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1 Johdanto
Tämä case-julkaisu liittyy Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Smart Energy Transition (SET)-hankkeeseen (www.smartenergytransition.fi). SET–
hanke tutkii, miten Suomi voi hyötyä hajautetun ja vaihtelevan uusiutuvan energian ympärille
nousevista murroksellisista teknologioista. Kyse on ratkaisuista, joissa energiantarvetta voidaan ohjata vaihtelevan tuotannon mukaan (kysyntäjousto) tai energiaa voidaan varastoida.
Näihin ratkaisuihin liittyvät olennaisesti uudet digitaaliset ratkaisut kuten esineiden Internet.
Samalla murrokseen liittyy myös kehitys, jossa rakennusten ja liikenteen energian tarve pienenee, energiaomavaraisuus kasvaa ja rakennukset ja liikennevälineet muodostavat yhä kiinteämmän osan energiajärjestelmää.
Kokeilut ovat yksi tapa rakentaa uuteen energiajärjestelmään liittyvää osaamista. Kokeilut onkin mainittu Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa (Valtioneuvosto 2015) tärkeänä uutena keinona edistää innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä, parantaa palveluja sekä vahvistaa alueellista ja
paikallista päätöksentekoa.
SET-hankkeen osahanke 4 (Kokeiluista oppiminen) tutkii, miten uuden energian kokeiluista
voitaisiin oppia enemmän. Kokeiluina osahankkeessa tarkastellaan alueellisia useiden teknologioiden kokeiluja, demonstraatio-rakennuksia ja - asennuksia, liikenteen kokeiluja, uusia
hankinta- ja liiketoimintamalleja sekä yritysten pilotteja. Tällaisista kokeiluista on koottu sadan
hankkeen tietopankki, joka löytyy osoitteesta http://energiakokeilut.fi/.
SETin osahankkeessa 4 tehdään 20 tapaustutkimusta, joissa tutkitaan, miten kotimaisista demoista, piloteista, kokeiluista ja varhaisista käyttökokemuksista voitaisiin oppia erityisesti sen
suhteen mitä osaamisia energiamurroksessa tarvitaan ja mitä osaamisia toimintaympäristöstä
puuttuu. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat suunnitteluun, asentamiseen, käyttöönottoon,
käytettävyyteen, käyttöön ja huoltoon liittyvät osaamiset. Tavoitteena on analysoida kokeiluja
sen suhteen, mitä osaamista kokeiluissa tarvitaan ja minkälaista osaamista kokeiluissa huomataan puuttuvan. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuspolitiikassa, käyttöliittymämuotoilussa ja palvelumuotoilussa. Lisäksi pyrkimyksenä on, että julkisesti rahoitetusta kokeilutoiminnasta voitaisiin oppia nykyistä enemmän ja systemaattisemmin, erityisesti teknologiapolitiikassa, energiapolitiikassa ja liikennepolitiikassa. Kaikkien 20 casen tulokset vedetään tätä
tarkoitusta varten yhteen ja analysoidaan niistä nousevia oppimisen ja osaamisen haasteita
ja mahdollisuuksia.
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Ympäristötalo-tutkimus tutkii Helsingin kaupungin Viikkiin rakennuttamaa Suomen vähiten
energiaa kuluttavaa toimistorakennusta, jossa energiankulutus on alle puolet normaalista. Tutkimusta varten haastateltiin arkkitehtitoimiston edustajaa, rakennuttajaa, rakennusten käyttäjiä sekä sähkövaraston toimittajan edustajaa. Yhteensä tehtiin seitsemän haastattelua. Lisäksi
on hyödynnetty Ympäristötaloa koskevaa muuta kirjallista hankedokumentaatiota ja asiakirjaaineistoa.

2 Ympäristötalo-case: taustaa, tavoitteet ja tulokset
Demonstraatiorakennuksilla nähdään olevan tärkeä rooli kestävien teknologioiden edistämisessä. Demonstraatiorakennukset voivat toimia myös kenttäkokeina erilaisten teknologioiden
ja niiden yhdistelmien toiminnan testaamisessa. Testirakennuksia tarvitaan havainnollistamaan uusien ratkaisujen onnistumista, jotta julkinen mielipide saadaan niiden taakse. (Heiskanen ym. 2015).
Helsingin Viikissä sijaitseva Ympäristötalo on malliesimerkki tällaisesta ajattelusta. Helsingin
kaupungin rakennusvirastossa virisi 2000-alkupuolen jälkeen ajatus “lippulaivarakennuksesta”: uudenlaisesta, energiatehokkaasta julkisen sektorin toimitalosta, johon olisi koottu ja
yhdistetty monenlaista koeteltua ja hyväksi havaittua energiatekniikkaa. Tarkoituksena ei ollut
lähteä kokeilemaan mitään täysin uutta teknologiaa, vaan testata miten jo olemassa olevilla
ratkaisuilla saataisiin suunniteltua ja rakennettua mahdollisimman energiatehokas toimitalo.
Kaupungin oma toimija Helsingin Ympäristökeskus nähtiin rakennukselle luontevasti sopivaksi
käyttäjäksi. Ympäristökeskuksen henkilöstö työskenteli hankkeen aloittamisen aikaan kolmessa eri toimipisteessä, joten henkilöstön siirtyminen työskentelemään samaan rakennukseen oli myös tarpeellista. Ympäristökeskuksen tilan ahtaudesta kärsinyt laboratorio yhtiöitettiin ja se muutti entisistä tiloista Kalliosta vuonna 2002 Viikin tiedepuistoon, ja siirron yhteydessä Ympäristökeskukselle osoitettiin viereinen tontti energiatehokkaan toimitilarakennuksen rakentamiseksi muun henkilökunnan toimitiloja varten.
Rakennuksen tilaamisessa noudatettiin pääpiirteissään normaalia kaupungin julkista hankintaa koskevaa kilpailutusprosessia. Hankinnan valintakriteerinä kilpailutuksessa toimi pääosin
hinta, mutta kaupunki oli määritellyt tarjouspyynnössä myös laatukriteerit erittäin selvästi.
Suunnittelun voittanut arkkitehtitoimisto sai urakan korkeimpien laatupisteiden ansiosta.

