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Mikä Energiatehokas Koti -hanke on? 

 Ympäristöministeriön tukema viestintähanke 

 

 Antaa luotettavaa tietoa energiatehokkaasta 

rakentamisesta 

 

 Vuoden päätapahtumana seminaari 7.4.2011 

 

 



Tavoite 

 

 

 edistää matalaenergiarakentamista 

 

 tarjota luotettavaa ja puolueetonta tietoa 

energiatehokkaasta rakentamisesta. 

 



Kampanjan kohderyhmiä 

 

 

 pientalon rakentamista suunnittelevat 
kuluttajat 

 

 kuntien rakennusvalvontaviranomaiset 

 

 suunnittelijat ja urakoitsijat. 

 



Yhteistyökumppanimme 

 Ympäristöministeriö    Motiva Oy  

 Hengitysliitto Heli ry   Aurinkosuojaus ry 

 Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry  Energiateollisuus ry   

 LVI-Talotekniikkateollisuus ry  Pientaloteollisuus PTT ry 

 H+H Finland Oy   Öljyalan Keskusliitto ry 

 K-Rauta Oy    Paroc Oy Ab 

 Jämerä Kivitalot Oy   Pohjolan Design Talo Oy  

 Lammi-Kivitalot Oy   Sunsystems Oy 

 Saint –Gobain Rakennustuotteet Oy SPU Systems Oy 

 Puuinfo Oy    Sähköinfo Oy 

 Rautia Oy    Sähkölämmitysfoorumi ry 

 Talopeli – Visual Computing Oy Sinunkin organisaatiosi? 



www.energiatehokaskoti.fi 

 Sivusto tarjoaa luotettavaa 

ja puolueetonta tietoa 

energiatehokkaasta 

pientalon rakentamisesta 

 Laajuus noin 170 alasivua 

 Kävijöitä vuorokaudessa 

noin 150-200 

 Seurantakohteena 

matalaenergiatalo Kontio 

 



     Perustietoa-osioon on koottu kaikki pääasiat tiivistetysti 
 

     Pääviesti: ”Jokaisen pitäisi tietää nämä asiat” 

Linkit johtavat 

tarkemman tiedon 

ääreen 



     Talontekijät-osiossa kerrotaan eri osapuolten rooleista 
      

    Pääviesti: panosta suunnitteluun, käytä ammattilaisia 



     Suunnittelu-osiossa rakennuksen, rakenteiden ja talotekniikan   

     suunnittelusta 

       Pääviesti: panosta suunnitteluun, hankesuunnittelu on tärkeä vaihe 



     Toteutus-osiossa kerrotaan rakentamisvaiheesta 
      

     Pääviesti: huolellisuus, tarkistukset, käytä ammattilaisia       



     Esimerkit-osiossa kokemuksia todellisista kohteista, 

seurantakohteet 
      



www.energiatehokaskoti.fi 

 Tietoa mm. talon energiankulutuksen jakautumisesta 

ja energiansäästömahdollisuuksista 

 

 Tulossa energiatehokkuutta koskeva käsiteluettelo 

 

 Tulossa pian messuraportti ISH Frankfurt 2011 

(lämmitysjärjestelmät) 



Rakentajatutkimus 2011 

 Rakentajakysely julkaistu 
www.energiatehokaskoti.fi 

 Vastaamisaikaa toukokuun 
loppuun 

 Palkintona vastaajien kesken 
Makita -akkuporakone  

     (arvo 179€) 

 Kilpailuun vievä 
mainosbanneri myös 
yhteistyökumppaneidemme 
sivuille 

 

http://www.energiatehokaskoti.fi/


Talo Kontio 

 ”Avoimet ovet” Nummelan seurantakohteessa 

lauantaina klo 13-16 

 

 Paikalla edustaja Motivan, talotehtaan ja LED-

valaistuksen puolelta 

 

 Osoite: Lemminkäisentie 9, 03100 Nummela 

 

 Lisätiedot: www.energiatehokaskoti.fi 



Mitä yhteiskumppani saa panoksellaan? 

 

 Markkinointitukea (sivulinkit kumppanien sivuille) 

 

 Mahdollisuus tuoteuutuuksistaan tiedottamiseen 

sivuillamme 

 

 Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä 

    Sami Seunaan (sami.seuna@motiva.fi) 



Osallistumismaksut 2011 

 

 Osallistumismaksu uusille yritysjäsenille 3000€ (+ALV) 

loppuvuoden osalta 1.4.2011-31.12.2011.  

(norm. ensimmäinen vuosi yrityksille 4000€+ALV) 

 

 Osallistumismaksu vanhoille yritysjäsenille 3000€ (+ALV) 

koko vuodelta 2011 

 

 Yhdistyksien jäsenmaksu 75% yritysten jäsenmaksuista 

 



Yhteystiedot 

 Projektipäällikkö Sami Seuna 

sami.seuna@motiva.fi 

 

 Projektiassistentti Hanna Mäkelä 

hanna.makela@motiva.fi 
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