
 

 

Kutsu varhaisen vaiheen markkinavuoropuheluihin 

Energiaviisaat ja älykkäät ratkaisut  

Kutsumme yrityksiä ja asiantuntijoita kehittämään ratkaisuja 

yhdessä kaupunkien kanssa! 

27.5.2019 klo 12.00 – 16.00 hotelli Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 

32, Turku  

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, 

Vantaa) on tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen yrityskumppanuuksien sekä uusien 

innovatiivisten hankintojen avulla. Tätä kautta voidaan parantaa rakennusten 

energiatehokkuutta ja energian kulutusjoustoa. 

Tilaisuudessa järjestetään markkinavuoropuhelut kahdesta eri aiheesta: 

I Energiapalvelualustan määrittelystä hankintoihin  

II Uusia ratkaisuja energiatehokkuuteen kumppanuuden avulla 

Tapahtuma on jatkoa aiemmin järjestetyille tilaisuuksille Energiapalvelualustan määrittely -

työpajat 1 & 2 (Tampere 10.4. ja 24.4.2019) sekä Uusia ratkaisuja energiatehokkuuskumppanuuteen. 

(Helsinki 12.2.2019). Osallistuminen ei edellytä osallistumista aiempiin työpajoihin.  

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua tiistaihin 21.5. klo 17 mennessä osoitteessa:  

https://link.webropolsurveys.com/S/495A32DA63DF46B5  

 

 

 

 

 

 

 

https://6aika.energiaviisaat.fi/s/K69XSCTes7fSWeP
https://6aika.energiaviisaat.fi/s/K69XSCTes7fSWeP
http://energiaviisaat.fi/event/uusia-ratkaisuja-energiatehokkuuskumppanuuteen/
https://link.webropolsurveys.com/S/495A32DA63DF46B5


 
 

 

OHJELMA 

11:45                  Kahvia ja virvokkeita tarjolla 

12:00            Tilaisuuden avaus (Submarina, hotellin pohjakerros)  

• Innovatiiviset hankinnat – Sari Holmberg, Turun kaupunki, Strateginen 
hankinta  

• Uusia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuteen – Jaakko 
Laaksonen, Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus   

• Energiaviisaat ja älykkäät ratkaisut syntyvät yhteistyöllä -  Tuomas 
Vanhanen Energiaviisaat kaupungit -hankkeen projektipäällikkö, 
Tampereen kaupunki    
 

12:45                  Jakautuminen eri tiloihin - teemakohtaiset tilaisuudet alkavat 

• I Energiapalvelualustan määrittelystä hankintoihin (Kirjasto 1 krs.) 
• II Uusia ratkaisuja energiatehokkuuteen kumppanuuden avulla 

(Submarina, hotellin pohjakerros) 

14:00 – 14:30   Yhteinen kahvitauko ja verkostoitumista  

14:30 – 16:00   Markkinavuoropuhelut jatkuvat   
 

Alla löydät markkinavuoropuhelujen tarkemmat ohjelmat. Vuoropuhelut käydään samaan 

aikaan eri tiloissa. Valitse ilmoittautumislomakkeessa kumpaan vuoropuheluun osallistut.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Energiapalvelualustan määrittelystä hankintoihin (Kirjasto, 1 krs.) 

EKAT-hankkeessa mukana olevien kaupunkien tavoitteena on alueen, rakennusryhmän ja korttelin 

toimintojen kehittäminen avoimeksi energiapalvelualustaksi. Alustalla rakennukset voivat 

esimerkiksi toimia virtuaalivoimalaitoksina mahdollistaen hajautetun energiantuotannon 

optimaalisen ohjaamisen.  

EKAT hanke on järjestänyt energiapalvelualustan määrittämiseksi kaksi työpajaa 10.4.2019 ja 

24.4.2019. Työpajoissa on pyritty löytämään yhteinen näkemys energiapalvelualustan 

tärkeimmistä ominaisuuksista, käyttäjistä ja käyttökohteista, jotta kaupungeissa voidaan 

myöhemmin edetä sujuvasti alustojen pilotointeihin. Määrittely on toteutettu Lean Service 

Creation -periaatteella. 

