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Taloyhtiön korjaushankkeen aikana kannattaa suunnata katse myös energiatehok-
kuuden parantamiseen. Energiatehokas rakennus on asumismukavuudeltaan viih-
tyisämpi, ympäristöystävällisempi, mutta samalla myös pienempi kustannuksiltaan.

Vaikka usein rajoitetun budjetin takia saatetaan toteuttaa vain yksi ennalta suunni-
teltu ja toivottu korjaustoimenpide, toimenpiteiden yhdistely säästäisi kustannuksia 
merkittävästi pitkällä aikavälillä.  Ajoissa hyvin suunnitellut energiaremontit mahdol-
listavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia taloyhtiölle.

Energiatehokkaiden rakennuksien lisääntyminen Suomessa 
energiaremonttien kautta tulee parantamaan Suomen 
energiaitsenäisyyttä ja omavaraisuutta merkittävästi,
mikä on erityisen tärkeää vallitsevassa maailmantilantees-
sa. Tämä tulee näkymään esimerkiksi taloyhtiön energialas-
kuissa ja tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa konkreettista 
ostoenergian hinnan nousua.

Antti Hatsala,
energiapalveluiden johtava asiantuntija
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TALOYHTIÖN KORJAUSHANKE 
vaihe vaiheelta

Energiansäästökartoitus 
on palvelu, joka auttaa 
tilaajaa selvittämään 

rakennuksen kustannus-
tehokkaat energian-
säästötoimenpiteet.

ENERGIASÄÄSTÖ-
KARTOITUS
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Taloyhtiön kuntoarvion yhteydessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota energian-
säästöön. Energiasäästökartoituksen avulla saadaan jokaisen kiinteistön lähtötilanne 
selville ja tämän myötä voidaan auttaa taloyhtiön hallitusta selvittämään taloyhtiön 
kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet. 

Energiansäästökartoitus on räätälöitävissä taloyhtiön tarpeiden mukaisesti. Tästä 
saatavia tietoja voidaan käyttää hyvänä pohjatietona korjaussuunnitelmille. Kartoituk-
seen voi valita alla olevista sisällöistä sopivimman:

1. Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys. Selvityksessä 
puolueeton asiantuntija tekee energiansäästöpotentiaalilaskelmat eri lämmitys-
tavoille, antaa tarjouspyynnöt omistajien toiveet huomioiden ja avustaa omistajia 
teknisissä kysymyksissä. Tyypillisesti tässä selvitetään säästömahdollisuuksia, kun 
siirrytään öljy- tai kaukolämmöstä lämpöpumpputekniikkaan.

2. Energia-avustus. Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiin-
teistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Energia-avustuksiin 
on budjetoitu vuosina 2020-2022 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tuen myöntää 
valtion Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA). Energiansäästökartoituksella 
saat ammattilaisen avun hakuprosessiin sisältäen E-luku- ja -todistuslaskelmat.

3. Energiatodistuksen avulla saadaan yleiskuva rakennuksen rakenteiden ja järjes-
telmien ominaisuuksista sekä standardikäyttöön perustuva ostoenergianmäärä. 
Energiatodistus tulee olla olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen 
yhteydessä.

4. Kylmän sään aikaan U-arvon mittauksella saadaan selville rakenteiden todellinen 
lämmönjohtokyky, jolloin laskelmat ovat merkittävästi tarkempia.

Lisäksi suosittelemme lisätutkimuksiksi Ilmatiiviysmittausta ja kylmän sään aikaan 
rakennuksen kevyttä lämpökamerahavainnointia.

ENERGIANSÄÄSTÖKARTOITUS 
kannattaa jo esiselvitysvaiheessa

7

EN
ER

GI
AN

-
SÄ

ÄS
TÖ

KA
RT

OI
TU

S



 

Energiatehokkuus ja siihen liittyvät säästötoimenpiteet 
sekä -potentiaalit voivat olla vaikeasti hahmotettavia asun-
to-osakkeen omistajille. Energiansäästökartoituksen avulla 
näihin päästään tarkasti kiinni, kun raportissa esitetyt sääs-
tetyt eurot auttavat hahmottamaan tilanteen ja mahdolli-
suudet paremmin. 

