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Taloyhtiön 
korjausrakentamisen
esimerkkikortti

Kerrostalon energiaKorJaus 
lämmöntalteenotto, lämmitysverkoston perussäätö ja ikkunat

taloyhtiö kutsui ensin yhden toimittajan esittelemään 
lto-laitteistoa. tämä vakuutti hallituksen hankinnan 
tarpeellisuudesta, mutta tarvittiin vielä muutama tarjous 
hankinnan kilpailuttamista varten. lto-hankinnan rinnalla 
toteutetun ikkunaremontin energia-avustus edellytti myös 
ilmanvaihtohormien nuohouksen ja säätämisen, patteri-
verkoston säätämisen sekä patteri- ja linjasäätöventtiilien 
uusinnan. näillä toimilla tuli olemaan oma roolinsa kiinteis-
tön energiankulutuksen pienentämisessä.

taloyhtiö sai lopulta kolme tarjousta lto-laitteistosta. 
tarjoukset saatuaan taloyhtiö päätti palkata ulkopuolisen 
konsultin vertailemaan tarjouksia, sillä kolmen erilaisen lait-
teiston vertaileminen vaati alan asiantuntijuutta. taloyhtiö 
päätyi lopulta poistoilma lämpöpumppuun. Päätös laitteiston 
hankinnasta tehtiin elokuussa 2012.

taloyhtiö as oy Kerttulinkartanon esimerkkira-

kennus on vuodelta 1967. alun perin öljylämmit-

teinen talo siirtyi kaukolämpöön vuonna 1981. 

taloyhtiössä kartoitettiin syksyllä 2011 tarvittavia 

korja uksia, ja tärkeimpinä esille tulivat alkuperäiset 

ikkunat, käyttöikänsä päähän tullut kaukolämmön-

vaihdin sekä ilmanvaihto. Kiinteistön huippuimurit 

olivat alkuperäisiä ja niiden mekaaninen ohjaus-

kello oli hajonnut jo 90-luvulla. talossa oli jatkuvasti 

tehostettu ilmanvaihto, myös talvipakkasilla. talo-

yhtiö päätti selvittää ilmanvaihdon lämmöntalteen-

oton (lto) mahdollisuutta. ikkunoiden vaihtoon oli 

saatavilla avustusta, joten ikkunaremontti päätettiin 

toteuttaa samaan aikaan. 

Kohteen KuVaus

1. 

Poistoilmalämpöpumppu asennettuna kerrostalon katolle.
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Käyttökokemuksia ja  
toteutuneet säästöt
ensimmäisen talven kokemusten perusteella toteutetut 
ener giakorjaukset ovat osoittautuneet erittäin kannat-
taviksi. Kaukolämmön kulutus lämmityskaudella laski  
 60– 70 %   lämmöntarveluvut huomioiden. sähkön kulutus  
on vastaavasti lisääntynyt 5 000–8 000 kWh.

Lämmön kulutus ennen korjauksia:

• Kaukolämpö: 640 MWh

Kulutus korjausten jälkeen:

• Kaukolämpö: 177 MWh 
•	sähkö: 60 MWh 
• Yhteensä: 237 MWh

Säästö euroissa:

• 19 500 € vuodessa

euromääräinen nettosäästö kiinteistössä on ollut kahdes ta 
neljään tuhanteen euroa kuukaudessa. Puolet saavutetusta 
säästöstä saavutettiin ilmanvaihdon oikeilla ilmamäärillä, 
paremmilla ikkunoilla, patteriverkoston säädöllä sekä sisä-
lämpötilan laskulla 25 asteesta 23 asteeseen. 

laitteiston käyttöönoton jälkeen sen toimintaa hienosää-
dettiin useampaan kertaan, jotta päästiin mahdollisimman 
hyvään kokonaistulokseen. taloyhtiön kokemuksen perus-
teella on erittäin tärkeää, että uutta laitetta ei vain asen-
neta, vaan että sen käyttöön opastetaan ja sen toimintaa 
seurataan aluksi aktiivisesti. Vakiintuneessa käytössä tark-
kailuväliä voidaan pidentää.

Suunnittelu
suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon suurin osa 
kustannuksista. huolellisella suunnittelulla voidaan 
minimoida saneerauksen kustannukset ja maksimoida 
hyödyt.

Kokonaisuus
energian kulutus muodostuu pienistä puroista. ennen 
lto:n asentamista tulee selvittää, mistä talon kulutus 
muodostuu, jotta osataan korjata oikeita asioita.

Jos se ei ole rikki – älä korjaa: energiakorjaukset kan-
nattaa tehdä rakenteiden ja laitteiden luonnollisen kun-
nossapitoaikataulun mukaan. ehjiä ikkunoita ei kannata 
vaihtaa energiansäästön nimissä.

• ikkunat

• Kaukolämmönvaihdin

• Puhaltimet

ikkunoiden u-arvot eli lämmönläpäisykertoimet:

• 1976–2002	 U	≤	2,1	W/m²K

• 2003–2009	 U	≤	1,4	W/m²K

• 2010–	 U	≤	1	W/m²K

Parhaimmillaan päästään nykyisin jopa 0,6 u-arvoihin.

Muista!

toteutetut KorJauKset

MääräYKset KiristYVät

• Patteri- ja linjaventtiilit

• linjasäädöt

• lto

Lämmöntalteenoton kytkentä lämmitysverkkoon teknisessä 
tilassa.

Kuva: timo Viljanen

Kun lämmöntalteenottolaitteiston hinnasta vähennetään 
huip puimurien ja kaukolämmönvaihtimien uusiminen, jää 
lämmöntalteenoton takaisinmaksuajaksi 5–7 vuotta. Koko-
naisuudessaan taloyhtiö on ollut tyytyväinen toteutettuihin 
korjauksiin. 


