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Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 155 litraa vuorokaudessa, josta lämpimän käyttöveden osuus 

kokonaisvedenkulutuksesta asuinkerros- ja rivitaloissa on noin 40 prosenttia. Vedenkulutuksen 

vaihteluväli on eri talouksissa suuri; jopa 60-270 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Eniten 

lämpimän käyttöveden kulutukseen vaikuttaa peseytyminen, jonka osuus on noin 38 %. 

Kotitalouksissa vettä voidaan säästää useilla eri tavoilla, esimerkiksi vaihtamalla pesukoneet 

uudenaikaisiin ja vähän vettä kuluttaviin vaihtoehtoihin, vesikalusteiden vuodot voidaan paikantaa ja 

huoltaa sekä jokainen voi vähentää veden käyttöä päivittäisissä toimissaan. Myös 

huoneistokohtaisien mittareiden käytön kotitalouksissa on todettu vähentävän vedenkulutusta 

lähteistä riippuen 10-35 %. 

 

Maria Mäenpään ja Sofia Smedsin Karelia-ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian 

koulutusohjelman opinnäytetyössä ”Vedensäästöpalvelun ympäristövaikutusten arviointi Innotek 

Oy:lle” (2017) kartoitettiin vedensäästöpalvelun käytöstä syntyviä ympäristövaikutuksia 

elinkaarimallinnuksen avulla. Työssä seurattiin kohdekiinteistöjen vedenkulutuksessa Energo-

huoltopalvelun avulla tapahtuvaa muutosta. Tietojen pohjalta laadittiin vedensäästöskenaariot, joiden 

perusteella mallinnettiin hiilidioksidipäästöjä ja vedenkulutusta sekä taloudellista vaikutusta. 

SimaPro-ohjelman avulla suoritetussa elinkaarimallinnuksessa otettiin huomioon huoltopalveluun 

liittyen materiaalit ja liikennöinti sekä asunnoissa tapahtunut energian- ja vedenkulutus. 

Taloudellinen mallinnus toteutettiin laskemalla säästöjen kuukausittainen ja vuosittainen määrä.  

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona lieksalaiselle Innotek Oy:lle, joka on taloyhtiöiden, 

kiinteistöjen ja toimitilojen vedensäästämiseen erikoistunut yritys. Yrityksen toimintaperiaatteena on 

huoltaa ja asentaa vesikalusteita vedenkulutuksen vähentämiseksi. Toimeksiannon työhön välitti 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue, joka on Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelmaan (Man and the 

Biosphere Programme) kuuluva kestävän kehityksen yhteistyöjärjestelmä. Ohjelman tavoitteena on 

edistää alueen taloutta, ympäristön hyvinvointia ja lisätä ympäristötietoisuutta tutkimuksen, 

koulutuksen ja laajapohjaisen yhteistyön keinoin. 

 

Energo -ohjelma 

Innotek Oy:n Energo -ohjelmassa kiinteistön vesikalusteille tehdään kuntokartoitus sekä 

kulutusanalyysi. Valittujen toimenpiteiden ja laaditun kustannusarvion jälkeen kiinteistöissä tehdään 

vesikalusteiden asennus, huolto, kuntoraportointi sekä lopuksi suoritetaan mahdolliset lisäkorjaukset 
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ja pitkän tähtäimen huoltosuunnitelma. Vanhat vesikalusteet huolletaan ja rikkinäiset osat vaihdetaan 

uusiin. Ratkaisu pidentää vesikalusteiden käyttöikää ja vähentää investointitarvetta. Ohjelman 

yhteydessä voidaan mitata vesimittareiden tarkkuus ja ohjeistaa vesilaitosta palauttamaan säädöt 

kohdalleen. Asennustöiden jälkeen kohteesta tehdään kuntoraportointi, joka sisältää tiedot havaituista 

vioista ja lisäkorjausten tarpeista. Energo -ohjelman kustannukset rahoitetaan osittain 

vedenkulutuksesta saaduilla säästöillä. 

