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Eneron Oy yhteistyokumppaneineen
jdrjesti helmikuussa kiinteistonomistajille
ja kiinteistomanagereille suunnatun
ajankohtaisseminaarin, jossa pureuduttiin
energiajohtamisen nykytilaan,
uusiin vaatimuksiin, teknologiaan ja
tulevaisuudenndkymiin. Uuden energia-
johtamisen palvelun avulla kiinteist6t
voivat tehdd kannattavia pddtoksid
energiankulutuksensa hillitsemiseksi.

nero Oy:n ajankoh-
taisseminaari kerasi
12. helmikuuta yli 50
kiinteistiialan ammatti-
laistakuulemaan asiaa
uusista energiajohtami-

sen tydkaluista ja keskustelemaan
kiinteistijjen energians:iiistijmah-
dollisuuksista.

- Eliimme tilanteessa, iossa
talouskasvumme on pys?ihty-
nyt. Investoinnit ovat vahaisiii,
vaikka korkotaso on ennAtysal-
hainen. Nyt on aika investoida
e nerg iatehokkuuden paran-

tamiseen, sil I li tulevaisuuden
kasvu saavutetaan syntyneill:i
energians:iastdill.i, Eneron Oy:n
toimitusjohtaja Jarmo Kontro
sanoi.

Koko maan mittakaavassa
puhutaan iopa l0 uriljardin po-
tentiaalisista energiansiiiistiiisti.

Energian hinta on jatkuvasti
nousussa. Kiinteistdn kustannuk-
sista energian osuus on jopa 30
prosenttia. Miksi enrne paran-
taisi energiatehokkuutta ja siten
kiinteistdjen kannattavuutta,
Kontro kysyi.
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{ Eneron Oy:n jiirjestemasse
ajankohtaisseminaarissa
Jarmo Kontro ja Mikael
Rydstrom esittelivet uutta
energiajohtamisen Eneron
Online-ohjelmistotyiikalua.

perinteisen taulukkolaskennan
avulla on tydhsta. Energiakatsel-
musten ehdotukset jaavAt monta
kertaa toteuttamatta. J?ilkiseuran-
ta puuttuu ja energiatehokkuusso-
pimuksissa raportoidaan llihinnii
suunnitelmista ja arvioiduista
siiAstdistA. Ongelmallista on myiis
se, ettd energiatoimenpiteiden
kannattavuutta arvioidaan edel-
leen ainoastaan takaisinmaksu-
ajalla, vaikkaenergiasaneerausten
tuottavuutta tulisi arvioida vielii
tAman jiilkeenkin, Kontro listasi.

Hdnen mukaansa energiate-
hokkuudessa tulisi hyitdynt:ia
entista enemmdn tietotekniikan
suomia mahdollisuuksia ja uusia,
prosessimaisia johtamismalleja.

Eneronin pilvipalvelu on
kehitetty skaalautuvaksi ja hel-
pottaa suoraan kiinteistdmana-
gerien ja is[nnditsijdiden tyittii
energianhallinnassa, eikii edelly-
ta muuta kuin ennakkoluulotonta
suhtautumista ja kayttiidnottoa.
Tarjoamme opastuksen ja tAyden
tuen kiiytt[ji1le.

Ohjelmistotyiikalulla
parhaat seestitkohteet
Itiytyvdt

Eneron Oy:n luoman energia-
johtamisen Eneron online-ohjel-
miston avulla kiinteistiikannan
energiankulutusta ja potentiaa-
lisia saiistdkohteita voidaan ar-
vioida tehokkaasti.

- Ohjelmiston avulla voi-
daan luoda jopa 1000 kiinteis-
tijn portfolio. Kun kiinteisttijen
perustiedot, kiinteistiityypit, ra-
kentamisvuosi ja kulutustiedot on
annettu, ohjelma kertoo, missa
piilee suurin energiansaastdpo-
tentiaali, ja mitkzi toimenpiteet
ovat kuhunkin kohteeseen kan-

Energiatehokkuus
on kilpailuvaltti

Suuryritykset, eli yritykset joi-
den henkildstdmiiarii on yli 250
henkilitA tai liikevaihto enemm:in
kuin 50 miljoonaa euroaja tase yli
43 miljoonaa, velvoitettiin vuo-
den 2014 lopussa voimaantulleella
EU-direktiivillii ja vuoden 2015
alusta voimaan astuneella ener-
giatehokkuuslailla parantamaan
energiatehokkuuttaan.

- Pienille ja keskisuurille
yrityksille energiatehokkuus-

sopimukset ovat vapaaehtoisia.
Energiatehokkuus on kuitenkin
nykymaailmassa keskeinen kil-
pailuvaltti oli kyseessii sitten
usean sadan kiinteistOkohteen
yhtitista tai yksittaisestA taloyh-
tidsta, Kontro muistutti.

Nykytilanteessa moni vapaa-
ehtoisuuden piiriin kuuluva kiin-
teistai pyrkii jo energiansriastdtin,
mutta kokonaisuuden hallinta on
viela lapsenkengissii.

- Nykyisellaiin energian-
kulutusseurannassa on virheitii
ja suurien tietomaarien kasittely

=eneron
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EnergiansAastiissii piilee tulevaisuuden
talouskasvu. Suomessa puhutaan jopa 10 miljardin

siiiistiimahdollisuudesta. Jarmo Kontro ia Mikael Rydstriim
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Energiatehokkuudessa
tullaan tulevaisuudessa
hyodyntamean entiste
enemman tietotekniikan
suomia mahdollisuuksia
ja uusia, prosessimaisia
johtamismalleja, Mikael
Rydstrtin totesi.

