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#RatkaisunVuosi

#ActOnClimate
#Ilmastoviisaat

D I G I TA A L I S E T  PA LV E L U T  

K I I N N O S TAVAT  TA L O Y H T I Ö I T Ä

1 . 1 0 . 2 0 2 0  k l o 1 4 - 1 5

• Pidäthän mikrofonin äänettömällä 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla

• Esittäydy aina ennen kommentointia

• Kysymyksiä voi esittää myös chätin kautta

• Tapahtuma nauhoitetaan
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Tervetuloa webinaariin!

Digitaaliset palvelut kiinnostavat taloyhtiöitä

2.10.2020

• 14:05-14:15 - FIGBC: Digitaalisten palveluiden 
markkinapotentiaali yrityksille

• Tuoreen markkinaselvityksen tulokset: Taloyhtiöissä ollaan 
erittäin kiinnostuneita erilaisista tietopohjaisista palveluista. 
Mitä palveluilta odotetaan ja mitä niiden myynnissä tulee 
huomioida?

• 14:15-14:30 - Granlund Consulting Oy – Timo-Mikael Sivula
• Rakennusautomaatio ja Granlund Manager taloyhtiön 

energiatehokkuuden kehittämisen tukena.

• 14:30-14:45 - Si-Tecno Oy – Antti Haajanen
• Simap Easy Control-palvelulla säädetään taloyhtiön lämmitystä 

älykkäästi, millä säästetään energiaa ja pienennettään 
taloyhtiön hoitokuluja.

• 14:45-15:00 - Leanheat Oy – Jussi Kukkonen
• Leanheatin alusta rakennusten lämmityksen älykkääksi 

ohjaukseksi tarjoaa esimerkiksi energiayhtiöille 
mahdollisuuden tehdä energiatehokkuudesta uutta 
liiketoimintaa.



Digitaaliset palvelut kiinnostavat 
taloyhtiöitä - markkinapotentiaali 

yrityksille

Ilmastoviisaat taloyhtiöt –hanke

Green Building Council Finland

Visa Kivisaari, kestävän kehityksen asiantuntija
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• Vuonna 2020 hankkeen tuotoksia mm.:
• Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä –

markkinaselvitys
• Taloyhtiön energiatehokkuus-verkkokoulutus 

Koutsi
• Taloyhtiön dataopas 

• Yrityskatalogi palveluntarjoajista taloyhtiöille

• Taloyhtiön tietosuojaopas 
• Taloyhtiön dataportaalin pilotointi

• Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen 
tavoitteena on taloyhtiöiden digiloikkaa 
vauhdittamalla saada asunto-osakeyhtiöt ja 
asukkaat aktiiviseksi osaksi älykaupunkia ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaa.

• https://ilmastoviisaat.fi/

• Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

Lisätietoa hankkeesta

2.10.2020



5

Uusi selvitys: Taloyhtiöissä miljardien eurojen 
liiketoimintamahdollisuudet ilmastoviisaille 
palveluille 2020-luvulla

https://figbc.fi/ilmastoviisaat-markkinaselvitys/

• Kesällä julkaistiin FIGBC:n keväällä 2020 
tekemä selvitys ilmastoviisaiden 
palveluiden markkinapotentiaalista 
asunto-osakeyhtiökerrostaloissa

• Selvityksen tarkoituksena muodostaa 
kuva markkinapotentiaalista sekä 
kannustaa yrityksiä markkinoimaan ja 
suunnittelemaan palveluita taloyhtiöille

https://figbc.fi/ilmastoviisaat-markkinaselvitys/
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Kaikki kerrostalot
Taloyhtiöt

Taloyhtiöiden osuus 

70 %
kerrostaloista

Kerrostalojen osuus

30 %
kaikkien rakennusten 
ilmastopäästöistä

Rakennusten osuus

30 %
Suomen 
ilmastopäästöistä

Suomessa on yli 
40 000 

taloyhtiökerrostaloa

Kerrosala,
Milj. m2

Suomessa on valtavasti taloyhtiöitä

Vuosikymmen
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Digitaaliset ratkaisut

-IoT sensorit & fiksu 
lämmityksen ja 

ilmanvaihdon ohjaus 

-Kulutusseuranta

-Vesivuotohälytykset

Lämmitys ja 
ilmanvaihto

-Lämpöpumput

-Järjestelmän säätö ja 
tasapainoitus

Rakennuksen 
eristävyys

-Ovet ja ikkunat

-Ulkoseinät ja 
yläpohja

Korjausrakentamisen yhteydessä paljon potentiaalia 
parantaa taloyhtiöiden energiatehokkuutta kannattavasti

https://figbc.fi/blogi/
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Ilmastoviisaiden palveluiden markkinapotentiaali
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Kysely taloyhtiöille

• Osana selvityksen tekoa taloyhtiöille ja 
isännöitsijöille toteutettiin kysely

• Kyselyssä tiedusteltiin erilaisten tietopohjaisten 
palvelukonseptien kiinnostavuutta