 

Elinkaariarviointi 

Elinkaariarviointi on tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten 

analysointiin kehitetty menetelmä, jossa selvitetään tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset 

materiaalin hankinnasta loppusijoitukseen saakka. Elinkaariarvioinnin ytimenä toimiva inventaario 

tuottaa määrällisiä arvioita ympäristöä kuormittavista ja muuttavista tekijöistä tuotteisiin tai 

palveluihin liittyen. Vaikutusarvioinnin tavoitteena on tiivistää tulokset päätöksentekijälle 

käyttökelpoiseen muotoon. Elinkaariarvioinnissa pohjana toimii kaksi standardia ISO 14040, joka 

käsittelee elinkaariarvioinnin periaatteita ja pääpiirteitä sekä ISO 14044, joka antaa tarkempia 

vaatimuksia ja suuntaviivoja. Lisäksi hiilijalanjäljen laskentaan ja siitä viestintään vaatimuksia ja 

ohjeita antaa ISO/TS 14067, joka pohjautuu hiilijalanjäljen laskennan osalta standardeihin ISO 14040 

ja ISO 14044. Elinkaariarviointiselvitys koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat tavoitteiden ja 

soveltamisalan määrittely, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. Keskeisten 

periaatteiden mukaan arvioinnissa tuotteen koko elinkaari tulee huomioida, ympäristönäkökohtia 

painottaa ja arviointi tulee rakentaa toiminnallisen yksikön ympärille. Lisäksi periaatteisiin kuuluu 

iteratiivinen lähestymistapa, läpinäkyvyys sekä päätösten tekeminen ensisijaisesti luonnontieteiden 

perusteella. Elinkaariarvioinnin periaatteiden mukaan arvioinnissa huomioidaan kaikki 

luonnonympäristön, ihmisen terveyden ja resurssien ominaisuudet ja näkökohdat. 

 

Tutkimus 

Opinnäytetyön tutkimusjoukkona toimivat kuusi Joensuun Kotien kerrostaloa Joensuun alueelta. 

Neljään kohteeseen asennettiin Energo -palvelu ja kaksi jätettiin vertailukohteiksi. Tutkimuksessa ei 

otettu huomioon kohdekiinteistöjen asukasmääriä. Kohteet kartoitettiin asunto kerrallaan yhdessä 

Innotek Oy:n työntekijöiden kanssa. Asuntojen vesipisteet tarkastettiin sekä huoneistot huollettiin 

yksilöllisesti tarpeen mukaan ja havaitut viat korjattiin. Tutkimuskohteita seurattiin kolmen 
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kuukauden ajan sekä vedenkulutustietoja koottiin kahden vuoden ajalta. Elinkaarimallinnuksen 

tarkastelu rajattiin hiilidioksidipäästöihin ja vedenottoon. Vedenotolla haluttiin selvittää huollon 

vaikutusta vedenkulutukseen. Elinkaarimallinnuksessa palvelua tarkastellaan kuukauden, vuoden ja 

viiden vuoden ajalla. Pitkän aikavälin vertailu on mielekästä Energo -palvelun huoltovälin ollessa 5-

7 vuotta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös taloudellisia vaikutuksia, koska taloudelliset hyödyt 

houkuttelevat investoimaan yleensä ympäristövaikutuksia enemmän. 

 

Elinkaariarvioinnin tavoitteena oli laskea palvelun vaikutus kotitalouksien veden säästöön kuutioina 

ja veden säästön päästövaikutukset ilmastonmuutokseen hiilidioksidiekvivalentteina. 

Elinkaariarvioinnilla haluttiin selvittää vedensäästöratkaisujen vaikutus hiilidioksidipäästöihin. 

Huollon palvelusta huomioitiin käytetyt osat materiaaleina ja palvelun tuottamista varten liikennöidyt 

matkat. Toimista aiheutuneet veden ja energian säästöt otettiin mukaan säästyneinä kustannuksina. 

