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Lyhyesti
• Talo siirtyi kaukolämmöstä maalämpöön 

kesällä 2018


• Alkuperäiset ikkunat peruskorjattiin ja 
varustettiin modernilla lämpölasielementillä 
2019


• Vuoden 2020 alusta talosähkö tuulivoimaan 
-> lämmitys hiilineutraali


• Kunniamaininta Helsingin kaupungin 
ympäristöpalkinto-kisassa 2020


• Pitkän aikavälin korjaussuunnitelma:


• Ulkoseinät, vesikatto ja parvekkeet


• Eristys, mahdollisesti lämmöntalteenotto, 
aurinkosähkö, sähköautot, jäähdytys



Materiaalia projektista
• https://www.youtube.com/watch?v=evx_95kkOzM


• http://www.bbc.com/storyworks/building-a-better-
future/helsinki


• https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1257621


• https://www.hbl.fi/artikel/bergvarme-ett-lockande-
alternativ-till-fjarrvarme/?utm_expid=.
0uI434VRTjWMqmizQTzjAg.
0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.hbl.fi%2F


• https://herttoniemi.fi/herttoniemelainen-lehti-on-
ilmestynyt/


• https://www.tomallensenera.fi/blogi/kerrostalo-
herttoniemessa-kaukolampoverkosta-maalampoon


• https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/
10138/319597/
SYKEra_39_2020_Kansalaisenergiantuotanto.pdf?
sequence=5


• https://www.utupub.fi/handle/10024/150877
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Lönegropen
• Ruotsinkielisten virkamiesten v. 1956 

rakennuttama talo


• Hilding Ekelundin suunnittelema


• Talossa 55 huoneistoa + liikehuoneistot


• Tilavuus 12 700 m3


• Kerrospinta-ala n. 2 600 m2


• Kaukolämmön kulutus n. 625 MWh


• Talosähkö ennen projektia n. 40 MWh -> 
vuonna 2020 155 MWh


• Vesikiertoinen patteriverkosto



Tausta
• Puhetta vähähiilisempään lämmitykseen 

siirtymisestä ja talon energiatehokkuuden 
parantamisesta oli ollut osana 
remonttisuunnitelmia jo pitkään. 


• Asia tuli ajankohtaiseksi, kun taloyhtiössä 
oli tarve kaukolämmön-vaihtimen 
uusinnalle ja isännöitsijä ehdotti 
maalämpövaihtoehdon selvittämistä 


• Tässä yhteydessä, jos halukkuutta ja 
teknis-taloudellisia edellytyksiä olisi, 
kannattaisi siirtyminen tehdä, jolloin 
lämmönvaihtimen kustannukset n. 20 000 
vältettäisiin.



Hanke alkoi syksyllä 2016
• Hallitus päätti tilata alustavan kannattavuusselvityksen marraskuussa 2016 (esim. 

Helsingin Laskentasäätö, Rototec). Ratkaiseva tekijä mm. se, mikä on vaadittu 
patteriverkon menoveden lämpötila. Meillä järjestelmä mitoitettu 68°C kun ulkolämpötila 
-26°C.


• Samalla selvitimme, ettei kaupungilla ole kaavavarauksia tms., jotka estäisivät kaivojen 
porauksen. 


• Selvityksen mukaan näytti siltä, että hanke voisi maksaa itsensä takaisin n. 15 vuodessa 
ja niin, että se kustannettaisiin toteutuvilla säästöillä (n. 20 000 e/v) eli 
asumiskustannukset eivät nousisi.


• Päätimme kevään 2017 aikana lähteä etenemään siten, että haimme tarjouspyynnöllä 
hanketta valmistelemaan ja varsinaisia tarjouspyyntöjä laatimaan ulkopuolisen 
konsultin. 


• Kesäkuun 2017 alussa valitsimme konsultiksi Karves Oy:n, jolla on pitkä kokemus 
maalämpöhankkeista (nykyisin Sweco).



