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Title 

Building cooling markets in Finland  
Summary 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää nykyisen (2015) rakennuskannan 

jäähdytystarve sekä arvioida sen tulevaa kehitystä vuoteen 2030 skenaarioiden 

perusteella. Skenaariota muodostettaessa otetaan huomioon rakennuskannan 

määrällinen ja laadullinen kehitys erilaisissa taloudellisissa toimintaympäristöissä ja 

ihmisten erilaiset preferenssit asumisen ja työnteon suhteen. Jäähdytystarvetta 

tarkastellaan sekä ajallisesti että alueellisesti.  Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan 

nykyisiä ja potentiaalisia tulevaisuuden toimintamalleja. Tutkimuksen tuloksena syntyy 

erilaisia mahdollisia tulevaisuuden jäähdytysenergian kulutuksen kehityspolkuja. 

In Finland, commercial and public buildings and the most valuable residential buildings have 

been equipped with a cooling system for some years now. Hot summers have increased the 

interest in cooling system also among other property owners. 

The assessment of the cooling energy required by Finland's entire building stock involves a great 

deal of uncertainty. According to simulations, the energy demand is somewhere between 850 

and 2,100 gigawatts. The lower limit can be achieved, if solar protection is taken into 

consideration as a reducer of energy demand in all single-family houses and some of the larger 

buildings. At the upper limit, solar protection has been taken into consideration only as a reducer 

of the cooling demand of single-family houses.  

The cooling is emphasised particularly in offices, commercial buildings and public buildings. The 

cooling demand of residential buildings is often reduced by their solar protection and the ability 

to open windows.  

According to a BAU forecast, the annual cooling demand would increase from 1,400 gigawatt-

hours to 1,700 gigawatt-hours, mainly due to the increase in the building stock.  

According to statistics collected by the energy industry, the sales volume of district cooling in 

2014 was around 190 gigawatt-hours. It is possible for the sales volume to keep growing almost 

at the current speed (20 GWh) for the next 15 years if Finnish economy develops positively. 

If the current economic situation continues an annual increase in the amount of deliveries of 10 

to 15 GWh continues. The market share would grow from somewhat over ten per cent to around 

30 per cent (the best case) or 25 per cent (the current economic situation continues).  

It is possible to get into the building cooling business employing several different concepts, 

depending on the type of building or area in question. The choice is affected by the number of 

potential customers (demand for cooling power), potential energy sources, and also the energy 

company's competence in developing and negotiating a concept with the customers that satisfies 

both parties.  

The present penetration of cooling in Europe is significantly lower than in comparable markets 

in USA and Japan. Due to financial crunch and recession, and especially in Europe, has slowed 

down the market expansion of cooling. The present cooling market in EU27 countries to be 330 

TWh. The prognosis for the penetration of cooling for 2030 is expected to reach 500 TWh. The 

main markets in Germany, France, Spain, Italy and UK cover 65 per cent. 

Official statistics of district cooling in the EU27 countries is 3 TWh, corresponding to only 1 per 

cent of the present cooling market in EU27 countries. No clear indication of an expanding market 

can be observed. Scenarios to EU27 vary from 3.5 TWh to 12 TWh in 2030. The maximum 

scenario is adopted as the development has happened in Sweden. In EU27 Sweden is the leading 

country when it comes to the district cooling. 

The advises to energy companies are to raise hybrid cooling and heating higher on the agenda 

with or instead of combined heating and electricity and  business focus alongside with technical 

solutions. 
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1. Johdanto 

1.1 Tausta 

Käyttäjien vaatimukset sisäilman laatutasolle ja lämpötiloille ovat kasvaneet. Tämä on 

lisännyt jäähdytyksen tarvetta sekä uusissa että peruskorjattavissa rakennuksissa. 

Energiakulutuksen ja päästöjen vähennystavoitteet velvoittavat tuottamaan jäähdytys 

mahdollisimman tehokkaasti ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. 

Energiatehokkuusdirektiivin artikla 14 velvoittaa jäsenvaltioita selvittämään tehokkaan 

kaukojäähdytyksen potentiaalin. 

Energiateollisuus ry:n tilaston mukaan kaukojäähdytystä myytiin vuonna 2014 noin 

191 000 megawattituntia. Myynti on 2,5-kertaistunut ja asiakkaiden lukumäärä 

kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana (Kuva 1).   

 

Kuva 1. Jäähdytysenergian myynti 2001–2014.  Lähde: Energiateollisuus 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää nykyisen (2015) rakennuskannan 

jäähdytystarve sekä laatia skenaarioita tulevasta kehityksestä vuoteen 2030. 

Skenaariossa tarkastellaan rakennuskannan määrällistä ja laadullista kehitystä 

erilaisissa taloudellisissa toimintaympäristöissä.  Jäähdytystarvetta tarkastellaan sekä 

ajallisesti että alueellisesti.  Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan nykyisiä ja 

potentiaalisia tulevaisuuden toimintamalleja. Tutkimuksen tuloksena syntyy erilaisia 

mahdollisia tulevaisuuden jäähdytysenergian kulutuksen kehityspolkuja. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus koostui neljästä tehtävästä (Kuva 2 ). 

 

Nykytilan analyysi: Olemassa olevan rakennuskannan jäähdytystarve on analysoitu 

rakennusrekisterin (nykyinen rakennuskanta) ja rakennusten energiakulutuksen IDA-

ICE mallin avulla. Jäähdytysenergian kulutus on sijoitettu sekä ajallisesti että 

maantieteellisesti. Energiankulutuksen lisäksi on tarkasteltu myös tehon vaihteluita ja 

jäähdytystarpeen huippujen ajoittumista. 

 

 

Kuva 2. Tehtävät 

Tehtävä 2 Skenaariot tulevaisuuden jäähdytystarpeista: Rakennuskannan 

kehitykselle ja siitä johdettuna jäähdytystarpeelle on muodostettu skenaarioita 

yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Skenaarioissa keskeisiä muuttujia ovat demografia 

muutokset ja yleinen talouskehitys, jotka vaikuttavat rakennuskannan eri talotyyppien 

kerrosalan määrän muutoksiin. EU 2020, 2030 ja 2050 strategioista on johdettu tulevan 

uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen energiatehokkuuden vaatimusten 

muutokset. Muita skenaarioissa huomioitavia tekijöitä ovat ihmisten preferenssit arvo- 

tai trendimuutosten johdosta sekä teknologiakehitys. 
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Tehtävä 3 Liiketoimintamallit: Jäähdytysenergian tarpeen muutokset (energia, teho ja 

alueellinen jakautuminen) vaikuttavat merkittävästi toimintamalleihin. Tässä 

työpaketissa esitellään nykyiset sekä tunnistetut uudet toimintamallit (arvon 

muodostus, arvoverkot, palvelukokonaisuudet) peilattuna skenaarioihin.  

 

Tehtävä 4 Rakennusten jäähdytysliiketoiminta: Edellisten työpakettien tuloksista 

muodostetaan vaihtoehtoisia toimintamalleja tulevaisuuden jäähdytysenergian käytölle 

sekä tarkastellaan miten uudet toimintatavat voisivat synnyttää liiketoimintaa 

suomalaisille toimijoille myös muualla Euroopassa. 

2. Rakennusten jäähdytystarve 

2.1 Jäähdytystarpeen simulointi 

Suomessa uudisrakennusten energiatehokkuudelle on annettu sitovia vaatimuksia 

1970-luvulta lähtien. Vaatimuksia on kiristetty viimeksi 2012 annetuissa 

energiatehokkuusvaatimuksissa. Seuraava kiristys tulee olemaan 2010-luvulla lopulla, 

koska rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että 31.12.2018 

jälkeen valmistuvat uudet viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevat rakennukset ja 

31.12.2020 jälkeen kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia 

(nzeb).  

Energiatehokkuuden parantaminen on vähentänyt rakennusten lämmitysenergian 

kulutusta ja lisännyt ylilämmön esiintymisen mahdollisuutta. Tämä mahdollisuus on 

tutkittava rakennusten suunnittelun yhteydessä.   
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Taulukko 1 sisältää eri talotyypeille asetetut jäähdytysrajat, joiden merkittävää 

ylittämistä pyritään välttämään. Rakennus-määräyskokoelma edellyttää, että useimmille 

rakennustyypeille tehdään kesäajan huonelämpötilan tarkastelu, jotta mahdollisiin 

ylilämpöongelmiin voidaan puuttua jo suunnitteluvaiheessa. 
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Taulukko 1. Kesälämpötilatarkasteluissa käytettävät käyttötarkoitusluokan mukaiset 
jäähdytysrajat (ympäristöministeriö, 2012). 

Käyttötarkoitusluokka Jäähdytysraja °C 
Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo 27,0 
Asuinkerrostalo 27,0 
Toimistorakennus 25,0 
Liikerakennus 25,0 
Majoitusliikerakennus 25,0 
Opetusrakennus ja päiväkoti 25,0 
Liikuntahalli 25,0 
Sairaala 25,0 

  

Määräyksiä rakennuksen jäähdytyksen energiantarpeen laskemiseen ei Suomessa ole. 

Lämmitystarveluvun tapaan toimivaa jäähdytystarvelukua ei ole otettu käyttöön. 

Jäähdytystarveluvut olisivat Suomen ilmastossa pieniä. Jos oletetaan, että 

ulkolämpötilan ylittäessä 15,5 astetta lämmityskausi loppuu ja tiloja täytyy alkaa 

jäähdyttää, saadaan energialaskennan Helsinki-Vantaa 2012 testisäällä 

lämmitystarveluvuksi 3793 astepäivää ja jäähdytystarveluvuksi 190 astepäivää. 15,5 

astetta vastaa säätiedostosta laskettuna suurin piirtein Ilmatieteenlaitoksen käyttämää 

menetelmää, jossa peruslämpötila on 17 astetta, mutta sen lisäksi on huomioitu erilaisia 

lisäsääntöjä. 

Todellinen jäähdytystarve nykyaikaisessa rakennuksessa on huomattavasti suurempi 

kuin edellä astepäivälukujen mukainen 5 prosenttia lämmitystarpeesta. Tämä johtuu 

rakennuksen lämpökuormista: auringon säteilystä, ihmisistä, sähkölaitteista ja 

valaistuksessa. Jäähdytystarvetta laskiessa olisikin tärkeää tuntea lämpökuormat sekä 

niiden ajallinen ja tilakohtainen jakauma mahdollisimman tarkasti. Jos sadan työpisteen 

toimistorakennuksen henkilöistä puolet on talvipäivänä kukin omalla paikallaan 

normaalisti töissä, niin jäähdytystarvetta tuskin syntyy. Jos samat henkilöt samassa 

rakennuksessa kokoontuvat yhteen neuvotteluhuoneeseen, jonne he juuri ja juuri 

mahtuvat, jäähdytystarvetta varmasti syntyy. Selvitettäessä koko rakennuskannan 

jäähdytystarvetta simuloimalla joudutaan tekemään oletuksia, joten tuloksiin liittyy 

epävarmuutta. 

