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ELLE-hanke

• Tavoitteena oli edistää innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien 
yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-
Suomessa.

• Kehittämiskohteena olivat kuntien kiinteistöt, joista hankkeen 
avulla haluttiin tunnistaa energiateknisiä kehittämistarpeita, 
tuoda niitä alan yritysten tietoon ja tätä kautta luoda 
liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. 

• Samalla pyrittiin lisäämään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan 
energian osuutta.
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& energiaan ja kuntien kiinteistöihin 
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Kevyet katselmoinnit

Valaistuksen hankintakriteerit

Esimerkkikortit: Tyypillisiä 
kuntakiinteistöjä (5 kpl) 



Huomioita (1/2) 

• Kiinteistöjen talotekniikan toiminnan ja energiankulutuksen 
seuranta on usein hajanaista, saatua tietoa ei analysoida 
riittävästi. 

• Korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta pitkäjänteisesti ja 
johdonmukaisesti. Kiinteistönhuollossa korjataan usein jo 
ilmenneitä vikoja ja palveluketju voi olla todella pitkä: kun 
epäkohta huomataan, se on voinut jatkua jo kauan.

• Toisinaan tarvitaan ulkopuolinen arvio ja jopa valtuuston päätös, 
ennen kuin esimerkiksi ilmastointilaitteen voi uusia. Tehokkainta 
on panostaa energiatoimiin ennakoiden ja etenkin 
hankintavaiheessa



Huomioita (2/2)

• Ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa eniten tehostamisen varaa. 

• Ilmanvaihdossa asetukset voivat olla epäoptimaaliset 
automaatiosta ja ohjauksista huolimatta.

• Energiatehokkuuden parantamiseen tulee varata työaikaa..

• Käyttäjäperäinen energiantuhlaus olisi vähennettävissä 
kiinteistöjen käyttäjien neuvonnalla ja koulutuksella.

• Yritykset? Mahdollisuuksia tarjota kokonaispalveluita, mutta 
kunnilla haasteita kilpailutuksessa/ hankintaosaamisessa…



Tutustu esimerkkikortteihin: valonia.fi/ellehanke

https://spark.adobe.com/page/bZE0iu9a3brp7/




Tutustu hankintakriteereihin: valonia.fi/ellehanke

https://spark.adobe.com/page/bZE0iu9a3brp7/


@energiaviisaat      www.energiaviisaat.fi

Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa on kehitetty 
kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä uusia 
energiatehokkuuskumppanuusmalleja (ESCO)

• Malleja on uudistettu yritysten ja kaupunkien välisen vuoropuhelun pohjalta, 
jossa on tunnistettu kehittämistarpeita ja perinteistä ESCO-mallia koskevia 
haasteita.

• Turun ja Helsingin kaupungit pilotoivat uusia malleja palvelurakennuksissa.

• Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumppanuuden uusista 
malleista kokemuksia ja kehittää malleja hyödynnettäväksi laajemmin.

• Tuloksista on tulossa opas. 
• saat lisätietoa energiaviisaat.fi ja ilmoittautumalla uutiskirjeen tilaajaksi.

Yhteyshenkilöt: 

Timo Määttä, Helsingin kaupunki
Ann-Sofi Österberg-Aikio, Turun kaupunki
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@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

Tilaa Valonian 
uutiskirje
valonia.fi/uutiskirje

Kiitos!
Liisa Harjula

energia-asiantuntija
etunimi.sukunimi@valonia.fi

040 182 0412




