja pölyn poistoon. Vettä vaativat pesut kannattaa
ajoittaa sateen jälkeen tapahtuviksi, jolloin sade on jo hoitanut osan pesutyöstä. Kun maa on jo valmiiksi
märkää, pölyäminen on vähäisempää.
Pihojen keväinen hiekan ja pölyn poisto viimeistellään pesulla. Pesulla poistetaan mm. hieno hiekkapöly,
siitepöly, kulttuurijätteet ja öljy.
Yleisen siisteyden vuoksi pihojen pesua tarvitaan harvoin muulloin. Siistimiseen riittää useimmiten harja ja
roskakärry. Harkitse aina pesun todellinen tarve ennen aloitusta.
Kasvityöt
Nurmikot ja istutukset kastellaan tarpeen vaatiessa aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Tällöin aurinko ei
kuumuudellaan haihduta vettä niin paljon ilmaan ja kasvit saavat veden helpommin juurilleen. Illalla
suoritettu kastelu antaa kasveille parhaiten aikaa käyttää vesi hyödyksi. Mikäli kastelu on kiinteistön
käyttäjien (yleensä asukkaiden) vastuulla, myös heitä neuvotaan kastelun oikeassa ajoittamisessa.
Pensaiden alla olevat katteet vähentävät kastelutarvetta. Katteen ensisijainen tarkoitus on estää
rikkakasvien kasvua. Katteeksi soveltuvat kuorike, kaarna tai hake.
Kesän sateisuus vaikuttaa kastelutarpeeseen. Säätiedotuksia seuraamalla voi välttää turhaa kastelua.
Mikäli luonnonveden kerääminen on mahdollista, sitä voi hyödyntää kasvien kastelussa.
Kasteluletkujen kuntoa on hyvä seurata, sillä pienestäkin vuotokohdasta tai huonokuntoisesta liittimestä
valuu nopeasti vettä hukkaan suuri määrä. Hyvä nyrkkisääntö on korjata vuotokohta heti sen havaittuaan.
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Kemikaalit
Kiinteistönhoidossa käytetään lukuisia kemikaaleja mm. ulkoalueiden hoidossa, lvi-laitteiden
kunnossapidossa ja kaluston huollossa. Kiinteistönhoitajan tulee olla tietoinen kemikaalien
vaarallisuudesta. Kemikaalien käsittely, varastointi ja kuljetus tulee toteuttaa asianmukaisesti, jottei niistä
aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille.
Kemikaalien käytössä tulee aina ensin miettiä, onko kemikaalin käyttö välttämätöntä: voisiko kemikaalin
korvata esim. mekaanisella toimenpiteellä, kuten imukuppi viemärinaukaisussa.
Mikäli kemikaalille on todellinen tarve, hankintavaiheessa selvitetään, löytyykö sille vähemmän haitallista
vaihtoehtoa. Näin minimoidaan kemikaalien haitat käyttäjälleen sekä ympäristölle. Ympäristölle
vähemmän haitalliset kemikaalit ovat yleensä vaarattomampia myös käyttäjälleen.
Ympäristömerkittyjä kemikaaleja löytyy esim. maaleista, kemiallisista rakennustuotteista ja
autonhoitotuotteista.
Lista ympäristömerkityistä tuotteista:
http://www.ymparistomerkki.fi/tuotteet

Pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa tärkeää tietoa
Kemikaalien pakkauksissa kerrotaan tuotteen turvallisesta käytöstä, annostelusta, varastoinnista ja
hävittämisestä. Pakkauksen tietoihin tulee aina perehtyä kunnolla ennen kemikaalin käyttöä.
Älä koskaan käytä kemikaaleja, joiden pakkausmerkintöjä,
käyttöturvallisuustiedotteita tai niitä vastaavia tietoja ei ole sinulla käytettävissä.

Vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista on tarjolla käyttöturvallisuustiedotteet.
Käyttöturvallisuustiedote laaditaan myös




luokittelemattomista seoksista, jotka sisältävät vaarallista ainetta
aineista, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai
aineista, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä.

