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Esipuhe 

Julkisen sektorin edellytetään toimivan edelläkävijänä vähähiilisten rakennusten hankinnassa, 
käytössä ja ylläpidossa, jotta Suomen ja EUn ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Vuonna 2017 
uudistettu hankintalaki mahdollistaa entistä paremmin vähähiilisyyden ja muiden 
kestävyysnäkökohtien huomioimisen hankinnoissa. Kestävien hankintojen tekemistä tukee ja 
kehittää Suomessa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (KEINO). 
KEINO on perustettu vuonna 2018 ja se toimii Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella. 
KEINOn ydintoimijoita ovat: Motiva Oy (koordinaattori), Hansel Oy, Business Finland, Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) sekä Teknologian tutkimuskeskus Oy (VTT) ja strategisena 
kumppanina Kuntaliitto. Lisäksi toiminnassa on mukana lukuisa joukko alueellisia 
muutosagentteja ja muita sidosryhmiä.  

KEINOn tavoitteena on vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja Suomessa 
ja kohdentaa toimia vaikuttavuudeltaan merkittäviin hankintakokonaisuuksiin. Noin 40 % koko 
Suomen energiankulutuksesta ja -kulutuksen päästöistä muodostuu rakennuksissa, ja 
Eurostatin mukaan eurooppalaisten kiinteistöjen päästöistä noin 8 % syntyy 
urheilurakennuksissa. Uimahalleissa erityisesti energiankulutus on suuri ja siihen voidaan 
vaikuttaa merkittävästi jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. KEINO-osaamiskeskuksen 
vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmä perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Ryhmä 
käynnistyi KEINOn toisella toimintakaudella loppuvuodesta 2019 ja siinä on ollut alusta lähtien 
mukana aktiivinen ja runsaslukuinen joukko julkisia hankintayksiköitä sekä asiantuntijoita. 

Kehittäjäryhmän tavoitteena on ollut tukea uimahallien vähähiilisyyttä ja erityisesti 
energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa. Tietoa on kerätty ja jaettu paitsi hyvien 
esimerkkien kautta myös yhteisissä kokoontumisissa ja vuoropuheluna toimijoiden kanssa. 
Vähähiilisessä kehittäjäryhmässä käytyjen keskustelujen ja esitysten opit on koottu tähän 
oppaaseen vähähiilisten uimahallien vapaaehtoisiksi hankintakriteereiksi. Niillä pyritään 
edistämään vähähiilisyyden ja erityisesti energiatehokkuuden ottamista mukaan hankinnan 
laatukriteereihin. Opasta pyritään levittämään käytäntöön KEINOn ja muiden olemassa olevien 
verkostojen kautta. 

KEINOn vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmää ovat fasilitoineet Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) asiantuntijat. Kehittäjäryhmän ideoijana, käynnistäjänä ja vetäjänä 
toimi tutkija Paula Sankelo. Paulan siirryttyä väitöskirjatutkijaksi keväällä 2021 ryhmän vetäjiksi 
tulivat Anna Huostila ja Sara-Tuuli Siiskonen. Ryhmän toiminnassa on ollut myös mukana 
erikoistutkija Katriina Alhola. He ovat koonneet käsillä olevan oppaan, jota on kommentoitu 
myös eri sidosryhmien taholta. 

KEINOn vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmän puolesta haluamme kiittää mukana 
olleita kuntia (Mäntsälä, Kouvola, Rauma, Kurikka, Sastamala, Iisalmi, Oulu, Jyväskylä, Raisio 
ja Espoo) arvokkaista tiedoista, keskusteluista ja kokemuksista. Erityiskiitos asiantuntevista 
kommenteista myös Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tekniselle asiantuntijalle Ilpo 
Johanssonille sekä Ruotsin hankintaviraston kestävyysasiantuntijalle Heini-Marja Suvilehdolle. 
Ruotsin aiemmin käyttöönottamat energiatehokkaan uimahallin kriteerit toimivat innoittajina 
tämän oppaan kokoamisessa. 

Lisäksi kehittäjäryhmässä on ollut vierailevia asiantuntijoita seuraavista organisaatioista: 
Motiva, Suomen Green Building Council, Granlund Consulting Oy, Rakennustietosäätiö ja Aalto-
yliopiston ENSIHALLI-hanke. Kriteeriehdotukseen saimme kommentteja myös Uimahalli- ja 
kylpyläteknisen yhdistyksen (UKTY) sidosryhmiltä. Heille kaikille kiitos tärkeästä panostuksesta 
kehittäjäryhmän toimintaan. 

 
 

 
Helsingissä 5.4.2022 
Katriina, Paula, Sara-Tuuli ja Anna  
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1 Johdanto 

Uimahallien energiatehokkuutta on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimusten ja 
selvitysten perusteella voidaan todeta, että energiatehokkaan uimahallin suunnitteluun ja 
rakentamiseen on olemassa kustannustehokasta tekniikkaa ja ajanmukaista tietoa. Haasteena 
lienee ennemminkin se, miten tätä ajanmukaista tietoa saadaan välitettyä rakennushankkeiden 
tilaajille, ja kuinka tarjouskilpailuihin saadaan uusien ja peruskorjattavien uimahallien 
energiatehokkuudelle ja vähähiilisyydelle selkeitä kriteerejä. 

Osana KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa perustettiin vuonna 2019 Vähähiilisten 
uimahallien kehittäjäryhmä, johon osallistui uimahallihankkeiden tilaajia ja asiantuntijoita. 
Kehittäjäryhmän työn pohjalta koottiin Vähähiilisen uimahallin vapaaehtoiset hankintakriteerit -
opas, jonka tarkoituksena on auttaa uimahallihankkeiden tilaajia ottamaan vähähiilisyys ja 
erityisesti energiatehokkuus osaksi uimahallien suunnittelua ja hankintaa. Hankintakriteerien 
ehdotukset on määritelty niin, että niitä on helppo soveltaa erityyppisissä uimahallien 
rakennuttamisen hankkeissa ja muotoilla omaan tarpeeseen sopiviksi. Opasta ja siinä ehdotettuja 
kriteerejä voi myös käyttää markkinavuoropuhelun pohjana, kun etsitään vähähiilisiä ratkaisuja 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.   

Uimahallin energiatehokkuuteen vaikuttavat ennen kaikkea uimahallien prosessit, kuten 
veden lämmitys, kierrätys ja puhdistaminen, mikä luo haasteen uimahallien energiatehokkuuden 
kriteerien asettamiselle. Uimahallin energiatehokkuutta ei ole mahdollista arvioida samaan 
tapaan kuin tavanomaisen rakennuksen. Uimahallit luokitellaan käyttötarkoitusluokkaan 9, mikä 
tarkoittaa sitä, ettei uimahalleille ole olemassa energiatehokkuuden raja-arvoa, johon 
suunnittelussa tulisi pyrkiä energiatehokkuuden varmistamiseksi.  

Noin 40 % koko Suomen energiankulutuksesta ja -kulutuksen päästöistä muodostuu 
rakennuksissa, ja Eurostatin mukaan eurooppalaisten kiinteistöjen päästöistä noin 8 % syntyy 
urheilurakennuksissa. Vähähiilisten uimahallien vapaaehtoisilla hankintakriteereillä pyritään 
edistämään vähähiilisyyden ja erityisesti energiatehokkuuden ottamista erääksi hankinnan 
laatukriteereistä. Tässä julkaisussa esitetyt vapaaehtoiset hankintakriteerit keskittyvät 
pääsääntöisesti energiankäytön ja energiatehokkuuden avulla tapahtuvaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen. Huomioitavaa kuitenkin on, että hankkeelle suositellaan laskemaan myös 
ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukainen rakennuksen elinkaaren 
hiilijalanjälki, ja laskenta tulee velvoittavaksi vuodesta 2025 alkaen.  

Oppaassa ehdotettuja hankintakriteerejä on käsitelty ja niiden sisältöjä ideoitu yhdessä 
KEINO:n vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmän kanssa. Hankintakriteerien määritystä varten 
on tutustuttu Ruotsin energiatehokkaiden uimahallien vapaaehtoisiin hankintakriteereihin ja saatu 
kokemukseen perustuvaa näkemystä Ruotsin hankintavirastosta (Upphandlingsmyndigheten). 
Lisäksi tärkeitä tietolähteitä ovat olleet muun muassa VTT:n julkaisu Tavoitteena 
nollaenergialiikuntarakennukset, Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokitus sekä RT-kortit ja 
Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa valmistunut Energiatehokkuuskumppanuusmalleja 
kaupunkien palvelukiinteistöihin -hankintaohje. Arvokkaita tosielämän kokemuksia on kuultu 
vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmän omista uimahallihankkeista. Ulkomaisista esimerkeistä 
on perehdytty etenkin Norjassa Askerin kunnassa sijaitsevaan Holmenin uimahalliin, joka on 
toteutettu vähähiilisenä ja erittäin energiatehokkaana.  

