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Kaupungin hiilineutraaliustavoitteet (Hiilineutraali 
Helsinki 2030)
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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

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



Koutsi ja energia-aiheinen 
verkkokurssi, 
https://koutsi.hsy.fi/
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Hel.fi/energiaremontti
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Miten päästä alkuun
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Energiatehokkuutta voi parantaa 
monella tavalla
MLP, IVLP, PILP, aurinkopaneelit, aurinkokalvot, aurinkokeräimet, LTO, 
jäteveden lämmöntalteenotto, julkisivun lisäeristys, energiatehokkaat 
ikkunat, ikkunoiden tiivistys, älykäs lämmityksen ohjaus, älytermostaatit, 
lämmitysverkoston tasapainotus, lämmitysverkoston huuhtelu, 
energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet, ilmanvaihdon ohjauksen optimointi, 
energiatehokas valaistus, sopivat lämpötilat, vettä säästävät 
vesikalusteet, paineenalennusventtiili, huoneistokohtaiset vesimittarit, 
saunavuorojen tehostus, saattolämmityksen ohjaus, tiedottaminen…

13



Viestintä

Nykytilan selvittäminen ja kulutuksen vähentäminen
Hankkeen alkuvalmistelut

Energiakartoitus
Hankesuunnittelu

Toteutussuunnittelu
Urakan valmistelu ja urakka

Seuranta ja takuuaika

1
2

3
4

5
6
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Yleisiä vinkkejä energiaremonttiin
• Tärkeintä rakennuksen kunnossapidossa on pitkäjänteisyys ja strategisuus
• Pitkän tähtäimen suunnitelma, eli PTS
• Tehokas viestintä osakkaille ja asukkaille alusta lähtien määrittelee onnistumista 

todella paljon
• Kannattaa hyödyntää ulkopuolista osaamista
• Muista energiatoimet myös muiden remonttien yhteydessä!



Nykytilan selvittäminen ja 
kulutuksen vähentäminen

Aina ennen lämmitysjärjestelmäremonttia on kannattavaa ja järkevää 
toteuttaa ensin toimenpiteitä, jotka vähentävät taloyhtiön energiankulutusta.

• Päivittäkää tarvittaessa PTS ja kuntoarvio
• Hankkikaa energiankulutustiedot
• Missä kunnossa nykyiset järjestelmät ja rakenteet:

• Ikkunoiden tiivisteet
• Lämmitysjärjestelmän nykykunnon selvittäminen
• Sisälämpötilojen tarkistamien
• Veden kulutuksen vähentäminen
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2 Hankkeen alkuvalmistelut

Viestikää energiaremontin selvittämisestä, miettikää remontin tavoitteita 
ja roolitus ja tehkää alustavia selvityksiä. 

• Määritelkää tavoitteet
• Pohtikaa, miten hanke viedään läpi, miten siitä viestitään ja kuka tekee 

mitäkin
• Selvittäkää alustavasti rahoitusvaihtoehtoja

• Energiahankkeisiin saatavilla myös vihreää lainaa
• Jos kyseessä on maalämpö, tehkää alustava selvitys rakennettavuudesta

https://lomake.hel.fi/maalampokaivon-rakennettavuusselvitys


Energiakartoitus

Hankkikaa laitetoimittajasta riippumaton puolueeton selvitys osaavalta 
taholta ja tutustukaa sen tuloksiin.

• Valmistelkaa tarjouspyyntö
• Konsultti esittelee kartoitustulokset hallitukselle ja hallitus viestii osakkaille 
• Kannattavuuteen olisi hyvä saada muitakin lukuja kuin takaisinmaksuaika:

• Oleellisempia kysymyksiä ovat:
• Mikä on investoinnin tuotto?
• Voidaanko energiainvestointi toteuttaa vastikeneutraalisti?