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä
turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai jakelijan on
laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se
kemikaalin vastaanottajalle.
Työnantajan on oltava selvillä yrityksen henkilöstön käyttämistä kemikaaleista, jotta voidaan arvioida
niistä henkilökunnalle aiheutuvat riskit. Käytännössä työnantajalla tulee siis olla vaarallisten kemikaalien
käyttöturvallisuustiedotteet ja ne on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä.
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Käyttöturvallisuustiedote:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-jakasvinsuojeluaineet/Kayttoturvallisuustiedote

Kemikaalien varoitusmerkit
Kemikaalien varoitusmerkit kertovat nimensä mukaisesti, että kemikaalilla on ominaisuuksia, jotka ovat
haitallisia käyttäjälle ja/tai ympäristölle.
Kemikaalien merkinnässä käytetään tällä hetkellä rinnakkain kaksia erilaisia vaarallisten aineiden
tunnistus- ja varoitusmerkkejä:
 väistyvän kemikaalilainsäädännön mukaisia oranssimustia merkkejä ja
 uusia ns. CLP-asetuksen mukaisia punareunaisia merkkejä.
Vuoteen 2017 saakka markkinoilla olevissa tuotteissa saattaa olla kahdenlaisia kemikaalien
varoitusmerkkejä muuttuvan lainsäädännön vuoksi.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1272/2008 on kemikaalien luokitusta,
merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging
of substances and mixtures). CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja siirtymäaikojen jälkeen se
korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön.

Tietoa CLP-asetuksesta:
http://www.reachneuvonta.fi/fi/EU-asetukset/CLP-asetus/

Taulukossa on vasemmalla uusi varoitusmerkki ja oikealla väistyvä merkki.
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Käytön opastus ja valvonta
Joidenkin kemikaalien, kuten viemärinaukaisukemikaalien käyttöön liittyy vakavien henkilövahinkojen
riski. Kemikaalien käyttöohjeet ja mahdolliset käyttöturvallisuustiedotteet tulee aina lukea tarkkaan ja
kemikaalien käyttöön tulee tarvittaessa saada opastusta esimieheltä tai työkaverilta. Opastuksen
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yhteydessä varmistetaan myös kemikaalien oikeat annostelumäärät, jottei kemikaaleja käytetä turhaan
liikaa (esim. muurahaismyrkyt tai lannoitteet).
Pk-yritysten kemikaalivalvonnasta vastaavat lähinnä Turvatekniikan keskus, pelastusviranomaiset ja
kunnan kemikaalivalvontaviranomainen.
Kemikaalien varastointi ja hävittäminen
Mikäli kiinteistönhoitoyrityksessä varastoidaan kemikaaleja, varastointi on hoidettava asianmukaisesti.
Varastoista ei saa vuototilanteissa päästä aineita leviämään ympäristöön. Keskenään reagoivat kemikaalit
on säilytettävä erillään. Varastotappiot tulee minimoida ja jätehuolto on hoidettava vaarallisista jätteistä
annettujen ohjeiden mukaan.
Työsuojeluhallinto opastaa kemikaalien turvalliseen käyttöön
http://www.tyosuojelu.fi/fi/kemikaalit

