
Energiankulutuksen 
tehostaminen –
”Otetaan löysät pois” 



Investoida vai ei, kas siinä kysymys



Säästöä ja tehokkuutta
• Energiansäästö on kulutuksen vähentämistä olosuhteita muuttamalla
• Energiatehokkuus on kulutksen vähentämistä olosuhteista muuttamatta
• Energiankulutus vaihtelee eri taloyhtiöiden välillä – toiset voivat saada isompia 

hyötyjä investoinneista kuin toiset, mutta kaikkien kannattaa panostaa 
asumistottumusten parantamiseen.

• Energiatehokkuustoimien tulee perustua tiedolle siitä, 
mikä ja kuka energiaa kuluttaa, ja kuluuko sitä sen verran kuin pitää.

• Energiankulutukselle kannattaa asettaa tavoitteet sen sijaan, että seuraa 
kulutuspiikkejä, eli reagoi vasta vikoihin.

• Sopimalla yhdessä energiankulutustavoitteista ja avaamalla kustannusten 
syntymistä saadaan asukkaat sitoutumaan energiatehokkuustavoitteisiin

• Lähes 100%:n varmuudella taloyhtiössä on ns. matalalla roikkuvia hedelmiä, 
jotka kannattaa ja pitää korjata ennen suurempiin hankkeisiin ryhtymistä



Sähköä ilmassa?
• Kiinteistön valaisinten päivitys LED-

tekniikkaan
• Liiketunnistimet
• Hämäräkytkimet, ajastus
• Saunavuorojen tiivistäminen -> onko 

saunavuorojen hinta kohdallaan?
• Turhien sähköjärjestelmien 

poistaminen
• Sähkösopimus vihreäksi?
• Kulutuksen seuranta



Vesi on vettä sakeampaa
• Vedenkulutuksen merkitys 

lämpölaskun suuruuteen kasvaa 
energiatehokkuustoimien myötä

• Veden verkostopaineen oikea taso 
virtaamien avulla selville

• Onko veden lämmityskustannukset 
huomioitu vesimaksuissa (mitä 
yhtiöjärjestys sanoo?)

• Minkälainen veden kulutustaso on 
keskiarvoihin verrattuna – muistutus 
vedenkäytön sopivasta tasosta

• Onko kiinteistöllä vuotovahti?



Harakat pärjäävät 
omillaan
• Aktiivinen tiedottaminen 

oikeaoppisesta tuulettamisesta
• Korvausilmaventtileiden suodatinten 

vaihto/puhdistus ja oikeat asennot
• Ikkunatiivisteiden tarkistus ja vaihto
• Ilmanvaihtoasioiden huomioiminen 

huoneistoremonteissa
• Ilmanvaihtohormiston nuohous
• Ilmanvaihdon tasapainotus
• Ilmanvaihdon älyohjaus?
• Rakennevuotojen selvittäminen?



Löysät pois 
lämmityksestä
• Huoneistojen ja yleisten tilojen 

lämpötilat selvitetään mittaamalla
• Huoneistokierroksella kiinni rikkinäiset 

termostaatit
• Yhteinen päätös suosituslämpötilojen 

noudattamisesta
• Patteriverkoston säätökäyrän 

tarkistaminen
• Patteriverkoston tasapainotus
• Lämmitysjärjestelmän älyohjaus?



Suunnitelmallinen 
kiinteistönpito



Omistusasunto on elämän 
kallein yksittäinen ostos,
jonka arvon säilyminen 
vaatii kuitenkin jatkuvaa
taloudellista panostusta. 
Jokainen voi vaikuttaa 
näiden panosten 
suuruuteen.



