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Mittaustiedon julkinen 
käyttö-menettely 

rakennusten energiatehokkuuden 
edistämiseksi

aluerakentamishankkeissa



Tutkimme uusia teknologioita ja valitsemme huolella materiaalit, 
jotta voimme luoda koteja, jotka ovat ystävällisiä niin asukkaiden 
kuin koko maapallon kannalta

Teemme elinkaaren kestäviä ratkaisuja

Edistämme ympäristötehokkaita ratkaisuja ja 
toimimme ympäristöarvoja kunnioittaen

erityistä panostusta ekologisuuteen sekä kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisten tuotteiden 
suunnitteluun ja toteutukseen

Jo suunnitteluvaiheessa huomioimme aina 
ympäristön, luonnon 

Luomme viihtyisiä, ekologisia yhteisöjä 

Haluamme kestävää kehitystä…
oletteko mukana?
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Mittaustiedon julkinen käyttö-menettely rakennusten 
energiatehokkuuden edistämiseksi 
aluerakentamishankkeissa

Toteutetaan graafinen, alue-3D
malliin pohjautuva, alueelta 
keräytyvän jalostetun 
mittaustiedon aktiivinen 
esitysalusta, missä esitetään 
alueelle toteutettujen talojen:

energistehokkuus ”ranking”, 
vertailuarvo (arvot) 
hankkeen ”toteuttaja”
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Mittaustiedon julkinen käyttö-menettely rakennusten 
energiatehokkuuden edistämiseksi 
aluerakentamishankkeissa

• Voidaan mittaustietoon perustuen todentaa rakennusten energiatehokkuus-
laadukkuus

• Pystytään todentamaan erilaisten ratkaisuvalintojen vaikutukset energian 
kulutukseen

• Pystytään todentamaan vuosien kuluessa kehittyykö käytetyt tekniset 
ratkaisut/järjestelmät energiatehokkaimmiksi

• Puolueeton taho arvioi dataan perustuen eri toimijoiden energiatehokkuus-
toteutuskykyä

• Pystytään selvittämään elinkaari-energiatehokkuus
• Saadaan selville kaupunginosan energiakäyttäytyminen, mm kulutushuiput
• Valveutetaan asunnonomistajat energiakulutuksen vaikutuksesta elinkaari-

tuottoihin
• Valveutetaan asukkaat ja omistajat seuraamaan ja vertailemaa 

rakennustensa energiakulutusta
• Luodaan markkinakysyntää energiatehokkuudelle

MIKSI?
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Mittaustiedon julkinen käyttö-menettely

Alueen tontinluovutusehdoissa/maankäyttösopimuksissa 
edellytetään energiatehokkuuden arviointiin tarvittavan mittaroinnin
toteuttaminen ja tiedon toimittaminen Espoon kaupungin 
hallitsemaan energia-analyysijärjestelmään

Yhdessä alan osaajien ja toimijoiden kanssa kehitetään yleisesti 
hyväksyttävä vertailumenettely joka perustuu yhteen tai useampaan 
vertailuarvoon.  Vertailuarvot on sekä suunnitelmavertailuun että 
käyttöaikaan

Hankkeiden toteuttajien nimitieto ja sen käyttö vertailussa 
edellytetään tontinluovutusehdoissa tai maankäyttösopimuksissa

Kerran tehtynä on helposti kopioitavissa muihin hankkeisiin
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Mittaustiedon julkinen käyttö-menettely

Vertailun tekeminen sekä suunnitelmista että dynaamisesti 
käyttöajasta ohjaa kaksivaiheisesti:

• toteutusvaiheen suunnitelmien ja valintojen 
energiatehokkuushyvyyteen ja jatkuvaan 
energiatehokkuuskehittämiseen alueen rakentuessa talo 
kerrallaan

• asukkaiden käyttötottumusten kehittymiseen ja 
kiinteistön energiatehokkaaseen ylläpitoon 

Molemmat  vaikuttavat koko rakennuksen elinkaariajan



Finnoon energiatarvejakauma 2035
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Lämmitys Liikenne Sähkö Jäähdytys
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LKV Lämmitys Liikenne Sähkö Jäähdytys

Ja mikä osuus 
sähköstä menee 
veden lämmittämiseen 
APK, PK, kahvinkeitin
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24
133,3 x/y
Builder-X

1
30,4 x/y

Byggare-1

6
44,2 x/y

EhitusOU

2
33,4 x/y

Byggare-1

23
128,1 x/y

Isä&poika rak

4
40,2 x/y
ByggAb

20
117,2 x/y

Superbygg

3
35,5 x/y

Rakentaja-7

14
107,2 x/y
RaksaOy

5
42,6 x/y

Byggare-1

Alueen seuraava tontti 
luovutetaan RaksaOy:lle.  
Menettely ohjaa 
markkinoiden kautta 
aikaisempaa parempaan 
tekemiseen.

Finnoo alueellinen 
energiatehokkuus

ranking

Mittaustiedon julkinen käyttö-menettely

Jatkuvaan 
energiatehokkaaseen 
tuotantoon pystyvä 
toimija erottuu (+)

Energiatehokkuudessa 
laatuhaasteinen toimija 

erottuu myös (-)
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Minkä talon 
asukas sinä 
haluaisit olla ?

osto
asuminen
myynti

Minkä talon 
toteuttaja
sinä haluaisit 
olla ?

myynti
maine
brändi

Markkinat valjastetaan ohjaamaan energiatehokkuuteen

Mittaustiedon julkinen käyttö-menettely rakennusten 
energiatehokkuuden edistämiseksi markkinaohjautuvasti
aluerakentamishankkeissa
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Mittarointiohje on valmis
ja alueen ensimmäisessä maanluovutuksessa 
edellytetty sen mukaisen mittaroinnin toteuttamista

Missä vaiheessa olemme nyt…
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Mittausdatan keräämiseen 
tarkoitetun ”data-lammen” 
määritys / hankinta 
”portinvartijoineen” on 
kaupungin tietotekniikalla 
käynnissä (varmuuden vuoksi on 
pyydetty myös yksityiseltä puolelta tarjousta 
em paketista)

Missä vaiheessa olemme nyt…
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Missä vaiheessa olemme nyt…
Energiatehokkuusvertailun 
lasketaparametrit on määritetty 
ja tehty koelaskennat erilaisilla 
mahdollisilla ratkaisuilla.  
Tutkittu tulosten hajontaa
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Mitä seuraavaksi

Mittausdatan / tai ”fake datan” tuominen lampeen, 
portinvartijan kyvykkyyden todentaminen.

Laskentatyökalujen rakentaminen, 
raakadatan imputin, 
laskennan ja
laskentatulosten outputin
toimivuuden testaaminen

Graafisen esitysalusten rakentaminen ja 
ohjaaminen laskentatulosten perusteella
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Mitä seuraavaksi

Graafisen esitysalusten kehittäminen esiintuomaan halutut asiat ja 
visualisointien jalostaminen



ESPOO
…WE ARE WELL ON THE WAY…
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