
Tervetuloa Taloyhtiön energiaekspertti 
–verkkokurssille  

Pidäthän mikrofonin pois päältä, kun et puhu

Jos haluat puheenvuoron, nosta kätesi niin annamme sinulle 
puheenvuoron sopivassa kohdassa

Chatissä voi käydä keskustelua ja pyrimme vastaamme kaikkiin sinne 
esitettyihin kysymyksiin

Tilaisuus tallennetaan

Aloitamme klo 17.30

Odotellessasi voit aloittaa pieneen kyselyyn 
vastaamisen. Klikkaa menti -linkkiä chatissä.





Asuminen Ruoka

Liikkuminen Kuluttaminen



Ohjelma tänään

• Kurssin esittely

• Ryhmäkeskustelu

• Luentoaiheet:
• Lämmitysjärjestelmän toiminta

• Ilmanvaihto

• Kotitehtävä



Kurssin tavoitteet
• Suorittaa Taloyhtiön energiaeksperttikurssi Koutsissa

• Ymmärtää taloyhtiön energiankulutuksen kokonaisuus

• Tunnistaa talotekniset järjestelmät, jotka vaikuttavat 
energiatehokkuuteen omassa taloyhtiössä

• Ymmärtää keinot, joilla parantaa taloyhtiön 
energiatehokkuutta

• Saada työkaluja, joilla lähteä parantamaan ottaamaan oman 
taloyhtiön ensimmäiset askeleet kohti energiatehokkuutta



Kurssin ohjelma

vko 47

• Kurssiohjeistus

• Johdanto: Taloyhtiö ja 

energia

vko 48

• Lämmitys

• Ilmanvaihto

vko:t 49 ja 50

• Vesi

• Sähkö 

• Kiinteistöautomaatio

• Suunnitelmallinen 

kiinteistönpito

• Lopputentti

23.11.

• Lämmitysjärjestelmän 

toiminta

• Ilmanvaihto

• Kotitehtävä

30.11.

• Vesi

• Sähkö

• Automaatio

14.12.

• Mittaukset ja digitaaliset 

palvelut

• Tentin läpikäynti

• Etäfanfaarit kurssin 

suorittaneille

ITSENÄISESTI

KOUTSISSA

YHDESSÄ



https://koutsi.hsy.fi/








Ryhmäkeskustelu

Kerro ryhmällesi:

1. Miksi tulit kurssille? 

2. Millaisessa taloyhtiössä asut?

3. Onko taloyhtiössä suunniteltu 
energiatehokkuustoimia tai 
suurempaa saneerausta?



Lämmitysjärjestelmän 
toiminta



Mihin lämmitysenergiaa kuluu kerrostalossa?

14

Kuva: Kerrostalon lämpötase 60-80 -luvun kerrostaloissa.
Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

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


Huoneistokohtainen lämmitys

• Lämmityspatteri

• Luovuttaa lämmön huoneeseen

• Patterin yläosa lämmin ja alaosa lähes huoneenlämpöinen 
silloin, kun patteri lämmittää

• Patteriventtiili

• Rajoittaa patteriin pääsevän lämmitysveden virtausta

• Venttiiliin asetettava esisäätöarvo määrittää maksimivirtauksen ja 
sitä kautta maksimilämpötilan

• Esisäätöarvot asetetaan siten, että kaikkiin huoneistoihin saadaan 
sama lämpötila

• Patteritermostaatti

• Patteriventtiilin päällä oleva säädin, joka sulkee ja avaa venttiiliä 
tilan lämpötilan mukaan

• Toimii venttiilin esisäätöarvon puitteissa eli termostaatilla 
voi laskea huoneen lämpötilaa

• Pienentää patterin lämmitystehoa esim. auringon paistaessa 
ikkunasta sisään



Sisäiset 
lämpökuormat 
ja patteri-
termostaatti



Vesikiertoinen 
lämmönjako



Esimerkkikuva lämmönjakohuoneen laitteista (kaukolämpö)

Lämmönmyyjän 

laitteet

Taloyhtiön 

laitteet

Kuva: Jyväskylän Energia Oy

lämmitysverkoston menovesi

Käyttöveden pumppu

Lämmitysverkoston paluuvesi

Katso video lämmönsiirtimen toimintaperiaatteesta

https://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/210-kaukolampolaitteidenopas.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=MS8vszmH3jo


Ilmanvaihto



Ilmanvaihdon tehtävä

• Ilmanvaihto pitää yllä 
sisäilman laatua 
→ tuodaan sisälle 
puhdasta raitista ilmaa
→ poistetaan 
epäpuhdasta ilmaa

