
Energiaeksperttikurssi 2022
Kurssin käyneen kokemuksia 15.2.2022



Talo

• Rakennettu 1969

• 2 rappua, 24 asuntoa

• Oma tontti

• Tehdyt suuret remontit:
• Putkiremontti 2011
• Katto 2017
• Julkisivu 2019
• Piha 2020

• Tonttiviemäri ja asvaltointi
• sähköautojen lataus

• Energiaremontti 2021

• Aiemmin kaukolämmön piirissä

• Alun perin öljylämmitys

• Lämmityslasku aiemmin ~30 000 € 
/vuosi



Energiaeksperttikurssille syksy 2019

• Miksi ilmoittauduin kurssille?
• Julkisivuremontti loppusuoralla

• Ikkunat vaihdettiin ja parvekkeet 
uusittiin+lasitettiin:

• Vähensi vetoa →ilmanvaihto hallitumpaa

• Pienensi auringon lämmittävää vaikutusta

• Herätti siihen, että voimme valinnoillamme 
vaikuttaa

• Päätimme hallituksessa, että seuraavaksi 
keskitymme energiankäytön 
järkevöittämiseen

• Oma rehellinen mielenkiinto

• Mitä hain kurssilta?
• Suorat vastaukset tuleviin uudistuksiin:

• Lämmönvaihdin vaihdettava

• Poistopuhaltimet vaihdettava

• Sähköpääkeskus ja sähköliittymä uusittava mikäli 
sähköautojen käyttö lisääntyy

• Tietoisuuden lisääminen:
• Vähintään yhden kannattaa hallituksessa 

ymmärtää energia-asioita



Kurssilla aikana (mikä jäi mieleen?)

• Tekniset (konkreettiset) asiat:
• Talon energiatase yleisesti

• Oman talon lämmityskustannusten selvitys ja 
vaikutusmahdollisuudet:

• Veden kulutus

• Asuntojen ja yhteisten tilojen lämpötilat

• Normeeraus ja laskut

• Kaukolämmön lämmönvaihdin 

• Rakenteiden tiiveys

• Lopputilaisuus / ”messut”

• Vähän abstraktimmat jutut:
• Aistien avautuminen talon 

energiankulutusta kohtaan
• Tutkittiin missä on lämpöä, missä vetoa jne.

• Tietoisuus siitä, että talon asioihin voi 
vaikuttaa

• Isännöitsijän ja urakoitsijoiden 
mielipiteitä voi haastaa



Kurssin jälkeen

• Energiaremontti toteutettu:
• Toteutimme poistoilman lämmöntalteenoton

• Siirryimme kaukolämmöstä maalämpöön

• Hankimme aurinkosähkön

• Sähköautojen latauspisteet

• Sähköpääkeskuksen uusinta

• Seuraavaksi:
• Vanha öljykattilahuone muutetaan neukkariksi

• Toteutamme pesutuvan

• Toteutamme ”pienen pintaremontin” yhteisille 
tiloille

• Nämä on tarkoitus rahoittaa ns. lämmityksessä 
säästyneillä rahoilla

• Muuta:
• Erinäköiset mediat ovat olleet 

kiinnostuneita talostamme

• Monet ovat kysyneet ”konsultointia” 
kokemusasiantuntijalta



Kiitos!



Katajaharjuntie 15
Energiaremontti tarkemmin



Taustaa hankkeelle
• Nykytilan kartoitus 2019:

• Lämmönvaihdin vaihdettava

• Poistopuhaltimet vaihdettava

• Sähköpääkeskus ja sähköliittymä 
uusittava mikäli sähköautojen käyttö 
lisääntyy

Energiaeksperttikurssi 
2019

Seuraavan ”projektin” 
päättäminen 

hallituksessa 2019

Alustavat 
tarjouspyynnöt talvi 

2019-2020

Projektin esittely 
yhtiökokouksessa 

Toukokuu 2020

Teknologiaksi 
valikoitui poistoilman 
lämmön talteenotto + 

maalämpö

Teknisten asioiden 
viimeistely kesä 

2020

Tarjousten esittelyt 
hallitukselle ja 

urakoitsijan 
päättäminen

Valvojan 
kilpailutus ja 

valinta sysksy 2020

Ylimääräinen 
yhtiökokous ja 

päätös syyskuu 2020

• ”Henkiset” lähtökohdat
• Edelliset remontit sujuneet erittäin 

hyvin → luotto hallituksen hankkeille

• Nyt oli energia-asioiden vuoro



Projektiaika
• Onnistumiset:

• Projektin sujuvuus

• Urakoitsijan kyltti ja 
tiedottaminen

• Kiitokset asukkailta 
aktiivisuudesta

• ARAn tuki

• Haasteet:
• Sähkökeskuksen ja liittymän hankinta

• Poraaja sotki pihan

• Ovikoodi ollut pois käytöstä

• Roskakatokselle ollut vaikea päästä

• Osakkailla pelko lämmityksen 
riittävyydestä ennen projektia

Tilojen tyhjentäminen 
Joulukuu-tammikuu 

2021

Valmistelevat työt 
Joulukuu 2020

Sähköpääkeskuksen 
kilpailutus ja 

hankinta 
Tammikuu 2021

Asennukset sisällä 
Joulukuu – huhtikuu 

2021

Maalämpöporaukset 
Helmikuu 2021

Projektin 
vastaanotto 

toukokuu 2021

Ilmanvaihdon ja 
lämmityksen säätö ja 

tasapainotus

Toiminnan seuranta ja 
säädöt tarvittaessa

• Yleiset asiat:
• Kommunikointi ja tiedottaminen 

hyvin tärkeää

• Osakkailla hieman väsymystä 
projekteista yleisesti











Kiitos!