Energiansäästökartoitus perustuu aina Raksystemsin teke-
mään kohdekäyntiin sekä energiatodistus- ja talotekniikan 
elinkaarilaskelmiin, missä huomioidaan myös rakenteiden 
rakennusfyysinen toimintaperiaate.

TUNNETKO ENERGIANKULUTUKSESI?

Kartoituksessa käydään läpi muun muassa nykyistä 
energiankulutusta ja vaihtoehtoja sen kehittämiselle tai 
uusimiselle sekä näiden vaihtoehtojen kustannukset ja ta-
kaisinmaksuajat. Potentiaalisiin toimenpiteisiin voi kuulua 
esimerkiksi lämmitystavan muutos öljylämmityksestä maa-
lämpöön tai rakenteiden parantamista. 

Mikäli kaikki energiatodistuksissa suositellut 
energiakorjaukset olisi toteutettu, olisivat 
asiakkaat säästäneet energiakustannuksissaan vuosittain 
noin 20 %.

- Antti Hatsala

MALLIESIMERKKI KERROSTALOKOHTEEN TOIMENPIDETAULUKOSTA
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4. Energiatehokkuutta kannattaa myös parantaa muiden 
korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Esimerkiksi putkire-
montti on erinomaista aikaa lämmitystavan vaihdolle, ve-
sikattoremontti aurinkopaneelien asentamiselle ja lisäeris-
tyksen selvittämiselle sekä salaojaremontti sähköautojen 
latauspisteiden kartoittamiselle. 

MITÄ KORJAUSTOIMIA 
yleisimmin energiaremonteissa tehdään?

Suomessa on panostettu energiatehokkuuteen ja tehty energiaremontteja erilaisiin kiinteistöihin, 
sillä energiatehokkuuden parantaminen säästää kustannuksissa pitkällä aikavälillä, vaikka alkuin-
vestointi olisikin suurempi. 

Toimenpiteet kannattaa ajoittaa muun korjaustarpeen, kuten julkisivu-, putki- tai laajemman ta-
lotekniikkaremontin yhteyteen, jolloin näistä saadaan yhteiset kustannus- ja aikahyödyt samalla 
kertaa. Energiakorjauksissa tärkeintä olisi tarkastella pidemmän aikavälin vaikutuksia päästöihin ja 
elinkaarikustannuksiin, eikä keskittyä vertailemaan pelkkiä urakkatarjouksia.

Antti Hatsala

Toimenpiteisiin ryhdyttäessä kannattaa aina olla suunnitelmallinen, 
jotta taloyhtiön arvo ja investoinnit kohdistuvat oikeisiin asioihin.

1. Hyvän takaisinmaksuajan omaavia toimenpiteitä 
taloyhtiöille ovat lähtökohtaisesti maalämpöpumpun 
asennus öljylämmityksellä ja sähkökattilalla lämpiäviin 
rakennuksiin, alkuperäisten kaksilasisten ja -karmisten 
ikkunoiden uusiminen nykystandardin mukaisiin MSE- 
tai MSE2-ikkunoihin sekä asuinkerroistaloissa myös 
poistoilmalämpöpumppujärjestelmän asennus. 

2.  Määräajoin tehtävät lämmitysjärjestelmän perus-
säätäminen sekä ilmanvaihdon tasapainottaminen ja 
vakiovirtaussuuttimien asentaminen käyttöveteen sekä 
paineen alennusventtiilien asentaminen ovat taloyhtiön 
osakkaita pitkällä aikavälillä kannattavia toimia. Ilman-
vaihtokoneiden uusiminen saattaa olla myös kannatta-
vaa.

3. Yhä useammin yhtiöt valitsevat käyttää uusiutuvia energia-
lähteitä tai asentaa sähköautojen latauspaikkoja. Optimaalisen 
kulutukseen ja sen seurantaan kannattaa myös panostaa, 
esimerkiksi sähkön tai veden suhteen hukkaresurssien välttämi-
seksi.
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Valtion myöntämällä energia-avustuksella tavoitellaan vä-
hintään kiinteistöjen 20 % energiatehokkuuden parantamis-
ta nykysäännöksistä. Avustusta myönnetään taloyhtiöille, 
pientalojen omistajille sekä ARA-yhteisöille 2020-2022 
tai niin kauan kuin 100 miljoonan euron budjettia riittää. 
Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 % ja pientaloissa 30 % 
parannusta. 

