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Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön 
toimintamallin pilotointi pk-seudulla

TALOYHTIÖKLUBI-HANKE I, 2020-2021
 Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteishanke
 YM / Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma
 Isot volyymit:  8 aluetta, 300 taloyhtiötä, 450 hall. jäsentä

TALOYHTIÖKLUBI-HANKE II, 2023 
 Vantaa: jatkohanke juuri käynnistynyt

(YM / Kuntien ilmastoratkaisut)
 Espoo: hankehakemus Vähähiilisen rakennetun ympäristön 

ohjelmaan (YM) ”Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöstä 
ratkaisuja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen”

 Helsinki: pilotoinnin jatkopolkua vielä etsitään

LAAJENTAMINEN KAUPALLISELLA POHJALLA, 2025 
 Pilotointivaiheen jälkeen toiminta taloyhtiöille maksullista.
 Syntyy markkinat klubitoiminnan pyörittämiseen.
 Kaupungeilla vain rooli aktivoida toimintaa kohdealueilla.
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Taloyhtiöklubi-perusidea 
pähkinänkuoressa

1. Kerätään yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset.
2. Ryhdytään tekemään ohjattua ja tavoitteellista yhteistyötä

kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi.

3. Aktivoidaan hallituksia oman taloyhtiön kehittämisessä.
4. Jaetaan perustietoa, koulutusta ja hyviä käytäntöjä.
5. Isot teemat: energiatehokkuuden parantaminen,  

täydennysrakentaminen, ryhmähankkeet, johtaminen...

6. Muita teemoja: taloyhtiöiden palveluhankinnat, 
korttelipihojen kehittäminen, jakamistalouden palvelut, 
kaavoituksen vaikuttaminen... 

7. Kaupungeilla intressi edistää taloyhtiöiden ryhmäytymistä, 
koska se tukee niiden strategisia ilmasto- ja muita tavoitteita.
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Kaupungeille taloyhtiöiden yhteistyö = 
RESURSSI
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Vuoropuhelun mahdollistaminen 
kaupungin ja taloyhtiöiden kesken

Päästöjen vähentäminen asoy-
rakennuskannassa

Täydennysrakentamisen 
vauhdittaminen

Korttelien / lähiöalueiden 
kehittämisen mahdollisuudet
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TALOYHTIÖN STRATEGINEN 
KEHITTÄMINEN & ENERGIAREMONTIT

Taloyhtiön hallituksen työ on periaatteessa 
helppoa. Pitää ”vain” pyrkiä:

1. Alentamaan asumiskuluja
2. Parantamaan asumismukavuutta
3. Nostamaan kiinteistön arvoa

 Tiedetään, että ENERGIAREMONTEILLA 
näihin voidaan vaikuttaa + saavutetut 
säästöt jopa kuittaavat investoinnit.

 Mutta tietävätkö Suomen 80.000 
taloyhtiön hallitukset?
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Taloyhtiöklubeista vauhtia energiaremontteihin

1. Syntyy uusi yhteistyön rakenne: klubi kokoaa yhteen 
naapuruston taloyhtiöiden hallitukset.

2. Kehittämishakuinen ote taloyhtiöissä aktivoituu.
3. Liikkeelle perustiedoista. Esim. klubilaisille järjestetty oma 

Energiaeksperttikurssi (HSY Ilmastoinfo).
4. Energiaremonttien konkreettisista edistämispoluista tehokasta 

jakaa tietoa klubien kautta.
5. Parhaimmillaan klubit toimisivat synkronoidusti kaupunkien 

energianeuvonnan kanssa = Tunnistettaisiin neuvonnan tarpeet 
+ annettaisiin täsmätukea.

6. Yhteishankintojen ja ryhmäkorjausten edistäminen iso ja lähes 
hyödyntämätön mahdollisuus.

7. Taloyhtiöiden johtamisen uudistaminen välttämätöntä, jotta iso 
muutos saadaan aikaan. Tässä klubeilla on iso rooli ryhmätason 
tekemisen ohjaamisessa ja koordinoinnissa.
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Esimerkkinä kehittämisen teemoista:
Katajaharjun Taloyhtiöklubin korttelicase
• ENERGIAREMONTIT

• Useita energiaremontteja jo valmistunut
• Synergioita energiaremonteissa selvitetty pitkäjänteisesti
• Helen oli jopa halukas pilotoimaan ESCO-sopimusmallin 

energiaremonttikonseptia korttelissa

• TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
• Tiivis vuoropuhelu kaavoituksen kanssa
• 1-2 lisäkerroksen korotusmahdollisuus tulossa alueen 

suunnitteluperiaatteisiin osittain taloyhtiöiden toiveesta

• KORTTELIPIHAN KEHITYS
• Erittäin kunnianhimoinen tavoite Suomen hienoimmasta 

korttelipihasta (suunnittelukilpailu taloyhtiöiden 
toimeksiannosta)

• ASUKAS- JA JAKAMISTALOUDEN PALVELUIDEN KOKEILUT
• Yhteiskäyttöauton ja kaupunkiviljelyn pilotointi (tehty)
• Tavaralainaamokokeilu (käynnissä)
• Yhteiskäyttöisten tavarasähköpyörien pilotointi (tulossa)
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Muutamia 
nostoja 
pohdittavaksi

1. Korttelikohtaiset energiaratkaisut vanhoilla 
asuinalueilla?  Kuka ottaisi koppia kehittämisessä ja 
innovoinnissa?

2. Taloyhtiöiden energianeuvonnan järjestäminen pks-
kunnissa?  Lisää kaupunkien omia ”insinööri-
toimistoja” vai neuvontaresurssien yhteistä keskittämistä? 

3. Miten käy kaukolämpöinfralle kiinteistöjen siirtyessä 
joukoittain maalämpöön?  Keskustelua toivoisi lisää 
eri tasoilla, koska myös taloyhtiöt miettivät tätä.

4. ARA:n energia-avustusten uudelleen suuntaaminen 
jatkossa?  Jos taloyhtiöt onnistuvat toteuttamaan 
energiaremontteja ryhmähankkeina, voisiko saada 
korkeammat avustusprosentit?
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Kiitos!

Yhteystiedot:
Kimmo Karvinen

kimmo.karvinen@goodhouse.fi
044 5045952

www.taloyhtiöklubi-hanke.fi
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⬆ Tsekkaa videot! youtube.com/@taloyhtioklubi

http://www.taloyhti%C3%B6klubi-hanke.fi/
http://www.youtube.com/@taloyhtioklubi
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