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ENERGIATEHOKKUSTARKASTUS
▪ Lämmöntuotanto, ilmanvaihto ja olosuhteet

▪ Varmennetaan laitteiden kunto ja oikea käyttö

▪ Tarkastetaan mm.
▪ Säätölaitteet 

▪ Säätökäyrät 

▪ Asetusarvot

▪ Venttiilien ja pumppujen kunto ja toiminta

▪ Siirtimen tiiveys

▪ Paisuntasäiliön paine

▪ Lämpötilat

▪ LTO: toiminta

▪ Opastetaan huoltoa laitteiden käytössä

▪ Analysoidaan energiankulutusta

▪ Raportoidaan

▪ Viat, virhekäytöt

▪ Suositukset ja muutosehdotukset

▪ Vikaantuneet laitteet ja tulevat uusimistarpeet

▪ Lisäselvitysehdotukset



As Oy Lapuan Pyynpuisto
Havainnot

• Käyttöveden paine on korkea 6,5bar. Suositellaan vakiopaineventtiilin asentamista vesimittarin 

jälkeen. Oikea painetaso on noin 4bar.

• Suositellaan kalvopaisunta-astian esipaineen tarkastusta sekä lisäämään tarkastus pvm. sekä 

esipaineen määrä astian kylkeen.

• Kl Painemittari RIKKI

• Kaukolämmön tuloputken painemittari on rikki. Se tulee uusia. Suositellaan uusimaan Tulo- ja 

menopuolen painemittarit lämmönkestävyydeltään +130 asteiseksi.

• Lämpötilat: Asunto B1 24°C, asunto A3 25°C (suositus 21-22°C)

• Osassa asunnoissa vesimittarit ”sirisevät”. Syytä seurata tilannetta.

• Kaukolämpökeskus on vuodelta 2003 eli 18 vuotta vanha. Suositellaan varautumaan 

lämpökeskuksen kokonaissaneeraukseen. 

• Lattialämmitys-, sulku- ja linjasäätöventtiileiden kunto: Alkuperäiset huoneistokohtaiset sähköllä 

ohjatut NEREUS 151000VA säätöventtiilit, joista osassa vikaa tai sitten järjestelmään on kertynyt 

ilmaa, koska joissain huoneistoissa on talvella vain n. 17°C lämmintä.



As Oy Lapuan Pyynpuisto

Suositeltavat lisäselvitystarpeet mahdollisen energiatehokkuuden parantamiseen

• Huomioiden yhtiö nykyinen lämmöntuotantojärjestelmä (kaukolämpö) sekä lämmönsiirtimien ikä 

on taloyhtiön järkevää lähteä selvittämään olemassa olevan lämmöntuotantojärjestelmän 

uusimista. Samassa yhteydessä kannattaa selvittää vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien 

(maalämpö, ilmavesilämpöpumppu, aurinkolämpö ja -sähkö) toteutusmahdollisuudet sekä niiden 

kannattavuus.

• Rakenteet yhtiössä ovat sen ikäisiä ja siinä kunnossa ettei niiden osalta ole havaittavissa tällä 

hetkellä taloudellisesti kannattavia energiatehokkuusinvestointeja.

Arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen 

alkuperäisen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin). 

• Huomioiden yhtiö rakennusvuosi / alkuperäinen lämmitysmuoto (kaukolämpö) on yhtiöllä erittäin 

vaikeaa toteuttaa sellaisia energiatehokkuuden parannustoimenpiteitä joiden myötä rakennusten 

E-luku paranisi ARAn energia-avustusten saamiseksi edellytetyn määrän eli 36 % rakennuksen 

rakentamisajankohdan mukaisesta tasosta.



As Oy Mannerheimintie 1
Havainnot

• Kl Painemittari RIKKI: Kaukolämmön tulo- ja paluuputken painemittareista ovat lasit rikki. Mittarit 

tulee uusia lämmönkestoltaan +130 astetta kestäviksi.

• Säätöventtiili LÄMPÖTILA HUOJUU: Käyttövesiverkoston menoveden lämpötila huojuu 51-

65C°:n välillä. Säädön toiminta tulee tarkastaa / huojumisen syy on selvitettävä. Tarvittaessa 

säätö on korjattava/ viritettävä uudelleen. 

• Lämmönjakohuoneesta puuttuu ajan tasalla oleva kytkentäkaavio. Suositellaan ottamaan yhteyttä 

urakoitsijaan ja pyytämään toimittaa laminoitu kytkentäkaavio lämmönjakohuoneen seinälle.

