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ESCO-palvelu pähkinänkuoressa 
 
ESCO-palvelu tarkoittaa liiketoimintaa, jossa energiatalousinvestointi rahoitetaan siitä saatavilla säästöillä. 
ESCO tulee sanoista Energy Service Company. Mallissa ulkopuolinen toimija rahoittaa tilaajan 
energiainvestoinnin joko kokonaan, tai osittain ja tilaaja maksaa sen takaisin määritetyn sopimuskauden aikana 
saavutettavalla energiakustannusten säästöllä. Palvelu mahdollistaa tilaajan investointien tekemisen pienellä 
alkupääomalla ja toisaalta tarjoaa ESCO-toimijalle pitkäaikaisen ja tasaisen tulovirran. Palvelun kautta 
toteutetuissa ratkaisuissa on molempien osapuolten kannalta edullista, että järjestelmät ovat hyvin toteutettuja 
ja pitkäikäisiä. Elinkaaritaloudellisten näkökulmien huomioiminen on hankkeissa keskeisessä roolissa.  
 
Sopimukseen liittyy aina takuu tilaajalle saavutettavasta energiansäästöstä, jolloin ESCO-toimijan kannattaa 
panostaa järjestelmän hyvälaatuiseen toteutukseen varmistaakseen myös oman tulovirtansa. Toisaalta tärkeässä 
roolissa on myös sopimus siitä, miten saavutettu energiansäästö todennetaan. Jos säästöjä ei synny, ei makseta 
myöskään palvelumaksua. Tilaaja taas on kuitenkin velvollinen noudattamaan maksusitoumusta, jos säästöjä 
ei kerry tuotannon hiljentymisestä johtuvista syistä.  Sopimuskauden päätyttyä investointi on tilaajan 
omaisuutta ja säästöt jäävät täysimääräisinä tilaajan käyttöön. Takaisinmaksun jälkeen solmitaan usein vielä 
huoltosopimus, jolloin varmistutaan laitteistojen oikeasta toiminnasta ja pitkäikäisyydestä myös varsinaisen 
ESCO-sopimuksen päätyttyä. Sopimukset voidaan myös aina laatia tavallisimmista periaatteista poiketen 
kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla.  
 
ESCO-palvelu soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa on suuri energiansäästöpotentiaali ja energiansäästön 
todentaminen on yksinkertaista. Palvelumalli on yleisin julkisella sektorilla ja teollisuudessa, joissa hankkeet 
ovat riittävän laajoja ja niiden valmisteluun ja sopimusten hallintaan on riittävät resurssit ja osaaminen. Malli 
on kuitenkin mahdollinen mihin tahansa energiainvestointiin, jossa investointikustannuksen ja energiansäästön 
suhde on riittävän edullinen. Investoinnit kohdistuvat useimmiten taloteknisiin järjestelmiin kuten LVI, sähkö 
tai automaatio, mutta myös rakennustekniset toimenpiteet ovat mahdollisia.  
 
Yleisimmät kohteet liittyvät lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Hankkeissa voidaan ja usein 
kannattaakin yhdistää eri järjestelmiä tai jopa eri kiinteistöjä suurempien kokonaisuuksien saavuttamiseksi. 
Järjestelmien niputtaminen on hyödyllistä varsinkin jos niiden toiminta on toisiinsa sidottua, kuten ilmanvaihto 
ja lämmitys, tai joissain tapauksissa lämmitys ja valaistus. Useiden kiinteistöjen sisällyttäminen samaan 
sopimukseen taas mahdollistaa itsenäisinä kannattamattomien kohteiden investointien ja ylläpidon kattamisen 
paremmin kannattavien kohteiden säästöillä. Tällöin saadaan halutessa kerralla ulkoistettua koko 
kiinteistökannan taloteknisten järjestelmien toteutus, säätö, ylläpito ja huolto. Samalla niiden onnistumisesta 
myös vastaa asiaan pitkälle erikoistunut ulkopuolinen toimija, jolloin laitteistoilla tavoiteltujen olosuhteiden ja 
säästöjen voi odottaa paremmin toteutuvan.  
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ESCO-palveluita tarjoavat siihen erikoistuneet toimijat, energiatehokkaita laitteita myyvät yritykset ja 
konsulttitoimistot. Suomessa palveluita on hyödynnetty 90-luvulta lähtien, mutta viime aikoina palvelujen 
kysyntä ja hiljalleen myös tarjonta on kääntynyt nousuun. Tällä hetkellä suurempia ESCO-toimintaan 
erikoistuneita palveluntarjoajia on Suomessa kymmenkunta. Pienempien toimijoiden määrä on kasvussa. 
Motiva ylläpitää listaa ESCO-palveluita tarjoavista yrityksistä, jonne yritykset voivat ilmoittaa tietonsa. 
Samassa yhteydessä on hankerekisteri, johon on kerätty yritysten ja tilaajien ilmoittamia tietoja toteutetuista 
ESCO-hankkeista. Rekisteristä selviää muun muassa toteutetun hankkeen kohde, toteutustapa, nettosäästöt ja 
säästetty energialaji. Rekisterissä on vain osa kaikista Suomessa toimivista yrityksistä ja hankkeista, mutta 
rekisteri tarjoaa hyvän pohjan ja esimerkkejä jos asiaan haluaa tarkemmin perehtyä. 
 
