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Oulu, Capital of North 
Scandinavia  
In Oulu Region 250 000 inhabitants 

Skandinavian pohjoisten alueiden suurin keskus  

 
• sivistys- ja kulttuurikeskus 

• kaupan ja talouden keskus 

• logistinen keskus 

• Elämyskeskus  Suorce: ML Talvitie Oulu 

 



puheenjohtaja Latekoe Lawson Hellu 

RAKENNUSLAUTAKUNTA 

RAKENNUSVALVONTA  
johtaja Tapani Mäkikyrö 

TEKNINEN TYÖRYHMÄ 
pj rakennusvalvonnan 
johtaja 
Tapani Mäkikyrö 

KAUPUNKIKUVATYÖRYHMÄ TOIMISTO 

Hallintosihteeri 

Lupasihteerit  (8 hlö) 

 

 

pj kaupunginarkkitehti  
Jari Heikkilä 

TEKNINEN KATSELMUS 
 
Tarkastuspäällikkö 

Tapio Klemettilä 
 

Tarkastusinsinöörit ja  
-mestarit  

RAKENNUSLAKIASIAT KAUPUNKIKUVALLINEN 

TARKASTUS 

Kaupunginarkkitehti  
Jari Heikkilä 

 

Tarkastusarkkitehdit  
Aila Asikainen 
Esa Kauppi 
Reijo Lammasniemi 
Anu Montin 

Hallintopäällikkö  
Pekka Ahonen 

Lakimies  
Ailu Hosionaho 

RAKENTAMISEN LAATU 

Laatupäällikkö  
Pekka Seppälä 

Tapani Hoppu 
Markku Hienonen 
Mauri Inkala 
Matti Nurmos 
Pertti Hirvaskoski 
Marja Hietala 
Samppa 
Ukonmaanaho 

Ilkka Jaara  
Eero Ylitalo 
Juha Järvenpää 
Jari Tajakka 
Antti Holma 
Arto Kivioja 
Juha Keinänen 



Pro-activity of  BSO-Oulu  –  Oulun 

Rakennusvalvonnan ennakoiva aktiivisuus. 

• Customer oriented pro-activity. 

• Tavoitteena asiakaslähtöinen auttaminen. 



Kiinteistön rakentaminen ja ylläpito koko 

elinkaaren ajan ! 

 



Kun talolaina maksettu – onko kotisi ? 

• myyntikelpoinen /hyväkuntoinen ? 

• onko vakuusarvo säilynyt lainan ajan ? 

 

 vai 

 

• onko purkukuntoinen ?  

ja 

• ja kaikki pitää aloittaa uudelleen alusta ? 

 



Price of energy in small properties  

– 10 years history.  

• Prices have risen 2* / 100% in ten years ! 

• What is happening during next ten years ? 

• Electricity(blue); oil(red); pellets(green) 
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RAKENTAMIS-
VUOSIKYMMEN 

ENERGIAN 
KULUTUS 
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Eri vuosikymmenillä rakennettujen pientalojen 

energiankulutus. Laskennassa on oletettu pientalon  pinta-

alaksi 150 m2 ja rakentamisessa käytetty 

rakennusvuosikymmenen mukaisia U-arvo vaatimuksia. 



Energiatodistus 

• ” Energiatehokkuus on rakennuksen, ei käyttäjien, 
ominaisuus. Käyttäjien erilaiset asumistavat ja 
asukasmäärä vaikuttavat rakennuksen toteutuneeseen 
ostoenergiankulutukseen huomattavasti. 

• Toteutuneesta (kansankielessä 
”oikeasta”)  kulutuksesta on jo nyt mainittu/määrätty 
energiatodistuslaissa, että ”…todistuksessa 
ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ostoenergiankulutus.  

• Toteutunut ostoenergiankulutus on ilmoitettava, jos 
tieto on saatavilla.”  

• Viite: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/2013005
0  3 luku,  9§ 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130050
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130050


Energiatodistus ei ole Energia-/Talotekniiikan 

suunnitelma  –  tarvitaan lisäksi hyvää suunnittelua, 

joka on ryhmätyötä  ! 

 



Miten sitten hybridiä hallitaan – onko yksinkertainen 

käyttöliittymä välttämätön sekä uudis-, että 

korjaushankkeissa  ? 