Jäähdytysmarkkinoiden määrittämistä tehtiin sekä simulointeja että hankittiin käyttöön 

todellisia kulutusarvoja. Simuloinnit kattoivat viisi erilaista rakennusta (pientalo, 

kerrostalo, toimisto, opetusalan rakennus, hotelli). Simuloinnit tehtiin nykyisillä ja 

vanhoilla ulkovaipan rakenteilla, vuosien 2012 ja 2030 säätiedoilla sekä hyvällä 
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aurinkosuojauksella ja ilman aurinkosuojausta.  Säätiedostot ovat Ilmatieteen laitoksen 

toimittamia energialaskennan testisäätiedostoja Helsinki-Vantaa -alueelle.  

Aurinkosuojauksen osalta etsittiin minimi- ja maksimiarvoja, joiden välillä 

jäähdytystarve liikkuu. Laite-, valaistus- ja henkilökuormien osalta on käytetty Finvac 

ry:n julkaisemaan ”Tilakohtaiset lähtötiedot jäähdytystarpeen mitoitukselle sekä 

yksityiskohtaisille energialaskelmille” raporttiin perustuvia tuntitason kulutusprofiileja, 

jotka olivat samat sekä nykytilanteen, että 2030 tilanteen mukaisissa simuloinneissa. 

Vaikka laitteiden energiatehokkuus paranee selvästi vuoteen 2030 mennessä, 

rakennusten palvelutason noususta johtuva sähkönkulutuksen kasvu syö 

sähkönsäästön. Toistaiseksi sähkönkulutus rakennuksissa on kasvanut parantuneesta 

energiatehokkuudesta huolimatta.  

2.2 Vanhat ja uudet rakennukset 

Vuoden 2012 vaatimusten ja ajankohdalle tyypillisistä rakenteista rakennetun 

toimistorakennuksen lämmitysenergian ominaiskulutus on 55 prosenttia pienempi kuin 

tyypillisen vuoden 1985 vaatimusten ja sen ajankohdalle tyypillisistä rakenteista 

rakennetun toimistorakennuksen (Kuva 3).  

 

Kuva 3. Vuosina 1985 ja 2012 rakennettujen toimistorakennusten energiankulutus. 
Sähkönkulutus on kummassakin rakennuksessa lähes sama mutta sisältö hiukan toisistaan 
poikkeava. Vuonna 2012 rakennetun rakennuksen ilmanvaihto kuluttaa hieman 
vähemmän sähköä mutta valaistus hiukan enemmän ikkunoiden heikomman 
valonläpäisyn eli paremman säteilysuojauksen takia. 

Uudenaikaisen rakennuksen pienempi lämmitysenergiankulutus johtuu ulkovaipan 

paremmasta lämmöneristyksestä ja tiiviydestä sekä ilmanvaihdon tehokkaammasta 

lämmön talteenotosta.  Vuoden 2012 rakenteilla varustetun toimiston jäähdytystarve on 
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20 prosenttia suurempi kuin 1985 rakenteilla varustetun toimiston. Simuloinnin 

mukaan jäähdytystarve alkaisi helmikuussa ja päättyisi lokakuussa.  

Toisena eri-ikäisten rakennusten vertailuna esitetään asuinkerrostalo (Kuva 4). Vuoden 

2012 tyypillistä rakentamista edustavan asuinkerrostalon lämmitysenergiankulutus on 

65 prosenttia pienempi kuin vuoden 1974 tyypillistä rakentamista edustavan 

asuinkerrostalon. Uudemman tyyppisen asuinkerrostalotyypin jäähdytystarve on 

selvästi suurempi kuin vanhemman tyyppisen. Uudenaikaisen asuinkerrostalon 

jäähdytystarve alkaa toukokuussa ja päättyy syyskuussa.  

 

Kuva 4. Vuonna 1974 ja 2012 rakennettujen asuinkerrostalojen energiankulutus.  

2.3 Aurinkosuojauksen vaikutus jäähdytystarpeeseen 

Aurinkosuojauksella voidaan vähentää jopa 85 prosenttia toimistorakennuksen 

jäähdytystarpeesta (Kuva 5). Myös asuinkerrostaloissa aurinkosuojauksella tai 

naapurirakennuksilla on merkittävä vaikutus jäähdytystarpeeseen. Esimerkiksi vuodelle 

2012 tyypillisen asuinkerrostalon jäähdytystarve vähenee puoleen aurinkosuojauksella 

(Kuva 6). 

“Plusenergiaa kaupungissa” (SunZEB) –projektissa tutkittiin aurinkosuojaukselle 

päinvastaista strategiaa suhtautumisessa auringon lämpöön (Shemeikka et al., 2015). 

Sen sijaan että auringolta suojauduttaisiin, vaihtoehto olisi hyödyntää rakennuksia 

lämmön keräämiseen ja hyödyntää tilojen ylilämpö kaukolämmityksen 

energianlähteenä.  
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Kuva 5. Aurinkosuojauksen vaikutus jäähdytystarpeeseen vuonna 2012 rakennetussa 
toimistorakennuksessa. 

 

Kuva 6. Aurinkosuojauksen vaikutus jäähdytystarpeeseen vuonna 2012 rakennetussa 
asuinkerrostalossa. 

2.4 Ilmastonmuutoksen vaikutus 

Rakennusten energialaskentaa varten määritelty historiatiedon perusteella testivuosi 

2012 ja ilmastoskenaarioiden avulla testivuosi 2030 (Jylhä et al., 2011). Vuoden aikana 

lämmitys- ja jäähdytystarpeen kannalta tärkein säämuuttuja on ulkoilman lämpötila. 

Kesällä auringon säteilyn vaikutus on yhtä suuri kuin lämpötilan. Lämpötilan, 

suhteellisen kosteuden sekä säteilyn muutokset on koottu kuvaan (Kuva 7). 
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Kuva 7. Lämpötilan, suhteellisen kosteuden, auringon sädettä vastaan kohtisuoralle 
pinnalle projisoidun suoran säteilyn ja hajasäteilyn muutosten kuukausikeskiarvot 
Vantaalla siirryttäessä testivuodesta TRY2012 vuoteen 2030 (sininen käyrä), 2050 (vihreä 
käyrä) ja 2100 (punainen käyrä). Huomattava, että asteikot suoraa ja hajasäteilyä 
esittävissä kuvissa on eri asteikot. (Jylhä et al., 2011). 

Vuoteen 2030 kuukausien keskilämpötilojen arvioidaan nousevan noin 1,2–1,5 

prosenttia paikkakunnasta riippuen (Kuva 8).  

Kuvassa (Kuva 9) on vuonna 2012 ilman aurinkosuojaa rakennetun päiväkodin 

jäähdytysenergiatarve vuosien 2012 ja 2030 säätiedoilla simuloituna. 
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Kuva 8. Rakennusten energialaskennan testivuosien keskimääräiset lämpötilat. 

 

Kuva 9.  Vuonna 2012 rakennettu päiväkoti simuloituna 2012 ja 2030 säävuosilla. 

2.5 Jäähdytysenergian ominaiskulutus ja tehon tarve 

Edellä raportissa on esitetty IDA ICE simuloinnit rakennusten jäähdytystarpeesta. Skenaarioiden 
Skenaarioiden jäähdytysenergiatarpeen laskemisessa on käytetty taulukon (  
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Taulukko 2) mukaisia ominaislukuja jäähdytystarpeelle. 
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Taulukko 2. Jäähdytystarve skenaarioissa vuonna 2030 

Jäähdytystarve 2030 säätiedoilla 

kWh/kerros-m2 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

ei aurinkosuojausta aurinkosuojaus 

Pientalot 2 12 0,5 2 

Kerrostalot 1 6 0,5 3 

Toimistorakennukset 34 39 6 7 

Liikerakennukset 12 15 12 15 

Hoitoalan rakennukset 34 39 6 7 

Opetusalan rakennukset 13 16 7 8 

 

Helen Oy:n mukaan vuosina 2007–2012 rakennettujen toimistorakennusten 

jäähdytysenergiankulutus on vaihdellut välillä 5-13 kWh/rm3/v ja näitä vanhempien 

rakennusten välillä 4-24 kWh/rm3/v. Viiden metrin kerroskorkeudella ne vastaavat 1-3 

kWh/m2/v ja 1-5 kWh/m2/v. Kuva 10 visualisoi 17 vuosina 1967–2012 rakennettujen 

toimistokohteiden tuntitason jäähdytyksen kulutusprofiilit. Lisäksi kuvassa on esitetty 

114 toimistorakennuksen keskimääräinen jäähdytysenergian kulutusprofiili. 

Luvut ovat hieman pienempiä kuin simuloinnissa käytetyt aurinkosuojatun toimiston 

lukemat. Ero voi johtua esim. siitä, että toimistorakennuksien kaikkia tiloja ei 

todellisuudessa jäähdytetä vaan niille sallitaan heikommat sisäolosuhteet. 
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Kuva 10. Eri-ikäisten toimistorakennusten jäähdytysvuoden 2012 suhteelliset 
kulutusprofiilit, jotka kertovat kalenterivuoden kulutuspiikit.  Selitteessä rakennusten 
kaukojäähdytysenergian ominaiskulutus (kWh/rm3/v). 

Turku Energia Oy on kerännyt tietoja jäähdytysenergiankulutuksesta kuudesta 

keskenään lähes samankokoisesta uudehkosta kerrostalosta. Kesä–heinäkuun 

vaihteessa 2015 kulutukset olivat 220–460 kWh ja näistä lasketut vuorokauden 

keskitehot olivat 7,9–19,3 kW.  Rakennusten kerrosalat ovat välillä 4 145–6 500 m2 ja 

tilavuudet 13 774–16 994 m3. 

Kyseiseen ajanjaksoon osui hellepäiviä, joten lukemat edustavat vuoden huipputehoja. 

Kerrosalaa kohti tehoiksi saadaan 1-5 W/m2. Energialaskennassa käytetyssä 

laskentasäässä ajanjaksoa vastaa Helsinki-2012 heinäkuun loppua (Kuva 11). Vuoden 

2012 tyyppisen asuinkerrostalon simuloidut tuntitehot (Kuva 12) vastaavat Turku 

Energia Oy:n havaintoja. 
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Kuva 11 Ulkolämpötila energialaskennan säätiedostossa Helsinki-2012 jaksolla 23.7. - 29.7. 