Kun kyseessii on mittavampi kiinteistOmassa,
esimerkiksi useita satoja kiinteistiijd, ei energiateh0kkuus-
laskelmia tehdd ilman kunnollisia tytikaluia.

nattavimpia. Toki toimenpide-eh-
dotusten jdlkeen tarvitaan hyviiii
suunnittelua, mutta ohjelman
avulla myos jAlkimonitorointi
onnistu khtevdsti, Eneron Oy:n
teknologiajohtaja Mikael Ryd-
striim kertoi.

Kun kyseessd on nittavampi
kiinteistdmassa, esimerkiksi usei-
ta satoja kiinteistojii, ei energia-
tehokkuuslaskelmia tehdii ilman
kunnollisia tydkaluja.

- Suuremmissa kohteissa lu-
kuja on niir paljon, ettei koko-
naisuutta voida hal lita j?irkevAsti
perinteisten taulukkojen avulla,
vaan siihen tarvitaan uudenlai-
sia johtamistytikaluja. Eneron
Onlinen avulla kiinteistiikoko-
naisuus saadaan hallintaan. Oh-
jelman avulla voidaan tarkastella
kulutuksen nykytilaa ja ldytaii

paremmuusjiirjestyksessA po-
tentiaalisimmat saastdkohteet,
jolloin toimenpiteetkin voidaan
kohdentaa niihin osa-alueisin,
joissa enelgianhukka on tAllA
hetkelld suurin.

Ohjelman avulla voidaan teh-
dd investointien elinkaarilaskel-
mia takaisi nmaksulukujen sijaan.

- Jiirjestelmii toki tunnistaa
myds takaisinmaksuajat, mutta
ne eivat ole enAa ratkaisevassa
asemassa. Sen sijaan investointeja
ketjutetaan ja lasketaan niiden
aikaansaama yhteisvaikutus kiin-
teistdissa. Erilaisia tunnistettuja
energiatehokkuustoimenpiteitii
voi olla suuressa kiinteistiikan-
nassa satojaja nAiden manuaali-
nen hallinta on ldhes mahdotonta
ilman oikeaa tyiikalua, Rydstrtjm
opasti.

Jarmo Kontron mukaan ener-
giansaastdlaskelmien pohjalle
tarvitaan aina luotettavat ldh-
riitiedot.

- Kulutustietojen ohella
on tarkoitus kerAta myds kus-
tannustiedot, jotka saadaan
j?irjestelmaiin suoraan sdhkiji-
sestd energialaskusta. Tulossa
on myds reaaliaikainen mitta-
us, jolloin palvelun kautta voi-
daan niihdii muutokset kunkin
kiinteistiin kulutuskayrassa
viilittiimasti esimerkiksi jon-
kin pienemmln toimenpiteen
tai siiadon jalkeen.

Siiiisttit uusiin
investointeihin

Energia ja siinii piilevdt siiastij-
mahdollisuudet heriittaviit vielii
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< Energiatehokkaasta
kiinteistdjohtamisesta
hydtyvAt suurten yhtiiiiden
ohella myiis yksitteiset
taloyhtidt, kun asuminen
saadaan edulliseksi,
Jarmo Kontro muistutti.

bistaiseksi paljoD kysylnyksiii.
Myiis scluinaaf iyleiscjn keskuu-
dessa nousi pohdintaa siitii. kuka
uudesta energiajohtamisen jiiljes
(elmlstii voi hydtyii.

Suurten kiinteistiil(okonri-
sur.rksien hallinnassa tydkalLr orl
omimmillaaD. KLritenkin energia-
tehokkaasta ki inteistcjjol'rtamisesta
ja palvelun automatiikastaia Las-
kennasta hyiityv.it myds yksiltiiiset
taloyl'rtidt, kun asumincn saadaan
eclulliseksi. Eneron Online on
kiiDteistijmanagerien ja isainDijiF
si jcjiden nykyaikainen tyokalu.

Esimerkiksi on]assa taloyh-
tiosslni sAaistettiin palvelun k.iyt
tdijnoton ja oikeiden toi menpiteiden
toteutLrksen jdlkeen enefgiaLLs-
kussa niin palion. etti vastikkeeD
ener giamaksuosuuden pienentyessii

saatetti in rahoittaa muita investoin-
teja ja kiinteistijdn saatiin urlsituksi
hissi. Kontrc kerbi.

Eneron Oy:n palvelu pitiiii si-
siilliiiin Cleantech Databaukin.
joka on laaja tuotetietokania
ki inteistdjen kiiyttititn.

- Cleantecb Databankissa
enelgirlehokkuuden ja uusiLrlLr-
van energian ratkaisut. tLlotteet
ja palvelut ovat veloituksetta
kliyttiijien ulottnvilla. Sivuston
kautta alan yritykset voivat tLroclit

tuotteensa tai palvelunsa esille
ja nriin kanava tarjoaa mal]dol
Iisuuclerl pldstd osaksi piiiitti,ijiin
hanki nta- ja budjetointiprosessi.i.
Kontrc keltoo. !
Teksti ja kuvat; Tuuia Kolehrnalnen

I suoDf,TtoLilG5ti:tus
Kun sisdilmalla on merkitysta.
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