
Tervetuloa Taloyhtiön 
energiaekspertti –verkkokurssille

Aloitamme klo 17.00

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



Illan ohjelma

• Maalämpöremontti suunnitteilla –
huomiota ennen hanketta

• Kysymyksiä ja keskustelua Koutsin
itseopiskelumateriaalista



Maalämpöremontti 
suunnitteilla – huomioita 
ennen hanketta?
31.5.2021 Jarkko Hintsala, HSY:n Ilmastoinfo



• Kiinteistön nykytila ja 
soveltuvuus
maalämmölle

• Energiankulutuksen
tehostaminen

• Selkeät laskelmat
vaihtoehtoisista
mahdollisuuksista



Kiinteistön nykytila ja 
soveltuvuus 
maalämmölle



Suunnitelmallisen kiinteistönpidon 
työkalut käytössä?

• Onko kuntoarvio ja PTS tehtynä
• Mieluiten viimeisten 2-3 vuoden sisällä 

• Vähintään 10-15 vuodeksi eteenpäin

• Tarvittavat kuntotutkimukset
• Rakennusosakohtaiset

• Vaihtoehtojen selvittäminen
• Onko maalämpö varmasti järkevin vaihtoehto koko elinkaaren 

ajalta laskettuna



Tulevat korjaustarpeet ja 
remontit

• Onko tulossa lämmitystarpeeseen
vaikuttavia remontteja?

• Kannattaako odottaa jonkin
aikaa?

• Vaikutus maalämpöinvestointiin?

• Esim. ikkunoiden uusiminen, 
julkisivun lisäeristäminen, 
ilmanvaihdonlämmöntalteen-
otto (LTO)



Lämmitysjärjestelmä ja 
lämmönjakoverkosto
• Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän ikä ja kunto

• Lämmitysverkoston kunto ja toiminta
• Patteriverkoston mitoituslämpötilat

• Korkeimmillaan menovesi voi olla jopa +75

• Pattereiden lämmönluovutus
• Kustannusten mahdollinen kasvu, jos joudutaan tekemään yllättäviä 

laitteiden vaihtoja

• Huonetilojen ja muiden tilojen lämpötilat
• Jos kovin korkeat, niin voi tulla ongelmia, kun lasketaan 21-22 °C
• Kannattaa selvittää lämpötiloja
• Hyvä vinkki laskea lämpötiloja pikku hiljaa

• Lämpimän käyttöveden korkea kulutus
• Voi alentaa maalämmön hyötysuhdetta



Ilmanvaihtojärjestelmän
toimivuus ja kunto

• Onko IV-järjestelmä tasapainossa?

• Onko käytössä määräysten mukaiset
ilmamäärät?

• Jos ei, niin IV-määräystenmukaisuuden
toteutus voi kasvattaa
energiankulutustarvetta

• Hyvä ottaa huomioon
suunnittelussa



Kiinteistösähköjärjestelmä

• Onko kiinteistön päävirtakaapelin kapasiteetti riittävä

• Yleensä joudutaan lisäämään kapasiteettia siirryttäessä 
kaukolämmöstä lämpöpumppuihin

• Sähkön kulutuksen lisäksi sähkön perusmaksu nousee



Energiankulutus (lämpö, sähkö ja 
vesi) 

• Kokonaiskulutus vuodessa, kuukaudessa, vuorokaudessa
• Pohjakuorma

• Kulutuspiikit

• Kulutuksen muutokset (trendit)

• Kulutus per rakennuskuutiot

• Kulutus l/hlö/vrk

• Vertailu keskiarvoihin

• Vertailu muihin vastaaviin kiinteistöihin



Energiakulutuksen 
tehostaminen – otetaan 
löysät pois!



Lämpötilat haltuun

• Ylilämmöt kuriin mittaamalla

• Kattavasti huoneistoja 
mukaan:
• Asuintilat
• Yleiset tilat
• Helposti yli 5 asteen 

ylilämpöjä

• Taloyhtiölle yhteinen päätös 
tavoitelluista lämpötiloista

• Perusteet lämpötilan laskulle

• Viestintä esim. tuuletuksesta 
ja pattereiden järkevästä 
käytöstä



Veden kulutus kuriin

• Virtaamat selville mittaamalla
• Kattavasti huoneistoja mukaan

• Paineenalennusventtiili?

• Mekaaniset virtaaman rajoittimet ja suuttimet

• Viestintä järkevästä vedenkäytöstä, etenkin lämpimän veden

• Lämpimän veden lämpötila?

