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Joko siitä on todellakin kuusi vuotta", As. Oy Kivelän-
katu 1b:n hallituksen puheenjohtaja Jari Kajas nau-
rahtaa.

Aika taloyhtiön maalämpöasennuksesta on hujah-
tanut nopeasti ja täysin ongelmitta. Viiden vuoden 

takuuaika on kulunut umpeen ja nykyisin mahdolliset hälytyk-
set ongelmatilanteista tulisivat tekstiviesteinä Jari Kajakselle 
ja talonmiehelle kännykkään. Moisia viestejä ei onneksi ole 
tarvinnut lueskella. 

Talon asukkaat ovat olleet maalämpöön, viilennykseen ja 
sitä myöten koko investointiin enemmän kuin tyytyväisiä. 
Odotettuihin 40 prosentin säästöihin lämmityskuluissa on 
päästy, ja maaviileän käyttäminen asuntojen viilennykseen on 
todella edullista. 

– Jos puhallinkonvektoria käyttäisi viilentämiseen vaikkapa 
koko heinäkuun joka päivä, sähkö maksaisi 3,5 euroa asuntoa 
kohti, Jari Kajas laskee.

Pioneerin ongelmia
As Oy Kivelänkatu 1b:n siirtyminen kaukolämmöstä maaläm-
pöön sai alkunsa Helsingin Sanomissa keväällä 2010 ollees-
ta jutusta, jossa kerrottiin, että hiilettömään energiaan siir-

Kerrostalossa kannattaa 
vaihtaa maalämpöön
Töölöläiskerrostalossa maalämpöinvestointi maksoi viilennyksen  
ansiosta itsensä takaisin odotettuakin nopeammin. 

TEKSTI JA KUVAT: DAKOTA LAVENTO

” tyminen nostaa helsinkiläisten kaukolämmön hintaa 40–50 
prosenttia. Jo aikaisemmin Jari Kajas oli lukenut juttuja, mi-
ten useat Tukholman keskustan kerrostalot olivat vaihtaneet 
maalämpöön sen jälkeen, kun Fortum oli nostanut reippaasti 
kaukolämmön hintaa. 

Taloyhtiön kaukolämmön jakokeskus oli vuosikymmenen 
vaihteessa tulossa vaihtoikään. Jari Kajas halusi selvittää, mi-
ten paljon yhtiössä voitaisiin säästää maalämpöön siirtymällä.

Selvisi nopeasti, että säästöä kertyisi merkittäviä summia, 
vaikka kaukolämpötoimittaja ei ihan kakistelematta ollutkaan 
valmis laskelmia nielaisemaan eikä aluksi ollut selvää, kuinka 
kaukolämpöverkosta olisi mahdollista edes erota. 

Energiakaivojen poraaminen kaupunkikeskustassa on lu-
vanvarainen asia, ja aivan Helsingin keskustassa koko hanke 
olisi hyvin voinut tyssätä maanalaisiin varauksiin. Itse asiassa 
Pisara-rata olikin koitua hankkeelle kohtalokkaaksi, mutta lo-
pulta etäisyyttä asemavaraukseen jäi tarpeeksi. 

Tarjoukset taloyhtiö pyysi neljältä toimijalta.
– Senera Oy:n tarjous oli edullisin, mutta myös yksilöidyin, 

Kajas kertoo. 
Sisäpihalle sijoittuvat neljä noin 220 metrin energiakaivoa 

Rototec Oy porasi joulukuussa 2011 kolmessa päivässä. Maa-
lämpö saatiin päälle huhtikuussa 2012.

IVT:n maalämpöpump-
pu, kaksi 750 litran 
varaajaa ja sähkökattila 
asennettiin kiinteistön 
lämpökeskukseen kella-
rikerrokseen. 

Asuntojen kaukosääti-
mellä toimiva tehokas 
puhallinkonvektori 
viilentää huoneilman 
tehokkaasti haluttuun 
lämpötilaan.








