
Taloyhtiöfoorumi ja 
Energiatarkastus

Tuuli Pohjola

Pohjois-Suomen energianeuvoja



Esityksen sisältö

Mitä alueellinen 
energianeuvonta on?

Energianeuvonta

Taloyhtiöfoorumi



Alueellinen energianeuvonta on
Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa
KULUTTAJILLE • KUNNILLE • PK-YRITYKSILLE

Puolueetonta tietoa ja neuvontaa 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta 
energiasta

 Tietoa ja tukea energiatehokkuussopimuksiin 
liittyville kunnille ja yrityksille

 Tietoa energiakatselmusten hyödyistä ja tuista
 Tietoa uusiutuvan energian kuntakatselmuksista
 Tietoa ja neuvontaa energiafiksusta asumisesta, 

lämmitysmuodon valinnasta ja vaihdosta sekä 
kestävistä arjen valinnoista

 Asiantuntemustaan ja materiaalejaan tarjoaa 
Motiva
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Tätä teemme Pohjois-Suomessa

 Teemme parhaillaan kuntakierrosta 
ja haastamme kuntia vahvistamaan 
ilmastotyötään liittymällä 
energiatehokkuussopimukseen

 Autamme alueemme pk-yrityksiä 
kertomalla energiakatselmuksista 
sekä taloudellisesti järkevistä 
energiatehokkuustoimista ja niihin 
liittyvistä tukimuodoista. 

 Neuvomme maakuntien asukkaita 
asumisen energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian lisäämisessä
sekä kestävissä kulutusvalinnoissa

Feasib Consulting on
ympäristö-, energia-, ja 
kiertotalouden haasteisiin erikoistunut 
asiantuntijayritys

– Kuluttajien neuvontapuhelin
maanantaisin klo 9-12 
044-971 3681

tuuli.pohjola@feasib.com

markus.latvala@feasib.com

minna.vaaramaa-hiltunen@feasib.com
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Taloyhtiöfoorumi -
yhdessä enemmän



Sidosryhmät mukana toiminnassa

 Taloyhtiöt ovat toiminnan 
keskiössä

 Alueelliset energianeuvojat 
auttavat toiminnan 
käynnistämisessä ja järjestävät 
muutaman ensimmäisen 
kokouksen

 Muita sidosryhmiä voidaan 
kutsua kokouksiin tiedonvaihtoa 
varten
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Alueelliset 
energianeuvojat

Motiva

Taloyhtiön 
hallituksen 
jäsenet

Kuntien 
rakennusvalvonta

Isännöitsijät

Kiinteistöliitot

Suunnittelutoimistot

Energia-alan 
yritykset



 Maksutonta
 Vapaaehtoista
 Ei sitouta mihinkään

 Tavoitteena jakaa tietoa, säästää kustannuksissa, lisätä yhteisöllisyyttä

Ehdota taloyhtiöfoorumin perustamista omalle alueellesi 

tuuli.pohjola@feasib.com
minna.vaaramaa-hiltunen@feasib.com 

Taloyhtiöfoorumien toiminta
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 kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys

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

Energiatarkastus on

22 February 20219

Taloyhtiö saa

 tietoa järjestelmien kunnosta ja toimivuudesta

 ehdotuksen toimenpiteistä, joita kannattaa selvittää 
tarkemmin

 raportin, jonka perusteella asioita on helpompi 
käsitellä yhtiökokouksessa
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 lämmitysjärjestelmä
 ilmanvaihto
 vesi
 energian ja veden kulutus
 valaistus
 raportointi

Energiatarkastuksen sisältö
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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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 Maakunnalliset webinaarit, tulossa vielä 
– 18.2 Lappi, 25.2 Keski-Pohjanmaa, 18.3 Kainuu, 25.3 Pohjanmaa

 Isännöitsijöille suunnattu webinaari energiaremonteista 
29.3.2021 klo 9.30-11

 Syventävät teemat torstaisin klo 17:00-18:30 
– 8.4.   Aurinkosähkö taloyhtiöissä

– 15.4  Lämpöpumput

– 22.4  Sähköautojen latauspisteet ja ARA:n avustus

– 29.4  Energiaremontit taloyhtiöissä

– 6.5.   Taloautomaatio

– 10.5   huom. maanantai

– 20.5  Taloyhtiöfoorumit

– 27.5  Webinaarisarjan päätös

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

Webinaarisarja  



Energiaekspertti
HSY:llä verkkokoulutus (https://koutsi.hsy.fi/)

Asiaa energiasta - uutiskirje
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet

 Motivan kuluttajaneuvonnan ajankohtaiset uutiset ja vinkit energiatehokkaaseen 
asumiseen ja arkeen sekä tietoa energianeuvonnan tapahtumista lähellä sinua. 
Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Muut energiavinkit
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Kiitos!


