Jäähdytysratkaisut
kotiisi
Kohti täydellistä asuinmukavuutta

helen.fi/jaahdytys
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Hyvästi tukala koti
Turhauttavia tuulettimia, hyödyttömiä läpivetoja, pakastettuja tyynyjä ja muita kikkakolmosia.
Eikä uni tule siltikään. Jokainen tietää, kuinka epätoivoista oman kodin viilentäminen
voi olla kesän pahimpina helteinä.
Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Helenin jäähdytysratkaisut pitävät kotisi mukavan viileänä kaikissa
olosuhteissa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Jäähdytys parantaa myös sisäilman laatua
ja nostaa asuntosi arvoa.
Uusissa taloissa jäähdytys kannattaa huomioida jo rakennusvaiheessa, ja vanhoihin taloihin sen
saa asennettua vaivattomasti esimerkiksi putkiremontin yhteydessä. Mikäli taloyhtiönne ei ole
kaukojäähdytysverkoston varrella, toteutamme jäähdytyksen erillisratkaisuna.
Asuitpa siis minkälaisessa taloyhtiössä tahansa, meillä on sinne sopiva ratkaisu.
Jäähdytys on koko taloyhtiösi asia. Ota asia siis agendalle seuraavassa yhtiökokouksessa ja esitä,
että hallitus selvittää sen käyttöönoton mahdollisuuksia.
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Kesto

Jäähdytysratkaisut
vertailussa

Parhaimmillaan kiinteistönne pääsee nauttimaan kaukojäähdytyksestä
alle kuudessa kuukaudessa projektin aloituksesta. Lopullinen aikataulu
täsmennetään kuitenkin aina projektikohtaisesti.

Kustannukset

esimerkki hinnasta per huoneisto*

Eri jäähdytysratkaisuissa voi olla suuriakin eroja esimerkiksi
energiankulutuksen osalta. Tutustu vertailutaulukkoon niin
näet, että kaukojäähdytys on kuin onkin jäähdytysratkaisujen
kiistaton kuningas.

Helenin
liittymismaksu

Tilalaitteet ja
nousuputket**

Kuukausikulut

Alennus uusiutuvasta
kaukolämmöstä

1 500–
1 800 €

5 000–
10 000 €

15–
20 €

2-30 %

* 85 m2 huoneisto **Sisältyy putkiremontin kustannuksiin. Riippuu putkiremontin laajuudesta ja tilalaitteiden tasosta.

Mikä?

Mihin?

Miten?

Kaukojäähdytys

Energiatehokas tapa viilentää. Parantaa
asuinmukavuutta ja lisää asuntojen
jälleenmyyntiarvoa. Sen avulla hukkalämmöt
hyötykäyttöön.

Sekä uusiin että vanhoihin liike- ja asuinkiinteistöihin.
Vanhoissa rakennuksissa kannattaa ottaa käyttöön
putkiremontin yhteydessä.

Huoneet viilennetään tilalaitteilla, joihin
tuodaan jäähdytettyä vettä. Tilalaitteita ovat
puhallinkonvektorit, lattiaviilennys ja säteilypaneelit.

Ilmalämpöpumppu

Sähkön kulutusta nostava, muista lämmitys- ja
ilmastointijärjestelmistä riippumaton laitteisto.

Liikekiinteistöihin, koteihin ja kesämökeille. Viilentää
vain niitä alueita, joihin ilma pääsee liikkumaan.

Sisäyksikkö jäähdyttää sisäilmaa, ja lämpö kulkee
putkistoa pitkin ulkoyksikön kautta ulkoilmaan.

Siirrettävä
ilmastointilaite

Sähkön kulutusta nostava laite, jonka voi siirtää
halutessaan huoneesta toiseen.

Sopii vain yhden huoneen viilennykseen. Laitteita on
monia eritehoisia erikokoisiin huoneisiin.

Imee lämmintä huoneilmaa, joka johdetaan ulos
poistoputken kautta ja palauttaa huoneeseen
viilentynyttä ilmaa.

Pöytätuuletin

Sähköllä toimiva, puolelta toiselle kääntyvä,
propellilla varustettu laite.

Viilentää osan huoneesta, johon se on sijoitettu.

Saa huoneilman liikkeelle, jolloin iholta poistuu
lämpöä, mutta sisälämpötila ei laske.
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Case-esimerkki:

Vanha talo,
uudet tuulet
Vuonna 1914 valmistuneessa talossa päätettiin tehdä linjasaneeraus,
jossa uusittaisiin kaikki vesi- ja viemäriputket, märkätilat ja sähköjärjestelmä
sekä rakennettaisiin jäähdytysjärjestelmä. Taloyhtiössä on 41 asuntoa, joista
27 osakasta halusi jäähdytyksen. Lisäksi taloyhtiössä on 5 liikehuoneistoa.

Jouhevasti jäähdytykseen

Hankesuunnittelun jälkeen ryhdyttiin tuumasta toimeen. Huoneistoihin rakennettiin liityntäputket ja asennettiin jäähdytyslaitteet, minkä jälkeen kiinteistö liitettiin
Helenin kaukojäähdytyksen runkoverkkoon. Lopuksi kuhunkin huoneistoon asennettiin kaukosäätimellä käytettävät päätelaitteet.
Linjasaneerauksen tuomien synergiaetujen ansiosta talon jäähdytysjärjestelmän
putket oli helppo sijoittaa samoihin nousuihin kuin uudet vesi- ja viemäriputket.

Hinta ei antanut aihetta hikoiluun

Osakkaiden maksamat huoneistokohtaiset kustannukset liikkuivat keskimäärin
5000 euron paikkeilla – pitäen sisällään tilalaitteet sekä liittymis- että rakentamiskustannuksen.
Linjasaneerauksen kokonaiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa.
Siitä taloyhtiön jäähdytysjärjestelmän rakentamisen kustannukset olivat arviolta
180 000 – 200 000 euroa. Eli vain alle 10 % kokonaiskustannuksista.

Valmista alle vuodessa

Linjasaneerauksen työt alkoivat elokuussa ja valmista tuli seuraavan vuoden
heinäkuun alkuun mennessä. Asukkaat joutuivat olemaan evakossa vain alle
kuukauden ennen kuin he pääsivät nauttimaan uudesta jäähdytyksestä
– juuri kun kesä oli kuumimmillaan.

Kaukaa viisas päätös

Taloon rakennettiin jäähdytysvalmius niillekin osakkaille, jotka eivät vielä linjasaneerauksen yhteydessä halunneet ottaa jäähdytystä käyttöön. Kun jäähdytysvalmius on olemassa, voidaan jäähdytys myöhemmin toteuttaa helposti ja pienin
kustannuksin loppuihinkin asuntoihin.
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Lisätietoa

Lue lisää Helenin jäähdytyksestä: helen.fi/jaahdytys
Järjestämme myös jäähdytykseen liittyviä infotilaisuuksia
Helenin energiatorilla Helsingin Kampissa.
Tutustu aikatauluihin helen.fi/tapahtumat
Uusimmat uutiset ja kuulumiset myös
Facebookissa ja Twitterissä @energiahelen

Helen lyhyesti

Helen on puhtaamman ja helpomman arjen energiakumppani, joka auttaa sinua
hyödyntämään uuden energia-aikakauden parhaat mahdollisuudet. Tarjoamme
jäähdytyksen lisäksi lämmitystä ja sähköä sekä panostamme alueelliseen uusiutuvaan
energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Yhdistetään voimat.
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