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Ilmastotavoitteet ja asuminen



1,5 asteen ilmastotavoite

• Globaali tavoite on, että lämpeneminen pitää rajoittaa alle kahden asteen, mieluiten 1,5 
asteeseen

• Pariisin Ilmastosopimus, IPCC

• Edellyttää Suomessa hiilineutraaliuutta 2035
• Jonka jälkeen hiilinegatiivisuutta

• Mitä tarkoittaa lyhyesti:

1. Lisätään tehokkuutta ja tuottavuutta kaikilla sektoreilla

2. Korvataan polttoaineet, prosessit ja raaka-aineet vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla

3. Kasvatetaan hiilinieluja

• Suomella mahdollisuus saavuttaa tavoitteet
• Siirtymään pitää olla selvä näkymä ja taloudelliset kannustimet. Samalla on varmistettava, että 

sääntely, luvitus, infra ja osaaminen mahdollistavat siirtymän (Sitra 2021)



Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

Lähde: Sitra 2018

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai 

palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka 

paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren 

aikana syntyy.



Asumisen hiilijalanjäljen jakauma

Lähde: Sitra 2018

Noin 75 %



Asunnot Suomessa talotyypeittäin 
asunnon valmistumisvuosikymmenen 
mukaan 2018

Lähde: Tilastokeskus 2019

60-70-luvulla 

eniten 

kerrostaloja



Tehon ja energian käsitteet



Energian yksiköt

• Teho

• Kuvaa paljonko työtä laite tekee 
jossakin ajassa eli paljonko energiaa 
kuluu esim. sekunnissa

• Yksikkö W,  (1000 W = 1 kW)

• Energia

• Kun teho kerrotaan ajalla, saadaan 
energiankulutus

• Yksikkönä yleensä kWh 
(1 kWh = 1000 Wh = 0,001 MWh)

• Esim. 20 W tehoinen laite (esim. 
ledilamppu) kuluttaa 30 tunnissa 
energiaa:
20 W x 30 h = 600 Wh = 0,6 kWh.
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Mihin energiaa 
taloyhtiössä kuluu?
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Muut hoitokulut

Vesi ja energia 70 m2 

asunnon hoitovastikkeessa

keskimäärin 116 eur/kk

Hoitokuluista

yht. noin 35-40 %

Kiinteistönhoitokulujen jakautuminen 

kerrostaloissa 2018

Lähde: Tilastokeskus 2018



Mihin lämmitysenergiaa kuluu kerrostalossa?

12

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

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


Mihin lämmitysenergiaa kuluu rivitalossa? 

13

Kuva: Rivitalon lämpötase 60-90 -luvun rivitaloissa.

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

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


Lämmön kulutus suurinta 60-luvun 
kerrostaloissa

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011, 

(Alkuperäinen lähde: Suomen Talokeskus)

60-luvun kerrostalon keskimääräinen 

lämpöindeksi on noin 60 kWh/m3 

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


Vedenkulutus hieman laskenut 
uusissa kerrostaloissa

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

(Alkuperäinen lähde: Suomen Talokeskus)

Suomalaisten keskimääräinen veden

Kulutus kerrostalossa oli vuonna 2020 

noin 130 l/hlö/vrk (Työtehoseuran 

tutkimus 2020)

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


Vedenkulutuksessa isoja eroja asukkaiden välillä

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

Alkuperäinen lähde: Vesiverto

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


Kiinteistösähkön kulutus suurinta 
uusissa asuinkerrostaloissa

Lähde: Taloyhtiön energiakirja 2011

(Alkuperäinen lähde: Suomen Talokeskus)

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


Käytöllä, huollolla ja asukkailla on vaikutusta



Mitä energia ja vesi maksaa 
ja kuinka hinta muodostuu?



Taloyhtiöiden energia- ja vesi 
kustannukset sekä niiden muodostuminen

65 %

24 %

11 %

Energia- ja vesikustannusten 

jakautuminen kerrostaloyhtiöissä 

2017

Lämmitys

Vesi ja jätevesi

Sähkö ja kaasu

Lämpö

Energiamaksu

Tehomaksu

Vesi
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Jätevesimaksu

Perusmaksu

Kiinteistö-

sähkö

Sähköenergian 

hinta

Sähkön siirto 

ja -vero

Energia- ja 

verkkoyhtiön 

perusmaksut

Lähde: Tilastokeskus 2018

Huom! Lämmitys sisältää veden lämmityksen. 