 

 

 

Kuva 12. Asuinkerrostalon jäähdytyksen tehotarve säävuosi 2012 heinäkuun lopussa. 

Suurimmat tuntitason tehot vuoden aikana eri simulointitapauksissa on esitetty 

taulukoissa (Taulukko 3 ja Taulukko 4). Rakennuksen käyttö vaikuttaa huomattavasti 

huipputehon tarpeeseen. Simulointi keskiarvoistaa monia asioita. Myös järjestelmien 

mitoituksella on vaikutuksensa tehoon. Hyväksymällä jäähdytyksen toiminnalle 

äkillisessä kuormitustilanteessa hieman pidempi vasteaika voidaan tehoja pienentää 

selvästi.  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7.

W/m2 W 



 

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-06168-15 

19 (48) 
  

Taulukko 3.  Suurimmat tuntikohtaiset tehot. Huomattava, että lyhyemmän aika-askeleen 
huipputehot ovat suurempia, sekä simuloinnissa, että todellisuudessa. 

Jäähdytystehon 2012 säätiedoilla 

kW 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

ei aurinkosuojausta aurinkosuojaus 

Pientalot 3 3 1 1 

Kerrostalot 11 24 0 18 

Toimistorakennukset 161 147 73 76 

Opetusalan rakennukset 184 184 159 158 

Jäähdytystarve 2030 säätiedoilla 

kW 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

ei aurinkosuojausta aurinkosuojaus 

Pientalot 4 4 1 2 

Kerrostalot 14 26 2 20 

Toimistorakennukset 169 153 83 84 

Opetusalan rakennukset 204 204 176 175 

 

Taulukko 4.  Suurimmat tuntikohtaiset ominaistehot 

Jäähdytystehon 2012 säätiedoilla 

W/m2 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

ei aurinkosuojausta aurinkosuojaus 

Pientalot 23 24 4 9 

Kerrostalot 10 21 0 16 

Toimistorakennukset 90 82 41 42 

Opetusalan rakennukset 76 76 66 65 

Jäähdytystarve 2030 säätiedoilla 

W/m2 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

Ennen 
v. 2010 

rakennetut 

2015-2030 
rakennetut 

ei aurinkosuojausta aurinkosuojaus 

Pientalot 26 26 6 11 

Kerrostalot 12 23 2 17 

Toimistorakennukset 94 85 46 47 

Opetusalan rakennukset 84 84 73 72 
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3. Skenaariot jäähdytystarpeelle 2030 

3.1 Rakennuskanta 2015 

Rakennuskannan kerrosala oli vuonna 2015 noin 590 miljoonaa neliömetriä (Kuva 13). 

Eniten jäähdytysjärjestelmiä asennetaan liike-, toimisto- ja julkisten rakennuksiin. 

Niiden osuus rakennuskannasta on 17 prosenttia.  

 

 

Kuva 13. Rakennuskannan kerrosala vuonna 2015. 

Väestön maantieteellinen sijoittuminen kertoo suoraan varsinaisten asuinrakennusten 

sijoittumisen ja edelleen toimitilojen sijoittumisen, koska työpaikat ja erilaisten palvelut 

sijoittuvat sinne, missä näitä käyttävät ihmisetkin ovat.  

Kaupungistumisen myötä taajamien osuus koko maan väestöstä ja rakennusten 

kerrosalasta on kasvanut. Vuonna 2014 noin 85 prosenttia suomalaisista asui 

taajamissa. Vuosina 1990–2014 taajamien pinta-ala on kasvanut lähes 40 prosenttia, 

taajamissa sijaitsevien rakennusten kerrosala noin 55 prosenttia ja asukasmäärä noin 

18 prosenttia. Tiheille taajama-alueille (~asemakaavoitetuille alueille) sijoittui noin 78 

prosenttia koko maan asukkaista ja rakennusten kerrosalasta (Taulukko 5). Tiheän 

taajaman kasvuvauhti vuosina 1990–2014 on ollut nopeampaa kuin kaikilla taajama-

alueilla yhteensä.  

  

Julkiset 
rakennukset

7 %
Liike ja toimisto

10 %

Teollisuus ja 
varasto

10 %

Muut
24 %

Omakotitalot
27 %

Rivi- ja 
kerrostalot

22 %

Rakennuskanta 2015, yht. 590 milj.m2



 

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-06168-15 

21 (48) 
  

Taulukko 5. Asemakaavoitettua aluetta vastaavien tiheiden taajama-alueiden pinta-alan, 
asukasmäärän ja rakennusten kerrosalan muutos vuosina 1990–2014. Tietolähteenä on 
käytetty SYKEn aluerajauksia ja maankäyttötietoja sekä Tilastokeskuksen tietoja 
väestöstä ja rakennuskannasta, johon ei sisälly maatalousrakennuksia tai vapaa-ajan 
asuntoja. 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Muutos 

1990–2014 

Maa-ala, km
2
 2 633 2 876 3 065 3 339 3 571 3 724 41,5 % 

Asukasmäärä 3 479 000 3 652 000 3 781 000 3 916 000 4 072 000 4 206 000 20,9 % 

Osuus koko maan väestöstä 70,5 % 72,2 % 73,7 % 75,3 % 76,6 % 77,8 % 7,3 %-yks. 

Asukastiheys (as./km
2
) 1321 1270 1234 1173 1140 1129 -14,5 % 

Kerrosala (milj. k-m
2
) 227,9 252,9 277,4 309,7 335,5 358,4 57,2 % 

Osuus koko maan kerrosalasta 74,9 % 75,6 % 76,4 % 77,0 % 77,5 % 77,8 % 2,9 %-yks. 

Aluetehokkuus (k-m
2
/m

2
) 0,087 0,088 0,091 0,093 0,094 0,096 11,2 % 

 

Aluetehokkuus vaihtelee paljon asemakaava-alueiden sisällä. Aluetehokkuudeltaan alle 

0,1 asuinalueet on tyypillisesti suhteellisen väljiä pientaloalueita, ja 

aluetehokkuudeltaan 0,10–0,15 asuinalueet tiiviitä pientaloalueita. Tätä tiiviimmin 

rakennetut asuinalueet ovat yleensä kerrostalovaltaisia. Keskusta-alueet on yleensä 

rakennettu tiiviisti, mutta muilla palveluiden ja teollisuuden alueilla 

rakentamistehokkuudessa on eroja alueittain ja toimialoittain.   

Vain Helsingin kaupungin asemakaavoitettua aluetta vastaavalla tiheällä taajama-

alueella koko alueen keskimääräinen aluetehokkuus oli yli 0,3. Turun, Tampereen ja 

Kuopion kaupunkien tiheällä taajama-alueella keskimääräinen aluetehokkuus oli yli 

0,15. Näiden lisäksi 29 muulla kunnittain jaotellulla tiheällä taajama-alueella 

keskimääräinen aluetehokkuus sijoittui välille 0,10–0,15. Lähes 250 eri kunnassa 

sijaitsevalla erillisellä tiheän taajaman alueella keskimääräinen aluetehokkuus vaihteli 

välillä 0,05–0,10 (Kuva 14). 
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Kuva 14. Asemakaavoitettua aluetta vastaavat tiheät taajama-alueet kunnittain 
keskimääräisen aluetehokkuuden ja rakennusten yhteen lasketun kerrosalamäärän 
mukaan vuonna 2014. Taajamat on tarkastelussa leikattu kuntarajalla, siten että 
taajaman eri kunnassa sijaitsevia osia käsitellään omina alueinaan. Lähde: SYKE.  
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3.2 Rakennuskanta 2030 

3.2.1 Väestökehitys 

Pääsuunnan rakennuskannan muutoksille antaa väestökehitys. Suomen väestön määrä 

tulee kasvamaan ainakin vuoteen 2060 saakka, minne ulottuu Suomen virallinen 

väestöennuste (Tilastokeskus, 2015). Tämän ennusteen mukaan Suomen väkiluku olisi 

noin 5,8 miljoonaa henkilöä. Oheinen alueellinen väestökehityksen kuva (Kuva 15) 

kertoo myös tulevan uudisrakentamisen sijoittumisen.   

Uusimmassa väestöennusteessa nettomaahanmuutto on 17 000 henkilöä. Käynnissä 

oleva kansainvaellus voi tuoda Suomeen turvapaikanhakijoita ja nostaa merkittävästikin 

maahanmuuton määrää. 50 prosentin lisäys maahanmuutossa nostaisi Suomen 

väkiluvun 6 miljoonaan asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. 

 

 

Kuva 15. Kuntien suhteellinen väestönkasvu. 
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Suurimmassa osassa maata on päädytty väestön kehityksen suhteen supistuvaan 

kierteeseen, jossa nuoret muuttavat kasvaville kaupunkiseuduille eikä luonnollista 

väestön kasvua enää ole. Tämä kehitys vähentää myös maalta muuttoa. Supistuvilla 

alueilla sekä asuntoja että toimitiloja jää tyhjilleen.  

Kasvu keskittyykin harvalukuisille kaupunkiseuduille.  Näissä ollaan vastavuoroisesti 

positiivisessa kierteessä, jossa väestön määrä kasvaa sekä luonnollisen väestön kasvun 

seurauksena että kotimaisen ja ulkomaisen nettomuuton ansioista.  

Mikäli Suomen talous kohenee, on mahdollista, että kaupungistumiskehitys voimistuu ja 

erot alueiden välillä kasvavat. Siinä tapauksessa 14 suurimman kaupunkiseudun ja 

erityisesti Helsingin seudun väestön kasvu kiihtyy lisäten merkittävästi 

asuntotuotannon tarvetta.   

3.2.2 Asuntotuotanto 

Väestöennusteista ja rakennuskannan poistumasta johdettuna asuntotuotantotarve on 

keskimäärin 26 500 + 2 500 asuntoa aikavälillä 2011–2020 ja 25 000 + 2 600 aikavälillä 

2011–2030 (Kuva 16). Tulokseen on päädytty laskemalla vaihtoehtoisia kehityspolkuja 

väestökehitykselle ja asuntokannan poistumalle (Vainio et al. 2012). Väestö ja samalla 

asuntotuotanto keskittyvät 14 suurimmalle kaupunkiseuduille.  

Asuntotuotanto jaetaan omakotitaloihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin (Kuva 17). 

Tyyppien markkinaosuudet ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Markkinaosuuksia ovat 

ohjanneet kotitalouksien preferenssien lisäksi mm. rahoituksen saatavuus, suhdanteet, 

asuntopolitiikka ja kuntien kaavoitus.  