2

Ympäristötalon rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2010. Helsingin Ympäristökeskuksen ja
Helsingin yliopiston käytössä oleva viisikerroksinen, 6500-neliöinen energiatehokas Ympäristötalo valmistui syyskuussa 2011. Rakennuksessa sijaitsee 240 henkilön työtilat, kokoustiloja,
ruokailutilat sekä näyttelytila.

2.1

Kokeilun tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Kun Ympäristötaloa alettiin suunnitella, ei ollut vielä käsitystä, edes valtakunnallisesti, mitä
matalaenergiarakentaminen tarkoittaa. Ympäristötalon suunnittelua ohjasivat Helsingin kaupungin energialinjaukset ja niihin liittyvät kaupungin oman rakennuttajan HRK-Rakennuttajan
normaalia tiukemmat matalaenergiatavoitteet. HKR päätyi laskelmiensa perusteella asettamaan Ympäristötalon energiatehokkuuden tavoitteeksi 70 kWh/m²/vuosi, mikä alitti silloisten,
ennen vuotta 2012 voimassa olevien asetusten mukaisen toimistotalon A-energialuokan vaatimuksen (75 kWh/m2/vuosi).
Ympäristötalosta tehdyissä jälkiselvityksissä viralliseksi (asetuksen mukaisesti laskettu) E-luvuksi saatiin 93 kWh/m2, mikä vastaa lähes nollaenergiarakentamista koskevissa selvityksissä toimistotalon E-lukua. Uusimmassa, vielä EU:ssa notifioitavana olevassa asetusluonnoksessa lähes nollaenergia -toimistotalon energiankulutuksen ylärajana on 100 kWh/m2
(Ympäristöministeriö 2017), minkä Viikin Ympäristötalo edelleen alittaa. Primäärienergiakertoimien laskemiseen on tosin tullut muutoksia, minkä johdosta alkuperäinen laskelma ei ole
suoraan vertailukelpoinen alkuperäiseen E-lukulaskelmaan (Finlex 2012).
Rakennuksen energiatehokkuutta on kehitetty entisestään rakennuksen valmistumisen jälkeen. Ympäristötalossa on yhteistyössä Siemensin kanssa otettu käyttöön Suomen ensimmäinen älykäs sähkövarasto vuonna 2015. Ympäristötalon sähkövaraston akuston ohjausautomaatio ohjaa rakennuksen aurinkopaneelien tuottamaa sähköä akkuun, Ympäristökeskuksen henkilöstön käytössä olevan sähköauton latauspisteen käyttöön, tai myyntiin sähkön tuotannon ja tarpeen vaihteluiden mukaisesti.
Ympäristötalo toimii esikuvana kaupungin ja muiden toimijoiden rakentamisesta kotimaisille ja
kansainvälisille tahoille. Ensimmäisenä toimintavuonna Ympäristötalossa vieraili noin 2000
kävijää, ja edelleen talossa vierailee lukuisia turistiryhmiä, yrityksiä ja kuntien delegaatioita
ottamassa mallia energiatehokkaan toimitalon rakentamisesta.
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2.2

Kokeilun teknologiat ja ratkaisut

Ympäristötalo on käytännössä kokoelma monenlaista olemassa olevaa osaamista ja koeteltua
energiatekniikkaa. Tärkeimmät rakennuksen ominaisuudet ovat poikkeuksellinen energiatehokkuus (mm. tehokas lämmön talteenotto ja rakennuksen tiivis vaippa) sekä yhdistelmä osittaista energiaomavaraisuutta ja itse tuotetun energian varastointia.
Rakennussuunnitelmissa käytettiin apuna 3D-simulointia, jolla optimoitiin auringonvalon ja
lämmön kulku. Lämpöenergian hyödyntämisen lisäksi saatiin vähennettyä jäähdytysenergian
tarvetta ja lisättyä luonnonvaloa sisätiloissa. Energiantuotannossa käytetään aurinkoa: kiinteistön etelänpuoleinen kaksoisjulkisivun pinta on verhoiltu aurinkopaneelein, joita on myös
sijoitettu katolle. Paneelien pinta-ala on noin 600 m2. Etelään suuntautuva kaksoisjulkisivu
vähentää energiankulutusta talvisin ja siinä olevat aurinkopaneelit varjostavat kesäisin. Aurinkosähköjärjestelmä on teholtaan 60 kW ja lukeutui asennusvaiheessa Suomen suurimpien
aurinkovoimaloiden joukkoon, ja on edelleen julkisivuun sijoitettujen aurinkosähköjärjestelmien osalta suurimpia, ellei suurin. Aurinkosähkö voi tuottaa parhaimmillaan noin 20 % rakennuksen vuosittaisesta sähköntarpeesta.
Rakennuksen jäähdytysenergia tuotetaan 25 porakaivon turvin, joiden syvyys on 250 m. Kallioon porattujen kaivojen avulla saadaan viileää vettä rakennuksen jäähdytykseen kesäisin,
jolloin jäähdytykseen käytetty energiamäärä putoaa murto-osaan perinteiseen kompressorijäähdytykseen verrattuna. Ilmanvaihdossa on käytössä useita koneita, jolloin sitä voidaan ohjata tarpeen mukaan hiilidioksiantureiden perusteella. Ilman esilämmitys tehdään kaukolämmöllä ja jäähdytys kalliojäähdytyksellä. Ikkunat ovat energiatehokkaita lämpölaseja. (Helsingin
Ympäristökeskus 2011)
Sähkövalaistuksen tarvetta vähennettiin muun muassa tuomalla luonnonvaloa rakennukseen
valokuilujen avulla. Valaistusta myös ohjataan KNX-tekniikalla: käytössä on luonnonvalo-,
liike- ja aikaohjaus. Työhuoneissa on läsnäoloanturit, jotka perustuvat infrapunasäteilyyn. Läsnäoloantureiden avulla voidaan säädellä valaistusta, tavallista sähköä ja ATK-sähköä erikseen.
Energiatehokkuuteen pyrkimisen lisäksi ympäristönäkökulmat otettiin huomioon muun muassa kierrätettävillä materiaaleilla. Rakennuksen pihalla on helppohoitoiset istutukset eikä
lainkaan nurmikoita. Maanpinnoitteena on käytetty kierrätysmateriaalia, kuten betoni-elementtejä ja autonrengasmurskaa.
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Energiatehokkuusinvestointien lisähinta oli kaikkiaan vain 3–4 % rakentamiskustannuksista.
Investointien laskennallinen takaisinmaksuaika on 10–15 vuotta. Säästöä sähkönkulutuksesta
kertyy vuosittain noin 30–40 000 euroa.

