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Esittely – Timo Torvinen

• Koulutus: Insinööri (Amk) v. 2017

• Aloittanut vuonna 2020 Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot

• Tavoite valmistumiselle 2022 keväällä

• Aloittanut LVI-suunnittelijana Suomen Talokeskus Oy:llä vuonna 2015

• Työtehtävät pääosin 

• korjausrakentamiseen liittyvät LVI-suunnittelutoimeksiannot

• hankesuunnittelut

• energiasäästöhankkeiden suunnittelu

• lämmitysmuotojen suunnittelu ja elinkaarilaskelmat.
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Energiaremontin Hankesuunnittelu

• Hankesuunnittelun tehtävänä on määritellä energiaremontin sisältö ja laajuus, 
joka palvelee yhtiötä mahdollisimman hyvin.

• Tutustua kiinteistöön ja sen nykyisiin taloteknisiin järjestelmiin.

• Pidetään suunnittelukokouksia tilaajan edustajien kanssa

• Esitetään yhtiölle toteutusvaihtoehtoja ja avataan järjestelmien toimintaperiaatteet 
ja toteutustavat.

• Laaditaan vaihtoehdoille elinkaarilaskelmat. 
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Energiaremontin Hankesuunnittelu

• Energiaremonttien investoinnit voivat olla suuria. Tavoite on esittää yhtiölle 
mahdollisimman paljon tietoa oikean päätöksen saamiseksi.
• Mitä energiatehokkuusinvestointi tarkoittaa

• Mihin energia- ja lämmityskustannuksien säästö perustuu

• Mitä vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiselle on

• Mitä on huomioitava, kun energiaremonttiin lähdetään

• Energianhinnan muutoksien vaikutus investoinnin kannattavuuteen

• Energiaremontin rahoitus ja vaikutus vastikkeisiin

• Pidetään infotilaisuus osakkaille ja vastataan osakkaiden kysymyksiin

• Voidaan tehdä Ara-rahoitusavustuksen selvitys hankesuunnittelun yhteydessä
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As. Oy Lauttasaaren meritähti
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Taloyhtiö halusi tutkia kiinteistön energiatehokkuuden parantamista ja 
vaihtoehtoja laskea nykyisiä lämmityskustannuksia.
• Korkea energiankulutus, lämmityskustannukset ja kaukolämmön hinnan nousu

• Suomen Talokeskus Oy:ltä tilattiin taloyhtiöön energiaremontin hankesuunnittelu

• Hankesuunnittelu käynnistyi lähtötietoihin tutustumisella ja kiinteistökartoituksella.
• Osakkaiden huoneistoissa ei tarvitse käydä, vaan riittää hallituksen jäsenien huoneistot sekä 

yleiset tilat
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Taloyhtiössä on neljä rakennusta. Kolme pistekerrostaloa ja yksi rivitalo. Kaikkia 
neljää rakennusta yhdisti maanalainen kaksikerroksinen autohalli.

• Rakennukset vuodelta 1997

• Kiinteistössä oli lämmitysmuotona 100% kaukolämpö

• Tarkasteltiin kaksi asuinhuoneistoa, joissa katselmoitiin lämmönluovuttimet ja 
korvausilman saanti sekä yleiset tilat.
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Maalämmössä oli huomioitava 2-kerroksinen autohalli, mikä rajoitti energiakentän 
suuruutta huomattavasti.