• Kyselyssä esitellyistä palvelukonsepteista 
oltiin pääosin erittäin kiinnostuneita –
taloyhtiön tiedot haluttaisiin valjastaa 
taloyhtiön johtamiseen sekä helpommin ja 
avoimemmin saataville
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• Kysyttiin myös taloyhtiöiden maksuhalukkuutta 
ilmastopäästöjen vähentämisestä

• Valtaosa vastaajista valmiina investoimaan 
energiatehokkuuteen

• Suuri osa vastaajista valmis kustannusten 
kasvuun, mikäli taloyhtiöstä kehitettäisiin 
hiilineutraali
→ Taloyhtiöille kannattaa tarjota myös kunnianhimoisimpia 

ratkaisuja

• Taloyhtiöitä arveluttavat 
energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutukset 
sisäilmanlaatuun ja rakenteisiin, taloudellinen 
kannattavuus sekä digipalveluissa tieto- ja 
yksityisyydensuoja

• Taloyhtiöiden on vaikeaa muodostaa kuva, mitkä 
ratkaisut sopivat juuri heidän rakennuksiinsa

Kyselyn tuloksia
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Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -
markkinaselvitys

• Minkälaisten 
yhteistyötä yrityksesi 
haluaisi tehdä 
ilmastoviisaiden 
digipalveluiden 
tarjoamiseksi 
taloyhtiöihin tai 
minkälaisia palveluja 
yrityksesi haluaisi 
kehittää?
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Tervetuloa webinaariin!

Digitaaliset palvelut kiinnostavat taloyhtiöitä

2.10.2020

• 14:05-14:15 - FIGBC: Digitaalisten palveluiden 
markkinapotentiaali yrityksille

• Tuoreen markkinaselvityksen tulokset: Taloyhtiöissä 
ollaan erittäin kiinnostuneita erilaisista tietopohjaisista 
palveluista. Mitä palveluilta odotetaan ja mitä niiden 
myynnissä tulee huomioida?

• 14:15-14:30 - Granlund Consulting Oy
• Rakennusautomaatio ja Granlund Manager taloyhtiön 

energiatehokkuuden kehittämisen tukena.

• 14:30-14:45 - Si-Tecno Oy
• Simap Easy Control-palvelulla säädetään taloyhtiön 

lämmitystä älykkäästi, millä säästetään energiaa ja 
pienennettään taloyhtiön hoitokuluja.

• 14:45-15:00 - Leanheat Oy
• Leanheatin alusta rakennusten lämmityksen älykkääksi 

ohjaukseksi tarjoaa esimerkiksi energiayhtiöille 
mahdollisuuden tehdä energiatehokkuudesta uutta 
liiketoimintaa.



13

Markkinaselvitys löytyy FIGBC:n sivuilta:

https://figbc.fi/ilmastoviisaat-
markkinaselvitys/

Sekä hankkeen sivuilta:

Ilmastoviisaat.fi

• Kts. myös Taloyhtiön dataopas ja

GDPR-opas!

Kiitos!

Lisätiedot:

Visa Kivisaari
Kestävän kehityksen asiantuntija

+358 46 921 1230
Visa.kivisaari@figbc.fi

1.10.2020 torstai 14:00-15:00
Digitaaliset energiatehokkuuspalvelut kiinnostavat taloyhtiöitä
Taloyhtiöt ovat kiinnostuneita uusista palveluista. Digitaalisille energiatehokkuuspalveluille on suuri 
markkinapotentiaali taloyhtiöissä.

6.10.2020 tiistai klo 14:00-15:00
Taloyhtiöiden energiatehokkuudessa miljardiluokan mahdollisuus yrityksille
Peruskorjauksissa piilee loistava mahdollisuus tarjota taloyhtiöille kannattavia energiainvestointeja.

27.10.2020 tiistai klo 14:00-15:00
Kuinka digitalisaatio muuttaa taloyhtiötä asiakkaana?
Tule oppimaan, kuinka digitalisaatio avaa ovia ja mahdollisuuksia taloyhtiöiden parempaan palvelemiseen!

Tule myös muihin syksyn webinaareihin!

Järjestämme myös syksyllä yrityskoulutuksen ilmastoviisaiden 
palveluiden kehittämisestä ja myymisestä taloyhtiöille, kysy lisää!

https://figbc.fi/ilmastoviisaat-markkinaselvitys/
mailto:Visa.kivisaari@figbc.fi
https://www.eventbrite.com/e/digitaaliset-energiatehokkuuspalvelut-kiinnostavat-taloyhtioita-registration-116990077471
https://www.eventbrite.com/e/taloyhtioiden-energiatehokkuudessa-miljardiluokan-mahdollisuus-yrityksille-registration-115182656426
https://www.eventbrite.com/e/kuinka-digitalisaatio-muuttaa-taloyhtiota-asiakkaana-tickets-117742120853
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https://bit.ly/30oRErH

Kiitos!

2.10.2020

Anna palautetta!