Veden lämmityksen osuus lämmityksen 

kokonaiskustannuksista noin 20-25 %.



Miten kaukolämmön hinta muodostuu?

Esimerkkinä 70-luvun kerrostalo
- 10 000 rm3, 40 asuntoa, kaukolämmön kulutus 511 MWh/vuosi

Yksikkö-hinta* Vuosi-
kustannus

Tehomaksu ** 700 €/kk 700 €/kk x 12 kk = 8 400 €

Energiamaksu 65 €/MWh 65 €/MWh x 511 MWh = 33 215 €

Yhteensä 81 €/MWh 8 400 € + 33 215 € = 41 615 € Perusm

aksu

Energia-

maksu
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* Esimerkkihinnat, Perusmaksu ja energiamaksu vaihtelevat lämpöyhtiöittäin, Alv 24 %
** Eri yhtiöt käyttävä erilaisia termejä: Tehomaksu, Perusmaksu, Vesivirtamaksu. Hinnan laskentaperusteet myös vaihtelevat. Yleensä hinta määräytyy 
taloyhtiön tarvitseman lämmön huipputehon mukaan. Kannattaa tarkastaa energiatehokkuustoimien jälkeen



Energiamaksu usein kausihinnoiteltua

22Lähteet: Fortum 2019, Helen 2019 



Paljonko vesi maksaa? 

• Veden hinta HSY-alueella 
vuonna 2021 (alv. 24 %)

• Vesimaksu 1,53 €/m³ + 
jätevesimaksu 1,79 €/m³ = 
3,32 €/m³

• Lisäksi kiinteä 
kuukausittainen 
perusmaksu, johon 
vaikuttavat palvelujen 
käyttö, kiinteistötyyppi ja 
kerrosala

• Esim. asuinkerrostalo, 
jonka kerrosala noin 6 
000 m2, perusmaksu 
noin 350 €/kk

• HSY Vesihuollon maksut 
2021

https://julkaisu.hsy.fi/vesihuollon-hinnasto-ja-palvelumaksuhinnasto-2021.pdf


Lämpimän veden lämmityskustannusten 
laskenta ja laskutus taloyhtiöissä

Eri mahdollisuuden veden lämmityksen kustannusten mittaamiseen ja laskentaan

1. Mitataan käyttöveden lämmityksen energiankulutus ja laskutetaan sen mukaan.

• Tällaisia mittauksia harvoin käytössä taloyhtiöissä

2. Mitataan lämpimän veden kulutus ja laskutetaan lämmityskustannus sen mukaan.

3. Kun erillisiä mittauksia ei ole käytetään arviota esim. 40% kokonaisvedenkulutuksesta

• Yhtiöjärjestyksessä voi olla erilaisia malleja vesivastikkeen määritykselle (esim. 
kylmävesivastike tai kokonaisvesivastike)

Lisätietoja: Motiva, Käyttöveden mittausta koskeva lainsäädäntö

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/vesimaksut
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/vedenkulutusmittaus_lakiuudistus


- Kerrostalo

- 80 asukasta

- Veden kulutus 4 362 m3/vuosi
Kiinteistö

- Lämmintä vettä 40 % kulutuksesta

- Kulutus = 0,4* 4 362 m3

= 1 745 m3/a 

Lämpimän 
veden 
kulutus

- 5°C → 55°C Energian kulutus 
58 kWh/m3

- 58 kWh/m3 x 1 745 m3/a
=  101 198 kWh/vuosi

Veden 
lämmitys

- Vesimaksu 3,20 €/m3 x 4 362 m3/v
= 13 958 €/v

- Perusmaksu 281 €/kk x 12 kk = 3 372 €/v

- Yhteensä 17 334 €/v

Kylmä vesi 
kustannus

- Kaukolämpö 70 €/MWh = 0,07 €/kWh

- Veden lämmitys 

101 198 kWh/v x 0,07 €/kWh

= 7 084 €/a

Lämmin vesi 
kustannus

• 17 334 €/a + 7 084 €/a = 24 417 €/a

• Vesivastike 24 417 € / 80 as. / 12 kk

= 25 €/kk

Kokonais-
kustannus

Esimerkki vesikustannusten laskemisesta 
taloyhtiössä



Mitä on kiinteistösähkö? Mitä sähkö maksaa? 

