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Olemme tärkeällä asialla!
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Maunula on erinomainen pilottialue



Miksi Maunula pilottialueeksi?
• Suomen paras asuinalueen Living Lab

– Hyvä sijainti, sopiva koko
– Normaali asunto- ja väestöjakauma
– Eri ikäisiä rakennuksia
– Paljon sosiaalista pääomaa

Hyvä ET –tahtotila!
85,7 % vastanneista ja 61 % kaikista As.oy:istä:

”Haluamme parantaa oman taloyhtiömme ET:a”



Kiinnostunut taloyhtiön
energiatehokkuuden parantamisesta
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.
Energiatodistus on

Suuri kiinnostus!



Projektin perusideat
• Asukkaiden asenne on jo oikea!

• Asukkaat tarvitsevat lisää läpinäkyvää tietoa
– Tuotteista, vaikutuksista, muiden asukkaiden toiminnasta

• Asukkaiden sisäinen kommunikaatio energiatehokkuudesta / ilmastovaikutuksesta on
jo käynnissä

– Sosiaalisen pääoman hyödyntäminen
– Sosiaalisen kontrollin vahvistaminen

• Aktiivinen sisäinen kommunikaatio lisää asukkaiden aktiivisuutta ostaa ja ottaa
käyttöön uusia menetelmiä

• Aktiivinen ulkoinen kommunikaatio luo kohdealueelle paremman imagon joka nostaa
asuinalueen arvoa / asunto-osakkeiden keskihintaa

• Yhteenveto: Sosiaalisen pääoman hyödyntämisellä saadaan aikaan positiivinen
kierre energiatehokkuuden ja ilmastonmuutosten parantamisessa.

• Negaatio: Jos kaikki toimivat yksin eikä kommunikaatiota lisätä, kehitys on
huomattavasti hitaampaa

– Julkiset tavoitteet eivät toteudu
– Yritykset eivät saa tuotteita tehokkaasti markkinoille
– Asukkaat eivät muuta nykyistä toimintatapaansa (VAIKKA HALUAISIVAT!)



MET -ryhmäkorjaus -toimintamalli

• Taloyhtiöt saavuttavat isoja hyötyjä toimimalla
yhdessä.
– Peruskorjaus
– Energiatehokkuuden parantaminen eri keinoin

• RK –mallin ideana on organisoida tilaajien
yhteistyö hankkeen aikana
– Taloyhtiöt ja muut toimijat
– Palveluntuottajien on tällöin myös helpompi toimia



”MET –projektin” toimintakaavio
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Mitä Maunulassa pilotoidaan?
• Käyttäytymis-/kulutustottumusten muuttaminen

– asukkaiden ja toimijoiden kulutustottumukset ja niihin
vaikuttaminen

– ylläpidon toimintatavat; taloyhtiöiden huoltotoimi
• säädöt, huolto, korjaukset

– peruskorjaukset

• Kehitettyjen energiatehokkuuden parantamistoimenpi-
teiden hyväksyttävyyttä ja soveltuvuutta
– tuotteet
– tuotekonseptit
– toimintatavat

prosessimalli rakennetun alueen
energiatalouden parantamisesta



Mitä taloyhtiöt hyötyvät?

• energiakatselmuksen edullisesti
– hyödynnettävän energiatodistuksen

• tietoa energiatehokkaista
– tuotteista
– tuotekonsepteista
– toimintatavoista
niiden soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta

• Maunulan imago energiatehokkuuden malli-
alueena kasvaa



Maunula on
Helsingin
Suomen

Euroopan

mitatusti

eniten energiaa säästävä kaupunginosa

vuonna 2014!


