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Lahtiset Yhtymä

Tampereen

Mummu ja Poika Oy

Kiinteistöt

Hymy Lahtinen Oy

Arvopaperit

Jeppe Lahtinen Oy

Hallinto

-Kiint. Oy Hämeenkatu 26

-Kiint. Oy Hallituskatu 14-16

-Kiint. Oy Insinöörinkatu 78

-Kiint. Oy Pispalanvaltatie 134

-Tahkon Kukka Oy

-Tahkon Klaara Oy

-Leptiitti Oy

-Kiinteistö Oy Vehmaistenkatu 1-3

-Kiinteistö Oy Vehmaistenkatu 5

-Kiinteistö Oy Lastikankatu 4

-Kiinteistö Oy Lastikankatu 6

-Kiinteistö Oy Kauppaikaisenkatu 2 B

-Kiinteistö Oy Nuutisarankatu 5

- Listatut yhtiöt  mm:

- Vaahto

- Glaston

- Listaamattomat yhtiöt

- KPY

- Omat tytäryhtiöt

Tuotannontalon Ravintolat Oy

Kustannus Oy Hymy Lahtinen

- Raaka-aine/jalometallit

- Kiint. Oy Hämeenp. 21

- Villa Urpo Oy

- Puuterilumi Oy

- Urpo Lahtisen taidesäätiö

- Suomen Arvopantti Oy

- Toim.joht. VT Mika Ollila



Päätöksenteko ympäristö:

• Jos ajat sähköautoa, olet pyhimys .   

• Jos lä mmität talosi sähköllä, olet ryöstäjä ….

• Jos käytät tuulivoimaa, olet yhteiskunnan varojen ryöstäjä,
vaikka luulet olevasi pyhimys.

Kun päätöksenteko ympäristö on irrationaalinen, 
päätösten ei tarvitse olla rationaalisia !
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Kiinteistö Oy Hämeenpuisto 21 on rakennettu vuonna 1963

• Se on valittu mm. Tampereen rumimmaksi rakennukseksi.

• Se on nähnyt elämää, kun Lehtimiehet Oy:n toimittajat asuivat taloa.

• Korjausvelkaa vuonna 2013 oli runsaasti →  Puretaanko talo vai saneerataanko?

• Päädyttiin nimikkeeseen saneeraus, vaikka purkutöiden jälkeen siinä oli vain kantava 
keskirunko jäljellä: Ulkoseinät, katot ja koko talotekniikka uusittiin. 

• Ratkaisuun vaikutti se, että saatoimme käyttää omaa järkeä ja vältimme uustuotannon 
ahdistavat  energiamääräykset.

• Projektimme sai Ely-keskuksen ympäristöpalkinnon.  Saneeraus tehtiin omalla rahalla.

• Eurot ja asenne vaikuttivat tehtyihin ratkaisuihin ei turhanpäiväiset kalkyylit .
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Kurkistus Hämeenpuisto 21 projektiin
- vuokratalon saneeraus

Kohde oli rakennettu vuonna 1963 ja korjausvelkaa riittävästi.

Päätettiin rakentaa käytännössä koko rakennus uudestaan.

Jätettiin vain rakennuksen kantava keskirunko, purettiin ulkoseinätkin.

Näin vältyttiin uusien rakennusmääräysten epärationaalisilta vaateilta.

Kohteen suunnitteli arkkitehti Antti Nieminen.

Pääurakoitsijana Visura Oy, aliurakat meidän omilta yhteistyökumppaneilta.

Ehkä extraa: - koneellinen ilmanvaihto viilennyksellä

- kylpyhuoneissa tupla kaivot

- koko uudisosassa sprigler-järjestelmä 

- keittiöissä liesivahdit

Varmasti extraa: - 102 m2 aurinkopaneleita sähkön tuotantoon

- 480 kpl tyhjiöputkia lämmöntuotantoon 

Pirkanmaan Ely-keskukselta ympäristöpalkinto



Perusteluina:

Ennakkoluulottomuus            

Rohkea kokeilu

Ilman yhteiskunnan tukea



Excelit veks ja vekselit käyttöön

Focus vain rahoitus kustannuksiin, jotka on alle 2,5 % seuraavat 10 vuotta.

