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Ramboll lyhyesti

Ramboll on johtava kestävien kaupunkien ja yhteiskuntien 
suunnittelu- ja konsultointiyritys. Tarjoamme 
infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, 
rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon 
konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.

• Perustettu Tanskassa vuonna 1945

• Omistajana Ramboll-säätiö

• 17 000 asiantuntijaa

• 200+ toimipistettä 35 maassa

• Vahva asema Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa, 
Pohjois-Amerikassa, Lähi-idässä sekä Aasian ja 
Tyynenmeren alueella

• Liikevaihto 1,9 mrd EUR
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Rakennusten
rooli

Rakennusten energiansäästöllä
voidaan jopa hoitaa energian
hintakriisi.

Tänä talvena sähkön
säästämisellä on myös
huoltovarmuuden näkökulmasta
suuri merkitys.

44 %
Rakennusten osuus

Suomen
sähkönkulutuksesta1,5 M

Rakennuksia
Suomessa
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Sähkön säästäminen

• Syyt selvillä

• Säästäminen tällä hetkellä vs. säästäminen ensi vuonna
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Normaali tilanne

• Prioriteettijärjestys

1. Optimoi olosuhteet käyttäjille

2. Varmista rakennuksen hyvinvointi

3. Minimoi kustannukset

Normaali
tilanne

Sähkö-
katko

Sähköpula
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Normaali tilanne
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Sähkö

Kaukolämpö

Kaukojäähdytys

Polttoaine

Ympäristöstä
otettu energia

TALOTEKNISET 
JÄRJESTELMÄT JA 

NIIDEN ENERGIANTARVE

Normaali
tilanne

Sähkö-
katko

Sähköpula
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Normaalissa tilanteessa olosuhteet
ovat määräävä tekijä. Tavoitellut
olosuhteet halutaan saavuttaa
mahdollisimman vähällä
energiamäärällä.

Normaali tilanne voidaan jakaa
vielä nopeisiin toimiin sekä
erillisiin
energiatehokkuusparannuksiin

Ilmanvaihto
Turha ilmanvaihto tuhlaa merkittävästi energiaa. 
Tarkista mahdollisuus aikataulujen ja tehon
optimointiin ja kiertoilman käyttöön

Valaistus
Valaistus luo turvallisuutta, tuottavuutta ja 
tunnelmaa. Tarkista ettei valaisimet ole päällä
turhaan.

Normaali tilanne

Lämmitys ja jäähdytys
Mikäli lämmitys pohjautuu edes välillisesti sähköön,
on lämmityksen vaikutus suuri. Joka tapauksessa
lämmön siirtäminen kuluttaa sähköä. Varmista
yksittäisten sähkölämmittimien ja pumppujen
toiminta, estä yhdenaikainen tilan jäähdytys ja
lämmitys.

Peruskuorma
Peruskuorma paljastaa kiinteistön sähkönkulutuksen
luonteesta paljon. Suuren peruskuorman
kiinteistöissä on yleensä tarpeetonta
sähkönkulutusta. Tarkista pohjakuorma ja perustele 
se.

Normaali
tilanne

Sähkö-
katko

Sähköpula
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Sähköpula

• Prioriteettijärjestys

1. Estä sähkökatko

2. Estä rakennukselle aiheutuvat vahingot

3. Ylläpidä olosuhteet mahdollisimman hyvin

• Olosuhdejousto

Sähköpula
Normaali
tilanne

Sähkö-
katko
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Riskinä sähkökatko. 
Rakennuksessa hyväksytään
olosuhdeheikennykset, mutta
toiminnan tulee voida jatkua.

Kiinteistössä on hyvä varautua
tiedostamalla
kysyntäjoustomahdollisuudet.

Ilmanvaihto
Sähköpulan aikana voidaan tiputtaa
olosuhdevaatimuksia. Tarkista onko mahdollisuus
hyödyntää kiertoilmaa tai pakkaspudotusta
sähköpulan uhatessa.

Valaistus
Turvallisuus tulee edelleen varmistaa.
Tunnelmavalaistuksesta voidaan karsia
ensimmäisenä ja harkitusti tuottavuuteen
liittyvästä valaisusta. Tarkista millainen
ohjauskyky kiinteistössäsi on valaisimille.

Sähköpula

Lämmitys ja jäähdytys
Ensimmäisenä toimena voidaan nostaa
jäähdytyksen asetusarvoa ja laskea lämmityksen
asetusarvoa. Muutamalla asteella saadaan
hetkellisesti kymmenien prosenttien vaikutus. 
Lämpötilan tasaannuttua 5 %/°C on hyvä
nyrkkisääntö.

Peruskuorma
Peruskuorman voidaan ajatella olevan varmistettu
tarpeelliseksi normaalin ajan aikana optimoituna. 
Tätä tasoa alemmas ei juurikaan voida joustaa.

Sähköpula
Normaali
tilanne

Sähkö-
katko
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Sähköpula

• Suomessa on 230 000 ei-asuinrakennusta

• 5 kW säästö jokaisessa

• 1 150 MW

Sähköpula
Normaali
tilanne

Sähkö-
katko
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Sähkökatko

• Prioriteettijärjestys

1. Varmista turvallisuus

2. Estä rakennukselle aiheutuvat vahingot

3. Varmista sähköjen palautumisen jälkeen rakennuksen toiminta

• Säästö tapahtui!

Normaali
tilanne

Sähkö-
katko

Sähköpula
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Sähkön säästön huipentuma, teho
0 kW.

Taloteknisten järjestelmien kyky
palautua sähkökatkosta vaihtelee. 
Pidemmän katkon ja pakkaskelin
riskinä veden jäätyminen.

Kiinteistössä hyvä varautua
sähkökatkoihin taloteknisten
järjestelmien toiminnan kannalta.

Ilmanvaihto
Sulkupellit jäävät auki, puhaltimet ja pumput
pysähtyvät, venttiilit jäävät niille sijoilleen. 
Olosuhteiden nopean heikkenemisen lisäksi riskinä
mm. pattereiden jäätyminen. Varmista hallittu
ylösajo.

Valaistus
Varmista että akkukäyttöinen hätävalaistus toimii. 
Valaistus varmistaa rakennuksen turvallisuuden
myös sähkökatkon aikana.

Sähkökatko

Lämmitys
Nestevirtaus pysähtyy. Riskinä lämmönvaihtimien
jäätyminen. Tarkista verkostot, joissa jäätymisriski.

Peruskuorma
Peruskuorman muodostaneet kulutuskohteet ovat
pysähtyneet.

Normaali
tilanne

Sähkö-
katko

Sähköpula
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Tiedon jakaminen auttaa 
meitä kaikkia
Ossi Kaihua
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
ossi.kaihua@ramboll.fi