2.3

Kokeilun toimijat ja vastuut

Kiinteistön rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja ja
rakentajana Lemminkäinen. Rakennuksen suunnitteli bioklimaattisiin rakennuksiin erikoistunut arkkitehti Kimmo Kuismanen Arkkitehtitoimisto Ab CASE Consult Ltd:stä. Bioklimaattisella
arkkitehtuurilla tarkoitetaan ilmaston ja paikallisen ympäristön huomioimista sekä hyödyntämistä rakennussuunnittelussa. Lvi-teknisenä asiantuntijana hankkeessa toimi Climaconsult
Finland Oy. Teknologian tutkimuskeskus VTT teki laskelmat jäähdytykseen tarvittavien kaivojen määrästä sekä niiden tarpeellisesta syvyydestä. Sähköurakoinnin, mm. aurinkopaneelien
asennuksen, teki Sähköarina Oy.
Kiinteistön omistaa Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteisesti omistama kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, josta Helsingin kaupunki omistaa 75% ja Helsingin
yliopisto 25%. Käytännössä yliopisto omistaa rakennuksesta yhden kerroksen, jossa toimii
bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Muissa kerroksissa toimii Helsingin Ympäristökeskus.
Rakennuksen valmistumisen jälkeisen jatkokehittämisen myötä Ympäristötalo on saanut uusia yhteistyökumppaneita. Vuonna 2015 valmistunut sähkövarasto hankittiin Ilmastokumppanit -verkoston jäseneltä Siemensiltä. Siemens on tehnyt laskelmat optimaalisesta akusta,
asentanut sen sekä hoitaa varaston huoltamisen. Sähkövaraston vuokran maksaa rakennuksen omistava kiinteistöyhtiö.

2.4

Kokeilun jatkokehittäminen

Hankkeen rakennuskustannukset olivat yhteensä 16,5 miljoonaa euroa, jotka jäivät suotuisten
suhdannenäkymien vuoksi huomattavasti alle alun perin arvioidun 22 miljoonan. Rakennuksen kustannusten alitettua merkittävästi alkuperäisen kustannusarvion, ylijäänyt budjetti suunnattiin siis rakennuksen jatkokehittämiseen. Jatkokehittämisestä on pääosin ollut vastuussa
Helsingin Ympäristökeskuksen oma henkilökunta. Merkittävimmät kehitysaskeleet ovat olleet
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siirtyminen uusiutuvaan sähköön ja kaukolämpöön sekä energian varastointi sähkövaraston
avulla.
Muutama vuosi rakennuksen valmistumisen jälkeen, keväällä 2015, Ympäristötaloon rakennettiin yhteistyössä Siemensin kanssa älykäs sähkövarasto, joka on osa kiinteistön sähköverkkoa. Sähkövarasto varastoi ohjausohjelmistonsa avulla aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien
tuottaman sähkön rakennuksen omaan käyttöön. Sähkövarastoa voidaan hyödyntää lataamalla sähköä silloin kun se on edullista ja käyttämällä varastoitua sähköä kun hinta on huipussaan.
Rakennuksen

valmistumisen

jäl-

keen Ympäristökeskuksen henkilöstön työajoja varten hankittiin sähköauto, jolle on rakennettu pihalle pikalatauspiste. Latauspisteen huolto
siirrettiin vuonna 2016 ensimmäisenä

“yksityisenä”

latauspisteen

Kuvaa tulevasta Kalasatamasta.

erillisellä sopimuksella Helen Oy:lle

Ympäristötalon sähkövarasto. Kuva: STT:
CC BY-NC-ND

ja samalla se tuli osaksi julkista latausinfraa.
Sähkövaraston älylataus huolehtii

siitä, että kulutushuippujen aikaan sähköautojen lataus voidaan tehdä sähkövarastosta ja samalla vähennetään sähköverkon rasitusta. Varastosta on mahdollista myydä sähköä myös
verkkoon. Varaston energiamäärä on täyteen ladattuna 45 kWh, joka vastaa arviolta yhden
sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä päiväkulutusta.
Ympäristötalon sähkövarasto on ainutlaatuinen kokeilu, jollaista ei Suomessa ole muualla.
Sähkövaraston asentaminen on osa Tekesin EVE (Electric Vehicles) -ohjelmaa, jossa pyritään
edistämään sähköisten ajoneuvojärjestelmien leviämistä. Tähän liittyvät myös sähkövarastot,
sillä sähköautojen yleistyessä sähköverkkoon kytkettyjen sähköisten kulkuneuvojen akut voivat tulevaisuudessa toimia sähkövarastoina osana älykästä sähköverkkoa. Tällöin ajoneuvon
omistaja määrittelee, paljonko itse tarvitsee energiaa, ja myy ylimääräisen energian takaisin
verkkoon (Tekes 2016).
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Ympäristötalo siirtyi Helenin ensimmäisenä asiakkaana vuonna 2015 käyttämään uusiutuvaa
kaukolämpöä, joka tuotetaan Helenin Suvilahden pellettilämpölaitoksessa. (Helsingin kaupunki 2015). Ympäristökeskus auttoi Heleniä kehittämään uuden kaukolämpötuotteen: Helen
tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä polttamalla puupellettejä, jotka valmistetaan metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvästä puutähteestä. Pellettilämpöön siirtymisen ansiosta Helsingin
Ympäristökeskuksesta tuli vuonna 2015 Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto (Helsingin
kaupunki 2015). Vuonna 2016 Ympäristötalo siirtyi biokaasulla tuotettuun kaukolämpöön.
Rakennusta myös tutkitaan jatkuvasti. Rakennus on käyttöönoton jälkeen avattu kustannusneutraalisti tutkimuskäyttöön mm. laskelmien ja mittausten tekoon Helenille, VTT:lle sekä kantaverkkoyhtiö Fingridille. Ympäristötalo on osa vuonna 2017 käynnistynyttä EU:n rahoittamaa
mySMARTLife -hanketta, jossa kiinteistössä tutkitaan lämmön ja sähkön kysynnän joustoa,
maalämmön hyödyntämistä osana kaukolämpöä ja ilman esilämmitystä sekä kehitetään sähkövaraston toimintaa osana kiinteistön tarpeita.

