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VIESTINTÄOHJELMA
kannustaa energiatehokkuuteen
Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra toteuttavat kiinteistö- ja rakennusalan kanssa Tee parannus! -viestintäohjelmaa. Ohjelman
tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä, suunnitelmallista ja
kustannus- sekä energiatehokasta korjausrakentamista. Perusparantamista tarvitaan niin taloyhtiöissä, pientaloissa kuin koko
rakennetussa ympäristössäkin.
Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa ja hidastamisessa. Avainasemassa on energiatehokkuuden parantaminen olemassa olevassa rakennuskannassa, joka käyttää 40 prosenttia koko maan energiankulutuksesta ja tuottaa 30 prosenttia päästöistä.

Säästä rahaa ja ympäristöä
Rakennuskantamme ikärakenteen vuoksi peruskorjaukset ja
-parannukset, kuten putki- ja julkisivuremontit, ovat ajankohtaisia yhä useammissa kiinteistöissä. Korjaushankkeiden yhteydessä on järkevää parantaa myös kiinteistöjen energiatehokkuutta. Helppoja ja nopeita energiansäästökeinoja ovat kiinteistön talotekniikkaan liittyvät säätö- ja huoltotoimenpiteet. Energiatalouteen ja ympäristösäästöihin voi vaikuttaa omilla käyttötottumuksilla ja valinnoilla.
Tee parannus! -viestintäohjelma välittää tietoa hyviksi koetuista
korjaustavoista, uusista ratkaisuista ja palveluista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Ohjelma rohkaisee korjausrakentamisen ammattilaisia käytännönläheiseen kehitystyöhön. Viestintäohjelma
kertoo tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeista sekä kannustaa alan toimijoita ottamaan kehitystyön tulokset ja uudet toimintatavat käyttöön.

Korjauspalvelut kaipaavat kehittämistä.
Parannusta tarvitaan toimintatavoissa,
tuotteissa, tekniikoissa, asiakaspalvelussa
– ja asenteissa!

KOTITALOT
kestävään kuntoon
!

Ennakoiva ja suunnitelmallinen
kiinteistönpito kannattaa

!

Asumis- ja elinkaarikustannuksissa
voi saavuttaa merkittäviä säästöjä

!

Energiatehokkaat peruskorjaukset
parantavat asumisviihtyvyyttä ja
asunnon myyntiarvoa

Tietoa koko maahan

Kierrätä – jaa hyvä remonttikokemus

Tee parannus! -ohjelma järjestää aluekiertueen 20 paikkakunnalle loppusyksyn 2009 ja kevään 2010 aikana.
Energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä -seminaareissa asiantuntijat kertovat muun muassa tärkeimmistä korjauskohteista ja -toimenpiteistä. Alan yritykset esittelevät näyttelyosastoilla omia palveluitaan
ja tuotteitaan. Kiertueen toteuttamisesta vastaa Suomen Kiinteistöliitto yhteistyökumppaneineen.

Tee parannus! -ohjelma kokoaa yhteen korjausrakentamisen parhaat käytännöt ja hyödyllisimmät tutkimustiedot. Hyvien käytäntöjen monistamisesta hyötyvät
sekä kiinteistöjen omistajat että niille palveluja tarjoavat yritykset.

Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisia neuvoja, poimimaan parhaita käytäntöjä sekä tapaamaan tuttuja tai
verkostoitumaan. Seminaareihin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja tapahtumista:
www.teeparannus.fi/tapahtumat.

Kilpailuilla vauhtia kehittämiseen
Erilaiset kilpailuprojektit kannustavat ja antavat kimmokkeen energiatehokkuuden parantamiseen. Tekesin
järjestämä korjausrakentamisen innovaatiokilpailu on
vauhdittanut uusien liiketoiminta- ja asiakaspalvelumallien kehittämistä taloyhtiöiden korjausrakentamiseen ja perusparantamiseen.
Taloyhtiöille suunnattava Kotitalot kuntoon! -kilpailu
etsii uusia kehitysajatuksia ja energiatehokkaita ratkaisumahdollisuuksia taloyhtiöissä sekä palkitsee parhaimmat putkiremonttien toteuttajat. Viestintäohjelma haastaa myös kunnat ja niiden liikelaitokset ideoimaan ja
toteuttamaan kestävää kehitystä edistäviä hankkeita.
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Korjaushankkeiden epäonnistumisista kuulee usein,
mutta myös hyviä esimerkkejä on olemassa. Laita hyvä
kiertämään ja kerro korjauskokemuksistasi! Voit myös
osallistua korjausrakentamista koskevaan keskusteluun
tai lukea Tee parannus! -blogia osoitteessa:
www.taloyhtio.net/blogit.

Laaja ja avoin ohjelma
– tervetuloa mukaan!
Vuosina 2009–2012 toteutettavan Tee parannus! -viestintäohjelman toteutukseen ovat tervetulleita kaikki aihepiiristä kiinnostuneet yhteisöt ja yritykset.
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