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Uusi vuosi ja uudet budjetit. Jos energia-
tehokkuusremontit on jälleen kerran 
punattu budjetista yli, on aika ryhtyä 
harkitsemaan ESCOa*).

hyvä apu siinä vaiheessa. ESCO-toimijat tarjosivat malleja tietysti 
heidän omista lähtökohdistaan, mutta me haluttiin, että kunnan 
näkökulma tulee myös esiin. 

– Siihen aikaan suurin piirtein kaikki ESCO-hankinnat meni 
markkinaoikeuteen ja meillekin sanottiin, että ”Mitä te tollasta 
duunia rupeette tekemään? Sehän on heti siellä markkinaoikeu-
dessa.” Niinhän meille tietysti sitten kävikin.

LYHYET TAKAISINMAKSUAJAT
– Molempien hankkeiden budjetti on ollut puolitoista miljoonaa 
euroa. Ykkösen lisätöihin meni 30 000 euroa. Se on aika pieni 
määrä. Kakkosessa on mennyt paljon vähemmän, mutta sehän 
ei ole vielä valmis. Takaisinmaksuaika ykkösessä on seitsemän 
vuotta ja toisessa on alle viisi vuotta. Takaisinmaksuajan lasken-
nassa ei ole huomioitu energiatukea, joten takaisinmaksuaika on 
todellisuudessa lyhyempi.

– Molemmissa hankkeissa on ollut ulkopuolinen rahoittaja. 
Tämä on ollut meidän näkökulmasta hyvä asia. Ykkösessä meillä 
oli ihan ”normipankki” ja kakkosessa Kuntarahoitus. Rahoitus 
on haettu koko tälle puolelletoista miljoonalle ja energiatuki 
on haettu kaupungille. Rahoitusta käytetään (leasing)maksujen 
maksamiseen varsinkin ekalta vuodelta, koska silloin ei ole vielä 
niitä toteutuneita säästöjä. Me ollaan toteutettu tämä sillä lailla, 
että me maksetaan leasingmaksut sieltä, mistä me maksettaisiin 
sähkö- ja lämpölaskut. Muuten joku sanoo, että se ei ole kunnassa 
mahdollista. Mutta kyllä se ainakin meidän kunnassa on ollut.

YKKÖNEN PIDEMMÄN KAAVAN KAUTTA
– Ykkönen me aloitettiin 2011 ja sitä ennen oli jo mietintää 
tehty. Säästökautta päästiin aloittamaan 2015 toukokuun eka 
päivä. Siinä oli välissä yksi markkinaoikeus. Sitten meillä oli 

Vuonna 2002 valmistunut 
 Tikkurilan lukio on mukana  

ESCO 1 -toteutuksessa.  Kohteen 
pinta-ala on n. 12 000 m2 

ja tilavuus n. 56 000 m3. 
 Energiankulutus on ollut ennen 

hanketta n. 3 000 MWh/a. 
 Hanketoimijan antama säästöta-
kuu kohteelle on n. 500 MWh/a.

– MEIDÄN OMISTUKSESSA on noin 700 kiinteistöä mutta 
energiankulutuksen näkökulmasta merkittäviä on alle sata. 
Lähdimme 2010 miettimään sitä, miten ESCO malli soveltuisi 
meille. Se vaikutti mielenkiintoiselta tavalta hoitaa energiatehok-
kuusremontteja. Rahaa oli tietysti vähän ja yleensä budjettia kun 
tehtiin, niin energiatehokkuusremontit vedettiin ensimmäisenä 
punakynällä yli. Ei meillä oikeastaan ollut hirveästi vaihtoehtoja-
kaan. Ja sitten ajateltiin, että kokonaiskilpailutuksella saataisiin 
suurempia säästöjäkin.

– Arvioimme myös, että siellä on potentiaalia aika paljonkin 
ja tekemällä ns. helppoja remontteja takaisinmaksuajat saataisiin 
kohtuullisiksi. Mielenkiintoinen elementti ESCO-maailmassa on 
säästötakuu ja yhtenä ajatuksena oli myös se, että säästöä pitää 
syntyä sopimuskauden jälkeenkin. 

HANKINTA
– ESCO 1 -hankinta aloitettiin 2011. Me tehtiin se tosi pitkän 
kaavan mukaan. Meillä oli tavoitteena myös se, että opitaan 
tuntemaan ESCO-prosessi ja miten sitä kilpailutetaan ja miten 
se toimii käytännössä.

– Sitten ESCO kakkosessa, joka on nyt meneillään, hyödyn-
nettiin kaikkea sitä, mitä oli ekasta opittu. Me saatiin sitä pro-
sessia paljon nopeutettua ja parannettua ja varmaan vieläkin 
on kehitettävää.