Oma koti kullan kallis
• Asunto on iso investointi

• siihen sidotaan paljon rahaa
• koti on myös turvapaikka

• Yhteisöasuminen on usein omakotiasumista edullisempi 
ja käytännöllisempi ratkaisu

• Taloyhtiöllä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia 
osakkaiden omaisuudesta eli kiinteistön kunnosta ja 
yhtiön taloudesta

• Liian usein ennakoivan kunnossapidon sijaan 
on satsattu kiireellisiin korjauksiin

• kallista
• stressaavaa



Kotimme elinkaari on 
todennäköisesti alkanut
kauan ennen meitä, ja 
päättyy toivottavasti
vasta kauan meidän
jälkeemme.



Rakenneosien tekninen käyttöikä

RT 18-10922, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot

LVI-ja KH-kortiston kortit LVI 01-10424, KH 90-00403



Elinkaaren pidentäminen?

Kuva: Kathryn Watkins (Quizlet)
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Talous

Viestintä

Ylläpito

Korjaa-
minen

Tuntemalla talon 
tarpeet voidaan
vastikevaikutukset
pitää hallittuina. 
Osakkaita ei saa
saattaa
eriarvoiseen
asemaan, eikä
kohtuuttomaan
taloudelliseen
tilanteeseen.

Viestimällä
säännöllisesti, 
oikea-aikaisesti ja 
selkeällä yleiskie-
lellä vahvistetaan
osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta
ja nopeutetaan
päätösten
toteutusta.

Säännölliset
huoltokäynnit ja 
huoltokirjan
aktiivinen käyttö
mahdollistavat
paitsi yleiskunnon
pysymisen hyvänä
myös isompien
vikojen löytymistä
ajoissa.

Korjaamalla tai 
uusimalla
kiinteistöä tarkoi-
tuksenmukaisesti
saadaan kodeille
mahdollisimman
pitkä elinikä ja 
asukkaille
mukavat
olosuhteet.



Energiatehokkuus osana
elinkaariajattelut
• Energiatehokkuus on lakisääteinen pakko

• Energiatehokkuusdirektiivi ohjaa mm. Maankäyttö- ja rakennuslakia ja sitä täydentävä
Rakentamismääräyskokoelmaa

• Lakia täydentävät mm. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja Ympäristöministeriön
asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista

• Velvoittavat energiatehokkuuteen niin uudis- kuin korjausrakentamisessa

• Energiatehokkuus on taloyhtiön osakkaiden etu hallittujen vastikekustan-
nusten vuoksi, mutta sillä on myös imagovaikutusta

• Hyvin hoidettu ja ajan hermolla oleva yhtiö on kiinnostava myös ostajille
• Sijainnin, sijainnin, sijainnin rinnalle on nousemassa energia, energia, energia

• Iso korjausvelka heikentää yksittäisten asuntojen myytävyyttä ja vaikuttaa siten viime
kädessä kiinetistön vakuusarvoon



Elinkaaren ylläpito ja 
jatkaminen vaatii katseen
nostamista horisonttiin ja 
jatkuvaa panostusta -
myös taloudellista.



Hyvin suunniteltu on vähintään 
puoliksi tehty

Kuva: A-Insinöörit



Suunnitelmallisuuden hyötyjä
• Osakkaiden tahtotila ja yhtiön kunto on tiedossa
• Hankkeiden suunnittelulle jää riittävästi aikaa

• Energiatehokkuuden parantamistoimet
• Kilpailutus ehditään tehdä kunnolla

• Löydetään korjauksille hyvä ajoitus ja toteutusjärjestys
• Korjausten/parannusten yhdistäminen samaan projektiin tuo usein 

säästöjä toteutuksessa
• Oikealla järjestyksellä vältetään uudelleen tekeminen ja varmistetaan 

haluttu lopputulos, esim. ikkunaremontti, ilmanvaihdon ja 
lämmitysjärjestelmän säätö

• Osataan tehdä tulevia remontteja helpottavia varauksia, esim.
• Kattoremontin yhteydessä riittävä räystäspituus, jos suunnitteilla 

julkisivun lisäeristäminen
• Kattomateriaali ja valmiit reititykset aurinkosähköjärjestelmää ajatellen
• Putkiremontin yhteydessä varaukset ilmanvaihdon lämmön 

talteenottoa varten
• Yllättävätkin tilanteet helpompi hoitaa
• Vastikevaikutukset pysyvät hallittuina



Elinkaariajattelussa 
kaikella on aikansa 
ja jokaisella on 
paikkansa.