Mitä on kiinteistösähkö

• Taloyhtiö maksaa vain 
kiinteistösähköstä

• Yleisten tilojen valaistus
• LVI (Puhaltimet ja pumput)
• Autolämmitystolpat
• Ulkovalaistus
• Talosauna
• Hissit
• Pesutupa
• Kylmäkellarin jäähdytys
• Kattokaivo- ja räystäs-

lämmitykset

• Kustannus n. 5 % 
kiinteistöhoitokuluista 

Mistä sähkön hinta muodostuu?

• Verkkoyhtiö laskuttaa
• Sähkönsiirto €/kWh
• Sähkövero 0,0279 €/kWh ja 

arvonlisävero
• Kuukausimaksu €/kk

• Sähkönmyyjä laskuttaa
• Sähköenergian hinta €/kWh (voi 

kilpailuttaa)
• Kuukausimaksu €/kk

• Vaikka kustannus on pieni, 
kannattaa sähkö kilpailuttaa

• Vertaile sähkön hintoja 
https://www.sahkonhinta.fi/

Lähde: PKS 2019

https://www.sahkonhinta.fi/


Energian ja veden 
kulutuksen seuranta



Tutustu taloyhtiösi energiankulutustietoihin

• Selvitä lämmön ja sähkön kulutustasot:

• Oma Helen

• Vantaan Energian raportointipalvelu,

• Fortumin Valpas/Oma Fortum, 

• Carunan energiaseurantapalvelu

• Vedenkulutuksen vuositiedot HSY:n sähköisestä palvelusta.
• Tarkempaan seurantaan yksityisten yritysten palveluja

https://www.helen.fi/sahko/sahkoasiakkaalle/oma-helen
https://www.vantaanenergia.fi/raportointi/
https://www.fortum.com/countries/fi/asiakkaille/sahkoinen-asiointi/fortum-valpas-info/pages/default.aspx
https://www.caruna.fi/palvelut/energiaseuranta
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/nykyiselle-asiakkaalle/Sivut/Katso-raporttisi.aspx


Seuraa ja vertaile kulutuksia

• Suositus: hallituksen jäsen tai isännöitsijä vastuutetaan
seurantaan ja raportointiin hallituksen kokouksissa.

• Mitä seurataan:
• vuosikulutukset
• eri vuosien samat kuukaudet

• Trendin seuranta: esim. tammikuun lämmönkulutus neljältä viime vuodelta
• muista lämmönkulutuksen normitus!

• sähkönkulutuksen pohjakuorma ja sen vaihtelut
• vedenkulutuksen pohjakuorma ja muutokset

• Selvitä kulutusmuutosten syyt!

• Vertaa saman ikäluokan taloyhtiöihin (keskimääräisiä 
kulutustasoja esityksen alkupuolella)

• Selvitä energiakustannusten osuus hoitovastikkeessa
• Tiedoksi asukkaille esim. vastikelaskujen liitteenä



Esimerkkejä kulutusseurannasta

• Yöaikaisen vedenkulutuksen kasvu: vuotoja vesikalusteissa?
• Kulutusta voi seurata suoraan vesimittarista. Tarkempaan seurantaan 

maksullisia etäseurantapalveluja.

• Kasvanut kiinteistösähkön kulutus
• esim. vika sulanapitolämmityksessä, laitteiden aika-asetuksissa tms.?

• Kaukolämmön kulutus ei vaihtele ulkolämpötilan mukaan
• esim. vika lämpötila-anturissa tai sen sijoituksessa?

• Ajan myötä kasvava kaukolämmön kulutus
• onko säätökäyrää nostettu ja onko ollut valituksia kylmästä?

• onko jossain osassa rakennusta ikkunoita usein auki?

• voisiko lämmitysverkosto olla epätasapainossa?

• Onko veden kulutus kasvanut?



Kiinteistön lämmitysjärjestelmän 
toimintaperiaatteet – esimerkkinä 
kaukolämpö



Mistä lämpöä saadaan kiinteistöön?

