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AS OY
HAARAKATU 10

▫ Vuodelta 1961
▫ 3 asuinkerrosta, kylmä ullakko ja 
osittain lämmitetty kellari 
▫ Lämmin parkkihalli takapihalla
▫ 24 asuntoa kahdessa rapussa
▫12 yksiötä, 6 kaksio/kolmiota, 6 
neliötä
▫ Asukasluku n. 32-34
▫ Huoneistoala 1104 m²
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AS OY
HAARAKATU 10

▫ 1991: Ikkunat
▫ 1994: Julkisivu
▫ 2003: Putkistosaneeraus
▫ 2008: Autohallin korjaus
▫ 2010: Roskakatos
▫ 2011: Puiset piha-aidat uusittu
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Miksi energiaekspertiksi?
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TILANNE 2013 ▫Minä hallituksen puheenjohtajaksi 
▫Oma termostaatti pyöri tyhjää
▫ Omassa asunnossa boksereissa ja 
villasukissa, 24 astetta lämmintä
▫ Porraskäytävässä 22 astetta
▫ Parkkihallissa 15 astetta
▫ Sähkön- ja vedenkulutus kova, 
emme tienneet miksi
▫ Oikeastaan, kaikki tuntui olevan 
jotenkin vinksallaan
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“ Mikäs tämä uutinen lehdessä…
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“ Tuntuu typerältä tehdä asiat 
huonosti, kun ne voi tehdä hyvin
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“ ”Haittaako teitä jos…?”
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Mitä olen oppinut?
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“ Jokainen ekspertti tekee 
roolistaan omanlaisensa
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“ Energiaekspertin tärkein taito on 
viestintäkyky
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“ Älä puske yksin
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“ Jokainen päivä on uuden 
oppimista
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“ Hyödyntäkää teille tarjolla 
olevia apuja

16



“ Hilavitkuttimien viidakko
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Tärkeimmät 
työkalusi
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“ Sinä - Tunne taloyhtiösi
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“ Kukas tätä taloyhtiötä oikein 
seuraa?
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Viestintää
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“
Mieti aina kelle olet viestimässä 
ja mitkä heidän 
tavoitteensa/pelkonsa ovat
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“ Älä meuhkaa tuulettamisesta. 
Se on oire, ei syy
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“ Tiedottamisen vuosikello ja muu 
ajoitettu viestintä
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“ ”Sovitaanko niin, ettette koske…”
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Haarakatu 10 - Nyt

28



TEHTYNÄ ▫ 2013: Kylmäkellarin sammuttaminen
▫ 2013: Termostaattien uusinta
▫ 2013: Lämmitysverkoston tasapainotus
▫ 2014: Parkkihallin valojen paloajan säätö
▫ 2014: Saunan päällä olon säätö
▫ 2014: Räystäslämmityksen korjaus
▫ 2014: Lämmityskeskuksen uusinta
▫ 2015: Vakiopaineventtiilin asennus
▫ 2015: Hauskat mittarit suihkuihin
▫ 2015: Ilmastoinnin nuohous ja säätäminen
▫ 2015: Parkkihallin lämmityksen sulkeminen
▫ 2015: Autonpesupaikan poistaminen
▫ 2016: Termostaatit porraskäytäviin
▫ 2016: Yhteisten tilojen termostaattien säätö
▫ 2017: Julkisivu, ikkunat, parvekkeet ja katto
▫ 2018: Lämmitysverkoston tasapainotus29



-18,3%, -4800 €
2013: 318,8 MWh, 2018: 260,6 MWh

Luvut tasapainotettu ottamaan huomioon eri vuosien lämpötilaerot
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Kaukolämpö



“ Liian suuri pudotus kerralla
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-65%, -2000 €
2013: 28184,50  kWh

2018: 9954  kWh

Kylmäkellarit tuottavat rahaa vuokravarastoina 2160 €/v

32

Sähkö



-28%, -1500 €
2013: 1630 m3, 173 l/hlö/vrk (27 as)
2018: 1354 m3, 120 l/hlö/vrk (34 as)

2018 olisi ollut 34 asukkaalla ja vanhalla kulutuksella 2147 m3
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Vesi



-8300 €/v
n. 10% kokonaissäästö

Vastiketta ei ole nostettu sitten vuoden 2013
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5,5 vuotta
Kokonaisinvestoinnit 40 000 energiatehokkuutteen €

Kaikki investoinnit normaalia elinkaariylläpitoa



Muutama vinkki
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“ Listaa energiankuluttajat
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Olikos kaikki
kunnossa?

Kaukolämpö
Onko 
lämmitystekniikka 
ajantasalla? Mikä on 
asuntojen ja 
yhteisten tilojen 
lämpötila? Onko 
lämmitysverkko 
tasapainotettu? 
Toimiiko 
termostaatit? Onko 
käytävällä venttiilit 
vai termostaatit? 
Onko kesäsulku 
käytössä?

Sähkö
Mitkä kuluttavat 
sähköä? Onko 
kulutukselle aito 
tarve? Onko paloajat 
ja päälläoloajat 
kohdallaan? Mikä 
aiheuttaa piikit? Mikä 
on peruskulutusta?

Vesi
Onko paine 
kohdallaan hanoissa 
ja suihkuissa? Onko 
vakiopaineventtiili 
asennettuna? Onko 
turhia vesisyöppöjä? 
Vuotaako hanat?
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“ Tunnista piikit ja ”taustahumina”
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“ Kokeile, niin näet
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“ Sovi pelisäännöt hienosäädöistä
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KIITOS Kysyttävää?
Löydät minut
▫ @artopuikkonen
▫ arto@artopuikkonen.fi


