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Esipuhe 
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käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksista palvelusektorin valaistustuotteille, eli arvioida muutoksia 

laitekannan ja energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n Ecodesign-direktiivin 

asettamien vaatimusten mukaiseen kehitykseen.  Työn pohjana on Valoa Oy:n selvitys 

vuodelta 2009. 
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1 JOHDANTO 

 

Työn tavoitteena on päivittää arvio energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle 

suunnittelulle asetettavista vaatimuksista annetun direktiivin energiavaikutuksia 

Suomessa palvelusektorin valaistustuotteiden osalta. 

Arvioiden mukaan palvelusektorin koko sähkönkulutus oli vuonna 2010 EU-27-alueella 

yhteensä 834 terawattituntia sähköä (7-475-13 Jakob et al.). Tästä kokonaismäärästä on 

palvelusektorin valaisimien kulutus arviolta n. 28 %, eli noin 233 TWh. ECEEE:n 

tilaamassa toisessa raportissa palvelusektorin valaisimien kulutus on Claspin (The 

Collaborative Labeling and Appliance Standards Program) mukaan 219 TWh. 

Palvelusektorin sähkönkulutus on kasvanut v. 1990-2010 arvioiden mukaan 93 %. 

Kulutus v. 2010 on n. 20 % pienempi kuin koko teollisuuden valaisimien kulutus ja 

samaa luokkaa asumisen valaistussähkön kanssa (7-475-13 Jakob et al. ).  Edellisessä 

tutkimuksessa vuoden 2005 asumisen valaisimet olivat yhteensä n. 343 TWh.  

Palvelusektorin valaisimien edellinen selvitys on valmistunut 20.5.2009 (Valoa Oy), 

mikä tarkoittaa neljän vuoden kulumista edellisestä tarkastelusta, ja on oletettavaa, että 

tänä aikana tulleet uudet säädökset ovat muuttaneet edellisen tarkastelun skenaarioita 

ainakin jonkin verran. 

EU on julkaissut v. 2009 jälkeen paljon uusia säädöksiä ja selvityksiä valaistukseen 

liittyen, joita on julkaistu EU:n kahdessa LOT:ssa, eli LOT 8-9 Tertiary Lighting, eli 

palvelusektorin valaistustuotteet, ja LOT 19, eli Lot 19 - osa 1: kotitalouksien valot; 

hehkulamput, halogeeni- ja pienloisteputkilamput ja Lot 19 - osa 2: Suorat valaistus: 

valonlähteet, heijastavat lamput ja led-lamput. 

 

1.1 Tietolähteet 
 

Tietolähteinä käytettiin seuraavia laitteiden energiatehokkuuksia seuraavia ja raportoivia 

tahoja 

- Edellinen selvitys v. 2009, Valoa Oy 

- CELMA 

- ECEEE 

- CLASP (ECEEE:n tilaama selvitys) 

- Vito taustaryöryhmät 

- TTS raportit 

- Helsinki Energia (DOE) 

- Valosto, Suomen valoteknillinen seura 

- TEM 

- Motiva 

- EU, EuP-direktiivi 

 

 

 

 



  Pöyry Finland Oy 
Viite: 16X171259 

Päiväys: 25.11.2013 
  3 

 

2 DIREKTIIVIN 2009/125/EC ALAISEN ASETUKSEN NOB 245/2009 
TARKOITTAMAT PALVELUSEKTORIN VALAISTUSTUOTTEET 
 

Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset loistelamppujen, joissa ei ole 

sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja 

valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, siten kuin nämä tuotteet on 

määritelty 2 artiklassa, markkinoille saattamiselle. Vaatimuksia sovelletaan myös 

silloin, kun nämä tuotteet on integroitu muihin energiaa käyttäviin tuotteisiin. 

 

Asetuksen 245/2009 jatkoksi on tehty muutosasetus N:o 347 v. 2010, jossa on 

soveltuvuuden parantamiseksi tehty pieniä muutoksia alkuperäiseen asetukseen. 