Kiinteistönpidon työnjako

Osakas/asukas

Yhtiökokous

HallitusIsännöitsijä

Huolto

- Huolehtii vastuulleen kuuluvien 
rakenneosien ja järjestelmien ylläpidosta 
ja korjauksesta

- On velvollinen ilmoittamaan vioista 
yhtiölle - vioittunutta 
patteritermostaattia ei tarvitse hävetä!

- Hyväksyy 
vuosikorjausbudjetin

- Päättää isompien 
korjausten laajuudesta 
ja aikataulusta

- Päättää taloyhtiön 
strategiasta

- Valitsee kiinteistönpidon kumppanit
- Valmistelee ja toimeenpanee 

yhtiökokouksen päätökset
- Valvoo sovittujen tehtävien toteutumista
- Laati KPTS:n ja budjetin

- Huolehtii sopimuksen 
mukaisesti päivittäisestä 
valvonnasta ja toimeksiannoista

- Raportoi hallitukselle 
energiankulutuksesta ja 
korjaustoimista

- Huolehtii sopimuksen 
mukaisesti kiinteistön 
huolto- ja korjaustoimista

- Raportoi isännöintiin 
mm. 
energiankulutuksesta ja 
isommista vioista

- Ylläpitää huoltokirjaa



Suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluja

Vastuunjako-
taulukko

Kuvaa, kenen vastuulle 
minkäkin rakenneosan tai 
järjestelmän hoito kuuluu

Yhtiöjärjestyksessä 
voidaan määritellä 

poikkeavia käytäntöjä 
lain sallimissa rajoissa 

Täydentää AsOy-lakia ja 
velvoittaa yhtiöitä

Onko vastuunjako sopiva 
yhtiön asukkaat ja 

ominaisuudet 
huomioiden?

Saatavilla sähköisesti 
www.vastuunjako.fi

Kiinteistönpidon  
sopimukset

Hallitus vastaa siitä, että 
yhtiöllä on riittävän osaavat 
kumppanit toteuttamassa 

kiinteistönpitoa (isännöinti, 
huolto, vakuutusyhtiö, muut)

Kiinteistönpidon roolit ja 
tehtävät on syytä sopia 

kirjallisesti

Yhtiön sopimuskumppanit 
tulee tuntea kaikkien 

ylläpitoa vaativien 
järjestelmien osalta

Sopimuksia tulee tarkistaa 
määräajoin, 

palautekeskustelut auttavat 
toimittajaa ylläpitämään 
toivotun palvelutason

Asukkailla tulee olla 
yhteystiedot ja 

toimintaohjeet vikatilanteita 
varten

Huolto-ohjelma ja 
huoltokirja

Huolto-ohjelmaan kirjataan 
kiinteistöhuollon tavoitetasot, tehtävät ja 

niiden vastuut ja rytmi, jonka pohjalta 
huoltoyhtiö voidaan killpailuttaa ja sen 

suoritusta valvoa

Huoltokirjassa seurataan huolto-
ohjelman mukaisten tehtävien 

toteutumista ja kirjataan kiinteistöllä ja 
huoneistoissa tehdyt ei-suunnitellut 

huolto- ja korjaustoimet

Kirjataan ja seurataan 
energiankulutuslukemia, voidaan lukea 

suoraan järjestelmään

Sisältää tyypillisesti myös asukasluettelon 
ja esim. avainhallinnan huoltoyhtiön 
sopimuksen laajuuden mukaisesti

