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EU-GUGLE European Cities Serving as Green 
Urban Gates Towards Leadership in 
Sustainable Energy

• 5-vuotinen projekti (2013-2018), joka
demonstroi energiatehokasta
korjaamista asuinrakennuksissa. Luo 
fiksuja korjauskonsepteja levitettäväksi
koko eurooppaan.

• Kokonaisbudjetti 30 MEUR

• mukana 6 pilottikaupunkia
Euroopasta, seuraajakaupunkeja, 
yrityksiä ja tutkimuslaitoksia

• Projekti sisältää
demonstraatiokorjaukset, tutkimuksen
ja replikointikampanjan

• Tampereen tutkimuskumppani on VTT

KESKUSTA

Projektifaktoja
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Tampereen pilotti
• 8 asunto-osakeyhtiötä (60-80 –luvuilta) 

Tammelan kaupunginosasta, yht. n. 30 
000 km2

• tavoitteena 50 % energiankulutuksen 
pienentäminen ja porkkanana yhteensä 
1,5 MEUR investointitukea

• Valmiina 6/8 kohdetta, tavoitteet tähän 
mennessä saavutettu ja ylitetty

• toimenpiteitä muun muassa 
julkisivuremontit, ikkunat, ovet, 
lämmöntalteenottoratkaisut (PILP), 
aurinkokeräimet, LED-valaistus, 
etähallintajärjestelmä, jne.
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Saavutuksia

• Puolivälissä projektia 50 prosentin säästöt on kahdeksassa Tammelan 
pilottitaloyhtiössä pääosin jo saavutettu

• Energialaskuissa on säästetty yhteensä 90 000 euroa

• Taloyhtiöistä neljä on päättänyt remonttinsa yli vuosi sitten. Näissä 
ostoenergiankulutus on pudonnut ensimmäisen vuoden mittausten 
perusteella 53-67 prosenttia

• Vuonna 2017 tulossa: Suunnitteilla on energiatehokkaiden hissien ja 
jäteveden lämmöntalteenottolaitteiden hankintoja. Yksi taloyhtiöistä 
on suunnitellut myyvänsä ylijäämälämpönsä Tampereen 
sähkölaitokselle kaksisuuntaisella kaupalla.
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Keskeisiä huomioita

• Tampere aikataulullisesti edellä muita kaupunkeja

 tarjoaa hyvää näkyvyyttä ja asettaa toisaalta haasteita 
”koekaniinina”

• Hanke on yhteistyössä TARMO+ -hankkeen kanssa saanut aikaan 
positiivista kierrettä ja säpinää Tampereen seudun taloyhtiökentässä

• Pilottihankkeet todella merkittävässä asemassa, kun halutaan edistää 
energiatehokasta korjaamista taloyhtiöiden joukossa

• Suomalainen osaaminen on huippuluokkaa ja lähtötilanne esimerkiksi 
rakennuskannan kunnon suhteen on jotain aivan muuta kuin monessa 
muussa Euroopan kaupungissa

 markkinaa suomalaiselle osaamiselle, rohkeutta

• Keskiössä taloyhtiöiden prosessien ja projektien ymmärtäminen ja 
tukeminen, toimiminen laajassa KV-verkostossa eri sidosryhmien 
kanssa, EU-hankkeen hallinto ja toimintaympäristö sekä 
vuorovaikutus- ja viestintä



TARMO+

Tampereen seudun 
asuinalueet 
vähähiilisiksi



Tausta

• Taustalla valtakunnalliset ja paikalliset ilmasto- ja 
energiatavoitteet ja Tampereen pyrkimys ilmastopolitiikan 
edelläkävijyyteen, sekä rakennusten ja asuinrakennusten 
päästövaikutus



Hankkeen tietoja

• Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR –rahoitteinen 
kolmivuotinen (2015-2017) hanke

• Toiminta-alueena Tampere ja Pirkanmaa

• kohderyhmänä ja yhteistyökumppaneina taloyhtiöt, kunnat, 
yritykset, liitot ja yhdistykset, oppilaitokset, 
tutkimuslaitokset sekä Malmön ja Lundin kaupunki

• keskitytään vähähiilisyyden edistämiseen asuinrakennuksissa 
ja yhdyskuntarakenteessa

• Tuetaan uusiutuvan energian käyttöä, kehitetään 
energiapalveluiden kysyntää ja tarjontaa



Kärkiä

• Suunnitelmallinen 
energiatehokkuuteen tähtäävä 
kiinteistönpito ja korjaaminen 
taloyhtiöissä

• Yhteiskorjaaminen

• Täydennysrakentaminen

• KV –yhteistyö rakentamisen ja 
aluesuunnittelun teemoista 
Malmön ja Lundin kaupunkien 
kanssa



Toiminta

• Keskiössä vuorovaikutteinen, tarpeiden mukaan ohjautuva 
kaikille avoin toiminta, jossa syntyy vuoropuhelu eri 
sidosryhmien välille

• Tilaisuudet ja työpajat, esimerkit (mm. EU-GUGLE -yhtiöt) ja 
työkalut, energiaeksperttitoiminnan edistäminen, 
mahdollisuudet tutkimus- ja oppilaitoksille, KV-yhteistyö



Hyvän asumisen illat 



Täydennysra-
kentamistyöpajat

Lähde: Lisa Voitgländer, Tammela tiivistyy,
diplomityön luonnos



Yhteiskorjaus-
työpajat



Uudet
teknologiat



Työkalut ja esimerkit

• TARMO+ ylläpitää korjauskarttaa ja tuottaa 
esimerkkejä taloyhtiöiden onnistuneista 
toimenpiteistä sekä kerää hyödyllisiä työkaluja 
kaikkien vapaasti käytettäväksi

– www.tarmoprojekti.fi (esimerkkejä + 
korjauskartta, kurssihaut)

– www.neuvoo.fi (työkaluja)

Ote korjauskartasta: www.tarmoprojekti.fi

http://www.tarmoprojekti.fi/
http://www.neuvoo.fi/


Keskeisiä huomioita

• Keskiössä taloyhtiöiden prosessien ja projektien 
ymmärtäminen ja tukeminen, toimiminen laajassa 
verkostossa eri sidosryhmien kanssa, vuorovaikutus- ja 
viestintä

• Hanke on hyvässä nosteessa, avaintekijänä toimiva yhteistyö 
lukuisien eri tahojen kanssa

• Haasteena edelleen laajan vaikuttavuuden saavuttaminen

• Filosofiana avoin vuoropuhelu ja kaikenlaiset kokeilut, joista 
osa ehkä saattaa toimiakin

• EU-GUGLE –pilottitaloyhtiöiden ja niiden hallitusaktiivien sekä 
aktiivisten energiaeksperttien roolia ei voi väheksyä 



Kiitos!

ilari.rautanen@tampere.fi
040 806 3252

mailto:ilari.rautanen@tampere.fi