• Ihminen viettää sisätiloissa 
jopa 90 % ajasta 
→ sisäilman laatu on 
tärkeä

• Ilmanvaihto voi olla 
koneellinen tai 
painovoimainen



Painovoimainen 
ilmanvaihto



Koneellinen 
poisto



Koneellinen 
tulo- ja 
poisto



Kotitehtävä



Kotitehtävä

1. Lämpöindeksin laskeminen

2. Taloyhtiön kiinteistösähkön kulutus

3. Taloyhtiösi vedenkulutus

• Palauta tulokset alla olevan linkin kautta 
viimeistään 7.12.

https://response.questback.com/hsy/a
szneuonc8

• Käydään tulokset läpi viimeisellä 
kurssikerralla. Vertaillaan muihin 
kurssilaisiin ja edellisten 
eksperttikurssien tuloksiin.

https://response.questback.com/hsy/aszneuonc8


Tehtävä 1.
Selvitä taloyhtiösi lämmönkulutus ja laske 
lämpöindeksi (kWh/rm3)

1. Ota selville taloyhtiösi vuoden 2019 kaukolämmön (tai öljy) kokonaiskulutus 

• Saat luvun esimerkiksi toimintakertomuksesta, isännöitsijältä tai energialaitoksen 
sähköisestä seurantapalvelusta

2. Tee kulutuksen normitus eli sääkorjaus

• Huom! Tarkista onko saamasi lukema jo valmiiksi säätilakorjattu

3. Jaa saamasi lukema talosi rakennuskuutioilla, niin saat taloyhtiösi 
lämmönkulutuksen indeksin (kWh/m3)

• Muista yksiköt: 1 MWh = 1 000 kWh



Tehtävä 2.
Selvitä taloyhtiösi kiinteistösähkön kulutus ja 
laske indeksi (kWh/rm3)

1. Ota selville taloyhtiösi kiinteistösähkön kokonaiskulutus vuodelta 2019 
• Saat luvun esimerkiksi toimintakertomuksesta, isännöitsijältä tai energialaitoksen sähköisestä 

seurantapalvelusta

2. Jaa saamasi kulutuslukema talosi rakennuskuutioilla, niin saat taloyhtiösi 
kiinteistösähkön kulutuksen indeksin (kWh/m3)

• Muista yksiköt: 1 MWh = 1 000 kWh



Tehtävä 3.
Selvitä taloyhtiösi vedenkulutus (l/hlö/vrk)

1. Ota selville taloyhtiösi kylmän veden kokonaiskulutus vuodelta 2019 

2. Jaa saamasi lukema talon asukasluvulla ja 365 päivällä, niin saat kulutusluvun  
litraa/henkilö/vrk

• Tiedot voi löytyä toimintakertomuksesta valmiina. Niitä voi kysyä myös 
isännöitsijältä.



Ohjeet energiayhtiöiden 
sähköisiin seurantapalveluihin 
rekisteröitymiseen



Helen SävelPlus-palvelu (1/2)
• Kirjaudu palveluun osoitteessa Helen.fi/kirjautuminen

• Jos, et ole käyttänyt palvelua aiemmin klikkaa Rekisteröidy 
nyt –painiketta.

• Valitse Yritysasiakkuus sähkö tai lämpö. 
• Katso tarvittaessa ohjeet

• Ensimmäinen sisäänkirjautuminen ja rekisteröinti palveluun 
käyttämällä omia henkilökohtaisia pankkitunnuksia

• Rekisteröintiin tarvitaan taloyhtiön asiakasnumero ja 
käyttöpaikkatunnus

• Taloyhtiön sähkö- tai kaukolämpölaskusta/ 
isännöitsijältä

https://www.helen.fi/kirjautuminen


Helen SävelPlus (2/2)

• Rekisteröitymisen jälkeen pääset samalta sivulta 
kirjautumaan palveluun

• Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan sivulle helen.fi/asiointi

• Valitse Sävel plus –laatikosta Valitse rooli valikosta 
Taloyhtiösi sähkö tai kaukolämpötiedot

https://www.helen.fi/asiointi


Vantaan Energian 
Raportointipalvelut

• Lämmönkulutuksen seuranta

• Tarvitset asiakasnumeron ja käyttöpaikkatunnuksen, jotka löytyvät esim. laskusta ja voi 
kysyä isännöitsijältä

• Sähkön kulutuksen seuranta on Oomi –palvelussa

• Ensimmäiseen rekisteröitymiseen tarvitset henkilökohtaisia pankkitunnuksia

• Tarvitset Y-tunnuksen ja asiakasnumeron

• Yritysasiakkaan ohjeet

https://www.kulutus-web.com/vantaa/lampo/suomi/index.asp
https://oomi.fi/sahko/online-palvelu/
https://oomi.fi/sahko/online-palvelu/rekisteroityminen-yritykset/


