
Energiaeksperttikoulutus 14.3.2018

Taloyhtiön energiatehokas 

ylläpito



Mihin energiaa 

taloyhtiössä kuluu ja mitä 

se maksaa?



Kiinteistönhoitokulujen jakautuminen 

kerrostaloissa

Vesi ja energia 70 m2 

asunnon hoitovastikkeessa

keskimäärin 115 eur/kk

Hoitokuluista

yht. noin 34 %

Lähde: Kiinteistöliitto (Alkuperäinen 

lähde: Tilastokeskus)



Mihin lämmitysenergiaa kuluu?
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Kuva: Kerrostalon lämpötase 60-80 -luvun kerrostaloissa.
Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Mihin lämmitysenergiaa kuluu?
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Kuva: Rivitalon lämpötase 60-90 -luvun rivitaloissa.

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Lämmön kulutus suurinta 60-luvun 

kerrostaloissa

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011, 

(Alkuperäinen lähde: Suomen Talokeskus)

60-luvun kerrostalon keskimääräinen 

lämpöindeksi on noin 60 kWh/m3 

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Vedenkulutus hieman laskenut 

uusissa kerrostaloissa

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

(Alkuperäinen lähde: Suomen Talokeskus)

Omakotiasukkaiden

keskimääräinen veden-

kulutus 135 l/hlö/vrk

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Vedenkulutuksessa kuitenkin isoja 

eroja asukkaiden välillä

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

Alkuperäinen lähde: Vesiverto

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Kiinteistösähkön kulutus suurinta 

uusissa asuinkerrostaloissa

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

(Alkuperäinen lähde: Suomen Talokeskus)

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Käytöllä, huollolla ja asukkailla on 

vaikutusta

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

40%

https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja


Paljonko vesi maksaa? 

Veden hinta HSY-alueella (sis alv)

- Vesimaksu 1,41 €/m³ + jätevesimaksu 1,74 €/m³ = 3,15 €/m³

- Lisäksi kiinteä kuukausittainen perusmaksu, johon vaikuttavat palvelujen käyttö, 

kiinteistötyyppi ja kerrosala 

- Esim. asuinkerrostalo, jonka kerrosala 6 000 m2, perusmaksu noin 270 €/kk

Lämpimän käyttöveden lämmittämisen kustannus (sis alv)

- Sisältyy kaukolämpölaskuun

- Käyttöveden lämmityksen osuutta ei erotella kaukolämpölaskussa

- Täytyy siis laskea erikseen (katso seuraava slide)



Käyttöveden energiankulutuksen 

laskenta

• Lukema ensisijaisesti käyttöveden energiamittauksesta

• Jos käyttöveden erillistä energiamittausta ei ole, kulutus 

lasketaan lämpimän käyttöveden kulutuksesta

– Vesikuution lämmittämiseen kuluu energiaa noin 58 kWh/m3

– Käyttöveden energiankulutus (kWh) = 

58 kWh/m3 x lämpimän käyttöveden kulutus [m3/vuosi]

• Jos lämpimän käyttöveden kulutusta ei mitata erikseen, 

käytetään arviota 40% kokonaisvedenkulutuksesta

– Lämmin käyttövesi = kokonaisvedenkulutus x 0,4



Esimerkki vedenkulutuksen 

kokonaiskustannuksesta
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Kustannus tyypillisellä kulutustasolla (sis alv)

- Oletetaan kerrostalo, jossa 80 asukasta ja 6 000 m2 kerrosalaa

- Yhden asukkaan keskimääräinen veden kulutus: 155 l/vrk, josta lämmintä 40%: 62 l/vrk*

- Vesi+jätevesimaksu: 3,15 €/m3 ja veden perusmaksu 270 €/kk (perusmaksu kerrosalasta)

- Oletetaan kaukolämmön energiamaksuksi: 57 eur/MWh = 0,057 eur/kWh

- Veden kokonaiskulutus: 80 x 0,155 m3/vrk x 365 vrk/v = 4526 m3/v

- Kylmän veden kustannus: 3,15 €/m3 + 270 €/kk x 12 kk/v / 4526 m3/v = 3,87 eur/m3