Liukkaudentorjunta
Liukkaudentorjunnassa tulee käyttää mekaanisia menetelmiä niin pitkään kuin mahdollista. Käytännössä
kulkuväylät pidetään siis mekaanisesti jäättöminä ja lumettomina.
Seuraava vaihtoehto on rajattu ja harkittu hiekoitussepelin käyttö. Sepeli on hiekoitushiekkaa parempi
vaihtoehto, koska se voidaan märkäseuloa valmistusvaiheessa. Tuolloin hienoin aines huuhtoutuu pois,
jolloin katupölyn määrä on keväällä pienempi. Sepelin käytössä on aina syytä muistaa paljonko, mihin ja
kuinka monta kertaa päivässä sitä on tarve levittää. Turvallisuudesta ei tule kuitenkaan koskaan tinkiä.
Ympäristövaikutusten kannalta vasta kolmantena liukkaudentorjunnan vaihtoehtona ovat muut
liukkaudentorjunta-aineet. Liukkaudentorjunta-aineiden tarkoituksena on poistaa jäätä, estää uuden jään
muodostumista tai säilyttää pinnan kitka. Haitattomamman sepelin ohella käytössä on kemiallisia
liukkaudentorjunta-aineita kuten suola, jäänsulatusaineet sekä myös kalsiumkloridi.
Liukkaudentorjunta-aineet kuormittavat yleisesti maaperää ja vesistöjä sekä vahingoittavat kasvillisuutta.
Suola aiheuttaa ongelmia erityisesti pohjavesialueilla. Suolan kulkeutuessa pohjavesiin vaarana on
juomaveden laadun heikentyminen ja pohjaveden siirrossa käytettävien putkistojen korroosio. Suolaus
lisää myös autojen ruostumista, mikä lyhentää niiden käyttöikää. Lisäksi havupuusto vahingoittuu suolan
vaikutuksesta. Edelleen suola on vahingollista betonipinnoille ja betonin sisällä oleville teräsrakenteille.
Jäänsulatusaineet aiheuttavat ongelmia erityisesti silloin, kun niitä käytetään lähellä kiinteistön
sisäänkäyntiä. Tällöin ne kulkeutuvat sisätiloihin mm. kenkien mukana. Tämä lisää siivous- ja
vahaustarvetta rappukäytävissä. Jäänsulatusaineet saattavat aiheuttaa vahinkoja myös parketille ja
laminaatille - sekä koirien tassuille - johtuen esim. kalsiumkloridin voimakkaasta emäksisyydestä (pH 14).
Jäänsulatusaineiden poistaminen lattioista ja esim. lastenvaatteista lisää pesutarpeen lisäksi myös
kemikaalikuormitusta, kun aineet päätyvät viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamolle.
Nestemäiset jäänsulatusaineet, jotka ovat biologisesti hajoavia ja myrkyttömiä, tarjoavat hyvän
vaihtoehdon liukkaudentorjuntaan. Kaliumformiaatti (kauppanimi Meltium) sopii kiinteistöjen
liukkaudentorjuntaan hyvin suolan korvaajaksi. Meltium on biologisesti hajoava aine, eikä se vahingoita
esim. betonia.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Kiinteistönhoitoala

78

Lisätietoa kaliumformiaatista:
http://www.kiinteistoklubi.com/piha/90-hoito-ja-huolto/448-kaliumformiaattiympaeristoeystaevaellinen-liukkaudentorjunta-aine

Suomen ympäristökeskuksen tutkimus: Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen
pohjavedessä

Viemärinaukaisukemikaalit
Viemärinaukaisuun on tarjolla lukuisia aineita (nesteitä, rakeita tai hiutaleita), jotka ovat voimakkaita
kemikaaleja mm. syövyttävyytensä johdosta. Ennen käyttöä on tutustuttava huolellisesti käyttöohjeisiin.
Suojakäsineitä ja -laseja tulee käyttää aina, kun pakkausohje niin suosittelee. Ohjeiden noudattamisella
vältetään myös yliannostelu ja siitä seuraavat riskit käyttäjälle ja ympäristölle. Työnjohdon on tarvittaessa
opastettava näiden kemikaalien turvalliseen käyttöön.
Ympäristön ja kiinteistönhoitajan kannalta turvallisin ratkaisu on käyttää perinteistä imukuppia, jolla
tukos saadaan aukeamaan ilman kemikaaleja. Katso video http://youtu.be/FbcBfSd6qE4

Lannoitteet ja torjunta-aineet
Kemiallisten lannoitteiden käytössä tulee aina harkita todellinen tarve. Yliannostelua tulee välttää.
Kemialliset lannoitteet parantavat käyttökohteina olevien kasvien kasvua, mutta voivat toisaalta haitata
maaperän ja pieneliöstön luonnollista toimintaa.
Suosi luonnonmukaisia lannoitteita mahdollisuuksien mukaan. Ne valmistetaan eläin- tai
kasvijätteistä, esimerkkinä kanankakka ja merileväuute. Haravointijätettä voi käyttää katteena
rikkakasvien torjumiseksi.

Kasvinsuojeluaineita käytetään rikkakasvien, kasvitautien ja tuhoeläinten torjuntaan. Ne lisäävät
ympäristön kemikalisoitumista. Haitallisia ympäristövaikutuksia esiintyy käsitellyillä alueilla, mutta
sadeveden mukana aineet voivat kulkeutua laajemmallekin. Koska kasvinsuojeluaineet on kehitetty
myrkyllisiksi torjuttaville eliöille, ne ovat yleensä haitallisia myös monille muille eliöille. Käyttöohjeissa
annetaan siksi rajoituksia, varoituksia tai huomautuksia ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Kasvinsuojeluaineiden ympäristövaikutuksista:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kemikaalit-jaymparisto/Kasvinsuojeluaineet-ja-ymparisto/