Sähköisiä järjestelmiä esim. Tampuuri, 
HouseOptima, Kiinteistöveli

Kiinteistönpitokirja

Rakennusmääräyskokoelman osan 
4 määrittämä Rakennuksen 

käyttö- ja huolto-ohje, jonka 
tavoitteena on ohjata 

elinkaariajatteluun

Asiakirjakokonaisuus, joka sisältää 
kaikki kiinteistön kunnossapidolle 
olennaiset lähtötiedot, tavoitteet, 

tehtävät ja ohjeet omistajalle, 
huollolle ja asukkaille

Ns. Talokansioon kootaan näistä 
omistajalle ja asukkaalle 

olennaiset asiakirjat

Pakollinen uudiskohteissa ja 
rakennuslupaa vaativien 

korjaushankkeiden yhteydessä

Haastavaa kokonaisuus, joka 
toteutusmuoto on vapaa

Kuntoarvio, PTS

ja korjausohjelma

Määrämuotoinen, rakenteita rikkomaton 
asiantuntijaryhmän laatima selvitys 

asukaskyselyn ja korjaus- ja 
huoltodokumentaation sekä 
kiinteistökäynnin pohjalta

Sisältää arvion kiinteistön pitkän aikavälin 
korjauksista karkealla hinta-arviolla (PTS 

= Pitkän Tähtäimen Suunnitelma) 

Voidaan täydentää samalla kertaa 
erilaisilla lisäkartoituksilla (märkätilat, 

sähköautojen lataus, energia)

Kuntoarviossa voi nousta esille tarve 
teettää tarkempi kuntotutkimus 

yksittäiselle järjestelmälle, mm. salaojat, 
putkisto

Korjausohjelma voidaan laatia PTS:stä 
valittujen remonttien pohjalta 

kustannuksia ja toteutusvaihtoehtoja 
tarkentaen

Hallituksen kunnossapito-
tarveselvitys (KPTS), 

korjaushistoria

KPTS: yhtiökokouksessa 
esitettävä ylätason selvitys 

seuraavien viiden vuoden ja 
kaikista tehdyistä 

korjaustöistä

KPTS perustuu hallituksen 
näkemykseen, mutta 

kannattaa pohjata 
kuntoarvioon/PTS:ään

KPTS:n töille on hyvä kirjata 
erillinen varaus 

vuosibudjettiin, tai niille on 
tehtävä oma rahoituspäätös

Yhtiön korjaushistoria kertoo, 
missä elinkaaren vaiheessa 

mikäkin järjestelmä ja 
rakenneosa on

Korjaushistoria ohjaa KPTS:ää
ja täydentyy toteutettujen 

töiden valmistuessa

Taloyhtiöstrategia

Strategiassa yhdistyvät 
osakkaiden tahto ja 

kiinteistön ominaisuudet 
taloyhtiön kehittämistä 

ohjaavaksi kokonaisuudeksi

Strategia antaa viitekehyksen 
taloyhtiön kehittämiselle ja 

ylläpidolle koko sen 
elinkaaren ajalle

Hallitus ja isännöinti 
edistävät ja valmistelevat 

tulevia hankkeita strategian 
hengessä

Strategiassa voidaan sopia 
myös mm. 

energiankulutuksen 
tavoitteista 

Strategian pohjalta voidaan 
laatia toimintasuunnitelma, 
joka on KPTS:ää laajempi 

kokonaisuus



Elinkaaripakin tärkeimmät työkalut

• Taloyhtiöstrategialla saadaan vahvempi käsitys 
yhteisestä tahtotilasta, ja remonttien edistäminen helpottuu

• Voidaan määritellä osakkaiden kanta energiankulutustavoitteisiin, 
lämmitysmuotoon, omavarasuuteen jne.

• Energiatehokkuusvaade sisältyy kaikkiin korjauksiin
• Kuntoarvion pohjalta tehtävä PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma antaa 

aikajanan tulevaisuuteen, jonka pohjalta teetetään tarvittaessa 
kuntotutkimuksia

• PTS:stä nostetaan Kunnossapitotarveselvitykseen (KPTS) 
lähivuosien projektit, ja aloitetaan niiden suunnittelu

• Hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu, rahoituksen suunnittelu, 
hankeviestintä


