
Tervetuloa Isännöitsijöiden 
energiatehokkuuskurssille

Pidäthän mikrofonin pois päältä, kun et puhu

Jos haluat puheenvuoron, nosta kätesi niin annamme sinulle 
puheenvuoron sopivassa kohdassa

Chatissä voi käydä keskustelua, ja pyrimme vastaamme kaikkiin sinne 
esitettyihin kysymyksiin

Tilaisuus tallennetaan

Aloitamme klo 12.00

Odotellessa: Kirjoita chattiin, mitä odotat tältä kurssilta 
tai mitä haluaisit oppia? 



Asuminen Ruoka

Liikkuminen Kuluttaminen

HSY:n Ilmastoinfo



Isännöitsijän energiatehokkuuskurssi
• Tavoitteena on syventää energiatehokkuusosaamista ja antaa sillä tavalla varmuutta ohjata 

hallitusta aktiivisesti järkeviin ratkaisuihin energiatehokkuuden parantamisessa

• 4 luentokertaa maanantaisin Teamsissä klo 12-14.30, aina sama 

linkki https://bit.ly/energiatehokkuus2022

• 24.1. Energia-asiat taloyhtiössä: käsitteet, lainsäädäntö, seuranta
• Energiatehokkuusajattelun kulmakivet – HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta

• Tiekartta energiatehokkuuteen – Matti Hellgren, Vahanen Monitoring Services Oy

• Taloyhtiöstrategia energiaremonttien suunnittelun tukena – Marianne Aho-Mankki, MTR Isännöinti Oy

• 7.2. Ennen energiaremonttia: Hankesuunnittelu, rahoitus ja energia-avustukset
• Energiaremontin hankesuunnittelu – Timo Torvinen, Talokeskus Oy

• Energiaremonttien rahoitus – Ville Roihu, Danske Bank Taloyhtiöyksikkö

• Vihreä rahoitus – Juho Maalahti, Nordea Sustainable Finance

• Energia-avustusten hakeminen ja saaminen – HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta

• 28.2. Ennen energiaremonttia: Toimiva talotekniikka
• L&IV-järjestelmien kunto ja tasapaino – Harri Heinaro, Motiva Oy

• Monitavoiteoptimointi – Jenni Venäläinen/HEKA

• 14.3. Energiaremonttihankkeita esittelyssä
• Maalämmöstä säästöä energialaskuun – Kalle Grönqvist, Fluxio Isännöinti Oy

• Energiasäästöjä taloyhtiön kokonaissaneerauksessa – Pekka Jokela, Isännöintipalvelu Priman Oy

• Kurssin jälkeen saa suorittaa tentin, josta saa Isännöinnin energiaekspertti -todistuksen



Päivän ohjelma 24.1.
Energia-asiat taloyhtiössä: käsitteet, lainsäädäntö, työkalut

• Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
– HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta

• Tiekartta energiatehokkuuteen
– Matti Hellgren, Vahanen Monitoring Services Oy

• Taloyhtiöstrategia energiaremonttien suunnittelun
tukena
– Marianne Aho-Mankki, MTR Isännöinti Oy



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Mistä puhumme?

• Energiatehokkuus tarkoittaa, että jokin hyöty tuotetaan 
mahdollisimman pienellä panostuksella
• Taloyhtiöissä tarkoittaa, että asumiskäyttäytymistä ei muuteta, vaan 

esimerkiksi uusitaan talotekniikkaa energiapihimmäksi
• Tuo yleensä myös rahallista säästöä, vaikka investoinnit maksavat

• Energian säästö tarkoittaa, että jonkin hyödyn tuottamiseen 
käytetään pienempää panosta
• Taloyhtiössä tarkoittaa, että esimerkiksi pienennetään yleisten tilojen 

lämpötiloja
• Tuo säästöjä, mutta voi vaikuttaa asumismukavuuteen

• Ideaaliratkaisu on näiden sopiva yhdistelmä
• säästä -> tehosta -> käytä uusiutuvaa energiaa
• Energiatehokkuus ei saa johtaa kulutuksen kasvuun, vaan käytännössä sen 

on aina myös pienennyttävä -> tehokkuus pitää sisällään ajatuksen 
kulutuksen vähentymisestä eli säästöstä



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Mikä ohjaa energiatehokkuusajattelua?