• Mahdolliset lämmönlähteet
• Kaukolämpö (polttoaineet vaihtelevat, lämpö tehdään yleensä CHP-

laitoksissa sähkön kanssa)
• Lämpöpumppu 

• ulkoilma, maa, vesistö, poistoilma tai jätevesi
• Kiinteistökohtaiset polttoaineet

• öljy, kaasu tai puu
• Sähkölämmitys

• Vesikiertoinen lämmitys: sähkökattila
• Huoneistokohtainen sähkölämmitys: sähköpatterit

• Aurinkokeräin
• Edellä mainittujen yhdistelmä → hybridilämmitys

• Lisäksi: suoraan auringon säteilystä, ilmanvaihdon kautta, ihmisistä ja 
sähkölaitteista → sisäinen lämpökuorma



Kaukolämmityksen pääperiaatteet

Kaukolämpöverkko

• Lämmin vesi tuotetaan lämmöntuotantolaitoksessa, joista se siirretään kaukolämpöputkiston 

avulla kiinteistön lämmönjakohuoneeseen

Lämmönjakohuone

• Lämpö siirretään taloyhtiön omaan lämmitysverkostoon lämmönsiirtimien avulla

• Säätökeskus ohjaa taloyhtiön lämmitysverkoston ja käyttöveden lämpötilaa

Patteriverkosto

• Linjasäätöventtiileillä säädetään virtaama sopivaksi eri puolilla rakennusta (nousulinjojen välillä)

• Patteriventtiileillä rajoitetaan patteriin pääsevän lämmitysveden virtausta

• Patteritermostaateilla leikataan lämpötilaa patteriventtiileiden esisäätöarvojen rajoissa



Esimerkkikuva lämmönjakohuoneen laitteista (kaukolämpö)

Lämmönmyyjän 

laitteet

Taloyhtiön 

laitteet

Kuva: Jyväskylän Energia Oy

Lämmönmyyjän ja 

kiinteistön omistajan 

laitteiden välinen raja 

lämmitysverkoston menovesi

Käyttöveden pumppu

Lämmitysverkoston paluuvesi

https://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/210-kaukolampolaitteidenopas.pdf


Lämmönjaon säätökeskuksen toiminta

• Säätää lämmitysverkostoon menevän 
veden (=menoveden) lämpötilaa siten, 
että sisälämpötila pysyy likimain 
samana ulkolämpötilasta huolimatta.

• Säätö toimii siten, että 
ulkolämpötilamittauksen mukaan 
säädetään lämmitysverkostoon menevän 
veden lämpötilaa kaukolämpöveden 
virtaamaa muuttamalla. Virtaamaa 
muutetaan automaattisesti 
kaukolämpöpuolella olevalla 
lämmityksen säätöventtiilillä.
• voidaan ohjata myös mm. mitattujen 

sisälämpötilojen ja sääennusteiden 
pohjalta

• Tavoitteena säätöarvot, joilla 
huoneistojen lämpötilat 
lämmityskaudella ovat
taloyhtiön haluamat (suositus 20-22 
astetta, kun patteritermostaatit kokonaan 
auki)

Kuva: Energiateollisuus ry

https://www.slideshare.net/energiateollisuus/kyt-kaukolmplaitteita-oikein-sstt-energiaa


Esimerkkikuva linjasäätöventtiilien toiminnasta

Säätävät virtaaman sopivaksi 

eripuolilla rakennusta 

nousulinjojen välillä



Huonetilojen lämmitys

• Lämmityspatteri

• Luovuttaa lämmön huoneeseen

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

• Huom! Patterin kuuluu olla ajoittain kylmä/huoneen lämpöinen

• Patteriventtiili

• Rajoittaa patteriin pääsevän lämmitysveden virtausta

• Säädetään siten, että venttiilin maksimivirtaus tuottaa tarvittavan lämmön patteriin 
ja halutun huonelämpötilan

• 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 käytännössä vain 
laskea huoneen lämpötilaa

• Pienentää patterin lämmitystehoa esim. auringon paistaessa ikkunasta sisään



Sisäiset lämpökuormat ja patteritermostaatti



Vinkkejä taloyhtiön 
energiatehokkaaseen ylläpitoon



Vinkkejä ekspertille, kuinka kartoittaa 
säästömahdollisuudet omassa taloyhtiössä

• Näistä voit aloittaa:
1. Tilojen ylilämmitys kuriin
2. Hanojen virtaamien säätö
3. Asukkaiden veden käyttöön vaikuttaminen
4. Kiinteistösähkön tehostamismahdollisuudet

• 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

• Rakenteelliset 
energiatehokkuustoimenpiteet osana 
peruskorjauksia

• Uusiutuvan energian mahdollisuudet

• Näitä aiheita käsitellään 
myöhemmin tällä kurssilla



Näistä voit aloittaa 1.

