
Tervetuloa Taloyhtiön energiaekspertti 
–verkkokurssin 3. iltaan  

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

Aloitamme klo 17.30

Odotellessasi voit vastata kyselyyn. 
Mene www.menti.com ja syötä koodi 83 30 93 8



Ohjelma tänään
• Menti -kysely

• Luentoaiheet:
• Lämpöpumput ja aurinkosähkö
• Kurssilaisen esimerkkihanke: maalämpö
• Olosuhdesensoreiden hyöty ylläpidossa, 

Jenni Venäläinen Ilmastoviisaat taloyhtiöt 
hankkeesta

• Vinkkejä energiatehokkuustyön aloitukseen
• Kurssipalaute



Lämpöpumput



Lämpöpumppujen vertailu

Poistoilma -
lämpöpumppu
• Ottaa lämmön 

poistoilmasta

• Tarvitsee rinnalle toisen 
lämmönlähteen esim. 
kaukolämpö tai maalämpö

• Erinomainen vaihtoehto 
pistemäiseen korkeaan 
taloon, jossa on koneellinen 
poisto 

• Voi toteuttaa koneellisen 
tuloilman samassa 
yhteydessä

Maa-
lämpöpumppu
• Ottaa lämmön 

lämpökaivoista

• Voi mitoittaa täysteholle 
tai osateholle

• Tukena yleensä aina 
sähkövastukset, rinnalla 
voi olla myös kaukolämpö

• Maalämpökaivot vaativat 
tilaa eikä kaikkialle voi 
porata

• Kallein investointi

Ilma-vesi 
-lämpöpumppu
• Ottaa lämmön ulkoilmasta 

ja siirtää vesikiertoiseen 
lämmitysjärjestelmään

• Kylmillä keleillä osa tai 
kaikki lämpö 
sähkövastuksilla tai 
rinnakkaisella 
lämmitysmuodolla

• Sopii ainakin pienempiin 
taloyhtiöihin, mutta 
asennetaan koko ajan 
isompiin kohteisiin



Ennen lämpöpumpun hankintaa

• Kokonaisvaltainen suunnittelu
• Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän kunto
• Patteriverkoston ja laitteiden kunto
• Patteriverkoston lämpötilat
• Lämpimän käyttöveden tarve
• Muut mahdolliset energiatehokkuustoimet
• Tulevat remontit
• Fiksuinta ottaa tyhjät pois ennen investointia

• Tarkasteluun mukaan kaikki vaihtoehdot

• Viestintään ja päätöksentekoon selkeitä ja perusteltuja 
vaihtoehtoja (TMA, energian hintojen herkkyystarkastelu, 
investoinnin hinta ja korkotarkastelu, elinkaarilaskenta)

• ARA:n tukimahdollisuudet



Aurinkosähkö



Kiinteistöjärjestelmän rakenne

• Järjestelmä on kohtalaisen yksinkertainen

• Paneelit ja asennustelineet

• Kaapelit

• Verkkoinvertteri

• Turvakytkin ja suojalaitteet

• Varoitusmerkinnät



Aurinkosähkön tuottoon vaikuttavat tekijät

• Pohjois-Suomessa saadaan säteilyä noin 

20% vähemmän kuin Etelä-Suomessa

• Aurinkopaneeli tuottaa kylmässä 

paremmin kuin kuumassa

• Paras tuotto tulee kun paneelit on 

suunnattu etelään, mutta poikkeamat 

kaakko ja lounas suuntaan voivat olla 

myös järkeviä

• Asennuskulma vaikuttaa siihen,

mihin vuodenaikaan saadaan 

parhaiten tuottoa

• Pienetkin varjot voivat 

romahduttaa paneelien tuotannon

• Esimerkiksi invertterin tyyppi ja 

ominaisuudet sekä paneelityyppi 

vaikuttavat järjestelmän kokonaistuottoon



Aurinkosähköjärjestelmän 
mitoitus

• Lähtökohta on, että kaikki tuotettu 
sähkö käytetään itse, koska sähkön 
myyminen verkkoon ei ole kannattavaa

