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ENERGIAVIRASTON RAHOITTAMAA NEUVONTAA
KULUTTAJILLE • KUNNILLE • PK-YRITYKSILLE

Puolueetonta tietoa ja neuvontaa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta 

energiasta

• Tietoa ja neuvontaa energiafiksusta asumisesta, lämmitysmuodon 

valinnasta ja vaihdosta sekä kestävistä arjen valinnoista

• Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun muassa Energiaviraston 

rahoituksella Motiva Oy:n tekemiä energiatehokkuuden ja uusiutuvaan 

energian edistämiseen tehtyjä materiaaleja.

• Energianeuvonnan kautta ei tarjota tietoa yksittäisistä laitevalinnoista 

eikä anneta yksityiskohtaista suunnittelua tai konsultointia.

• energianeuvoja ei tee energia-avustuksiin liittyviä laskelmia tai suunnitelmia
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Energiavirasto on vuodesta 2018 rahoittanut ja koordinoinut alueellista energianeuvontaa. Alueellinen energianeuvonta 

lähti käyntiin vuoden 2018 keväällä kokeiluhankkeilla 12 maakunnassa. Kokeiluhankkeiden tuloksia hyödynnettiin 

keväällä 2019 toteutetussa kilpailutuksessa, jossa kuhunkin 18 maakuntaan haettiin energianeuvonnan toteuttajaa. 

Kilpailutuksessa haettiin energianeuvonnan toteuttajia neljän vuoden ajalle (toukokuu 2019 - toukokuu 2023) sisältäen 

option kahteen lisävuoteen. Alueellisen energianeuvonnan toimijoita rahoitetaan kokonaisuudessaan noin 2,8 

miljoonan euron suuruisesti viiden vuoden aikajänteellä 2018-2023.



TALOYHTIÖ JA ENERGIATEHOKKUUS

• Taloyhtiöiden hoitokuluista noin kolmannes kuluu energia-
ja vesikustannuksiin. 

• Sekä uusissa että vanhoissa kerrostaloissa on 
mahdollisuuksia kustannussäästöihin fiksuilla 
energiaratkaisuilla. 

• Energiatehokkuuden kehitys muodostuu 
hukkakulutuksen tunnistamisesta ja 
vähentämisestä, rakennuksen ja talotekniikan 
asianmukaisesta huollosta ja ylläpidosta sekä 
investoinneista energiatehokkaisiin ratkaisuihin tai 
esimerkiksi lämpöpumppuihin. 

• Jokainen taloyhtiö on kuitenkin omanlaisensa 
kokonaisuus, eikä yhtä oikeaa ratkaisua ole 
monistettavissa kaikille.



TALOYHTIÖ JA ENERGIATEHOKKUUS

• Tekniset järjestelmät ja talon rakenteet muodostavat 
rakennuksen laskennallisen kulutuksen. 

• Mikäli teknisten järjestelmien huoltoon ja talon 
rakenteiden ylläpitoon ei ole kiinnitetty huomiota, 
voivat taloyhtiön lämmityskulut olla laskennallista 
kulutusta 20 % korkeammat. Vastaavasti hyvällä 
huollolla ja ylläpidolla lämmityskuluja voidaan saada 
laskennallista kulutusta pienemmäksi. 

• Asukkaiden vaikutus voi olla myös kokonaiskulutusta 
laskeva tai nostava, asumistottumuksista riippuen. 



ENERGIAHUKAN RIIVAAMASTA 
TALOYHTIÖSTÄ ENERGIAVIISAUTEEN

• Jokainen rakennus on yksilönsä, eikä yhtä kaikille sopivaa 
kokonaisratkaisua ole olemassa

• Riippuu mm. taloyhtiön iästä, kunnosta ja talotekniikasta, mikä 
toimenpide sopii milloinkin toteutettavaksi, jos ollenkaan

• Muista jatkuvan parantamisen periaate: energiatehokkuus ei tule 
kerrasta kuntoon, vaan vaatii seurantaa, ylläpitoa ja 
investointeja.

