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ENSAVETEC OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN
TUNNUSTUSPALKINNOLLA
Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Ensavetec
Oy:lle kiinteistöalan huippuseminaarissa Aulangolla. Ensavetec Oy tarjoaa innovatiivisia
ratkaisuita energiatehokkaampaan arkeen lämmön talteenotolla käyttövedestä. Säätiö
haluaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti palkita nuoria yrityksiä, jotka ovat
tuotteistaneet ympäristöystävällisen innovaation rakennettuun ympäristöön. Yrityksillä on
kansainvälistymiseen potentiaalia ja ottavat erityisesti huomioon käyttäjälähtöisyyden.
Säätiön kunniamaininnan sai tuotteistetun energiansäästökonseptin kehittänyt LeaseGreen
Group Oy.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja
kansainvälistymistä. Säätiön toiminta-alueena on rakennettu ympäristö, erityisesti tuottava sisäympäristö.
Säätiö on perustettu vuonna 1994.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2015 tunnustuspalkinto on päätetty antaa Ensavetec Oy:lle. Nuori
mikkeliläisyritys tuo uudentyyppiset energiatehokkuusratkaisut osaksi kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiä.
Ensavetec:n innovaatio hyödyntää lämpöenergian suihkuvedestä. Yritys luo uutta ekologista ja puhdasta
teknologiaa kuluttajien arkeen. Yrityksen toiminnassa korostuu käyttäjäläheisyys, energiansäästö ja
ympäristöarvot.
Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna LeaseGreen Group Oy:lle. Yritys keskittyy asiakkaidensa
liiketoiminnan kannattavuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen tehokkaammalla energiankäytöllä.
LeaseGreen ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja on tuotteistanut uudella tavalla ESCO-toiminnan.
Palkinnot vastaanotti Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 5.11.2015 Aulangolla Ensavetec Oy:n toimitusjohtaja
Niko Halonen sekä LeaseGreen Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Palkinnot luovutti Teknologiasta
Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.
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Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö
Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita
tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön
hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.
Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin
merkittävistä järjestöistä. Tänä vuonna esittelystä vastasi Talotekniikkateollisuus ry.

ENSAVETEC Oy
Ensavetec on suomalainen yritys, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuita energiatehokkaampaan arkeen siellä,
missä kulutetaan lämmintä vettä. Yritys tuo energiatehokkuusratkaisut osaksi kiinteistöjen
talotekniikkaratkaisuja. Yrityksen suihkuveden lämmön talteenottolaite voidaan ottaa käyttöön helposti ja
innovatiivinen ratkaisu soveltuu eri kiinteistöihin energiamuodosta riippumatta. Energiatehokkuuden
kehittäminen ja kehittyminen on yhteinen asia. Ensavetec luo uutta ekologista ja puhdasta teknologiaa
arkeen.
Yrityksen tuotteita ovat räätälöidyt käyttöveden lämmön talteenottoratkaisut.
Yrityksen kotipaikka on Mikkeli.

LeaseGreen Group Oy
LeaseGreen on suomalainen energiatehokkuuden palveluyritys, joka parantaa kiinteistöalalla toimivien
asiakkaidensa kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Yritys etsii markkinoilta parhaat ratkaisut ja
toteuttavat projektin niin, että tavoitteet täyttyvät. Yritys kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja palvelujaan,
jotta toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja tehokasta. Yritys toimii Helsingissä, Tampereella ja
Lappeenrannassa.

Kiinteistöalan Vuosiseminaari
Vuosiseminaari kokoaa yhteen kiinnostavimmat asiantuntijat, joiden toiminnan keskiössä on kiinteistö
sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun tuottajaan ja sen käyttäjään.
Kyseessä on alan suurtapahtuma. Lue lisää www.vuosiseminaari.fi
Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan puheenvuoroja ja mielenkiintoisia
keskusteluja. Halutessanne voitte myös haastatella seminaarin puhujia ja asiantuntijoita.
Haastattelupyynnöissä voitte olla yhteydessä Kaisa Saarelaan, kaisa.saarela@kiinko.fi tai 0400 127 247.