Uimahallien rakennuttamisen hankinnassa, kuten muissakin rakennushankinnoissa, 
tulee luonnollisesti huomioida lainsäädännön velvoitteet. Lisäksi on hyvä huomioida STM:n (nyk. 
Valvira) oppaan 3:2008 ohjeet koskien uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa 
sekä Rakennustietosäätiön RT-korttien ohjeita Uimahallien suunnittelulle ja Uimahallien LVIA-
suunnittelulle. Käsillä oleva opas tukee tätä kokonaisuutta. 
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2 Energiatehokkuus ja uusiutuva energia 
vähähiilisessä uimahallihankinnassa 

Seuraavissa luvuissa on kuvattu miten energiatehokkuus sekä uusiutuva energia voidaan ottaa 
huomioon vähähiilisen uimahallin hankinnassa. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
osa-alueet voidaan ottaa sellaisenaan osaksi vähähiilistä uimahallihankintaa, itsenäisinä 
kriteereinä tai yhdessä energiaoptimoinnin kanssa. Valinta hankintakriteerien ja 
energiaoptimoinnin sisällyttämisestä hankintaan on hankkijalla. Tärkeintä kuitenkin on löytää 
ratkaisu, joka on käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuna mahdollisimman vähähiilinen. 
 

2.1 Energiaoptimointi suunnittelun tukena 

Rakennussimulointiin perustuva energiaoptimointi on tehokas työkalu uimahallihankkeen 
suunnitteluun. Energiaoptimoinnissa tarkastellaan erilaisia energiankulutukseen ja ympäristön 
energioiden tai hukkalämpöjen hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä, ja niiden vaikutusta 
ostoenergiankulutukseen sekä elinkaarikustannuksiin ja -päästöihin.  

Rakennussimulaatioissa voidaan huomioida laajasti esimerkiksi rakennusosien U-arvot, 
ilmanvaihto ja muut tekniset järjestelmät, lämmitysjärjestelmän valinta, lämmön kierrätys, 
ympäristön lämpöjen ja hukkalämpöjen hyödyntäminen sekä oma uusiutuvan energian tuotanto. 
Simuloinneilla voidaan mallintaa runsaasti erilaisia energiaratkaisujen yhdistelmiä ja järjestelmien 
mitoituksia, jotta mahdollisten vaihtoehtojen joukosta löydetään energiatehokkaimmat ja 
vähäpäästöisimmät kombinaatiot. Erityisesti uimahallihankkeet voivat hyötyä tällaisesta 
tarkastelusta, sillä modernin uimahallin tekniset järjestelmät ovat monimutkaisia ja niiden 
tarkoituksenmukainen mitoitus ja hyvä yhteispeli säästävät energiaa. 

Energiaoptimoinnissa voidaan ja kannattaa huomioida useampia tavoitteita yhtä aikaa. 
Uimahallin hankinnassa tulee etsiä ratkaisuja, joissa toteutuvat mahdollisimman hyvin ja 
tasapainoisesti korkea energiatehokkuus, matalat elinkaaripäästöt ja kohtuulliset 
elinkaarikustannukset. Jo energiaoptimoinnin hankintaa tai käyttöä suunniteltaessa on syytä 
määrittää ne vähähiilisyyskriteerit ja raja-arvot, jotka hankkeessa halutaan toteuttaa, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin energiaoptimoinnissa ja hankintakriteereissä. 
Kriteerit voivat olla seuraavissa luvuissa kuvattuja kriteeriehdotuksia tai esimerkiksi 
kustannustasoon (elinkaarikustannukset, investointikustannukset, takaisinmaksuaika, sisäinen 
korkokanta) liittyviä arvoja. Kun rakennuksen elinkaarisen hiilijalanjäljen arviointi vakiintuu ja 
vertailuaineisto karttuu, tulee mahdolliseksi asettaa myös koko uimahallin elinkaarista 
hiilijalanjälkeä koskevia tavoitearvoja. 

Energiaoptimointi voidaan sisällyttää suunnittelutyönä hankintaan jo 
hankesuunnitteluvaiheessa, KVR-urakan yhteyteen tai esimerkiksi energiahankekartoitukseen. 
 

 
Rakennuksen energiasuunnittelun hankinta – Case Karin kampus, Rauman kaupunki 
 
Karin kampuksen energiasuunnittelussa energiaratkaisut valittiin rakennussimulaatioihin 
perustuvan monitavoiteoptimoinnin avulla. Suunnittelun kohteena olivat koko kampuksen 
energiaratkaisut, mutta suurin energiansäästöpotentiaali oli löydettävissä kampukselle 
rakennettavasta uimahallista.  
 
Hankinnan tuloksena syntynyt energiaoptimointiraportti pohjusti uimahallin ja kampuksen 
energiaratkaisujen valintaa varsinaiseen hankesuunnitelmaan. Sen avulla löydettiin useita 
mahdollisia vaihtoehtoja kokonaistaloudelliseen energiansäästöön. Ratkaisuista valittiin lopulta 
vaihtoehto, jossa päälämmönlähteenä säilyy kaukolämpö, mutta uimahallissa lämpöä otetaan 
talteen poistovedestä ja -ilmasta lämpöpumppujen avulla. Kampukselle asennetaan myös oma 
aurinkosähköjärjestelmä, jolla toteutetaan tavoitteeksi asetettu uusiutuvan energian 
hyödyntäminen.  
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Valitulla ratkaisulla uimahallin energiankulutusta saadaan pienennettyä n. 40 % verrattuna 
vertailuvaihtoehtoon, jossa energiatehokkuus olisi tavanomaista tasoa. Vuotuinen sähkön 
kulutus lisääntyy 1,8 kWh/m3, mutta kaukolämmön kulutus pienenee 17,6 kWh/m3. Päästöissä 
tämä vastaa n. 214 tonnin CO2-päästöjen säästöä vuodessa, eli noin 21 
keskivertosuomalaisen vuosipäästöjä.    
 
Energiatehokkaamman vaihtoehdon alkuinvestointi on 0,54 M€ kalliimpi kuin tavanomaisen 
tason ratkaisulla, mutta lämmöntalteenottoa tehostamisen ansiosta hankkeen elinkaariset 
käyttökustannukset arvioidaan 2,24 M€ pienemmiksi. Satsaamalla energiatehokkuuteen kunta 
voi siis säästää elinkaarikustannuksissa kaiken kaikkiaan 1,7 M€. Tässä elinkaarikustannukset 
ja -säästöt on arvioitu 25 vuoden tarkasteluaikaa käyttäen ja ilmoitettu nettonykyarvossa. 
Uimahallin jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmälle saatiin simuloinneissa 7 vuoden 
takaisinmaksuaika. 
 
Esimerkki on luettavissa kokonaisuudessaan KEINOn verkkosivulla  
 

 
 

2.2 Rakennusvaipan energiatehokkuus 

Rakennusvaippa on yksi merkittävistä tekijöistä energiatehokkuuden edistämisessä, sillä 
rakennusvaippa vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka paljon energiaa rakennus käyttää. 
Rakennusvaipan energiatehokkuuteen vaikuttavat ulkovaipan U-arvot, ulkona kiertävien 
vesiliukumäkien lämmöneristävyys, rakennuksen ilmatiiveys, rakennuksen ikkunapinta-ala 
suhteessa vaippaan sekä rakennuksen muotokerroin. Seuraavissa luvuissa on kuvattu 
tarkemmin osa-alueita, jotka vaikuttavat uimahallien vaipan energiatehokkuuteen, ja joita voidaan 
käyttää hyväksi vähähiilisen uimahallin hankinnassa. 