- Veden lämmityksen energiankulutus: 58 kWh/m3 x 0,057 eur/kWh =  3,3 €/m3

- Kokonaiskustannus henkilöä kohti vuorokaudessa

= 0,155 m³/vrk x 3,87 €/m³ + 0,062 m³/vrk x 3,3 €/m³ = 0,80 eur/vrk

- Kokonaiskustannus henkilöä kohti kuukaudessa

= 0,80 eur/vrk x 365 vrk/12 kk = 24 €/kk



Miten kaukolämpölasku muodostuu?

Esimerkkinä 70-luvun kerrostalo, 10 000 rm3, 40 

asuntoa, kaukolämmön kulutus 511 MWh/vuosi

*Tehomaksu ja energiamaksu vaihtelevat lämpöyhtiöittäin

Esimerkissä kiinteän tehomaksun osuus on noin 22 prosenttia 

kaukolämpökustannuksista. Kaukolämmön kokonaishinnaksi (sisältäen energia-

ja tehomaksun) tulee noin 71 €/MWh.
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Yksikkö-

hinta*

Vuosi-

kustannus

Tehomaksu

(alv 24 %)

Esim. 

675 €/kk
675 €/kk x 12 kk = 8 100 €

Energiamaksu

(alv 24 %)

Esim. 

55 €/MWh
55 €/MWh x 511 MWh = 28 105 €

Kaukolämpökustannukset

yht. (alv 24 %)
71 €/MWh 8 100 € + 28 105 € = 36 205 €

Lähde: Motiva Oy

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/tietoa_energian-_ja_vedenkulutuksesta/esimerkki_kaukolampokustannusten_muodostumisesta


Energiamaksu usein kausihinnoiteltua
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Kaukolämmön tehomaksun 

määräytyminen
• Uudisrakennuksessa määritetään laskennallisesti kiinteistön tarvitsemasta lämpötehosta paikkakunnan 

mitoituslämpötilassa (pääkaupunkiseudulla - 26 °C) lisättynä käyttöveden lämmityksen tarvitsemalla 

teholla

• Asiakas voi pyytää kaukolämpölämpöyhtiötä tarkastamaan perusmaksun esim. lämmönkulutusta 

pienentävien toimien jälkeen

• Osa kaukolämpöyhtiöistä tarkastaa perusmaksun säännöllisesti ilman erillistä pyyntöä

• Vantaan Energia:

– Tarkastetaan vuosittain tuntiluentatietojen pohjalta

– Uudiskohteissa käytetään laskennallista sopimustehoa kaksi ensimmäistä lämmityskautta

• Helen:

– Määritetään tuntiluentatietojen perusteella asiakkaan pyynnöstä.

• Fortum:

– Fortum Aktiivilämpö: Määräytyy suurimman viimeisen 36 kk aikana käytetyn lämmitystehon 

perusteella. Lämmitystehona käytetään kolmen peräkkäisen tunnin tehojen keskiarvoa.

– Fortum Vakaalämpö: Perustuu kiinteistön arvioituun tehon tarpeeseen ja pysyy muuttumattomana 

ellei tehon tarve oleellisesti muutu.
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https://www.vantaanenergia.fi/lampo/hinnastot-ja-ehdot/
https://www.helen.fi/lampo/yritykset/hankinta-ja-hinnat/hinnastot/
https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/kaukolammon-hinnat-taloyhtioille-ja


Kuinka selvität taloyhtiön 

energiankulutuksen ja 

ylläpidon nykytilanteen



Tutustu taloyhtiösi 

energiankulutustietoihin

• Selvitä lämmön ja sähkön kulutustasot:

Helenin Sävel Plus , Vantaan Energian 

raportointipalvelu,  Fortumin Valpas

• Veden kulutuksen vuositiedot löytyvät HSY:n

sähköisestä palvelusta.
– Tarkempaan esim. tunti- tai minuuttitason seurantaan 

yksityisten yritysten tarjoamia palveluja.