Tulevasta kehityksestä on ollut vallalla sekä asuntotuotannon pientalovaltaistuminen 

että kerrostalovaltaistuminen. Pientalovaltaistumisen on ennakoitu olevan seurausta 

elintason noususta. Nykyisin kerrostalovaltaistumista puoltaa sekä väestön 

keskittyminen kaupunkeihin että ekotehokkuustavoitteet. Asuntomarkkinoiden 

mosaiikkiluonteesta johtuen todisteita löytyy molemmille näkökannoille.  
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Kuva 16. Uudisasuntotuotannon skenaariot. 

Suomen taloudessa on ollut nousukausi mm. 1970-luvun alussa ennen ensimmäistä 

energiakriisiä, 1980-luvun lopussa kun pääoman vapaa liikkuvuus sallittiin ja 

rahoitusmarkkinat vapautuivat ja 1990-luvun lopussa Nokia- ja ICT-boomin 

aikaansaamana. 1970-luvun alussa maalta muutettiin kaupunkeihin, joiden väestön 

kasvuun vastattiin mittavalla kerrostalorakentamisella lähiöihin. 1980-luvuilla 

rakennettiin omakotitaloja ja rivitaloja. 1990-luvulla rakennettiin jälleen kerrostaloja 

lähinnä siksi, että rakentaminen keskittyi kaupunkeihin. 

Matalasuhdanteita Suomen taloudessa on ollut 1990-luvun alussa ja vuoden 2008 

jälkeen johtuen kansainvälisestä finanssikriisistä. 1990-luvun alussa rakennettiin Hitas-

tuotanto Helsinkiin ja jonkin verran omakotitaloja muualle Suomeen. Tuoreimmassa 

matalasuhdanteessa omakotitalojen rakentaminen on romahtanut. Kerrostaloja 

rakennetaan kasvukeskuksiin.  

Kotitalouksien preferensseihin vaikuttaa ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja 

julkisuudessa käytävä keskustelu. Esimerkiksi Helsingissä on havaittu ilmiö, että 

lapsiperheet ovat valmiita tinkimään asunnon koosta ja jäämään kaupunkiin sen sijaan 

että muuttaisivat kehyskuntiin isompaan asuntoon.  
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Kuva 17. Asuntotuotannon rakenne. Taloustilanteen ollessa hyvä, kerrostalojen osuus on 
vähentynyt (1980-luku). Heikko talouskehitys ja yhteiskunnan rakennemuutokset ovat 
lisänneet kerrostalojen rakentamista (1970-luvun alku, 1990-luku, 2010-luku). 
Väestönkasvun keskittyminen kaupunkeihin tulee lisäämään kerrostaloasuntojen osuutta. 

3.2.3 Muu talonrakentaminen 

Muu talonrakentaminen (Kuva 18) tuottaa tiloja joko ihmisten perustarpeisiin (liiketilat, 

koulut, päiväkodit) tai yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin (toimistot, liiketilat). 

Tilat rakennetaan pääosin sinne, missä sijaitsevat väestökeskittymät.   

Julkisten rakennusten (koulut, päiväkodit) rakentaminen riippuu väestökehityksestä. 

Pitkään jatkuneen vilkkaan muuttoliikkeen takia uusia julkisia palvelutiloja on 

rakennettava, vaikka kuntien taloustilanteen puolesta siihen ei olisi edellytyksiä. 

Muuttotappioalueilla tiloja jää vajaakäyttöön tai tyhjäksi, kun samaan aikaan 

kasvukeskuksissa podetaan jälleenrakennuskauden ongelmista eli joudutaan 

väliaikaisratkaisuihin liian nopean väestönkasvun takia. Uusia rakennuksia on myös 

rakennettu korvaamaan sisäilmaongelmien vaivaamia vanhoja rakennuksia. 

Liikerakennuksille ominaista on muita rakennustyyppejä selvästi lyhyemmät elinkaaret. 

Rakennuksia puretaan osin tai kokonaan konseptin tai vuokralaisen vaihtuessa. 

Toistaiseksi nettikaupan kasvu ei ole vaikuttanut liikerakennusinvestointeihin.   

Liikekiinteistösijoituksiin on ollut myös saatavilla edullista lainarahaa, joka on osaltaan 

mataloittanut hankkeiden käynnistyskynnystä. 

Historiassa toimistorakentaminen reagoi suhdannetilanteisiin. Huolimatta tyhjistä 

toimistotiloista, uusien tilojen kysyntää on viime vuosina saatu aikaan vanhoja tiloja 
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houkuttelevammalla tarjonnalla sekä sillä, että kiinteistösijoituksiin on ollut saatavilla 

edullista lainarahaa. 

   

Kuva 18. Muun talonrakentamisen toteutunut kehitys ja skenaarioiden vaihteluvälit 
(rasterit). Rasterin alin osoittaa rakentamisen määrän lamassa ja yläreuna 
korkeasuhdanteessa. 

3.3 Liiketoimintaympäristö 

Rakennusten jäähdytystarpeen skenaariot on rakennettu erilaisiin 

toimintaympäristöihin. Eroja toimintaympäristöihin tuo erityisesti talouskehitys ja 

aluerakenteen kehitys. Ero konkretisoituvat uudisrakentamisen rakenteessa, määrässä 

ja sijoittumisessa. Kaikissa skenaarioissa käytetään samaa säävuotta. 

3.3.1 Talous 

Yleistä talouskehitystä mitataan bruttokansantuotteella. Bruttokansantuotteen 

kehityksen oletetaan noudattavan joko valtionvarainministeriön melko matalan 

talouskehityksen ennustetta. Vaihtoehtoina tälle on talouden merkittävä piristyminen ja 

tai talouden taantuma entisestään. Korkeasuhdanne saadaan työllistävien toimialojen 

myönteisellä kehityksellä. Taantuman syveneminen puolestaan uusilla ulkoisilla 

tapahtumilla, kuten on käynyt 2000- ja 2010 luvuilla, jolloin finanssikriisi ja Krimin 

valtauksen käynnistämät pakotteet ovat tuottaneet ongelmia Suomen taloudelle.  
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3.3.2 Aluerakenne 

Muuttoliike ja maahan muutto ovat keskittäneet väestöä suurille kaupunkiseuduille, 

erityisesti Helsinkiin ja sen talousalueelle. Muuttovoittoa saaneet alueet ovat päätyneet 

positiiviseen kierteeseen, jossa ne vahvistuvat sekä luonnollisen väestönkasvun että 

aikuisia houkuttelevien työmarkkinoiden ansiosta. Osittain tämä on ollut myös 

seurausta kaupunkiseutujen kehitystä suosivasta politiikasta. Vaihtoehto kaupunkien 

vahvistumiselle on alueiden tasapuolisempi kehitys, jolloin väestökasvu jakaantuisi 

laajemmalle alueelle.  

Suomen viralliset väestöennusteet estimoidaan kolmen vuoden toteutuneen kehityksen 

perusteella. Vuoden 2015 ennusteen perusteena ovat viime vuodet, jolloin talous on 

kehittynyt heikosti ja tämä on aivan viime vuosina hidastanut Etelä-Suomen kaupunkien 

väkiluvun kasvua. Väli- ja Pohjois-Suomessa väestö on keskittämässä voimakkaasti 

maakuntakeskuksiin. 

3.3.3 Asuntorakentaminen 

Uusien asuntojen rakentamisen tarve riippuu asuntokuntien määrän kasvusta, 

nettomaahanmuutosta ja aluerakenteen kehityksestä. Asuntokuntien määrä on 

seurausta väestön ikärakenteesta eikä sen suuntaa voi juurikaan varioida. 

Maahanmuutolle ja aluerakenteen kehitykselle sen sijaan voi olla erilaisia 

kehityspolkuja. Nettomaahanmuutossa voidaan palata aikaan ennen EU jäsenyyttä, 

jolloin maastamuutto ja maahanmuutto olivat tasoissa. Mahdollista on myös 

nettomaahanmuuton pysähtyä nykyiselle tasolle (17 000 henkilöä) tai kasvaa samaan 

tahtiin, mitä se on tehnyt 2000 lähtien. 2015 poikkeuksellisen pakolaisvirran vaikutus 

on toistaiseksi arvailujen varassa, sillä kaikille Suomeen tulleille ei tulla myöntämään 

turvapaikkaa. Nettomaahanmuutto voi lisääntyä 20 000 – 30 000 henkilöllä ja jatkua 

useita vuosia tai jäädä hetkelliseksi piikiksi (Pyykkönen, 2015). 

Aluerakenteen kehitys voi korostaa kerrostalorakentamista, mikäli väestönkasvu 

keskittyy kaupunkeihin ja kaupungit suosivat täydennysrakentamista. Kaupunkien 

väestönkasvu voi johtaa myös hajaantuvaa yhdyskuntarakenteeseen, mikä merkitsee 

pientalorakentamisen lisääntymistä. Mikäli muuttoliikettä hillitään ja maahanmuuttokin 

ohjataan tasaisemmin eri puolelle Suomea, vähenee asuntorakentamisen tarve 

merkittävästi.  
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3.3.4 Muu talonrakentaminen 

Muuhun talonrakentamiseen vaikuttaa aluerakenteen kehitys ja asuntotuotannon 

sijoittuminen. Mikäli muuttoliikettä hillitään, pystyään palvelut tuottamaan jo olemassa 

olevissa rakennuksissa. Väestön keskittyminen kaupunkiseuduille puolestaan merkitsee 

liike- ja julkisten palvelurakennusten rakentamista. Liikerakentamista voi hillitä 

nettikaupan lisääntyminen.  

Matalasuhdanteenkin aikana toimistoja on rakennettu, koska kysyntää on onnistuttu 

luomaan houkuttelevalla tarjonnalla. Tuottavuustavoitteet ja työn tekemisen uudet 

muodot voivat tulevaisuudessa hillitä toimistorakentamista. Päinvastainenkin kehitys 

on mahdollista, jos elinkeinorakenne uudistuu ja tuo kokonaan uudenlaisia tilatarpeita. 

Uudet teollisuustoimialat eivät välttämättä tarvitse toimitiloikseen teollisuushalleja 

vaan toimistotyyppisiä rakennuksia.  

3.4 Rakennusten jäähdytystarveskenaariot  

Jäähdytysenergian tarpeeseen vaikuttaa rakentamisen määrä, rakenne ja laatu. Niukat 

taloudelliset resurssit tarkoittavat uudisrakentamisen laadusta tinkimistä. Jotta 

rakennuskustannukset kestävät kohtuullisina, riisutaan rakennuksista ei-pakolliset 

rakenteet ja varusteet asennettavaksi tuonnempana. Eteneminen suunnitellusti tai 

etunojassa kohti nollaenergia-rakentamista merkitsisi laatutason nostamista. 

3.5 Skenaarioiden kuvaukset 

Taulukko 6 esittää yhteenvedon skenaarioista. 