• Selvitys- ja suunnittelutyössä ei kannata säästää!
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Prosessi meidän kanssamme
1. Taloyhtiö ottaa yhteyttä

• Vastaamme kysymyksiin
• Pyydämme tarvittaessa lisätietoja

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

16.9.2022 Etunimi Sukunimi 20



Ratkaisuista
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Ensin minimoidaan kulutus

• Mitä vähemmän lämpöä kuluu, sitä 
pienemmäksi lämmitysjärjestelmän 
voi mitoittaa
 säästöä energiakustannuksissa, 
tehomaksuissa, investoinnissa
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Vaikutukseltaan pieniä toimenpiteitä
• Lämmitysverkoston tasapainotus ja/tai huuhtelu
• Valaistuksen älykäs ohjaus sekä LEDit
• Vedenkulutuksen vähentäminen

• Karkeasti 30 % vedensäästö -> 10 % energiansäästö
• Porehanat/-suuttimet, kulutusseuranta, vuotovahdit, 

paineenalennusventtiili…
• Sisälämpötilojen tarkistus

• Yhden asteen tiputus lämpötilassa vastaa noin 5 %:n 
säästöä 

• Automaatioiden tarkistaminen ja optimointi
• Saunavuorojen tiivistäminen
• Asukkaille tiedottaminen energiatehokkaasta 

asumisesta
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Eivät vaadi 
investointia

Lyhyt 
takaisinmaksuaika 
ja edullinen 
investointi



Vaikutukseltaan keskisuuret toimenpiteet

• Yläpohjan lisäeristys
• Ulkoseinän lisäeristys
• Ikkunoiden uusiminen
• Jäteveden lämmöntalteenotto
• Aurinkokeräimet
• Ikkunoiden tiivisteiden tarkistaminen/uusiminen
• Älykäs lämmityksenohjaus

• Säästää energiaa ja pienentää tehohuippua
• Tasaisemmat sisälämpötilat
• Tarjolla myös palveluna, joissa palveluntarjoaja ottaa riskin

• Aurinkopaneelit
• Nykylainsäädäntö mahdollistaa myös sähkö jakamisen 

osakkaille (=hyvityslaskentamalli)
24

Kannattavuus 
vaihtelee ja riippuu 
usein toimenpiteen 
ajoituksesta

Käytännössä aina 
taloudellisesti 
kannattavia



Vaikutukseltaan suuret toimenpiteet

• Lämmitysjärjestelmän muutokset, esim.
• Maalämpö

• Rinnalla voidaan myös toteuttaa 
maaviilennys

• Ilma-vesilämpöpumppu
• Poistoilman lämmöntalteenotto

• Vaatii koneellisen ilmanvaihdon
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Suuret alkukustannukset, 
mutta merkittävät 
säästöt. Todella 
kannattavia investointeja 
taloyhtiöille



Kivelänkatu 1

Vuosi Kivelänkatu 1, € Identtinen 
naapuritalo, €

Säästö, %

2013 7 826 12 949 40 %
2014 7 477 12 319 39 %
2015 7 674 12 121 37 %
2016 7 796 13 785 43 %
2017 7 110 14 393 51 %
2018 7 808 14 754 47 %
2019 7 833 16 470 52 %
2020 6 323 15 720 60 %

Vuosi Kivelänkatu 1, € Identtinen 
naapuritalo, €

Säästö

2013 7 826 12 949 40 %
2014 7 477 12 319 39 %
2015 7 674 12 121 37 %
2016 7 796 13 785 43 %
2017 7 110 14 393 51 %
2018 7 808 14 754 47 %
2019 7 833 16 470 52 %
2020 6 323 15 720 60 %
*Takaisinmaksuaika 8 vuotta   

Kivelänkatu 1, Töölö
Maalämpö ja maaviilennys

http://www.navea.net/maalampo.html



Hiihtomäentie 18, Hertoniemi
Rakennusvuosi: 1956
Asuntojen määrä: 55

Energiaratkaisut:
• Maalämpö
• Uudet ikkunat
• Vihreä sähkö

-> Kiinteistö on hiilineutraali energiankulutuksen osalta

Kannattavuus
• Laina maksetaan säästöillä -> vastikeneutraali

Lisätietoja (linkki)

https://helsinginilmastoteot.fi/energiaremontti-herttoniemessa/


Vastauksia 
ennakkokysymyksiin
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Vastauksia ennakkokysymyksiin
1. Onko Länsi-Herttoniemessä alueita, 

mihin ei voi laittaa maalämpöä?
• Naapurin lupa tarvitaan, jos porataan 

lähemmäksi kuin 7,5 m
• Herttoniemessä on vain vähän maanalaisia 

tiloja tai tilavarauksia
• Alustavan rakennettavuusselvityksen voi 

tehdä täällä: 
https://lomake.hel.fi/maalampokaivon-
rakennettavuusselvitys

• Uuden ohjeistuksen mukaan myös yleisiä 
alueita voi tietyin rajoituksin käyttää
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Vastauksia ennakkokysymyksiin
2. Miten monta reikää tarvitaan kerrostaloille per rakennettu 

m2, tms yksinkertainen mitoitusapu?
• Hyvin karkeana sääntönä 1 lämmitetty m2 vastaa n. 1 porausmetriä