– Alku oli todella hankalaa. Meidän piti löytää urakkakilpai-
lunomainen malli. Kävin läpi kaikki aineistot mitä oli löydettävissä. 
Ne olivat kaikki kohtuullisen yleisellä tasolla, mutta ne oli ihan 

”Ei kunnassa ole tapana tehdä 
tällaisia rakennushankejuttuja.”

*) ESCO = Energy Service Company
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päätöksenteossa vähän myöskin vaikeuksia. Tämmöiset hankin-
nat viedään lautakuntaan, joka on poliittisesti valittu elin. Siellä 
me käytettiin tätä kolme kertaa ennen kuin saatiin päätös aikai-
seksi. Ne sano siellä että ”ei kunnassa ole tapana tehdä tällaisia 
rakennushankejuttuja ja ei tää toteudu tällä lailla” ja mitähän 
kaikkea siinä nyt tuli. No kolmannella kerralla se sit meni läpi.

– Ykkösessä meillä oli neuvottelumenettely. Me käytiin 4 
kokousta jokaisen tarjoajan kanssa. Meillä oli kolme tarjoajaa 
siinä eli 12 neuvottelua. Me määriteltiin toimenpiteet yleisellä 
tasolla ja tarjoajat suunnitteli yksityiskohtaiset toteutustavat. 
Työt saatiin valmiiksi 2015 alkupuolella ja säästökausi on alka-
nut keväällä 2015. Me yritettiin analysoida sitä, että minkälaisia 
kohteita tähän nyt kannattaisi valita, mitkä ovat optimaalisia. 
Onko ne niinä ja niinä vuosina rakennettu vai näitä ja näitä ja 
onko ne kouluja vai päiväkoteja. Meillä oli semmonen haave 
myöskin, että saataisiin peruskorjausta lykättyä eteenpäin sillä, 
että ESCO-korjaukset kohdistuu melkein kaikki talotekniikkaan. 
Jälkeenpäin todettiin, että sillä ei oikeastaan ole merkitystä, että 
minä vuonna ne on rakennettu.

– Jälkeenpäin voi myös todeta, että meillä oli vähän liiankin 
leveästi kaikenlaisia kohteita. Kaksi koulua, liikuntalaitoksia ja 
uimahalleja, kirjasto, monitoimitalo ja päiväkoti. Tietysti oli hyvä 
saada kokemuksia kaikesta. 

– Kaikki toimenpiteet oli talotekniikkaa tavalla tai toisella 
parantavia. Parannettiin IV-ohjauksia, lämmitysjärjestelmiä ja 
vaihdettiin LED-valoja. Niitä kuitenkin aika vähän, sillä ledit oli 
silloin vielä vähän riskisiä. Rakennuksia oli tosiaan 14 ja niissä 
reilu 80 000 m2 ja kuutioita reilu 364 000.

Sähköä ja lämpöä on käytetty yhteensä 23 000 megawatti-
tuntia vuodessa. Meidän säästötakuu oli 4 337 megawattituntia 
vuodessa eli sen ESCO-toimija takaa. Kasvihuonekaasusäästöt 
meillä on myös ollut mukana yhtenä elementtinä ja siellä 1065 
tonnia säästöä vuodessa.

JA KAKKONEN LYHYEMMÄN
– Sitten me tehtiin tää kakkonen. Yritimme hyödyntää kaikkea 
aiemmasta hankkeesta opittua ja ajateltiin, että siihen ei voida 
käyttää nyt niin hirveästi aikaa, ja mitä me voidaan tehdä parem-
min ja sujuvammin. Aika paljon asioita löytyi ja se oli huomatta-
vasti nopeampi kuin silloin ekalla kerralla.

– Meillä oli tässä toisessa mukana Tampere. Me valmisteltiin 
tätä yhdessä, mutta molemmat kilpailutti omansa. Sisältö ja 
asiakirjat oli aika lailla yks yhteen molemmissa hankkeissa. Me 
käytiin tässä toisessa myös markkinavuoropuhelu ennen hank-
keen alkua.

– Hankintamenettely pitää päättää vasta sen jälkeen ja me 
mietittiin tosi paljon sitä että pannaanko avoimeen menettelyyn. 
Me mietittiin mitä riskejä siinä avoimessa menettelyssä on ja 
todettiin, että laitetaan avoimena. Se oli mun mielestä meidän 
kohdalta ihan hyvä ratkaisu koska me oltiin jo aikaisemmin tehty 
tätä. Tarjoajat saivat vapaasti määritellä toimenpiteet kiinteis-
töissä, joita oli nyt 12. Me ei määritelty muuta kuin reunaehdot. 
Määrittelimme aika tarkasti mm. sisäilmaolosuhteet, miten niiden 
pitää toimia.

