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E4B yleistä
•EU ohjelma  Interreg Baltic Sea Region

•Hankkeen kesto 1.9.2017 - 30.9.2020

•Hankkeen kokonaisbudjetti 2.8 m€

• Hankkeessa 9 partneria & 7 maata
• Lead Partner Länstyrelsen Dalarna, Ruotsi

• Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
/ Greenreality -palvelut

• ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

• Tanja Nyholm & Matti Pylkkö

•Ruotsi, Suomi, Norja, Latvia, Tanska, Viro, Puola



Projektin sisältö
Parantaa julkisten rakennusten kiinteistöpäälliköiden ja muiden sidosryhmien 
mahdollisuuksia edistää energiatehokkuusinvestointien toteutumista. 

Tämä tapahtuu: 

• Kehittämällä itse työkaluja 

• Kehittämistyöllä (testaamalla työkaluja) kohderyhmän sisällä

• Antamalla koulutus työkalujen käyttöön sekä ohjeistus työkalujen käytölle

• Antamalla suosituksia ja esittämällä parhaita käytäntöjä

Lopputuloksena syntyy “työkalupakki”, jonka avulla voidaan parantaa 
tuottavuutta, helpottaa ja antaa tietoa rahoitusmahdollisuuksista sekä vähentää 
energiansäästöinvestoinnin riskiä julkisissa rakennuksissa. 



Kehitettävät Työkalut
Muut Projektipartnerit

◦ Energiainvestointien erillisrahoitus (funding)

◦ Päätöksenteon vahvistaminen (convincing decision makers)

◦ Energiatehokkuussopimukset (ESCO/EPC)

◦ Vihreät sopimusmallit (green lease contracts)

◦ Monisopimusmalit (multi service contracts)

◦ Kuluttaja energian tuottajana –mallit (prosumerism)

◦ Tekniset ratkaisut (technological solutions)



Kehitettävät työkalut 
Lappeenrannan vastuulla

•Financial calculation tool 

– Taloudellinen kannattavuus

•Bundling tool 

- Niputtaminen



Taloudellinen kannattavuus- laskentatyökalu (Financial CalculationTool)

Työkalun avulla rakennusten kiinteistöpäälliköt voivat vertailla kahta energiatehokkuusratkaisua ja ymmärtää 
paremmin energiainvestointien kannattavuutta.

Pääasialliset tulokset:

• Takaisinmaksuaika

• Nettonykyarvo

• Kassavirta 

• Sisäinen korkokanta

• CO2- päästövähennykset 

Herkkyysanalyysi: Energian/vedenhinnan muutoksen vaikutus tuloksiin kahdessa eri skenaariossa.

Myös Seurannaisvaikutusten (esim. sisäilmanlaadun paranemisen) vaikutusta takaisinmaksuaikaan voidaan 
arvioida 

Tulokset esitetään sekä numeroina että kaavioina

Useiden eri kohderyhmien tarpeet huomioidaan (energianeuvojat, kuluttajat, kunnat, rakennuskantaa hallinnoiva 

Esimerkkivertailu maalämpö- ja IV- remontin tuloksista seuraavana ->



Seurannaisvaikutusten (Energiaan 
liittymättömät hyödyt) vaikutus 
takaisinmaksuaikaan 

Energian/veden hintojen 
kehityksen vaikutus 
toimenpiteiden kannattavuuteen 
Herkkyysanalyysi

CO2-päästöjen väheneminen



Nettonykyarvo

Vihreä: energian 
hinnat eivät nouse 
tulevaisuudessa 

Violetti: hinnat 
nousevat 3% 
vuodessa 

Harmaa: hinnat 
nousevat 6% 
vuodessa

Samoin kuvattu 
kassavirta, 
takaisinmaksuaika, 
CO2-päästövähenemä



Bundling / ”niputus” työkalu

◦ työkalu energiatehokkuustoimenpiteiden tarkasteluun

◦ perustuu Total Concept Menetelmään (TCM) & Total Tool työkaluun

◦ yhdistää pienempiä investointeja yhdeksi suuremmaksi investointipaketiksi

-> parempi kannattavuus, toteutettavuus ja houkuttelevuus rahoituksessa

◦ ei ainoastaan “helposti poimittavia hedelmiä”, vaan mukaan otetaan myös
toimenpiteitä, jotka yksistään jäisivät tekemättä. 

◦ perustuu sisäisen korkokannan menetelmään (IRR = internal rate of return), 
jolle toimenpiteenä olevan kohteen omistaja asettaa minimitavoitteen

Keskeinen tavoite saada päätöksentekijät vakuuttumaan investoinnin
kannattavuudesta ja tekemään myönteinen päätös.  



Mistä työkalu on saatavilla

-http://totalconcept.se/

TotalTool voidaan ladata

täältä     ---------------→

tai   täältä     ---------------→

HUOM! Tarvitset oman 
tietoturvaorganisaatiosi 
hyväksynnän , jotta voit 
ladata työkalun



TotalTool / työvaiheet

• Vaihe 1 – Toimenpidepaketin luominen
• Vaihe 2 – Toimenpiteiden toteuttaminen
• Vaihe 3 – Seuranta

• Työvaiheita varten on lomakepohjat



Toimenpiteiden kannattavuus kaaviona



Lisämateriaalia

TotalTool videot:

Video_1 -> täällä Video_2 -> täällä Video_3 -> täällä

Video_4 -> täällä Video_5 -> täällä Video_6 -> täällä

https://www.youtube.com/watch?v=92cqdlYMO5M
https://www.youtube.com/watch?v=Whu1QzLroTM
https://www.youtube.com/watch?v=uy1TkO79-Mo
https://www.youtube.com/watch?v=eZSok2qalAU
https://www.youtube.com/watch?v=_P1zh2uzTlM
https://www.youtube.com/watch?v=OW-DO_mp908


Yhteyshenkilöt
Ilkka Räsänen, Tanja Nyholm, Matti Pylkkö

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi / Greenreality -palvelut

Phones: I.R +358400815284 / T.N +358407033366 / M.P +358407596692

E-mail: ilkka.rasanen@lappeenranta.fi / tanja.nyholm@lappeenranta.fi 
matti.pylkko@lappeenranta.fi

www-sivut: http://www.effect4buildings.se/en/Pages/default.aspx

Twitter: https://twitter.com/EFFECT4building
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