https://www.helen.fi/sahko/kodit/asiakasedut/savel-plus/
https://www.vantaanenergia.fi/raportointi/
https://www.fortum.com/countries/fi/asiakkaille/sahkoinen-asiointi/fortum-valpas-info/pages/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/nykyiselle-asiakkaalle/Sivut/Katso-raporttisi.aspx


Seuraa ja vertaile kulutuksia

• Vuosikulutukset, eri vuosien samat kuukaudet, 

sähkönkulutuksen pohjakuorma, meneekö vedenkulutus 

koskaan nollaan?

– Selvitä muutosten syyt!

– Huomioi lämmitysenergiakulutuksen sääkorjaus eli normitus

• Vertaa muihin saman ikäluokan taloyhtiöihin (katso 

keskimääräisiä kulutustasoja esityksen alkupuolelta)

• Selvitä energia- ja vesikustannusten osuus 

hoitovastikkeessa

• Suositus: hallituksen jäsen tai isännöitsijä vastuutetaan

seurantaan ja raportointiin hallituksen kokouksissa.



Esimerkkejä kulutusseurannasta

• Yöaikaisen vedenkulutuksen kasvu: vuotoja 
vesikalusteissa?
– Kulutusta voi seurata suoraan vesimittarista. Tarkempaan seurantaan 

maksullisia etäseurantapalveluja

• Kasvanut kiinteistösähkön kulutus: esim. vika 
sulanapitolämmityksessä?

• Kaukolämmön kulutus ei vaihtele ulkolämpötilan mukaan: 
esim. vika lämpötila-anturissa tai sen sijoituksessa?

• Ajan myötä kasvava kaukolämmön kulutus: onko ollut 
valituksia kylmästä? esim. lämmitysverkosto 
epätasapainossa?



Perehdy taloyhtiösi kiinteistönhoidon 

käytäntöihin ja havainnoi
• Perehdy taloyhtiösi asiakirjoihin

– Katso mm. Huoltokirja, kuntoarvioraportit, taloyhtiön strategia (jos löytyy)

• Keskustele isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan kanssa

– Mistä asukkailta tulee valituksia? Miten energiatehokkuudesta huolehditaan?

• Havainnoi asukkaiden käytäntöjä: Tuuletetaanko osassa huoneistoja jatkuvasti pakkaskeleillä?

• Hanki hallitukselle avain taloyhtiön teknisiin tiloihin. Hallituksen olisi hyvä seurata mm:

– Onko kaukolämmön kesäsulku otettu käyttöön (käy teknisessä  tilassa tai kysy 

kiinteistönhoitajalta)

– Onko lämmityksen säätökäyrään tehty muutoksia (muutosten pitäisi olla kirjattuna ylös)

– Esim. säätökäyrän nostaminen viittaa valituksiin kylmyydestä jossain huoneistossa 

– Onko koneellisessa keskitetyssä tulo-poisto ilmanvaihdossa lämmön talteenotto käytössä

– Mitkä ovat ilmanvaihdon tehostusajat ja ovatko ne rakennuksen käytön mukaiset?

• Huom. Säätöjen tekeminen kuuluu ammattilaiselle, ei taloyhtiön hallitukselle!

• Lisätietoja mm: Motivan sivuilta energiaekspertin vuosikalenterista.

http://www.taloyhtio.net/hoku/huoltokirja/
http://www.taloyhtio.net/korjausjaremontointi/kuntoarviojapts/
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0j_Tt-OzUAhXEAJoKHbJQCw8QFggzMAI&url=http://www.ym.fi/download/noname/{3ABE86B9-CBE5-44DF-B087-5DCD34215205}/37639&usg=AFQjCNGiieVmBZZx8o42Pm1IzAVyJNi3Zg
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit


Asukaskyselyllä tietoa ja tahtotila 

selville

• Tyytyväisyys olosuhteisiin

– Lämpötila, ilmanlaatu, vetoisuus, äänet

• Vuotavat wc-istuimet ja hanat

• Laajempaa kyselyä voidaan hyödyntää myös:

– Taloyhtiöstrategian lähdeaineistona (katso esimerkki)

– Kuntoarvion tai energiakatselmuksen lähtötietoina

• Asukaskyselyistä löydät lisää tietoa mm. Motivan 

sivustoilta

https://www.kiinteistolehti.fi/asukaskysely-antaa-pohjan-strategialle/
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/asukas-_osakaskysely


Käytännön vinkkejä 

taloyhtiön 

energiankulutuksen 

vähentämiseksi



Motivoi asukkaita energiansäästöön

• Tiedota asukkaita energian kulutustasoista sekä 

niiden osuudesta hoitovastikkeessa

– Hoitovastikelaskun yhteyteen kannattaa kirjata lämmön, 

kiinteistösähkön ja veden osuudet hoitovastikkeessa

• Tiedota asukkaan vaikutusmahdollisuuksista

– Katso Motivan asukastiedote-pohjat ilmanvaihdosta, 

lämmityksestä, vesikustannuksista, kotitaloussähköstä ja 

kesäajan lämpötiloista.

– Hoitovastikelaskun yhteyteen voi myös liittää tietoa 

vaikutusmahdollisuuksista

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit


Tilojen ylilämmitys kuriin

• Yhteisten tilojen lämpötilat usein 

tarpeettoman korkealla

• Yhden asteen lasku

– 5 % lämmönsäästö

• Tiedota asukkaita 

patteriventtiileiden oikeasta 

käytöstä ja toiminnasta

– Ilmaustarpeen tunnusmerkit:

• Patterin loriseva ääni

• Patteri lämpenee vain 

alaosasta

• Lisätietoa mm:

Motivan opas: Asuinkerrostalojen 

säädöt ja käyttötavat

HSY:n Ilmastoinfon Tasapainota talo -

sivut
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Oleskelutilat
20-21°C

Makuutilat

18-20°C

Kerrostalojen 

porrashuoneet 17-18 °C

Varasto 12 °C

Autotalli 5 °C

Kylpyhuoneen                

lattia 24 °C

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit
https://onedrive.live.com/?authkey=!AGuZH-rScnw-Vnk&cid=9AE6934790DDFD68&id=9AE6934790DDFD68!2186&parId=9AE6934790DDFD68!2185&o=OneUp
http://tasapainotatalo.fi/lammitys/


Lämmitysverkosto toimivaksi

• Tasaiset lämpöolosuhteet edellyttävät mm, että: 

– Lämmitysverkostoon menevä vesi on 
oikean lämpöistä (säätökäyrä kohdallaan)

– Lämmitysverkosto on tasapainossa

– Pattereiden termostaattiventtiilit ovat 
kunnossa eikä pattereissa ole ilmaa

– Ilmanvaihto toimii oikein ja on tasapainossa

– Asukas huolehtii etteivät verhot tai muut 
huonekalut estä patteritermostaattien 
toimintaa

• Sopikaa pelisäännöistä taloyhtiön sisällä ja 
huoltoyhtiön kanssa

– Yhtiökokouksessa raamit tavoiteltavalle 
lämpötilalle, esim. 20-22 astetta.

– Sopikaa toimintatapa, kun asukas valittaa 
kylmästä

• Huoneistojen epätasaiset lämpötilat voivat olla 
merkki lämmitysverkoston epätasapainosta. 

Lisätietoja: www.tasapainotatalo.fi

Kuva: Motiva Oy

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/lammityksen_saatokayra_ja_lampiman_kayttoveden_oikea_lampotila
http://www.tasapainotatalo.fi/


Lämmitysverkoston perussäädöllä 

tasaiset lämpötilat

• Valtaosassa asuinkerrostaloista lämmitysverkosto on epätasapainossa

• Lämpötilat vaihtelevat tällöin huoneistojen välillä merkittävästi

• Perussäädön lähtökohtana on asuinolojen parantaminen

– Saadaan huoneistoihin ja yleisiin tiloihin tasaiset ja tarpeenmukaiset 

lämpötilat

– Energiansäästöjä saadaan useimmiten

• Suositeltavaa tehdä lämmöntarpeeseen vaikuttavien remonttien jälkeen

• Suositeltavaa kartoittaa samalla verkoston laitteet ja uusia vanhentuneet

– Jatkuvat huoltokäynnit pois

• Lisätietoja: 