– Aiemmasta opittiin että kohdevalikoima meillä oli nyt huo-
mattavasti pienempi. Meillä oli pääasiassa kouluja ja yksi toimisto-
talo. Kun on isoja kohteita, niin saadaan parempaa vaikuttavuutta 

MOTIVA MÄÄRITTELEE ENERGIATEHOKKUUS- JA 
ESCO-PALVELUT SEURAAVASTI:
Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ovat palveluliiketoi-
mintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa 
asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian 
käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Pal-
velun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan 
luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista 
energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä 
energiansäästöstä. Palveluntarjoajana voi toimia erillinen 
energiatehokkuuspalveluita tarjoava yritys, ESCO-yritys, 
ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö tai 
energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja 
urakoiva yritys. www.motiva.fi/esco-palvelu

”Mitä te tollasta duunia rupeette 
tekemään?  Sehän on heti siellä 
markkinaoikeudessa.”

Marita Tamminen 
Finlandia-talossa 
21.9.2017.  
ESCO-hankinnassa 
tehdyn työn myötä 
Marita valittiin TEKESin 
marraskuun 2014 
huippuostajaksi.
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Maarit Nordmark
Pieniä ja suuria 
valituksia
RAKENNUSLAUTAKUNNAN VARA-
PUHEENJOHTAJANA joudun sovelta-
maan rakennus- ja kaavoituslainsäädäntöä 
alle kymmenen kilometrin päässä Tukhol-
man ydinkeskustasta sijaitsevassa vauraassa 
Danderydin kunnassa, jossa suurin osa asuk-
kaista on konservatiivisia. Omakotitaloissa 
asutaan keskimäärin yli 20 vuotta, ennen 
kuin ne luovutetaan seuraaville asukkaille. 
Vuokra-asuntojen osuus kunnan asuntokan-
nasta on vain muutama prosentti, ja noin 70 
prosenttia asuu omistamissaan omakotita-
loissa. Meillä on siis rakenteellinen ongelma: 
esimerkiksi erotilanteissa on vaikeaa löytää 
kahta pienempää asuntoa ja vanhusten 
on vaikea vaihtaa kerrostaloasumiseen 
voimien ehtyessä siinä määrin, että talon 
kunnossapito, puutarhanhoito ja lumityöt 
eivät enää suju. 

Kunnallispoliitikoilla on vastuu kunnan 
asuntorakenteen kehittämisestä. Voisi ku-
vitella, että asuntorakenteen kehittäminen 
asukkaiden tarpeita vastaavaksi olisi kaikkien 
intressissä. Rationaalisesti ajatellen olisi hyvä, 
jos asuntoketjut toimisivat, jolloin kunnan 
asukkaat voisivat halutessaan muuttaa 
kunnan sisällä asumistarpeiden muuttuessa. 
Teoriassa näin. Entä käytännössä? 

Jokainen kaavamuutosesitys ja raken-
nuslupa valitetaan ylempiin oikeusasteisiin. 
Päiväkodeista tulee haittaa, ryhmäasunnoista 
puhumattakaan. Pakolaisia tänne ei ainakaan 
haluta, ja jos kunnan on asutettava oleskelu-
luvan saaneita pakolaisia – pienessä kunnas-
samme asutettavien pakolaisten määrä on 
ollut viime vuosina sadan ja kahdensadan 
välillä – ei heitä haluta minnekään. Ei ainakaan 
koulujen läheisyyteen, koska oletetaan pa-
kolaismiesten ahdistelevan tyttöjä ja nuoria 
naisia. Eikä muun asutuksen läheisyyteen. 
Entä vaikeasti vammautuneiden ryhmäasun-
not? Ei, ei, ei – silloin perustetaan ryhmä, 
jonka sähköpostiosoite on ”passar.inte.in@
gmail.com”. Jokainen omakotitaloa suurempi 
kaavamuutosesitys aiheuttaa kompaktin 
vastarinnan, asukkaat palkkaavat ryhmissä 
asianajajia ja perustavat yhdistyksiä, joiden 
ainoa tarkoitus on EI TÄNNE.

Mietin usein, mihin aito yhteisöllisyys, 
yhteiskunnan rakentaminen ja eri ryhmien 

Tekstikooste Vantaan kaupungin 
 Tilakeskuksen projektipäällikön  
Marita Tammisen 21.9.2017 Finlandia
talolla pitämästä esityksestä  
”Energiatehokkuushankkeita  
ESCOkonseptilla”,  laatinut Ari Laitala. 
Esitys on  katsottavissa osoitteessa 
https://goo.gl/sisZus.

