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Asuntoja 50 000

Vuokralaisia 92 000

Rakentaminen: 

750 uutta ja

1000 peruskorjattua

asuntoa vuosittain

Suomen suurin 

vuokranantaja 
100% 

Helsingin kaupungin 

omistama

Keskivuokra

11,83 €/m2

Heka-tietoutta



Uusia rakennuksia



Vanhempia rakennuksia



Peruskorjaushankkeita



HELENA-hanke

• Toteutetaan pääosin Euroopan investointipankin myöntämällä ELENA-

valmistelurahoituksella (n. 1,8 M€)

• Hekan energiainvestointiohjelman arvo yli 70 M€

• Monitavoiteoptimointi n. 170 peruskorjattavalle asuinrakennukselle 

2021 – 2023 

 mitkä toimenpidekokonaisuudet elinkaarikustannuksiltaan kannattavimmat 40 % 

energiatehokkuustavoitteen saavuttamiseksi?

• Kaikille toimenpidekokonaisuuksille myös elinkaaren hiilijalanjälkilaskelmat

• Hekan Innovaatio-ohjelma

− haetaan (ja pilotoidaan) uusia innovatiivisia energiatehokkuusratkaisuja

• Hankkeen opeista ohjenuoria tulevaisuuden peruskorjaushankkeiden energiasuunnitteluun



Monitavoiteoptimointi 

energiaremontissa

• Monitavoiteoptimointi = työkalu, joka mahdollistaa keskenään ristiriitaisten

tavoitteiden tehokkaan vertailun, analysoinnin ja suunnittelun ohjauksen, kun 

haluamme ymmärtää asioita kokonaisuuksina ja eri osien vaikutusta toisiinsa

− Energiaremontissa kustannukset ja energiatehokkuus ovat keskenään ristiriitaisia 

tavoitteita

− Rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien (kts. seuraava kalvo) 

yhteisvaikutuksena - ja mahdollisia toimenpiteiden yhdistelmiä on jopa tuhansia 

=> Tavanomaisilla menetelmillä parhaimman yhdistelmän löytäminen on työlästä tai jopa 

mahdotonta

=> Laitetaan optimointialgoritmi töihin



Energiaremontin 

muuttujia, esimerkki



Monitavoiteoptimoinnin 

vaiheet

1. Tehdään rakennuksesta 3D tilamalli

2. Tehdään rakennukselle energiamalli

3. Optimointi käyttäen hyväksi esim. Aalto-yliopiston ja VTT:n

kehittämää MOBO-työkalua

− Lasketaan läpi kaikki mahdolliset toimenpiteiden yhdistelmät

4. Valitaan ratkaisujen joukosta optimaalisin toimenpidekokonaisuus

asetetut tavoitteet huomioiden





Aatoksia 

monitavoiteoptimoinneista
• Ei oikotie energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen

• Optimoitavat toimenpiteet edustaneet perinteisiä ratkaisuja, 

missä ”matalalla roikkuvat hedelmät”? 

− Yes please uusille ideoille! 

− Tilaajan (taloyhtiön) kannattaa laatia listaa toimenpiteistä, joita haluaa mukaan optimointiin 

• Kädenjälki vaihtelee → pyydä kilpailutuksessa esimerkkiraportit

− Mitä toimenpiteitä optimoinneissa käyty läpi? 

− Miten tulokset esitetty (takaisinmaksuaika + sisäinen korko ja vaikutus yhtiövastikkeeseen)

• Energiatehokkuus on parempi kuin energiansäästö 

− Paremmat sisäolosuhteet ja rakennuksen arvon nousu oma osansa koko totuutta



Kenelle ja miten hankitaan?

• Kiinteistönomistajille, jotka haluavat tietää, millainen energiatehokkuusremontti 

kokonaisuutena kannattaisi tehdä

• Kilpailuta useampi konsultti

− Pyydä referenssejä vastaavista kohteista ja esimerkkiraportit

− Optimointitilaukseen hyvä sisällyttää aloitus- ja läpikäyntipalaveri

− Listaa tarjouspyynnössä laajasti toimenpiteitä, joita haluat mukaan optimointiin

− Energiaeurojen säästämisen lisäksi kannattaa huomioida asumismukavuuteen ja rakennuksen 

arvoon vaikuttavat näkökulmat

− Taloyhtiöiden kannattaa pyytää kannattavuuslaskelmiin arvio remontin vastikevaikutuksesta

− Konsultin valinnassa hinnan lisäksi laatutekijöiden puntarointi




