
Taloyhtiön 
energiaekspertti
Aloitamme kello 17.30

Pidäthän mikrofonin pois päältä, kun et puhu

Jos haluat puheenvuoron, nosta kätesi niin annamme sinulle 
puheenvuoron sopivassa kohdassa

Chatissä voi käydä keskustelua ja pyrimme vastaamme kaikkiin sinne 
esitettyihin kysymyksiin

Tilaisuus tallennetaan



Taloyhtiön 
energiaekspertti
Luento 3: Ilmanvaihto, vesi ja rakenteet



Kurssin ohjelma
ja vetäjät
• 13.9.

Kurssin esittely
Taloyhtiö ja energia
Suunnitelmallinen kiinteistönpito

• 27.9.
Sähkö ja automaatio
Sähköautot taloyhtiössä

• 11.10.
Ilmanvaihto
Vesi

• 25.10.
Lämmitys
Ohjeet tenttiin

• 8.11.
Kurssin päätöstilaisuus
Kuulumisia muista taloyhtiöistä



Tämän illan ohjelma

17:30 Käsiteltyjen asioiden kertaus
17:45 Taloyhtiön ilmanvaihdon toimintaperiaatteet, hallinta 
ja seuranta Harri Heinaro, Motiva Oy
18:20 Julkisivujen, parvekkeiden, ikkunoiden ja ovien 
merkitys energiatehokkuudessa
18:55 Taloyhtiön vedenkulutus ja seuranta
19:20 Kotitehtävät, aikaa kysymyksille
Esitysten välillä pidetään jaloittelutauko



Taloyhtiön ilmanvaihdon 
toimintaperiaatteet, 
hallinta ja seuranta

Harri Heinaro, Motiva Oy



Julkisivujen, 
parvekkeiden, 
ikkunoiden ja ovien 
merkitys 
energiatehokkuudessa 
Ekokumppanit Oy



Taloyhtiön vedenkulutus 
ja seuranta

HSY Ilmastoinfo



Taloyhtiön 
käyttövesijärjestelmä
• Kiinteistöveteen kuuluu käyttövesi, 

viemärivesi ja hulevedet
• Vesi nousee verkostopaineen ansiosta 

kaikkiin huoneistoihin, tarvittaessa 
painetta voidaan kasvattaa tai alentaa

• Käyttövesi lämmitetään talon 
lämmitysmuodon mukaan 
kaukolämpöjärjestelmän 
lämmönvaihtimen tai esim. sähkökattilan 
avulla n. 55-asteiseksi

• Vesiyhtiön veloittama lasku pitää 
sisällään sekä käyttöveden tuonnin 
kiinteistöön että jäteveden ja huleveden 
käsittelyn maksun

hsy.fi/hsy/vesilasku
tampereenvesi.fi/asiakkaalle/laskutus

• Huom! Lämmitysverkoston ja lämpimän 
käyttöveden kierrot ovat erillisiä



Miten vedestä pitää 
laskuttaa?
• Vesikustannuksiin kuuluu vesilaitoksen 

laskuttamat perusmaksut, raakaveden hinta, 
jäteveden hinta, huleveden hinta sekä veden 
lämmittämisen kustannukset

Näistä määräytyy taloyhtiön kylmän vesilitran hinta

• Huoneistokohtainen, etäluettava mittaus ja 
laskutus pakollisia uusissa rakennuksissa ja 
rakennusluvan alaisissa putkiremonteissa 
(2020 ->)

Laskutuksen pohjalla olevien mittareiden on täytettävä 
mittalaitedirektiivin vaatimukset, ja niitä on pidettävä kunnossa
Kun etäluettavat, huoneistokohtaiset  mittarit on asennettu, laki 
ajaa yhtiöjärjestyksen ohi eli laskutus on tapahduttava 
mittarilukeman perusteella

• Ennen vuotta 2020 rakennetuissa tai 
linjasaneeratuissa taloissa vesi laskutetaan 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti esim. pääluvun 
mukaan

Jo aiemmin on mittarit pitänyt asentaa, mutta niiden mukaan ei 
ole ollut pakko laskuttaa

Vesilaskutus taloyhtiöissä – huoneistokohtainen vesimittari antaa jatkossa lukemat vesilaskutukselle 
- Kuhanen | Asikainen | Kanerva (kak-laki.fi)