– HSY Ilmastoinfo/Tasapainotatalo-sivusto

– Motiva/patteriverkoston perussäätö

http://tasapainotatalo.fi/
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato


Perussäädön marssijärjestys

• Pohjalla kuntoarvio, energiakatselmus tai vastaava

• Seuraavaksi energiaan vaikuttavat korjaustoimet

– Ilmanvaihdon tasapaino ja korvausilman saanti kuntoon

– Rakenteiden tiivistykset (ikkunat, ovet, muut rakenteet)

– Lämpökamerakuvaus paljastaa ongelmakohdat

– Jos tulossa lähivuosina:

– Merkittävästi lämmöntarpeeseen vaikuttavat remontit

– Patteriventtiilien, lämmönvaihtimien ja muiden lämmitysverkoston 

laitteistojen uusinnat

• Perussäätö lopuksi yhdistettynä laiteuusintoihin, esim. termostaattisten 

patteriventtileiden uusinnan yhteydessä



Kokemuksia perussäädöstä 

esimerkkikohteissa

• Kolme esimerkkikohdetta:

– HSY Ilmastoinfo/Tasapainotatalo

– Motiva/patteriverkoston perussäätö

• Kaikissa kohteissa saavutettiin laadullinen 

parannus
– Yli- ja alilämmöt poistuivat

– Tilalle hyvin tasaiset lämpöolosuhteet

• Säästö riippui voimakkaasti lähtötilanteesta
– Esimerkkikohteiden säästöt 5 - 15 %

http://tasapainotatalo.fi/
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato


Mitä perussäätö maksaa?

• Case As Oy Pajamäentie, Helsinki
– 30 huoneistoa

– Perussäätö noin 12 000 eur

– Lisäksi venttiilien vaihdot noin 16 000 eur (linjasäätö- ja 

patteriventtiilit)

• Case As Oy Saarenvainionkatu 17, Tampere
– 33 huoneistoa

– Perussäädön hinta noin 10 000 eur

– Lämmitysenergian kulutus aleni 10%



Kylpyhuoneiden lattialämmityksen 

energiatehokas käyttö

• Merkittävä sähkönkuluttaja

– Asukkaiden käyttötavat keskiössä

• Energiatehokkuutta ohjelmoitavalla termostaatilla

– ELVARI-hankkeessa ohjelmoitavalla termostaatilla 40% 

energiansäästö

• Vesikiertoinen lattialämmitys?

– Putkiremontin yhteydessä noin 1 000 eur/asunto

– Sähköinen noin 500 eur/asunto

– Lattialämmitykselle oma vesikiertopiiri, johon oma 

kaukolämmönvaihdin suositeltava ratkaisu

– Vesikiertoon yhdistettävissä esimerkiksi lämpöpumppuratkaisu 

tai aurinkolämpö

https://www.motiva.fi/files/10675/Termostaatin_vaihtaminen_Energiansaastoa_kylpyhuoneesta_Elvari-toimenpidekortti.pdf


Vähennä vetoisuutta

• Vetoisuus lisää lämmitysenergian kulutusta ja 

kylmyyden tunnetta

– Sisälämpötilan nostaminen huono ratkaisu

• Vetoisuutta lisääviä tekijöitä:

– Lämpö- ja ilmavuodot ikkunoiden, ovien, seinien, lattian ja 

katon liitoskohdissa sekä läpivienneissä

– Ikkunoiden ja ovien huonot tiivisteet

– Kohteeseen huonosti soveltuvat korvausilmaventtiilit

– Liian voimakas ilmanvaihto

• Lisätietoja: tasapainotatalo.fi

http://www.tasapainotatalo.fi/


Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen

• Hyvin tiivistetyt ikkunat:
– Estävät huonekosteuden sekä sadeveden ja lumen 

pääsyn ikkunan puitteiden välitilaan

– Vähentävät vedontunnetta

– Säästävät merkittävästi lämmityskustannuksissa

• Kun tiivisteet ovat tulleet tiensä päähän, 
kannattaa ikkunoiden tiivisteet vaihtaa kootusti 
kaikissa huoneistoissa
– Asukaspalaute kertoo vaihtotarpeesta

• Lisätietoa: Motiva/ikkunoiden ja ovien tiiveys
Ympäristöministeriö/ikkunoiden tiivistysohje

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiatehokkuuden_parantaminen_taloyhtiossa/ikkunoiden_ja_ovien_tiiveys
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje/Tiivistamisen_vaiheet


Ikkunoiden ja ovien tiivistämisen 

marssijärjestys

1. Tarkastetaan ikkunoiden ja ovien kunto tarvittaessa asiantuntijan 

avustuksella.

2. Korjataan löytyneet puutteet ja viat ennen tiivistystyön aloittamista.

3. Selvitetään tarvittavat tiivisteiden paksuudet, valitaan ja hankitaan 

sopivat tiivisteet.

4. Poistetaan vanhat tiivisteet ja huolehditaan, että tiivisteen alusta on 

puhdas ja tasainen.

5. Suoritetaan tiivistäminen eri tyyppisille ikkunoille ja oville annettujen 

ohjeiden mukaisesti.

6. Huomioidaan riittävä korvausilman saanti

• Tiivistämisen jälkeen huomioidaan uusi tilanne lämmityksen 

ohjaamisessa

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje/Tiivistamisen_vaiheet


Käyttöveden järkevä käyttö

• Käyttöveden lämmitys voi muodostaa yli 30 % kodin lämmityskustannuksista

• Asukastiedotuksella tarpeenmukaiseen veden käyttöön

(katso: Motivan asukastiedotteet)

• Huoneistokohtaisilla vesimittareilla noin 20% vähennys, kun myös laskutetaan 

huoneistokohtaisesti

• Lämminvesivaraajan lämpötilan asetusarvot

– Hanoista tulevan veden lämpötilan oltava vähintään 50-55 astetta (legionella), mutta 

enintään 65 astetta (palovammavaara).

– Energiatehokas tapa: Toteuta käyttöveden säätö siten, että käyttöveden 

paluulämpötila on esim. 51 astetta. Lisätietoja Ympäristöosaava-sivustolta

• Selvitä vesikalusteiden vuotoja esim. asukaskyselyn avulla

– Kulutusseuranta auttaa vuotojen havaitsemisessa

• Markkinoille tullut suihkukohtaisia LTO-laitteita

– Periaatteena esilämmittää suihkuvettä viemäriin menevän veden lämmöllä

– Talteen jopa 40 % lämpöenergiasta

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit
http://www.ymparistoosaava.fi/kiinteistonhoitoala/index.php?k=22579


Hanojen virtaamien säätö

• Selvitä hanojen ja suihkujen virtaamat

– Suositusvirtaamat: käsienpesualtaan hana 6 l/min, suihkuhana 12 l/min, 

keittiön hana 12 l/min

• Liian suuret virtaamat hanoissa viestivät liian korkeasta paineesta 

käyttövesiverkostossa.

– Korkea painetaso kasvattaa veden kulutusta voi aiheuttaa ääniongelmia.