• Kalvopaisunta-astian esipaine pitäisi tarkastaa ja lisätä tarkastus pvm. ja esipaineen määrä astian 

kylkeen.

• Ledikäyttöisten pylväsvalojen hämäräkytkimessä vikaa, koska valot olivat päällä kevätaamuna 

12.5.21 n. klo 9. Suositellaan korjaamaan/vaihtamaan valaisimet.

• Kaukolämmön ulkoanturi hyvällä sijainnilla, mutta ei ole kiinnitetty seinään.

• Kaukolämmön runkolinjan eristystyöt hieman puutteelliset

• Käyttöveden paine on korkea 5bar. Suositellaan vakiopaineventtiilin asentamista vesimittarin 

jälkeen. Oikea painetaso on noin 3,5-4bar. 

• Lämpimän käyttöveden pumppu oli pois päältä Ke 12.5.21 tarkastuskäynnin aikana, joka on 

aiheuttanut sen, että käyttövesiverkoston menovesi on ollut liian korkea jopa n.74°C ja paluuvesi 

on ollut liian alhainen n. 20°C. Trendikäyrän mukaan tämä tilanne on ollut vähintään 4vrk 

(maksimihistoria-arvo). Suositellaan tarkastamaan pumpun toiminta.



As Oy Mannerheimintie 1

Suositeltavat lisäselvitystarpeet mahdollisen energiatehokkuuden parantamiseen

• Kannattaa selvittää vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien (maalämpö, ilmavesilämpöpumppu, 

aurinkolämpö ja -sähkö) toteutusmahdollisuudet sekä niiden kannattavuus. KL-järjestelmän 

uusimiselle ei ole tällä hetkellä iän tai kunnon puolesta tarvetta

• Lisäksi yhtiön on syytä selvittää vesikattoremontin toteuttamista / yläpohjan lisäeristämistä 

johtuen mm. puuttuvasta aluskatteesta. Jos yhtiö päättää ryhtyä vesikattoremonttiin on yläpohjan 

mahdollisen lisäeristyksen myötä mahdollista hakea /saada energia-avustusta kyseiselle 

hankkeelle 10 % / 25 % investointikustannuksista. Avustusosuus riippuu siitä kuinka paljon 

yläpohjan eristystasoa mahdollisesti parannetaan.

Arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen 

alkuperäisen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin). 

• Huomioiden yhtiö rakennusvuosi / alkuperäinen lämmitysmuoto (öljylämmitys) on yhtiön E-luku 

parantunut historian aikana mm. kaukolämpöön siirtymisen myötä jo niin paljon että yhtiöllä on 

erittäin hyvät mahdollisuudet saada energia-avustusta sellaisiin hankkeisiin jotka parantavat 

rakennuksen energiatehokkuutta. 



As Oy Hakalahti 1
Havainnot

• Käyttöveden paine on 4,5bar. Suositellaan vakiopaineventtiilin asentamista vesimittarin jälkeen. 

Oikea painetaso on noin 3,5-4 bar. Pudotus oikeaan painetasoon tulee tehdä portaittain noin 0,5 

bar pudotuksina 2-3 viikon välein.

• Kalvopaisunta-astian esipaine olisi hyvä mitata ja lisätä tarkastus pvm. ja esipaine astian kylkeen.

• Lämpötilat: UVV 24°C (suositus 17°C), irt. varastot 25°C (suositus 17°C), porraskäytävä 26°C 

(suositus 17°C), Asunto B20 27 talvella ollut 24°C (suositus 22-°C) kerhohuone 25°C (suositus 

22°C) pesula 25°C(suositus 21-23°C) kuivaushuone 30°C 

• Sulatusvastukset molempien talojen kattokaivoissa, Termostaatti säädetty (-10°C)- (+2°C) astetta. 

Suositellaan muuttamaan arvot (-3°C) - (+3°C)

• Sisävalot kellareissa ja porraskäytävissä: Lamput  pääasiassa hehkulamppuja tai 

energiansäästölamppuja. Suositellaan vaihtamaan lamppuja energiatehokkaampiin led-

lamppuihin sitä mukaan kun lamppuja hajoaa.



As Oy Hakalahti 1

Suositeltavat lisäselvitystarpeet mahdollisen energiatehokkuuden parantamiseen

• Yhtiön kaukolämpölaitteisto on uusittu vuonna 2014 joten järjestelmän uusimiselle ei vielä ole 

tarvetta iän puolesta. Taloyhtiön kuitenkin järkevää selvittää lähitulevaisuudessa vaihtoehtoisten 

lämmitysjärjestelmien (maalämpö, ilmavesilämpöpumppu, PILP,  aurinkolämpö ja -sähkö) 

toteutusmahdollisuudet sekä niiden kannattavuus.