Kierrätys huomioitiin metallien osalta valitsemalla prosesseissa kierrätysmetalli. 

Kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltiin hiilidioksidiekvivalentteina Fortum Oyj:ltä saadun 

kaukolämmön päästökertoimen pohjalta. Elinkaarimallinnuksessa vaikutuksia selvitettiin 

kuukauden, vuoden ja viiden vuoden ajalta. Arvioinnissa otettiin huomioon materiaaleina palvelussa 

yleisimmin vaihdetut osat. Vaihdettujen osien valmistusmateriaaleja selvitettiin osien valmistajilta.  

Joensuun Kodeilta tammikuun 2015 ja lokakuun 2016 väliseltä ajalta saatujen vedenkulutustietojen 

pohjalta laskettiin mediaani ja keskiarvo talokohtaisen kuukausittaisen kulutuksen osalta. Tuloksia 

verrattiin 2015 vuoden vastaavien kuukausien mediaaniin ja keskiarvoon ja laskettiin 

muutosprosentti. Jokaisen kiinteistön asuntokohtaisesta keskikulutuksesta laskettiin erikseen myös 

mediaani ja keskiarvo vuodelta 2015, tammikuun 2015 ja heinäkuun 2016 väliseltä ajalta ja tammi-

heinäkuulta 2016. Kohteiden lopullinen asuntokohtainen keskikulutus saatiin ottamalla mediaani 

tammikuun 2015 ja heinäkuun 2016 taloyhtiöiden asuntokohtaisen vedenkulutuksen 

mediaaniarvoista.  

 

Sama asuntokohtainen keskikulutus laskettiin 5 %, 15 % ja 30 % säästöskenaarioilla. Tarkoituksena 

oli nähdä, paljon vettä säästyy asuntokohtaisesti vedensäästöpalvelun avulla. Käyttöveden 

lämmitykseen tarvittavan energian laskemisessa käytettiin pohjana asuntokohtaisen keskimääräisen 

vedenkulutuksen arvoja. Palvelun tiimoilta ajettujen matkojen pohjana käytettiin asentajien 

työmatkaa, Joensuussa käyntien määrää, autojen määrää, asuntoihin kulutettua aikaa päivinä sekä 
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kaupungin sisäisiä siirtymiä. Asuntokohtaisten matkojen lisäksi tuli vielä selvittää SimaPro8 -

ohjelmistoa varten matkat kilogrammakilometreinä, eli kuinka paljon tavaraa oli kuljetettava asuntoa 

kohden vietävä perille. Kaukolämmön päästökertoimen avulla laskettiin asuinhuoneistossa kulutetun 

ja säästetyn lämpimän käyttöveden energian hiilidioksidipäästöt. Arvioinnissa käytettiin 

päästökertoimen arvona 60 gCO2/kWh. Vertailun vuoksi laskettiin tulokset myös keskimääräiselle 

Suomessa tuotetulle kaukolämmölle. Tähän käytettiin kolmen viimeisen saatavilla olevan vuoden 

keskiarvoa kaukolämmön yhteistuotantoalueiden hyödynjakomenetelmällä määritellystä CO2-

päästökertoimesta. Vaikutusarviointimenetelminä käytettiin EPD (2013) ja BEES+. Vaikutuksina 

tarkasteltiin ilmaston lämpenemistä ja vedenkulutusta litroina. EDP (2013) on 

ympäristötuoteselosteiden luomiseen käytössä oleva the Swedish Environmental Management 

Council (SEMC) julkaisema metodi. Elinkaariarvioinnissa käytettiin EPD vaikutusluokkana 

ilmastonlämpenemistä. BEES+ (Building for Environmental and Economic Sustainability) -

menetelmä on kehitetty kustannustehokkaiden ja ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien 

valintaan. Metodin on kehittänyt NIST (National Institute of Standards and Technology) ja se mittaa 

rakennustuotteiden ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta, raaka-aineiden hankinnasta 

kierrätykseen ja jätteiden käsittelyyn.  