• Verkoston paine voidaan säätää oikeaksi kiinteistökohtaisella 

vakiopaineventtiilillä

– Suositeltavaa hankkia, jos virtaamat hanoissa kauttaaltaan korkeat

– Paine oikea, kun käyttövesiverkoston suurimman painehäviön takana 

oleviin vesikalusteisiin saadaan riittävä virtaama

• Kun verkoston painetaso on saatu oikeaksi, osassa taloa voi edelleen 

olla suosituksia korkeammat virtaamat (alimmat kerrokset/lähimmät 

huoneistot)

– Hanojen auki-liikettä rajoittamalla, hanakohtaisilla poresuuttimilla ja vettä 

säästävillä suihkupäillä voidaan alentaa virtaamaa

https://www.youtube.com/watch?v=B6fLSj7t8vY


Jäteveden lämpöä talteen 

kiinteistökohtaisesti

• Käytössä nykyisin mm. uimahalleissa, yleistymässä 

myös taloyhtiöihin

• Viemäreihin valuu jäteveden mukana keskimäärin 15-20 

% taloyhtiön lämmönkulutuksesta

• Energiasta talteen noin 30-70 %

• Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa lämmöntalteenottoa 

varten

• Investointi on melko suuri



Käytä kiinteistösähköä fiksusti

• Talosaunan optimoitu käyttö, saunavuorojen organisointi ja saunan 
lämpötila

– Saunan lämmittäminen 100 °C:een nostaa sähkön kulutusta 20-30 % verrattuna 
70-80 asteeseen lämmittämistä.

• Auton lämmitystolppien ajastus: 2 h maksimiaika lämmityskerralle 

• Valaistuksen ohjaus ja lamppuvalinnat
– Liiketunnistimet, hämäräkytkimet

– Ledit nykyisin ykkösvalinta.

• Sulanapitolämmityksen tarpeenmukainen käyttö
– Esim. räystäs-, ajoluiska-, porraslämmitys

– Termostaattikytkin

• Kylmäkellarien käytön energiatehokkaammat vaihtoehdot
– Ulkoilman käyttö kylmäkellarin jäähdyttämiseen

– Kylmäkellarin sijaan halukkaille kylmäkaapit, tilaa esim. verkkokellareille

• Lisätietoa: Motiva/kiinteistösähkö

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiatehokkuuden_parantaminen_taloyhtiossa/kiinteistosahko


Aurinkosahkoakotiin.fi -sivuilla:

• Tietoa aurinkosähköstä

• Asukasiltojen ajankohtia

• Järjestelmätoimittajia laitteineen ja hintoineen esillä

• Asukkaiden kokemuksia

Aurinkosähköä taloyhtiöön?

http://www.aurinkosahkoakotiin.fi/
https://aurinkosahkoakotiin.fi/category/infotilaisuudet/


Kiitos!

Ota yhteyttä:

teemu.kettunen@hsy.fi

jarkko.hintsala@hsy.fi

mailto:teemu.kettunen@hsy.fi
mailto:jarkko.hintsala@hsy.fi


Linkit (1/3)

• Energiateollisuus ry:n esitys: Käytä kaukolämpölaitteita oikein – säästät energiaa: 
https://www.slideshare.net/energiateollisuus/kyt-kaukolmplaitteita-oikein-sstt-energiaa

• Energiateollisuus ry:n suositus kaukolämmön tehosta ja vesivirrasta maksuperusteena: 
https://energia.fi/files/586/Teho_ja_vesivirta_SuositusK15_2014.pdf

• Envera Oy/Fiksuvesi: https://fiksuvesi.fi/yritys/

• Fortum/Valpas: https://www.fortum.com/countries/fi/asiakkaille/sahkoinen-
asiointi/fortum-valpas-info/pages/default.aspx

• Fourdeg Oy: https://fourdeg.com/

• Helen/Sävel Plus: https://www.helen.fi/sahko/kodit/asiakasedut/savel-plus/

• HSY Ilmastoinfo/Energiaopas: 
http://www.energiaopas.fi/files/2016/05/Taloyhtiot_1.5_Asukaskysely.pdf

• HSY/Ilmastoinfo/Tasapainotatalo: http://tasapainotatalo.fi/

• HSY/Vedenkulutus: https://www.hsy.fi/fi/asiointi/nykyiselle-asiakkaalle/Sivut/Katso-
raporttisi.aspx

• Ilmatieteen laitos/lämmitystarveluvut: http://ilmatieteenlaitos.fi/rakentaminen-ja-
kiinteistonhuolto