Jos huoneistokohtausta 
mittausta ei ole…
• Yhtiöjärjestys kertoo, miten 

vesimaksu taloyhtiössä  kerätään
Maksuperuste
Veden hinnan määrittyminen (lämmin vesi 
jopa 3 x kylmän veden hinta)
Maksuväli
”Hallitus päättää” –sanamuoto yleinen 
kahden jälkimmäisen osalta

• Isoimmat haasteet, kun ei 
laskuteta mittarin mukaan:

Käyttö HSY:n alueella keskimäärin 137 
litraa, mutta vaihteluväli on iso 
(50-300 l/hlö/pvä) -> peukaloarvio 150 l
Lämpimän veden osuus jää usein 
huomioimatta hinnoittelussa -> Tyypillinen 
tapa laskea vesimaksun hinta on jakaa 
vuotuiset vesikustannukset pääluvulla ja 
kuukausilla



Mihin vesi kuluu?
• Käyttämästämme talousvedestä 

noin kolmasosa on lämmintä 
vettä, suihkussa jopa kaksi 
kolmasosaa

• Lämpimän veden käytön 
pienentäminen on helppo tapa 
pienentää kiinteistön 
energiankulutusta eikä vaadi 
isoja investointeja

• Lämmin vesi käytetään 
tyypillisesti energian 
kulutuspiikkien aikana eli 
aamuisin ja iltaisin

• Vedensäästö vähentää myös 
veden ja jäteveden 
puhdistamisen vaatimaa 
energiamäärää

Vedenkulutus - Motiva

45,0

17,5

15,0

15,0

7,5

Vedenkäytön jakautuminen

Hygienia Keittiö Pyykinpesu WC Muu



Energiatehokkuus 
vedenkulutuksessa ja 
vedensäästö
• Kartoitetaan yhtiön 

kokonaistilanne ja 
vesikalusteiden kunto

• Vettä säästävät vesikalusteet
• Kulutusseuranta osaksi arkea
• Ennakoiva huolto ja korjaus
• Poikkeamiin puuttuminen -

vuotovahti
• Vedenkäytön tavoitteet ja 

oikeudenmukainen 
hinnoittelu

• Vedenpaine kohdalleen
• Lämpimän käyttöveden 

lämpötilojen tarkistus



Energiatehokkuustoimet 
putkiremontin yhteydessä
https://www.kiinteistoposti.
fi/vuoden-paras-
putkiremontti-tehtiin-
helsingin-kalliossa/

• Putkiremontin suunnitteluvaihe on pitkä, 
ja sen aikana kannattaa pohtia myös 
energiatehokkuustoimia

• Luvanvaraisessa korjausrakentamisessa 
on aina pyrittävä energiatehokkuuden 
parantamiseen hankkeen aikana

• mahdollisimman vesipihit vesikalusteet, 
vedenpaineet ja virtaamat kohdilleen

• Samaan aikaan toteutettavaksi sopivia 
remontteja mm. sähkö- ja tietoliikenne, 
ilmanvaihto, lämpöpumppu, 
aurinkolämpö

• Keskusteltavia: talosaunat vs. 
huoneistosaunat, pyykkituvat

• Fiksu varautuu myös tuleviin toteutuksiin 
tekemällä tarvittavat varaukset 
suunnitelmiin, esim. lämmöntalteenotto, 
sähköautojen lataus



Taloyhtiön 
energiaekspertti

Mitä jäi käteen viime 
kerrasta, mitä tehdään 
seuraavaan kertaan?



Kysymyksiä kurssilaisilta

Tentin laskutehtävässä puuttui tieto veden lämmittämiseen 
tarvittavasta energiamäärästä. Tieto löytyy kappaleesta, 
mutta lisäsimme sen. 
Tentin kysymykset 21 ja 22 on nyt hiukan uuden näköisiä.



Kotitehtävä 3: Koutsin tehtävät/kappaleet  
Ilmanvaihto
Vesi

Bonustehtävä: Treenaa tenttiä!
https://koutsi.hsy.fi/wp-
content/uploads/2022/10/tentin-
kysymykset-2022.pdf



OTA YHTEYTTÄ

koutsi.hsy.fi
energianeuvonta.fi

Instagram: @ilmastoinfo
Twitter: @ilmastoinfo
Facebook: facebook.com/ilmastoinfo

neuvoo.fi
taloyhtioneuvonta.fi

Instagram: @ekokumppanit
Twitter: @ekokumppanit
Facebook.com/raneneuvoo