ESCO -palvelun mahdollisuudet maataloussektorilla 
 
ESCO -malli soveltuu maataloussektorille erityisen hyvin tilaajan investointiinsa tarvitseman pienen 
alkupääoman vuoksi. Parhaimmillaan palveluntarjoaja voi rahoittaa koko investointihankkeen, jolloin tilaajille 
jää hoidettavakseen vain säästöjä vastaavat kuukausimaksut sopimuskauden ajalla. Jos investointiin liittyy 
paljon palvelutason parannusta tai muita muutoksia hankkeen yhteydessä, voidaan nämä osat hoitaa 
tarvittaessa omarahoituksena. Toisaalta myös kuukausimaksuja voidaan osittaa tilaajan ja palveluntarjoajan 
välillä, jolloin alkupääoman tarve pysyy pienenä. 
 
Energiansäästöpotentiaali maataloustuotannossa on paikoin korkea. Broilerihallien, sikaloiden ja 
puutarhatuotannon rakennuksissa voi olla suuret lämmitys- tai valaistuskustannukset, joita voidaan uuden 
tekniikan avulla leikata merkittävästi. Energiansäästöön erikoistuneen toimijan osaamisen avulla uuden 
tekniikan hyödyt saadaan myös mahdollisimman täysimääräisenä hyödynnettyä ilman että maatalousyrittäjän 
tarvitsee käyttää niihin perehtymiseen suuria resursseja.  
 
Maatilojen mahdollisesti arvokkaiden vanhojen päärakennusten energiatehokkuudessa on myös usein 
paljon parantamisen varaa. Näihin tehtävillä rakennus- ja taloteknisillä investoinneilla voidaan saada aikaan 
merkittäviäkin säästöjä. Samalla lähes poikkeuksetta asumismukavuus paranee esimerkiksi vedon tunteen 
vähentyessä ja mahdollisen paremman lämmönjaon myötä. Sisäilmaolosuhteisiin voidaan myös vaikuttaa 
esimerkiksi energiaparannuksiin liittyvillä uusilla tuloilmaratkaisuilla. 
 
Maatalouden tuotantoyksiköiden kasvava koko ja toisaalta paikoin vanhentunut tekniikka tekevät 
niistä mielenkiintoisia myös palveluntarjoajien näkökulmasta. Jo yksittäisten järjestelmien, kuten 
valaistuksen tai lämmityksen uudistaminen voi olla kannattavaa. Koko rakennuksen talotekniikkaa koskeva 
hanke, tai koko maatilan laajuinen energiakatselmuksesta lähtevä säästöhanke saattaa olla hyvinkin kannattava 
sekä suoraan että välillisesti. Hyvä tapa lähteä edistämään ESCO-hankintaa omalla maatilalla on esimerkiksi 
teettää ns. Maatilan energiasuunnitelma. Energiasuunnitelman kautta saa kuvan oman tilan energiankäytöstä ja 
säästöpotentiaaleista, joiden perusteella voidaan alkaa arvioida ESCO-toteutuksen kannattavuutta.  
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ESCO-malli tukee myös nykysuuntausta, jossa maataloustuotanto erikoistuu ja tilayrittäjät pyrkivät 
keskittymään tuotannon ydintoimintoihin. Tuotantotilojen hankalat sisäilmaolosuhteet aiheuttavat 
erityisvaatimuksia taloteknisten järjestelmien toiminnalle, ja esimerkiksi niiden oikea säätäminen ja huolto 
saattavat vaatia erikoisosaamista. ESCO-palvelun kautta voidaan ulkoistaa nämä toiminnot parhaimmillaan 
laitetoimittajalle itselleen, jolla on paras tietämys omien laitteidensa ominaisuuksista ja 
käyttömahdollisuuksista.   
 
 
 
 
Lisätietoa ja linkkejä 
http://www.motiva.fi/esco-palvelu (useita eri dokumentteja ja oppaita) 
http://www.leasegreen.fi 
http://www.enespa.fi/esco-toiminta 
 


