
JOKO TEILLÄ 
ON OMA  
ENERGIAEKSPERTTI?

Energiaekspertti on aktiivinen asukas, 
mielellään taloyhtiön hallituksen jäsen, 
joka haluaa laskea asumiskuluja ja edis-
tää viihtyisyyttä talossaan. Tampereella 
on koulutettu jo 150 energiaeksperttiä ja 
kokemukset ovat rohkaisevia.

  EnErgIAEkspErtTIkOuLuTus

HINTA: vain 60 € / osallistuja, enintään kaksi 
henkilöä samasta taloyhtiöstä 
AJANKOHTA: 10.10. alkaen 5 iltaa noin joka 
toinen viikko 
PAIKKA: Tampereella Ympäristötietokeskus 
Moreenia, jos ei toisin ilmoiteta. Muut rää-
tälöidään ilmoittautuneiden asuinpaikan ja 
määrän mukaan. 
KOULUTTAJINA Ranen energianeuvojat 
sekä asiantuntijoita kouluista ja yhdistyksistä

“Saimme opastusta juuri oman talo-
yhtiömme kysymyksiin. Tapaamisissa 

oli mukavaa kuulla muiden toimintatavoista 
ja oppia ammattilaisilta lämmön, sähkön ja 
veden kulutuksesta, ilmanvaihdosta, kierrä-
tyksestä sekä asumismukavuudesta.”
Kalle Heiska, As. Oy Kissanmaan Rivitalot

”Koulutuksessa kuulee mm. uusista 
korjausrakentamisen energiasäästö-

määräyksistä, jotka jokaisen taloyhtiön on 
hyvä ymmärtää. Kurssilla oppii, mihin energiaa 
kuluu ja mitä se tarkoittaa taloyhtiön talouden 
kannalta.”
Mikko Muukki, As. Oy Tampereen Hallituskatu 15

”Taloyhtiössä kannattaa olla ekspertti, 
joka voi tutkia ja hakea uusia säästö-

toimenpiteitä. Meillä on saatu merkittäviä 
säästöjä veden ja etenkin lämpimänveden 
käytössä. Koulutus oli mielestäni antoisa.”
Simo Kamunen(pj), As Oy Terävänmäki

• kuluja kiinteistösähköstä, veden
käytöstä ja lämmityksestä

• turhia yhteydenottoja isännöitsijään
• kustannuksia huoltoyhtiön käynneistä

ENERGIAEKSPERTTI  
VOI TALOYHTIÖSsÄnNE 

VÄHENtÄÄ 

SuoSITtu kOuLuTus käyNnIstyY 
TAAs tampErEELLa!



• 5 % lämmityksessä
• 10 % kiinteistösähkössä

• 20 % vedessä

ENERGIAEKSPERTTI- 
taLOIsSa ON SaAtu  
SÄÄSTÖÄ kESkInMÄÄRIN

  mIkä ENErgIaEkspErTtI?

Energiaekspertiksi voi ryhtyä kuka tahansa 
energia-asioista kiinnostunut hallituksen jä-
sen, joka saa valtuutensa hallitukselta. Hän ei 
tee taloudellisia päätöksiä, mutta voi ehdot-
taa toimenpiteitä ja on perehtynyt taloyhtiön 
energiatalouteen.

Energiaekspertti opastaa käytännön ener-
gia-asioissa talon muita asukkaita. Kiinteis-
tön hallinto pystyy ekspertin avulla luonte-
vasti edistämään asukkaiden asumistaitoja. 
Kiinteistönhuoltoyhtiö saa ajankohtaista 
tietoa talosta, vahvistaa asiakassuhdetta ja 
parantaa palvelutulosta. 

Yli 40 % asunto-osakeyhtiön hoitovastikkees-
ta koostuu lämmityksestä sekä kiinteistösäh-
kön ja veden käytöstä. Energiaeksperttitoi-
minta on osoittautunut tulokselliseksi.

IlmOITtautumIsEt jA LIsäTIEdot:
ILARI RAUTANEN
Energianeuvoja
040 806 3252
ilari.rautanen@tampere.fi

  KOuLuTuksEn sIsälTö:

• perusasiat lämmitysjärjestelmistä ja ilman-
vaihdosta

• PILP ja aurinkoenergia
• taloyhtiön sähkönkulutus
• veden taloudellinen käyttö
• korjausrakentaminen, ryhmäkorjaaminen 

ja täydennysrakentaminen
• energiaselvitykset ja –todistukset
• rakentamismääräykset
• automaatiojärjestelmät ja valaistus
• kodin ja taloyhtiön turvallisuus
• jätehuolto
• huoltojen suunnittelu ja huoltokirja 

Lisäksi tapaat nykyisiä energiaeksperttejä, 
jotka kertovat kokemuksistaan. Energiaeks-
perttien verkostossa et ole ongelminesi yksin!

www.NEuvoO.fI