Bau (business as usual): Taloudellinen toimintaympäristö on valtionvarainministeriön 

arvion mukainen eli perustuu hitaaseen talouskasvuun. Alue- ja yhteiskuntarakenteen 

kehitys jatkaa samalla linjalla, mitä viime vuodet. Tämä tarkoittaa väestön keskittymistä 

kaupunkeihin. Kaupungeissa väestö sovitetaan mahdollisuuksien mukaan rakennetun 

ympäristön sisälle. Tämä tarkoittaa täydennysrakentamista ja alueiden uusiokäyttöä. 

Asuntotuotannossa painottuu kerrostalorakentaminen. Tyhjilleen jäävät rakennukset 

voivat odottaa jonkin aikaa mahdollista uutta käyttöä. 
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Haja: Talous kehittyy ennakoitua myönteisemmin mm. biotalouden ansiosta. 

Talouskasvu jakaantuu laajalle myös muihin maakuntiin kuin Uusimaalle.  Maan 

sisäinen muuttoliike tasoittuu ja myös maahanmuuttoa ohjautuu tasaisemmin koko 

maahan. Nykyinen rakennuskanta riittää pidemmälle, joten uudisrakentaminen 

vähäisempää kuin BAU skenaariossa. Asuntotuotannossa painottuvat pientalot. 

Kiinteistökohtainen energiantuotanto yleistyy. 

 

Duo: Talous kehittyy selvästi myönteisemmin elinkeinorakenteen uusiutumisen myötä.  

Yhteiskuntarakenne duopolisoituu: rakennetaan korkeita liikekeskustan rakennuksia ja 

korkeatasoisia kerrostaloja sekä uusia kaupunkipientalo-alueita. Laadukasta 

rakentamista ml. vapaa-ajan asunnot. 

 

Lama: Talous taantuu nykyisestä ja muuttoliike vähenee. Pärjätään vähäisemmillä 

uudisrakentamisen määrillä, koska palvelut pystytään tuottamaan yksissä tiloissa 

isommalle määrälle väestöä. Tyhjiä toimitiloja muokataan uusiokäyttöön ja hyväksytään 

myös laatutasosta tinkiminen. 

 

Taulukko 6. Yhteenveto skenaarioista 

 Bau Haja Duo Lama 

Talous 
Nykyinen 
hidas 
talouskasvu 

Kohtuullinen 
talouskasvu 

Nopea 
talouskasvu 

Talouskasvu 
hidastuu 

Alue- 
rakenne 

Nykyinen 
rakenne 

Hajaantuva 
kehitys 

Kaupungit 
kasvavat  
(uusia alueita) 

Nykyinen 
rakenne 

Asunto-
rakentaminen 

Korjaus-
rakentaminen 
korostuu 

Pientalo- 
valtaista 

Korkeita 
kerrostaloja & 
kaupunki-
pientaloja 

Vuokra-
asuntoja 

Toimitila-
rakentaminen 

Uusia, vanhat 
ja a  tyhjilleen 

Tilatarve 
va henee, eta tyo t 
korostuvat 

Korkeaa ja 
tiivista  

Va henee 

Energia 
Nykyiset 
järjestelmät 

Kiinteisto -
kohtaiset 
ja rjestelma t; 
uusiutuvia 

Nykyiset 
ja rjestelma t; 
suunnitellusti 
nzeb kohti 

Nykyiset 
ja rjestelma t 
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3.6 Jäähdytystarve skenaarioissa 

Toimintaympäristön ja rakentamisen rakenteen suhteen erilaistetuissa skenaariossa 

(Kuva 19) pientalot on oletettu varustetuksi kokonaan aurinkosuojin (kaihtimet, 

rullaverhot, tms). Isommista rakennuksista on oletettu puoliksi aurinkosuojatuiksi ja 

puolet ilman aurinkosuojausta. Aurinkosuojauksen huomioimisella pyritään myös 

relevantille potentiaaliselle jäähdytysmarkkinoiden tasolle kaukojäähdytyksen kannalta. 

Toinen jäähdytystarpeen kasvua vähentävä tekijä on se, ettei koko uudisrakentaminen 

kasvata rakennuskantaa vaan korvaa osan käytöstä poistuvasta rakennuskannasta. 

 

Kuva 19. Jäähdytysenergian tarve toimintaympäristön kehityksen suhteen. 

BAU skenaario on alueellistettu kunnille niiden vuoden 2015 rakennuskannan ja 

ennakoidun uudisrakentamisen perusteella. Kuvan (Kuva 20) kuntatarkastelu on tehty 

siten, että rakennusten jäähdytystarve (kWh) on jaettu kunnan rakennetulla maapinta-

alalla (m2). Jakolaskun tuloksena on jäähdytysenergiatiheys kunnittain. Kuten edellä 

esitetty taajamakuva (Kuva 20) kertoo, maapinta-alaltaan suurissakin kunnissa väestö ja 

rakennukset keskittyvät lopulta pienelle alueelle. 

Jäähdytysenergiatiheys on Helsingissä aivan omaa luokkaansa (1,65 kWh/m2-

rakennettu maapinta-ala) verrattuna muuhun maahan tai edes muihin suuriin 

kaupunkeihin. Seuraavaksi suurimmat tiheydet (~0,6 kWh/m2-rakennettu maapinta-

ala) löytyvät Espoosta, Vantaalta, Tampereelta ja Turusta.  
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Kuva 20. Jäähdytysenergiatiheys kunnittain (rakennusten jäähdytystarve kWh jaettuna 
rakennetun maan pinta-alalla). 

3.7 BAU skenaarion herkkyystarkastelu 

BAU skenaarioille on laskettu vaihtoehdot (Kuva 21) olettaen, että 1) kaikki 

rakennukset on varustettu hyvin aurinkosuojin (kaihtimet, rullaverhot, tms.), 2) kaikki 

pientalot on varustettu aurinkosuojin ja isoista rakennuksista puolet on oletettu 

aurinkosuojatuiksi ja puolet vaille aurinkosuojausta, 3) rakennuksissa ei ole 

aurinkosuojausta. Ero vaihtoehtojen yksi ja kolme välillä 2,5 kertainen.   
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Kuva 21. Jäähdytysenergian tarve aurinkosuojauksen mukaan. 

Osittain aurinkosuojattuna kiinteistöjen jäähdytykseen kuluu energiaa vuosittain noin 

1400 gigawattituntia (Kuva 21 vaihtoehto 2). Trendiennusteen mukaan näillä oletuksilla 

laskettu jäähdytystarve kasvaa 1700 gigawattituntiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 

2014 kaukojäähdytyksen markkinaosuus realistisesti määritellystä jäähdytystarpeesta 

on reilu 10 prosenttia. Myynnin määrän kasvun on mahdollista jatkaa nykyisellä 

kasvuvauhdilla seuraavan 15 vuoden ajan, jolloin toimitusten määrä kasvaisi 20 GWh 

vuodessa. Markkinaosuus kasvaisi lähes 30 prosenttiin relevantista jäähdytystarpeesta. 

Tämä vaatisi kuitenkin talouden piristymisen, Mikäli matalasuhdanne pitkittyy, jää 

kasvu pienemmäksi.  

Kaukojäähdytykselle potentiaalisimpia kohteita ovat korkealuokkaiset asuinkerrostalot, 

liike- ja toimistorakennukset sekä julkiset rakennukset, jotka sijoittuvat kaupunkien 

tiheimmin rakennetuille alueille tai muodostavat muutoin rakennuskeskittymiä 

(esimerkiksi vapaa-ajan viettokeskuksia).  

Uusia potentiaalisia kohteita löytyy sekä nykyisestä rakennuskannasta että 

uudisrakennuksista. Olemassa olevassa rakennuskannassa otollisin ja taloudellisesti 

järkevin kohta liittyä kaukojäähdytykseen on silloin, kun kiinteistökohtaisen 

järjestelmän tekninen käyttöikä on lopussa ja on joka tapauksessa investoiva uuteen 

järjestelmään. Sekä vanhojen rakennusten että uudisrakennusten kohdalla vaihtoehtona 

voi olla liittyminen kaukolämpöverkostoon tai suppeampaan alueelliseen verkostoon. 

 

Nykyisin kaukojäähdytystä tarjoavat yritykset laajentavat jakeluverkostoa sen mukaan, 

mitä kiinteistöjen omistajat ovat kiinnostuneita liittämään kiinteistönsä 
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kaukojäähdytykseen. Kiinnostusta kaukojäähdytykseen on ollut. Muun muassa uusiin 

asuinkerrostaloihin tehdään varauksia, jotta liittyminen olisi myöhemmin mahdollista.    

Nykyiset kaukojäähdytysjärjestelmät on rakennettu tai niitä ollaan rakentamassa 

Suomen suuriin kaupunkeihin. Samoihin suuriin kaupunkeihin tulee keskittymään 

tuleva uudisrakentaminen.  

Suuret rakennukset (asuinkerrostalot, liike- ja toimistorakennukset, julkiset 

rakennukset) kaupungeissa ja muissa rakennuskeskittymissä ovat liitetty 

kaukolämpöön. Tuleva uudisrakentaminen pyritään Suomessa ohjaamaan sisälle 

rakennettuun ympäristöön eli olemassa olevan kaukolämpöverkoston piiriin. Tähän 

ympäristöön on mahdollista sovittaa hybridiratkaisuja, joissa yhdistyvät lämmön ja 

jäähdytyksen toimitukset (combined heating and cooling, CHC). Pidemmälle vietynä 

rakennuksia voisi käyttää aurinkolämmön keräysyksikkönä, joista ylilämpö otettaisiin 

talteen kaukolämpöverkostoon (Shemeikka et al., 2015).  

3.8 Jäähdytysliiketoiminta Euroopassa 

Euroopassa rakennusten jäähdytysmarkkinoiden arvioidaan kehittymättömät 

verrattuna Yhdysvaltojen tai Japanin markkinoihin (Taulukko 7). 

Taulukko 7. Jäähdytettyjen rakennusten osuus (Werner, 2006). 

% potentiaalisista 
markkinoista 

Yhdysvallat Japani Eurooppa 

 

EU27 

(2015) 

Toimitilat 80 % 100 % 27 % 51 % 

Asuinrakennukset 65 % 85 % 5 % 9 % 

 
Jäähdytys tulee yleistymään toimitiloissa, koska on havaittu, että jo 20 prosenttia 

jäähdytyksellä (ilmastoinnilla) varustettua tilaa vaikeuttaa muiden (ilmastoimattomien) 

toimitilojen vuokraamista ja laskee niiden vuokria. Asuinrakennuskannassa merkittävä 

ajuri on kesien kuumuus ja hidaste heikko talouskehitys. Euroopan matalan tulotason 

maissa ilmastointi on harvinainen vaikka kesät niissä olisivatkin kuumia. 

