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”Tärkeintä ei ole syyllistää niitä, jotka kuluttavat 
eniten, vaan palkita niitä, jotka säästävät eniten”

Maunulan energiatalouden parantaminen



Maunulasta energiatehokas!
Asuinalueen kaikki toimijat mukaan!

Vuokratalot
- Maunulan asunnot Oy

Asunto-osakeyhtiöt
- 41 yhtiötä Toimitilat

- julkiset
- yksityiset

Yleiset alueet
- HKR
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Ei ole kiinnostunut
Ei osaa sanoa
.
Energiatodistus on

Suuri kiinnostus! 
Vastanneista 25 taloyhtiötä kiinnostunut!



Energiatehokkuudesta kiinnostuneita taloyhtiötä
eri puolilla Maunulaa!

Kiinnostuneet taloyhtiöt

taloyhtiöt; ei osaa sanoa



Ideasta projektiksi
• HELEN ja ELISA ilmaisivat kiinnostuksensa ET-

pilottiprojektia kohtaan

• Ympäristöministeriö kiinnostui

• Kotialue Oy kutsuttiin mukaan TEM energiatehokkuus-
toimikuntaan
– Ehdotus energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiksi 

9.6.2009 (ehdotus R 34: Alue- ja kimppakohtaiset konseptit)

• SITRA kiinnostui
– Päätös 14.9.2009

• Yhteensä 16 yritystä mukana

• Helsingin kaupungin yksikköjä mukana



MET on pilotointihanke

Asunnot

Yleiset alueet

Toimitilat

KOHTEET/HYÖTYJÄT TOIMIJAT MAHDOLLISTAJAT

http://www.honeywell.com/
http://www.vahanen.com/index.html


Pilotoinnin kohde: Millä keinoilla taloyhtiöissä, 
toimitiloissa ja yleisillä alueilla saadaan aikaan…

Ihmisten
käyttäytymisen
muuttuminen

Huollon ja säädön 
parantuminen

Energiatehokkuuden huomioon-
ottaminen peruskorjauksissa

Sähkön käyttäminen

Veden käyttäminen
Lämmittäminen



Ihmisten käyttäytymisen muuttuminen
• Suomen keskimääräinen hiilijalanjälki on 11,7 yksikköä

– 4 yksikköä rakentamisesta
– 1,7 yksikköä liikenteestä
– 6 yksikköä käyttäytymisestä

• Ihmisen käyttäytymisen muuttuminen jakaantuu kahteen osaan:
– Henkilökohtaisiin kulutusvalintoihin vaikuttaminen

• Veden käyttö, tuuletus, lämmitys, sähkölaitteiden käyttö, 
ostotottumukset, liikkuminen, jne

– Päätöksentekoon ja toimintatapoihin vaikuttaminen
• Oman taloyhtiön päätöksentekoon vaikuttaminen
• Naapuritaloyhtiöön vaikuttaminen
• Muihin lähiyksiköihin vaikuttaminen
• Isännöinnin ja huoltohenkilöstön toimintatavat

• Hiilijalanjälki saa olla Suomessa vuonna 2020 enää 2,7 yksikköä!



MET –tavoitteet Maunulassa 1
- koko alue mukaan -

• saada 25 energiatehokkuuden parantamisesta 
kiinnostunutta taloyhtiötä pilotoimaan energiatehokkuuden 
parantamismenetelmiä

• saada pilotointiin mukaan taloyhtiöitä, jotka eivät vastanneet 
MAPII+ -taloyhtiökyselyyn (15 kpl)

• saada Maunulan asunnot Oy mukaan 

• saada toimitilatoimijat mukaan

• saada yleisten alueiden toimijat mukaan



MET –tavoitteet Maunulassa 2
- halutuimmat keinot ja aluemalli -

• Löytää ne keinot, jotka taloyhtiöiden mielestä ovat parhaita 
ja toteutuskelpoisimpia taloyhtiöiden energiatehokkuuden 
parantamiseksi (tärkein fokus)

• Laatia toimintamalli, jolla voidaan toimia millä tahansa 
asuinalueella 30 – 50 % tavoitteen saavuttamiseksi.

• Parantaa alueen energiatehokkuuden parantamisen 
toimintaympäristöä
– mittaus, seuranta, tiedonsiirto ja –välitys, uudet toimijat ja 

toimintatavat

• Parantaa yritysten ja taloyhtiöiden välistä yhteistyötä
– tuotekehitys, markkinointi, myynti, palvelusopimukset

• Olennaista on taloyhtitaloyhtiööiden hyviden hyvääksyntksyntää



Taloyhtiöiden hyväksynnän 
saavuttamisen perusehdot

• Energiatehokkuuden parantamisen pitää tuottaa selvää
rahaa taloyhtiöille, osakkaille ja asukkaille
– ”Mistä näitä euroja oikein tulee…”

• Energiatehokkuuden rahoitus ja riskit täytyy jakaa 
kohtuullisesti
– Taloyhtiö ei voi kantaa kaikkia tuottavuusriskejä!