Tilojen ylilämmitys kuriin

• Tarkista noudattavatko tilojen lämpötilat suosituksia

• Huonelämpötiloja kannattaa mitata järjestelmällisesti 
lämmityskaudella

• Yleiset tilat monesti tarpeettoman lämpimiä

• Pattereihin termostaatit, jos mahdollista

• Tarkista, että laitteistot kuten patteritermostaatit ovat kunnossa

• Katso video patterin toiminnasta

• Asuintilojen lämpötilojen muutokset 
→ Kohti tavoitelämpötilaa vähitellen 0,5-1,0 °C kerrallaan 
→ asukkaat ehtivät tottua

• Ohjeista asukkaita oikeasta lämmönsäädöstä, patterien ja 
termostaattien peittämisestä sekä tuuletustavoista

• Motivan asukastiedotteet, lämmitys

• Sopikaa pelisäännöistä taloyhtiön sisällä ja huoltoyhtiön kanssa

• Yhtiökokouksessa raamit tavoiteltavalle lämpötilalle, 
esim. 20-22 °C

• Sopikaa huoltoyhtiön kanssa toimintatapa, kun asukas valittaa 
kylmästä

Suosituslämpötiloja

Makuutilat
18-20°C

Oleskelutilat
20-21°C

Kerrostalojen porrashuoneet  17-18 °C

Varasto 12 °C

Autotalli 5 °C

Kylpyhuoneen lattia  24 °C

Yhden asteen lasku

→ 5 %:n lämmönsäästö

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tJwJm7BIxn0
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit


Näistä voit aloittaa 2.

Hanojen virtaamien säätö

• Selvitä hanojen ja suihkujen virtaamat

– Suositusvirtaamat: käsienpesualtaan hana 6 l/min, suihkuhana 

ja keittiön hana 12 l/min

• Liian suuret virtaamat hanoissa voivat viestiä liian korkeasta paineesta 

käyttövesiverkostossa

• Verkoston paine voidaan säätää oikeaksi kiinteistökohtaisella 

vakiopaineventtiilillä

– Suositeltavaa hankkia, jos virtaamat hanoissa kauttaaltaan korkeat

– Paine oikea, kun käyttövesiverkoston suurimman painehäviön takana 

oleviin vesikalusteisiin saadaan riittävä virtaama

• HSY:n ylimääräinen verkostopaine löytyy karttapalvelusta: https://kartta.hsy.fi

• Karttatasot → vesihuolto → ylimääräinen verkostopaine

• Huom! Palvelu ei kerro taloyhtiön verkoston painetta vaan HSY:n
vedenjakeluverkoston paineen ja kiinteistön tarvitseman paineen erotuksen

• Kun verkoston painetaso on saatu oikeaksi, osassa taloa voi edelleen olla suosituksia korkeammat 
virtaamat (esim. korkean rakennuksen alimmissa kerroksissa)

• Hanojen auki-liikettä rajoittamalla, hanakohtaisilla vakiovirtausventtiileillä tai poresuuttimilla ja 
vettä säästävillä suihkupäillä voidaan alentaa virtaamaa hanakohtaisesti

Kuva: Ilmastokatu

https://kartta.hsy.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=B6fLSj7t8vY
https://ilmastokatu.fi/files/2017/tyokalupakki/06/LammitysverkostonPerussaato02.pdf


Näistä voit aloittaa 3.

Asukkaiden veden käyttöön vaikuttaminen

• Käyttöveden kulutus voi muodostaa jopa 30 % kodin lämmityskustannuksista

• Virtaamien säädön lisäksi asukastiedotuksella voi vaikuttaa asukkaiden veden käyttöön

• Suihkussa kuluu eniten vettä, harva tajuaa, kuinka paljon se kuluttaa energiaa

• Motivan asukastiedotteet, vesikustannukset

• Huoneistokohtaisilla vesimittareilla saavutettavissa noin 20% vähennys, kun myös laskutetaan 
huoneistokohtaisesti

• Lämminvesivaraajan lämpötilan asetusarvot

• Hanoista tulevan veden lämpötilan oltava vähintään 55 astetta (legionella), mutta enintään 65 astetta 
(palovammavaara).