Euroopan rakennusten (EU27) jäähdytysmarkkinoiden kehityksestä on laadittu ennuste 

olettaen, että kaikki potentiaaliset kohteet varustetaan jäähdytyksellä (Kuva 22).   
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Potentiaaliset markkinat on laskettu 1220 TWh kokonaismarkkinoista, joista 65 

prosenttia sijoittuu viiteen suurimpaan maahan Italiaan, Espanjaan, Ranskaan, Saksaan 

ja Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin. Potentiaalisina markkinoina on pidetty toimitilojen 

osalta 80 prosenttia ja asuinrakennuksista 13 prosenttia. Ennen globaalia finanssikriisiä 

jäähdytysmarkkinoiden kasvu arvioitiin selvästi isommaksi. Vuoteen 2030 

markkinoiden arvioitiin kasvavan 700 TWh:iin, uusimman ennusteen mukaan enää 500 

TWh:iin. Talouden lamaantuminen on hidastanut selvästi jäähdytysmarkkinoiden 

kasvua (Werner, 2006). 
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Kuva 22. Rakennusten potentiaalisimpien jäähdytysmarkkinoiden kasvu EU27 maissa. 
(Rescue, 2013). 

Euroopan jäähdytysmarkkinoista kaukojäähdytyksen osuus noin prosentti, 3 TWh. 

EU27 maista eniten kaukojäähdytystä tuotetaan Ranskassa (0,9 TWh), Ruotsissa (0,9 

TWh), Saksassa (0,3 TWh), Suomessa (0,19) ja Norjassa (0,15 TWh). Kaukojäähdytys on 

yleistynyt maissa, joissa on totuttu kaukolämmitykseen.  

Kaukojäähdytyksen markkinaosuuden kasvattamisen arvioidaan vaativan suotuisaa 

liiketoimintaympäristöä ja investointeja. Tästä syystä on arvioitu, että 

kaukojäähdytyksen määrä Euroopassa pysyisi nykyisellä tasolla. Ruotsin mallin 

mukainen kehitys nelinkertaistaisi kaukojäähdytyksen kulutuksen vuoteen 2030 

mennessä.   

Euroopan jäähdytysmarkkinoiden yhteisenä ajurina pidetään ilmastotavoitteita. Niiden 

yhtenä seurauksena arvioidaan olevan sähkön kysynnän kasvu, joka tulee olemaan 
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ongelma vanhoissa kaupungeissa. Rakennusten jäähdytyksen tuottaminen tehokkaasti 

muutoin kuin suoralla sähköllä olisi yksi keino vähentää sähköverkon kuormitusta. 

Jäähdytysmarkkinoiden kehittymisen esteinä pidetään mm. osaamisvajetta ja sitä, että 

energiayritykset toimivat hyvin teknologiaorientoituneesti.  Energiayhtiöille 

suositellaankin orientoitumista nykyistä enemmän liiketoiminnan kehittämiseen sekä 

sähkön ja lämmön yhteistuotannon ohella tai sijaan myös lämmön- ja jäähdytyksen 

yhteistuotantoon. 

Monissa maissa korostetaan yksilön oikeutta omiin valintoihin, joka näkyy mm. siinä, 

ettei rakennuksissa ole keskitettyjä järjestelmiä vaan jokainen kotitalous tai yritys 

hankkii itse palvelut, jotka esimerkiksi Suomessa hoidetaan rakennuskohtaisesti. Muun 

muassa seurauksena tästä, puuttuu tieto jäähdytyksen kustannuksista ja vaikutuksista, 

joten vaihtoehtoisten ratkaisujen paremmuuden perusteleminen vaatii runsaasti työtä. 

4. Rakennusten jäähdytys liiketoimintana 

4.1 Esimerkkejä jäähdytyksen tuotannosta liiketoimintana 

Energialaitokset toimittavat jäähdytystä ainakin näillä kahdeksalla paikkakunnalla: 

 Helsingissä (Helen Oy) vuodesta 1998 

 Turussa (Turku Energia Oy), vuodesta 2000 

 Lahdessa (Lahti Energia Oy), vuodesta 2000 Sibeliustalolle 

 Lempäälässä (Lempäälän Lämpö Oy), vuodesta 2008 

 Espoossa (Fortum Power and Heat Oy), vuodesta 2012 

 Tampereella (Tampereen Sähkölaitos Oy), vuodesta 2012  

 Porissa (Pori Energia Oy), vuodesta 2012 

 Jyväskylä (Jyväskylän Energia Oy), vuodesta 2016 

 Oulu Energia Oy on tutkinut useita alueita, mutta ei ole aloittanut jäähdytysliiketoimintaa 

toistaiseksi. 

Helen Oy myy kaukojäähdytystä Helsinkiin. Helen Oy:n kaukojäähdytysjärjestelmä on 

laajuudessaan Euroopan kolmanneksi suurin. Jäähdytysenergia tuotetaan pääosin 

lämpöpumppulaitoksessa Katri Valan puiston alla Helsingin Sörnäisissä. Jäähdytysvettä 

säilytetään vesivarastoissa mm. Esplanadin alla (35 000 m3) ja Pasilassa (11 500 m3). 

Vuonna 2014 kaukojäähdytystä tuotettiin 130 GWh. 

Useammalle kiinteistölle yhteisesti tuotetun jäähdytyksen tarjonta aloitettiin jo vuonna 

1998 Pitäjänmäellä, 2000 Ruoholahdessa, 2002 Hermannissa sekä Vallilassa ja 2003 

Kampissa mutta varsinaisen kaukojäähdytyksen tuotanto käynnistyi vuonna 2005.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaukoj%C3%A4%C3%A4hdytys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaukoj%C3%A4%C3%A4hdytys
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Turku Energia Oy aloitti jäähdytyksen toimittamisen vuonna 2000 Biolaaksossa ja 

Kupittaalla. Kiinteistöasiakkuuksia oli vuonna 2015 yli 70. Suurin osa 

jäähdytysenergiasta tuotetaan Kakolan lämpöpumppulaitoksella, missä jäteveden-

puhdistamolla käsitellystä jätevedestä siirretään lämpö kaukolämpöverkkoon ja 

jäähtyneellä jätevedellä viilennetään kaukojäähdytysverkostoa. Vikatilanteita varten 

jäähdytysenergiaa tuotetaan varatuotantolaitoksella. Kaukojäähdytystä hyödyntävät 

pääasiassa isot liike- ja toimistokiinteistöt sekä sairaalat (TYKS). Kaukojäähdytys-

verkostoa laajennetaan Turun keskustassa.  

 
Tampereen Sähkölaitos Oy alkoi toimittaa jäähdytystä vuonna 2012. Vuonna 2015 

jäähdytystä ostavia kiinteistöjä oli kymmenkunta. Parhaillaan rakennetaan siirtoputkia 

Kaupista kaupungin keskustaan. Näsijärven syvänteen kylmää käyttävä tuotantolaitos 

tullaan ottamaan käyttöön 2017. Liiketoiminnan kannalta tärkeitä asiakkaita ovat olleet 

tähän mennessä mm. Tampere-talo ja yliopistosairaala (Tays). Mittava Viiden tähden 

keskusta -kehityshanke lisää lähivuosikymmeninä korkeatasoista asuntorakentamista 

sekä liike- ja toimistorakentamista jäähdytysverkoston piirissä.  

 

Fortum Power and Heat Oy omistaa Tukholmassa yhden maailman suurimmista 

kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä.  Tukholmassa käytössä on ”avoin 

kaukolämpö” -tuote, jossa käydään kauppaa kaksisuuntaisesti asiakaskiinteistöjen 

kanssa.  

Suomessa Fortum tarjoaa kaukojäähdytystä Espoossa Tapiolassa, Matinkylässä ja 

Suomenojalla/Finnoossa. Verkostoa pyritään laajentamaan muihin Espoon 

kasvukeskuksiin. Jäähdytyksestä yli 90 prosenttia tuotetaan Tapiolan 

jäähdytyskeskuksessa. Mittavat talonrakennushankkeet Länsimetron asemien 

läheisyydessä ja metroasemat tuovat asiakkaita Fortumin kaukojäähdytykselle. 

Fortum tulee tekemään kokonaisvastuusopimuksen Espoon sairaalan lämmityksestä ja 

jäähdytyksestä.  Sairaalan tilojen ylilämpö hyödynnetään kaukolämmityksessä eli myös 

muiden espoolaisten kiinteistöjen lämmityksessä. On laskettu, että Espoon sairaalan 

ylijäämälämmöllä voidaan lämmittää noin 50 omakotitaloa. 

 

Lahti Energia Oy vastaa Sibelius -talon jäähdytyksestä ja suunnittelee 

kaukojäähdytyksen toimittamista Ranta-Kartanon alueelle Teivaan voimalaitokselta. 

Päätöstä rakentamista ei ole kuitenkaan tehty. Lahdessa kaukojäähdytysverkoston 
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tuottamisen esteenä pidetään sitä, ettei kylmän tuotantoon pystyä käyttämään matalaa 

Vesijärveä.  

 

Lempäälän Lämpö Oy alkoi jäähdyttää paikallisen jäähallin vuonna 2008. Vuonna 2012 

aloitettiin jäähdytyksen toimitus Lempäälän terveyskeskukselle. Osa 

kaukojäähdytyksestä tuotetaan vapaajäähdytyksellä vesistöstä ja osa lämpöpumpulla.  

 

Pori Energia Oy aloitti jäähdytyksen toimittamisen Porissa vuonna 2012. Pori Energia 

toimittaa tällä hetkellä jäähdytystä kaupungin sairaalan kiinteistöille, näiden läheiseen 

päiväkotiin ja Satakunnan keskussairaalan uuteen Naisten- ja lastensairaalaan. 

 

Jyväskylän Energia Oy on sopinut Jyväskylän kaupungin kanssa jäähdytyksen 

toimittamisesta vanhan paperitehtaan siipiosaan. Sopimus on Jyväskylän Energian 

ensimmäinen kaukojäähdytyssopimus. 

 

Oulun Energia Oy on viime vuosien aikana tehnyt kartoituksia kaukokylmäjärjestelmän 

kannattavuudesta Oulun eri alueilla. Keskusta-alueen osalta selvitys tehtiin toriparkin 

rakentamisen suunnittelun yhteydessä. Työssä selvitettiin mahdollisuutta sijoittaa 

kaukojäähdytyksen tuotantoyksiköt sekä jakeluverkoston runkoputkistot kalliotiloihin. 

