Energiatehokas
taloyhtiö
Kiinteistövahdilla

Tasaista lämpöä
jokaiseen asuntoon

Lämmitä
fiksusti

Kiinteistövahti-palvelun avulla taloyhtiöt voivat
parantaa asumismukavuutta,
optimoida lämmityskustannuksia
ja pienentää ilmastovaikutuksia
kustannustehokkaasti.
Palvelu on osa uudistuvaa kaukolämpöä
ja saatavilla koko maassa.

Data ohjaa energiatehokkuuteen

Kiinteistön lämmitystä ohjataan suhteessa
kiinteistön ulkolämpötilaan. Lämmityslaitteistolle
asetettu säätökäyrä kertoo lämmitystehon
tarpeen kullekin lämpötilalle.
Lämmöntarpeeseen vaikuttaa moni muukin asia ja rakennuksissa
tapahtuu muutoksia ajan myötä. Lämmitystä kuitenkin
harvoin säädetään vastaamaan todellista tarvetta.
Kiinteistövahti huomioi toteutuneet sisälämpötilat ja ohjeistaa
pitämään lämpötilan aina optimaalisena. Lisäksi saat
muita konkreettisia ehdotuksia energiatehokkuuden
ja kiinteistön ylläpidon parantamiseksi.

3

syytä hankkia
Kiinteistövahti

Kiinteistövahti tarkkailee puolestasi lämmityksen toimivuutta ja kertoo
helposti, miten parannat taloyhtiön energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

Tämä kaikki kuuluu palveluun:
Helen toimittaa langattomat lämpötila- ja ilmankosteusmittarit huoltoyhtiöllenne.*
Kausittaiset yhteenvedot rakennuksen olosuhteista
taloyhtiölle ja isännöitsijälle.

1. Säästä taloyhtiön
energiankulutuksessa

2. Vältä yli- ja
alilämmittäminen

3. Lämpötilojen tasaus
koko kiinteistössä

Tyypillinen asuinrakennus
säästää Kiinteistövahdin avulla
5 - 10 % sisäilman lämmityksen
osuudesta energiankulutuksessa.

Lähes kaikkia rakennuksia
lämmitetään toisinaan liikaa ja
toisinaan taas liian vähän.

Kiinteistövahti huomioi lämmön
tarpeen kiinteistön eri osissa.
Esimerkiksi ylimmän ja alimman
kerroksen sekä aurinkoisen ja
varjoisen puolen asuntojen
lämpötila poikkeaa toisistaan.

Lämmitys on merkittävä osa
kaikkien talojen kiinteitä kuluja.
Se mahdollistaa asumiselle
miellyttävät olosuhteet ja
rakennukselle pitkän elinkaaren.

Mitä se pitää sisällään?

Kiinteistövahti tietää, million
lämpöä menee hukkaan ja
million lämpötila ei vastaa
asumisolosuhteita – sekä
kertoo, miten tilanne korjataan.

Palvelu kertoo myös, onko
patteriverkosto tasapainossa.

Toimenpidesuositukset huoltoyhtiöllesi
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Ympärivuorokautinen olosuhteiden seuranta
kiinteistöhuollon ja isännöinnin tarpeisiin.
Reaaliaikaiset ilmoitukset lämpötilan ja
ilmankosteuden poikkeamista huoltoyhtiölle.
Lisäpalveluna myös:
Kattavampi mittarointi*
Lämmitysjärjestelmän optimointi palveluna.

*Palveluun kuuluvien suositusten ja kattavan yleiskuvan toimittaminen edellyttää
tyypillisesti olosuhteiden mittaamista n. 30 % asunnoista.
Kattavampi mittarointi auttaa tunnistamaan asuntojen olosuhteet laajemmin
ja puuttumaan mahdollisiin ongelmiin nopeammin.

Kiinteistövahti on taloyhtiön ilmastoteko

Kiinteistövahti lukuina
Säästö taloyhtiön
lämmistysenergiasta keskimäärin

5-10 %

Palvelun hinta taloyhtiön
lämmityskuluista keskimäärin

alle

3%

Palvelun piirissä olevat
kerrostaloasunnot

50 000 kpl

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto, ja Helsingin kiinteistöistä yli 90 %
on kaukolämmityksen piirissä. Kaukolämmitetyissä kerrostaloissa asuu yli 500 000
helsinkiläistä ja 2,8 miljoonaa suomalaista.
Kiinteistövahdin avulla voit pienentää taloyhtiösi lämmityksen ympäristövaikutuksia
ja samalla vaikuttaa osaltasi energian tarpeeseen kaupungissasi. Palvelu vauhdittaa
yhteistä matkaamme kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta.

Kiinteistövahti
yli 2 000
Hekan
kerrostalossa
Helsingin kaupungin asunnot Oy valitsi Kiinteistövahti-palvelun ratkaisuksi energiatehokkuuden
lisäämiseen ja asuntojen olosuhteiden seurantaan.
Palvelu on käytössä kaikissa Hekan runsaassa
2 000 kerrostalossa.
Kiinteistövahti-palvelu on käytössä asiakkaidemme
yhtiöissä myös mm. Riihimäellä, Espoossa, Vantaalla
ja Kirkkonummella

Älykäs lämmönjakokeskus
palveluna
Jos taloyhtiösi lämmönjakokeskus
lähestyy käyttöikänsä loppua,
suosittelemme tutustumista älykkääseen
lämmönjakokeskukseen.
Palveluun sisältyy älykkään lämpötilojen
optimoinnin lisäksi laitteiston mitoitus,
toimitus, asennus ja ylläpito koko laitteiston
elinkaaren ajan kiinteää kuukausimaksua
vastaan. Kiinteistövahtiin liittyviin
kysymyksiin.
helen.fi/alykas-lammonjakokeskus

Kiinnostuitko?
Laske palvelun hinta taloyhtiöllesi
asuntojen määrän mukaan osoitteessa
helen.fi/kiinteistovahti
Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme
ovat sinuun yhteydessä.
Voit olla meihin myös yhteydessä
sähköpostiste tai puhelimitse.
Vastaamme myös mielellämme kaikkiin
Kiinteistövahtiin liittyviin kysymyksiin.

kiinteistovahti@helen.fi
09 617 8080
Voit ottaa meihin yhteyttä myös
Facebookissa ja Twitterissä @energiahelen

Säästöä
taloyhtiölle
helposti.
helen.fi/kiinteistovahti