tarpeiden 
huomioon 
ottaminen 
on kadonnut. 
Vai onko sitä 
koskaan ollutkaan? 
Olivatko asiat ennen pa-
rem min vai olemmeko siirtyneet grynde-
reiden päätäntävaltakaudelta toiseen ääri-
päähän – ei-sanojien päätäntävaltaan. Se, 
joka eniten protestoi, saa tahtonsa läpi. Se, 
joka uhkaa kunnallispoliitikkoja tarpeeksi, 
saa haluamansa helpoiten. Asukkaat po-
larisoivat eri sidosryhmiä toisiaan vastaan 
ja kaikkein parjatuimpia ovat ne kunnan 
asukkaat, jotka ovat ottaneet hoitaakseen 
poliittisia tehtäviä vapaa-ajallaan. Meitä va-
paa-ajan poliitikkoja ei enää mielletä edes 
kunnan asukkaiksi, vaan ”poliitikoiksi”, jotka 
runnovat kaavoja läpi ketään kuuntele-
matta. Samaan aikaan, kun pohjoismainen 
rakennus- ja kaavoituslainsäädäntö antaa 
suuret mahdollisuudet vaikuttaa kaavaeh-
dotuksiin. Onkin varmasti vain puhdasta 
sattumaa, että sen enempää Danderydin 
kunnan rakennuslautakunnan puheen-
johtaja kuin varapuheenjohtajakaan eivät 
asetu ehdokkaiksi syksyn vaaleissa.

Samalla kun pienetkin muutokset pienes-
sä kunnassa aiheuttavat suurta vastustusta, 
on suurissa kunnissa mahdollista tehdä suu-
riakin muutoksia. Tukholmassa ollaan toisessa 
ääripäässä – vanhoja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita rakennuksia puretaan ja monien 
päälle annetaan lisää rakennusoikeutta, 
vaikka kaupungin vuosirenkaita siten muu-
tetaankin pysyvästi – ja harvoin esteettisesti 
parempaan suuntaan. Pienet projektit aihe-
uttavat suurta vastarintaa pienessä kunnassa 
ja suuret projektit pientä vastarintaa suuressa 
kunnassa. Mahtaakohan näin olla myös 
Suomessa? 

Olen harrastanut kunnallispolitiikkaa 16 
vuotta, enkä oikein edes muista, minkälaista 
elämä oli, kun ei ollut jokaviikkoisia valtuusto-
ryhmän, puheenjohtajaryhmän, lautakuntien 
tai valtuuston kokouksia. Vuoden päästä 
tiedän, minkälaista on olla aivan tavallinen 
kansalainen, eikä kunnallispoliitikko. Rupe-
aisinkohan suurvalittajaksi?

aikaiseksi. Tämä toimistorakennus on 
meidän kaupungintalo. Me haluttiin ottaa 
se siihen sen takia, että päättäjät näkevät 
millaisia ESCO-hankkeita tehdään.

– Toimenpiteet on hyvin samantyyp-
pisiä kuin ekassakin. Suurimmat erot on 
siinä, että ledien osuus on lisääntynyt tosi 
paljon, elikkä kaikkiin kahteentoista koh-
teeseen vaihdettiin ledejä. Ja sitten meillä 
on yksi maalämpötoteutus. Meillä oli 
yksi öljylämmityskohde ja vaihdetaan se 
maalämpöön. – Meillä on nyt tosiaan 12 ra-
kennusta ja kulutus on näissä noin 21 000 
megawattituntia vuodessa. Säästötakuu 
on tässä toisessa 5 155 megawattituntia 
ja kasvihuonekaasusäästöt 1 317 tonnia 
vuodessa. Halusin ottaa nämä esille sen 
takia, että nähdään että markkinoilla on 
tapahtunut jotakin. Kilpailu on ilmeisesti 
kiristynyt koska suurin piirtein samansisäl-
töisestä ja saman kokoluokan hankkeesta 
on nyt luvattu paljon suuremmat säästöt 
kuin silloin ekalla kerralla.

– Meillä on sillai hyvä vertailukohta, 
että meillä on eri toteuttaja näissä.

100 PROSENTTINEN SÄÄSTÖTAKUU
– Meillä on sataprosenttinen säästötakuu 
näissä kohteissa. Jos takuusäästö ylittyy, 
tämä osuus jaetaan 50/50 meidän ja 
toimijan kesken. Mikäli säästöjä ei saa-
vuteta, ESCO-toimija maksaa puuttuvien 
säästöjen hinnan meille laskua vastaan 
ensimmäisenä ja toisena vuonna yksi 
yhteen ja kolmannesta vuodesta lähtien 
1,4-kertaisena.

– Ykkösessä meillä on nyt kaksi sääs-
tökautta takana ja kakkosen säästökausi 
alkaa 1/2018.

– Yksi haaste on pitkät sopimusajat. 
Kiinteistöjen käyttö muuttuu väkisinkin 
sopimuskauden aikana.

https://goo.gl/sisZus

