hloteknilkffi

Enemman kuin nelkka lehti

Ekosuunnittelu
Ensi vuoden alusta lahtien

ilmanvaihtokonei lta vaad itaan
parempaa energiatehokkuutta
ja dokumentointia,
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Optimaalisin
ratkaisu
Dl-tyossii valjastetti i n kayttoon
uusi optimointitvokalu M080.
stvu 52
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Sisflilmastandardi
Toteutuessaan uusi eurooppalainej
sisailmastandardi tuo selkeyttd

suunnitteluun ja mitoitukseen.
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teksti ia kuva MINNA KARKKAINEN

Siseiste tehokkuutti

kiinteistosalkkuun
Kun kiinteisto s ij o ittamis e sta halutaan taloudellis e sti j arkevdd
ja helppoa, apu Ioytyy pilvipalvelusta. Energiatehokkuuteen
sijoittaminen tekee hyvdH kiinteistosijoittajan bisnekselle.
euvotteluhuoneen poyddn dAressd suklaakonvehdin papereita auki rapisteleva parivaljakko on innoissaan. Startup

-yrityksen

toimitusjohtaja
Jarmo Kontro jateknologiajohtaja Mikael

Rydstriim uskovat, ettd Eneron Oy on tullut
markkinoille juuri oikeaan aikaan.
"Suomen talouskasvu on pitkddn ollut
pysdhdyksissii. Uutta kasvua ei synny pelkdstddn niin, ettd yritykset kasvavat markkinoilla. Nvt haetaan sisdistd tehokkuutta.

Miksi et asuisi samassa talossa pienemmilld
kustannuksilla?" Kontro kiteptaa.

Hdn harmittelee, ettd kiinteistokannan
valtavaa energiansddstopotentiaalia ei ole
ymmdrretty hyodynttiti.
"Miksi ei tehtaisi investointeja joista
saa 10-20 prosenttia sisdistti korkoa? Raha
pannaan mieiuummin prosentin tai kahden
epdvarmaan tuottoon, kuin tehdddn oikeasti toimenpiteitd, jotka sddstdvdt kiinteistokannan kustannuksia."
Rakennus j a -kiinteistoala-lIa investointien kannattavuutta arvioidaan yleensd takai-

sinmaksuajalia. Tiimii on Kontron mielestd

tiiysin vddrd tapa tarkastella asiaa, kun kyseessd on pitkiin elinkaaren investointi.
"Investointi tuottaa vield senkin jdlkeen,
kun se on maksanut itsensd takaisin. Ndmd
tuotot pit66 ottaahuomioon, kuntehdddn sisdisen koron laskelmia."

Energiank6ytdn hallinta on piiv6n sana
Energiankdyton tehokkaamman hallinnan
etuihin uskova Eneron on tuonut markkinoille pilvipalvelun, joka on tarkoitetru
etenkin useita kiinteistojd kattavien kiinteistosalkkqjen hallinnoinnista vastaavien
kiryttoon. Tarkoitus on tehdd energianhallinnasta entistd jiirjestelmiillisempdd, kannattavampaa j a tietenkin helpompaa.
PaLvelusta loytyvd vastaukset esimerkiksi siihen, miten asioita kannattaa priorisoida, missd kohtaa kiinteistoportfoliota sddstopotentiaalia on eniten ja miten energiatehokkuustoimenpiteet tehdddn kannattavas-

ti.
Kontro ja Rydstrom ihmettelevdt, miksi
kerdttyd tietoa ja tietiimystti ei kiiytetii hyodyksi nylryistd tehokkaammin. He toivovat.
ettd kiinteistoistd kerdtty tieto olisi paljon
nykyistii avoimempa4 jotta energiankdyton
tietoja voisi jakaa, seurata ja tutkia.
"Energiakatselmustoimintaa on harrastettu 30 vuotta tdssd maassa, Katselmuksia
on tehtyvaltavasti, ja niissd on pilvin pimei:r
toimenpide-ehdotuksia, joita ei ole toteuteitu! Siinii on valtava dilemma. Katselmus it-

Eneronilaiset.