• Energiatehokas tapa: Toteuta käyttöveden säätö siten, että käyttöveden paluulämpötila on 
noin 50-55 astetta. Lisätietoja Ympäristöosaava-sivustolta

• Selvitä vesikalusteiden vuotoja esim. asukaskyselyn tai 
kulutusseurantapalvelun avulla

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit
http://www.ymparistoosaava.fi/kiinteistonhoitoala/index.php?k=22579


Näistä voit aloittaa 4.

Kiinteistösähkön tehostamismahdollisuudet
• Taloyhtiön saunavuorot järjestykseen esim. tarvekyselyn avulla

• Sauna päällä mieluummin pidemmän ajan kerrallaan kuin paljon lämmittämiskertoja

• Saunaa ei kannata ylilämmittää 70-80 astetta riittää

• Selvitä kylmäkellarin käyttötarve
• Käytöstä poisto vaatii yhtiökokouksen päätöksen
• Jos edelleen käytössä, selvitä eristeiden ja laitteiden kunto

• Selvitä yleisten tilojen valaisimien ja ohjausten kunto sekä lampputyypit
• Vaihtaminen LED-valaistukseen
• Aika- ja hämäräkytkimet sekä liiketunnistimet

• Tarkista sähköisten sulanapitojärjestelmien kunto ja ohjaukset
• Onko termostaattia ja toimiiko se kuten pitää

• Selvitä autolämmitystolppien toiminta
• 2 h maksimilämmitysaika vähentää turhaa lämmitystä

• Kiertovesipumput ja poistoilmapuhaltimet (huippuimurit) taajuusmuuttajaohjatuiksi laitteiden vaihdon 
yhteydessä

• Tarkista, milloin sähkö on kilpailutettu

• Tiedota asukkaita myös tehokkaasta kotitaloussähkön käytöstä
• Motivan asukastiedotteet, Kotitaloussähkö

• Lisätietoa: Motiva/kiinteistösähkö, Valaistustieto.fi, Ilmastokatu Energiatehokas valaistus taloyhtiöön

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiaekspertin_tukimateriaalit
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiatehokkuuden_parantaminen_taloyhtiossa/kiinteistosahko
https://valaistustieto.fi/
https://ilmastokatu.fi/files/2017/tyokalupakki/01/Valaistusopas_Asuinkiinteisto.pdf


Tartu näihin seuraavaksi 1.

Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen

• Hyvin tiivistetyt ikkunat:
• Estävät sadeveden ja lumen pääsyn ikkunan puitteiden välitilaan vähentäen näin korjausten tarvetta
• Vähentävät vedontunnetta ja lisäävät asumismukavuutta
• Säästävät merkittävästi lämmityskustannuksissa

• On tärkeää huolehtia myös ikkunaa ympäröivien rakenteiden tiiviydestä

• Kun tiivisteet ovat tulleet tiensä päähän, kannattaa ikkunoiden tiivisteet vaihtaa kootusti 
kaikissa huoneistoissa

• Asukaspalaute kertoo vaihtotarpeesta

• Ikkunoiden ja ovien tiivistämisen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia 
riittävän korvausilman saamisesta huoneistoihin

• Jos ikkuna korvausilmareitti, tiivisteisiin jätetään raot
• Tuloilmaventtiilit parempi vaihtoehto

• HUOM! Ikkunat ja ovet kannattaa tiivistää aina ennen patteriverkoston perussäätöä

• Lisätietoa: Motiva/ikkunoiden ja ovien tiiveys
Korjaustieto.fi ikkunoiden tiivistysohje

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/energiatehokkuuden_parantaminen_taloyhtiossa/ikkunoiden_ja_ovien_tiiveys
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Ikkunakorjaukset/Ikkunan_ja_oven_tiivistysohje


Tartu näihin seuraavaksi 2.

Yläpohjan lisäeristys

• Talon yläpohjalla on tärkeä rooli talon energiatehokkuuden kannalta
• Rivitalon lämmitysenergiasta 10-15 % häviää yläpohjan kautta

• Yläpohjan lisälämmöneristämistä kannattaa aina harkita, jos se on vain 
mahdollista toteuttaa.

Toimi näin

• Teettäkää kohteeseen yläpohjan osalta ammattilaisen tekemä kuntotutkimus.
• Yläpohjan kunto voidaan tutkia myös koko talon kuntokartoituksen yhteydessä.

• Jos yläpohjan kunnossa havaitaan puutteita tai vaurioita, tulee ne korjata ennen 
kuin yläpohjaa lisälämmöneristetään

• Teettäkää yläpohjan lisälämmöneristyksestä ja sen toteutuksesta suunnitelmat 
ammattilaisella. 

