
Tervetuloa Taloyhtiön 
energiaekspertti –kurssille!

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 17.30



Ruoka

Liikkuminen Kuluttaminen

Asuminen



Ota Ilmastoinfon 
somekanavat seurantaa

• Facebook: facebook.com/ilmastoinfo

• Twitter @ilmastoinfo

• Instagram @ilmastoinfo

• Tilaa Energianeuvontaa taloyhtiöille –
uutiskirje ja muita HSY:n uutiskirjeitä 
uutiskirje.hsy.fi/

https://www.facebook.com/ilmastoinfo
https://uutiskirje.hsy.fi/


Illan ohjelma

• Alkulämmittely ja energiaeksperttikoulutuksen 
esittely
• HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta

• Kokemuksia käytännön energiaeksperttitoiminnasta
• Energiaekspertti Vesa Tarvainen, As Oy Kataharjuntie 15

• Vinkkejä taloyhtiön energiatehokkuuden 
parantamiseksi
• HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta

• Kotitehtävä 1. Tehtävänanto ja ohjeet
• HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta

• 20.00 Tilaisuus päättyy



• 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 5 min tauko

• Kaikki pidetyt esitykset löytyvät huomenna osoitteesta: 
https://energianeuvonta.fi/koulutus/eksperttikurssi_s2021/

• Kotitehtävän palautuslinkki lähetetään huomenna kaikille 
sähköpostitse 

Ohjeita

https://energianeuvonta.fi/koulutus/eksperttikurssi_s2021/


Alkulämmittely ja 
eksperttikurssiin 
tutustuminen



Alkulämmittely

• Mene puhelimella tai 
koneella osoitteeseen 
www.menti.com ja lisää 
koodi 7556 3099









• 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 kahdeksan 

koulutuskokonaisuutta

• Koulutettu lähes 300 taloyhtiön energiaeksperttiä

• 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_-_yhdessa_energiatehokkaasti/energiaeksperttitoiminta
https://koutsi.hsy.fi/


• 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 (09-16.00) 16.2-
9.3 välisenä aikana. Sen jälkeen niitä ei enää jaeta!

• Kun haette paketin, niin kuitatkaa nimenne vaksilta 
saatuun listaan

Ekspertin apuvälinepaketti



• https://energianeuvonta.fi/koulutus/taloyhtion-
energiaeksperttikurssi-kevat-2022/

Kurssin ohjelma

https://energianeuvonta.fi/koulutus/taloyhtion-energiaeksperttikurssi-kevat-2022/


OTA YHTEYTTÄ

HSY:n Ilmastoinfo
Facebook: facebook.com/Ilmastoinfo
Instagram: @Ilmastoinfo
Twitter: @Ilmastoinfo
energianeuvonta.fi

Marikka Sand, energia-asiantuntija
marikka.sand@hsy.fi

Jarkko Hintsala, energia-asiantuntija
jarkko.hintsala@hsy.fi