• Rakenteet yhtiössä ovat sen ikäisiä ja siinä kunnossa ettei niiden osalta ole havaittavissa tällä 

hetkellä taloudellisesti kannattavia energiatehokkuusinvestointeja.

Arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen 

alkuperäisen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin). 

• Huomioiden yhtiö rakennusvuosi / alkuperäinen lämmitysmuoto (kaukolämpö) on yhtiöllä erittäin 

vaikeaa toteuttaa sellaisia energiatehokkuuden parannustoimenpiteitä joiden myötä rakennusten 

E-luku paranisi ARAn energia-avustusten saamiseksi edellytetyn määrän eli 32 % rakennuksen 

rakentamisajankohdan mukaisesta tasosta.



Vertailu vastaaviin kiinteistöihin

As Oy Hakalahti 1

As Oy Lapuan Pyynpuisto

Keskimäärin:

L: 44,1 kWh/Rm3

V: 120 l/as,vrk

S: 2,71 kWh/Rm3

As Oy Mannerheimintie 1
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ENERGIATEHOKAS REMONTTI -

TARUA VAI TOTTA?
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ENERGIAREMONTIT JA ENERGIATEHOKKUUSRATKAISUT

▪ Missä olemme?

▪ Mihin pyrimme?

▪ Mitä voimme tehdä?

▪ Missä järjestyksessä tehdään?

▪ Mihin kannattaa panostaa ja mihin ei?

▪ Mikä on optimaalinen kokonaisuus huomioiden eri vaihtoehdot?



• Tekniset järjestelmät
- lämmitysjärjestelmä

- ilmanvaihtojärjestelmä

- vesijärjestelmä

- sähköjärjestelmä

- verkostojen tasapaino

• Rakenteet
- seinät, ikkunat, ovet

- ylä- ja alapohja

• Järjestelmien käyttö ja huolto
- säätökäyrä

- asetusarvot

- aikaohjelmat

- laitteiden kunnossapito

• Kulutuksen seuranta
- poikkeamiin reagointi

Laskennallinen 

kulutus
Käytön ja huollon 

vaikutus

Kulutus johon 

investoinneilla 

on vaikutusta

+ 20 %

- 10 %

+ 5 %

- 5 %

• Asumistottumukset
- energiatietoinen asuminen

- vedenkäyttö

- tuuletus

- oikea lämpötila

- …

Asukkaiden vaikutus

Kulutus johon 

ei vaikuteta 

investoinneilla

RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS 
Mistä tasosta investointien kannattavuus lasketaan?



Jos et tiedä mihin ja 
milloin energia ja vesi 
kiinteistössäsi kuluu, 
on mahdollisiin 
ongelmiin vaikeaa 
puuttua.



TALOYHTIÖN ENERGIATEHOKKUUDEN TIEKARTTA

2. LÄHTÖTILAN-
TEEN SELVITYS

3. ENERGIA-
INVESTOINTIEN 

KARTOITUS

4. ENERGIA-
AVUSTUKSET 

5. TOTEUTUS, 
TODENTAMINEN 

JA KÄYTÖN 
VARMISTUS

1. KULUTUSSEURANTA (tuntiseuranta ja vuodonvalvonta)

Energiatehokas toteutus 

ja käyttö 

Toteutuksen valvonta

Energiavalvojapalvelun 

käynnistämien

- Nimetty vastuuhenkilö

- Kulutusseuranta

- Huoltokirjan käyttöönotto

- etä- ja olosuhdehallinta

- Säännölliset tarkastukset

- Energiatodistuksen ylläpito

Energiatehokkuus-

tarkastus

Taloyhtiöillä tehokkuudessa 

paljon parannettavaa ilman suuria 

investointeja

Teknisten järjestelmien käytössä 

ja ylläpidossa usein ongelmia

Taloyhtiöillä harvoin tietoa 

energiatehokkuuden tasosta ja 

tehostamispotentiaalista

Todellinen lähtötaso selville 

ennen investointeja → löysät pois 

Energiaselvitys

Energiatehokkuusinvestointien 

kartoitus.

Vaihtoehtoisten toimenpide-

kokonaisuuksien simuloinnit

- Säästöpotentiaali

- Investointikustannukset

- Kannattavuudet 

- Suositukset

Energia-avustusten saannin 

mahdollisuuden selvitys

Energia-avustuksen

selvitys ja hakeminen

E-lukulaskennat

Mahdolliset lisäselvitykset

Energia-avustushakemuksen 

täyttö ja jättö ennen töiden 

aloitusta
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