Toimitusjohtaja Jarmo Kontro, tuote- ja energia-asiantuntija 0lli Aaltomaa, teknologiajohtaja Mikael Rydstrom, energia-asiantuntija Timo Vihavainen ja energiatehokkuusjohtaja Kaj Karurnaa pitavat
toimistoaan Otaniemen Innopolissa,

sessitbn ani harvoin tuottaa sAdstojd ilman

investointeja", tuumaa Eneronin enereiate,
hokkuusjohtaja Kaj Karumaa.
I

Talotekniikka4l20l5 6i

Eneronin ydinliiketoimintaa ovat energiankeyton hallinnan suunnittelu ja energiajohtaminen, joille Kontron mukaan on kas-

vava kysyntd. Prosessimainen johtaminen

i=

loistaa poissaolollaan kiinteistcialalla.
'Jos johtaminen ei ole prosessimaista, se
on impulsiivista tulipalojen sammutusta.
Jos kiinteistod ei ole benchmarkattu, tulee
kiinnitettyd huomiota asioihin, joilla ei ole

_=

5uunnitrele jF analysoi toimenpiteit:i
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Kontro toivoo, ettd kiinteistcialalla toimivat omaksuisivat systemaattisemman tavan

toimia. Tiimii johtaisi organisaatiokulttuuriin, jossa harjoitetaan mallinnettua johta-

{

misajatteiua ja asiat rullaavat joka vuosi samalla tavalla, eikii ylltityksid. tule eteen siind mdrin kuin nyt, Silloin tullaan kiinnittdneeksi huomiota korjauksiin, joissa inves-

tointi

on kannattavimmillaan.

Lakivelvoittaa
Tarvetta uudelle palvelulle tuo myos

vuoden Visuaalisesti.

alustavoimaantullutenergiatehokkuuslaki,
joka vaikuttaa erityisesti suuryritysten toi-

Eneronin pilvipalvelussa kilyttaja ndkee kiinteistojen energiansaatopotentiaalin erikokoisina palloina. Mit;i suurempi sininen pallo, sita enemman kiinteistossa on potentiaalia saastaa energiaa.

mintaan. Lain tarkoitus on viedd kdytiintoon

Eu-direktiivin edellytttimdt energiatehok- vaadittavat katselmukset, vai ottaako
kuutta parantavat toimenpiteet Suomessa.
Yksinkertaisimmillaan suuryrityksen tulee
valita, toteuttaako se neljdn vuoden vdlein

rfePJF

kdfi-

toonenergianhallintqjiirjestelmdn.
Kontron mukaan monessa yrityksessd.

mentaliteetti ld"htee siitri, ettri

toivotaan,

etteivdt uuden iain vaatimukset koske juuri
heitA.Eiymmdrretd,ettd.lakianoudattamalla voisi paitsi vaalia vihreitd arvoj4 myos
siiastdd rahaa, varsinkin kun energiatehok-

l^t *a^nrrt

BY ENERGENT

Fresher future

NOPEUTTAA TY6N TEKOA
Enorgentin mitoitusohjelmasta saadaa
siirrettyb tietoa suoraan suunnittetijan
cadiin, mikd nopeuttaa ja hetpottaa
LVI-suunnittetijan tyotb
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teemana on
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PIENTALO

Elinkaarilaskentaa,

Eneronin palvelussa kullekin kiinteistolle iarkevimmat

:rergiasaastoi nvestoinnit loytyviit kayralta.

kuustoimenpiteet viedd"dn ld"pi
Kannaftavasti oikeitla teknologioilla j a tyokaluilla.

tekniset laitteet, tilojen olosuhde- ja kulutusseurannan sekd
hyodyntriii tdtd. tietoa erilaisten

Eneronin palvelualusta on
saanut Bureau Veritakselta ve-

lytys- j a o}gausominaisuuksien

:rfioilnin ISO

50001

ja

ISO

1=001 -s:andardien energian::l':.=rt vaatimusten tayftee s:a. \iinp d sitii keytHmille
=:-L:
I,ritl-s r-oi r.astata EU-direktiivin
asettamiin vaatimuksiin.