• Sähkön varastointi ei ole vielä 
taloudellisesti kannattavaa

• Mitoituksessa voidaan lähteä liikkeelle 
kesäpäivien 
perus/pohjakuormakulutuksesta

• Tällä hetkellä mitoitus tehdään 
kiinteistösähkön kulutuksen 
perusteella, mutta uusien 
tuotantomallien myötä suuremmat 
järjestelmät voivat tulla kannattaviksi 
→ katon pinta-ala rajaa järjestelmän 
kokoa



Pohjakuorma esimerkki



Kiinteistösähkön tuotanto Yksittäisen asunnon järjestelmä



Hyvityslaskentamalli Takamittarointi



Hyvä huomioida ennen järjestelmän 
hankintaa 

• Kuntoarvio ja PTS
• Onko tulossa investointiin vaikuttavia remontteja



Vinkkejä 
energiatehokkuustyön 
aloitukseen



Vinkit ekspertille, kuinka kartoittaa 
säästömahdollisuudet omassa taloyhtiössä

• Helpot säästöt ensiksi:
1. Säännöllinen kulutusseuranta
2. Tilojen ylilämmitys kuriin
3. Hanojen virtaamien säätö
4. Asukkaiden veden käyttöön vaikuttaminen
5. Kiinteistösähkön tehostamismahdollisuudet
6. Selvitys esim. Energiatarkastus

• Tartu näihin seuraavaksi:
1. Ikkunat ja ovet tiiviiksi
2. Yläpohjan lisäeristys
3. Ilmanvaihdon toiminta
4. Ilmavuodot ja vetoisuus 
5. Lämmönjakohuoneen laitteiden toiminta ja 

kunto
6. Lämmitysverkoston toiminta ja kunto sekä 

patteriverkoston perussäätö

• Teetä näissä kuntoarvio ja PTS
• Myös monitavoiteoptimointi/nollaE voi 

olla tarpeellinen

• Rakenteelliset 
energiatehokkuustoimenpiteet osana 
peruskorjauksia
• Lisäeristäminen

• Ikkunat ja ovet

• Ilmanvaihdon LTO

• Uusiutuva energia
• Lämpöpumput

• Aurinkosähkö

https://taloyhtioneuvonta.fi/energiatarkastus/


Tentti
• Onnea kaikille tentin 

suorittaneille!

• Tentin voi suorittaa 
myöhemminkin

• Kommentteja tenttiin?

• Todistuksen voi tilata 
paperisena Koutsin
kautta



Tulevaa

• Lähetämme
• Kurssipalautekysely

• Yhteystietojen säilyttäminen eksperttiverkostossa

• Tule mukaan Energiaekspertit Facebook –ryhmään

• Tilaa Energianeuvontaa taloyhtiöille –uutiskirje

• Vinkkaa kurssista myös hallituksen muille jäsenille sekä 
kavereille

https://www.facebook.com/groups/915274561967541
https://energianeuvonta.fi/uutiskirje/


Kurssipalaute

www.menti.com ja 
syötä koodi 83 30 93 8



Kirsi Sivonen, energia-asiantuntija

kirsi.sivonen@hsy.fi

+358 50 538 6313

Jarkko Hintsala, energia-asiantuntija

jarkko.hintsala@hsy.fi

+358 50 464 8796

Jenni Venäläinen, Ilmastoviisaat taloyhtiöt 

–hankkeen projektikoordinaattori

jenni.venalainen@hsy.fi

OTA YHTEYTTÄ:

HSY Ilmastoinfo

Facebook: facebook.com/ilmastoinfo

Instagram: @ilmastoinfo

Twitter: @ilmastoinfo

Energianeuvonta.fi

Kirsi Korpisalo, energia-asiantuntija

kirsi.korpisalo@hsy.fi


