
Taloyhtiökampanja

Lea Hämäläinen,

Energianeuvoja, 

Thermopolis Oy



Alueellisen energianeuvonnan -
valtakunnallinen Taloyhtiökampanja 
kevät 2021

▪ Energiavirasto rahoittaa,

▪ Motiva koordinoi,

▪ Alueelliset energianeuvojat toteuttavat ja

▪ Mukana myös yhteistyökumppaneita

Taloyhtiökampanjan sisältö:

▪ Taloyhtiöfoorumi,

▪ Webinaarisarja,

▪ Energiatarkastus,

▪ Vuokrataloyhtiöiden asukaskampanja.

9 April 20212



Löydä energianeuvojasi

Keski-Suomi/ Benet Oy

jouni.jarvinen@benet.fi; 

Puh. 050 528 9766

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi/Feasib Consulting

markus.latvala@feasib.com / tuuli.pohjola@feasib.com

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa/Thermopolis Oy

info@thermopolis.fi

Muiden alueiden energianeuvojat:

https://energiavirasto.fi/energianeuvonta

9 April 20213

mailto:jouni.jarvinen@benet.fi
mailto:markus.latvala@feasib.com
mailto:tuuli.pohjola@feasib.com
mailto:info@thermopolis.fi
https://energiavirasto.fi/energianeuvonta


▪ Maakunnalliset webinaarit, tulossa vielä 

– 13.4 Keski-Pohjanmaa

▪ Syventävät torstaisin klo 17:00-18:30 ellei toisin mainita

– 8.4. Aurinkosähkö taloyhtiöissä

– 15.4 Lämpöpumput taloyhtiöissä

– 22.4 Sähköautojen latauspisteet

– 29.4 Energiaremontit taloyhtiöissä

– 6.5. Taloautomaatio

– 10.5 Energiafiksu vuokra-asuminen

– 20.5 Taloyhtiöfoorumit ja energiatarkastuspilotit

– 27.5 Webinaarisarjan päätös/paneelikeskustelu

https://www.thermopolis.fi/energianeuvonta/taloyhtiot/

Webinaarisarja  

https://www.thermopolis.fi/energianeuvonta/taloyhtiot/


Taloyhtiöfoorumi -
yhdessä enemmän



Tulevat taloyhtiöfoorumit

▪ Seinäjoki 12.4 etätilaisuus. Ilmoittaudu tilaisuuteen  täällä.

▪ Vaasassa toinen tapaaminen tulossa 19.4 

▪ Kokkolassa ei vielä sovittu toista tapaamista

▪ Tai ehdota taloyhtiöfoorumin perustamista omalle alueellesi Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa ottamalla 
yhteyttä paavo.ratti@thermopolis.fi. 

▪ Jyväskylän/Keski-Suomen taloyhtiöfoorumi pidetään 22.4. klo 18. 
Ilmottautumiset sanna.oikari@benet.fi

▪ Pohjois-Suomen maakunnissa yhteys tuuli.pohjola@feasib.com
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Energiatarkastus on

▪ kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys

▪ perustuu kiinteistöllä suoritettavaan kiinteistökierrokseen, 
mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen 
analysointiin kulutusseurannan pohjalta

9 April 20217

Taloyhtiö saa

▪ tietoa järjestelmien kunnosta ja toimivuudesta

▪ ehdotuksen toimenpiteistä, joita kannattaa selvittää tarkemmin

▪ raportin, jonka perusteella asioita on helpompi käsitellä yhtiökokouksessa



Energiatarkastuksen sisältö
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▪ lämmitysjärjestelmä,

▪ ilmanvaihto,

▪ vesi,

▪ energian ja veden kulutus,

▪ valaistus ja

▪ raportointi.

9 April 20218



Energiatarkastuksen tilaus

www.motiva.fi/taloyhtion-
energiatarkastus

– sivulta löytyy tietoa 
energiatarkastuksesta sekä 
yritykset, jotka palvelua 
tarjoavat listattuna alueittain

– sivulta on linkki yrityksen 
nettisivulle, jossa tiedot heidän 
tarjoamastaan 
kokonaisuudesta ja hinta

Muista antaa myös palautetta.
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Kiitos!


