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Olemme Euroopan johtavia palveluyhtiöitä
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ESCO- ja EPC-
kiinteistökehityshankkeet



Caverion Asiantuntijapalvelut
• Uudishankkeet

• Hankekehitys ja suunnittelunohjaus
• Energiasimulointi (IDA-ICE)

• Todistukset ja katselmointitoiminta
• Energiatodistukset

• Energiakatselmukset

• Kiinteistön kehityspotentiaalin arviointi

• Caverion Audit (Energialaki 1429/2014)

• Motiva-mallin katselmukset ym. perusmallista eroavat katselmustoimeksiannot

• Kunto- ja PTS-katselmukset

• Palvelut
• Energiastrategia

• Energianhallinta

• Valvomopalvelut ja esiselvitykset liitettävyydestä

• Energiaraportointi ja esiselvitykset liitettävyydestä

• Projektinjohto
• ESCO- ja EPC-hankeselvitykset ja toteutus
• Projektinjohtototeutus
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http://www.caverion.fi/palvelut/asiantuntija
palvelut



Kiinteistöiden elinkaarivastuumalli - Energy Performance
Contracting (EPC/ESCO) – Isoihin muutoksiin?

• Kiinteistökehityshanke. Investointi maksaa itsensä takaisin 
tuottajan takaamalla säästöllä

• Caverion takaa kiinteistöjen olosuhteet ja suorituskyvyn

• Tuotetaan kiinteistöille teknologia- ja rakenneinvestointeja 
energianäkökulmasta.

• Vähennetään korjausvelkaa
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EPC/Esco-hanke

External6

• ESCO-hanke eroaa normaalista 
energiatehokkuusinvestoinnista 
siten, että ESCO-toimija
(Caverion) antaa 
energiansäästölle takuun.

• Tällöin hankkeelle voidaan hakea 
Ely-keskuksen kautta TEM:n
energiatukea, joka voi olla 
maksimissaan 25% investoinnin 
kustannuksesta.

• ESCO-hankkeen piiriin voidaan 
paketoida myös investointeja 
jotka normaalisti tulisivat PTS-
budjetin kautta muutenkin 
vastaan, kunhan niillä on 
energiatehokkuusvaikutusta.



Söderhamnin kunta ja Faxeholmen AB, Ruotsi

Caverion parantaa kunnan rakennusten 
energiatehokkuutta EPC-mallilla

Ajankohta: 2014 - jatkuu 
Kokonaisala 523.000 m2

Investoinnin arvo: 29 milj €

Haaste

• Söderhamnin kunta ja Faxeholmen AB haluavat kehittää kiinteistökantaansa, parantaa 
sisäilmasto-olosuhteita sekä vähentää ympäristövaikutuksia.

• Elinkaarihanke Ratkaisut

• Hankkeeseen sisältyy vuokra-asuntoja, kouluja, päiväkoteja ja muita kunnallisia tiloja. 

• Asuntokannan analysointi yhteistyössä kunnan ja asuntoyhtiön kanssa. Säästöjen 
määrittely ja toimenpide-ehdotukset energiankulutuksen vähentämiseksi, kiinteistöjen 
kehittämiseksi sekä kiinteistöjen käytön tehostamiseksi.

• Järjestelmät ja tuotteet: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähköistys
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EPC-hankkeet, Ruotsissa
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Vaihe 1 –
Suunnittelu

Vaihe 3 –
Käyttö- ja 
seuranta

Vaihe 2 –
Toteutus

6-12 kk 1-3 vuotta 8-20 vuotta AIKAJANA



EPC/ESCO-hankkeet Suomessa:
Jyväskylän kaupungin pilotoima
kilpailutusmalli

Kiinteistöjen korjauttamista ja uusimisia 
säästöillä rahoitettuna



Kilpailutus 2016

• 3 kohdetta tarjousvaiheessa:
• Uimahalli
• Koulu
• Väestönsuoja/urheilutila

• Toteutus v. 2016:
• 750 t€

• 100 % säästötakuu

Puitesopimus
2016-2020     

• Lisäkohteiden
energia/hankeselvitykset

• Lisäkohteiden toteutukset
sopimushinnoin 4 M€:oon
saakka

Ylläpito/raportointi

• Kussakin
hankekokonaisuudessa TMA-
jakson pituinen takuu ja
valmopalvelun sopimus