2.2.1 Ulkovaippa- ja U-arvot 

Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017) 
on annettu rakenteellisen energiatehokkuuden vertailuarvoja. Käyttötarkoitusluokille 1 ja 2 
annettuja vertailuarvoja voi käyttää vapaaehtoisina tavoitteina myös uimahallin U-arvojen osalta. 
Vertailuarvot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Kriteerisuositus perustuu siihen, että myös 
Ruotsin vapaaehtoisessa kriteeristössä energiatehokkaan uimahallin tavoitteelliset U-arvot ovat 
samaa luokkaa suomalaisten energiatehokkuuden vertailuarvojen kanssa.  

Mikäli uimahallihankkeelle suoritetaan simulaatioihin perustuva energiaoptimointi, on 
järkevää ottaa rakennusosien U-arvot muuttujiksi simulaatioihin. Tällöin rakennusosien U-arvot 
voidaan määrittää energiaoptimoinnin perusteella hankkeen kannalta optimaalisiksi, eikä alla 
olevia U-arvoja kannata tuolloin ottaa itsenäisiksi hankintakriteereiksi.  

 
Rakennusosa U-arvo [W/m2K] 

Seinä 0,12 

Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,07 

Ryömintätilaan rajoittuva tuuletettu alapohja ja maata vasten oleva 
rakennusosa 

0,10 

 
U-arvoihin kohdistuvat vähimmäisarvot ovat sovellettavissa hankintakriteereinä helposti 
uudisrakennushankkeissa ja laajoissa peruskorjaushankkeissa, joissa korjaus kattaa myös 
rakennuksen vaipan osia. Pienemmän peruskorjaushankkeen yhteydessä voidaan parantaa 
vaipan energiatehokkuutta esimerkiksi eristämällä kattoremontin yhteydessä yläpohjaa, 
vähentämällä lämmön karkaamista kylmäsiltojen kautta tai vaihtamalla ikkunat U-arvoltaan 
energiatehokkaampiin laseihin. 
 

https://www.hankintakeino.fi/fi/keinokkaat-esimerkit/rakennuksen-energiasuunnittelun-hankinta-case-karin-kampus-rauman-kaupunki
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2.2.2 Ulkona kiertävien vesiliukumäkien lämmöneristys 

 
Ulkona kiertävät vesiliukumäet eivät lähtökohtaisesti tue uimahallin energiatehokkuutta ja 
vähähiilisyyttä, joten ensisijaisesti tulisi tarkastella, voiko vesiliukumäen toteuttaa kokonaan 
sisätiloissa. Jos kuitenkin rakennusvaipan läpäisevä vesiliukumäki päätetään rakentaa, on hyvin 
tärkeää, että liukumäen ulkona kulkevat osat ovat asianmukaisesti eristettyjä ja kylmäsilloista 
johtuvaa lämmönhukkaa vältetään. Vesiliukumäissä eristemateriaalin suositellaan olevan λ 
enintään 0,036 W / m · ºC ja eristeen paksuus tulee olla riittävä, ilmasto-olosuhteet ja liukumäen 
läpimitta huomioiden. Uimahallin ulkopuolella kiertävien vesiliukumäkien eristys tulee arvioida 
aina niiden rakentamisen yhteydessä, mutta eristys on mahdollista toteuttaa myös jälkikäteen. 
 

2.2.3 Ilmatiiveys 

Uimahalleille ei ole Suomessa määritetty erikseen ilmatiiveyden vähimmäisarvoa, mutta VTT:n 
raportissa Uimahallien rakenteiden kosteustekniikka (Ojanen, 2017), on mainittu, ettei vuotoluku 
voi olla suurempi kuin 1 m3/h, m2. Ruotsissa käytetyissä energiatehokkaiden uimahallien 
hankintakriteereissä ilmatiiveyden vähimmäisarvoksi on määritetty 0,72 m3/h, m2. 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta antaa 
käyttötarkoitusluokan 1 ja 2 rakennuksille ilmatiiveyden vertailuarvon 0,6 m3/h, m2. Tätä arvoa 
voidaan käyttää vähähiilisten uimahallien hankintakriteerinä.  Ilmavuotolukua voidaan myös 
tarkastella energiaoptimoinnin yhteydessä ja määrittää sen perusteella hankkeelle sopivin arvo. 
Ilmatiiveys toimii hankintakriteerinä uudishankkeissa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa. 
Energiahankkeiden tai pienten kunnossapitohankkeiden yhteydessä ilmatiiveyteen ei voida 
puuttua merkittävästi. 
 

2.2.4 Ikkunapinta-ala 

Ikkunapinta-ala vaikuttaa rakennusvaipan energiatehokkuuteen, sillä ikkunan U-arvo on 
energiatehokkuudeltaan heikompi kuin seinien U-arvo. Ikkunoilla on toisaalta merkittävä vaikutus 
sisään tulevan luonnonvalon määrään, ja luonnonvaloa voidaan hyödyntää uimahallin 
valaistuksessa tarpeen mukaan. Alla on kuvattu Ruotsissa käytössä olevat kriteerit ikkunapinta-
alalle suhteessa rakennuksen bruttoalaan. Sama kriteeristöä voidaan Suomessakin hyödyntää 
osana vähähiilisen uimahallin hankintakriteereitä, tai soveltuva ikkunapinta-ala voidaan määrittää 
energiaoptimoinnin yhteydessä. 

 
Rakennuksen bruttoala, m2-brt Lasipinta-alan suhde bruttopinta-alaan, % 

Alle 4 000 m2 15 % 

4 001-7 000 m2 13 % 

Yli 7 001 m2 10 % 

 
Ikkunapinta-alaa valitessa on hyvä huomioida, että allastiloissa mahdollisimman suuri 
ikkunapinta-ala mahdollistaa luonnonvalon hyödyntämisen, mutta toisaalta voi johtaa ei-toivotun 
häikäisyn lisääntymiseen. Kohtuullinen ikkunapinta-ala ja sopiva ikkunoiden sijoittelu voi palvella 
sekä energiatehokkuutta että valaistusolosuhteiden miellyttävyyttä, mahdollistaen kuitenkin myös 
luonnonvalon hyödyntämisen. 

Ikkunapinta-ala toimii hankintakriteerinä uudishankkeissa sekä sellaisissa 
peruskorjaushankkeissa, joissa muutetaan merkittävästi rakennuksen ulkovaippaa. Pienten 
peruskorjausten tai energiahankkeiden yhteydessä ikkunapinta-alaan ei enää voida vaikuttaa. 
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2.2.5 Rakennuksen muotokerroin 

Kompaktin muotoinen rakennus vähentää lämmönhukkaa rakennusvaipan lävitse. 
Rakennuksen muotokerroin on eräs Ruotsin energiatehokkaiden uimahallien 
hankintakriteereistä. Rakennuksen muotokertoimella tarkoitetaan katon ja ulkoseinien pinta-alaa 
lämmitettyä lattiapinta-alaa kohden. Vähähiilisen uimahallin hankintakriteerinä voidaan käyttää 
suhdelukua 1,2, joka on käytössä Ruotsissa. 
 

2.3 Ilmanvaihto 

Uimahallien allastilat ovat ilmalämmitteisiä tiloja, mikä tarkoittaa sitä, että ilmanvaihtoa käytetään 
merkittävästi allastilan lämmittämiseen. Ilmanvaihdolla on lämmityksen lisäksi tärkeä rooli uima-
allastilojen olosuhteiden hallinnassa. Olosuhteiden hallinnalla tarkoitetaan erityisesti lämpötilan, 
kosteuden sekä tilojen CO2-pitoisuuden hallintaa.  

Jotta uimahallitilojen ilmanvaihto olisi mahdollisimman energiatehokasta, sen 
toteuttamisessa tulee suosia tarpeenmukaisuutta. Tarpeenmukaisuus ilmanvaihdon yhteydessä 
tarkoittaa ilmanvaihtokoneiden käyttöä tilojen käytön ja olosuhteiden mukaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että ilmanvaihtokoneiden tulee olla joko EC-moottorein varustettuja tai 
taajuusmuuttaja ohjattuja puhaltimia, joita ohjataan automatiikan avulla esimerkiksi haluttujen 
olosuhdearvojen mukaan. Hankinnassa voidaan käyttää esimerkiksi hankintakriteerinä 
puhaltimien energiatehokkuudelle SFP-lukua (esim. SFP-luku < 2). Käytettyjä olosuhdetavoitteita 
ilmanvaihdolle voivat olla esimerkiksi tilaan haluttava kosteuspitoisuus, hiilidioksidipitoisuus ja 
lämpötila.  