• Hybridi on useamman 
laitteen yhdistelmä ! 

• Voiko normaali asukas 
hallita ”pakettia” jos kaikki 
säädetään erikseen ? 

• Lämmitetäänkö takalla ja 
jäähdytetään 
ilmalämpöpumpulla 
samanaikaisesti ? 

• Paikallinen 
esimerkkiratkaisu 
– http://www.ouman.fi/fi/oum

an_plus_ka/  

http://www.ouman.fi/fi/ouman_plus_ka/
http://www.ouman.fi/fi/ouman_plus_ka/


Onko suora sähkölämmitys ollut huono 

vaihtoehto 25 vuotta sitten ? 

• Oli edullinen investointi 

• Sähkön hinta Suomessa ollut koko ajan 
edullinen 

– Suomessa nyt noin 15 c /kWh 

– Euroopassa nyt noin 30 c/kWh 

• Laitteet nyt elinkaaren päässä, mutta toki  
hyvin ”haukkuneet hintansa” 

ENTÄ NYT KUN PÄIVITETÄÄN  

• Uusiminen suoralle sähkölle ??? 

• Vesikiertoinen lattialämmitys hankalahko 
asentaa ! 

• Vesikiertoinen patteriverkosto yksi 
kohtuuhintainen vaihtoehto ! 

 

 









Energiakorjauksen  viranomaisohjaus ! 

• . 



Requirements of energy renovation  - 

korjausrakentamisen energiamääräykset ! 

KORJAUSPAKKOA EI OLE  ! 

mutta kun korjataan, on tarkasteltava 
myös energiatehokkuuden parantamisen 
mahdollisuus ! 
Improving energy efficiency must be: 

– technically  - teknisesti 

– functionally  - toiminnallisesti 

– economically  - taloudellisesti   --
possible to do – mahdollista tehdä ! 

 



Mihin säädökset velvoittavat rakennusvalvontaa myös 

(energia)korjausrakentamisessa ? 

• huolehtimaan, että lakia ja säädöksiä 
noudatetaan. 

• että rakennuttajalla on käytettävissä hankkeen 
vaativuuteen nähden riittävän pätevät asiantuntijat 
eli kuntotutkijat, suunnittelijat ja työnjohto. 

• hankkeen vaativuuteen nähden riittävät selvitykset 
ja suunnitelmat laaditaan riittävän ajoissa. 

• työn aikana työnjohto hoitaa heille säädöksissä 
asetut velvoitteet. 

• kaikkia osapuolia auttaa jos prosessi saadaan 
ohjattua oikealle ”polulle” alusta lähtien. 



Energiatehokkuuden parantamisen haasteita 

ja riskejä ! 

• olosuhteiden muutokset ympäristössämme: 

– säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät. 

– viistosateet, voimakkaammat myrskytuulet. 

– lämpötila- ja kosteusolosuhteet Oulussa muuttuvat 
lähemmäksi Tanskan  ja Etelä-Ruotsin olosuhteita. 

– nyt osa kohtuullisesti toimivista rakenteista ei enää 
toimikaan moitteettomasti 20-40 vuoden päästä. 

• uudet paksummat energiatehokkaammat 
rakenteet 

– http://www.rakennusteollisuus.fi/frame/  

– suuri suomalainen tutkimushanke meneillään (lähes 
valmis) – tavoitteena kartoittaa riskejä ja löytää kelvollisia 
ratkaisumalleja tulevaisuuden haasteisiin. 

 

http://www.rakennusteollisuus.fi/frame/


www.energiakorjaus.info 

• . 



Cards for single family house – 

Pientalon korjauskortisto 

Infocards:. 

Kiinteistönpito ja korjausvelka – 
Tyypillisiä rakenneratkaisuja – 
Vastuunjako ja remonttien 
luvanvaraisuus – Korjaushankkeen 
osapuolet – Asumistottumukset –  

 

Energy savinig potential cards: 

60-70-lukujen talo 

 

Technical cards – tekniset kortit: 

Ilmanvaihto – Ikkunat ja ovet – 
Ulkoseinät - Yläpohja – Lämmönlähteet –  

 



. 

 

 

 

Kiitos ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moonlight in Laukaa Oct 2013  MHi 

 


