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Kokemuksia käytännön 
energiaeksperttitoiminnasta 
Helsingissä



Kimmo Karvinen
• As Oy Hattelmalantie 8-10 hallituksen puheenjohtaja
• Energiaekspertti 5/2018

• Yrittäjänä taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden parissa:
Good House Oy www.goodhouse.fi
oTaloyhtiöstrategiat, asukas-/osakaskyselyt
o Isännöinnin asiakaskokemus
oTaloyhtiöklubi-toiminta

• Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry / hallituksen jäsen
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http://www.goodhouse.fi/


Tärkein kokemukseni omalta 
energiaeksperttikurssilta?

• Iso valaistuminen siitä, että 
energiatehokkuuden parantaminen on tärkein 
kehittämisteema kaikissa taloyhtiöissä.

• Miksi? Siksi, että samalla kertaa voidaan...
1. Alentaa hoitokuluja
2. Parantaa asumismukavuutta
3. Nostaa kiinteistön arvoa
4. Tehdä ilmastotekoja
... vieläpä siten, että iso osa investoinneista 
rahoitetaan syntyvillä säästöillä.
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Energiaeksper+en taloyh2öretki 30.10.2018
As Oy Ha=elmalan2e 8-10

4



As Oy Hattelmalantie 8-10 sijainti
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As Oy Hattelmalantie 8-10 perustietoja
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Taloyhtiö As Oy Hattelmalantie 8-10
Valmistumisvuosi 1972

Tontti, oma 5705 m2
Huoneistoja 14

Huoneistojen pinta-ala 1952 m2
Tilavuus 7124 m3

Erillinen saunarakennus Uima-allas, sauna, kylmiö, 
varastot

Lämmitys Kaukolämpö
Ilmavaihto/huoneistot Koneellinen poisto

Ilmavaihto/saunarak. Koneellinen poisto + 
lämmitetty tuloilma

Katot Kattoremontti 2008 
(harjakatto)

Autopaikat 20 kpl
Sähköautojen latauspaikat 1 kpl
Kiinteistöhuolto+isännöinti Myyrmäen Huolto Oy



Poimintoja korjaushistoriasta

• Kylmiön jäähdytysjärjestelmän muutos ilmalauhdutteiseksi 1997

• Lämpökeskus uusittu 1997

• Patteriventtiileiden uusinta 2004

• Kattoremontti 2008

• Uudet ikkunat eteläpuolelle 2009

• Uudet ulko- ja parvekeovet 2015

• Parkkipaikan valaistuksen uusiminen led-valaisimiksi 2017

• Vesikalustekorjaukset 2018

• Ikkunoiden lämpökuvaus 2018

• Saunarak. poistoilmakoneen uusiminen 2018

• Saunarak. tuloilmakoneen korjaus ja iv:n kosteusanturiohjaus 2019
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Kulutustietoja 2014-2018
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VUOSI 2018 2017 2016 2015 2014

Lämpö (MWh) 338 343 343 319 348

Normeerattu kulutus 365 370 368 387 385

Vesi (m3) 1907 2048 1790 1763 1803

litraa/hlö/vrk 163 170 144 141 144

Sähkö (kWh) 22609 21302 22794 23393 26201

kWh / Rm3 3,2 3,0 3,2 3,3 3,7

AS OY HATTELMALANTIE 8-10 KULUTUSTIETOJA



Kokemiani haasteita energiatehokkuuden 
edistämiselle taloyhtiössä
• Paljon tehtävää ja mahdollisuuksia = hyvin paljon selviteltävää
• Akuutit korjaukset ajavat kehittämisen edelle hallituksen työlistalla
• Isännöinniltä ei saa tukea = joutuu itse tekemään = hallituksen välillä 

vaikea saada palvelua alan yrityksiltä
• Energiatehokkuusalan yrityksiä, jotka ymmärtävät kokonaisuuksia, on 

vähän = myyjät myyvät omia ”pieniä” ratkaisujaan
• Vaikea päättää mistä lähteä liikkeelle = esim. pitäisikö ennen 

maalämpöä tehdä ”löysät pois” -remontit erikseen vai kytkeä osaksi 
isompaa energiaremonttia

• Eri vaihtoehtojen takaisinmaksuaikoja ja vastikevaikutuksia on 
työlästä itse laskea

• Huom: hallituksen tai osakkaiden asenteet eivät ole ongelma.
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Poimintoja hallituksen kunnossapitotarveselvityksestä
(5v. suunnitelma)

• Lämmönsiirtimen uusiminen 

• LVI-säätö ja -valvontalaitteiden uusiminen

• Pohjoispuolen ikkunoiden vaihto tai huoltokunnostus

• Vaihtoehtoisten energialähteiden kustannusten ja 

soveltuvuuden selvittäminen 
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Energiaekspertin ”työlistaa” taloyhtiössämme
• Kylmiö > paljonko kuluttaa, tarvitaanko yleensä tulevaisuudessa
• Uima-allas > paljonko veden lämmittäminen oikeasti maksaa
• Saunarakennukset LTO > voisiko hyödyntää uima-altaan lämmitykseen
• Aurinkolämpö > voisiko hyödyntää uima-altaan lämmitykseen
• Sähköautot > nyt yksi latauspaikka, miten valmistaudutaan tulevaan
• Kulutusseurantapalvelu > selvitelty, mutta ei vielä käytössä
• Ikkunaremontti > pyydetty tarjoukset sekä uusimisesta että 

kunnostamisesta
• Putkiremontti > tulossa 10-15v. kuluttua, nyt tulossa tonttiviemärien 

korjauksia, onko synergiaa, jos porataan maalämpökaivoja
• Maalämpö > selvityksessä, 2 tarjousta saatu, alustavia laskelmia tehty
• Aurinkosähkö > liittyy maalämpöhankkeeseen, pitää selvittää lisää
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Vinkkejä kurssilaisille ja energiaekspertti-toimintaan

• Älä lannistu kun huomaat, että kokonaisuudet ovat 
monimutkaisia

• Pyri saamaan energiatehokkuuden parantaminen omassa 
taloyhtiössä tärkeimmäksi kehitysteemaksi

• Puhu osakkaille kustannussäästöistä ja asumismukavuuden 
parantumista

• Keskustele alan yritysten ja myyjien kanssa + pyydä 
tarjouksia, niistä aina oppii paljon

• Ota kurssin opit heti käyttöön omassa taloyhtiössä: kysele, 
selvitä, keskustele + edistä asioita niin lyhyellä kuin pitkällä 
aikavälillä.
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Kiitos mielenkiinnosta ja tsemppiä kurssille!

Yhteystiedot:
Kimmo Karvinen

044 5045952
kimmo.karvinen@goodhouse.fi

Twitter: @KimmoKarvinen
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