Koska ilmanvaihto käyttää lämmitysenergiaa merkittävästi, tarpeenmukaisuuden lisäksi 
tulee kiinnittää huomiota myös lämmöntalteenoton tehokkuuteen poistoilmasta. 
Lämmöntalteenoton menetelminä voidaan käyttää perinteisiä kiertoilmalämmityksen sekä 
lämmöntalteenoton menetelmiä, mutta myös lämpöpumpputeknologiaan perustuvia ratkaisuja. 
Ilmanvaihdon lämmöntalteenotollekin voidaan hankinnassa määrätä hyötysuhteen osalta 
hankintakriteerinä käytettäviä arvoja. 
 

2.4 Rakennusautomaatiojärjestelmä 

Rakennusautomaatio mahdollistaa uimahallin energiatehokkaan ja tarpeenmukaisen 
talotekniikan käytön. Rakennusautomaatioon tulee kiinnittää erityistä huomiota sen hankintaa 
suunniteltaessa.   Vähimmäisvaatimuksena on se, että mikäli kiinteistön lämmitysjärjestelmien tai 
yhdistettyjen ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien nimellisteho ylittää 290 kW, rakennuksessa 
tulee olla nykyaikainen rakennusautomaatiojärjestelmä. Järjestelmän tulee täyttää lain 
rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä 
automaatio- ja ohjausjärjestelmillä vaatimukset (733/2020). Lain 733/2020 vaatimusten lisäksi 
uimahallitekniikan ja talotekniikan yhdistäminen samaan järjestelmään on suositeltavaa, sillä se 
lisää teknisten ohjausten yhdenmukaisuutta ja vähentää ohjaustilanteiden ristiriitoja. Alla on 
kuvattu tarkemmin rakennusautomaatiojärjestelmää koskevia tärkeimpiä vaatimuksia, joihin 
hankinnassa tulee jo osittain lainsäädännön takia kiinnittää huomiota. 

 
● Tarvittavat edellytykset kysyntäjoustoon 
● Rakennusautomaatiossa on oltava yleisimmät rajapinnat kiinteistödatan siirtämiseksi 

esimerkiksi ulkopuolista analysointia varten 
● Taloteknisille prosesseille ohjelmoidut trendien keräykset (esim. tuloilman lämpötila 

edellisen kahden vuoden ajalta) 
● Integroitu energiaseurantajärjestelmä 
● Uimahallitekniikan ohjausjärjestelmän integrointi rakennusautomaatioon 
● Saunojen toiminnan ohjaus on liitettävä rakennusautomaatioon  
● Uimahallin olosuhteiden seuranta ja vertailu tavoitearvoihin, sekä laitteiston automaattinen 

ohjaus olosuhdevaatimuksien perusteella 
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Energiamittausjärjestelmä tulee jo lainsäädännön takia toteuttaa niin, että energiamittausten 
perusteella voidaan analysoida kattavasti ja luotettavasti eri tekniikoiden ja käyttöalueiden 
energiankulutusta. Alla on kuvattu ehdotus energiamittauksen sisällöstä:   

 
Energialaji Huomioitavat alamittaukset 

Sähköenergia ● Ilmanvaihto 
● Lämmitysjärjestelmän sähkönkulutus (pumput, säätimet, jne) 
● Lämpöpumppujen kulutussähkö 
● Jäähdytyssähkö 
● Valaistus  
● Uima-allastekniikka 
● Käyttäjä- ja kulutuslaitteet 
● Saunat 
● Sähköiset lattialämmitykset 
● Sähköiset erillislämmitykset (ramppien, rännien, 

sadevesikaivojen lämmitys) 
● Ravintolan/Kahvion sähkönkulutus 
● Muut merkittävät sähkön kuluttajat 

Lämmitysenergia ● Käyttöveden lämmitys 
● Tilojen lämmitys 
● Uima-altaiden lämmitys 
● Ilmanvaihdon lämmitys 
● Lattialämmitys 

Omavarainen 
energiantuotanto 

● Lämpöpumpun(-jen) tuottama lämmitys-/jäähdytysenergia 
● Tuotettu aurinkosähkö/-lämpö 

 

2.5 Energiatehokas valaistus 

Uimahallin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota valaistuksen energiatehokkuuteen. 
Uimahallin käyttöajat ovat pitkiä, ja valaistus käytössä useita tunteja päivittäin, minkä vuoksi on 
tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota valaistuksen energiatehokkuuteen, 
tarpeenmukaisuuteen ja älykkääseen ohjaukseen. Valaistuksen energiatehokkuus ja 
käyttäjäturvallisuus varmistetaan asianmukaisella suunnittelulla. Hankkeelle tulisi nimetä jo 
varhaisessa vaiheessa pätevä valaistussuunnittelija. 

Energiatehokas valaistus toteutetaan LED-valaisimilla, ja valaistuksen ohjaustavan tulee 
olla älykäs ja energiatehokas. Alla on kuvattu energiatehokkaan valaistuksen ohjauksen 
esimerkkejä eri tiloissa. Tarkempia kriteerejä valaistuksen energiatehokkuuteen ei tässä 
oppaassa kuvata, sillä jokainen uimahalli on erilainen ja valaistus vaatii erillisen kohdekohtaisen 
suunnittelun.  

Allastilat: Valaistuksen tehon ohjaus toteutetaan valoisuusanturin perusteella, mikäli 
allastiloissa on merkittävästi ikkunapinta-alaa, jonka kautta allastiloihin on mahdollista saada 
luonnonvaloa käyttöön. Lisäksi allastilojen erityispiirteet, kuten tarpeettoman häikäisyn 
välttäminen, on huomioitava suunnittelussa. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että 
luonnonvalon mahdollisimman suuri hyödyntäminen allastilojen suuren ikkunapinta-alan kautta ei 
välttämättä ole tavoiteltavaa, juuri häikäisyn ehkäisemisen vuoksi. 

Pukuhuoneet ja suihku- ja saunatilat: Valaistuksen tehon ohjaaminen voi tapahtua 
esimerkiksi liiketunnistimen mukaan alueittain, mikäli se on käyttäjien kannalta turvallista ja 
hyväksyttävää. Pukuhuoneisiin ja suihku- ja saunatiloihin on suositeltavaa turvallisuussyistä 
jättää kulkuvalaistus. 

Kuntosalit: Valaistuksen ohjaus toteutetaan esimerkiksi liiketunnistimen avulla.  
Sosiaalitilat: Valaistuksen ohjaus toteutetaan esimerkiksi liiketunnistimen avulla. 

Energiatehokas valaistus sopii hankintakriteeriksi erilaisissa hankkeissa. Pienissä 
korjaushankkeissa sekä energiatehokkuustoimenpiteissä suositellaan tarkistamaan, sopiiko 
nykyinen valaistuksen ohjausjärjestelmä energiatehokkaaseen, älykkääseen sekä 
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tarpeenmukaiseen ohjaukseen. Mikäli nykyinen ohjausjärjestelmä ei tähän pysty, on järkevää 
samalla uusia valaistuksen ohjauskeskus ja/tai rakennusautomaatio. 

 

2.6 Energiajärjestelmää koskevat kriteerit 

Energiatehokkuuden lisäksi käytetyn energian ominaispäästöt vaikuttavat uimahallin 
elinkaariseen hiilijalanjälkeen. Energiasuunnittelun yhteydessä tulee erityisesti kiinnittää 
huomiota energiajärjestelmien valintaan ja niiden mahdollistamaan koko rakennuksen elinkaaren 
vähähiilisyyteen.  Alla on kuvattu kolme kriteeriä, joista erityisesti lämmitysjärjestelmän 
tarkoituksenmukainen valinta voi pienentää merkittävästi rakennuksen elinkaarista 
hiilijalanjälkeä. Kaikki alla kuvatut kriteerit sopivat sovellettavaksi erityyppisissä 
uimahallihankkeissa. 
 

2.6.1 Aurinkoenergian tuotanto 

Rakennukseen tai kiinteistölle suositellaan suunniteltavaksi aurinkosähköjärjestelmä 
ostosähkön tarpeen pienentämiseksi. Hankintakriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi 10 % 
tavoitetta sähköenergian kulutuksesta. Mikäli rakennushankkeessa toteutetaan simulointeihin 
perustuva energiaoptimointi, aurinkosähköjärjestelmän tarkoituksenmukainen mitoitus kannattaa 
etsiä energiasimulaatioiden avulla. Tuolloin ei tarvitse käyttää 10 % tavoitetta erillisenä 
hankintakriteerinä.  

