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Kaupungin hiilineutraaliustavoitteet 
(Hiilineutraali Helsinki 2030)
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•Rakennuskannassa on merkittävä 
säästöpotentiaali
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Mikä ihmeen 
taloyhtiöiden 
energianeuvonta??
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Taloyhtiöiden energianeuvonta, rakennusvalvonta



Taloyhtiöiden 
energianeuvonta
• Ilmainen Helsingin kaupungin palvelu

• Autamme helsinkiläisiä taloyhtiöitä ja heidän 
isännöitsijöitään

• Puolueetonta neuvontaa
• Autamme
• Tuotamme materiaaleja, esimerkkejä
• Tapahtumia

• 9 hengen tiimi aloittanut keväällä 2021
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Tavoitteenamme on 
tehdä energiaremontit 
mahdollisimman 
helpoiksi taloyhtiöille.



Millaisia yhteydenottoja tulee?
• 1. toimintavuoden aikana 200 taloyhtiötä otti yhteyttä

• Vähän alle puolet yhteydenotoista koskee maalämpöä

• Noin kolme neljännestä taloyhtiön hallituksista, neljännes 
isännöitsijöitä

• Suurin osa yhteydenottajista aivan prosessin alussa

• Monet eivät ole selvittäneet oman taloyhtiön energia-asioiden 
nykytilaa

• Monet silti pyytäneet tarjouksia
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Miten neuvonta etenee?
1. Taloyhtiö/isännöitsijä ottaa yhteyttä

• Pyydämme lisätietoja
• Vastaamme kysymyksiin

2. Me tutustumme taloyhtiöön
• Kartoitamme taloyhtiön lähtötilannetta
• Käymme läpi vaihtoehtoja ja niiden toteuttamiskelpoisuutta

3. Kokous hallituksen kanssa
• Käymme taloyhtiön tilanteen läpi
• Kerromme, miten kannattaa lähteä etenemään

4. Energiakartoituksen tilaaminen
• Apua tarjouspyyntöön
• Lista palveluntarjoajista

5. Taloyhtiön päätöksenteko ja hankkeen eteneminen
• Autamme infoiltojen järjestämisessä
• Tuemme taloyhtiöitä läpi prosessin aina tarpeen mukaan
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Energiaremontin vaiheet 
ja energianeuvonta

14.3.2022 11



Yleisiä vinkkejä energiaremonttiin
• Tärkeintä rakennuksen kunnossapidossa on pitkäjänteisyys ja strategisuus
• Pitkän tähtäimen suunnitelma, eli PTS, ei pelkästään 

kunnossapitotarveselvitystä KPTS 
• Tehokas viestintä osakkaille ja asukkaille alusta lähtien määrittelee onnistumista 

todella paljon
• Energiaremonttiin kannattaa palkata avuksi konsultti
• Muista energiatoimet myös muiden remonttien yhteydessä!
• Avustukset kannattaa selvittää: ARA:n sivut
• Helsinki on ensimmäisenä Suomessa sallinut maalämmön poraamisen yleisille 

alueille, lisätietoa tästä linkistä

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot
https://helsinginilmastoteot.fi/ilmastoteot/helsinki-sallii-maalampokaivojen-rakentamisen-yleisille-alueille-ensimmaisena-suomessa/


Viestintä

Nykytilan selvittäminen ja kulutuksen vähentäminen
Hankkeen alkuvalmistelut

Energiakartoitus
Hankesuunnittelu

Toteutussuunnittelu
Urakan valmistelu ja urakka

Seuranta ja takuuaika

1
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3
4

5
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Taloyhtiön 
energiaremontti -
esimerkki
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As Oy 
Sulkapolku 6, 
Pitäjänmäki
Rakennusvuosi 1973
Lämmitettävää n. 8000 m2

144 asuntoa



Pitäjänmäen harakat koville 
poistoilmalämpöpumpuilla 
Nämä remontit toteutimme:
Energiaremontissa toteutettiin 
rakennuksiin poistoilman 
lämmöntalteenotto. Taloyhtiössä on 
koneellinen poistoilmanvaihto ja 
katolla olevat ilmaa poistavat 
huippuimurit olivat muutenkin tulossa 
käyttöikänsä päähän. Imurit saatiin 
samalla uusittua energiaremontissa.
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Remontti ei ollut yhden jäsenen 
kuningasidea, vaan taloyhtiön 
hallitus oli kokonaisuudessaan 
varsin valveutunut”

”

As Oy Sulkapolku 6, Pitäjänmäki

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Markus Tuukkanen iloitsee 
säästöistä, jotka vähensivät 
vastikkeen nostamisen paineita.

Lisätietoja kaupungin artikkelista
Lisätietoja laitetoimittajan artikkelista

Muutamia avainlukuja

Lämmönkulutus 

-460 MWh
/vuosi

Lämpökulujen säästö 

30 %
Kustannussäästö 

30000€ 
/vuosi

Mitä tapahtuu?
Lämpö otetaan poistuvasta noin 21-
asteisesta sisäilmasta talteen niin 
tehokkaasti, että lopulta ilma tulee ulos 
noin 2-asteisena. Näin taloyhtiön maksama 
lämpö ei enää mene harakoille. 

Taloyhtiöiden energianeuvonta

Takaisinmaksuaika 
7 vuotta

https://helsinginilmastoteot.fi/pitajanmaen-taloyhtio-onnistui-energiaremontissaan-kadumme-jokaista-vuotta-kun-ei-aloitettu/
https://www.tomallensenera.fi/lammon-talteenotto-kerrostalo-helsinki-sulkapolku


Laitteet katolla ja 
lämmönjakohuoneessa
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”

As Oy Sulkapolku 6, Pitäjänmäki

”

Jos remontti on taloudellisesti mitenkään järkevä, niin 
miksi ette toteuttaisi? Ymmärrän sen, että jos 
takaisinmaksuaika on 20 vuotta tai yli, niin pitää 
punnita asioita eri tavalla, mutta jos on järjellinen 
takaisinmaksuaika, miksi ihmeessä sitä ei tehdä?

Miksi remonttia ei ole tehty jo viime vuonna? 
Meitä ehkä eniten harmittaa se, et meille tuli 
viivästystä yksi vuosi. Turhia kustannuksia kertyi, kun 
ei saatu säästöä aloitettua aikaisemmin. Kadumme 
jokaista vuotta, kun ei aloitettu!”

Terveiset muille taloyhtiöille

Markus Tuukkanen, puheenjohtaja



Ota yhteyttä! Hel.fi/energiaremontti
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Lisätietoa
Neuvontapalvelu
Hel.fi/energiaremontti (Sivustolla nappi - Ota yhteyttä 
energia-asiantuntijaan)
tai energiaremontti@hel.fi

Tiimipäällikkö
Aleksi Heikkilä
aleksi.heikkila@hel.fi
+358 405403642
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https://helsinginilmastoteot.fi/energia/
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Mitä kysymyksiä?
Hel.fi/energiaremontti
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