
Valtio tukee taloyhtiöitä energiatehokkuuden 
parantamisessa vuosina 2020-2022 tai niin 
kauan kuin määrärahoja riittää. Avustuksiin 
on budjetoitu yhteensä 100 miljoonaa euroa 
ja avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet 
hankkeiden kustannuksista.  Normaalitasolla 
tuki on 4000 €/asuinhuoneisto, suurimmillaan 
jopa 6 000 €/huoneisto.

ARA:N ENERGIA-
AVUSTUS

TAVOITTEENA ARA:N 
ENERGIA-AVUSTUS 

TALOYHTIÖLLE?



 

PALVELEMME

 

TALOUDELLISTA TUKEA ENERGIAKORJAUKSIIN

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole 
myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyö-
dynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. 
Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun parane-

MEILTÄ AVAIMET KÄTEEN -PAKETTI TALOYHTIÖSI 
ENERGIA-AVUSTUSHANKKEESEEN.

RAKSYSTEMSIN ENERGIA-AVUSTUSTYÖRYHMÄ LAATII KAIKKI      
VAADITTAVAT LASKELMAT JA SUUNNITELMAT 

TALOYHTIÖN PUOLESTA!

RAKSYSTEMSIN 
ENERGIA-AVUSTUSTYÖ-
RYHMÄ koostuu energia-

asiantuntijoista, arkkitehti-, 
lvi- ja rakennesuunnittelijoista, 

projektinjohtajista, valvojista 
sekä asiakkuuttasi hoitavasta 

asiakkuuspäälliköstä.

Taloyhtiö päättää 
ryhtyä energia-
korjauksiin.

                   

Raksystemsin energia-asiantuntija tutustuu taloyh-
tiön kulutustietoihin, piirustuksiin ja korjaushistoriaan 
ja laatii ARA:n vaatimat E-luvun laskelmat. Laskelmien 
perusteella päätetään tarvittavat ja järkevät energia-
korjaukset. Näitä ovat usein lämmitystapamuutos sekä 
ikkuna-, ovi- sekä lisäeristämisremontit. 

Mikäli laskelmavaiheessa nähdään ettei ARA:n vaati-
mat energiasäästöt tule toteutumaan, laskutetaan vain 
toteutuneet tunnit.

Raksystemsin suunnittelutyö-
ryhmä laatii taloyhtiön päättä-
mille korjaustöille toteutussuun-
nitelman (arkkitehti-, rakenne- ja 
lvis-suunnitelmat) ja projektin-
johtajamme kilpailuttaa urakoit-
sijat, jotta hakemus voidaan lä-
hettää ARA:lle.

Raksystemsin asiantunti-
jan laatima hakemus 
toimitetaan ARA:lle. 
Positiivisen päätöksen 
jälkeen, voidaan edetä 
hankkeessa.

Raksystemsin valvoja 
valvoo urakoitsijoiden 
työtä korjausvaihees-
sa. 

Kaikki kuitit ja sopi-
mukset tulee tallettaa 
tulevaa varten. ARA 
vaatii nämä maksuvai-
hetta varten tallete-
tuksi.

Korjaustyön päätyttyä 
Raksystemsin ener-
gia-asiantuntija to-
dentaa toteutuneen 
E-luvun ja vahvistaa 
taloyhtiön uuden Ener-
giatodistuksen.

ARA maksaa avustus-
rahat taloyhtiölle.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PÄÄTÖS          LASKELMAT
SUUNNITTELU &

KILPAILUTUS HAKEMINEN URAKKAVAIHE VAHVISTUS TUKIMAKSU

minen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon eli kaikki 
aikaisemmat perusparannukset, kuten kaukolämmön 
asennus ja rakennuksen eristyksen parannustyöt 
luetaan eduksi. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin 
korjaustyöhönkin.



RAKENNETAAN YHDESSÄ KESTÄVÄ, 
TALOUDELLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ.

Lue tarkemmin Raksystemsin kotisivuilta 
tai keskustele asiakkuuspäälliköidemme ja 

energia-asiantuntijoidemme kanssa.

Vetotie 3A, 01610 VANTAA

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@raksystems.fi
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ANTTI HATSALA 
p. 030 670 5623 

antti.hatsala@raksystems.fi

ANNA TOIKKANEN 
p. 030 670 5479

anna.toikkanen@raksystems.fi

PASI MUSTAJOKI  
p. 030 670 5564

pasi.mustajoki@raksystems.fi