• Kiinteistöliitto/ Taloyhtiön energiakirja (2011): 
https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja

• Kiinteistöliitto/Taloyhtiön huoltokirja: http://www.taloyhtio.net/hoku/huoltokirja/

• Kiinteistöliitto/Taloyhtiön kuntoarvio: 
http://www.taloyhtio.net/korjausjaremontointi/kuntoarviojapts/

https://www.slideshare.net/energiateollisuus/kyt-kaukolmplaitteita-oikein-sstt-energiaa
https://energia.fi/files/586/Teho_ja_vesivirta_SuositusK15_2014.pdf
https://fiksuvesi.fi/yritys/
https://www.fortum.com/countries/fi/asiakkaille/sahkoinen-asiointi/fortum-valpas-info/pages/default.aspx
https://fourdeg.com/
https://www.helen.fi/sahko/kodit/asiakasedut/savel-plus/
http://www.energiaopas.fi/files/2016/05/Taloyhtiot_1.5_Asukaskysely.pdf
http://tasapainotatalo.fi/
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/nykyiselle-asiakkaalle/Sivut/Katso-raporttisi.aspx
https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja
http://www.taloyhtio.net/hoku/huoltokirja/


Linkit (2/3)

• Leanheat Oy: https://leanheat.fi/ 

• Motiva/Energiaekspertin tukimateriaalit ja asukastiedotepohjat: 
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tu
kimateriaalit

• Motiva/Patteriverkoston perussäätö: 
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato

• Motiva/Säätöjen ja käyttötapojen vaikutus energiankulutukseen – Asuinkerrostalot: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGuZH%2DrScnw%2DVnk&cid=9AE6934790DDFD
68&id=9AE6934790DDFD68%212186&parId=9AE6934790DDFD68%212185&o=OneUp

• Oras/Vakiopaineventtiilin mitoitusohjelma: http://vpv.oras.com/vpv/Ohje.asp

• Ouman Oy/Lämpömestari: http://ouman.fi/palvelut/energiatehokkuuspalvelut/lampomestari/

• Vantaan Energian kaukolämpötilastot: 
https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/kaukolammon_hintatilast
o.html#material-view

• Vantaan Energian raportointipalvelu: https://www.vantaanenergia.fi/raportointi/

• Verto Oy/Vedenkulutuksen seuranta: https://www.verto.fi/fi/

• Ympäristöministeriö/Taloyhtiöstrategian laatiminen: 
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwj0j_Tt-
OzUAhXEAJoKHbJQCw8QFggzMAI&url=http://www.ym.fi/download/noname/%7b3ABE86B9
-CBE5-44DF-B087-
5DCD34215205%7d/37639&usg=AFQjCNGiieVmBZZx8o42Pm1IzAVyJNi3Zg

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato
https://onedrive.live.com/?authkey=!AGuZH-rScnw-Vnk&cid=9AE6934790DDFD68&id=9AE6934790DDFD68!2186&parId=9AE6934790DDFD68!2185&o=OneUp
http://vpv.oras.com/vpv/Ohje.asp
http://ouman.fi/palvelut/energiatehokkuuspalvelut/lampomestari/
https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/kaukolammon_hintatilasto.html#material-view
https://www.vantaanenergia.fi/raportointi/
https://www.verto.fi/fi/
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0j_Tt-OzUAhXEAJoKHbJQCw8QFggzMAI&url=http://www.ym.fi/download/noname/{3ABE86B9-CBE5-44DF-B087-5DCD34215205}/37639&usg=AFQjCNGiieVmBZZx8o42Pm1IzAVyJNi3Zg


Linkit (3/3)

• Ympäristöministeriön korjaustieto-sivut:

http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikku

nakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje/Tiivistamisen_vaih

eet

• Ympäristöosaava-sivusto:

http://www.ymparistoosaava.fi/kiinteistonhoitoala/index.php?k=

22534

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje/Tiivistamisen_vaiheet
http://www.ymparistoosaava.fi/kiinteistonhoitoala/index.php?k=22534