Aurinkoenergiaa on mahdollista hyödyntää myös aurinkolämpöä keräämällä. Uimahallin 
lämmitysjärjestelmästä ja muista energiaratkaisuista riippuu, onko aurinkoenergiaa 
kannattavampaa hyödyntää aurinkolämpönä vai -sähkönä. Hankekohtaisesti paras ratkaisu 
voidaan jälleen löytää energiasimulaatioiden avulla: mallinnuksen keinoin voidaan tarkastella, 
johtaako aurinkosähkö vai -lämpö parhaisiin tuloksiin energiatehokkuuden, elinkaaripäästöjen ja 
elinkaarikustannusten näkökulmasta. Elinkaaritarkastelussa tulisi huomioida myös 
aurinkopaneelien tai aurinkolämpökeräimien valmistamisesta aiheutuvat päästöt.  

Aurinkoenergiajärjestelmän mitoitukseen vaikuttavat merkittävästi katon suuntaus, 
kattokulma sekä ympäristön aiheuttamat varjostukset. Uudisrakentamisen osalta suositellaan, 
että katon ominaisuudet optimoidaan jo arkkitehtisuunnittelun vaiheessa sellaisiksi, että sinne on 
mahdollista asentaa mahdollisimman paljon aurinkosähköpaneeleja tai aurinkolämpökeräimiä. 
 

 
Aurinkoenergian käyttö uimahallissa – Case Porin uimahalli 
 
Porin uimahalliin energiaratkaisuissa optimoitiin monen järjestelmän yhteiskäyttö. 
Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen ja allasvesien energiansäästöön, energian 
talteenottoon sekä energiantuotantoon. Porin uimahalli hyödyntää aurinkoenergiaa sähkön ja 
lämmön tuottamiseen. Uimahalliin suunniteltiin aurinkoenergiaa hyödyntävät aurinkopaneelit 
hallin sähköntuottoon ja aurinkokeräimet allasvesien lämmitykseen. 
 
Aurinkolämpöjärjestelmään kuuluu rakennuksen katolla olevia perinteisiä tasokeräimiä 200m². 
Keräinten vuosituotto on noin 100 000kWh, joka kattaa 5 % uimahallin vuotuisesta 
lämmöntarpeesta. Nordic Solar- fasadikeräinjärjestelmässä keräimet on sijoitettu 
pääsisäänkäynnin julkisivuun kiinteänä osana ja pinta-alaa niillä on 80m2. 
 
Rakennuksessa on 360 neliömetriä NAPS Pallas 210M PBW aurinkosähköpaneeleja 30 
asteen asennuskulmassa ja ne tuottavat noin 45 000 kWh vuodessa eli 3 % rakennuksen 
kuluttamasta sähköstä. Sähkö muutetaan verkkoon sopivaksi vaihtosähköksi kolmella 
invertterillä, jotka myös mittaavat tuotetun energian. 
 
Yhteensä uimahalli säästää aurinkoenergian avulla saman verran energiaa kuin reilut 
kahdeksan omakotitaloa kuluttaa vuodessa. 
 
Lähde: Porin uimahalli, EnergiaSAMK 
 

https://energia.samk.fi/seurantakohteet/porin-uimahalli/
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2.6.2 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän valinta 

Uimahallit käyttävät merkittävästi lämmitysenergiaa, sillä sisälämpötilat allastiloissa ovat muun 
muassa veden haihtumisen estämiseksi korkeita ja lämpimän veden kulutus on suurta. Siten 
lämmitysjärjestelmän valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Hukkaenergioiden talteenotolla on tärkeä rooli, sillä kokemusten mukaan niiden avulla 
voidaan toteuttaa jopa 50 % uimahallien lämmitystarpeesta. Uimahallin lämmitysjärjestelmän 
energiasuunnittelun yhteydessä tulee laajasti selvittää ympäristön lämpöjen ja hukkaenergian 
hyödyntämisen mahdollisuudet. Ympäristön lämmöllä tarkoitetaan esimerkiksi maalämpöä, ja 
hukkaenergialla jäteilman, harmaan jäteveden ja esimerkiksi viereisen jäähallin tai liikuntahallin 
kylmäkoneiden lauhdelämmön energioita. Uimahallin energiaratkaisujen suunnittelu ja valinta on 
hyvä pohjustaa elinkaaritarkasteluun ja energiaoptimointiin, joissa huomioidaan sekä 
energiajärjestelmän vuosikulutus sekä elinkaarikustannukset ja -päästöt. Elinkaarikustannukset 
sisältävät energian hinnan muutokset ja vuosittaiset huolto- ja ylläpitokustannukset.  

Rakennuksen hukkaenergiat suositellaan ottamaan talteen ja kierrättämään lämpöpumpulla 
takaisin osaksi uimahallin lämmitysjärjestelmää, siten kun se elinkaariarvioinnin (energia, 
kustannukset, päästöt) perusteella on kannattavinta tehdä. Vaihtoehtoisesti, mikäli optimointia ei 
tehdä, suositellaan ottamaan vähintään poistoilman hukkalämpö sekä harmaanveden 
hukkalämpö talteen lämpöpumpulla osaksi kiinteistön lämmitystä. Mikäli taas lämpöpumppua ei 
haluta käyttää hukkalämmöntalteenotossa, voidaan esim. harmaan jäteveden hukkalämpö ottaa 
talteen lämmönsiirrintekniikalla. Lämmönsiirrintekniikka on usein kustannuksiltaan huokeampi 
kuin lämpöpumpputekniikka, mutta lämpöpumpputekniikan avulla saavutetaan suurempi hyöty. 

Uudisrakennuksissa ja laajoissa peruskorjaushankkeissa sekä laajennuksissa on hyvä 
suunnitella ja uusia järjestelmät niin, että lämmöntalteenotto uimahallin hukkaenergiavirroista on 
kustannustehokkaasti mahdollista. Energiahankkeissa ja osittaisissa peruskorjauksissa tulee 
arvioida suunniteltavan lämmöntalteenottojärjestelmän kannattavuus ja tekniset edellytykset, 
ennen kuin järjestelmää aletaan suunnitella tarkemmin. Mikäli esimerkiksi nykyinen LVI-
järjestelmä ei mahdollista lämmöntalteenottoa jäteilmasta energiataloudellisesta näkökulmasta 
järkevästi, jäteilman talteenotto voi olla järkevämpää toteuttaa vasta laajemman peruskorjauksen 
yhteydessä, jolloin myös LVI-järjestelmään tehdään kattavampia muutoksia. 

Useimmissa tapauksissa hukkaenergian/-energioiden talteenottojärjestelmä ei yksin riitä 
toimittamaan koko uimahallin lämmitystä. Tällöin tulee tarkastella muita vaihtoehtoja 
talteenottojärjestelmän rinnalle. Vaihtoehtoja rinnakkaiselle järjestelmälle voivat olla esimerkiksi 
kaukolämpö tai maalämpö. Lämmitystavan valinnassa tulee huomioida myös 
jäähdytysjärjestelmän valinta, mikäli uimahalliin on tulossa merkittäviä määriä jäähdytettävää tilaa 
(kuntosaleja, liikuntahalleja, kokoustiloja, tms.), koska sama maalämpöjärjestelmä voi toimia 
myös maakylmänä, ja toisaalta joissain paikoissa on myös saatavilla kaukojäähdytystä. Näiden 
kannattavuutta ja vaikutusta elinkaaren hiilijalanjälkeen tulee edellä mainitusti tarkastella 
elinkaarinäkökulmasta energiasuunnittelun yhteydessä.  
 

 
Tutkimus (Yuan, X, Lindroos, L, Jokisalo, J, Kosonen, R & Pan, Y 2021): 
 
Tutkimuksessa simuloidun uimahallin mukaan, helsinkiläisen uimahallin harmaanjäteveden 
lämmöntalteenotolla lämpöpumpun avulla voidaan saavuttaa 6 % energiansäästö 
lämmitysenergiankulutuksesta. Toisaalta mikäli harmaanjäteveden lämmöntalteenoton 
yhteyteen lisätään korkealämpötekniikalla varustettu poistoilmalämpöpumppu, havaittiin 
tutkimuksessa hukkaenergian lämmöntalteenoton hyötysuhteeksi 48 %. 
 