3 Oppiminen kokeilussa
3.1

Positiiviset yllätykset ja onnistumiset

Rakennuksen suunnitteluvaihe kesti noin vuoden ja rakennusvaihe niin ikään vuoden. Rakennus valmistui suunnitelmien mukaisesti ja ajallaan. Vaikka esimerkiksi suunnittelutyö käytiin
läpi kaikkien kaupungin prosessien mukaisesti, ei se kuitenkaan hidastanut itse suunnittelutyötä. Erään haastateltavan arvion mukaan kaupungin kaikki mukana olevat tahot toimivat
poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä koko hankkeen ajan, jotta projekti saatiin pysymään aikataulussa. Rakennus olikin “lippulaivarakennuksena” rakennuttajan erityisen huomion kohteena.
Rakennuksen talotekniikan säädöt toimivat melko automaattisesti, mutta ohjausta on tarkistettu käyttöönoton jälkeen ja kulutusta on onnistuttu vähentämään käyttäjien omien toimintatapojen ansiosta vielä lisää. Helsingin Ympäristökeskuksessa työskentelee omasta henkilökunnasta koostuva Ekotukitiimi, joka tuottaa energiatehokkuuden käytön tukipalveluita ja laskelmia Helsingin kaupungin omille toimijoille. Ekotukitiimi teki heti rakennuksen käyttöönoton
jälkeen energiakatselmuksen, jonka perusteella käyttäjille laadittiin jatkuvassa käytössä oleva
energiansäästösuunnitelma. Ekotukitiimi seuraa talon käyttöä jatkuvasti; sekä sähkön ja lämmön kulutusta että aurinkosähkötuotantoa. Havaintoja viedään tarvittaessa huoltoyhtiölle sekä
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käyttäjille “hyvinä käytäntöinä”. Energiansäästötavoitteet ja niiden toteutuminen käydään Ympäristötalon henkilöstön kanssa läpi vuosittain.
Vuonna 2014 Viikin Ympäristötalo valittiin ERA17 -toimintaohjelman (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika) ja Green Building Council Finlandin “Suomen viihtyisin ja energiatehokkain
toimisto 2014” -kilpailussa parhaaksi kategoriassa “Kokonaiset kiinteistöt – Kiinteistösähkö +
käyttäjäsähkö + lämmitys + käyttäjätyytyväisyys”. Erityisen tyytyväisiä käyttäjät olivat olleet
valaistukseen. (Tekniikka & Talous 2014).
Ympäristötalon rakentuminen oli osa Helsingin Ympäristökeskuksen kunnianhimoista hiilijalanjäljen pienentämisen suunnitelmaa. Ympäristökeskuksen hiilijalanjäljeksi vuodelta 2015
laskettiin enää 1,07 tCO2 työntekijää kohden, mikä on 74 prosenttia pienempi kuin vuonna
2008. Tavoitteeksi vuonna 2008 asetettiin 65 prosentin päästövähennykset, joten ne saavutettiin kirkkaasti. (Ympäristökeskus 2015).