 

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin liittyvän vuotuisen 

sähkönkulutuksen on arvioitu olleen yhteisössä 200 terawattituntia vuonna 2005, mikä 

vastaa 80 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, 

kulutuksen ennustetaan kasvavan 260 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitykset 

osoittivat, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutusta 

voidaan vähentää huomattavasti. 

 

3 LAITTEIDEN ENERGIANKULUTUS TARKASTELUJAKSON ALUSSA 
 

 

Suomen osalta kaikkien kotitalouksien valaisimien käyttämän sähköenergian määrä 

vuoden 2006 tilanteessa on saatavissa kotitaloussähkön jakaumasta tehdystä 

selvityksestä (Adato 2008). Sisä- ja ulkovalaistuksen arvioitiin kuluttavan yhteensä 2,5 

TWh, josta sisävalaistuksen osuus oli 2,4 TWh.  Tätä arvoa käytettiin edellisessä 

tutkimuksessa vuoden 2010 lähtökulutuksena. 

 

EU27 selvityksen mukaan palvelusektorin valaisinsähkö on saavuttanut asumisessa 

käytettävän valaisinsähkön kulutuksen vuonna 2010. Suomi on korkean infrastruktuurin 

osalta EU:n kärkimaita, niin palvelusektorilla kuin kotitalouksissa ja asumisessa 

yleensäkin.  Voidaan keskimäärin olettaa, että koko Suomen palvelusektorin kulutus 

näin ollen on keskimääräistä EU-tasoa, eli yhtä paljon kuin asumisen valaisimien 

sähkönkäyttö, joka on arvioitu 2,4 TWh/a. 

 

Palvelusektorin valaistuksen arvioidaan olevan Suomessa EU:n keskimääräisellä tasolla, 

sillä talven ja kesän valaistusaikojen arvioidaan tasoittuvan EU:n keskiarvoon 

vuotuisessa kokonaistarkastelussa.   

 

3.1 EuP -direktiivi 

EuP-direktiivin tarkoitus on ohjata teollisuutta suunnittelemaan tulevat tuotteet 

vähemmän energiaa kuluttaviksi sekä valmistuksen että tuotteen elinkaaren aikana. 

Laki ekologisesta suunnittelusta astui Suomessa voimaan 1.1.2009. Laissa määrätään, 

että valmistajan on otettava energiankäyttö ja muut ympäristötekijät huomioon tuotteen 

suunnittelussa ja valmistuksessa. Tuotteet, jotka eivät täytä vaatimuksia, eivät saa CE-

hyväksyntää, eivätkä ne pääse markkinoille EU:ssa.  

 



  Pöyry Finland Oy 
Viite: 16X171259 

Päiväys: 25.11.2013 
  4 

 

EU:n direktiivin taustatyöryhmä on antanut selvitettäväksi kohdevalaisimien 

ekosuunnitteludirektiivin taustoja ja tekniikan ja kulutuksen lähtötasoa ja skenaarioita 

tuleville vuosille EU-tasolla. Tällaisia selvityksiä on tehnyt mm. TEP Energy GmBH 

yhdessä Frauenhoferin instituutin kanssa ja CLASP. 

 

3.2 Palvelusektorin valaistuslaitteet vuonna 2010 
 

Lähtötilanteessa v. 2010 laitteiden yleisyys on arvioitu seuraavaksi. 

- elohopeahöyrylamput n. 1,4 miljoonaa kpl puoliksi katu- ja tievalaistuksessa 

- Kunnat ja virastot (Aalto 2011): 

o Elohopealamput 664000 kpl 

o Suurpainenatriumlamput 557000 kpl 

o Monimetallilamput 23000 kpl 

o Muut 32000 kpl 

Lamppujen lukumäärää on vaikea, ellei mahdoton, arvioida tarkalleen. Palvelusektorilla 

on käytössä pienkuluttajia runsaammin yleisvalaistuksen valaisimia, mutta toisaalta 

kaupan, toimistojen ja vastaavien osalta samoja valaisimia kuin yksityissektorillakin.  