• Lähtötietojen ja kiinteistökatselmuksen jälkeen pidettiin ensimmäinen 
suunnittelukokous tilaajan kanssa

• Suunnittelukokouksessa esiteltiin tilaajalle kiinteistöllä havaitut energiaremontin 
kannalta oleelliset asiat, esitettiin yhtiön hallitukselle toteutusvaihtoehtoja ja 
avattiin eri vaihtoehtojen toimintaperiaatteet ja mitä laitteistoja eri vaihtoehdoissa 
asennettaisiin.
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Suunnittelukokouksessa päätettiin lähteä tutkimaan tarkemmin seuraavia 
vaihtoehtoja, joista laadittiin tarkemmat elinkaarilaskelmat:

• Vaihtoehto 1: Poistoilman lämmöntalteenotto (PILP) ja loppulämmitys 
kaukolämmöllä

• Vaihtoehto 2: Maalämpö ja poistoilman lämmöntalteenotto (PILP) ja 
loppulämmitys kaukolämmöllä

• Vaihtoehto 3: Nykyiseen kaukolämpöön jääminen

• Vaihtoehto 4: Maalämpö ja poistoilman lämmöntalteenotto ja loppulämmitys 
Sähköllä
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Rakennuksien iän vuoksi päätettiin jättää tutkimatta rakenteellisia 
energiatehokkuuden parantamisvaihtoehtoja, esimerkiksi ikkunoiden uusiminen 
ja keskityttiin vain lämmöntuotannon tekniikkaan.

• Ensimmäisen suunnittelukokouksen pohjalta tutkittiin valittuja vaihtoehtoja 
tarkemmin, putkireititykset, kaivokentät, laitesijoitukset sekä elinkaarilaskelmat. 
Hankesuunnitelman loppuraportointi sisältää:
• Hankkeen lähtötiedot

• Kiinteistön LVIS-tekniikan nykytilanne

• Toteutusvaihtoehdot, putkireititykset, energiakentät yms luonnospiirustukset.

• Laadittiin jokaisesta vaihtoehdosta elinkaarilaskelma
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Hankesuunnitelmassa esitettiin myös optioita, mitä on hyvä tehdä 
energiaremontin yhteydessä, esimerkiksi patteriverkoston perussäätö
• Potentiaalisuus energiansäästöön, mikäli huoneistoissa on ylilämmitystä

• Perussäädöllä haetaan lämpöpumpun hyötysuhteen kannalta mahdollisimman optimit 
patteriverkoston lämpötilat → Mitä alhaisemmat verkoston lämpötilat, sitä parempi 
lämpöpumpun hyötysuhde ja energiasäästö kasvaa.

• Ilmanvaihdon ilmavirtojen säätö huoneistoissa.

• Valmiin hankesuunnitelman laadinnan jälkeen pidettiin toinen suunnittelukokous
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As. Oy Lauttasaaren meritähti

• Hankesuunnitelma ja elinkaarilaskelmat esitettiin taloyhtiön infotilaisuudessa ja 
vastattiin osakkaiden esittämiin kysymyksiin.

• Taloyhtiö teki päätöksen lähteä toteutussuunnitteluun vaihtoehdoilla 1 ja 2.
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Elinkaarilaskelman malliraportti 14



Elinkaarilaskelman malliraportti 15



Kiinteistö Oy Artti

16



Kiinteistö Oy Artti

• Laadittiin tutkimus toteutusvaihtoehdoista lämmöntuotantojärjestelmille 
elinkaarilaskelmineen.
• 2 kpl rakennuksia vuodelta 1971

• Vanhemmissa rakennuksissa korostuu patteriverkoston lämpötilat ja nykyisen 
ilmanvaihtoverkoston toteutus
• Lämpöpumpun hyötysuhde on pienempi

• Nykyiset ilmanvaihdon ilmavirrat ja korvausilman saanti
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Kiinteistö Oy Artti

• Myös patteriverkoston perussäädön tärkeys korostuu vanhoissa rakennuksissa 
→ esimerkiksi mahdolliset julkisivu- tai ikkunaremontit parantaneet 
energiatehokkuutta ja näin voidaan vaikuttaa patteriverkoston lämpötiloihin →
Lämpöpumpun hyötysuhde paranee

• Korvausilman saanti yleensä puutteellista.
• Suositellaan korvausilman parantamista

• Vanhoissa rakennuksissa on mahdollista, että energiatehokkuutta voidaan 
parantaa myös rakenteellisilla ratkaisuilla. 
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