 

Tulokset 

Hiilidioksidipäästöjen kannalta energian säästön osuus nousee esiin merkittävimpänä näkökohtana 

kaikissa skenaarioissa (5%, 15% ja 30%). Voidaankin sanoa, että lämpimän käyttöveden 

ohivirtauksen minimoinnilla on hyötynsä myös hiilidioksidipäästöjen kannalta. Näin saadaan eri 

skenaarioiden mukaan hiilidioksidipäästöjä vähennettyä 0,428 -156 kiloa. Veden säästö on 

näkökohtana toiseksi merkittävin. Se on huoltopalvelua (0,373 kg) pienempi vain 1 kuukauden 

tarkastelujaksolla säästöskenaarion ollessa 5%. Jo kuukauden tarkasteluaikana saadaan 

hiilidioksidipäästöjä vähennettyä yhteensä 0,232 kg (5%:n skenaario), 1,44 kg (15%:n skenaario) ja 

3,26 kg (30%:n skenaario). Kaikissa tapauksissa palvelun päästöt (0,373 kg) siis kompensoituvat 

säästöillä ensimmäisen kuukauden aikana. Huolto ei aiheuta suuria hiilidioksidipäästöjä. 

Huoltopalvelun osalta merkittävimpiä päästölähteitä ovat suihkupää, vetovahti ja poresuuttimet, kun 

taas kuljetusmatkat eivät edes nouse merkittävimpien päästölähteiden joukkoon. Suurimmat päästöt 

tulevat muoveista (POM 0,0449 kg, polypropeeni 0,0414 kg) ja poresuutimissa olevasta kierrätys 

messingistä (0,022 kg).  
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Vaikka veden säästöistä syntyvä hyöty ei ole yhtä merkittävä kuin energian säästö, on se silti tuntuva. 

5%:n skenaariossa säästö kuukaudessa on 0,307 m³, 15%:n skenaariossa 0,921 m³ ja 30%:n 

skenaariossa 1,84 m³. Näin ollen huoltoon liittyvä vedenkulutus (0,00948 m³) kompensoituu jo 

kuukauden aikana kaikissa skenaarioissa, jos näkökohtana on kulutetun veden tarkastelu. Koska 

suomalainen käyttää keskimäärin 60 litraa vettä peseytymiseen, voisi 1800 litralla peseytyä 30 kertaa. 

On tärkeää huomata, että vaikka mallinnuksissa puhutaan miinus merkkisistä päästöistä, ei lämpimän 

veden käyttöä ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voi kompensoida, joten se ei ole hiilineutraalia. 

Kun verrataan Joensuussa sijaitsevaa asuntoa ja Suomessa tuotettua keskivertoa kaukolämpöenergiaa 

käyttävää asuntoa, voidaan huomata, että jälkimmäisessä hiilidioksidipäästöjen vähennys on 378% 

suurempi. Joensuussa kaukolämmön päästökerroin on keskivertoarvoon verrattuna matala.  

 

Taloudellisia vaikutuksia arvioitiin taloyhtiön tasolla. Veden säästöstä aiheutuvat taloudelliset hyödyt 

laskettiin kulutetun veden, veden hinnan ja lämmityksen vaatiman energian hinnan perusteella. 

Taloudellisia vaikutuksia kartoitetaan kuukauden ja vuoden osalta. Kerroin 0,058 kertoo kuinka 

paljon lämmitysenergiaa yhden vesikuution lämmittämiseen 5 ºC:sta 55 ºC:een tarvitaan. Kylmän 

veden kokonaishintana käytettiin 4,30 € / m3, johon kuuluu veden ja jäteveden hinta sekä 

arvonlisäveron osuus. Kaukolämmön keskihintana käytettiin 74,59 €/MWh, joka edustaa sähkön ja 

lämmön yhteistuotantolaitoksessa tuotetun kaukolämmön 80 asunnon kerrostalolle muodostuvan 

kokonaishinnan aritmeettista keskiarvoa vuodelta 2016.   