Yhtiökokouksen päätös 
syksyllä 2017

• Kesäkuun 2017 aikana laadimme konsultin kanssa 
hankesuunnitelman ja sen pohjalta kuun lopussa 
lähetettiin tarjouspyynnöt. Saimme elokuun määräaikaan 
mennessä kolme tarjousta ja kahden kanssa kävimme 
urakkaneuvottelut syyskuun alussa.


• Valitsimme kahdesta lähes saman hintaisesta 
kokeneemman (TomAllen Senera). Hallituksen esitys 
hyväksyttiin syysyhtiökokouksessa lokakuun alussa.



Urakan sisältö
• 12 kaivoa (syvyys 300 m) talon tontin alueelle + 

keruuputket


• 2 x 90 kW lämpöpumppua + lämminvesivaraajat + 
varasähköboileri 


• Urakkahinta n. 300 000 €, josta noin puolet kaivokenttään 
ja puolet sisäpuolen laitteistoihin ja töihin.


• Lisäksi valvonta sekä sähköliittymän korotuksesta 
aiheutuvat kustannukset n. 15 000 €



Luvat kaupungilta
• Urakkasopimukseen sisältyi 

varaus, että urakan lopullinen 
toteutuminen varmistuu, kun 
lopullinen kaivosuunnitelma on 
saanut kaupungin hyväksynnän ja 
talon tontinvuokrasopimukseen 
on tehty kaivojen rakentamisen 
salliva muutos. 


• Lupia on vaikea hakea ennen 
lopullista suunnitelmaa, joten 
urakoitsija hyväksyi 
epävarmuuden. 


• Kaupungin luvat tulivat seuraavat 
vuoden 2018 alussa.



Poraaminen alkoi 2018

• Kun luvat olivat tulleet 
alkuvuodesta 2018, alkoi 
poraaminen, joka kesti parisen 
viikkoa (noin 1 reikä päivässä). 


• Meillä kallio alkoi odotetulla 
tavalla lähellä maan pintaa 
eikä myöskään tullut kallion 
rakenteessa yllätyksiä vaan 
kaikki reiät onnistuivat 
suunnitelman mukaisesti.







Valmista juhannuksena 
2018

• Myöhemmin keväällä rakennettiin sisälle pumput ja 
varaajat sekä tehtiin sähkötyöt. 


• Hiukan jouduttiin odottamaan Helenin päätöksiä siitä, 
mihin suurempi liittymä saadaan liittää. Paikka muuttui 
aiemmasta mikä aiheutti meille hiukan lisäkustannuksia. 
Muutoinkin asia tuntui olevan Helenille uutta eikä 
vastauksia kaikkiin kysymyksiin heti saatu. Asia on 
kuitenkin uusien hankkeiden myötä muuttumassa. 


• Hiukan juhannuksen jälkeen 2018 urakka oli valmis ja talo 
irrotettiin kaukolämmöstä ja alkoi lämmitä maalämmöllä. 







Käyttökokemukset
• Järjestelmä on toiminut hyvin. Vain joitakin hetkittäisiä ongelmia 

lämminvesivaraajassa. Ongelmien pääsyyksi on osoittautunut ongelmat Gebwellin 
Taurus-lämpöpumppujen kompressoreissa, jotka on nyt vaihdettu uusiin. 


• Taloyhtiön näkökulmasta suurimmat ongelmat ovat liittyneet huollosta vastaavan 
Tom Allen Seneran tytäryhtiön tiedottamiseen korjausten tekemisestä, korjausta 
vaativien ongelmien syistä ja korjausten laadusta. 


• Huoltopalvelun laatuun on hyvä kiinnittää erityistä huomiota huoltosopimusta 
solmittaessa, sillä vastuu lämmityksestä siirtyy taloyhtiölle (ja isännöitisjälle) ja 
sen on hyvä olla tietoinen siitä, miten järjestelmä toimii sekä miten ennaltaehkäistä 
ongelmia ja vähentää korjausten tarvetta. 


• Tärkeää on myös seurata lämmönjakelua patteriverkostossa ja kokemusten 
perusteella optimoida järjestelmän ”lämpökäyrää” ja veden kiertoa 
patteriverkostossa. Näin saadaan tasainen lämpö kaikissa asunnoissa pienimmällä 
teholla, eikä turhaan ”ylilämmitetä” koko taloa joidenkin asuntojen vuoksi.