Jäähdytyskuormaksi Oulun keskustassa saatiin 28 MW, josta suurin osa on liiketiloja, 

toimistorakennuksia sekä hotelleja. Kustannusarvio perustui vapaajäähdytykseen ja 

absorptiojäähdytykseen ja tuotantolaitoksen sijoittamiseen kalliotiloihin. Tulosten 

perusteella investointi todettiin kannattamattomaksi. Pääsyynä kannattamattomuuteen 

on kallis alkuinvestointi, jossa etenkin louhinnan osuus on merkittävä (64 %). Toisena 

syynä kannattamattomuuteen pidettiin potentiaalisten kaukojäähdytykseen liitettävien 

rakennusten melko vähäistä määrää. 

Oulun ydinkeskustaan Galleria- ja Kauppurikortteleihin on valmistumassa suuri 

liikekiinteistö, jonka omistaa Osuuskauppa Arina.  Kiinteistön kellarikerrokseen on 

porattu 20 maalämpökaivoa ja rakennettu kaksi CO2-yksikköa, toinen kaupan 

kylmäkoneita ja toinen ilmanvaihtoa varten. Hukkalämmöllä tuotetaan lämmintä 

käyttövettä. Lisäksi ylimääräistä lämpöä voidaan pumpata maalämpökaivoihin. 

Kiinteistö on kuitenkin liitetty kaukolämpöön. 

Keskusta-alueen lisäksi kaukokylmän toteutusmahdollisuuksia on selvitetty 

Linnanmaan ja Kontinkankaan alueilla. Linnanmaalla sijaitsee mm. Yliopistokiinteistöjen 
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ja Technopoliksen rakennuksia. Kontinkankaalle ovat keskittyneet Oulun yliopistollisen 

sairaalan ja Kontinkankaan sairaalan rakennusten lisäksi mm. Yliopistokiinteistöjen ja 

Technopoliksen rakennuksia. Näilläkin alueilla kaukokylmän kustannukset 

muodostuivat asiakkaiden näkökulmasta liian korkeiksi. 

4.2 Jäähdytysliiketoiminnan toimintaympäristö 

Ulkoinen toimintaympäristö pitää sisällään kilpailuympäristön, asiakkaat, rahoituksen ja 

resurssit (Rajala et al., 2001). Ulkoisen toimintaympäristön tekijät ratkaisevat, millaisella 

mallilla jäähdytysliiketoimintaa on kannattavaa aloittaa. Nelikentän tekijät (Kuva 23) 

ohjaavat ja rajaavat liiketoimintaa.  

 

 
Kuva 24. Jäähdytysliiketoiminnan ulkoinen toimintaympäristö. 

4.2.1 Kilpailuympäristö 

Uusissa yksityisissä ja julkisissa toimitiloissa jäähdytys on jo pitkään ollut vakiovaruste. 

Peruskorjausten yhteydessä jäähdytys lisätään myös vanhoihin rakennuksiin. 

Kerrostaloista jäähdytyksellä on varustettu arvokkaimmat kohteet. Viimevuosina sekä 

omakotitaloja ja että kerrostaloja on alettu varustaa lämpöpumpuilla, joita voidaan 

käyttää jäähdytykseen. Energiayritysten tarjoamaa kaukojäähdytystä on tarjolla 

Kilpailuympäristö Asiakkaat

Rahoitus Resurssit

Resurssiympäristö

Operatiivinen ympäristö

• Rakennuttajien tietoisuus 
vaihtoehdoista

• Rakennuttaja/asiakaskohtaiset erot 
arvomaailmassa ja preferensseissä

• Ympäristösertifikaatit
• Uudet teknologiat
• Paikallishallinnon linjaukset    

• Uusin tekniikka  ja vaativien 
hankkeiden suunnitteluosaaminen

• Toimittajaverkosto
• Olemassa oleva 

kaukolämmitysverkosto
• Vesistöt

• Olemassa olevat ja uudet rakennukset; 
erityisesti yksityiset ja  julkiset toimitilat 

• Tiiviisti rakennetut alueet tai suuren 
jäähdytystarpeen omaavat keskittymät / 
yksittäiset suuret kohteet

• Hinnoittelu tapauskohtaista: 
erikseen teho- ja energiamaksu tai 
kokonaispalvelusta

Laillinen ympäristö

Suhdannemuutokset
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muutamilla paikkakunnilla, missä sitä on rakennettu tiiviille kaupunkialueelle. Jäähdytys 

on tuotettu geotermisestä energiasta, pääasiassa vesistöstä tai muutoin yhteisellä 

tuotantoyksiköllä useammalle rakennukselle. Kaukojäähdytyksestä ovat olleet 

kiinnostuneita erityisesti isojen kiinteistöjen tai kiinteistömassojen omistajat. 

Kaukojäähdytysliiketoimintaan on sovellettu samoja periaatteita kuin 

kaukolämmitykseen, jossa kiinteistöjen laitteet ovat asiakkaan ja energiayritys toimittaa 

ainoastaan energian.  

Sekä keskitettyihin järjestelmiin että hajautettuihin järjestelmiin perustuvaan 

energialiiketoimintaan ollaan tuomassa tuotantolähtöisen liiketoiminnan rinnalle 

asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Pisimmälle vietynä tämä tarkoittaisi sitä, että 

energiayhtiö vastaisi asiakkaan sekä lämpö- että jäähdytysenergiahuollosta 

kokonaispalveluna. 

Rakennuttajien ja asiakkaiden päätöksenteossa painavat erilaiset argumentit. 

Ratkaiseva tekijä voi olla yhtä hyvin ympäristöarvot kuin vaivattomuus tai 

taloudellisuus. Näiden toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi sijainti. Esimerkiksi mikäli 

taajaan rakennetulla alueella voidaan hyödyntää vesistöä ja saavuttaa massatuotannon 

taloudellisuus, voi kaukojäähdytys olla kilpailukykyinen. Yksittäinen rakennusmassa 

vesistön äärellä tai laajalla tontilla on sopivampi kohde lämpöpumpulle.    

4.2.2 Asiakkaat 

Jäähdytysliiketoiminnassa potentiaalisimmat markkinat löytyvät yksityisistä ja julkisista 

toimitiloista. Jäähdytyksellä on varmistettu asianmukaiset työolosuhteet, jäähdytetty 

toiminnasta johtuvaa lämpökuormaa tai houkuteltu asiakkaita. Lisäksi kohteet ovat isoja 

ja päätöksenteko keskittynyttä. 

Asuinrakennukset jakaantuvat kolmeen erityyppiseen segmenttiin. Suurimman ryhmän 

lukumäärän ja pinta-alan perusteella muodostavat omajohtoisesti rakennutetut ja 

yksittäisten kotitalouksien omistamat omakotitalot. Suuresta määrästä johtuen niiden 

jäähdytystarve on suuri, mutta niissä ylilämpö poistetaan tuulettamalla tai 

kiinteistökohtaisilla järjestelmillä.   

Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat rakennusliikkeiden rakennuttamat ja 

yksityisten asunto-osakeyhtiöiden omistamat kerrostalot ja rivitalot. Näihin 

rakennuksiin on vaadittu vuodesta 2003 alkaen lämmöntalteenotolla varustettu sisään-

ulos ilmanvaihto.  Tätä aikaisemmin rakennetuissa rakennuksissa on tyypillisesti 

koneellinen poistoilma. Vanhoja rakennuksia on varustettu jonkin verran samanlaisilla 
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asuntokohtaisilla lämpöpumpuilla, mitä käytetään omakotitaloissa. Uudisrakentamisen 

ratkaisut päättää kohteen rakennuttaja, joka on joko rakennusliike tai erityinen 

rakennuttajaorganisaatio tai yksikkö.  

Kolmanneksi suurin ryhmä ovat kiinteistöosakeyhtiöiden rakennuttamat ja omistavat 

vuokratalot. Ne voivat olla joko sosiaalista asuntotuotantoa tai vapaa-rahoitteisia 

vuokrataloja. Ilmanvaihdon ja jäähdytyksen suhteen ne ovat samanlaisia kuin asunto-

yhtiöiden kohteet. Ero edelliseen tulee päätöksenteosta. Sosiaalisessa 

asuntotuotannossa ohjaava tekijä on ARA ehdot, jotka mm. määrittelevät 

kustannustason. Vapaa-rahoitteisessa tuotannossa ratkaisevaa on kohderyhmä. Osa 

tuotannosta on tarkoitettu varakkaille vuokralaisille ja varustelun laatutaso on korkea. 

Toistaiseksi jäähdytyksellä on varustettu ainoastaan arvokkain asuntotuotanto eli 

arvokkaimmat asunto-osakeyhtiökohteet ja vapaarahoitteiset vuokratalot. Jäähdytys 

tulee yleistymään myös muussa asuntotuotannossa, kun vuoden 2020 jälkeen 

valmistuvien rakennusten tulisi olla energiatehokkuudeltaan lähes nollaenergiatasoa. 

Vaihtoehdoksi mahdollisimman vähän energiaa kuluttaville rakennuksille on ideoitu 

täysin päinvastaista vaihtoehtoa, jossa rakennuksia pikemminkin käytettäisiin 

auringonlämmön keräiminä. Rakennusten ylilämpö hyödynnettäisiin kaukolämpönä.   

4.2.3 Rahoitus 

Koska asiakaskiinteistöjen ominaisuudet ja käyttö, sijainti ja valittu jäähdytysratkaisu 

ovat yksilöllisiä, hinnoitellaan palvelu kohdekohtaisesti. Kohdekohtaisuus voi tarkoittaa 

yksilöllistä tehon ja energian hinnoittelua tai kokonaispalvelua, jossa energiayhtiö on 

ottaa vastuulleen sekä lämmityksen että jäähdytyksen. Kokonaispalvelukonseptissa 

pystytään energia hyödyntämään tehokkaammin, koska siitä puuttuu taseraja, jossa olisi 

ratkottava lämmön ja kylmän omistus tai kaksisuuntaisen kaupankäynnin periaatteet ja 

energian hinnoittelu.  

Keskitetysti toteutettu kaukojäähdytys vaatii tuotantoyksikön ja siitä jakeluverkoston 

asiakkaiden kiinteistöihin. Tämä merkitsee energiayhtiölle mittavia investointeja, jotka 

maksetaan takaisin jäähdytyksen myynnin kassavirralla. Investointivaiheessa joudutaan 

ottamaan riski sen suhteen, liittyvätkö alueen kiinteistöt kaukojäähdytykseen.  
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4.2.4 Resurssit 

Alueiden ja rakennusten suunnittelussa on tyypillisesti edetty arkkitehtuurin ehdoin. 

Sekä alueen infra että tekniset järjestelmät ovat sovitettu paikalleen vasta 

rakennusvaiheessa. Sekä alueiden että rakennusten teknistyminen, infrarakenteiden 

yhteiskäyttö ja teknisten järjestelmien kietoutuminen toisiinsa sekä digitalisoituminen 

ovat lisänneet suunnittelun osaamisvaatimusten nousua. Tekniset ratkaisut voivat joko 

onnistua ja tuottaa tavoitellun hyödyn tai epäonnistua ja johtaa kalliisiin korjauksiin. 

