


Tuhlataanko teillä
maksettua lämmitysenergiaa harakoille?



Rakennusten osuus
Suomen energiankulutuksesta on 40%

ja ilmastopäästöistä 30%.



Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön
energiatehokkuustoimenpiteitä

Yksi kerrostalon poistoilmapuhallin, 
joka puhaltaa +21 °C ilmaa, tuottaa
kuukaudessa reilun 200 metriä 
halkaisijaltaan olevan ”kuumailmapallon”.

Koko suomen CO2-päästöt vko:lla 1 /2016
Yhteensä kton CO2 ekv: 1031

- Maatalous: 8%
- Jätehuolto: 4%
- Lämmitys: 57%
- Kuluttajien sähkönkulutus: 13%
- Tieliikenne: 18%

Asukasta kohden: 195kg
(Lähde: www.co2-raportti.fi / vko2 2016)



Kansainväliset sopimukset –
Suomen energiatehokkuustavoitteet

Rakennukset muodostavat SITRAN 
mukaan energian loppukäytön
suurimman kulutuserän, joten ne myös 
tarjoavat suurimman mahdollisuuden 
parantaa energiatehokkuutta 
kustannustehokkaasti ja saavuttaa 
Suomelle kansainvälisesti
asetetut energiatehokkuusstavoitteet.

(www.sitra.fi/ekologia/rakentaminen)



Kansainväliset sopimukset –
Suomen energiatehokkuustavoitteet

• Joulukuussa 2015 järjestetyn 
ilmastokokouksen päätöslauselma asetti 
Suomelle vielä entistäkin vaativammat 
tavoitteet, jotka tulevat voimaan 2020 
jälkeiselle jaksolle.

• Energian loppukulutusta on tehostettava 
vuoteen 2020 mennessä noin 37 TWh:lla

• Energiatehokkuustoimet maksavat itsensä 
nopeasti takaisin. Samalla Suomen 
tulevaisuuden päästövähennyskustannukset 
alenevat.

Energian kulutusta on 
tehostettava 11 % 
verrattuna kehitykseen
ilman uusia toimenpiteitä



Poistoilman mukana häviää yli kolmannes 
ostetusta - ja siis maksetusta - lämpöenergiasta.



Taloyhtiön lämmityskulut 100 000 e/vuosi

36 000 e/vuodessa
harakoille



Taloyhtiön lämmityskulut 100 000 e/vuosi

• Merkitsee suoraa rahallista säästöä 
taloyhtiölle sekä päästösäästöjä Suomelle 
ylikulutuksen pienentyessä

• Tehokkaalla poistoilman lämmön 
talteenotolla säästetään energiaa

• EnergyWell –tekniikan ansiosta tämän 
tuhlauksen lopettaminen on taloyhtiölle 
panos-tuottosuhteeltaan ylivoimaisesti 
tehokkain energiatehokkuustoimenpide

36 000 e/vuodessa
harakoille



Säästöt ja päästöt kerralla kuntoon

+21°c -7°c



Kerralla oikealle tasolle

• EnergyWell –järjestelmä perustuu Ruotsalaisen Climate
Solutions –yhtiön patentoituun ideaan, jossa säästöt ja 
päästöt viedään kerralla oikealle tasolle

• Kerrostaloasukkaan merkittävin keino 
vaikuttaa oman yhteisön ylikulutukseen on 
edistää energiatehokkuushankkeita 
taloyhtiössä.

• Saksalainen Stiebel Eltron on kehittänyt 
EnergyWell –tekniikan huippulaadukkaaksi 
järjestelmäksi, jonka ansiosta 21-asteinen 
poistoilma viilenee -7 –asteiseksi ja jopa 
enemmän.

+21°c -7°c



Kerralla oikealle tasolle

Energiatehokkuus 
kannattaa viedä 
poistoilman lämmön 
talteenotossa
kokonaan uudelle 
tasolle.

Ruotsalainen patentoitu keksintö, toteutus saksalaista huippulaatua, suomalainen 
takuuasennus.

• Käytännössä 
EnergyWell
tarkoittaa 40-
60% säästöä 
lämmityskuluissa



Miten 
taloyhtiön 

osakkeenomis-
taja hyötyy?

Koska energiatehokkuutta 
parannetaan ennen 
näkemättömällä tavalla, 
se hillitsee päästöjä 
merkittävästi.

Tekemällä 
energiatehokkuustoimia, 
Suomen tulevaisuuden 
päästövähennyskus-
tannukset laskevat.

Miten meidän 
taloyhtiömme 

päätös vaikuttaa
Suomen kansallisten 

tavoitteiden 
saavuttamiseen?

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että energiankäytön tehostamisella saavutettaisiin
50 % globaalista kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteesta. (lähde: wwf.fi)

+21°c -7°c



Energiatehokkuus-
investoinnit nostavat 
kiinteistön arvoa.

Energian hinnan 
jatkuvan nousun 
takia taloyhtiö
säästää rahaa.

Takaisinmaksuajan 
pituudella taloyhtiö 
voi päättää, jakaako 
kustannushyödyn
vastikkeisiin heti vai 
siirtääkö lyhyen 
takaisinmaksuohjel-
man myötä hyödyt
tuonnemmaksi.

Suurin säästö talo-
yhtiölle on, kun jo 
kertaalleen maksetun 
lämpöenergian
tuhlaus loppuu.

Miten 
taloyhtiön 

osakkeenomis-
taja hyötyy?

+21°c -7°c



• Helpoin ja tehokkain tapa vaikuttaa ylikulutukseen

• Ratkaisu jolla vaikutetaan tulevaisuuteen jo tänään

• Ratkaisu, jolla energiatehokkuus viedään 
kerralla oikealle tasolle

+21°c -7°c



Kiitoksia mielenkiinnostanne!