 

Claspin mukaan EU27 palvelusektorilla on valaisimia käytössä vuonna 2010 yhteensä 

17803 Tlm-hr/yr (10
9
 * lumen-tunti/vuosi), mikä tarkoittaa käytössä olevien valaisimien 

kokonaistehoa, joiden kokonaisenergian tarve oli 219 TWh/a. Clasp on arvioinut, että 

vuonna 2010 valaisintehon vaihtuvuus oli n. 23 %, eli uusia valaisimia toimitettiin 

EU27:ään 4143 Tlm-hr/yr. Seuraavassa taulukossa esitetään vuoden 2010 arvio ja 

skenaariot vuoteen 2030 saakka. 

 

Taulukko 1. ”Business-as-usual” -ennuste palvelusektorin valaisimien tehon- ja 

energiantarpeesta/Clasp 2013. 

 
 

 

 

4 MUUTOKSET VALAISINTEKNIIKASSA EU:N OHJEISTUKSEN MUKAAN  
 

 

4.1 Sähkövalaisimien skenaariot 
 

Sähkövalaistustuotteiden on täytettävä EU-asetuksessa 1194/2012 esitetyt 

ekosuunnitteluvaatimukset, paitsi, jos ne ovat erikoistuotteita. Kutakin 

ekosuunnitteluvaatimusta sovelletaan seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

o Vaihe 1: 1 päivästä syyskuuta 2013 

o Vaihe 2: 1 päivästä syyskuuta 2014 
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o Vaihe 3: 1 päivästä syyskuuta 2016 

 

Eri vaiheiden vaikutus asetuksen kattaviin lampputyyppeihin ja niiden 

energiatehokkuusluokkiin voidaan esittää vaiheittain seuraavasti (Celma 2012): 

 

 

 

 

Lähtötilanne v. 2012 
CFLi=energiansäästö(loiste)lamppu 
HID=kaasunpurkauslamppu (Xenon 
tms.) 
HL-LV=halogeenilamppu pienjännite 
HL-MV=halogeenilamppu verkkojännite 
GLS=hehkulamppu 
LED=ledilamppu 
Huonoimpia energialuokkia esiintyy, koska 

lamput eivät ole vielä poistuneet kokonaan 

käytöstä, kuten hehkulamput. 

 

 

 

 

 

Vaihe 1-2. v. 2013-2014 
Punaisella merkitty osuus poistuu 
markkinoilta. 
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Vaihe 3. v. 2016 
Punaisella merkitty osuus poistuu 
markkinoilta. 
v. 2016-2020 sallitaan vain A-luokan HID, 

osa A+ tai parempi ledilamppu ja B luokan 

matalajännite halogeenilamppu. 

 

 

 

Kuva 1. Ekodesign –direktiivin sallimat lampputyypit v. 2012-2020. 

Edellä esitettyjen asetuksen vaatimusten vaikutus laitetekniikassa palvelusektorilla on 

samansuuntainen kuin muutos kotitalousvalaisimissakin.  

 

4.2 Vaikutusten arvio 
 

 

Vaikutusten arvioinnin reunaehtoja: 

 

- Yleisesti ottaen jäljelle jääviä asetuksen ohjaamia kohdelamppuja v. 2016 ovat led, 

HID ja HL LV  

- kaksikantaiset (asetus 245/2009) ja ympärisäteilevät E14/E27-kantaiset (asetus 

244/2009) loistelamput säilyvät vuoden 2016 jälkeen 

- Energiansäästölamppujen saatavuutta rajoittavat mm. fosforin saatavuusongelmat 

- Led tulee lisääntymään, mutta myös kehittymään valotehon kannalta v. 2020 

mentäessä (DOE:n mukaan jopa 220/85 lm/W, eli 258 %). Tämä tarkoittaa 

käytännössä, että sähkötehon tarve vähenee samassa suhteessa.  

- Halogeenilampun HL LV voidaan olettaa olevan luokassa 10 V ja lm/W kehitys 

etenee edelleen,  

- HID kehittyy edelleen 

- Energiansäästölamppujen halogeeniversiot nykymuodossa eivät saa jatkolupaa v. 

