
1 

Liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja 

energiatehokkuuden parantamiseksi 

5.11.2014 

Lauri Heikkinen 



2 

Ratkaisun osatekijät:  
puhtaampi tuotanto, tehostettu toiminta ja älykkäämpi verkko 

Tehostamistoimien osuus on lähes 3/4 

vähennys-potentiaalista vuonna 2020 

Source: World Energy Outlook 2011, OECD / IEA 

Maailman energiantuotanno CO2-päästöjen vähennyspotentiaali 
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Palveluilla varmistetaan  säästöjen 

saavuttaminen ja suorituskyvyn ylläpito 

Projektissa toteutetaan sovitut  

energiatehokkuustoimenpiteet 

Ennen projektia suunnitellaan ratkaisut ja valitaan 

toteutustiimi 

Kartoituksessa käydään kohde läpi ja 

esitetään säästökeinot, niiden 

kustannukset ja kannattavuus 

Kohteen alustava kartoitus, tarvitaan 

erityisesti teollisuudessa ja IT keskuksissa, 

kiinteistössä usein ESCO -hankkeissa,  

Kulutuksien analysointi 

Säästöpotentiaalin arviointi, 

Bench mark - tarkastelut 

Energiatehokkuushanke 

Säästö- 
potentiaalin 
arviointi 

Kartoitus Käyttöpalvelut 

Alustava 
kartoitus 

Projekti 
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Energiansäästöhankkeiden 

toteutusmahdollisuudet 
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Energiansäästöhankkeiden 

toteutusmahdollisuuksia 

> Konsultti kartoittaa – Toteutus kilpailutetaan – Kiinteistönhuolto käyttää 

> Säästö yhdistetyillä investoinneilla ja käyttöpalveluilla 

> ESCO hankkeet 
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Konsultti kartoittaa… 

> Kartoitus 

> Useita potentiaalisia tekijöitä 

> Vaihteleva osaaminen 

> Kustannustietoisuus vaihtelee 

> Suunnittelu 

> Siirtyvätkö tiedot kartoituksesta? 

> Toteutus 

> Vallitaan yleensä halvin 

> Siirtyvätkö tiedot? 

> Käyttö 

> Onko käyttöopastus riittävä? 

> Riittääkö osaaminen 
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Säästö yhdistetyillä investoinneilla ja käyttöpalveluilla 

> Arvioidaan ensin karkeasti säästöpotentiaali 

> Kohdistetaan kartoitukset kohteisiin, joissa säästöpotentiaalia 

> Kartoituksista syntyy toimenpidelista, josta asiakas valitsee toteutettavat toimenpiteet 

> Kustannusarvio, säästölaskelma, kannattavuus 

> Suunnitellaan toimenpiteet 

> Urakkahinta 

> Tarkat kustannukset, tarkennettu säästölaskelma, kannattavuus 

> Toteutetaan investoinnit 

> Aloitetaan käyttöpalvelut 
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ESCO-konsepti lyhyesti 

 

Asiakkaan kiinteistöjen  
> käyttämä energiankulutus kartoitetaan 

> selvitetään kannattavat toimenpiteet kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämiseksi  
 

Kiinteistöjen toimivuutta ja tuottavuutta kasvatetaan parantamalla energiatehokkuutta, 

olosuhteita ja talotekniikan käytettävyyttä 
 

Hankkeen kustannukset (investoinnit omiin kiinteistöihin) katetaan syntyvillä säästöillä 
 

Hanke toteutetaan ”avaimet käteen” periaatteella. Toimenpiteet eivät sido  

asiakkaan henkilöstöä 
 

Toimenpiteet koostuvat  
> Energiankulutusta pienentävistä toimenpiteistä  

> Toimenpiteistä, jotka asiakas haluaa toteuttaa (esim. korjausvelan pienentäminen olosuhteiden parantaminen) 
 

Säästöille annetaan takuun esitetyille *) 
 

ESCO projektiin on mahdollista saada tukea TE-keskukselta noin 10-30 %:ia 
 

 

*) Takuun kattavuus riippuu kiinteistöstä ja seurattavuudesta 



Schneider Electric 9 - Division - Name – Date  

Rahoitusvaihtoehdot 

• Suurempi energiatuki 

• Vaikutus velkaantumisasteeseen? 