Tuki kannustaa kiinteistöjä vastuullisimpiin ja ympäristölle 
parempiin ratkaisuihin energiavalintojen suhteen. Avustus 
myös kannustaa hoitamaan useamman korjauksen kerralla.
Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähim-
mäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, 
on avustuksen määrä 4000 euroa per asunto.

VALTION ENERGIA-AVUSTUKSELLA
 on tarkoitus parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta

 Jos kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on 
avustuksen määrä 6000 euroa per huoneisto.  Avustukset 
ovat joka tapauksessa enintään 50 % hankkeen toteutu-
neista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole 
myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödyn-
netään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Ener-
gia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen 
verrattuna rakentamisajan lähtötasoon eli kaikki aikaisem-
mat perusparannukset, kuten kaukolämmön asennus ja 
rakennuksen eristyksen parannustyöt luetaan eduksi. Tukea 
voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhönkin. 

PROSENTUAALISET MUUTOKSET TARKOITTAVAT E-LUKUUN SEURAAVANLAISIA MUUTOKSIA:
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Monissa taloyhtiöissä suunnitellaan sähköautojen lataus-
pisteiden toteuttamista. ARA myöntää myös latauspaikko-
jen toteuttamiseen avustusta. Avustusta voi hakea sähkö-
järjestelmän muutostöihin, jotka mahdollistavat taloyhtiön 
sähköautojen latausvalmiuden. 

Yhtiön tulee rakentaa latauspaikka vähintään viidelle autol-
le. Avustusta voi saada enintään 35 % toteutuneiden kus-
tannusten summasta ja sen yläraja on 90 000 €.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksen avulla 
saadaan hyvät lähtötiedot sähköverkon suunnitteluun. Kar-
toituksessa selvitetään mm. kuinka monta latauspaikkaa 

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPAIKKOJEN TOTEUTUS 
on kannattavaa

kiinteistöön on mahdollista asentaa nykyisellä sähköjärjes-
telmällä tai pienillä parkkialueen sähköjärjestelmän muu-
toksilla.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksessa tarkas-
tetaan muun muassa:
• taloyhtiön nykyisen sähköverkon kapasiteetti sekä
• kiinteistön sähköliittymän huipputeho.

15

SÄ
HK

ÖA
UT

OJ
EN

 
LA

TA
US

PA
IK

AT



Tutustu palveluun ja 
ota Kiinteistökartturi 
käyttöösi jo tänään! 

       
www.kiinteistökartturi.fi 

ETSITKÖ  HELPOTUSTA TALOYHTIÖN  ARKEEN?

Kiinteistökartturi on taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän uusi sähköinen työkalu kiinteistön ennakoivaan 
ylläpitoon. Palvelun avulla korjaushankkeiden hallinta sujuu mutkitta. 

PALVELU SOPII NIIN PIENILLE 
KUIN SUURILLE TALOYHTIÖILLE. 

Jo ennen maailman tilanteen muutoksia energia-
remontit ovat olleet kustannustehokkaimpia ja 
parhaan takaisinmaksukyvyn omaavia toimenpi-
teitä. Rakennus tulee kuitenkin nähdä aina yksi-
lönä, jolloin kannattaa yhdistää energiaremontit 
pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten toi-
menpiteiden ja uusimisten ajankohtaan.

- Antti Hatsala

   KIINTEISTÖKARTTURIN AVULLA:

   1. Muodostuu kunnossapitotarveselvitys yhtiökokousta 
         varten.
   2. Korjaushankkeiden suunnittelu ja aikataulutus sujuvoituu.
   3. Talouden suunnittelu havainnollistuu.
   4. Dokumentit pysyvät tallessa yhdessä paikassa.
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030 670 5500  |  asiakaspalvelu@raksystems.fi  |  www.raksystems.fi

 Puhelut 030/010-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).

Toteutetaan taloyhtiösi energiaremontti alusta loppuun saakka
 kokeneiden asiantuntijoidemme avulla. 

Olemme monialainen kotimainen asiantuntijaorganisaatio. Autamme 
taloyhtiötäsi kokonaisvaltaisesti kuntoarviosta takuuaikaan asti.

ANTTI HATSALA

Johtava asiantuntija / Energiapalvelut
antti.hatsala@raksystems.fi

030 670 5623

Onko sinulla kysyttävää energiatehokkuuden parantamiseen liittyen? 
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