• Laskelmat vedenkulutuksen oikeasta hinnasta

• Älykkäät vedenkulutuksenseurantajärjestelmät
• Etenkin vuotojen hallinta

• Kulutuksen laskutus käytön mukaan



Riittävät ja tasaiset ilmamäärät

• Ilmanvaihtoa ei saa heikentää energiansäästön takia

• Järkevät tehostusajat

• Suodattimien puhtaanapito kootusti

• Hormien puhtaus ja IV-tasapainotus

• Viestintä asukkaille venttiileiden oikeasta käytöstä

• Viestintä asukkaille oikeista tuuletuskäytännöistä



Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen

• Milloin tehty viimeksi?

• Tiivisteiden kunnon arviointi?

• Kootusti kaikki asunnot ja muut tilat

• Samalla kannattaa huomioida myös koko ikkuna- ja 
oviaukon tiiveys

• Tiivistämisen yhteydessä erityinen huomio riittäviin 
raitisilmareitteihin



Muut ilmavuodot ja yläpohjan 
lisäeristäminen
• Lämpökamerakuvaus

• Ikkuna- ja oviaukon karmin ja aukon väli mahdollista 
tiivistää kohtalaisen helposti. Muut rakenteelliset vuodot 
kannattaa tehdä todennäköisesti julkisivuremontin 
yhteydessä

• Yläpohjan lisäeristäminen monesti kannattava toimi, jos 
yläpohjalla tilaa

• Lisäeristämisen jälkeen erityinen huomio riittävään 
tuuletukseen

• Ja riittävään seurantaan



Lämmityksen älykäs
ohjaus

• Lämmityksen ohjauksen avuksi
tarjolla monia älykkäitä palveluita

• Ohjausta esim. huonelämpötilojen
ja sääennusteen mukaan

• Nopeampi reagointi tai ennakointi
muutoksiin, lämpötilanpudotukset, 
parempaa tietoa rakennuksen
lämpöoloista

• Ilmastoviisaat taloyhtiöt-hankkeessa
huoneistokohtaisilla sensoreilla
saatiin 6 % säästöä ilman lämpötilan
pudotuksia



Lämmitysverkoston perussäätö

• Tasapainossa oleva lämmitysverkosto kiinteistön koko 
lämmitysjärjestelmän perusta

• Tasaiset ja halutut huonelämpötilat

• Ei tarvetta ylilämmittämiseen

• Kaikki laitteet toimivat suunnitelmien mukaan

• Lähtökohtaisesti olisi hyvä, että verkosto olisi 
tasapainossa ennen ML-hankkeen aloittamista

• Hankkeen oikea mitoitus, realistinen TMA



Selkeät laskelmat 
vaihtoehtoisista 
mahdollisuuksista



Muut lämpöpumput ja 
hybridiratkaisut

• Poistoilmalämpöpumppu PILP

• Ilma-vesilämpöpumppu UIVL

• Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, LTO

• Aurinkolämpö

• Aurinkosähkö

• Jäteveden lämmöntalteenotto



Laskentatyökalut suunnittelun 
tueksi

• Lämmitysmuodon vaihdon tueksi on tarjolla monia 
laskentapalveluja
• Monitavoiteoptimointi

• Energiavirtojen uudelleen järjestely

• Parhaat työkalut laskevat optimaalisen vaihtoehdon 
halutuille tavoitteille, kuten vastikevaikutukselle, TMA:lle, 
energialuokalle jne.

• Mitä isompi hanke, sen järkevämpää vaihtoehtojen 
optimointi yleensä on, sillä parhaan vaihtoehdon antamat 
säästöt voivat olla merkittäviä elinkaaren aikana



Kysymyksiä ja 
keskustelua



Ota Ilmastoinfon 
somekanavat seurantaa 
ja tilaa uutiskirje

• Facebook: facebook.com/ilmastoinfo

• Facebook –ryhmä: Energiaekspertit

• Twitter @ilmastoinfo

• Instagram @ilmastoinfo

• Energianeuvontaa taloyhtiöille -
uutiskirje uutiskirje.hsy.fi/

• Ilmastoinfon energianeuvonnan 
tapahtumat: 
energianeuvonta.fi/koulutukset

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


Lyhyt kysely. 
Kuinka sujuu?

• Puhelimella menti.com ja koodi 9058 5974

• Tai suoraan linkistä: https://www.menti.com/o9xnrvmwy2

Keskustelua

• Tuliko Koutsia läpikäydessä kysymyksiä? Jäikö jotain 
epäselväksi?

• Tuliko eteen jotain, mitä voit soveltaa omassa 
taloyhtiössä? 

https://www.menti.com/o9xnrvmwy2


Kiitos!