Ihan oikeastikin laskettuna aurinkoenergia sähköksi tai lämmöksi muutettuna 
tuottaa aina yli tuon tason eli takaisinmaksuaika on alle 40 vuotta.

Muista, että myös maalämpö on aurinkoenergiaa, jopa tehokasta sellaista.

Myös ilma -/vesilämpöpumput ovat aurinkoenergiaa.

Pääoman hinta jo yksistään on peruste rohkeisiin kokeiluihin.
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Ajattelumme lähtökohdat: 

Yksinkertaisella organisaatiolla pitää olla yksinkertaiset päättelymallit.

Energian säästö ei ole ykköstavoitteemme. 

Laskemme paljonko rahaa palaa ja mitä sillä saamme.

Ymmärrämme myös, että energia kulutuksen minimoinnissa rajahyöty 
jää jossain vaiheessa olemattomaksi.

Etsimme ratkaisuja, joilla saisimme käyttöön olemassa olevaa ”ilmaista” 
energiaa.
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• Ettei olla vain pelkkiä ”Nato-miehiä”:

• Villa Urpossa paloi ennen öljyä 34.000 litraa/vuosi. Kuusi maalämpökaivoa 
kattaa liki kokonaan lämmitystarpeen. Järjestelmä  kuluttaa sähköä, jota 
tuotetaan myös  aurinkopaneelein.

• Ns. Aamulehdentalossa 12.000 m2 hyödynnämme operaattorien laitetilojen 
hukkalämmön ja muutamme sen  lämpimäksi käyttövedeksi, jota kuluu 
runsaasti ison liikuntakeskuksen ansiosta.

• Pispalan valtatien pienkiinteistössä otimme ilma-/vesilämpöpumput 
käyttöön. Säästöt ovat sielläkin  ihan merkittäviä.
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• Ettei olla vain pelkkiä ”Nato-miehiä” :

• Hämeenpuiston saneeraus kohteen kokonaisinvestointi oli 6 meuroa. 
Aurinkopaneelit 102m2, tuottavat sähköä, jolla jäähdytämme asuntoja 
ja toimistoja. Kaikki tuotettu sähkö kuluu itsellämme. 

• Tyhjiöputkilla  (480 kpl) lämmitämme käyttövettä ja lämmitysverkkoa. 
Tuotetun energian tehokas käyttö on haasteellista. Kesällä tulee liikaa 
lämpöä. Tehokkuus paranisi, jos mukaan kytkettäisiin toinenkin talo.

• Aurinkoenergia investoinnin kustannus oli noin 0,15 meuroa eli 
marginaalinen kokonaiskustannuksiin.

PÄÄTÖKSET KITEYTYY SIIS ASENTEESEEN
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 Sähköalan monipuolinen ammattilainen Pirkanmaalla

 Kaikki kiinteistöjen sähköstä, suunnittelusta ylläpitoon asti

 Ydinliiketoimintana KVR -urakointi
Aurinkosähköjärjestelmät
Kattava sähkösuunnittelu

 Vahvuutena kokonaisuuden hallinta, asiakaspalvelu sekä asiakkaan 
tarpeiden ymmärtäminen
Projekteilla eri osapuolilla yhteinen tavoite

 Referenssejä
 Särkänniemen Koiramäki
KOy Hämeepuisto 21
AsOy Tampereen Vuoreksen Torinkulma ja Kirkkopuisto
Mepco, Accountor, Oscar, Gylling ja Handelsbanken toimitilat
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Kiinteistösijoittamisen prinsiipit :

• Paikka

• Paikka

• Paikka

Energia investoinnin prinsiipit:

• Asenne

• Asenne

• Asenne

TOIVOTAAN, ETTÄ AURINKO PAISTAA JATKOOSSAKIN!

KIITOS KÄRSIVÄLLISYYDESTÄ
MMK Seppälä