Tuholaistorjunta-aineiden valinnassa ja käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta sisätiloissa.
Tarkista aina pakkauksesta, että tuote soveltuu sisäkäyttöön. Asuinkiinteistössä asukkaita voi opastaa
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kokeilemaan esim. muurahaisten torjunnassa ensin luonnonmukaisia hävityskeinoja, kuten suolaa tai
mäntysuopaa. Näitä ideoita löytyy googlettamalla.
Polttoaineet ja hydraulinesteet
Ajoneuvoihin valitaan mahdollisuuksien mukaan biodiesel. Isoja työkoneita on nykyisin tarjolla myös
biokaasulla toimivilla polttomoottoreilla.
Ulkoalueiden hoidossa käytettäviin pienkoneisiin valitaan puolestaan pienkonebensiini, jonka haitalliset
terveys- ja ympäristövaikutukset ovat pienemmät verrattuna tavalliseen moottoribensiiniin.
Hydraulinesteet ovat yleensä öljypohjaisia tai synteettisiä. Ne ovat myrkyllisiä ja vuodot pilaavat
ympäristöä. Nykyään on kuitenkin tarjolla myös biohajoavia sekä ympäristömerkittyjä synteettisiä
hydrauliöljyjä mm. liikkuvalle kalustolle.
Lisäksi on tarjolla kasvipohjaisia hydrauliöljyjä, jotka eivät aiheuta niin suuria ympäristöhaittoja.
Käyttötarkoituksen mukaan onkin syytä tarkistaa, löytyykö ympäristömerkittyä tai kasvipohjaista
vaihtoehtoa. Kasvipohjaisia hydrauliöljyjä on tarjolla esim. moottorisahojen ketju-/voiteluöljyissä.
Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo
Turvatekniikan keskus TUKES

Ympäristöriskit
Kiinteistönhoitajan tulee aktiivisesti tarkkailla kiinteistön turvallisuustekijöitä huoltotöiden yhteydessä.
Esimerkiksi kulkuväylien ja poistumisteiden esteettömyydestä huolehtiminen on osa kiinteistönhoitajan
työtä. Vaaratilanteiden ennakointi minimoi sekä ihmiselle että ympäristölle aiheutuvat riskit.
Ympäristöriskit syntyvät käytännön työssä yleensä haitallisten aineiden virheellisen käsittelyn tai teknisten
häiriöiden johdosta.
Ympäristöriskejä aiheuttavat mm. haitallisten aineiden äkilliset päästöt. Esimerkkinä tästä on öljyletkun
katkeaminen. Äkilliset päästöt ilmaan, maaperään, vesistöön tai pohjaveteen voivat saada aikaan vakavia
vaaratilanteita ihmisille ja ympäristölle.
Ympäristöriski voi syntyä myös ympäristön vähittäisenä pilaantumisena. Esimerkiksi huonosti hoidetusta
vaarallisten jätteiden säilytystilasta voi tihkua myrkyllisiä aineita maaperään.
Riskit on tärkeä tunnistaa etukäteen ja ohjeistaa työtehtävät siten, että riskit voidaan ennaltaehkäistä.
Näin lisätään myös työturvallisuutta. Lisätietoa yleisestä riskienhallinnasta saa esimerkiksi
vakuutusyhtiöistä.
Pk-yrityksen riskienhallinta http://www.pk-rh.fi/
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POVERI, pohjavesialueella toimivien pk-yritysten riskienhallintatyökalu
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID
=Fin671698&SID=c4822c5f-15e7-448e-b67f-72c7880a3da7&dy=1220515183

Kemikaalit, niiden käsittely ja varastointi
Kemikaalien ympäristöriskejä vältetään seuraavasti:
 valitse mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja
 tutustu huolella kemikaalien käyttöohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja noudata ohjeita
 säilytä ja hävitä kemikaalit ohjeiden mukaan.
Polttoaineet ja öljyt
Koneiden polttoaineita ja öljyjä käsitellään huolellisesti. Aineet säilytetään omissa pakkauksissaan ja
varastoidaan kaukana mahdollisista lämmönlähteistä syttymisriskin vuoksi.
Polttoaineiden ja voiteluaineiden käsittely, kuten tankkaus, sisältää aina ympäristöriskin. Riskitilanteita
ovat myös koneiden huollot ja öljyvuotojen korjaukset.
Öljyvuoto voi tapahtua öljyletkun katketessa tai öljyä käyttävien laitteiden häiriötilanteissa. Riskipaikkoja
ovat erityisesti hydraulijärjestelmä ja siinä olevat letkuliitokset sekä liittimet ja niiden vuotamattomuus.
Työkoneiden pienetkin öljyvuodot tulee korjata välittömästi.
Myös kiinteistön käyttäjillä voi sattua öljyvuotoja esim. ajoneuvojen lastaus- ja purkualueilla tai
paikoitusalueilla.
Öljynimeytystuotteet pidetään aina mukana kiinteistönhoidon ajoneuvoissa (kuten
traktorit ja huoltoautot) öljyvahinkojen alkutorjuntaa varten. Myös kaluston
huoltotöissä on varauduttava öljyvuotoihin öljynimeytystuotteilla.