 
 

2.6.3 Kylmäaineiden valinta 

Jäähdytysjärjestelmät sekä lämpöpumppujärjestelmät käyttävät kylmäaineita energian 
siirtämiseen. Perinteiset kylmäaineet (esim. R407, R410) ovat ilmakehään vapautuessaan 
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voimakkaasti ilmastoa lämmittäviä aineita (GWP1>1000). Järjestelmät eivät ole täysin suljettuja 
prosesseja, vaan käytännössä kylmäaineita joudutaan vuosittain huollon yhteydessä lisäämään 
jäähdytysjärjestelmään noin 1-5 % kylmäaineen kokonaismäärästä. Perinteisille kylmäaineille on 
olemassa ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kuten hiilidioksidi (GWP=1). Kylmäaineita 
koskevien kriteerien kohdalla on hyvä huomata, että kylmäaineen valinta vaikuttaa jäähdytys- ja 
lämmitysjärjestelmälaitteiston valikoimaan. Kylmäaineilla on yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka 
voivat vaikuttaa järjestelmien asentamiseen ja sijoitteluun. Tietyt ominaisuudet, kuten 
kylmäaineiden turvallisuusluokitukset, voivat lisäksi edellyttää asentajilta tiettyjä pätevyyksiä.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kylmäaineisiin liittyvät hankintakriteerit. Kriteerit on 
jaoteltu erikseen sovellettaviksi pieniin ja suuriin järjestelmiin. Kriteeri on muodostettu perustuen 
BREEAM In Use -sertifioinnin vaatimuksiin kylmäjärjestelmissä käytettävistä kylmäaineista. 
Erona kuitenkin se, että BREEAM määrittää pienen järjestelmän koon niin, että kylmäainetta on 
alle 1 kg. 
 

 
Järjestelmät Suositeltava kylmäaine 

Järjestelmät, joissa kylmäainetta alle 2 kg (esim. 
ilmalämpöpumput) 

R32 tai sitä pienemmän GWP:n omaava 
kylmäaine 

Järjestelmät, joissa kylmäainetta yli 2 kg Kylmäaineen GWP alle 10. 
Esimerkkejä:  

● R744, Hiilidioksidi = 1 
● R600, Butaani = 3 
● R290, Propaani = 3 
● R717, Ammoniakki = 0  

 
 

2.7 Energian varastointimahdollisuudet 

Sitä mukaa kun uusiutuvan energian osuus energiajärjestelmässämme lisääntyy, 
energiantuotanto vaihtelee entistä voimakkaammin vuorokauden sekä vuodenajan mukaan. 
Tuotannon vaihtelut voivat tulevaisuudessa lisätä tarvetta ottaa käyttöön erilaisia energian 
varastointimenetelmiä rakennuksissa, ja toisaalta rakennusten automaatiojärjestelmien 
kehittyminen voi tätä mahdollistaa. 

Uimahallien hankinnassa onkin hyvä huomioida myös energian varastoinnin tarpeet ja 
mahdollisuudet. Niiden kartoittamisessa tulee tarkastella varastoinnin kannattavuutta 
elinkaariarviointiin perustuen, ja huomioida myös varastointiin tarvittavien laitteistojen 
valmistuksen päästöt. Vähähiilisessä uimahallissa ei ole itseisarvoista varastoida energiaa tai 
tavoitella mahdollisimman korkeaa energiaomavaraisuutta, mikäli tämä johtaa korkeampiin 
elinkaaripäästöihin myös rakennusmateriaalit huomioiden. Toisaalta jo allasvedessä itsessään 
voidaan varastoida lämpöenergiaa lyhyellä aikavälillä, vailla mittavia investointeja erilliseen 
varastointitekniikkaan. Samoin esimerkiksi maalämpökaivoihin voidaan johtaa hukkalämpöä tai 
aurinkolämpöä kesäkaudella, mikä mahdollistaa lämmön varastoimista maaperässä 
talvikaudelle. 
 

2.8 Hankintakriteerien soveltaminen eri hanketyypeissä 

Vähähiilisten uimahallien hankintakriteerit on jaettu kolmelle eri hanketyypille sovellettaviin 
paketteihin. Paketit on jaettu uudishankkeille, laajoille peruskorjaus- ja laajennushankkeille sekä 
energiahankkeille ja osittaisille peruskorjaushankkeille (PTS-toimenpiteille). Alla olevassa 
taulukossa on kuvattu vähähiilisen uimahallin hankintakriteerien soveltuvuus hanketyypeittäin. 
 

 
1 GWP Global Warming Potential = ominaislämmitysvaikutus 
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 Uudisrakennus

hankkeet 
Laajat 

peruskorjaushan
kkeet ja 

laajennukset 

Energiahankkeet 
ja osittaiset 

peruskorjaukset 

Rakennusvaipan energiatehokkuus 

Ulkovaippa- ja U-arvot Sovellettavissa Mahdollista 
soveltaa 

Mahdollista 
soveltaa 

Ulkona kiertävien 
vesiliukumäkien 
lämmöneristys 

Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Ilmatiiveys Sovellettavissa Mahdollista 
soveltaa 

Vaikeasti 
sovellettavissa 

Ikkunapinta-ala Sovellettavissa Mahdollista 
soveltaa 

Vaikeasti 
sovellettavissa 

Rakennuksen muotokerroin Sovellettavissa Mahdollista 
soveltaa 

Vaikeasti 
sovellettavissa 

Energiatehokas valaistus Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Energiajärjestelmien valinta 

Aurinkoenergian tuotanto Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmän valinta 

Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Kylmäaineiden valinta Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Energian 
varastointimahdollisuudet 

Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Rakennusautomaatiojärjestelmä 

Energiamittaus, ja 
alamittaukset 

Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 

Ilmanvaihto Sovellettavissa Sovellettavissa Sovellettavissa 
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3 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi 

Energiamääräyksissä uimahallit sijoittuvat käyttötarkoitusluokkaan 9, eli muihin rakennuksiin. 
Uimahallin E-luvulle ei siten ole asetettu raja-arvoa. Uuden Kaavoitus- ja rakentamislain 
luonnoksen mukaisesti rakennuksille tulee jo suunnitteluvaiheessa suorittaa vähähiilisyyden 
arviointi ympäristöministeriön Vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaan. Velvoittavan 
lainsäädännön kaavaillaan astuvan voimaan vuoteen 2025 mennessä, mutta rakennuksen 
hiilijalanjäljen arviointia suositellaan tehtäväksi myös jo ennen vuotta 2025 käynnistyvissä 
hankkeissa. Rakennuksen elinkaarisen hiilijalanjäljen arviointi sisältää rakennusmateriaalien 
valmistuksen ja kuljetuksen, työmaakoneiden, energiankulutuksen, yllä- ja kunnossapidon sekä 
käytöstä poiston aiheuttamat päästöt. Hiilijalanjälki arvioidaan rakennuksen elinkaaren ajalta, joka 
tässä menetelmässä on 50 vuotta. Arvioinnin helpottamiseksi hankinnassa voidaan velvoittaa 
urakoitsija keräämään ympäristötietoselosteet (EPD) kaikista rakennustuotteista, joille tämä on 
tehty. 

Rakennuksen elinkaarisen hiilijalanjäljen arviointi on olennaisen tärkeä työkalu, kun 
halutaan pienentää rakentamisen ja rakennuksen käytön todellisia ilmastovaikutuksia. Vaikka 
uimahalleissa nimenomaan energiansäästön mahdollisuudet ovat suuret, energiatehokkuuden 
tavoittelussa ei tulisi mennä niin pitkälle, että esimerkiksi oman uusiutuvan energian 
tuotantolaitteiston valmistamisen päästöt kumoavat saavutetun energiansäästön hyödyt. 
Hiilijalanjälkitarkastelu auttaa myös huomaamaan, minkälainen vaikutus energiatehokkuuden 
lisäksi on energiamuodon valinnalla. 

Mikäli uimahallille haetaan ympäristösertifikaattia tai -luokitusta, vähähiilisyyden arviointi 
voidaan lisäksi suorittaa myös valitun sertifikaatin tai luokituksen mukaisesti. Tällöin hankinnassa 
kannattaa huomioida myös muut sertifiointeihin tai luokituksiin vaikuttavat tekijät. 

Lisätietoa vähähiilisyyden arviointimenetelmästä: Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmä.  