• Energiatehokkuus on taloyhtiön osakkaiden etu alentuvien 
vastikekustannusten vuoksi, mutta sillä on myös imagovaikutusta
• Hyvin hoidettu ja ajan hermolla oleva yhtiö on kiinnostava myös ostajille

• Energiatehokkuus on myös lakisääteinen pakko
• Energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannustehokas vähentäminen, se ohjaa ylätasolla muuta lainsäädäntöä
• Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä täydentävä

Rakentamismääräyskokoelman osa D5 ovat voimassa, mutta niitä 
uudistetaan parhaillaan

• Lakia täydentävät mm. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja 
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien 
energiatehokkuuden vaatimuksista

• Velvoittavat energiatehokkuuteen niin uudis- kuin korjausrakentamisessa

• Ym.fi > Vastuualueet > Rakentaminen ja maankäyttö > Rakennusten 
energiatehokkuus



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Energiatodistus

• Vaaditaan kaikilta yli 50-neliöisiltä, pysyväksi tarkoitetuilta, 
ei-suojelluilta asuinrakennuksilta
• omistaja vastaa hankkimisesta
• voimassa kymmenen vuotta

• Rekisteröidyn asiantuntijan laatima
• Rakenteita rikkomaton, ei mittauksia, kohdekäynti lyhyt
• Laaditaan laskennallisen kulutuksen avulla mm. rakennuspiirustuksia 

hyödyntäen

• Tarkoitettu eri kiinteistöjen vertailuun toisiinsa
• Annetut suositukset energiatehokuuden parantamiseksi 

yleisluonteisempia, tai ne voidaan jättää pois
• Energia-avustuksia haettaessa e-luku lasketaan rakennuksen 

alkutilanteesta ja kaikkien korjausten jälkeisestä tilanteesta

• Motiva.fi > Ratkaisut >Energiatodistusneuvonta

• www.energiatodistusrekisteri.fi



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Energiatodistus



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Energiakatselmus ja energiatarkastus

• Energiakatselmus on suuryrityksille pakollinen ja pk-
yrityksille vapaaehtoinen energiankäytön ja -
säästömahdollisuuksien kartoituksia
• Taloyhtiöitä laki ei velvoita

• Energiatarkastus on energiakatselmusta vastaava, mutta 
taloyhtiölle mitoitettu palvelu

• Käy läpi kaikki talotekniset järjestelmät ml. valaistuksen, 
arvioi energiankulutusta
• Kannattaa tilata PTS:n yhteydessä, mutta voi tilata myös erikseen

• Käytetään usein nimitystä "tonnin tarkastus"

• Antaa suuntaviivoja tietyn kiinteistön kehittämiseen

• www.taloyhtioneuvonta.fi > Energiatarkastus



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Energiakatselmus ja energiatarkastus



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Miten me voimme auttaa?

• HSY:n Ilmastoinfo järjestää kampanjoita, webinaareja, 
infoiltoja, kursseja sekä neuvontaa
• Energianeuvonta.fi, hsy.fi/ilmastoinfo

• Verkkokursseja koutsi.hsy.fi-sivuilla
• Taloyhtiön energiaeksperttikurssilla on koulutettu satoja 

hallitustoimijoita ymmärtämään taloyhtiön energia-asioita
• Eksperttikurssia kannatta mainostaa hallituksissa -> osaava 

hallitus on aktiviinen ja päätöksenteko helpottuu

• Seuraava kurssi alkaa 15.2.2022

• Monilla somekanavilla
• Facebook, Twitter, Instagram @ilmastoinfo

• Uutiskirjeet hsy.fi > Viestintä > Uutiskirjeet



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Miten me voimme auttaa?

• HSY jakaa avointa dataa yleiseen käyttöön eri kanavilla

• kartta.hsy.fi
• Haettavissa mm. veden verkostopaineen ylijäämä, 

aurinkosähköpotentiaali

• Hsy.fi > Ilmanlaatu ja ilmasto > Paikkatiedot >Avoin karttapalvelu

• seutuatlas.fi
• ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä rakennusten 

energiatehokkuuteen liittyvää kartta-aineistoa

• Kiinteistönomistajat voivat syöttää palveluun toteutuneet 
energiankulutukset, tehdyt ja suunnitellut energiaremontit

• kattohukka.fi
• Näyttää kattojen lämpövuodot Helsingin alueella



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
max17.fi



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
TAVIS

• Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin eli 
TAVIS-hanke
• Starttasi syksyllä 2021, jatkuu ensi syksyyn
• Mukana 4 pilottitaloyhtiötä, joiden kanssa kehitetään 

asukasviestintää energiatehokkuusasioissa

• Ensimmäinen ahaa-elämys saatiin asukaskyselystä
• Asukkaat haluavat tietää, miten säästää energiaa, mutta eivät 

ole varmoja siitä, miten se tehdään

• Asukkaat toivovat viestintää vähintään kahdesti vuodessa

• Hanke tuottaa vapaaseen käyttöön viestintämateriaalia, 
mm. Tiedotepohjia ja asukasoppaan

• Energianeuvonta.fi > TAVIS



Energiatehokkuusajattelun kulmakivet
Podcast on uusi musta

• Energianmurtajat (Granlund)

• Naulan kantaan – rakentavaa keskustelua (Vahanen-yhtiöt)

• Ekologisen rakentamisen näkökulmia (Eko-Safa)

• Asuntoradio (Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy)

• Ilmastoterapia (HSY Ilmastoinfo)

• The Climate Question (BBC World Service)



Kysyttävää?

koutsi@hsy.fi

energianeuvonta.fi