Öljynimeytystuotteiden valinnassa suositaan kierrätys- ja/tai luonnonmateriaaleja, esimerkkinä
kierrätysvilla ja pintaturve, jotka ovat molemmat hyviä öljyn imeyttäjiä.
Myös vesiliukoisille aineille, kuten jäähdytysnesteissä käytettävälle glykolille on tarjolla imeytystuotteita.
Glykolivuotoihin on varauduttava erityisesti kaluston huoltotöissä.
Vaaralliset jätteet
Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa ympäristöriskin monessakin tilanteessa sekä asiakaskiinteistöllä että
kiinteistönhoitoyrityksen omissa tiloissa. Esimerkiksi asukaskiinteistön jätekatokseen saatetaan tuoda
vajaita maalipurkkeja, jotka voivat kaatua vahingossa tai ilkivallan seurauksena. Tulipalo on riski kaikkialla
ja sen aiheuttamat tuhot entistä suuremmat, mikäli yrityksen omaa vaarallisten jätteiden varastoa ei
tyhjennetä säännöllisesti.
Vaarallisten jätteiden ympäristöriskejä vältetään seuraavasti:
 käytetään mahdollisuuksien mukaan sellaisia tuotteita tai työtapoja, joista ei synny vaarallista
jätettä
 tunnistetaan vaaralliset jätteet, varastoidaan ne erillään niille varatussa asianmukaisessa tilassa,
eikä niitä sekoiteta toisiinsa
 toimitetaan vaaralliset jätteet säännöllisesti vaarallisten jätteiden keräykseen.
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Kylmä- ja palonsuoja-aineet
Kylmä- ja palonsuoja-aineita käytetään mm. jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Järjestelmien huollon
ja aineiden vaihdon yhteydessä niitä vapautuu ilmaan. Tämä aineiden vapautuminen on potentiaalinen
ympäristöriski kiinteistössä. Aineita onkin käsiteltävä aina huolellisesti annettujen ohjeiden mukaan.
Kylmäaineiden otsoni- ja kasvihuonehaitallisuus (engl. Global Warming Potential) vaihtelee, samoin kuin
niiden myrkyllisyys ja syttymisherkkyys. Kylmäaineista voi syntyä esim. myrkyllisiä hajoamistuotteita, jos
ne pääsevät kosketuksiin liekkien tai kuumien pintojen kanssa.
Kylmäaineina käytettyjen halogeenihiilivetyjen käyttöä on rajoitettu erityisesti niiden ilmakehälle
haitallisten ominaisuuksien vuoksi. Huollossa monien aineiden käyttö on vielä sallittu.
Luonnonmukaiset kylmäaineet (engl. Natural Refrigerants), kuten puhtaat hiilivedyt, ammoniakki ja
hiilidioksidi eivät ole haitallisia ilmakehän otsonikerrokselle ja niiden kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus on
nolla tai lähes nolla. Niidenkin käyttöön liittyy kuitenkin riskejä. Puhtaat hiilivedyt ovat ensimmäisen
luokan palavia nesteitä. Epäorgaanisista kylmäaineista esimerkiksi ammoniakki on ensimmäisen luokan
palava neste ja myrkky.
Lisätietoa KH-ohjekortista KH 52-00471