• Ilmastoviisaat taloyhtiöt –hankkeen opas: Energiahukan 
riivaamasta taloyhtiöstä energiaviisauteen. 

https://figbc.fi/wp-
content/uploads/sites/4/2020/11/Ilmastoviisaat_taloyhtiot_energiahukas
ta_energiaviisauteen.pdf

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Ilmastoviisaat_taloyhtiot_energiahukasta_energiaviisauteen.pdf


TYÖKALUJA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN

• Suunnitelmallisella kiinteistönpidolla varmistetaan kiinteistön arvon ja kunnon 
säilyminen. Kiinteistön ylläpitoa ja suunnitelmallista korjaamista helpottamaan on 
tarjolla monia erilaisia kiinteistön eri elinkaaren vaiheisiin soveltuvia työkaluja.

• Osa näistä on lakisääteisiä velvoitteita kuten rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje eli 
huoltokirja, seuraavan viiden vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeen ilmaiseva 
kunnossapitotarveselvitys sekä energiatodistus asuntojen myynti- ja 
vuokraustilanteessa.

• Muita tärkeimpiä ja yleisimpiä työkaluja ovat kuntoarvio, -todistus ja -tutkimus, 
energiakatselmus sekä korjaussuunnitelma. Monitavoiteoptimointi on oiva tapa 
löytää kustannustehokkain energiaratkaisu kullekin rakennukselle.

• Energiatehokkuuden kehittäminen on kustannustehokkainta toteuttaa 
rakennusten muiden peruskorjausten yhteydessä. 

• Siksi rakennuksen korjaustarve ja energiatehokkuuden kehittäminen kytkeytyvät 
tiiviisti toisiinsa. 

• Kartoita rakennuksen muiden korjaustarpeiden ohella kustannustehokkaimmat 
tavat säästää energiakustannuksissa ja edistä niitä yhtäaikaisesti. 



ENERGIA-AVUSTUS



ENERGIA-AVUSTUS

• Vuoden 2020 alusta alkaen toteutettaviin 

asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin 

korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. 

• Haettavana vuosina 2020-2022

• Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se 

ole tulosidonnaista. 

• Rakennusten tulee olla ympärivuotisessa 

asuinkäytössä: 
• Yhteisöt: yli 50 % pinta-alasta asuinkäytössä ympärivuoden 

• Avustuksia voivat hakea:

• kerros- ja rivitaloyhtiöt

• valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja 

asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille 

myönnetään perusparannuskorkotukilainaa

• omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat

• Koska energiatodistus on rakennuskohtainen, avustus 

on haettaessa ja maksatusvaiheessa 

rakennuskohtainen. 

• Avustusta voi hakea vain kerran 

• Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on 

energiatehokkuuden paraneminen:

• Mahdollinen avustettava osuus kustannuksista vaihtelee 

20-100 % välillä

• kerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia 

energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset 

edellyttävät – avustus enintään 4 000 €/asunto

• omakoti- ja pientalossa vähintään 30 prosenttia 

energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset 

edellyttävät – avustus enintään 4 000 €

• rakennuksen korjaus lähes nollaenergiatasolle – avustus 

enintään 6 000 €/asunto

• Kaikki rakennuksen elinkaaren aikana jo tehdyt 

toimenpiteet, jotka vaikuttavat E-lukuun otetaan 

huomioon laskettaessa avustuskelpoisuutta. 

• Eli vievät kohti energiatehokkuuden parantumistavoitetta, 

eivät vain suunnitellut toimenpiteet. 



TALOYHTIÖT

• Yksittäinen osakas ei voi hakea avustusta, hakija on 

taloyhtiö

• Yhteisön puolesta asiaa hoitaa asiamies, yleensä 

isännöitsijä

• Hankkeeseen ryhtymisestä tulee tehdä virallinen 

päätös ennen avustuksen hakemista 

• Energia-avustuksen enimmäismäärä on riippuvainen 

asuntojen määrästä

• 4000-6000 €/asunto

• Ei myönnetä liiketiloihin, vaikka energiaremontti 

kohdistuisi myös niihin



VAATIMUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISELLE JA 
AVUSTUKSEN MÄÄRÄ

