
Koulutus alkaa 17.30

Ohjeita:

• Pidäthän mikrofonin pois päältä, silloin kun et puhu

• Ennen koulutuksen alkua voit testailla äänen toimintaa

• Kysymyksiä voit esittää chattiin (puhekuplan kuva)

• Voit myös pyytää puheenvuoroa klikkaamalla käden kuvaa. Käden kuva 

menee pois, kun klikkaat painiketta uudestaan.

• Vastailemme kysymyksiin ja annamme puheenvuoroja aina sopivissa 

väleissä

Tervetuloa taloyhtiön Energiaeksperttikoulutukseen!



HSY:n Ilmastoinfo

Autamme pääkaupunkiseudun asukkaita ja pk-yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeä

Kulutta-
minen

Energia Ruoka
Liikku-
minen



• Voit pyytää puheenvuoroa Teamsin nosta kätesi toiminnolla

• Pidä mikrofoni auki vain puhuessasi

• Voit laittaa kysymyksiä myös keskustelupalstalle

• Kysymyksiin vastaillaan kootusti aina sopivassa kohdassa

• Illan keskivaiheilla pidetään 10 min tauko

• Kaikki esitykset löytyvät huomenna osoitteesta: 

https://energianeuvonta.fi/koulutukset/#eksperttiS2020

• Kotitehtävän palautuslinkki lähetetään huomenna kaikille sähköpostitse 

Illan kulku

https://energianeuvonta.fi/koulutukset/#eksperttiS2020


• Mene selaimella tai puhelimella osoitteeseen www.menti.com

• Kirjoita koodi: 91 82 92 3

• Vastaile kysymyksiin ☺

Alkulämmittely ja tutustuminen

http://www.menti.com/


• Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy:n alulle panemaa toimintaa

– Motiva ei järjestä koulutuksia, mutta tuottaa ja ylläpitää eksperttimateriaalia verkossa

• Koulutuksia järjestetään tällä hetkellä Tampereella ja pääkaupunkiseudulla

– HSY:n Ilmastoinfo järjestänyt tähän mennessä viisi live-koulutuskokonaisuutta

– Koulutettu noin 175 taloyhtiön eksperttiä

– Nyt pidetään ensimmäinen kurssi etäyhteyksillä

• Energiaeksperttikoulutuksen voi tehdä myös verkossa

– koutsi.hsy.fi

– Paljon hyvin jäsenneltyä tietoa myös etäkurssin avuksi

Energiaeksperttitoiminnasta lyhyesti

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta


• Taloyhtiön energiankulutuksen seuraaminen

• Kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavien järjestelmien toimintaperiaatteet

• Lämmön, veden ja kiinteistösähkön energiatehokas käyttö

• Energiatehokas ilmanvaihto

• Ikkunoiden ja ovien tiiveys

• Patteriverkoston perussäädön perusteet

• Kiinteistön suunnitelmallinen ylläpito

• Katsaus uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksiin taloyhtiöissä

Kurssilla käsiteltäviä asioita:



• Olkaa aktiivisia ja kysykää, jos jokin asia ei selviä

• Kysyä voi myös koulutuksen jälkeen soittamalla tai sähköpostilla

• Olkaa mahdollisuuksien mukaan läsnä koulutuksissa

• Tehkää kotitehtävät ajoissa

• Soitelkaa tai lähettäkää viestiä, jos on ihan mitä tahansa asiaa

Toiveitamme tässä vaiheessa



• Kotitehtävä 2. tekemistä varten jaamme osallistujille pienen ekspertin apuvälinepaketin

– Paketti sisältää Oraksen vesivirtaamamittarin ja elektronisen sisälämpötilamittarin

• Paketin voi hakea HSY:n päätoimipisteen (Ilmalantori 1) ulkoaulan vahtimestareilta virka-

aikaan 13.10 - 27.10.2020 välisenä aikana

Ekspertin apuvälinepaketti



• Linkki ohjelmaan energianeuvonta.fi sivuilla

Kurssin ohjelma

https://energianeuvonta.fi/wp-content/uploads/2020/08/Ohjelma-eksperttikurssi-syksy-2020-1.pdf
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