
As Oy Lokkisaarentie energialoikka
-14 taloa, 483 huoneistoa, oma tontti 6 ha, pohjavesialue 

-koostuu kahdesta tontista, jotka erottaa kaupungin kaistale

-rakennettu 1965

-linjasaneeraus 2012-13, lämmönjakohuoneet ajan tasalle, muuten talotekniikka 
1960-luvun tekniikkaa

-4 eri talotyyppiä

-sähkö 415 MWh

-kaukolämpö 5 800 MWh 



Lokkisaarentie 1,3,5,9,11,13 ja Haapasaarentie 2 A-D, 4,6,8,10



Prosessi 2015-2022
● ICPP 5. raportti 2014

○ 2015 “tuli selväksi” että erilaiset energiatehokkuustoimet alkavat tavalla tai toisella ja että 
seuraavat vaalit (2019) tuottavat hallitusohjelmaan aiheesta isoja painotuksia tuloksesta 
riippumatta

● 2015-2018 yhtiön omaa ajattelua version nolla ympärillä
○ omavaraisuus ja piuhat poikki
○ täydennysrakentaminen, korottaminen
○ yhtiön kehittäminen ja osakkaiden tasapuolisempi kohtelu

● 2019-2020 ilmastoviisaat taloyhtiöt
○ energiakatselmus osana strategiaprosessia
○ optimointilaskenta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa

● 2020 Hankesuunnitelma optimoinnin tuloksiin nojaten, valtuus kilpailuttaa
● 2021 päätöksenteko ja käynnistys
● 2022 valmista?



Energialoikan versio nolla
1. syntyi ajatus alueellisesta maalämmöstä eikä reikiä joka talon viereen

a. jakelu, ostetaan Helen kaukolämpöverkko tontilta
b. hyödynnetään vanhaa omaa jakeluverkkoa (öljykattila 1991 asti Haapasaarentie 2 B)
c. tehdään uusi, koska tonttivesijohdot uusittava ja kaivannot tulevat joka tapauksessa

2. sähkö paneeleista ja…..?
a. verkosta vai omasta tuotannosta, tilat eivät ole ongelma (vanha öljykattilahuone yms)

i. kaasu
ii. oman tuotannon biokaasu

3. luonnollisesti IV modernisointi ja LTO
a. painovoimaiset talot IV-muutos (ja korottaminen), koska kattoremontit edessä

4. muut energiansäästötoimenpiteet
a. säädöt, mittaus, ohjaus
b. valaistus energiatehokkaaksi

5. piha-alueiden kunnostus (kaivetaan auki kuitenkin), valaisimet, lämpötolpat, 
latauspisteet



Kiinteistöt: 54063 ja 54 064





Mitä tavoitellaan
Energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja, alenevaa hoitovastiketta

Taloyhtiön päivittäminen

Tasapuolinen kohtelu osakkaille

● kaikilla laadukas sisäilma ja hyvät asumisolosuhteet

Rakennusten ja asukkaiden elinkaari

Kykyä vastata tämän päivän asukkaiden tarpeisiin



Energiaremontti 4.5 M Julkisivuremontti 3.5 M



KVR-HANKE ja sen kilpailutus 2020
● tarjouksia haettiin loppujen lopuksi 21 eri taholta, saatiin 2, kesti noin 3 kk

○ -> painovoimainen ilmanvaihto otettiin pois urakasta, vaikea tarjota ja ostaa

● uusi tarjouskierros, ei silti saatu uusia mutta tarjoukset tarkentuivat hyvin, 
kesto noin 2 kk neuvotteluineen

Urakoitsija hallituksella selvillä toukokuu 2020. 

KORONA, päätökset lopulta 2021. Hanke esiteltiin tammikuussa webinaarissa 
koronan takia ja pidettiin yhtiökokous etänä helmikuussa. Webinaari oli tallenteena 
katsottavissa osakkailla. 



€€€€€€
● Energiansäästötoimenpiteet 3.3M

○ IVLP, vakiovirtausventtiilit, pihit kahvat, älytermostaatit, automaatio, rättipattereiden 
säätöpyörät, paneelit

● PTS korjaukset 250k
○ IV-koneet, nuohous ja tasapainotus, ulkovalot

● 4 rakennuksen julkisivu- ja kattoremontti 2.8 M
○ avustuskelpoista lisälämmöneristys, yläpohjan eristys

● valvonta, lisätyöt yms yms molempiin
● painovoimaisten talojen IV irrotettiin erillishankkeeksi vuodelle 2022
● noin 7 M
● Energia-avustus 1.25 M, josta julkisivuremontin osuus noin 400k





IVLP +/-
+

Edullinen, nopeahko muutos, hyvä takaisinmaksuaika

Hyvällä automaatiolla optimointi helppoa (sähkö vs KL kustannus)

-

Laitteen koko, sijoittelu, ääni

Kaukolämpö jää- > vesivirtaa ei voi laskea











Kiitos! 

Risto Lähteenmäki

hallituksen puheenjohtaja

As Oy Lokkisaarentie

050-518 0890

risto.lahteenmaki@elisanet.fi