• Raportointi Caverion Customer-
info palvelun kautta

Jyväskylän kaupunki, EPC-sopimus 750 000- 4 000 000 €
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Jyväskylän kaupungin ESCO-hankinta
EU-kilpailutus, kokonaistaloudellisesti edullisin, neuvottelumenettely

Hilma-
ilmoitus

Tarjoajien
ilmoittautuminen

Esikarsinta
11/2015

Tarjouspyynnöt

Kohde-
käynnit

Energia-
selvitykset ja
neuvottelu-
menettelyt
1/2016

Lopulliset 
tarjous-
pyynnöt

Puite-
sopimus
03.05.2016

Ennakko-
Ilmoitus,Hilma
6.9.2015

Lopullisen tarjouksen pisteytys:
• Laatu 30%
• Tarjottavien kohteiden säästö 42%
• Yksikköhintaluettelo 17%
• Katselmusten hinta (uusiin kohteisiin) 8%
• Ylläpitopalvelun hinta 3%

Lopulliset
tarjoukset
29.2.2016

Sopimus
kesän
2016 töistä
17.6.2016
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Tulevaisuuden kiinteistöt



Tulevaisuuden kiinteistöt
• Päästötöntä, hiilineutraalia energiantuotantoa, yhdistettynä energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja jatkuvaan 

seurantaan tulevaisuuden kiinteistöt!

• Ekoefektiivisyys ja energiatehokkuus käsi kädessä: Tuotetaan enemmän pienemmillä resursseilla 
Enemmän arvoa kaikille yrityksen toiminnan osa-alueille.

• Uusiutuva energia ja päästöttömyys osana tulevaisuuden kiinteistöjä
• Esim. 71 yritystä Fortune 100 listalta ovat laittaneet tavoitteen koskien uusiutuvan energian käyttöä
• Tutkimusten mukaan yritykset ovat saaneet jopa 27 % tuotot uusiutuvan energian investoinneille

13

* http://info.aee.net/growth-in-corporate-advanced-energy-demand-market-benefits-report
* http://www.climateweeknyc.org/news-media/fortune-500-listed-companies-pledge-to-use-100-renewable-electricity
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Rakennuksen elinkaari

Rakennuksen elinkaari ja kustannusten syntyminen

Luottamuksellinen14

0–5 vuotta
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mahdollisuudet vaikuttaa elinkaaren kustannuksiin

optimoidut
elinkaarikustannukset

Valinnat elinkaaren kustannuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. 
Lisäämällä hieman kustannuksia rakentamisvaiheessa säästetään  tehty investointi takaisin 
moninkertaisesti käytön aikana. 



Rakennuksen suorituskyky

Luottamuksellinen15

R
ak

en
nu

ks
en

su
or

itu
sk

yk
y

Rakennuksen elinkaari

100%

Rakennukset ovat pysyviä, mutta ympäristö muuttuu.
Omistajat, käyttäjät, vuokralaiset ja jopa rakennuksen käyttötarkoitus voi muuttua, mutta rakennus pysyy silti ”asetusarvoissaan”.



Digitalisaatio

Luottamuksellinen
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Rakennuksen elinkaari

100%
Automaatio ja etäohjaus mahdollistavat suorituskyvyn hallinnan

Digitalisaatio mahdollistaa kiinteistön ”ajamisen” sen elinkaaren aikana. 
Ylläpito muuttuu kalenteripohjaisesta tarpeenmukaiseksi, passiivisesta tai aktiivisesta proaktiiviseksi.
Etähallinta mahdollistaa sen, että ammattilaiset ja asiantuntijat ohjaavat resursseja, olivatpa ne kenen tahansa. 