Asbesti
Mikäli asiakaskiinteistöllä tehdään korjaustöitä, joissa ollaan tekemisissä asbestin kanssa, kannattaa
tutustua Työterveyslaitoksen Asbesti rakennustyössä -oppaaseen:
http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/eristeaineet/asbestituotteet/Docum
ents/asbesti_rakennustyossa.pdf
Yritys-Suomi, ympäristöriskit
http://www.yrityssuomi.fi/mita-ovat-ymparistoriskit-
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Vinkit ja hyvät käytännöt
Energiansäästö
On tärkeää, että kiinteistönhoitaja tuntee oman kiinteistönsä energiankulutuksen. Hyvä tapa on kirjata
ylös lämmityksen meno- ja paluuveden lämpötilat, kaukolämmön lämpötilat ja tilavuusvirta, öljynkulutus,
lämmitysverkoston paine, lämpimän käyttöveden meno- ja paluuveden lämpötilat sekä ulkolämpötila.
Kirjauksen yhteydessä voi samalla tehdä yleistarkastuksen lämmönjakohuoneen laitteistolle.
Käy syksyisin lämmityskauden alussa lämmönjakohuoneen kaikki laitteet läpi. On myös hyvä seurata
asukkaiden ikkunoita. Jos ikkunoita on paljon auki, se on yleensä merkki väärin asetetusta
lämmityskäyrästä.
Lämmityskaudella lämmönjakohuoneessa on hyvä käydä kerran viikossa tekemässä yleistarkastus.
Käynnillä tarkastetaan pumppujen ääni, meno- ja paluuveden lämpötilat, lämmitys- ja käyttövesiverkoston
varoventtiilit ja lämmitysverkoston paine.
Öljylämmityskiinteistöissä on hyvä seurata savupiippua. Savun pitäisi olla harmaata. Jos savu on mustaa,
poltin palaa huonosti ja on syytä tarkastaa polttimen toiminta.
Tarkista pihavalojen toiminta: toimivatko liiketunnistimet.
Tarkista porrasvalojen aikaohjaukset ja liiketunnistimet. Kerroskohtaiset liiketunnistimet säästävät sähköä.
Tarkista autonlämmitystolppien ohjauksen toiminta. Vanhoissa kiinteistöissä yksi kello voi ohjata jopa 15
tolppaa. Säästöä syntyy, kun vaihdetaan tolpat malliin, jossa on pistokekohtainen kello. Jokainen
tolpankäyttäjä voi määritellä oman lämmitysajan.
Jos kiinteistössä on sulassapitokaapeleita (sadevesikourujen, ajoluiskien ja/tai rappusten
sulassapitokaapelit), tarkista syksyllä niiden toiminta ja varmista keväällä, etteivät ne jää kesäksi päälle.
Jos seinänvierustoilla lumi sulaa talvella, se on merkki seinän lämpövuodoista. Pihassa oleva sula kaista
merkitsee yleensä lämpöjohtokanaalin eristevuotoa tai jopa putkivuotoa.
Jos kiinteistössä ei ole käyttöveden etäluentaa, kannattaa kirjata vesimittarin lukemat ylös säännöllisin
väliajoin. Näin oppii tuntemaan oman kiinteistön ominaiskulutuksen. Jos kulutukseen tulee poikkeamia, on
niihin helppo reagoida nopeasti. Äkillinen kulutuksen kasvu voi tarkoittaa putkivuotoa. Jos sekä
lämmitysenergian- että vedenkulutus nousee yllättäen, on vika todennäköisesti lämpimässä
käyttövedessä.
Korjaa vesikalusteiden viat viipymättä, sillä pienistä vuodoista voi nopeasti kasvaa suuri lasku.
Pese ja kastele ulkoalueita harkiten.
Seuraa öljyn kulutusta säännöllisesti varsinkin maanalaisten säiliöiden kohdalla. Säiliö kannattaa täyttää
keväällä täyteen, ettei säiliöön kondensoidu kesällä vettä.
Jos talossa on kylmäkellari, kannattaa tarkistaa sen käyttöaste. Nykyään kylmiöitä käytetään hyvin vähän.
Energiansäästökohteena kylmiön käytöstä poistaminen on perusteltavissa.
Jos asukas valittaa huoneiston kylmyydestä, täytyy aina mennä paikan päälle selvittämään vian todellinen
syy. Ensimmäisenä tarkistetaan patteriventtiilin toiminta ja että termostaattia ei ole peitetty esim.
verhoilla tai huonekaluilla. Vanha televisio patterin edessä voi häiritä termostaatin toimintaa. Kylmyys voi
johtua myös vuotavista ikkunatiivisteistä.
Jos lämmityksen säätökäyrää muutetaan, pitää odottaa 1-3 vuorokautta, että rakenteiden lämpö
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tasaantuu. Sen jälkeen arvioidaan tehtyjen muutosten vaikutusta lämmitykseen.
Kaukolämpölaitteiston kesäsulun käyttöä kannattaa arvioida tapauskohtaisesti. Vanhoissa laitoksissa
säätöventtiilit eivät sulkeudu kokonaan, vaan päästävät vettä läpi. Silloin sulun käyttö on paikallaan. Uudet
venttiilit ovat tiiviimpiä, eikä kesäsulkua tarvita. Normaalitilanteessa lämmityspumppu on päällä jatkuvasti
läpi vuoden. Jos säätöventtiili vuotaa eikä kesäsulku ole kiinni, rakennus lämpiää turhaan kesäaikana.
Öljykattila tarvitsee nuohousta aika ajoin. Öljyn palaessa muodostuu aina jonkin verran nokea. Mitä
paremmin poltin on säädetty, sitä vähemmän nokea muodostuu. Noki tarttuu kattilan tulipesän seinämiin
ja muodostaa eristeen kattilan sisäpuolelle. Se huonontaa kattilan hyötysuhdetta ja nostaa savukaasujen
lämpötilaa. Nuohoustarvetta voi arvioida savukaasujen lämpötilaa seuraamalla. Nykykattiloissa
savukaasujen lämpötila vaihtelee 120 ͦC- 170 ͦC välillä. Vanhemmissa kattiloissa hieman enemmän.
Savukaasujen lämpötila on hyvä kirjata ylös polttimen huollon jälkeen. Kun savukaasut nousee n. 100 ͦC
normaalilämpötilaa suuremmaksi on kattila nuohottava.
Lämpimän käyttöveden varoventtiilin satunnainen tiputus on normaalia varsinkin suuren kulutuksen
jälkeen, kun kulutus loppuu. Yösähköllä toimiva varaaja tiputtaa joka yö vähän.
Talvella on hyvä tarkkailla räystäitä. Jos jääpuikkoja ilmestyy räystäälle, on syytä selvittää niiden syy.
Suojasäällä lumen sulaessa jääpuikot tarkoittavat, että syöksytorvi on tukossa tai sadevesikourujen ja
syöksytorvien sulassapitokaapelit ovat epäkunnossa. Pakkasella jääpuikot tarkoittavat yläpohjan
lämpövuotoa.
Kiinteistönhoitajan kannattaa jakaa omaa ammattitaitoaan käyttäjien hyödyksi ja antaa vinkkejä
kiinteistön käyttäjille lämmön, sähkön ja veden kulutuksen vähentämiseen.
Taloyhtiön vastuunjakotaulukon voi tilata Kiinteistöalan Kustannus Oy:ltä.