Hankkeen kannattavuus
• Investointilaina n. 300 000 €


• 15 vuoden laina, joten lainanhoitokustannuksineen vuosittainen kustannus on 
n. 22 000 € eli sen verran on hankkeen vähintään tuotettava vuosisäästöjä, jotta 
pysyy vastikeneutraalina. -> 15 vuoden päästä säästö laskee 
asumiskustannuksia


• Kaukolämmön vuosikustannukset n. 43 000 € (ennen syksyn 2018 20 % 
korotusta, n. 50 000 € sen jälkeen). 


• Lämmityskustannukset maalämmöllä:


• Vuosi 2019 26 600 € (sisältää lämmitystehon noston 5°C ikkunaremontin 
vuoksi -> kulutus 186,9 MWh) -> vuosisäästö n. 24 000 €


• Vuosi 2020 20 900 € (leuto talvi ja uusitut ikkunat -> kulutus 155,4 MWh.



Ikkunaremontti 
+ 5°





Taloyhtiön tietotarpeet
• Energiansäästöön ja maalämpöön liittyviä alan toimijoita paljon (suunnittelijat, 

maaperätutkimukset, katselmukset yms.): 


• -> taloyhtiö kaipaa niiden koontia ja opastusta itselle sopivien tahojen löytämiseen  

• -> opastusta ja tukea tilanteissa, joissa asiantuntijoilla (mm. kaivokentän ja 
laitteiston koosta) ristiriitaista tietoa 

• Kunta ja aluekohtaiset erot mm. kaavoituksen suhteen (maanalaiset varaukset, tontin 
vuokrasopimukset) vaihtelevat, mikä voi luoda epävarmuutta: 


• -> tiedot ja kunnan toimintaperiaatteet selkeästi esille ja taloyhtiöiden tietoon 

• Kaukolämmön tarjoajan vaihtoehdot kokonaan verkosta irrottautumiselle usein epäselviä: 


• -> vaihtoehdot ja periaatteet taloyhtiöille paremmin tietoon suunnitteluvaiheessa


• Vertaistuki ja alueellisen yhteistyön tukeminen tärkeää:


• -> taloyhtiöiden verkostot ja muu alueellinen yhteistyö (kortteliklubit, stadiluotsit, 
kaupunginosavisiot Helsingissä) -> isännöintitoimistot mukaan



– Roosa Halosen Pro-gradu työ, Turun yliopisto

“Voidaan todeta, että taloyhtiöt kokevat olevansa 
yksin maalämpöasioiden kanssa. Suomessa ei ole 
syntynyt sellaista kuluttajaa ohjaavaa perinnettä 

kuin Ruotsissa. Suomessa ilmiö on kehittynyt 
enemmän markkinaehtoisesti kuin valtion 

ohjaamana. Tätä tarvetta on tullut korvaamaan niin 
kutsuttu sosiaalinen vertailutieto.” 



Kohti pitkäjänteistä 
strategiaa

• Taloyhtiöiden toimintaa ja taloutta on suunniteltava pitkäjänteisesti:


• Taloyhtiön pitkän aikavälin strategiat: peruskorjaukset, uudistukset ja 
niiden rahoittaminen


• Ennakoitavat muutokset toimintaympäristössä


• Suositukset isännöinnille:


• Energiasäästöjen tuomia taloudellisia hyötyjä jakamalla on etsittävä 
sopimusmalleja, joilla isännöinti voi käyttää enemmän resursseja 
kehitystyöhön välittömän hallinnoinnin ohessa.


• Isännöintitoimistojen on tunnistettava laajemmin pitkän aikavälin 
suunnittelu ja kestävät energiaratkaisut toiminnassaan erottautuakseen 
kilpaillulla ja kehittyvällä markkinalla.



Kiitos!



Simo Kyllönen 

BosAb Lönegropen 
Hiihtomäentie 18  
Helsinki 
Twitter: @KyllonenSimo 
simo.kyllonen@helsinki.fi 

  