2016 jälkeen 

- Elohopealamput poistuvat markkinoilta asetuksen 245/2009 seurauksena. Samoin 

ns. korvaavat natriumlamput, joita voidaan käyttää niiden tilalla, joita siis ei saa 

saattaa markkinoille enää 13.4.2015 jälkeen.   
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5 NORMAALIKEHITYS VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 

Normaalikehitys vuoteen 2020 voidaan perustaa Claspin laskentaan, jonka mukaan ns. 

BAU (Business as usual ) – mallilla voidaan päästä 5 TWh pienempään kulutukseen 

vuonna 2020, verrattuna vuoteen 2010. Vuoden 2010 kulutus on EU-tasolla 219 TWh ja 

vuonna 2020 ennustettu kulutus on arvioitu 214 TWh:ksi. 

Tämä perustuu Claspin selvityksen mukaan valaisimien valaistustehon muutokseen, eli 

jo normaalikehitykselläkin laitetekniikka paranee niin paljon, että voidaan saavuttaa 

+10,5 % parempi valaistusteho, vaikka energiaa käytetään 5 TWh vähemmän. 

 

Vertailulukuna aiemmin on todettu, että koko Suomen palvelusektorin osuus koko 

kulutuksesta on keskimääräistä EU-tasoa, eli yhtä paljon kuin asumisen valaisimien 

sähkönkäyttö, joka Suomessa on arvioitu on 2,4 TW/a. (Adato 2008) 

 

 

6 KEHITYS DIREKTIIVIN OHJAAMANA VUOTEEN 2020 
 

Tulevat muutokset asetettujen vaatimusten mukaan tulevat nostamaan erilaisia 

lampputyyppejä ylempään energiatehokkuusluokkaan, kuten kuvasta 1 voidaan nähdä. 

Ekodesign -direktiivi ohjaa lampputekniikkaa vuosina 2012, 2013-14 ja 2016 HID:n, 

loistevalaisimen ja ledien suuntaan. 

 

Claspin taustaselvityksessä on tutkittu kolmea erilaista skenaariota, joissa sallittujen 

lamppujen energiatehokkuus paranee erisuuruisena aikataulullisesti ja tehollisesti. 

Claspin selvityksen reunaehtoja olivat: 

- Led-leviämiskarttana Euroopassa käytettiin USDOE:n tekemää ennustetta 

- EU:n ympäristövaikutusten arvioinnissa oletetaan lamppujen määrän lisääntyminen 

mm. talouden kasvun sekä monimutkaisempien valaisinratkaisujen johdosta +20 % 

v. 2006–2020. (EU SEC 327) 

- Claspin mukaan EU27:n palvelusektorin valaistuksen energiankäyttöarvio ilman 

valaisintyypin sisäistä tehokkuuden paranemista etenee seuraavasti: 

 

Vuoteen 2020 mennessä ns. BAU (Business as usual) –mallin mukainen energiankäyttö 

tehostuu 5 TWh / a. 

 

6.1 Valaisintekniikan parantumisen vaikutus 
 

Claspin raportissa on laskettu kolme erilaista skenaariota verrattuna BAU:hun 

EU27:ssä, jotka vähentävät valaistuksen energiankäyttöä perustuen 

ekosuunnitteludirektiiviin ja valaisintekniikan kehitykseen. Oheisessa kuvassa on 

esitetty BAU ja skenaariot. 

 

Claspin erilaisissa skenaarioissa oletetaan ekosuunnittelu- ja 

energiamerkintädirektiivien politiikkavaikutuksen ohjaavan tietyn tyyppisiin 

valaisimiin. Skenaarioissa on käytetty vakiota kokonaisvalaistustehon tarvetta, johon 
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pääsemiseksi ja energiansäästön saavuttamiseksi on edistetty tiettyjä lampputyyppejä ja 

niiden tehokkuusvaatimuksia on samaan aikaan kiristetty. 

 

Taulukko 2. Kolme erilaista skenaariota perustuen politiikkavaikutuksiin.   

 

 
 

Kolme erilaista skenaariota etenevät ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivien 

mukaisesti, kolmessa erilaisessa jaksotuksessa, riippuen erilaisista kehitysasteista 

entisestään yleistyvien loistevalaisimien ja monimetallilamppujen välillä. Seuraavassa 

taulukossa esitetään, mikä on erilaisten skenaarioiden energiansäästöpotentiaali vuosille 

2020-2030. 

