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Energiatehokkuus tarvitsee tietoa

Avoin Data ja digitaalisuus luo uudenlaisia 

liiketoimintaprosesseja

Digital disruption is the change that occurs 

when new digital technologies and 

business models affect the value proposition 

of existing goods and services.



Tiedon avaaminen käyttäjille

• Liikesalaisuutena pidettävä tieto avataan, jolloin fokus siirtyy tiedon 

hankkimisen problematiikasta tiedon avulla synnytettävään palveluun 

ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen

• Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen  uudet 

liiketoimintamahdollisuudet elpyvä kansantalous



Insinöörityön ja johtamisen automatisointi

• Insinööri- ja johtamistyö automatisoidaan – otetaan käyttöön 

prosessimainen johtaminen (ISO 50001) ja paremmat tietotekniikan 

välineet

• Henkilötyö datan hankkimiseksi sekä työstäminen exceleillä ja powerpointeilla

muuttuu erikoistuneiden sovellutusten käytöksi, jotka ohjaavat ja johtavat 

tekemistä optimaalisiin ratkaisuihin pääsemiseksi



Älykäs energia- ja kiinteistöjohtaminen

• Energia- ja kiinteistöjohtaminen perustetaan luotettaviin perustietoihin, 

jotka saadaan älykkäiden ohjelmistojen käyttöön tiedon haltijoilta 

(energiayhtiöt, kiinteistörekisterit, lainhuutorekisterit, 

kauppahintarekisterit, rakennuslupa-rekisterit ym.) rajapintojen kautta.

• KIRA Digi luo alustan, josta tiedot sovelluksiin saatavilla. Merkittävä lisäarvo, 

joka synnyttää innovaatioita ja uusia alan digipalveluita



Tiedolla johtamisen kulttuuri

• Älykkäillä ohjelmistoilla tuotetaan vertailutietoa sekä tiedolla 

johtamisen kulttuuri oikeiden päätösten tekemiseksi

• Kiinteistökannan kohteiden priorisointi, energiatehokkuustoimenpiteiden 

tunnistaminen ja investointien elinkaarilaskenta automatisoituu



Raportointi seuraa asetettuja tavoitteita

• Raportointi perustetaan tavoitteiden seurantaan mittaamaan onnistumista.

• Automaattisesti syntyvä kulutus/suorituskykytieto on pohjana valituille, valideille 

vertailuille ja tunnusluvuille (KPI)



Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta

seurataan
• Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan älykkäissä ja 

automaattisissa seuranta- ja ennustejärjestelmissä, jotka vertaavat 

tuloksia asetettuihin tavoitteisiin

• Poikkeamien tunnistaminen asetetuista tavoitteista



Eneronin visio – hyvä (kiinteistö- ja energia)johtaminen

• Hyvä johtaminen lähtee aina kokonaisuuden ymmärtämisestä.

• Tiedolla johtaminen on nykyaikaa.

• Uusilla menetelmillä, oikealla tavalla, yhdessä toimimalla 

tehostamme omaa ja toistemme toimintaa.

• Osaoptimointien aika on ohi.

• Vähennämme kitkaa ja siiloutumista sekä parannamme palvelua.

• Toimimme kannattavammin ja nostamme Suomea menestykseen.



EnerOnline™ -helicopter view koko

portfolioon ja yksittäiseen kiinteistöön

Rakennuksen nykytila

Säädöt kunnossa

Rakenteet kunnossa

Uusi rakennus

E-luku -vaatimus

Rakennus optimoituna

Kiinteistöportfolion energiankäytön minimointi 

elinkaarikannattavuuden perusteella.

Tarvittavan energian tuottaminen optimaalisilla 

ratkaisuilla
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