3.2

Haasteet ja esteet

Suunnitteluvaiheessa, jolloin rakennukselle määriteltiin energiatehokkuuslukua, oli HKR:n sisällä erilaisia näkemyksiä energiatehokkuusluvun sisällöstä. Toiset katsoivat energiatehokkuusluvun sisältävän sekä kiinteistöenergian, eli sähkön ja LVI:n, että muun kulutuksen, kuten
kylmälaitteet ja tietokoneet. Osa puolestaan laski energiatodistusmääräysten mukaisesti lukuun sisältyvän vain kiinteistöenergian. Asiasta päästiin yhteisymmärrykseen ja luvun sisällöksi tuli energiatodistusmääräysten mukaisesti kiinteistöenergia.
Muutama haastateltava olisi toivonut vielä pidempää rakennusaikaa kuin mitä lopulta rakentamiseen varattiin. Kiinteistöyhtiö lyhensi rakennusaikaa alkuperäisistä suunnitelmista noin 23 kuukautta.
Ympäristökeskuksella oli rakennusvaiheessa tutkimuskäytössään rakennuksen viereinen
tontti, jossa oli käytössä tutkimusta varten valvontakamera. Rakennusvaiheessa Ympäristökeskus saattoi siis tarkkailla rakentamisen etenemistä kameran avulla. Rakennuttamisen aikana rakentaja Lemminkäisen kanssa tuli muutama neuvottelua vaativa tilanne, jotka kävivät
ilmi kameran avulla ja jotka saatetiin raportoida työmaavalvojalle. Kattorakenteita ei ollut tiivistetty tarpeeksi ajoissa, jolloin katolle satanut lumi ehti lauhana päivänä sulaa sisään rakennukseen, jota jouduttiin kuivaamaan jonkin aikaa. Koeponnistusvaiheessa yksi lämmityspatteri rikkoutui mistä seurasi vesivahinko, joten lattiat jouduttiin aukaisemaan ja kuivattamaan
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pohjaa huolellisesti. Pääosin rakennustyöt sujuivat sisällön ja aikataulun suhteen moitteettomasti, ja lisäksi muutama haastateltava koki kameravalvonnan edistäneen rakennustöiden
etenemisen aikataulua.
Yksi haastateltavista kuitenkin arvioi, että erityisesti pääkaupunkiseudulla on yleisesti ongelmana rakennustyömailla alihankkijoiden pitkä ketjuttaminen. Ulkomaisten alihankkijoiden
kanssa oli kieli- ja laatuhaasteita, ja Ympäristötalonkin työmaalla jouduttiin määräämään tulkkeja kääntämään piirustuksia rakentajille. Laadunvarmistus on kuitenkin kyseenalaista, mikäli
rakentaja ei itse pysty lukemaan piirustuksia. Haastateltava myös kokee, että kaiken kaikkiaan rakennusliikkeellekin tuli yllätyksenä miten vaativaa näin energiatehokkaan rakennuksen
tekeminen on.
Tuulivoimaa rakennuksessa on vähän. Talon katolla on neljä äänetöntä Windside-kaupunkituuliturbiinia, joita käytetään kännyköiden tms. lataukseen. Sähköntuotannon kannalta niillä ei
kuitenkaan ole näin isossa rakennuksessa suurta merkitystä, joten ne toimivat pääosin esimerkkinä mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista.
Ympäristötalon talotekniikan säädöt toimivat melko automaattisesti. Käyttöönoton aikoihin
käyttäjiä hämmensi talon automaattinen itseohjautuvuus ja he pohtivatkin pääseekö säätöihin
vaikuttamaan ja voiko energiankulutusta enää pienentää omilla valinnoilla. Ympäristökeskuksen oma Ekotukitiimi teki kuitenkin ohjeistuksen rakennuksen päivittäisestä käytöstä, jolla
energiankulutusta pystyttiin hieman vielä vähentämään.
Rakennuksen käyttöönoton jälkeen on huomattu, että talon keskellä sijaitseva Ympäristökeskuksen arkisto kuluttaa paljon energiaa. Arkistomääräysten mukaan tilan lämpötilan pitää olla
18 astetta, joten käytännössä tilaa pitää koko ajan jäähdyttää. Vakioilmastointikoneen tuottama lauhdelämpö johdetaan käytännössä ulos rakennuksesta, ja jälkeenpäin lämmön johtaminen esimerkiksi patteriverkostoon on erittäin hankalaa.
Simuloinnin avulla laskettu toimistotilojen lämmöntuotanto osoittautui riittämättömäksi, sillä simulointi laski esimerkiksi työhuoneiden lämmöntuotannon maksimikuormituksen mukaisesti,
mutta henkilöstön tai tietokoneiden ollessa pois tilasta ne olivatkin yllättävän viileitä. Lisäksi
kaupungin toimijoille oli suunnitteluvaiheen aikaan luontevaa istua yhden tai kahden hengen
huoneissa avokonttorin sijasta, mikä hankaloitti lämmityksen suunnittelua. Huoneiden lämmitystä on siis käyttöönoton jälkeen jouduttu säätämään.
Ympäristötalossa on normaalia tiiviimmät ikkunat, joiden eristys- eli U-arvo on korkea. Tiiviys
tarkoittaa sitä, että ikkunat saattavat huurtua ulkopuolelta tietyillä ilmanaloilla. Ongelmaan ei
ole vielä löydetty ratkaisua, mutta sittemmin esimerkiksi ikkunoiden valmistajat ovat itse lähteneet kehittämään jo valmistusvaiheessa ikkunoihin lisättäviä huurtumisenestopintoja.
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Rakennuksen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen asennetun sähkövaraston koko oli yllättävän suuri ja varastotilasta jouduttiin irrottamaan ovi, jotta akku mahtui ovesta sisään tilaan.
Onneksi tilaan suunniteltu jäähdytysjärjestelmä pystyi ottamaan vastaan lämpökuorman. Helsingin kaupungin pelastuslaitos joutui tosin laatimaan täysin uudenlaiset paloturvallisuus- ja
pelastusohjeet, sillä sähkövarastoa ei Suomessa ole aiemmin rakennettu kiinteistön sisälle.
Lisäksi modulaarisena rakennettava normaalikokoinen neljän akun kokonaisuus toimitetaan
yleensä laivakontissa, ja siinä on lähtökohtaisesti mukana jäähdytys- ja sammutusjärjestelmät
sekä niihin tarvittavat ohjausjärjestelmät ja ohjelmistot. Ympäristötalon huomattavasti pienempi yhden akun sähkövarasto sijoitettiin poikkeuksellisesti asiakkaan toiveesta rakennuksen sisätiloihin. Tätä varten suunnitteluprosessin lisäksi myös normaalista asennusprosessista piti poiketa, sillä sisällä Ympäristötalossa on sprinklerijärjestelmät. Mahdollisessa tulipalotilanteessa sprinklerit menevät päälle ja lattian kastuessa kastuu myös sähkövarasto, joten
akkuja kannattelevia tukirakennelmia piti nostaa lattiasta noin 20 senttimetriä niiden tulvasuojaamiseksi.
Vaikka sähkövaraston akku alun perin mitoitettiin tallettamaan kaikki energia mitä aurinkopaneelit syöttävät, on todettu, ettei kaikki ylijäämäenergia sittenkään mahdu nykyiseen varastoon. Varaston tehon olisi siis voinut mitoittaa suuremmaksi eli käytännössä tilata yhden akun
lisää. Tähän ratkaisuun ei kuitenkaan päädytty kustannussyistä.
Sähkövarasto ei syötä varastossa olevaa sähköä verkkoon laajemman katkon sattuessa, sillä
Helenin asentama alijännitesuoja estää sen. Tästä on käynnissä neuvottelut, missä tarkistetaan tilanteen tarkoituksenmukaisuus.