Jätteiden synnyn ehkäisy ja hankinnat
Tuote tai tavara, jota ei koskaan hankita, ei myöskään päädy jätteeksi.
Kiinteistönhoitoyrityksessä kannattaa laatia yleinen hankintaohje, jossa sovitaan, mitä hankitaan ja miten.
Tällöin kaikilla on yhteisesti tiedossa ympäristövastuulliset hankintaperiaatteet ja tuotteet.
Huomioi hankinnoissa tuotteiden kestävyys, korjattavuus ja huollettavuus.
Jätteiden syntyä ehkäisee tehokkaasti yhteiseen käyttöön hankitut koneet, laitteet ja työvälineet.
Seurannalla varmistetaan, että olemassa olevia koneita käytetään tehokkaasti hyödyksi. Näin kaikille ei
tarvitse hankkia kaikkea henkilökohtaiseen käyttöön.
Jätteen synnyn ehkäisyn kannalta on syytä optimoida hiekoitussepelin käyttömäärät. Liialliset määrät
lisäävät entisestään myös keväistä hiekanpoistotyötä, poistoon käytettyjä konetunteja sekä pölyhaittoja.
Espoossa Kylävainionkujalla asukkailla on yhteiskäytössä muun muassa pensasleikkuri ja painepesuri sekä
muita käsityökaluja. Tavaroita saavat lainata kaikki talon asukkaat. Tavaroita säilytetään lukitussa tilassa,
johon kolmella talon asukkaalla on avaimet. http://www.4v.fi/4vhanke/hyvat_kaytannot/hk/yhteiskayttotavarat
Taloyhtiön yhteiseen kierrätyshuoneeseen voi viedä tarpeettomia tavaroita ja hakea sieltä itselle
käyttökelpoista tavaraa. Näin jätetiloihin ei kerry niin paljon sinne kuulumattomia jätteitä.
Kierrätyshuoneen vastuuhenkilö voi tarpeen vaatiessa tyhjentää kierrätyshuoneen liikkumattomista
tavaroista. http://www.4v.fi/files/4447/Kierratyshuone.pdf
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Jätehuolto
Jätetilat kannattaa pyrkiä pitämään järjestyksessä ja korjaamaan sinne kuulumattomat jätteet pois
välittömästi. Epäsiisteys lisääntyy yleensä nopeasti ensimmäisten välinpitämättömyyden merkkien jälkeen.
Jätelajitteluohjeita saa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta tai jätehuoltoyhtiöltä. Ohjeita on saatavilla
myös kuvallisina.
Kuljetusyrityksiltä on tilattavissa monilokeroisia talkoolavoja, joihin voi lajitella useampia eri jätejakeita.
Vaaralliset jätteet tulee aina säilyttää erillään muista jätteistä. Älä sekoita niitä keskenään äläkä muihin
jätteisiin. Alkuperäiset pakkaukset ovat parhaita astioita vaarallisille jätteille: niissä on asianmukaiset
tiedot ja varoitusmerkit valmiina.

