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Taloyhtiöiden energiatehokkuuden paranta-
minen kannattaa; se luo uusia ympäristö-
ystävällisiä työpaikkoja ja on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

Haasteena kuitenkin on, että taloyhtiöt ovat usein epätietoisia omista energia-
asioistaan: markkinoilla olevia energiatehokkuusratkaisuja ei tunneta tai niiden 
sopivuudesta omaan taloyhtiöön ei ole varmuutta. Vastaavasti energiatehok-
kuusratkaisuja tarjoavat yritykset kokevat taloyhtiöt haastavana asiakasryhmänä, 
sillä niiden tiedot ovat pirstaloituneena usean eri toimijan järjestelmissä. Tästä 
syystä talonyhtiöille ratkaisuja markkinoi vain kourallinen yrityksiä.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke etsi ratkaisuja asuinkerrostalojen energiatehok-
kuuden parantamiseen mittaustietoon pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen ja 
palvelujen avulla. 

Mukana oli 7 kokeilutaloyhtiötä Vantaalta, joihin asennettiin IoT (Internet of 
Things) -antureita mittaamaan asuinolosuhteita ja välittämään tietoa hankkeessa 
kehitettyyn dataportaaliin.

Hankkeessa mm. kokeiltiin erilaisia energiatehokkuutta parantavia toimia, 
rakennettiin avoin verkkokoulutus taloyhtiöille ja järjestettiin koulutusta asumisen 
digipalveluja tarjoaville yrityksille. 

Toiminta
LUKUINA

7 taloyhtiötä

8 kokeilua

5 energiakatselmusta

1 monitavoiteoptimointi

10 lisäselvitystä taloyhtiöille

3 julkaisua

3 teemailtatilaisuutta
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Mukana olleet taloyhtiöt:

Paatsamakuja 4

Hiekkaharjuntie 9

Kaarenahma

Helsingin Harmajankatu

Lokkisaarentie

Suvilahdenkatu 2

Tuulimyllyntie 3



Vanhankin kerrostalon energiatehokkuutta saadaan 
paremmaksi datan avulla.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa kehitettyä dataportaalia 
kokeiltiin hankkeen pilottitalo-yhtiöissä. 

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke etsi ratkaisuja asuinkerros-
talojen energiatehokkuuden parantamiseen mittaustietoon 
pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen avulla. 
Pystyäkseen tähän digipalvelut tarvitsevat taloista kerättävää 
dataa. Hankkeessa kehitettiin talojen dataa varten järjes-
telmä, dataportaali, johon kerättiin ja tallennettiin dataa 
useasta eri lähteestä.

Dataportaalin hyötyjen 
lisäys: portaali koostaa 
tällä hetkellä hyvin 
hajallaan olevan talo-
yhtiötiedon samaan 
paikkaan, yhdestä 
paikasta löytyvä tieto 
on helposti tarkastel-
tavissa ja jaettavissa 
esimerkiksi yrityksille 
palvelujen tuottamiseksi.

Lue lisää hankkeen 
nettisivuilta
ilmastoviisaat.fi
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VALMENNUS YRITYKSILLE
Digitaalisten palveluiden myynti ja markkinointi taloyhtiöille

Valmennus suunnattiin ensisijaisesti pienille, keskisuurille ja start-up
-yrityksille, jotka olivat kiinnostuneita kehittämään ja markkinoimaan 
uusia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja asunto-osakeyhtiöille

L U E  L I S Ä Ä
ilmastoviisaat.fi/digitaalisten palveluiden myynti ja markkinointi 
taloyhtioille -valmennus yrityksille

HANKKEEN NETTISIVUT
ilmastoviisaat.fi

Koutsi verkko-oppimisympäristö/ 
Energiaekspertti –verkkokurssi
koutsi.hsy.fi/

Lue selvitys –
Ilmastoviisaat 
palvelut 
taloyhtiöissä

Kuva dataportaalin asukasnäkymästä: 
asukkaat pääsevät tarkastelemaan omaa 
asuntoaan koskevaa tietoa

https://ilmastoviisaat.fi/digitaalisten-palveluiden-myynti-ja-markkinointi-taloyhtioille-valmennus-yrityksille-siirretty-syksyyn/
https://ilmastoviisaat.fi/
https://koutsi.hsy.fi/
https://ilmastoviisaat.fi/uusi-selvitys-taloyhtioissa-miljardien-eurojen-liiketoimintamahdollisuudet-ilmastoviisaille-palveluille-2020-luvulla/