• Kilpailuttakaa urakka suunnitelmien mukaisesti.

• Valvokaa toteutuksen suunnittelua, siten että kaikki suunnitelmissa esitetyt 
asiat tehdään suunnitelmien mukaisella tavalla. Valvontaa varten voi myös 
palkata erillisen valvojan. 

• Lisätietoja korjaustieto.fi

Lähde: Korjaustieto.fi

http://www.korjaustieto.fi/


Tartu näihin seuraavaksi 3.

Ilmanvaihdon toiminta

• Ilmanvaihdon pääasiallinen tehtävä on terveellinen ja 
viihtyisä sisäilma

• Ilmanvaihdon toiminta kannattaa tarkastaa säännöllisesti

• Ulkopuolisen tahon tekemä tarkastus ja ilmanvaihdon 
perussäätö kannattaa tehdä, jos edellisestä on vuosia 
ja asukkailta tulee valituksia vetoisuudesta, 
tunkkaisuudesta, hajuista jne.

• Ilmanvaihdon tyyppi vaikuttaa 
energiansäästötoimenpiteisiin sekä -mahdollisuuksiin

• Ilmanvaihdon eri tyyppejä ja säästömahdollisuuksia käsitellään 
eksperttikurssin toisessa illassa



Tartu näihin seuraavaksi 4.

Ilmavuodot ja vetoisuus

• Vetoisuus lisää lämmitysenergian kulutusta ja 
kylmyyden tunnetta

• Sisälämpötilan nostaminen ei ratkaise ongelmaa

• Vetoisuutta lisääviä tekijöitä:
• Lämpö- ja ilmavuodot ikkunoiden, ovien, seinien, 

lattian ja katon liitoskohdissa sekä läpivienneissä
• Ikkunoiden ja ovien huonot tiivisteet
• Kohteeseen huonosti soveltuvat korvausilmaventtiilit

• Liian voimakas tai epätasapainoinen ilmanvaihto

• Vetoisuutta ja vuotoja voi etsiä 
infrapunalämpömittarilla

• Lämpökamerakuvaus antaa hyvin tietoa 
rakenteellisista vuodoista

• HUOM! Vetoisuuden aiheuttajat kannattaa 
minimoida aina ennen patteriverkoston 
perussäätöä

• Taloyhtiön huolehdittava:
• Ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus ja 

puhdistus
• Tehostuksen käyntiajat ja pakkasrajoituksen 

asettaminen sopivaksi
• Tuloilmareittien toimivuus hyvä tarkastaa
• Ilmavirtauksen suuntaus myös olennainen 

vedon tunteen kannalta

• Asukkaan huolehdittavia:
• Tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistus ja 

mahdollisten tuloilmasuodattimien vaihto
• Tarkista, voiko tuloilmaventtiiliä suunnata
• Avaa talvipakkasella vähemmän vetoa 

aiheuttavaa venttiiliä enemmän ja säädä vetoa 
aiheuttavaa venttiiliä hieman pienemmälle

• Huom! Älä sulje tuloilmaventtiilejä 
kokonaan

• Siirrä sänkyä tai sohvaa vedottomampaan 
kohtaan



Tartu näihin seuraavaksi 5.

Lämmönjakohuoneen laitteiden toiminta 
ja kunto

• Onko näkyviä vuotoja?
• Esim. lämmönsiirtimen vuoto

• Pitääkö lämmitysverkostoon lisätä jatkuvasti vettä?
• Mahdollinen vuoto. Kysy huollolta

• Onko kalvopaisunta-astian esipaine tarkastettu?
• Tulisi tarkastaa muutaman vuoden välein

• Liian pieni esipaine→ ilmaa lämmitysverkostoon ylimpiin osiin
→ jatkuvaa pattereiden ilmaustarvetta ja toimintaongelmia

• Ilman pääseminen lämmitysverkostoon jatkuvasti lisää putkiston
korroosiota

• Joudutaanko säätökäyrään tekemään jatkuvasti muutoksia
• Mahdollinen merkki patteriverkoston epätasapainosta

• Toimivatko mittarit?
• Patteriverkoston menoveden lämpötila maksimissaan +70-80 °C 
• Käyttöveden paluulämpötila esim. 50-55 astetta



Tartu näihin seuraavaksi 6.