Oma Fortum-palvelu

• Fortumin lämpö- ja/tai sähköasiakkaille
• Järjestelmää varten pitää luoda oma tunnus

• Fortum.fi sivulla klikkaa oikeasta 
yläkulmasta Kirjaudu
• Valitse Kirjaudu yritysasiakkaan >> Kirjaudu 

/ luo tunnus

• Valitse Luo tunnus

• Tarvitse Y-tunnuksen ja asiakasnumeron 
(esim. lasku tai isännöitsijä)

https://www.fortum.fi/


Caruna+ -palvelu

• Mene Carunan Omat sähköasiat –sivulle

• Klikkaa Siirry Caruna plussaan

• Valitse Yritysasiakkaan rekisteröityminen

• Tarvitsen asiakasnumeron ja käyttöpaikkanumeron (Löytyvät 
sähkölaskusta ja voi kysyä isännöitsijältä)

• Voit myös rekisteröityä pankkitunnuksilla ja edustaa taloyhtiötä. 
Tällöinkin tarvitse asiakas- ja käyttöpaikkanumerot

https://www.caruna.fi/palvelut/omat-sahkoasiat


Lämmitystarpeen vuotuinen 
korjaaminen – lämmönkulutuksen 
normeeraus



Lämmityksen sääkorjaus eli normitus

• Jotta eri vuosien lämmitysenergiankulutukset ovat vertailukelpoisia,  täytyy 
kulutuksiin tehdä ns. sääkorjaus eli normitus

• Normituksessa käytetään lämmitystarvelukua, jolla kuvataan rakennuksen 
lämmitystarvetta. Kullekin alueelle (Helsinki, Oulu jne) on oma 
lämmitystarveluku kullekin kuukaudelle ja vuodelle. Nämä löytyvät 
Ilmatieteenlaitoksen sivuilta.

• Normituksen laskenta perustuu vuotuisen lämmitystarveluvun ja normaalivuoden eli 
pitkäaikaisen keskimääräisen lämmitystarveluvun (1981-2010) suhteeseen

• Normitus tehdään kertomalla vuotuinen lämmitysenergiakulutus normaalivuoden 
suhteen korjatulla lämmitystarveluvulla

• Lämpimän käyttöveden kulutusta ei normiteta

http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut?p_auth=2Pg3uIZy&p_p_id=WebProxyPortlet_WAR_WebProxyPortlet_INSTANCE_ZZq1&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_WebProxyPortlet_WAR_WebProxyPortlet_INSTANCE_ZZq1_edu.wisc.my.webproxy.URL=http://cdn.fmi.fi/legacy-fmi-fi-content/products/heating-degree-days/index.php


Esimerkki normituksesta

• Helsingissä sijaitseva rakennus:

• Lämpöenergian kokonaiskulutus: 250 MWh 

• Lämpimän käyttöveden energiankulutus: 50 MWh 

• Tilojen lämmityksen energiankulutus: 250 MWh – 50 MWh = 200 MWh

• Normaalivuoden lämmitystarveluku: 3878 (ilmatieteenlaitoksen sivuilta)

• Vuoden 2019 lämmitystarveluku: 3419 (ilmatieteenlaitoksen sivuilta)

• Normitettu lämmönkulutus: 
200 MWh x (3878/3589) + 50 MWh = 266,1 MWh

• Lisätietoja:
Ilmatieteen laitos/lämmitystarveluvut
Motiva/Kulutuksen normitus

http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut?p_auth=qfbm2Tsl&p_p_id=WebProxyPortlet_WAR_WebProxyPortlet_INSTANCE_ZZq1&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_WebProxyPortlet_WAR_WebProxyPortlet_INSTANCE_ZZq1_edu.wisc.my.webproxy.URL=http://cdn.fmi.fi/legacy-fmi-fi-content/products/heating-degree-days/index.php
https://www.motiva.fi/kulutuksennormitus


Lämpimän käyttöveden 
energiankulutuksen laskeminen
1. Oletetaan, että 40 % kulutetusta vedestä on lämmintä 

käyttövettä
→ lämpimän käyttöveden määrä(m3)
= 0,4 x veden kokonaiskulutus (m3)

2. Lasketaan lämmönkulutus
→ Lämpimän käyttöveden lämmön kulutus 
= 58 (kWh/m3) x Lämpimän käyttöveden määrä (m3)

3. Esimerkki
• Veden kokonaiskulutus on 1000 m3

• Lämpimän käyttöveden lämmön kulutus
= 0,4 x 1000 m3 x 58 kWh/m3 =  23 200 kWh

• Ohje Koutsissa

https://koutsi.hsy.fi/courses/energiaekspertti/lessons/vesi-2/topic/vedenkulutus-taloyhtiossa-2/