 

Taulukko 3. Claspin ennustama kolmen erilaisen skenaarion vaikutus EU27:ssä 

palvelusektorin energiansäästöön v. 2020-2030.  

 
 

Taulukossa lähtötilanne vuonna 2010 on 219 TWh/a, josta parannusta kolmella eri 

skenaariolla saadaan 10,3-14,9 TWh/a vuonna 2020. Vaikutus Suomessa voidaan 

arvioida samassa suhteessa kuin EU:ssa keskimäärin, joten muutokset monimetalli- ja 

loisteputkien tehokkuudessa ja tiettyjen lamppujen korvautuminen merkitsevät Suomen 

tasolla 5-7 % vaikutusta. Kokonaiskulutukseen vaikuttaa lisäksi 

elohopeahöyrylamppujen poistuminen ja suurpainenatriumlamppujen yleisyys jatkossa. 

Ottamalla huomioon nämä muutokset ja Suomen lähtötaso v. 2010 = 2,4 TWh/a, on 

voitu laskea seuraavassa kuvassa esitetty ennuste vuosille 2010-2020. 
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Kuva 2.  Palvelusektorin valaistustuotteiden sähkönkulutus verrattuna kolmeen 
erilaiseen skenaarioon, joissa loistevalaisimien ja monimetallivalaisimien tehokkuutta on 
parannettu vastaamaan energiamerkintä- ja ekosuunnitteludirektiivien vaatimuksia. 

 

Kuvassa ei näytetä ledien ja suurpainenatriumin yleisyyden ja elohopeahöyrylamppujen 

poistumisen vaikutuksia. Ledit ja suurpainenatrium tulevat olemaan sallittuja ja 

kehittymään vuoteen 2020 mentäessä. Voidaan arvioida näiden valaisintyyppien 

osuuden vähentävän muiden tehottomampien valaisimien käyttöä, ja vaikutuksen olevan 

jopa suurempi kuin perinteisimmillä valaistustekniikoilla. Palvelusektorin luonteeseen 

liittyen (toimistot, hotellit, ravintolat, kaupat, koulut, liikuntatilat, sairaalat, kadut, tiet ja 

paljon muuta) on nähtävissä erityisesti led-tekniikoilla paljon mahdollisuuksia, ja tämän 

tekniikan ominaisuudet huomioon ottaen kehityssuunta on tätä teknologiaa edistävä, 

joten mahdollisuuksia on vähentää ledin avulla palvelusektorilla sähkönkulutusta jopa 

saman verran kuin on yksityisellä puolella. Aiemmissa kotimaisissa selvityksissä ledin 

yleistymisen vaikutukseksi on arvioitu kotitalouksissa jopa yli 50 % säästöä 

kokonaiskulutuksessa. Kuitenkin palvelusektorilla käytetyn valistuksen ominaisuudet 

rajoittavat ledien läpimurtoa, sillä nykyisten valaisimien elinkaari on keskimäärin yli 20 

vuotta ja uusi korvaava tekniikka tulee käyttöön pääasiassa korvausinvestointien kautta. 

 

Käyttämällä lähtökohtana Claspin keskimmäistä skenaariota palvelusektorin sähkön 

käyttö Suomessa vuonna 2020 voi saavuttaa tason 2,24 TWh/a. Muutokset tekniikassa 

ja ledin yleistyminen voi aiheuttaa lisäsäästönä arviolta 10-20 % loppukäytössä; 15 %:n 

parannuksella laskettuna palvelusektorille parannus tarkoittaisi v. 2020 loppukäyttöä 

1,904 TWh. Erään laitevalmistajan arvion mukaan (Helvar) jopa 50 %:n säästö on 

mahdollista, jos siirrytään käyttämään älykästä valaistuksen ohjaustekniikkaa, jolla 

valaistusta ohjataan tarpeen mukaan hyödyntämällä läsnäolokytkimiä, päivänvalon 

mukaan ohjautuvaa säätöä ja valaisinkohtaista valonsäätöä.  Komission työpaperissa 

(EU Working document 2010) on näin arvioitu saavutettavan 90 TWh:n säästö, joka on 
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kaksinkertainen verrattuna ekodesignin arvioituun säästöön, ja saavutettaisiin tekemällä 

valaisimille lisävaatimuksia.   