Lämmitysverkoston perussäädöllä pyritään tasaisiin 
huonelämpötiloihin – lähtötilanne ennen perussäätöä

• Yleisin tilanne, että kiinteistössä 
epätasaiset huonelämpötilat, 
vähintään 2-3 asteen erot 
huoneistojen välillä
• Tulee paljon valituksia asukkailta joko liian 

kylmästä tai kuumasta

• Kiinteistössä tehty lämmönkulutukseen 
selkeästi vaikuttava muutos
• IV-remppa, Ikkunoiden ja ovien vaihto, 

energiatehokas julkisivuremontti

• Lämpöä kuluu aikaisempaa enemmän 
ilman selvää syytä

• Edellisestä perussäädöstä on kulunut yli 
15 vuotta
• Säätö tehdään yleensä lämmitysverkoston 

laitteiden vaihdon yhteydessä

Kuva: Ilmastokatu

https://ilmastokatu.fi/files/2017/tyokalupakki/06/LammitysverkostonPerussaato01.pdf


Perussäädön marssijärjestys 

• Huonelämpötilojen selvittäminen lämmityskaudella
• Mittaamalla, asukaskyselyillä

• Missä kunnossa lämmitysverkosto on?

• Onko epätasapainoa mahdollista pienentää jollain pienemmällä toimella
• Vetoisuuden pienentäminen, jokin lämmitysjärjestelmän vikaantunut osa, patteritermostaattien oikea toiminta, ilmanvaihdon 

tasapainotus

• Perussäädön aikataulutus
• Avuksi kunnossapitotarveselvitys, kuntoarvio ja PTS

• Perussäätöä ei kannata välttämättä toteuttaa, jos lähitulevaisuudessa tulossa lämmönkulutukseen vaikuttavia remontteja

• Suunnittelijan kilpailutus
• Hyvä suunnittelija arvioi myös lämmitysverkoston laitteiden kunnon ja uusinta tarpeen
• Laskee tarvittavat verkoston esisäätöarvot (patteriventtiilit, linjansäätöventtiilit)
• Kilpailuttaa perussäädön tekevän urakoijan

• Tai tekee säädön itse

• Yhteinen tahotila selville yhtiössä ja asukastiedotus
• Millaiset lämpötilat halutaan, mitä perussäätö tarkoittaa asukkaille?

• Katso video: Taloyhtiön hallituksen ohjeet perussäädön toteutuksesta

https://vimeo.com/256937323


Huomioita patteriverkoston perussäädöstä

• Isommissa hankkeissa voi olla järkevää kilpailuttaa suunnittelu, urakointi ja seuranta erikseen
• Tärkeää määritellä, millaisiin lämpötiloihin pyritään

• Perussäädön jälkeisellä seurannalla varmistetaan tavoitteen toteutuminen

• Asukastiedotus tärkeää
• Asukashaittoja mm. lämpötilamittauksista, säädön aikaisista huoneistokäynneistä, huonekalujen siirtämisestä, 

lämpötilojen heilahtelusta säädön aikana ja sen jälkeen

• Tuleeko aina säästöjä?
• Perussäädön ykköstavoite on asumismukavuuden parantaminen

• Energiansäästö riippuu lähtötilanteesta

• Yleensä saavutetaan noin 5-15 % energiansäästö

• Paljonko maksaa?
• Hinta määräytyy yhtiön koon mukaan

• Pelkkä perussäätötyö ilman laiteuusintoja noin 10 000-20 000 € (suunnittelun osuus noin 3000-5000 €)

• Perussäätö laiteuusintojen kanssa noin 150-300 € per lämmityspatteri (asbestipurku vaikuttaa paljon)

• Lisätietoja perussäädöstä

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato


Ympäristöministeriön Energiahukka-kampanjan 
materiaalit julkistettiin maaliskuussa 2018. Linkistä 
pääset sivustolle.

http://www.ymparisto.fi/energiahukka


Kirsi Korpisalo, energia-asiantuntija

kirsi.sivonen@hsy.fi

+358 50 538 6313

Jarkko Hintsala, energia-asiantuntija

jarkko.hintsala@hsy.fi

+358 50 464 8796

OTA YHTEYTTÄ:

HSY Ilmastoinfo

Facebook: facebook.com/ilmastoinfo

Instagram: @ilmastoinfo

Twitter: @ilmastoinfo

koutsi.hsy.fi