Rakennustyyppi YM:n asetuksen 
vähimmäistaso

Avustuksen 
lisävaatimus

Vaadittu 
parannus 
yhteensä

Kerrostalo 15 % 20 % 32 %

Rivitalo 20 % 20 % 36 %

Omakoti-, pari- ja 
ketjutalo

20 % 30 % 44 %

Kerrostalo: E-luku 90 tai alle
Rivitalot: E-luku 105 tai alle



ENERGIA-AVUSTUS ”PÄHKINÄNKUORESSA” 

Ajatus energia-
remontista

Ulkopuolinen 
asiantuntija

Rakennus-
vuoden 

mukainen E-
luku

Toimenpiteiden 
suunnittelu

Uusi E-luku 
(korjausten 
jälkeinen 

laskennallinen 
tilanne)

Avustus-
hakemus 
ARAlle

Avustuspäätös
Energia-
remontti

Maksatus-
hakemus 
ARAlle

(Energia-
todistus)

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus


ENERGIA-AVUSTUKSEN MÄÄRÄ



Avustettavat korjaustoimenpiteet (myös muita toimenpiteitä voidaan avustaa, mikäli ne parantavat kohteen energiatehokkuutta)
Mahdollinen avustettava 

osuus kustannuksista

Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. 

jäteveden lämmöntalteenotto)

50 %

Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso 100 %

Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. 20 %

Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä 20 %

Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä 20 %

Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä 50 %

Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän 

oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot.

50 %

Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa 50 %

Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi 20 %

Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan 

kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä

50 %

Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet 100 %

Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä 20 %

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon 20 %

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon 50 %

Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia 50 %

Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. 50 %

Jäähdytysjärjestelmä 20 %

Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan 50 %

Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella 100 %

Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen 50 %

Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin 50 %



ENERGIA-AVUSTUSLASKURI 

Laskurin avulla voit arvioida energia-
avustuksen määrää. Laskuri on excel-
tiedostomuodossa.

https://www.ara.fi/fi-
FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Energ
iaavustuslaskuri(53751)

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Energiaavustuslaskuri(53751)


ARAN ROOLI
ARA ELI ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

• Käsittelee hakemukset 

• Maksaa avustukset 

• Neuvoo hakijoita avustussumman arvioinnissa 

• Linjaa tarvittaessa uusien toimenpiteiden 

avustuskelpoisuudesta 

• Neuvoo hakemuksen jättämisessä



ENERGIA-AVUSTUKSEN HAKEMINEN

• Hakemuksen liitteet: 

• Laskelma rakentamisajankohdan E-luvusta 

• Sisältäen lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset

• Laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun 

• Sisältäen lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset

• Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja 

kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu 

energiatehokkuus saavutetaan sekä listaus 

tarvittavista suunnitelmista

• Selvityksestä on käytävä ilmi myös, että toimenpiteistä 

ei aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, 

naapurustolle tai ympäristölle. 

• Laatijana rakennusalan ammattilainen, jolla selvityksen 

tekemiseen riittävä osaaminen ja kokemus

• Avustusta haetaan ARAn verkkoasioinnissa tai 

paperihakemuksella 

• ARA suosittelee avustuksen hakemista ARAn 

verkkoasioinnissa. 

• Verkkoasiointia varten hakija tarvitsee 

verkkopankkitunnukset. 

• Paperihakemus (lomake ARA 31) toimitetaan joko 

sähköpostilla ARAn kirjaamoon, turvapostilla tai 

paperisena ARAlle. 

• Paperihakemuksen vastaanottamisesta ei lähetetä 

erillistä ilmoitusta. 

• Verkkoasioinnin ja sähköpostin kautta onnistuneesti 

jätetystä hakemuksesta saa varmistusviestin. 



HAKEMISEN AIKATAULU

Ennen avustuksen hakemista: 

• Tutustu hakuohjeeseen ARAn sivuilla

• Selvitä energiatehokkuutta parantavat 

korjaukset ja niiden kustannukset

• Teetätä laskelma rakentamisvuoden E-luvusta 

sekä laskelma korjausten vaikutuksesta. 

https://www.energiatodistusrekisteri.fi/

• Avustettavaksi kelpaavat suunnittelukustannukset, jotka 

ovat muodostuneet 1.10.2019 jälkeen

• 1.7.2020 alkaen muut kuin suunnittelukustannukset ovat 

avustuskelpoisia vasta hakemuksen toimittamisen jälkeen

• Avustuksia maksetaan vain vuoden 2023 loppuun saakka

• Mikäli avustuksen määräraha on käytetty hakemuksesi 

jättövuodelta, siirretään hakemus automaattisesti 

seuraavalle vuodelle. 

• Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä 

Määrärahat: 

• 100 M€ kolmelle vuodelle

• 20 M€ vuonna 2020

• 40 M€ vuonna 2021 ja 2022



HYVÄ HUOMIOIDA! 

• Koska rahoituspäätös on aina ehdollinen, niin työnaikaisiin muutoksiin on hyvä varautua suunnittelemalla korjaus- ja 

muutostyöt siten, että pienistä työnaikaisista muutoksista huolimatta avustuksen edellytykset E-luvun muutoksen suhteen 

edelleen täytetään. 

• Vaikka avustuspäätös olisi olemassa, niin sitä ei makseta, jos energiatehokkuuden parantumisen ehto ei täyty korjausten 

jälkeen. 

• Suositeltavaa käyttää samaa laskijaa hakemuksen E-luku laskennassa ja maksatushakemuksen Energiatodistuksen laskennassa, jotta 

laskennat yhteneväiset. Jo E-luku ja suunnitteluvaiheessa laskelmien laatijan olisi hyvä käydä kohteessa (maksatusvaiheen energiatodistus 

perustuu aina paikan päällä tehtäviin havainnointeihin). 

• Hyväksyttävät kustannukset:

• Kustannukset lasketaan arvonlisäverollisina

• Kaikki avustettavien toimenpiteiden vaatimien lupien, rakennuttamispalveluiden sekä valvonnan kustannukset ovat avustuskelpoisia

• Avustettavia ovat toimenpiteistä aiheutuvat välttämättömät kustannukset

• Esim. sähköliittymän kasvattaminen maalämmön vuoksi on avustettava kustannus

• Jos hankkeessa on tähdätty lähes nollaenergiatasoon, mutta sitä ei tavoiteta, voidaan avustus maksaa prosentuaalisen E-

luvun aleneman mukaan sillä edellytyksellä, että rakennukselta edellytetty alenema toteutuu

• Avustuksen saaja antaa suostumuksen maksatuksen yhteydessä luovutettavan aineiston käyttöön ARAlle erilaisiin 

valtionhallinnon tekemiin ja teettämiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin



AVUSTUKSEN MAKSU

• Avustus haetaan yhdessä erässä, jälkikäteen

• Liitteet maksatushakemukseen

• Energiatodistus, jolla osoitetaan energiatehokkuuden parantuminen ja että avustettavat korjaukset on tehty

• Selvitys toteutuneista kustannuksista 

• Toteutusta vastaavat allekirjoitetut suunnitelmat, pdf-tiedostona

• Avustuksen maksua on haettava viimeistään 31.10.2023

• Alkuperäiset kuitit ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta maksatushakemuksen tekemistä mahdollisesti tehtävää tarkastusta 

varten. 

ERI RAHOITUSMALLIT

Leasing, ESCO tai muut rahoitusmallit: 

• Avustuskelpoisiksi katsotaan sellaiset ratkaisut, joissa avustuksella toteutettavan laitteiston tai muun toimenpiteen 

omistajuus on kokonaan rakennuttajalla viimeistään sillä hetkellä, kun avustusta haetaan ARAlta maksatukseen. 



ESIMERKKEJÄ (1/3): 1972 VUONNA RAKENNETUN PIENTALON 
PERUSKORJAUKSEEN HAETAAN ENERGIA-AVUSTUSTA

• Pientalon alkuperäinen tilojen ja käyttöveden lämmitystapa on öljylämmitys täystehomitoituksella. Öljykattilan 

yhteydessä on varaaja. Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa öljykattila vaihdetaan pellettikattilaan ja 

lisäksi ikkunat vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin ikkunoihin. Pellettikattilan yhteydessä on varaaja. 

• Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten jälkeinen E-luku on taulukon mukaisesti noin 51 % 

alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen pientaloille esitetyn kynnysarvon 56 %. 



ESIMERKKEJÄ (2/3): 1961 VUONNA RAKENNETUN PIENTALON 
PERUSKORJAUKSEEN HAETAAN ENERGIA-AVUSTUSTA

• Pientalon alkuperäinen lämmitystapa on puukattila varaajalla ja lämmönjakojärjestelmänä 

käytettiin vesiradiaattoreita 70/40°C mitoituksella. 

• Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa tehdään vaipan, 

ilmanvaihtojärjestelmän, käyttövesijärjestelmän ja lämmöntuottojärjestelmän 

energiatehokkuustoimenpiteitä sekä käytetään aurinkosähköpaneeleja. Siinä 

päälämmitysjärjestelmäksi vaihdetaan maalämpöpumppu ja loppuosa lämmitystarpeesta 

katetaan varaajissa olevilla sähkövastuksilla. Korjausratkaisuissa käytetään alkuperäisiä 

vesiradiaattoreita, mutta niiden mitoituksen menoveden lämpötilaa alennetaan 70/40°C 

mitoituksesta 55/35°C lämpötiloille, jonka mahdollistaa vaipan parantamisen yhteydessä 

pienentynyt lämmitystehontarve. 

• Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten jälkeinen E-luku on 

taulukon mukaisesti 52 % alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen 

pientaloille esitetyn kynnysarvon 56 %. Kynnysarvon mukainen E-lukuvaatimus on 122.



ESIMERKKEJÄ (3/3): 2000 VUONNA RAKENNETUN PIENTALON 
PERUSKORJAUKSEEN HAETAAN ENERGIA-AVUSTUSTA

• Pientalon alkuperäinen lämmitystapa on sähköinen lattialämmitys täystehomitoituksella ja 

lämpimän käyttöveden sähkölämmitys, jonka yhteydessä on varaaja. 

• Energia-avustusta haetaan korjausratkaisulla, jossa tehdään vaipan, ilmanvaihtojärjestelmän, ja 

käyttövesijärjestelmän energiatehokkuustoimenpiteitä sekä käytetään aurinkosähköpaneeleja. 

Siinä lämmitysjärjestelmänä säilytetään suora sähkölämmitys lattialämmityksellä, mutta 

lämmitysenergiankulutusta alennetaan merkittävästi asentamalla koneellisen poistoilmanvaihdon 

tilalle tulo/poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenottolaitteella. Lisäksi 

lämmitysenergiankulutusta alennetaan uusilla energiatehokkailla ikkunoilla, yläpohjan paremmalla 

eristyksellä ja uudella hyvin eristetyllä lämpimän käyttöveden varaajalla.

• Energia-avustusta voidaan hakea korjauksille, koska korjausten jälkeinen E-luku on taulukon 

mukaisesti noin 51 % alkuperäisestä E-luvusta, mikä alittaa energia-avustuksen pientaloille esitetyn 

kynnysarvon 56 %



Alueellinen energianeuvonta ja Motiva käynnistelevät keväällä 2021 
taloyhtiöiden keskustelufoorumeita. 
Tarkoituksena yhdistää samantyyppisiä taloyhtiöitä energiatehokkuuden 
kysymysten ääreen. 

Mikäli teidän taloyhtiöllä on kiinnostusta (edes alustavasti) osallistua 
taloyhtiöfoorumitoimintaan, niin lähetä sähköpostia osoitteeseen: 
energianeuvonta@ramboll.fi. Otsikko ”Taloyhtiöfoorumi”.  

TALOYHTIÖFOORUMIT 2021

mailto:energianeuvonta@ramboll.fi


LISÄTIETOA ENERGIARATKAISUISTA:  
energianeuvonta@ramboll.fi

@EneuvontaUus

Energianeuvonta alueellasi

Motivan materiaaleja:  
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot

LISÄTIETOA ENERGIA-AVUSTUKSESTA:
ARA: korjausavustus.ara@ara.fi

mailto:energianeuvonta@ramboll.fi
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot
mailto:korjausavustus.ara@ara.fi