Turun tilaisuus toimii työpajasarjan yhteenvetona. Työpajasarjan tulosten perusteella 

keskustellaan siitä, mitä hankintoja EKAT-hankkeessa tulisi tehdä energiapalvelualustaan liittyen 

ja käsitellään ehdotus energiapalvelualustan pilotoimiseksi. 

 

Ohjelma  

13:00    Työpajasarjan tulokset, Tuomas Vanhanen, Tampereen kaupunki 

13:15                   Kommenttipuheenvuorot:  

      Turku energia 

      Tampereen sähkölaitos 

13:45                 Tulevan energiapalvelualusta-hankinnan esittely  

14:00                   Kahvi ja verkostoitumista 

14:30                   Kysymyksiä ja keskustelua energiapalvelualustaan liittyvistä hankinnoista 

 

 

 

 



 
 

 

Uusia ratkaisuja energiatehokkuuteen kumppanuuden avulla 
(Submarina, hotellin pohjakerros) 

Kaupungit hakevat uusia ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokuuden parantamisen haasteisiin 

etsimällä uusia mahdollisuuksia toteuttaa kaupunkien ja yritysten välisiä energiatehokkuus-

kumppanuussopimuksia. Tilaisuudessa esitellään kaupunkien pilottikohteet sekä niiden 

konkreettiset haasteet sekä käydään vuoropuhelua kaupunkien ja yritysten välillä uusista 

energiatehokkuutta edistävistä ratkaisuista sekä uudenlaisten energiatehokkuuskumppa-

nuusmallien kehittämisestä. Tilaisuudessa keskustellaan mm. hankintojen vaiheistuksesta, 

valintakriteereistä, sopimusmalleista ja vaihtoehtoisista kumppanuusmalleista sekä niiden 

toteuttamisesta pilottikohteissa. 

Tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus tutustua Turun kaupungin pilottikohteeseen Peltolan 

ammatti-instituuttiin klo 9.30-11.15. Yhteiskuljetus lähtee hotellin edestä. Sitova 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä.   

Ohjelma 

13:00 Avaus 
  
 • Yhteenveto aiemmasta työpajasta ja kaupunkien mallien esittelyt 
 • Kaupunkien haasteet pilottikohteissa  
  
13:30 Energiatehokkuuskumppanuuden kehittäminen - Ohjattu keskustelu 
  

Vuoropuhelua mm. hankintojen vaiheistuksesta, valintakriteereistä,  
sopimusmalleista  ja vaihtoehtoisista kumppanuusmalleista sekä niiden 
toteuttamisesta pilottikohteissa. 

  
14:00 Kahvi ja verkostoitumista  
  
14:30 Energiatehokkuuskumppanuuden kehittäminen - Ohjattu keskustelu jatkuu 
  
15:30 Yhteenveto ja jatkoaskeleet 
  
16:00 Tilaisuus päättyy 

 
 

 

 

 



 
 

 

Huom! 

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus varhaisen vaiheen 

markkinavuoropuheluista. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään 

kilpailutukseen osallistumiselle. Varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen 

osallistuvaa tahoa. Tilaisuuden jälkeen hankintayksikkö päättää toimenpiteistään ja mahdollisesta 

kilpailutusprosessin käynnistämisestä. Tämä ilmoitus julkaistaan myös HILMAssa.  

PK-yrityksillä on mahdollisuus päästä nostetuksi esiin hankkeen viestintäkanavilla, esimerkiksi Facebook, 

Twitter, hankkeen uutiskirje sekä osoitteessa energiaviisaat.fi. Halukkaiden yritysten tulee ilmoittaa 

kiinnostuksensa tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumasta nostetaan 2-3 yritystarinaa 

hankkeen sisäisen harkinnan perusteella.      

 

Lisätiedot:  

Energiapalvelualusta 

Taina Riekkinen, Kaavoitusarkkitehti, 050 558 9261, taina.riekkinen@turku.fi  

Tuomas Vanhanen, Projektipäällikkö, 044 486 3818, tuomas.vanhanen@tampere.fi  

 

Energiatehokkuuskumppanuus 

Ann-Sofi Österberg, Projektipäällikkö, 0401865103, ann-sofi.osterberg@turku.fi                 

Timo Määttä, Projektipäällikkö, 09 310 22138, timo.maatta@hel.fi                 
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