Raportointiportaali
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Tulevaisuuden 
asiakas haluaa 
enemmän tietoa:

• Jatkuvaa ja 
reaaliaikainen 
seurantaa

• Tarkkaa 
raportointia

• Automaattiset 
hälytykset

Monipuoliset 
ratkaisut 
yhdistettynä IOT:n
avulla!



Raportointiportaali
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Energiatehokkuus

° Energiatehokkuus-
mittari energiansäästö-
sopimuksiin.

° Mittarilla seurataan
koko sopimuskauden
säästötavoitteen
saavuttamista.

° Mittarin toiminta
perustuu Caverionin
sisäiseen ValvomoWeb
järjestelmään syötettyyn
tietoon.



Edelläkävijänä markkinoilla – Tuiran S-market
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”Maailman energiatehokkain kauppa!”
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• Älykäs sähköverkko liittää hallitusti yhteen ohjattavia 
sähkökuormia ja tuotantoa sekä hetkellisiä kuormia ja 
vaihtelevaa tuotantoa

• Älykäs sähköverkko toimii kaksisuuntaisesti

• Esimerkiksi aurinkosähkö kytkettynä kiinteistöön

• Akustot toiminnan turvaajina:
• Ovat tällä hetkellä hintansa vuoksi kannattavia vain 

säätöelementteinä siirto- ja jakeluverkossa, mutta tämä 
on muuttumassa

• Tulevaisuudessa sähköä voidaan varastoida esimerkiksi 
sähköautojen akuissa

Lähde: Motiva

Älykäs sähköverkko (Smart grid)



Rakennusautomaatio ja 
kiinteistötekniikan valvonta



Caverionin palvelualueet

Luottamuksellinen22

Ilmanvaihto ja ilmastointi

Lämmitys, vesi ja viemäri

Prosessiputkistot

Teollisuus-asennukset

Turvallisuus

Informaatio- ja viestintäteknologia

Sähköistys

Jäähdytys

Automaatio



Automaatiojärjestelmä – integroitava ja skaalautuva asiakkaan 
tarpeisiin

Caverion automaatio



Caverion rakennusautomaatio – periaatteellinen järjestelmäkaavio



External / Internal / Confidential25

° 24/7 valvomopalvelut, keskitetty valvomo Vantaa Vapaala
° Perustettu v. 2002, 2010 -> Vapaalassa
° Automaatiohälytysten valvonta & analysointi

° Käyttöpäivystäjät toimivat jatkuvassa 3-vuorotyössä 
° 24/7 tuki asiakaskiinteistöjen ylläpidolle puhelinsoiton päässä.
° 1400 kiinteistöä yhdistettynä palvelun piiriin ympäri Suomea.

° Automaatiojärjestelmien etäkäyttö- ja analyysipalvelut
° Tehdään Automaatio- ja LVI-insinöörien toimesta normaalin toimistotyöajan puitteissa.

° Energiaraportointiin ja automaatioon liittyvät konsultointityöt

° Palvelun edut:
° Tilastollisesti alle 10% automaatiohälytyksistä vaatii päivystäjän toimia jos kohde on kytketty Caverionin valvomoon.
° Parantuneet säädöt parantavat kiinteistöjen olosuhteita ja parantavat energiatehokasta käyttöä.



External / Internal / Confidential26

• Energiakatselmukset ja todistukset
• Investointi- ja säästölaskelmat
• Energiatuet
• Kiinteistön talotekniikan 

kehityspotentiaalin selvitys 

Energiaseuranta

• LVI-asiantuntija tekee säännölliset 
toimintatarkastukset kohteen teknisille 
järjestelmille.

• Säätö- ja kehitysehdotukset

LVIA-
tarkastukset

• Valvomo ottaa vastaan ja 
analysoi LVI-hälytykset 24/7

• Kiinteistöalan ammattilainen 
on tavoitettavissa aina 
puhelimitse

24/7 
Hälytysvalvonta



Kiitos!

Jari Jussinniemi


