
Taloyhtiöiden energiaekspertti -koulutus 11.2.2020

Kimmo Karvinen

Kokemuksia käytännön 

energiaeksperttitoiminnasta

Helsingissä



Kimmo Karvinen

• As Oy Hattelmalantie 8-10, hallituksen puheenjohtaja

• Energiaekspertti, kevät 2018

• Yrittäjänä taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden parissa:
Good House Oy www.goodhouse.fi

oTaloyhtiöiden alueellinen yhteistyö (Taloyhtiöklubi)

oTaloyhtiöstrategiat, asukas-/osakaskyselyt

o Isännöinnin asiakaskokemus
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http://www.goodhouse.fi/


Tärkein kokemus 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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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



Taloyhtiön tilanne tiivistetysti

• Kunnossapitohistoria OK

• Yhtiöstä haluttu pitää huolta ja isompia remontteja 

tehty vuosien varrella melko suunnitelmallisesti

• Esim. iso kattoremontti + osa ikkunoista uusittu 

2008 ja ulko-ovet uusittu 2014

• Isompaa korjausvelkaa kuitenkin on

• Putkiremontti tulossa 10-15v. sisällä, sitä ennen 

korjattava mm. tonttiviemärit

• Toisen puolen ikkunat uusittava kokonaan

• Iso energiakulutus

• Isot asunnot, puolet ikkunoista vanhat ja vuotavat, 

ei älykkyyttä lämmityksen ohjauksessa

• Huoltorakennus varsinainen energiasyöppö: 

vanhat kylmiöt + uima-allas

• Kaukolämpölasku n. 30.000€/vuosi (2019)
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22 408 €

20 414 €

23 069 €
23 833 €23 654 €

22 070 €
21 239 €

23 569 €

25 242 €

27 845 €

29 146 €

15 000 €

17 000 €

19 000 €

21 000 €

23 000 €

25 000 €

27 000 €

29 000 €

31 000 €

33 000 €

35 000 €

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

As Oy Hattelmalantie 8-10 kaukolämmityksen kustannukset 2009-2019
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

As Oy Hattelmalantie 8-10 normitettu kulutus (MWh)

Katto- ja 
ikkunaremontti

Veden kokonaiskulutus 
kasvoi oudosti ja 
merkittävästi

Ulko-ovien uusiminen

• Uima-altaan veden 
lämpötilan nosto?

• Huoltorakennuksen iv:n 
ongelmat?



Suunnitelmana nyt kunnianhimoinen energiaremontti 2020-2021

• Hyödynnetään uusi energia-avustus

(avustus meillä max 14 x 4000€ = 56.000€)

• Suunnitellut toimenpiteet:

1. Maalämpö

2. Patteriverkoston tasapainotus + uudet patteritermostaatit

3. Lämmitysjärjestelmän älykäs ohjaus

(sis. huoneistokohtaiset lämpö-/kosteusanturit)

4. Pohjoispuolen ikkunoiden uusiminen

(huom: vaikutus avustuksen saamiseen)

5. Aurinkosähkö (paneelien asennus autokatosten päälle)

6. Uima-altaan peittäminen

7. Kylmiöiden kehittämisestä/luopumisesta päättäminen

8. Selvitetään sähköautojen latausinfra-asiaa

9. Lisäksi samassa hankkeessa:

➢ Tonttiviemäreiden kaivaminen/uusiminen maalämpökaivojen porausten yhteydessä

➢ Pihasuunnittelu + piharemontti porausten jälkeen
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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 
haastavaa saada suoraan 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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Vinkkejä kurssilaisille ja energiaekspertti-toimintaan

• Älä lannistu kun huomaat, että kokonaisuudet ovat monimutkaisia

• Muista: energiatehokkuuden parantaminen = tärkein yksittäinen 

kehittämisteema kaikissa taloyhtiöissä

• Puhu osakkaille kustannussäästöistä ja asumismukavuuden parantumista

• Hyödyntäkää uudet valtion energia-avustukset, kyse isoista summista

• Keskustele alan yritysten kanssa + pyydä tarjouksia, niistä 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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