• Maksut ylläpitobudjetista  neutraali tai positiivinen 
kassavirtavaikutus mahdollista 

Leasing 

• Budjetointi vuosittain 

• Paineet eri toimialojen välillä Oma rahoitus 

• Yleensä tasaerä ja ei jäännösarvoa 

• Voi olla lähellä leasing -kustannusta  Pankkilaina  
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Käyttöpalvelut osana säästöhanketta 

> Saadaan säästöjä olemassa olevan tekniikan avulla  

> Varmistetaan, että saadaan investoinnit hyötykäyttöön 

> Kohteisiin etäkäyttö (tai muu ammattimainen käyttö) 

> Etäkäyttö tarkistaa ja ehdottaa muutoksia / korjauksia 

> Sovitut muutokset toteutetaan 

> Etäpalveluna 

> Paikan päällä 

> Etäpalvelu 

> Seuraa  ja raportoi olosuhteista (mittaukset ja käyttäjäkyselyt) 

> Seuraa ja raportoi  kulutuksista 

> Seuraa ja raportoi toiminnasta 

> Seuraa ja raportoi hälytyksistä 

> Seuraa ja raportoi korjaustarpeesta 

> Ehdottaa investointeja esim. tarpeen mukainen ohjaus 
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Käyttäjien tyytyväisyys sisäilmaan ja 

olosuhteiden parantaminen 

Lämpöviihtyvyys 80 %  85 % 

 

Tyytyväisyys ilman raikkauteen 

 15 % 70 % 
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Edistynyt tekniikka energiansäästön apuna 
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Teknologiatrendit 

> Uudiskohteet ja perusteelliset saneeraukset 

> Järjestelmien integrointi 

> Plug and play 

 

> Uudet ja olemassa olevat kohteet 

> Data saatavissa missä vain 

> Tietojen raportointi 

> Tietojen yhdistely, Big Data 

> Tietojen analysointi 

 

> Uudet ja olemassa olevat kohteet 

> Nopea asennus 

> Henkilökohtainen säätö 

 

Talotekniikan IP – verkko 

 

 

 

Pilvipalvelut 

 

 

 

 

Langattomat ratkaisut 



14 14 

IP - verkko 
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Erillisten siilojen järjestelmä 
Perinteinen suunnittelu 

Keskitetty hallinta 

Integroitu järjestelmä 
Yhteinen IP-verkko 
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Pilvipalvelut 
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eValvomo 
● Valvomopalvelua ylläpidetään jatkuvasti 

● Valvomopalvelin Schneider Electric:n hoidossa 
● Aktiivinen valvonta 
● Viikoittaiset tarkistukset 
● Varmuuskopiointi 
● Verkkoyhteyksien hallinta 

 
● Valvomo-ohjelmisto on aina ajan tasalla 

● ohjelmistopäivitykset ladataan kaikkiin 
valvomoihin 
 

● Ei yllättäviä lisäkustannuksia 
● valvomopäivitykset sisältyvät 

kuukausiveloitukseen 
 

● Valvomoon pääsee käsiksi kaikkialta selainpohjaisella 
käyttöliittymällä 
 

● Jatkuva tutkimus & kehitys 
● Uusia tapoja liittää kohteita 
● Hälytysten siirto 

Internet 

Kohteissa ei valvomoita 

Valvomot Webhost 

Serverissä 
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Pilvipalvelut 

Energy monitoring Alarms Automated 

Analysis of BMS 

Documents 

Maintetance events 

Reporting 
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Langattomat ratkaisut 
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Use case: unit ventilator / fan coil school 
Wireless manager 

(one unit can manage many zones) 

If there are no old stats or existing 

wiring isn’t usable, place SEC-TE 

inside unit 

Swap old stat 

with SE7000 

Network to other zones 

Light relay with 

dimming 

Light sensor and light 

switch 

LAN 

Building Expert 

Unit ventilator or fan 

coil 

ZigBee 

EnOcean 

Wireless 
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