3.3

Tarvittavat ja puuttuvat osaamiset

HKR-Rakennuttaja itse asetti rakennukselle energiakriteerit, mutta muu suunnittelu, esimerkiksi simuloinnit ja laskelmat ostettiin normaaliin tapaan tilaustyönä konsulttiyrityksiltä. Arkkitehdin valinnan kriteereinä Helsingin kaupungilla oli aiempi kokemus ympäristöään hyödyntävien rakennusten suunnitteluprojekteista. Arkkitehdillä oli lvi-tekniikan suunnittelussa apunaan
sisäilmaston ja taloudellisen energiankäytön suunnitteluun erikoistunut konsulttiyhtiö Climaconsult Ab.
Rakennusprojekti oli haasteellinen sähköistyksen osalta. Lemminkäinen vastasi myös sähkösuunnittelusta. Ohjausjärjestelmiä on suunniteltu ja tutkittu monessa muussa aikaisemmassa Lemminkäisen urakoimassa kohteessa, mutta ne eivät olleet tässä mittakaavassa

10

päässeet läpi, koska ne olivat karsiutuneet lopullisista suunnitelmista kustannusten takia. Sähköurakoinnin hoitanut Sähköarina perehtyi aurinkopaneeleiden asentamiseen opettelemalla
uudet asennustekniikat.
Rakennuksen valmistumisen jälkeen hankittu sähkövarasto on liisattu Siemensiltä. Pääosin
varastoon tarvittava osaaminen on tullut Siemensiltä Suomesta. Sähkövaraston asennuksen
ja käyttöönoton suunnitteli hankkeen suomalainen projektipäällikkö. Suomesta erikseen yksi
henkilö kävi akun asentamiseen kestävän lyhyen koulutuksen ja Saksasta tuli paikalle käyttöönoton ajaksi käyttöönottoon erikoistunut insinööri.

4 Oppimisen siirtäminen kokeilujen välillä ja niiden yli
4.1

Tiedonkeruu aikaisemmista kokeiluista

Koska Ympäristötalo oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, ei täältä löytynyt rakennusta, josta
HKR-Rakennuttaja olisi voinut ottaa esimerkkiä ja mallia. HKR-Rakennuttaja kävi Amsterdamissa katsomassa malliksi erästä kirjastorakennusta, ja teki materiaalikartoitusta muista eurooppalaisista passiivitaloista; Ympäristötalon suunnittelun aikaan ei Suomessa vielä keskusteltu matala-tai nollaenergiataloista.
Ympäristötalon suunnitellut arkkitehti Kimmo Kuismanen on erikoistunut luonnonympäristön
ja ilmaston huomioiviin rakennuksiin ja hän on aiemmin suunnitellut vastaavanlaisia rakennuksia esimerkiksi Norjaan. Hän työskentelee ekologiseen ja energiataloudelliseen rakentamiseen perehtyneessä suomalais-norjalaisessa arkkitehtitoimisto Ab CASE Consult Oy:ssä ja
on myös tehnyt aiheesta väitöskirjansa (Kuismanen 2008).
Ympäristötaloon rakennuttamisen jälkeen asennettu Siemensin sähkövarasto on Suomessa
ensimmäinen laatuaan näin pienessä kokoluokassa. Yleensä Siemensin asentamat sähkövarastot ovat neljän akun varastoja, jotka toimivat suuren kokoluokan toimijoiden varavoimaloina. Ympäristötalon sähkövarastossa on vain yksi akku, joka useimmiten riittää hyvin yksittäiselle rakennukselle. Sähkövarastoissa on koosta riippumatta sama toimintalogiikka, joka
piti tässä projektissa vain skaalata huomattavasti tavallista toimitettavaa voimalaa pienemmäksi. Esimerkiksi akkua ympäröivien tukirakennelmien koko sekä tarvittavien sähköjohtojen
määrä ja pituus piti laskea tarkkaan. Varsinaista käyttöönottoa varten tuli mukaan Siemensin
Saksan toimistolta insinööri, joka on tehnyt aiemmin useita sähkövarastojen käyttöönottoja.
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4.2

Kokeilun dokumentointi ja arviointi

Suunnittelun aikana HKR-Rakennuttaja piti kaupungin prosessien mukaiset normaalit suunnittelukokoukset. Muutama kaupungin edustaja mietti haastattelussa, että näin jälkeenpäin
katsottuna olisi kenties pitänyt pitää hankkeen alkuvaiheessa yhteinen kick-off, jolla kaikki
hankkeeseen osallistuneet tahot olisi saatu sitoutettua energiatavoitteisiin ja innostumaan teemasta. Energiatehokas toimitalo edusti suunnitteluvaiheessa vielä hyvin uutta ajattelua, joten
yhteistä kick-offia olisi tarvittu myös tavoitteen sisäisen viestimisen kannalta. Lisäksi rakentamisen aikana pidettiin säännöllisesti työmaakokouksia rakennuttajan ja rakentajan kesken.
Sekä Siemensillä että Ympäristökeskuksella oli alusta alkaen melko samansuuntaiset odotukset sähkövaraston toiminnan tarkoituksesta ja niistä ominaisuuksista, joita varastoon haluttiin.
Sähkövaraston sisätiloissa on varaston sisällöstä kertovaa dokumentaatiota ja huolto-ohjeet,
vaikka varasto itsessään on melko huoltovapaa. Siemens arvioi Ympäristötalon sähkövaraston toimivuutta jatkuvasti Ympäristökeskukselta tulevan asiakaspalautteen perusteella.
Energiayhtiö Helen tekee tutkimusta sähkövaraston parissa. Palveluntarjoaja Siemensille ei
kuitenkaan sinänsä tule tutkimuksen perusteella juuri mitään uutta tietoa, sillä sähkövarastojen toiminnallisuudet ovat varaston koosta ja akkujen lukumäärästä huolimatta melko samat.