Koneiden käyttö ja kuljetukset
Valitse sopivan kokoinen kalusto, suunnittele ajoreitit ja noudata taloudellista ajotapaa. Vältä
joutokäyntiä.
Polttomoottorikäyttöisiä koneita voi korvata akku- ja verkkovirtakäyttöisillä koneilla.
Pienkonebensiini soveltuu käytettäväksi kaikissa kiinteistönhoidon pienkoneissa.
Pölyä voi vähentää käyttämällä avoharjojen sijaan kerääviä koneharjoja. Pölyämistä voi vähentää myös
lakaisemalla hiekat pois kosteina sekä käyttämällä pestyä ja seulottua hiekoitussepeliä.
Hiekoitushiekkaa kannattaa hankkia kerralla iso erä, joka viedään eri asiakaskohteiden hiekkasiiloihin
yhdellä kuorma-autolla. Pienempien erien hankinta ja kuljettaminen esimerkiksi pienillä avolava-autoilla
lisää liikennettä, päästöjä ja kustannuksia.
Yhdellä pakettiautolla voidaan keskitetysti hakea kiinteistönhoitajien tarvitsemat huoltotarvikkeet,
lamput ja vara-osat, ja tuoda ne kiinteistönhoitoyrityksen varastoon. Sieltä jokainen kiinteistönhoitaja voi
ottaa ne mukaansa mennessään asiakaskohteisiinsa.
Jos päivän asiakaskohteet sijaitsevat lähekkäinen, eikä mukaan tarvita isoja tarvikkeita, polkupyörällä voi
siirtyä myös kohteesta toiseen. Polkupyörälaukkuihin mahtuvat mukaan pienet työkalut. Positiivinen
huomio asiakaskiinteistöllä on taattu!

Kemikaalit
Älä koskaan käytä kemikaaleja, joiden pakkausmerkintöjä, käyttöturvallisuustiedotteita tai niitä vastaavia
tietoja sinulla ei ole käytettävissä.
Suosi liukkaudentorjunnassa mekaanisia menetelmiä ja hiekoitussepeliä.
Viemärinaukaisussa turvallisin ratkaisu ympäristön ja kiinteistönhoitajan kannalta on käyttää perinteistä
imukuppia, jolla tukos saadaan aukeamaan ilman kemikaaleja. Katso video http://youtu.be/FbcBfSd6qE4
Suosi luonnonmukaisia lannoitteita, kuten kanankakka ja merileväuute. Haravointijätettä voi käyttää
katteena rikkakasvien torjumiseksi.
Suosi biohajoavia, ympäristömerkittyjä ja kasvipohjaisia hydrauliöljyjä.

Ympäristöriskit
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Öljynimeytystuotteet pidetään aina mukana kiinteistönhoidon ajoneuvoissa (kuten traktorit ja
huoltoautot) öljyvahinkojen alkutorjuntaa varten. Myös kaluston huoltotöissä on varauduttava
öljyvuotoihin öljynimeytystuotteilla.
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