Tästä syystä osaava ja luotettava verkosto suunnittelusta toteutuksen kautta operointiin 

on tärkeä resurssi riippumatta millaista jäähdytyskonseptia toteutetaan. 

4.3 Jäähdytys palveluna 

Jäähdytysliiketoiminnassa on tärkeää löytää ansaintalogiikka, joka on samalla kertaa 

asiakkaiden näkökulmasta houkutteleva ja palvelun tarjoajalle kannattavaa 

liiketoimintaa. Panostus myyntityöhön, hinnoittelun onnistuminen ja kilpailukykyinen 

tuotantojärjestelmä sekä oikea-aikaiset investoinnit ovat avainasemassa 

kaukojäähdytysliiketoiminnan rakentamisessa.  

Teknologia- ja laitekeskeisiä toimialoja on yleisesti kehitetty palvelukeskeisempään 

suuntaan, jossa oma toiminta sovitetaan asiakkaan tarpeisiin ja lähtökohtiin sen sijaan 

että vaadittaisiin asiakasta sopeutumaan tarjottuun teknologiaan (Mäkelä et al., 2005).  

Pisimmälle vietynä kysymys olisi asiakaslähtöisestä avaimet käteen -palvelusta, joka 

kattaa jäähdytysratkaisun suunnittelun, toimittamisen sekä järjestelmän ylläpidon ja 

energian. Tämä sopii niille kiinteistönomistajille, jotka arvostavat riskitöntä, 

taloudellista ja helposti saatavilla olevaa jäähdytystä. Palveluiden tuotanto voidaan 

jakaa eri toimijoille, mutta kuluttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta energia on 

kätevintä hankkia kokonaistoimituksena energiaa tarjoavilta toimijoilta (Alueelliset 

energiaratkaisut –klinikan tulosraportti, 2012).  

Kaukojäähdytystä on tarjolla muutamissa kaupungeissa. Pienemmässä mittakaavassa 

jäähdytystä on mahdollista tuottaa vapaajäähdytyksellä, merivedellä, porakaivokentillä 

ja alueella syntyvää hukkakylmää kierrättämällä. Tähän istuvat toimintamallit, joissa 

paikallinen energialaitos toteuttaa suurten kiinteistökeskittymien (esim. iso sairaala, 

koulukeskus, lomakeskus, tms.) yhteyteen alueellisen järjestelmän tuottamaan ja 

kierrättämään energiaa kohteen tarpeisiin (Reinikainen, 2014).  
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Seuraavan sivun liiketoimintamallia kuvaavaan taulukkoon on lueteltu niitä tekijöitä, 

jotka on huomioitava, jotta yritys tuottaisi voittoa. Liiketoimintamalli on kuitenkin 

lopulta yrityksen valitseman painotuksen kaltainen, eivätkä näin ollen kaikki tekijät ole 

yhtä tärkeässä roolissa.  
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Taulukko 8. Jäähdytys liiketoimintana.  

Avainkumppanit 
 Arkkitehdit ja suunnittelijat 

(aluesuunnittelu) 

 Laitetoimittajat 

 Automaatiotoimittajat 

 Tietojärjestelmätoimittaja 

 Paikalliset päättäjät 

 Hallitus ja lait 

 Lisäpalveluiden tuottajat 

 

Avaintoiminnat 
 Kylmäntuotanto 

 Ilmaiskylmän hankinta 

 Kiinteistökohtaisten 
järjestelmien toimivuuden 
varmistaminen 

 Markkinointi 

Arvolupaus 
 Säästö jäähdytys-

kustannuksissa 

 Vihreämpi imago 

 Vaivaton ja riskitön  

 Äänetön 

 Operatiivinen tehokkuus 

 Kokonaistaloudellisin 

 Toimintavarmuus 

 Tuotejotajuus 

 Asiakaskeskeisyys 

 Hinnan vakaus 

 

Asiakassuhteet 
 Asiakaskohtaisesti 

räätälöity palvelu ja 
tuote 

Nykyisin 

 Jäähdytysenergian 
toimitus 

Enenevässä määrin: 

 Kokonaispalvelu 

Asiakasryhmät 
Nykyisin: 

 Kiinteistöyhtiöt 

 Kuntien tilakeskukset 

 Rakennusliikkeet 

 (arvokkaimmat 
asuntokohteet) 

Tulevaisuudessa: 

 Rakennusliikkeet 
(suurempi osa 
asuntokohteista)   Avainresurssit 

Tietopääoma:  

 Osaaminen ja tuotekehitys 

 Myynti, markkinointi 
(kohteiden tarjous-
suunnittelu ja hinnoittelu) 

 Toimitusverkosto 

Myynnin ja 
markkinoinnin 
jakelukanavat 
 Rakennus- ja 

kiinteistöalan 
ammattilehdet 

 Vaikuttajamediat 
 

Kustannusrakenne  

 Korkeahkot investointikustannukset  

 Kunnossapito, huolto, energiakulut 

 Markkinointi 

 Hankkeiden kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa 

Tulovirrat 
Nykyisin:  

 Asiakaskohtaisesti hinnoiteltu energia tai kokonaispalvelu 
Tulevaisuudessa:  

 Kysyntäpiikkien hinnoittelu 

 Energian tehokkaampi käyttö 
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5. Yhteenveto 

Suomessa liike- ja julkiset rakennukset sekä arvokkaimmat asuinrakennukset on 

varustettu jo jonkin aikaa jäähdytysjärjestelmällä. Viime vuosien helteisinä kesinä myös 

asuinrakennuksia on alettu varustaa ilmalämpöpumpuilla, joita voidaan käyttää 

lämmittämisen lisäksi tilojen jäähdyttämiseen. Järjestelmät ovat tyypillisesti 

kiinteistökohtaisia ja toimivat sähköllä.  

Koko Suomen rakennuskannan jäähdytysenergiatarpeen arviointiin liittyy runsaasti 

epävarmuutta. Simulointien perusteella energiantarve sijoittuu 850–2100 gigawatin 

välille. Alarajalle päädytään, mikäli energiantarpeen vähentäjänä huomioidaan 

aurinkosuojaukset kaikissa pientaloissa ja osassa isoja rakennuksia. Ylärajalla 

aurinkosuojaus on huomioitu vain pientalojen jäähdytystarpeen vähentäjänä. 

Jäähdytysenergian kulutus painottuu muutamiin rakennustyyppeihin, erityisesti 

toimistoihin, liikerakennuksiin ja julkisiin rakennuksiin. Jäähdytystarvetta 

asuinrakennuksista leikkaavat niissä käytettävät aurinkosuojat ja ikkunoiden 

avaaminen. 

BAU ennusteen mukaan vuotuinen jäähdytystarve kasvaisi 1400 gigawattitunnista 1700 

gigawattituntiin lähinnä rakennuskannan määrän kasvun ansioista. Energiateollisuuden 

kokoamien tilastojen mukaan kaukojäähdytyksen myynnin volyymi oli vuonna 2014 

noin 190 gigawattituntia. Myynnin määrän kasvun on mahdollista jatkaa lähes 

nykyisellä kasvuvauhdilla seuraavan 15 vuoden ajan, jolloin toimitusten määrä kasvaisi 

20 GWh vuodessa. Markkinaosuus kasvaisi reilusta 10 prosentista lähes 30 prosenttiin. 

Kasvutahti olisi 2,5 kertainen verrattuna jäähdytystarpeen kasvuun. 

Maksimipotentiaalin saavuttaminen edellyttää talouden normalisoitumista ja uusien 

konseptien, esimerkiksi lämmityksen ja jäähdytyksen yhdistävien konseptien 

kehittämistä. 

Rakennusten jäähdytysliiketoimintaan on mahdollista lähteä useilla erilaisilla 

konsepteilla sen mukaan minkä tyyppinen kohde tai kohdealue on kysymyksessä. 

Valintaan vaikuttavat niin potentiaalisten asiakkaiden määrä (jäähdytystehon tarve), 

potentiaaliset energialähteet kuin myös energiayhtiön kyvykkyys kehittää ja neuvotella 

asiakkaiden kanssa molempia tyydyttävä konsepti.  
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Keskitetysti tuotettu ja oman verkoston kautta toimitettava jäähdytysenergia sitoo 

pääomaa. Kysymyksessä on taloudellinen riskinotto, koska asiakkaiden liittymisestä ja 

pysymisestä asiakkaina ei ole varmuutta. Riskiä on vähentää, jos potentiaalisia 

asiakaskiinteistöjä on verkoston ulottuvissa mahdollisimman paljon.  

Rakennusten arkkitehtuurissa suositaan suuria ikkunoita, joiden yhteyteen eivät 

perinteisesti radiaattorit sovi. Arvokkaimmat kerrostalokohteet ja suurin osa uusista 

omakotitaloista varustetaan jo nykyisin lattialämmityksellä. Matalalämmitys-

järjestelmällä varustetut rakennukset voidaan viilentää hyödyntämällä samoja 

järjestelmiä, mitä käytetään rakennuksen lämmittämiseen (esimerkiksi maa- tai 

vesistölämpö). Konseptia on sovellettu myös liikerakennuksiin ja urheiluopistojen 

rakennuskomplekseihin. Skaalattuna suuremmiksi yksiköiksi, lämmityksen ja 

jäähdytyksen yhdistävä hybridiratkaisu sopii pohjaksi kehittää energiayhtiölle sopiva 

energiankokonaispalvelu. 

Sunzeb konseptissa on kehitetty vielä pidemmälle menevä, toistaiseksi teoreettinen 

ratkaisu, jossa aurinkoenergialla ylilämmitettäisiin rakennuksia ja tämä lämpö 

hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa. Konseptin strategia on erisuuntainen, mitä 

noudetaan Suomen energiatehokkuusmääräysten kehittämisessä. 

Euroopan (EU27) jäähdytysmarkkinoiden koko on noin 330 TWh, jonka arvioidaan 

nousevan 500 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kaukojäähdytyksen osuus noin 

prosentti, 3 TWh. Eniten kaukojäähdytystä tuotetaan Ranskassa (0,9 TWh), Ruotsissa 

(0,9 TWh), Saksassa (0,3 TWh), Suomessa (0,19) ja Norjassa (0,15 TWh). 

Kaukojäähdytyksen määrän ennakoidaan pysyvän Euroopassa nykytasolla lähinnä 

talouden tilan takia. Ruotsin mallin mukainen kehitys nelinkertaistaisi 

kaukojäähdytyksen tuotannon vuoteen 2030 mennessä.   

.  
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