4.3

Kokeilun toiminnan ja tulosten viestintä

Ympäristötalon valmistuttua vuonna 2011 siihen kohdistui valtava mediahuomio ja se otettiin
suurella mielenkiinnolla vastaan. Ensimmäisenä toimintavuonna Ympäristökeskuksen henkilöstö antoi useita haastatteluita ja rakennuksesta kirjoitettiin paljon alan lehtiin, esimerkiksi
Euroopan maissa toimivien LVI-alan henkilöjärjestöjen muodostama järjestön Rehvan (Federation of European heating and airconditioning associations) järjestölehteen tehtiin juttu. Ympäristötalosta kirjoitti myös Motiva, Green Building Council Finland ja Helsingin kaupungin ilmastotyöstä kertova stadinilmasto.fi. Myös Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta artikkelin rakennuksen käyttöönoton aikaan.
Ympäristökeskus tuotti yhdessä mediakonsultointiyrityksen kanssa valmista media-aineistoa
rakennuksesta, mm. esitteitä useilla eri kielillä sekä radio- ja tv-haastatteluja suomeksi ja englanniksi ja Eräs Ympäristökeskuksen henkilökunnan jäsen on ollut kiinalaisen CNN-kanavan
uutislähetyksessä kertomassa Ympäristötalosta. Ympäristökeskus on tehnyt myös muutamia
YouTube-videoita, esimerkiksi sähköautoilusta sekä Ympäristötalon sähkövarastosta.
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Ympäristökeskuksen edustajat ovat käyneet esittelemässä rakennusta useissa seminaareissa ja tapahtumissa. Myös Ympäristötalossa on pidetty useita ilmastoteemaisia tapahtumia:
mm. Kuntaliiton ilmastokampanja-tapahtuma sekä Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston toteuttaman Ilmasto-opas.fi –portaalin esittelytilaisuus. Ympäristötalossa on myös kuvattu vuonna 2016 MTV3-kanavalla nähtyä “Suomen tulevaisuus” tiedesarjaa.
Ympäristötalossa käy myös paljon vierailijoita. Ensimmäisenä vuonna vierailijoita kävi noin
2000, joka käytännössä tarkoitti useampaa ryhmää viikossa. Rakennuksessa vierailee edelleen ryhmiä, esimerkiksi kuntien ja yritysten delegaatioita. Vierailijoista on pidetty kirjaa kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaraportoinnin laskentaa varten. Ympäristötalon
energiankulutusta voi seurata internetissä sekä näyttötauluilta rakennuksen aulassa.
Loppuvuodesta 2015 käyttöönotetusta sähkövarastosta kirjoitettiin sen avajaisten aikaan paljon, esimerkiksi sähköalan ammattilaisten ja opiskelijoiden sähköala.fi -portaalissa, uuttahelsinkia.fi –sivustolla, Elektroniikka-lehdessä sekä Tekniikka&Talous –lehdessä. Siemens myös
julkaisi lehdistötiedotteen aiheesta. Varaston avajaiset olivat julkinen tilaisuus, jonne oli kutsuttu puhujia mm. Heleniltä ja VTT:ltä. Siemensin henkilökunta esitteli sähkövaraston toimintaa, ja tilaisuuden lopuksi yleisö pääsi katsomaan sähkövarastoa esittelykierroksella.

5 Tulkintaa kokeilun skaalaamisesta ja tulevaisuudesta
Ympäristötalo oli siis alun perin kokoelma siihen asti hyväksi havaittuja ja koeteltuja tekniikoita
sekä olemassa olevaa osaamista. Näin ollen mikään ei estä vastaavanlaisen rakennuksen
suunnittelemista tai rakentamista uudelleen. Rakennuksen valmistumisesta on jo yli viisi
vuotta, mutta siltikään uutta vastaavanlaista ei ole rakennettu. Nykyisellä, kehittyneemmällä
teknologialla rakennetun vastaavanlaisen rakennuksen energiatehokkuus olisi vielä huomattavasti suurempi kuin Ympäristötalon.
Kiinteistön sisälle rakennettu tuotantokäytössä oleva sähkövarasto on vielä tähän mennessä
ainutlaatuinen ratkaisu, joka vaatii juuri sille sopivat tilat sekä turvallisuustoimenpiteet. Yksittäisen kiinteistön käyttöön tuleva sähkövarasto on kuitenkin mahdollista asentaa huomattavasti helpommin esimerkiksi rakennuksen pihamaalle irrallisen kontin sisälle, johon tehdään
vastaavanlaiset jäähdytys-, ilmastointi- ja turvallisuustoimenpiteet. Siemensille kiinteistöön rakennettava sähkövarasto oli “päänavaus”, joka toimii referenssinä myöhemmille hankinnoille.
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Sähkövaraston akut ovat kehittyneet teholtaan ja kooltaan niin huimasti muutamassa vuodessa, että mikäli Ympäristötaloon ryhdyttäisiin nyt suunnittelemaan sähkövarastoa, saataisiin
sinne teholtaan nelinkertainen varasto. Samaan tilaan saataisiin mahtumaan kaksi akkua,
jotka ovat lisäksi nykyistä akkua kaksi kertaa tehokkaampia. Vuokra olisi vastaavasti nykyistä
korkeampi.
Kaiken kaikkiaan rakennuksen tekniikan yhteensovittamista on tehty useampi vuosi käyttöönoton jälkeen. Arkkitehti ja LVI-suunnittelija ovat luovutuksen jälkeen käyneet seurantatuloksia
tiiviisti läpi yhdessä rakennuksen käyttäjien kanssa, sillä tekniikan kuntoon saattaminen osoittautui huomattavasti vaikeammaksi kuin mitä alun perin ajateltiin. Kaikille hankkeen toimijoille
on ollut yllätys, että näin pitkälle viedyn sofistikoidun teknologian sisäänajo voi olla useamman
vuoden kestävä prosessi. Paljon tekniikkaa sisältävän rakennuksen käyttö onkin elinkaariprosessi, jossa sekä urakoitsija että käyttäjät sitoutuvat käytönaikaiseen jatkuvan parantamisen
prosessiin.
Rakennuksen suunnitellut arkkitehtitoimisto tekee parhaillaan Turun Jyrkkälän lähiön julkisivukorjausta, jossa urakkaan on sisällytetty myös yli kymmenen vuoden päähän luovutuspäivästä ulottuva huoltosuunnitelma. Allianssimallilla tehtävässä Jyrkkälän urakassa myös urakoitsija on mukana suunnitteluvaiheessa. Eräs haastateltava arvioikin, että Ympäristötalon rakennusvaiheen aikaisilta hankaluuksista olisi vältytty, jos urakoitsija olisi ollut mukana jo suunnitteluvaiheessa: rakentajan ei olisi tarvinnut yrittää työmaakokouksessa jälkikäteismuutoksilla vaikuttaa suunnitelmaan. Tämä olisi kuitenkin vaatinut tilaajalta (Helsingin kaupungilta) jo
tarjouspyyntövaiheessa erilaisen urakkamuodon määrittelyä.
Ympäristötalo-hankkeesta HKR-Rakennuttaja oppi, että energiatehokas rakentaminen edellyttää perinteisten toimintatapojen uudistamista. Tällaisen erityisen energiatehokkaan talon
rakennushankkeeseen olisi kaivattu koko projektin ajaksi henkilöä, joka tiiviisti seuraa energiatehokkuutta ja pitää kiinni kaikista energiankulutukseen liittyvistä yksityiskohdista rakentamisprosessin aikana. HKR:n rakennuttamiseen onkin kehitetty prosessi, jolla ohjataan rakennushankkeita siten, että matalaenergiarakentamisen tavoitteet täyttyvät. Hankkeissa on hyötyä energiatehokkuutta koordinoivasta henkilöstä, jolla on kokonaisvaltainen näkemys energiatehokkaiden rakennusten toteuttamisesta. Sittemmin kaikissa uusissa kaupungin rakennuttamissa kohteissa, missä energiatehokkuutta pitää erityisesti seurata, on rakennusprosessin
aikana toiminut energiakoordinaattori. Tämä lisäresurssin sisältävä toimintamalli on voimassa
siihen asti kunnes HKR kokee, että energiatehokkuuden seuranta on integroitunut luonnolliseksi osaksi kaupungin hankkimaa rakentamisprosessia.
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Helsingin kaupungin seuraava Ympäristötalon jälkeinen toimistotaloprojekti on Kalasatamaan
nouseva tekninen virasto, johon siirtyvät mm. kiinteistövirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnitteluvirasto, ympäristökeskus ja asuntotuotantotoimisto ATT. Myös teknisestä virastosta tulee Ympäristötalon tapaan syvävaippainen rakennus. Teknisen viraston
rakennussuunnitelmissa on käytetty Ympäristötalosta saatuja oppeja, esimerkiksi sisätilojen
jäähdytyksessä. Ympäristötalosta poiketen toimistotilat tulevat olemaan pääosin nykystandardien mukaista avotoimistoa, mikä helpottaa mm. lämmityksen ja jäähdytyksen suunnittelua.