• Energiatehokkuuden parantamisen pitää olla vaivatonta
– Muutoshaitat minimiin
– Huolto- ja säätö helppoa
– Asumisviihtyisyys säilyy tai paranee



Saavutettavat tulokset
1. pilotoinnin kautta esitys taloyhtiöille hyväksyttävimmistä ja tehokkaimmista 

tuotteista, tuotekonsepteista ja toimintatavoista

2. Maunulan ympäristövision kirkastaminen yleisessä keskustelussa

3. taloyhtiöille ja rakennuksille energiaselvitykset / -katselmukset, toimenpide-
esitykset sekä todennettavat energiatodistukset

4. prosessimalli/käsikirja kokonaisen asuinalueen energiatehokkuuden 
parantamisesta

5. esitys toimenpiteistä, joilla voidaan saavuttaa Maunulassa 30 - 50 %:n 
energiatehokkuuden paraneminen

6. selvitys Maunulan energiatalouden kehityksestä 10/2009 – 10/2011

7. kohderyhmille kohdennettuja vihkosia ja tiedostoja hyvistä käytännöistä

8. toimivan yhteistyömallin löytäminen Energie Citees –organisaation kanssa

9. valtiolle ehdotuksia toimivista ohjausnormeista ja kannusteista / avustuksista

10. projektin aikana syntyvät innovaatiot, tuotteet, sopimusmallit ja palveluverkostot

11. esitykset mallin levittämisestä ja soveltamisesta uusilla alueilla



Työn vaiheet
• valmistelu 3-9/09
•• Start Up 1.10.2009Start Up 1.10.2009
• kartoitusvaihe I; nykytilan selvittäminen 10-12/09

– taloyhtiöiden, toimitilojen ja julkisten alueiden energiankulutuksen nykytila
– kysely
– energiakatselmukset

• kommunikaation kehittäminen 4/09-6/10
• tuotteiden pilotointi ja kehittäminen 9/09-12/10
• yhteistoiminnan ja hankintojen organisointi 9/09-12/10
• toiminnan seuranta 9/09-12/10
• vaikutusten seuranta 9/09-12/10
• levittämisen käynnistyminen 4/10
• kartoitusvaihe II 6-10/09
• loppuraportin laatiminen 10-12/10



Jo nyt syntynyt kehitysidea: 
Kohti Maunulan omaa energiaoperaattoria…

1 ja 5 Langaton anturi lähettää
jatkuvasti kulutustietoa

Internetin kautta 2 Operaattori tunnistaa 
ongelman ja tietää

tarvittavan toimenpiteen

3a Operaattori korjaa
virheen kaukovalvonnalla

automaattisesti tai manuaalisesti

3b Operaattori antaa 
toimintaohjeen

omalle huoltohenkilöstölle 

3c Operaattori antaa 
toimintaohjeen

taloyhtiön huoltoyhtiölle

4 Virhe korjataan
tai säätö tehdään

6 Operaattori seuraa virheen 
korjausta ja antaa jatko-ohjeet

Taloyhtiö siirtää huoltokustannuksia huoltoyhtiöltä operaattorille ja 
saa hyväkseen paremman palvelun ja säästyvät varat.

7 Oikea tieto voidaan hyödyntää
alueen muissa taloyhtiöissä,

joita operaattori hoitaa

TALOYHTIÖ

ENERGIAOPERAATTORI

HUOLTOYHTIÖ



Neljä kehitysaluetta
• Taloyhtiökyselyn antama tieto tarpeista ja tahtotilasta

– Tuotekehitys
• Taloyhtiöiden päätökset käyttöönottamisesta

– Läpinäkyvyys ja oppiminen

• Uudenlainen energiaselvitys yhteishankintana
– Suositukset toimenpiteistä

• Todennettava energiatodistus
– Läpinäkyvyys ja oppiminen

• Alueseuranta Helenin toimesta
– Maunulan todellinen kulutus / energiatehokkuus

• Energiatehokkuuden paraneminen harkituin toimenpitein
– Läpinäkyvyys ja oppiminen

• Talokohtaisen seurantajärjestelmän asentaminen
– Jatkuva tietovirta taloyhtiön energiankäytöstä

• Perustieto taloyhtiön kehittämiselle ja huollolle
– Läpinäkyvyys ja oppiminen
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