 

 

 
Lämpimän veden hinta = 4,30 (€/m3) + 0,058 (MWh/m3) · 74,59 (€/MWh) = 8,63 €/m3 

2015 

Lämminvesi (m3) = Kulutus (m3) · 0,4 = 147,78 m3 · 0,4 = 59,11 m3 

Kulutetun lämpimän veden hinta = lämminvesi (m3) · lämpimän veden hinta (€/m3) = 59,11 (m3) · 8,63 €/m3 

= 510,14 € 

Kylmävesi (m3) = Kulutus (m3) · 0,6 = 147,78 · 0,6 = 88,68 m3 

Kulutetun kylmän veden hinta = kylmävesi (m3) · kylmän veden hinta (€/m3) 

= 88,68 m3 · 4,30 €/m3 = 381,27 € 

Kokonaishinta kuukaudessa 

= Kulutetun lämpimän veden hinta + Kulutetun kylmän veden hinta 

= 510,14 € + 381,27 € = 891,41 € 
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2016 

Lämminvesi (m3) = Kulutus (m3) · 0,4 = 113,87 m3 · 0,4 = 45,55 m3 

Kulutetun lämpimän veden hinta = lämminvesi (m3) · lämpimän veden hinta (€/m3) 

= 45,55 (m3) · 8,63 €/m3 = 393,08 € 

Kylmävesi (m3) = Kulutus (m3) · 0,6 = 113,87 · 0,6 = 68,32 m3 

Kulutetun kylmän veden hinta = kylmävesi (m3) · kylmän veden hinta (€/m3) 

= 68,32 m3 · 4,30 €/m3 = 293,78 € 

Kokonaishinta kuukaudessa 

= Kulutetun lämpimän veden hinta + Kulutetun kylmän veden hinta 

= 393,08 € + 293,78 € = 686,86 € 

Säästö kuukaudessa = 891,41 € - 686,86 € = 204,55 € 

Säästö vuodessa = 204,55 € · 12 = 2454,60 € 

 

Tuloksista on nähtävissä, että säästö on merkittävä. Yhdelle asunnolle säästöä syntyisi noin 65 euroa 

vuodessa. Taloudellinen puoli houkuttelee investoimaan vedensäästötekniikkaan ja 

hiilidioksidipäästöjen vähennys tuo sille lisäarvoa. Taloudellisesti investoinnista hyötyvät eniten ne, 

jotka maksavat vedestä kulutuksen mukaan. Käyttöveden lämmittämiseen käytetty energia on suurin 

hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja ja Energo -palvelun suurimmat hyödyt tulevat energian säästöstä. 

Suomessa kaukolämmön hiilidioksidipäästöjen määrä vaihtelee, sillä se on riippuvainen alueen 

kaukolämmön tuotantotavasta. Näin ollen kohdekiinteistön sijainnilla on suuri merkitys päästöjen ja 

mahdollisten säästöjen määrään. Tekniikka on yksi keino vastata ilmastonmuutoksen torjunnan 

haasteisiin. Pienetkin päästövähennykset vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

 

Mäenpään ja Smedsin mukaan tulevaisuudessa tutkimus voitaisiin toteuttaa asukaskohtaisen 

vedenkulutuksen näkökulmasta. Asukaskohtainen vedenkulutus voisi mittarina olla asuntokohtaista 

vedenkulutusta tarkempi. Lisäksi heidän mielestään olisi mielenkiintoista tutkia Energo -palvelun 

vaikutuksia julkisissa tiloissa. Asukkaiden käyttötottumuksia ja asenteita vedensäästöä kohtaa olisi 

myös tarpeellista tutkia.  

 

Mäenpään ja Smedsin opinnäytetyön ”Vedensäästöpalvelun ympäristövaikutusten arviointi Innotek 

Oy:lle” (2017) pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201702242678  
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