
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



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



Taloyhtiön 
energiaekspertti
Luento 4: Lämmitys



Tämän illan ohjelma

17:35 Lämmönjakohuonevideo
https://youtu.be/S7l5-exO8Rk
17:50 Pää-, sivu ja hybridilämmitysjärjestelmät taloyhtiössä
18:15 Patteriverkoston toiminta, kunto ja perussäätö
18:45 SENDER-hanke esittäytyy
19:15 Lämmityksen matikkaa + kotitehtävät kappaleesta Lämpö

Esitysten välillä pidetään jaloittelutauko



Lämmönjakohuonevideo

Jatkamme 17.50 
seuraavasta aiheesta



Pää-, sivu- ja hybridi-
lämmitysjärjestelmät
taloyhtiössä

Ekokumppanit Oy



Patteriverkoston toiminta, 
kunto ja perussäätö

Helsingin Laskentasäätö
Visa Kukkonen



Sähkön 
kulutusjoustopilotti
SENDER

VTT Matti Aro



Energiaekspertin matikka

HSY Ilmastoinfo



Energiatehokkuustyön
peruskivi on 
kulutusseuranta
• Taloyhtiön on viisasta kerätä kulutuslukemat lämmityksen, 

kulutussähkön, veden ja muiden mahdollisten
energiamuotojen osalta ja hyödyntää lukuja
energiatehokkuuden suunnittelussa

• Absoluuttinen energiankulutus ei kerro vielä paljon
• Yhtiön varustelutaso
• Sääolosuhteet
• Muutokset

• Vasta vertailu antaa meille käsitystä siitä, onko 
kulutuksemme suurta vai pientä, ja mihin suuntaan se on 
kehittymässä

• Energiayhtiöiden palveluista on saatavilla kulutuslukemia
eri tarkkuuksilla

• Luvut on tarvittaessa muutettava vertailukelpoiseen
muotoon



Lämpötilan normeeraus
• Ulkolämpötila vaikuttaa kulutukseen

• Ulkolämpötila ohjaa patteriverkoston
menoveden lämpötilaa

• Auringosta saatava ilmaislämpö vaikuttaa
lämmöntarpeeseen

• Eri vuosien lämpötilavaihtelut
sääkorjataan eli normeerataan
vertailun mahdollistamiseksi

• Korjauskertoimet eri alueille on laskettu ns. 
normaalivuoden mukaan (keskiarvo 1981-
2010)

• Perustuu sisä- ja ulkolämpötilojen eroon, 
joka korreloi energiankulutuksen kanssa 

• Energiayhtiö ilmoittaa usein sekä
absoluuttisen että normeeratun
kulutuksen

• Jos saatavilla ei ole normeerattua lukua,
pitää ottaa laskin käteen

• Lämmitystarveluvut - Ilmatieteen laitos
• Lämpöenergiankulutuksesta erotellaan

tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuudet
• Vain tilojen lämmityksen osuus sääkorjataan

Tilojen 
lämmitys 

kWh

Lämmitys-
tarveluku

(norm/vrt)

Veden 
lämmitys 

kWh

Normee-
rattu

kulutus 
kWh



Ominaiskulutukset
• Ominaiskuutus on kiinteistön

kokonaiskulutuksen suhde valittuun
vertailusuureeseen

• Vesi: litraa/henkilö
• Sähkö: kWh/m³ tai kWh/m²
• Lämpö: kWh/m³/a
• Valittiinpa mikä suhdeluku tahansa, pitää

verrata
aina samaa lukua!

• Lämpöindeksin muutokset kertovat
kiinteistön energiankulutuksen
kehityssuunnan

• Jos suunta nouseva
• Toimivatko laitteet, kuten pitää? 
• Karkaako lämpö jonnekin?
• Onko taloon muuttanut lisää väkeä? 
• Vastaavasti energiatehokkuustoimien

onnistuminen näkyy lämpöindeksin
pienentymisenä



Kotitehtävä 4: 
Koutsin tehtävät/kappaleet
Lämpö

Bonustehtävä: Laske oman taloyhtiön lämpöindeksi! 
Tarvittavat luvut löytyvät tilinpäätöksestä.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=oEqxlSYQkkKk3XyTluBylvxSDjZRWelLiWiGs9uELyVU
Mjg3RTQ5MklKWDM3RkNPQzlIT0kxUVhPNi4u



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