 
 
 

4 Vähähiilisen energiankäytön suunnittelun 
vaatimukset 

4.1 Vaatimukset suunnittelijoille 

Hankkeessa suositellaan nimettäväksi LVI- ja sähkösuunnittelijoiden lisäksi elinkaarisuunnittelija, 
energiasuunnittelija ja valaistussuunnittelija. Energiasuunnittelijan avulla varmistetaan laadukas 
energiaoptimointi sekä energiasuunnitelman tekeminen. Valaistussuunnittelijan avulla 
puolestaan varmistetaan energiatehokas ja käyttäjälle optimaalinen valaistus sekä 
elinkaarisuunnittelijan avulla mahdollinen vähähiilisyysarvioinnin tekeminen koko rakennukselle. 
Tuloksena halutaan suunnitelma vähähiilisestä, kustannustehokkaasta, terveellisestä ja 
turvallisesta uimahallista.  

Suunnittelijat on hyvä nimetä jo tarjousvaiheessa, ja esimerkiksi kilpailutuksen 
yhteydessä voidaan vaatia, ettei konsulttia tai suunnittelijaa saa vaihtaa ilman tilaajan lupaa. 
Suunnittelijoilla voidaan esimerkiksi vaatia yli 3 vuoden työkokemusta suunnittelusta sekä 
kokemusta uimahalleista tai vastaavista rakennuksista. Suunnittelijoiden pätevyyttä voidaan 
pyytää tarjouspyynnössä esittelemään referenssein sekä todistuksin. 
 

4.2 Suunnittelun lähtöarvoja 

Onnistunut kilpailutus vaatii läpinäkyviä lähtöarvoja, etenkin kun kilpailutetaan KVR-urakoita. 
Jotta tarjousten vertailu olisi kaikkien tarjoajien kesken tasapuolista, tilaajan on määritettävä 
tarjouksessa tietyt lähtöarvot, joihin vertailulaskelmat perustuvat. Alla olevassa taulukossa on 
kuvattu esimerkkejä suunnitteluvaatimuksista ja lähtöarvoista, jotka on hyvä määrittää jo 
tarjouspyynnössä. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161761/YM_2019_22_Rakennuksen_vahahiilisyyden_arviointimenetelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161761/YM_2019_22_Rakennuksen_vahahiilisyyden_arviointimenetelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Uudisrakennus-

hankkeet 
Laajat 

peruskorjaushankkeet 
ja laajennukset 

Energiahankkeet ja 
osittaiset 

peruskorjaukset 

Energiaopti
mointi 

Tarjoaja esittää 
riittävällä kattavuudella 
vertailun eri 
energiasuunnitteluvaihto
ehtojen välillä. Vertailun 
tulee osoittaa, että 
tarjotussa 
suunnitteluvaihtoehdoss
a yhdistyvät 
mahdollisimman hyvin 
energiatehokkuus, vähä
päästöisyys sekä 
kohtuulliset 
elinkaarikustannukset. 
Vertailussa tulee 
huomioida laajasti 
mahdollisia 
lämmönlähteitä ja 
energiaratkaisuja. 

Tarjoaja esittää 
riittävällä kattavuudella 
vertailun eri 
energiasuunnitteluvaiht
o-ehtojen välillä. 
Vertailun tulee osoittaa, 
että tarjottu 
suunnitteluvaihtoehto 
on päästöiltään, 
energiatehokkuudeltaan
, sekä -taloudeltaan 
paras vaihtoehto. 
Vertailussa tulee 
huomioida laajasti 
mahdollisia 
lämmönlähteitä ja 
energiaratkaisuja. 

Tarjoaja osoittaa 
laskelmin ja vertailuin, 
koko elinkaari 
huomioiden, että 
tarjotussa 
suunnitteluvaihtoehdos
sa yhdistyvät 
mahdollisimman hyvin 
energiatehokkuus, väh
äpäästöisyys sekä 
kohtuulliset 
elinkaarikustannukset. 
Vertailussa tulee 
huomioida laajasti 
mahdollisia 
lämmönlähteitä ja 
energiaratkaisuja. 

Energialask
ennan 
laajuus 

Tarkastelu sekä 
ostoenergiankulutuksen, 
että koko rakennuksen 
energiankulutuksen 
(sisältäen mm. 
uimahallilaitteiston) 
perusteella.  

Tarkastelu sekä 
ostoenergiankulutuksen
, että koko rakennuksen 
energiankulutuksen 
(sisältäen mm. 
uimahallilaitteiston) 
perusteella.   

Tarkastelu 
investointien 
energiansäästön 
vaikutuksen 
perusteella.  

Energian 
hinta ja 
vuotuinen 
hinnankorot
us 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävän 
energianhinnan, joiden 
avulla elinkaarilaskenta 
suoritetaan. Vuotuinen 
energiahinnan korotus 
voi olla esimerkiksi 2 %. 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävän 
energianhinnan, joiden 
avulla elinkaarilaskenta 
suoritetaan. Vuotuinen 
energiahinnan korotus 
voi olla esimerkiksi 2 %. 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävän 
energianhinnan, joiden 
avulla elinkaarilaskenta 
suoritetaan. Vuotuinen 
energiahinnan korotus 
voi olla esimerkiksi 2 
%. 

Elinkaari, 
vuotta 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävän 
laskennallisen 
elinkaaren ajan. Esim. 
50 v. Kaikki tarjoajat 
käyttävät samaa 
tarkasteluaikaa 
elinkaarilaskelmissa. 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävän 
laskennallisen 
elinkaaren ajan. Esim. 
50 v. Kaikki tarjoajat 
käyttävät samaa 
tarkasteluaikaa 
elinkaarilaskelmissa. 

Tilaaja määrittää 
hankinnassa 
tarkasteltavan 
elinkaaren 
investoinnille. Esim. 20 
v tai 25 v. Kaikki 
tarjoajat käyttävät 
samaa tarkasteluaikaa 
korjaushankkeen 
elinkaarilaskelmissa. 

Päästökerroi
n, 
gCO2/kWh 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävät 
päästökertoimet. Esim. 
Rakennusten 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävät 
päästökertoimet. Esim. 
Rakennusten 

Tilaaja määrittää 
kilpailutuksessa 
käytettävät 
päästökertoimet. Esim. 
Rakennusten 
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vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän 
mukaiset kertoimet. 

vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän 
mukaiset kertoimet. 

vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän 
mukaiset kertoimet. 

 
 

5 Käyttäjien vaikutus vähähiilisyyteen 

5.1 Käyttö- ja huolto-ohje 

Kohteen energiankäytön osalta käyttäjät toimivat avainroolissa. Koska jo nykyisen Maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999)* pykälässä 117i vaaditaan rakennushankkeeseen ryhtyvää laatimaan 
käyttö- ja huolto-ohje rakennukselle, sen tilaaminen on luontevaa huomioida jo 
rakennushankkeen kilpailutusvaiheen yhteydessä. Lisäksi Laajarunkoisten rakennusten 
rakenteellisen turvallisuuden arvioinnissa annetussa laissa (300/2015) on säädetty erikseen 
käyttö- ja huolto-ohjeiden teosta eräille laajarunkoisille rakennuksille. Käyttö- ja huolto-ohjeella 
varmistetaan kiinteistön optimaalinen ja energiatehokas käyttö, sekä edistetään 
käyttäjäturvallisuutta ja rakennusterveyttä.  

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet suositellaan tehtäväksi digitaaliseen muotoon, jotta 
ne on mahdollista viedä rakennuksen huoltokirjan ja esimerkiksi käyttäjäportaalin yhteyteen, ja 
jotta ne olisivat kaikkien saatavilla. Jo lain 132/1999 mukaan: ”Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee 
sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen 
rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen 
asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten.” Lisäksi uimahallin 
käyttö- ja huolto-ohjeessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota uimahallispesifeihin järjestelmiin 
ja energiatehokkuutta ylläpitävään toimintaan. 

Käyttö- ja huolto-ohjeen vaatiminen on hyvä huomioida jokaisen hanketyypin yhteydessä, 
kuitenkin hankkeen sisältö huomioiden. Uudisrakennushankkeessa käyttö- ja huolto-ohje on 
luonnollisestisyytä tehdä koko kiinteistön osalta, mutta esimerkiksi energiahankkeen yhteydessä 
käyttö- ja huolto-ohje voi kattaa pelkästään uusittavaa järjestelmän.  

