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Vähemmällä enemmän –
Kohti kiinteistöjen energiaminimiä (KIEMI)
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KIEMI-hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta 
löytämällä kunkin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva ”energiaminimi”. 

Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on 
energiatehokkuudeltaan heikko, ja jossa on siten suuri energiansäästöpotentiaali. 

Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan siirrettäviä ja kustannustehokkaita 
teknisiä sovelluksia ja menetelmiä, joita hyödyntämällä mahdollistetaan 
energiansäästö olemassa olevissa vanhoissa kiinteistöissä.

SEIntS (Software Engineering and Intelligent Systems) tutkimusryhmä on 
Tampereen yliopiston Porin yksikön ohjelmistotekniikan koulutukseen, 
tutkimukseen ja alan kehittämistoimintaan erikoistunut yksikkö

HANKESIVUT: https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi/

https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi/


TAUSTAT

Miksi kiinteistöjen energiakulutusta tulisi
saada vähennettyä?

• Osallistuminen kaikille yhteisiin energiatalkoisiin

• Käytetty energia määrä on valtavan suuri
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Kuinka paljon energiatuotantoa tarvitaan 65 TWh määrään?

(= 65.000 GWh = 65.000.000 MWh)

Vuonna 2020 PoriEnergia tuotti energiaa 930 GWh (0,93TWh) 

➔ tarvittaisiin 70 kertaa PoriEnergian kaikki tuotanto

Vuonna 2020 Olkiluoto tuotti yhteensä 14,6 TWh sähköä 

➔ tarvittaisiin 4,4 (nykyistä) Olkiluotoa

26 %

45 %

17 %

12 %

Energian loppukäytön jakaantuminen 
sektoreittain 2019

Rakennusten
lämmitys

Teollisuus

Liikenne

Muut

65 TWh
(2019)

Kaikki yhteensä 250 TWh (2019)



TAUSTAT

Mihin kiinteistöjen energiakulutus vaikuttaa?

• Ilmaston lämpeneminen

• Asumisympäristön terveys ja viihtyvyys

• Luonto ja ympäristö, ekologiset ja kestävät valinnat 

• Talous, asumisen kulut
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Luonnovarakeskuksen (LuKe) blogista

YLEn uutinen sähkön hinnan noususta

YLEn uutinen pörssisähkön hinnasta

65 TWh =

noin 8 mrd. EUR (2019),

ja yli 10 mrd. EUR (2021)



36 %

5 %

20 %

15 %

18 %

6 %

Asuinrakennuksesta poistuvan 
energian osuudet tavoittain

Ilmanvaihto

Yläpohja

Ikkunat

Ulkoseinät

Viemäri

Alapohja

NYKYTILANNE

Mistä kiinteistöjen energiakulutus koostuu?

• Lämmitys (67%)

• Käyttövesi (15%)

• Sauna (5%)

• Valaistus, ruoan valmistus 
ja muut sähkölaitteet (13%)

Mitä reittejä pitkin energia poistuu kiinteistöstä?

• Ilmanvaihto (36-37%)

• Ikkunat (19-21%), Ulkoseinät (13-17%)

• Viemäri (17-19%), Alapohja (5-6%), Yläpohja (4-6%)
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15 %

15 %

70 %

Asuinrakennukseen käytettävän
energian osuudet tavoittain

Sähkölaitteet

Aurinko ja
ihmiset

Lämmitys



ARVI (itsearviointisovellus)

Ilmainen työkalu ja tietopaketti 
asuinrakennusten 
energiatehokkuuden arviointiin

Suunnattu asukkaille, mutta sopii 
myös isännöinnistä ja talotekniikasta 
vastaaville

Toimii verkkosivuston kautta, tiedot 
oletuksena vain käyttäjän koneella

Kokeiluversio (vapaasti 
hyödynnettävissä jatkokehitykseen)
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• https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi-arvi-sovellus-auttaa-
asumiseen-liittyvan-energiatehokkuuden-parantamisessa/

ARVI-esite ja palautekysely 

jaettavassa materiaalissa

https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi-arvi-sovellus-auttaa-asumiseen-liittyvan-energiatehokkuuden-parantamisessa/


ARVI (itsearviointisovellus)

Asumiseen liittyvät osa-alueet, 
kysymyksiä ja tietopaketteja

Oman tilanteen kokonaisarvio ja 
tuloksia kuvaavat liikennevalot

Kiinteistön talotekniikka ja sen
energiatehokas käyttö

Pisteytys keskimääräisten 
energiavirtojen mukaan

Taloyhtiössä yhteinen pohja 
(talotekniikka)

Maksuttomia kehityskohteita
(asuintavat)
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Talotekniikka (34%) ja sen energiatehokkaat käyttötavat (52%)
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Tutustu esitteeseen – Kokeile sovellusta netissä – Anna palautetta (31.10.2021 mennessä)
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HANKESIVUT: https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi/

Kysymyksiä?

https://www.avoinsatakunta.fi/kiemi/


Ihminen
ratkaisee.