6 Yhteenveto
Yhteenvedossa esitellään tiivistettynä tähän mennessä löydettyjä tärkeimpiä havaintoja
ja oppimiskokemuksia hankkeesta.

●

Viikin Ympäristötalo osoittaa, että kokeiltuja ratkaisuja ja olemassa olevaa osaamista
yhdistämällä voidaan päästä puoleen tavanomaisen toimistorakennuksen energiankulutuksesta ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Tärkeimmät rakennuksen ominaisuudet ovat energiatehokkuus ja energiantuotannon osittainen omavaraisuus. Missään muualla Suomessa ei ole vastaavanlaista julkista toimistotaloa, jossa olisi näin
monta ratkaisua yhdessä.

●

Rakennuksen laadukkaassa toteutuksessa onnistuttiin rakentamisen aikaisen tehostetun valvonnan avulla. Hanke kuitenkin osoitti, että energiatehokkaiden ja runsaasti
talotekniikkaa integroivien rakennusten laadukas toteuttaminen ja käyttöönotto vaatii
tavanomaista suurempaa huolellisuutta ja osaamista. Tapaustutkimuksessa tuli
esille, että joitakin rakennuttamisen ja rakentamisen käytäntöjä, kuten kilpailutuskäytäntöjä tai aliurakoiden ketjuttamista, saatetaan joutua arvioimaan uudelleen jos tällaiset rakennushankkeet yleistyvät.

●

Urakkamallissa on tärkeää mahdollistaa rakentajan mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa. Näin urakoitsijan ei tarvitse hakea muutoksia jälkikäteen työmaakokouksissa. Tällainen malli sopii vaativiin pioneerimaisiin rakennushankkeisiin, joissa toimijoilla ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisen kiinteistön rakentamisesta.
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●

Rakennuksen sofistikoituneen teknologian käyttöönotto ja optimaalinen säätäminen
on kestänyt useita vuosia vielä käyttöönoton jälkeen. Paljon tekniikkaa sisältävän rakennuksen käyttö onkin elinkaariprosessi, jossa sekä urakoitsija että käyttäjät sitoutuvat rakennuksen jatkuvaan käytön aikaiseen kehittämiseen.

●

Kustannusten jäätyä useita miljoonia alle arvion, oli rakennuksen energiankäytön jatkokehitys mahdollista. Kiinteistöön hankittiin sähkövarasto, johon varastoituu ylimääräinen aurinkopaneeleiden tuottama energia. Varasto on vuokrattu Siemensiltä, mikä
tarkoittaa kaupungille ja käyttäjille palvelun huoltovapaata avaimet käteen -hankintaa.

●

Rakennuttaja kaipasi näin erityisen energiatehokkaan talon rakennushankkeeseen
henkilöä, joka tiiviisti seuraisi energiatehokkuutta rakentamisprosessin aikana. Sittemmin kaikissa uusissa Helsingin kaupungin rakennuttamissa kohteissa, missä
energiatehokkuutta pitää erityisesti seurata, on rakennusprosessin aikana toiminut
energiakoordinaattori. Tämä lisäresurssin sisältävä toimintamalli on voimassa siihen
asti kunnes HKR kokee, että energiatehokkuuden seuranta on integroitunut luonnolliseksi osaksi kaupungin hankkimaa rakentamisprosessia.

●

Kaupunki ei ole rakennuttanut toimitilaa Ympäristötalon valmistumisen jälkeen. Seuraava kaupungin rakennuttama toimistorakennus, tekniikan virasto, valmistuu Kalasatamaan, ja siinä on hyödynnetty Ympäristötalosta saatuja oppeja ja kokemuksia
mm. sisätilojen lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä.

●

Ympäristötalossa on pilotoitu ja kehitetty useita bisnesmalleja muun muassa Helenille ja Siemensille.

●

Ympäristötalo toimii esimerkkirakennuksena Suomessa ja kansainvälisesti. Rakennuksen saama mediahuomio on ollut merkittävää jo ensimmäisestä toimintavuodesta
alkaen.
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