• Tähän kuitenkin vaikuttaa mm. rakennuksen energiatehokkuus
• Kaivojen syvyys tyypillisesti 300-350 m

• Ylen uutinen 21.3. Rototec: ”Jos tässä puhutaan viidestä kaivosta 600 metriin, väitän, että 
siitä tulee silti erittäin kustannustehokas verrattuna kaukolämpöön”

3. Onko syvälämpö jo mahdollista?
• Tällä hetkellä ei vielä taloudellisesti kannattavaa porata esim. 1-2 km 

syvyisiä kaivoja
• Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja parin vuoden päästä tilanne voi olla eri
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Vastauksia ennakkokysymyksiin
4. Voiko taloyhtiöt tehdä yhteisiä hankkeita, onko edes 

järkevää?
• Vaatii vuoropuhelua ja aktiivista otetta
• Espoossa kolme taloyhtiöitä oli yhdessä kilpailuttanut ja toteuttanut 

maalämmön
• Jokaisella oma järjestelmä
• Kustannuksissa säästettiin n. 100 000 €, kun esim. porauskalusto saatiin kerralla 

paikalle
5. Onko aurinkokeräimien (kuten aurinkopaneelit, mutta eivät 

kerää sähköä) yhdistäminen maalämpöön järkevää?
• Meidän käsitys on, että aurinkopaneeli on yleensä parempi vaihtoehto, 

mutta tähän ei ole yksiselitteistä vastausta
• Kannattaa tarkastella kokonaisuutta
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Keskustelua
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Lisätietoa
Neuvontapalvelu
Hel.fi/energiaremontti (Sivustolla nappi - Ota yhteyttä 
energia-asiantuntijaan)
tai energiaremontti@hel.fi

Tiimipäällikkö Energia-asiantuntija
Aleksi Heikkilä Tomi Rantala
aleksi.heikkila@hel.fi tomi.rantala@hel.fi
+358 40 540 3642 +358 40 674 2578
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Hel.fi/energiaremontti
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Lämmönkeruuneste
luovuttaa lämpönsä 
lämpöpumpussa 
kiertävälle 
kylmäaineelle
höyrystimellä. 
Kylmäaine höyrystyy.

Kompressori nostaa 
kylmäaineen 
painetta, jolloin sen 
lämpötila nousee. Kylmäaine luovuttaa 

lämpönsä lämmitys-
verkoston veteen 
lauhduttimella. 
Kylmäaine lauhtuu 
kaasusta nesteeksi.

Paisuntaventtiili alentaa 
nesteeksi lauhtuneen 
kylmäaineen painetta, 
jolloin sen lämpötila 
laskee.

Maapiiri / kaivokenttä / 
Lämmönkeruuneste 
(vesi + etanoli)

Lämpöpumppu / 
Kylmäainepiiri 
(kylmäaine)

Lämmitysverkosto / 
Patteriverkosto (vesi)

Lämpöpumppu

Kompressori

Paisuntaventtiili

Lämmityslaitteet/patterit

Miten maalämpö 
toimii?



Sähkön myynti

Siirto

Verot

Hyöty, kun 
vältetään 

verkosta osto

Hyöty sähkön 
myynnistä

Sähköenergia / 
paneelien tuotto Myyntivoitto

Myynnin kulut

• Paneelien tuotanto kannattaa pyrkiä hyödyntämään kiinteistössä (kiinteistö ja asukkaat), koska 
näin saatava hyöty on merkittävästi suurempi

• Myynnin oltava myös KHO:n päätöksellä ”satunnaista ja vähäistä”



Ota yhteyttä! Hel.fi/energiaremontti
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