Jäähdytysratkaisut
taloyhtiöön
Kohti täydellistä asuinmukavuutta

helen.fi/jaahdytys
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Hyvästi tukalat
asunnot
Ympäristöystävällinen, hiljainen, tehokas ja helppo. Sellainen on
kaukojäähdytys, joka takaa lokoisat oltavat taloyhtiöösi kesän
pahimpinakin helteinä.
Tarjoamme jäähdytystä kaikkialle Helsinkiin. Uusissa taloissa kaukojäähdytys
kannattaa huomioida jo rakennusvaiheessa, ja vanhoihin taloihin sen saa
asennettua vaivattomasti esimerkiksi putkiremontin yhteydessä.
Mikäli taloyhtiönne ei ole kaukojäähdytysverkoston varrella, toteutamme
jäähdytyksen erillisratkaisuna. Olipa siis kohde mikä tahansa, meillä on
siihen sopiva ratkaisu.

syytä valita taloyhtiöön
kaukojäähdytys
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Täydellinen asuinmukavuus
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Ympäristö kiittää
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Hiljainen ja luotettava
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Hiljainen ja tehokas kaukojäähdytys jättää tuulettimet ja
muut hellekesien tehottomat helpottajat historiaan ja takaa
täydellisen asuinmukavuuden kaikissa olosuhteissa. Sopiva
lämpötila parantaa myös huoneiston ilmanlaatua.

Kaukojäähdytys on energiatehokas ja ympäristöystävällinen
jäähdytystapa. Se hyödyntää pääasiassa energialähteitä, jotka
muuten menisivät hukkaan. Jäähdytyksen avulla tuotetaan
myös uusiutuvaa kaukolämpöä.

Kaukojäähdytys on helppo sekä taloyhtiölle että asukkaille.
Helen tuottaa ja siirtää jäähdytysenergian, eikä omaa erillistä
tuotantoa vaadita. Helenin kaukojäähdytys on myös erittäin
toimitusvarma ja lähes kokonaan huoltovapaa.

Nostaa kiinteistön arvoa

Kaukojäähdytyksen kustannukset ovat hyvin kilpailukykyiset
ja helposti ennustettavissa koko elinkaaren ajalta. Jäähdytykseen liittymisen myötä myös kiinteistön arvo kasvaa.
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Miten kaukojäähdytys toimii?
Kaukojäähdytyksessä kylmä vesi
siirretään putkilla viilentämään kiinteistöjä.
Palaavan veden lämpö ei kuitenkaan
mene hukkaan vaan se kerätään talteen ja
jalostetaan lämpöpumpuilla uusiutuvaksi
kaukolämmöksi. Järjestelmän avulla energia
kiertää tehokkaasti ja siksi se onkin erittäin
ympäristöystävällinen jäähdytysmuoto.
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Kaukojäähdytysverkkoon
liittymisen vaiheet
1. Yhteydenotto meihin

Yhteydenoton jälkeen tehdään tyypillisesti kartoitus ja
budjettitarjous, jonka pohjalta teidän on helpompi
tehdä päätös hankesuunnittelun aloittamisesta.
Yhteystietomme löydät tämän esitteen lopusta.
Taloyhtiöstänne meihin voi olla yhteydessä
esimerkiksi isännöitsijä, hallituksen jäsen tai
kiinteistökonsultti. Tekniset asiantuntijamme ovat
apuna koko projektin ajan.

2. Hankesuunnittelu

Tuhannen
taalan vinkki
Vaikka taloyhtiönne ei ottaisikaan
jäähdytystä heti käyttöön, kannattaa
putkiremontin yhteydessä aina tehdä
samalla jäähdytysputkistot nousukuiluihin ja jakoputkistot aina huoneiston
sisälle asti. Näin säästätte pitkän
pennin, kun jäähdytys lopulta
tulee ajankohtaiseksi.

Päätitte siis taloyhtiössänne siirtyä kaukojäähdytykseen
– onneksi olkoon. Ottakaa seuraavaksi yhteyttä LVIsuunnittelutoimistoon, joka kartoittaa taloyhtiönne jäähdytys
tarpeen ja suunnittelee sinne sopivan jäähdytysjärjestelmän. Helenin
asiantuntijat opastavat valitsemaanne suunnittelijaa laitteiston mitoituksessa.

Huoneiston jäähdytyslaitevaihtoehdot

Hankesuunnitteluvaiheessa huoneistoon valitaan myös sopivin tilalaite.
Ratkaisu voi olla esimerkiksi yksi näistä tai usean eri ratkaisun yhdistelmä.
Jäähdytyspaneeli
Jäähdyttää kattorakenteisiin upotetun paneelin kautta säteilyn avulla.
Lattiajäähdytys
Hyödyntää lattialämmitysverkostoa jäähdyttämisessä.
Puhallinkonvektori
Jäähdyttää huoneen sisäilmaa laitteessa olevan jäähdytysnesteen avulla.
Tuloilman jäähdytys
Jäähdyttää tuloilmaa huoneistokohtaisella tai keskitetyllä ilmanvaihdolla.

Kesto

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

Kustannukset

3. Tarjous jäähdytyksen toimituksesta

Kun LVI-suunnittelija on määrittänyt kiinteistön jäähdytystehotarpeen ja
liitospaikan, voimme sopia yksityiskohdista ja tehdä tarvittavat sopimukset.

4. Rakentaminen

Nyt päästään kunnolla hommiin. Valitsemanne urakoitsija asentaa kiinteistön
jäähdytysjärjestelmän eli lämmönsiirtimet, putkistot ja huoneistojen tilalaitteet
ja me toimitamme jäähdytysliittymän kellaritilaanne.

esimerkki hinnasta per huoneisto*
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.
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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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Ota yhteyttä

Matka täydelliseen asuinmukavuuteen
alkaa tästä.
p. 09 617 8015
kaukojaahdytys@helen.fi
Lisätietoa: helen.fi/jaahdytys

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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