Rakennusten teollinen

internet

\
_i

]'kyisin variaatioita kiinteisto-

en energiankdyttotiedon hank-

kimiseksi on runsaasti. Kontro
sanoo, ettd suurten kiinteisto-

kokonaisuuksien energianseuranta on kuitenkin turhan hankalaa ja exceLin pyorityksessd sekaan pddsee aina virheitd.
\'Iyos monitorointi kaipaa te:.:stamista, jotta voitaisiin ny-

analyysien tekemisessd sekd hdosalta. Myos uusiutuvan energian tuottoa voi seurata ja analysoida reaaliaikaisesti.

Tiile hetkelki

Eneronin

jd.rjestelmdssd on mukana
1600 kiinteistod.. Suurimmalla
kiinteistosalkun omistajalla on
hallinnoitavanaan yhteensii 312
kiinteistod.

Eneron tarjoaa pilvipalvelunsa lisdksi energiamanageri-,
kdyttocinotto- sekd asiantuntijapaiveluja. Ttilki hetkelki viisi henked tyollistiivrin yrityksen
palkkakulut katetaan konsulttitoiminnasta saaduilla tuloilla. Tuotekehitykseen kriytetiiiin
Tekesin tukea.

Yrityksen markkina-alueet

-iistd

luotettavammin todeta,
miten tehdyt toimenpiteet to-

keskittyvdt maihin, joissa kiinteistokanta on samankaltaista.

dellisuudessa ovat vaikuttaneet
energiankulutukseen.

ja

Laajemmin ymmdrrettynd
Eneronin palveluliiketoiminta
liittyy Kontron mukaan kdsit-

velu on toistaiseksi saatavilla
suomeksi, englanniksi ja ven6-

teeseen teollinen internet. Tycin
aila on palvelualustan kuudes
versio, joka tulee keyftoon tene
vuonna.

joissa sisd.olosuhdevaatimuk-

set ovat melko samaa tasoa. Pal-

jriksi.

Pa^lveluun

kuuluu

Pala mustikkapiirakkaa?

Ei, vaan moderni pientalo Vantaan

asuntomessui I la.

ASUIN.
RAKENTAMISEN
NAYTTAMOLLA
Vaikka uusien asuntojen ja varsinkin pientalojen
rakentaminen takkuaa, Vantaan asuntomessualueella on tdysi tohina peelle. Foimimme esiin talotekniikaltaan mielenkiintoisimmat kohteet.

Tulevan numeroR aiheita
- Talotekniikan rooli kaavoitusvaiheessa
- Puisen kerrostalon LVl-suunnittelu
- Asuntoviilennys

- Hyhridijiiriestelm6t
- VedettiimHt k6ym#lHt

Talotgkniikka sl zoLsrl.MEsryy

z4.B.zats.

myos

Cleantech Databank, johon voirekis-

vat korvausta vastaan

teroityii alan yritykset, joiden
tuotteilla ja laitteilla voidaan

Siind Eneron Online toimii
rakennusten teollisen internetin ltimend. Palveluun voi pian
Iiittdd tarpeen mukaisesti ja re-

kohentaa rakennusten energiatehokkuutta. Itse tietopankki on

aaliaikaisesti rakennusten talo-

le avoin jailmainen.

ILMOITA TALOTEKN I IKKA-LEHDESSA!
OTAYHTEYTTA: EEVA KERANEN, PUH. O4OO773833
EEVA.KERANEN@TATOTEKNIIKKA-tEHTI.FI.
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kaikille kiinteistoalan toimiioil-
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