 

 
 

Kuva 3.  Suomen palvelusektorin valaistustuotteiden sähkönkulutuksen normaali 
kehitys,  kolme erilaista skenaariota ja 2. skenaario lisättynä led –vaikutuksella.  

Kuvan 3 suurin säätöpotentiaali perustuu vastaaviin tuloksiin aiemmissa selvityksissä, 

joissa led-valaistuksen osuutta on kasvatettu merkittävästi, enemmän kuin kyetään 

tekniikan keihttymättömyyden vuoksi päättelemään vielä tällä hetkellä. Ledillä on 

selkeästi potentiaalia, sillä esim. loisteputkia korvattaessa nykyisellä tekniikalla 

päästään noin 90 lm/W hyötysuhteeseen, mutta tulevaisuuden ledeillä ennustetaan 

päästävän yli 200 lm/W. 

 

7 YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli arvioida EU:n ns. ekosuunnitteludirektiivin (Direktiivi energiaa 

käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista) 

energiavaikutuksia, eli arvioida Suomessa palvelusektorin valaistustuotteiden 

energiankäytön ns. normikehitystä verrattuna EU:n ekosuunnitteludirektiivin asettamien 

vaatimusten mukaiseen kehitykseen vuosina 2010–2020.  

EU:n taustaselvitysten mukaan palvelusektorin valaistustuotteiden energiankulutuksessa 

voidaan saavuttaa erilaisten skenaarioiden mukaan 10-15 TWh säästöä v. 2020. EU27:n 

lähtötaso vuodelta 2010 on 219 TWh. Taustaselvitys ei ota huomioon led-valaistuksen 

lisääntymisen vaikutusta.  

Aiemmissa selvityksissä on arvioitu led-valaistuksen vaikutuksen olevan esim. 

kotitalousvalistuksen osalta jopa 50 % tekniikan kehittyessä, eli EU:n luvuilla 

laskettuna jopa tason 100 TWh koko EU:ssa vuonna 2020 pitäisi olla mahdollista. Tämä 
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on mahdollista mm. siksi, että tekniikka kehittyy ja lediä käytetään yhä enemmän yhä 

moninaisimpiin käyttökohteisiin, kuten esim. yleis- ja katuvalaistukseen. 

Suomen osalta ekosuunnitteludirektiivin vaikutusta on esitetty kahdella eri laskelmalla. 

Monimetallivalaisimien ja loistevalaisimien yleistymisen ja tehokkuuden parantumisen 

ansiosta ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti (kuva 1), on mahdollista savuttaa säästöä 

5-7 % energiankulutuksessa, huolimatta lamppujen kokonaismäärän lisääntymisestä. 

Suomen tasolla tämä tarkoittaa kolmella skenaariolla laskettuna vuoden 2020 

loppukulutusta 2,23-2,28 TWh/a, kun normaalikehitys johtaisi loppukulutukseen 2,34 

TWh/a. Tekniikan uudistumista rajoittaa nykyisten palvelusektorin valaisimien pitkä 

keskimääräinen käyttöikä, joka on arviolta yli 20 vuotta. 

Jos lisäksi otetaan huomioon ledien yleistyminen, olisi lisäksi mahdollista säästää 

arviolta 15 % kokonaisenergiassa, mikä tarkoittaisi arviolta Suomen palvelusektorin 

valaistuksen loppukulutusta 1,904 TWh/a vuonna 2020.    

Tulos voisi olla vielä parempi, jos tulevaisuudessa kiinnitetään nykyistä enemmän 

huomiota älykkäisiin tapoihin ohjata valaistusta, jolloin hyödynnetään valaisinkohtaista 

tai ryhmäkohtaista valonsäätöä, päivänvalon hyväksikäyttöä ja läsnäolokytkimiä. Ilman 

pakkotoimia tämä todennäköisesti tapahtuu ensin uudisrakennuksien tai 

peruskorjattavien rakennusten osalta. 
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