 
* Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan korvaamassa uudella Kaavoitus- ja rakentamislailla, minkä 
seurauksena ohjeen kohta päivitetään myöhemmin vastaamaan uutta lakia. 
 

5.1.1 Virtuaalirakennus eli digitaalinen kaksonen 

Muun muassa järjestelmärajapintojen ja tietomallien kehittyminen on mahdollistanut perinteisten 
käyttö- ja huoltokirjan lisäksi virtuaalirakennuksiksi tai digitaalisiksi kaksosiksi (digital twin) 
kutsuttujen, reaaliajassa toimivien ja käyttäjälle suunnattujen tietomallien rakentamisen, jotka 
vievät teorian ja todellisuuden yhdistämisen uudelle asteelle. Digitaalisen kaksosen avulla 
voidaan muun muassa yhdistää kiinteistön olosuhteiden ja energiankulutuksen seuranta 
suunnitteluvaiheen tavoitearvoihin. Myös huolto- ja häiriötilanteissa talotekniikan löytäminen 
rakennuksesta voidaan tehdä digitaalisen kaksosen avulla, eikä se näin ollen vaadi enää 
piirustusten tutkimista.  

Digitaalisen kaksosen sisällyttäminen hankintaan soveltuu uudisrakennushankkeisiin ja 
laajoihin peruskorjauksiin, sillä näissä hankkeissa luodaan tai uudistetaan rakennusten teknisiä 
piirustuksia ja järjestelmiä laajassa mittakaavassa digitaalisesti. Digitaalisen kaksosen kehitys 
markkinoilla on kuitenkin vasta alussa, mikä tilaajan on hyvä tiedostaa hankintaan ryhtyessään. 
Ennen digitaalisen kaksosen sisällyttämistä hankintaan suositellaan käymään 
markkinavuoropuhelua palvelua tarjoavien yritysten kanssa, jotta hankintatilanteessa määrittelyt 
digitaalisen kaksosen osalta olisivat mahdollisimman selkeitä. 
 

5.2 Käyttöönoton opastus 

Käyttö- ja huolto-ohjeen lisäksi on hyvä järjestää kunnollinen perehdytys kiinteistön käyttäjille. 
Tämä sisältyy jo nykyisinkin rakennushankkeiden vastaanottoon, mutta jo hankintavaiheessa on 
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hyvä painottaa energiatehokkaan ja vähähiilisen käytön perehdyttämistä kiinteistön käyttäjille, 
jotta esimerkiksi suunnittelijoiden tarkoitukset laitteiden käytöstä tulevat käyttäjille esille. 
Kiinteistön käyttäjinä tarkoitetaan ylläpito- ja huoltohenkilökunnan lisäksi myös koko henkilöstöä, 
minkä takia perehdytyksessä on hyvä huomioida perehdytettävien henkilöiden työnkuva. 
 
 
6 Energiatuki 

Uimahallien energiajärjestelmiin kohdistuvien toimenpiteiden osalta suositellaan tarkastelemaan 
mahdollisuuksia Business Finlandin energiatukiin. Business Finlandin energiatukia on 
mahdollista saada uudisrakennushankkeisiin, peruskorjaushankkeisiin ja energiahankkeisiin. 
Business Finland tarjoaa energiatukea seuraaviin energiahankkeisiin ja -selvityksiin:  
1. uusiutuvan energian käyttöä tai tuotantoa lisääviin hankkeisiin,  
2. energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, ja  
3. muutoin energiajärjestelmää vähähiiliseksi muuttaville hankkeille.  
Business Finlandin energiatuki tulee hakea, ennen kuin sopimuksia energiatehokkuuspalvelun 
ostamisesta on tehty. Energiatuen voi hankkia palvelun tilaaja tai palvelun toimittaja. Tämä tulee 
määrittää jo hankintadokumenteissa. Uudisrakentamishankkeiden osalta on kuitenkin 
huomioitava, että energiatukea on mahdollista saada pelkästään uusiutuvan energianhankkeisiin, 
kuten aurinkoenergiaan. 
Lisätietoa Business Finlandin tarjoamista energiatuista ja niiden suuruudesta: Business Finland: 
Energiatuki 

 
 
7 Sanastoa 

Uudisrakennushanke: Uudisrakennushankkeella tarkoitetaan rakennushanketta, jossa 
rakennetaan kokonaan uusi rakennus.  
 
Peruskorjaushanke: Rakennushanke, jossa olemassa oleva rakennus saneerataan kattavasti. 
Peruskorjaushanke voi kattaa esimerkiksi, sisätilojen, talotekniikan, ulkoseinien ja katon 
peruskorjauksen.  
 
Energiatehokkuushanke: Hanke, joka keskittyy rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseen ja/tai uusiutuvan energian käyttöönottoon. Energiahankkeet tyypillisesti 
keskittyvät talotekniikkaan ja ovat olemassa oleville rakennuksille suunnattu hankemuoto. 
 
ESCO-hanke: Energiahankemuoto, jossa hankkeen investointi maksetaan ESCO-palvelun 
tuottajalle palvelusopimuksen voimassaoloaikana palvelumaksun muodossa. ESCO-hankkeelle 
on mahdollista hakea palvelurakennusten osalta 20…25 % energiatukea, riippuen siitä, kuuluuko 
palvelurakennuksen omistaja energiatehokkuussopimuksen piiriin vai ei. 
 
Energiaselvitys ja -katselmus: Rakennuksen energiajärjestelmiä ja energiatehokkuutta 
kuvaavia raportteja. Energiaselvitystä käytetään uudis- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä 
energiasuunnittelun raporttina ja energiakatselmusta olemassa olevan rakennuksen 
energiatehokkuuden selvityksen raporttina.  
 
Kuntoarvio: Kiinteistön kunnon arviointiin liittyvä kartoitusmuoto, jossa pääasiassa 
aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti selvitetään rakenteiden ja laitteiden kunto sekä määritetään 
korjaustoimenpiteet seuraaville vuosille. Kuntoarviolle on oma RT-korttinsa ja uimahallien osalta 
voidaan käyttää toimitilojen kuntoarvioinnin RT-korttia.  
 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
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Energiasimulointi: Uudis- ja peruskorjaushankkeessa tehtävä simulointi rakennuksen 
energiankulutuksen selvittämiseksi. Simulointi ottaa huomioon paikalliset sääolosuhteet, 
rakennusvaipan ja talotekniikan energiatehokkuuden.  
 
Energiaoptimointi: Energiasuunnittelussa käytetty termi parhaimman energiaratkaisun 
valinnalle. Energiaoptimointi kattaa vertailun eri lähtötietovaihtoehtojen välillä ja helpottaa 
parhaimman suunnitteluvaihtoehdon löytymistä rakennukselle. Optimointi huomioi 
elinkaarikustannukset, energiansäästön sekä CO2-päästöt. Uimahallin energiaoptimointi on 
suositeltua tehdä rakennuksen energiasimulaatioiden perusteella. 
 
Energiatodistus: Energiatodistusasetuksen (50/2013) velvoittava todistus rakennuksille (pl. mm. 
vapaa-ajan asunnot, varastot, maatilat). Energiatodistuksesta selviää, mihin energialuokkaan 
rakennus sijoittuu. 
 
Ilmastoselvitys: Uuden kaavoitus- ja rakentamislain (luonnosvaiheessa 03/2022) vaatima 
selvitys rakennuksen elinkaarisen hiilijalanjäljen laskennasta.   
 
Energiatuki: Tukimuoto, jolla edistetään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
käyttöönottoa rakennuksissa. Asuinrakennuksille energiatukea myöntää ARA ja palvelu-
/toimitilarakennuksille Business Finland. Lisäksi energiatukea öljylämmityksen käytöstä poistoon 
myöntävät ELY-keskukset. 
 
PTS eli kiinteistön pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma: Toimintasuunnitelman 
tarkoituksena on kuvata rakennuksen ylläpito- ja kunnossapitosuunnitelma seuraavalle viidelle tai 
kymmenelle vuodelle.  PTS:n tarkoituksena on luoda suunnitelmallisuutta ja auttaa budjetoimaan 
kiinteistön ylläpitoon varoja, jotta vältytään äkillisiltä yllättäviltä yllä- ja kunnossapitoon liittyviltä 
kustannuksilta.  
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