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Kimmo Karvinen

Ø As Oy Hattelmalantie 8-10 hallituksen puheenjohtaja
Ø Energiaekspertti keväältä 2018
Ø Yrittäjänä taloyhtiöiden kehittämisen parissa:
Good House Oy (www.goodhouse.fi)
Ø Taloyhtiöklubi-toiminnan kehittäjä:
www.taloyhtiöklubi-hanke.fi
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Tärkein kokemukseni omalta
energiaeksperttikurssilta?
Iso valaistuminen siitä, että
energiatehokkuuden parantaminen on
taloyhtiölle kaikista tärkein yksittäinen
kehittämisteema.
Miksi? Siksi, että samalla kertaa voidaan...
1.
2.
3.
4.
5.

Alentaa hoitokuluja
Parantaa asumismukavuutta
Nostaa kiinteistön arvoa
Tehdä ilmastotekoja
Vieläpä siten, että iso osa investoinneista
rahoitetaan syntyvillä säästöillä.
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As Oy Hattelmalantie 8-10 perustietoja
Taloyhtiö
As Oy Hattelmalantie 8-10
Valmistumisvuosi
1972
Tontti, oma
5705 m2
Huoneistoja
14
Huoneistojen pinta-ala
1952 m2
Tilavuus
7124 m3
Erillinen
Uima-allas, sauna, kylmiö,
saunarakennus
varastot, tekniset tilat
Lämmitys
Kaukolämpö
Ilmanvaihto/huoneistot
Koneellinen poisto
Koneellinen poisto +
Ilmanvaihto/saunarak.
lämmitetty tuloilma
Kattoremontti 2008
Katot
(harjakatto)
Autopaikat
20 kpl
Sähköautojen
1 kpl
latauspaikat
Kiinteistöhuolto
Kiinteistöhuolto MAK Oy
Isännöinti
SKH-Isännöinti Oy
Rakennuttajakonsultti
Valvontakonsultit Oy
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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. tuloilmakoneen korjaus ja iv:n kosteusanturiohjaus 2019
• E-luku-laskelmat 2020
• Märkätilakartoitukset 2020
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Taloyhtiön toimittajakohtainen laskutus 12 kk
Yksi kuva kertoo mistä säästöjä kannattaa lähteä hakemaan...

Lämpö + sähkö =
36 000 €

Vesi = 8 300 €

Siivous = 1 600 €
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Kaukolämmön kulutus 2016-2020
Vuonna 2020
energiankulutus
hieman pieneni,
koska oli lämmin
vuosi, MUTTA...

... sääkorjattu
kulutus kasvoi
melkein +10%,
koska.... niin
miksi....?
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Energiaekspertin selvittelyjä
taloyhtiössämme...
•
•
•
•
•
•
•

Ikkunaremontti > uusitaanko toisen puolen ikkunat
Aurinkosähkö > millainen kapasiteetti, minne paneelit voi asentaa
Kylmiö > paljonko kuluttaa, tarvitaanko yleensä tulevaisuudessa
Uima-allas > paljonko veden lämmittäminen oikeasti maksaa
Sähköautot > nyt yksi latauspaikka, miten valmistaudutaan tulevaan
Patteriverkoston säädöt ja huoneistojen lämpötila-anturointi
Putkiremontti > tulossa 10-15v. kuluttua, nyt tulossa tonttiviemärien
korjauksia, onko synergiaa, jos porataan maalämpökaivoja
• Poistoilman LTO > ei kannattavaa meillä (rivitalo)
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Tavoiteltu energiaremonttikokonaisuus
nyt 2,5 vuoden suunnittelun jälkeen!
Lämmitys
Maalämpö + sähkökattila
Patteriverkoston mitoitus + perussäätö
Kaikkien patteritermostaattien ja venttiilien uusiminen
Huoneistojen lämpötila-/kosteusanturointi + älyohjaus
Sähköautot
Sähköautojen latausinfra: ainakin latausvalmius kaikille paikoille + mittarointi
siten, että päästään hyödyntämään ARAn isompi 50% avustusprosentti.
Sähköpääkeskus
Sähköpääkeskuksen uusiminen (50% energia-avustuksen puolelle, 50%
latausinfra-avustuksen puolelle)
Aurinkosähkö
Aurinkosähkö mahdollisimman laajasti + hyvityslaskentapalvelu
Järjestelmien säätö/ylläpito/huolto
Kaikkien järjestelmien optimointi
Koko paketin seuranta-, ylläpito- ja huoltopalvelu
Ikkunat ja ovet
Huoneistojen ikkunoiden uusiminen > uusitaan loput 50% ikkunoista
Huoltorakennuksen ikkunoiden ja ovien uusiminen
Ilmanvaihto
Korvausilmaventtiilien lisääminen
Uima-allas
Uima-altaan lämmitystekniikan uusiminen
Uima-altaan peittäminen
Kylmiö
Kylmiöstä luopuminen
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Kokemiani haasteita energiatehokkuuden
edistämiselle taloyhtiössä
1. Paljon tehtävää ja mahdollisuuksia = hyvin paljon selviteltävää
2. Akuutit korjaukset ajavat kehittämisen edelle hallituksen
työlistalla
3. Isännöinniltä ei välttämättä saa tukea = joutuu itse tekemään,
mutta hallituksen välillä vaikea saada palvelua alan yrityksiltä
4. Kokonaispalvelua on vähän tarjolla = yritykset myyvät omia
”kapeita” ratkaisujaan
5. Vaikea päättää mistä lähteä liikkeelle = esim. pitäisikö ennen
maalämpöä tehdä ”löysät pois” -remontit erikseen vai kytkeä
osaksi isompaa energiaremonttia
6. Eri vaihtoehtojen takaisinmaksuaikoja ja vastikevaikutuksia on
työlästä itse laskea
7. Huom: hallituksen tai osakkaiden asenteet eivät ole ongelma!
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Vinkkejä kurssilaisille ja energiaeksperttitoimintaan
• Pyri saamaan energiatehokkuuden parantaminen omassa
taloyhtiössä tärkeimmäksi kehitysteemaksi
• Älä lannistu kun huomaat, että kokonaisuudet ovat
monimutkaisia
• Aloita heti puhumaan osakkaille kustannussäästöistä ja
asumismukavuuden parantumista (”hallitus selvittää
energiaremontin mahdollisuuksia”)
• Hyödyntäkää ARA:n energia- ja muut avustukset
• 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
p. 044 5045952
kimmo.karvinen@goodhouse.fi
Ota myös Taloyhtiöklubi-hanke seurantaan:
Nettisivut: taloyhtiöklubi-hanke.fi
Twitter: twitter.com/taloyhtioklubi
Youtube: youtube.com/channel/UCj3RqghBvUNiUKjD5xsz1bA
Facebook: facebook.com/taloyhtioklubi
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