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Kaupunki kerrallaan, kiinteistö kerrallaan



SÄÄSTÖÄ
- TAKUULLA!

TG-tuotteella asiakkaamme säästävät - takuulla

TG säästöä takuulla -palvelulla tuotamme tilaajien kipeästi 
tarvitsemia säästöjä toiminnan menoissa tai vaihtoehtoi-
sesti lisäystä tuloissa huomioiden samalla luontomme ja 
yhteisen tarpeemme hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ti-
laajiamme ovat kaupungit, kunnat, kiinteistötoimijat, asun-
to-osakeyhtiöt ja teollisuus. Säästöä takuulla mahdollistaa 
myös neuvottelut sijoittajien kanssa.
  Säästöjen ytimessä ovat energiaratkaisut ja kulutuksen 
pienentäminen. Kohdekohtaisen perehtymisen ja mahdol-
lisuuksien selvittämisen myötä valitsemme yhdessä, mitkä 
säästöt toteutamme. TG:n asiantuntijatiimi toteuttaa hanke-
kehityksen ja suunnittelun sekä vastaa toteutuksesta. Mit-
taroimme säästöjen toteutumisen. Keskustelun avaajana 
osaltamme toimii energia-asiantuntijamme Ari Järvinen. Jo 
heti ensimmäiseen keskusteluun hän tuo tuhansien ener-
giaselvitysten ja satojen energiaprojektien ja hiililaskento-
jen kokemuksen.
  Käytännössä säästöt ja/tai tulojen lisäykset ovat aina mo-
nien eri valintojen ja ratkaisujen summa. Oma roolinsa on 
tilojen terveellisyydellä ja viihtyisyydellä, käyttöasteella, 
käytettävyydellä, muunnettavuudella, esteettömyydel-
lä, integroimisella operatiiviseen toimintaan ja tavoitteisiin.  
Paras tulos saavutetaan TG:n monialaisella,  ja yritystemme 
pitkäaikaisella asiantuntemuksella. Kohdekohtaisten eri-
tyisosaamisten osalta tarvittaessa vahvistumme yhteistyö-
kumppaneidemme osaamisella.
  Hankkeissa tehtävämme on huolehtia yhdessä sopi-
miemme säästöjen toteutumisesta heti ja elinkaarivuosina 
tulevaisuudessa. Olemmekin asiakkaamme pitkäaikainen 
kumppani.

Kokonaisvaltaisesti ja liiketoimintalähtöisesti

Tuomo Hynninen

Tuomo Hynninen
Toimitusjohtaja, perustajaosakas
tuomo.hynninen@tilagroup.fi
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SÄÄSTÖÄ
TILA Group Oy:n energia-asiantuntija Ari Järvinen on tiedemies, 
innovaattori, kokenut yrittäjä  ja sellainen energia-asiantuntija, jon-
ka puheenvuoroja kuunnellaan hiirenhiljaa. Kun hän puhuu kiin-
teistöjen energiakulujen pienentämisestä, tai puhtaasta ja terveel-
lisestä rakentamisesta, hänen hiljainen ja tasainen puhetapansa 
auttaa kuulijaa oivaltamaan, että kaikkien kiinteistöjen kohdalla 
voidaan tehdä enemmän kulujen säästöä ja viisaita ratkaisuja. 
Mutta, kun hänen puheensa kääntyy hiilineutraaliuteen ja ihmisen 
vastuuseen elinympäristöstä, hän innostuu niin, ettei uskoisi sa-
maksi mieheksi! Hän jylisee: ”Meidän jokaisen täytyy tehdä oma 
osamme!”

Ari Järvinen auttaa, ja hänen tekee sen käytännöllisten ratkaisujen 
kautta. Säästöä Takuulla -tuotteen vastuullisena hän vastaanottaa  
kaupunkien, kuntien, sijoittajien ja muiden kiinteistönomistajien 
huolen siitä, että säästöä pitää syntyä. Mistä säästöt tehdään kun-
tasektorin tiukkaan talouteen? ”On aivan varma, että kun pääsen 
perehtymään kiinteistöihin kokonaisvaltaisesti, säästöä syntyy. 
Usein vielä helposti, järkevillä ratkaisuilla. Säästöä takuulla tar-
koittaa käytännössä sitä, että asiakkaan kanssa yhdessä edeten 
päätetään, mitä toimenpiteitä tehdään, ja minkä kanssa jäädään  
odottamaan. Viisailla ratkaisuilla voidaan säästää jopa 60-80 % tä-
män hetken kulutuksesta. Se on varmaa!”, sanoo Järvinen. 

”Aluksi tarvitaan vain yhteydenotto minuun, sitten kartoitetaan ti-
lanne. Teemme TILA Groupissa ehdotuksen, millä käytännön rat-
kaisuilla säästöt voidaan saada aikaan. Mitään ei kuitenkaan edel-
lytetä, me vain annamme vain käytännön ohjauksen. Me voimme 
myös toteuttaa kaikki tarvittavat ratkaisut. Jäämme myös seuraa-
maan säästöjen todellista toteutumista, vaikka vuosiksi.”

Ari Järvinen - asiantuntija, joka tuo varmasti



Ari Järvinen - asiantuntija, joka tuo varmasti

Ari Järvinen
Energia-asiantuntija

Säästöä takuulla -vastaava
ari.jarvinen@tilagroup.fi

Ota yhteyttä!



NÄIN TOIMII
SÄÄSTÖÄ TAKUULLA
KÄYTÄNNÖSSÄ 2022

 OTA YHTEYTTÄ!  ari.jarvinen@tilagroup.fi KIITOS!

Miten Säästöä Takuulla -palvelu käynnistyy?

1. Yhteydenotto  TILA Group Oy:n energia-asiantuntija Ari Järviseen 
ari.järvinen@tilagroup.fi tai +358 40 538 1869. Ari Järvinen jatkaa sopimalla 
etäneuvottelun kanssasi.

2. Etäneuvottelu, jossa keskustellaan hankkeista ja jatkotoimista asiakkaan 
määrittelemän tavoitteen ja nykytilanteen perusteella. Keskustelujen pohjalta 
TG tarjoaa Säästöä Takuulla -toteutuksen.

3. TG laatii kohteen energiankulutus- ja/tai ilmastokuormitus -selvitykset 
perustuen asiakkaan antamiin lähtötietoihin sekä määrittää parannukset, joilla 
päästään tavoitteeseen. Sovimme yhdessä toteutettavan hankelaajuuden.

Säästöä Takuulla -asiakkaan hankkeessa säästetään energiaa, rahaa, aikaa ja 
vaivaa.



KAUPUNKI KERRALLAAN 
 KIINTEISTÖ KERRALLAAN

TILA Group Oy on valtakunnallinen ja kansainvälistyvä yritys, jonka viisaus ja 
voimavarat kumpuavat 20 osakkaan toimitusjohtajaverkostosta. Tukenamme 
on yhteensä 49 rakennusalan kärkiyrityksen valtakunnallinen verkosto. TILA 
Groupin Säästöä Takuulla -konsepti rakentuu pienestä suureen, pala kerral-
laan. Tervetuloa säästämään kanssamme!

Esimerkkejä hankkeistamme: 

Asuinrakennusten  lämmitysjärjestelmämuutokset, energiansäästöhankkeet, 
lämmöntalteenottojärjestelmät, energiatodistukset  ja -katselmukset. 

Kiinteistöjen hiilineutraalius, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki.

Teollisuudelle lauhdelämmön talteenotto, tuotantoprosessien tehostaminen 
ja kannattavuuden parantaminen.

Kunnille ja kaupungeille katselmukset ja tukien hakemiset, energiansäästö-
projektit sekä rakennusryhmien toteutusprojektit.

Rakennusten ARK-, RAK- ja  LVISA-suunnittelu uudiskohteisiin ja 
perusparannuksiin. 

Projektinjohto kaikkiin edellä mainittuihin ja projektinjohtopalvelu hankkei-
den kokonaisvaltaiseen tavoitteet huomioivaan toteuttamiseen.

Tavoittele ja saavuta hiilineutraalius:
Toteuttajanasi toimii Tila Group Oy:n osaajajoukko merkittävillä resursseilla 
rakennuttajana ja projektinjohtamisessa.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toistamme nämä kiinteistösalkkusi kohteisiin ja olet toteuttanut yrityksesi ilmastopolitiikan. 

 

 

 

 

 

 

Energiatodistus Hiilijalanjälki 

Energiakatselmus Hiilikädenjälki Ympäristöseloste, 
LCA 

Teemme nämä kerran ja olet lähellä 
hiilineutraalia rakennusta 



www.tilagroup.fi

TILA Group Oy
Sinikalliontie 7, 02630 Espoo
info@tilagroup.fi

OTA YHTEYTTÄ

Energia-asiantuntijamme
Ari Järvinen
ari.jarvinen@tilagroup.fi
+358 40 538 1869

Toimitusjohtaja 
Tuomo Hynninen
tuomo.hynninen@tilagroup.fi
+358 40 707 6118

LinkedIn / facebook / instagram / youtube 


