Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen –hanke
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Liite 1
Ekotukikoulutettavat lokakuussa 2015
Hyvinkää
- Saija Koskelin, ympärivuorokautinen hoito sairaanhoitaja, Kauniston palvelukeskus
- Marketta Saarela, osastonhoitaja, terveydenhuolto (varalla Harri Eloranta)
- Eija Pennanen, sosiaalipalvelut (varalla Raija Mantere)
- Erika Heikkinen, ympäristöpalvelu, Rentto
- Anne Hirsmäki, Hakalantalon päiväkoti
- Susanna Laaksonen, KOy Hyvinkään Wanha Villatehdas
- Eeva Hakulinen, palveluesimies, ateriapalvelut
- Linnea Törhönen, ruokapalveluesimies, ateriapalvelut
- Heli Reen, siivoustyönohjaaja, puhtauspalvelut
- Tuija Soili, palveluesimies, puhtauspalvelut (myös kaupungintalon ekotukihenkilö)
- Tuula Tapanainen, erityisluokanopettaja, Hakalanpolun koulu (Hakalantalo)
- Merja Kääriäinen, luokanopettaja, Hakalan koulu
- Jarmo Heikkonen, kiinteistönhoitaja, Hakalantalo
- Outi Penttinen, kiinteistösihteeri, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy (isännöitsijä tulee talo- ja kiinteistöteknisiin koulutuksiin)
- Katja Valjakka, osastonhoitaja, Hyvinkään kaupunginkirjasto
- Jari Hynönen, käyttöinsinööri, Hyvinkään Vesi/Kaltevan jätevedenpuhdistamo
- Jussi Rytkönen, laitosmies, Hyvinkään uimala
- Teemu Jokelainen, uimaopettaja, Hyvinkään uimala
- Jukka Nieppo, kiinteistötyönjohtaja, kiinteistöhoitopalvelu tekninen palvelukeskus
- Leena Virtanen, itäinen kotihoito
- Kaisa Rapanen, hankekoordinaattori, Nuorisotalo Silta
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Markku Nieminen, 040 155 4244
Järvenpää
- Katri Väyrynen, Mestaritoiminta Oy
- Susanna Schroderus, Järvenpään yhteiskoulu
- Ari Niiranen, Järvenpään kaupunki
- Antti Nikkanen, kaupunkikehitys
Yhteyshenkilön työsuhde päättyi 10/2014
Kerava
- Leena Ilmarinen, rehtori, Ali-Keravan koulu
- Merja Tuurala, opettaja, Keravanjoen koulu
- Jukka Partanen, kouluisäntä, Keravanjoen koulu
- Leena Rinne, opettaja, Ahjon koulu
- Irina Nuortila-Rönkkö, opettaja, Ahjon koulu
Yhteyshenkilöä ei ole
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Kirkkonummi
- Tiina Mölläri, opettaja, Veikkolan koulu
- Heidi Ruotsalainen Iivari, palvelusihteeri, konsernihallinto
- Susanna Laitinen, päiväkodinjohtaja, Sundsbergin Taaperot
- Heidi Hanhirova, päiväkodinjohtaja, Pehtorin Taaperot
- Anne Ruohonen, luokanopettaja, Nissnikun koulu
- Riitta Simola, luokanopettaja, Nissnikun koulu
- Kristiina Heikkinen, koulusihteeri, Kantvikin koulu/ Upinniemen koulu
- Maaret Eloranta, kulttuuritoimenjohtaja, kulttuuritoimi
Yhteyshenkilö: LVI-insinööri Risto Utriainen, 040 842 5412
Mäntsälä
- Teuvo Heikkilä, kiinteistönhoitaja, Mäntsälän monitoimitalo
- Tauno Hautakangas, kiinteistönhoitaja, kunnantalo
- Timo Anttila, kiinteistönhoitaja, pelastuslaitos, päiväkoti Amanda, Myllymäen ala-aste
- Krista Koskimäki, hankinta-asiantuntija, kunnantalo
- Tuomas Lehtonen, suunnitteluavustaja, kunnantalo
- Mika Hakonen, energia-asiantuntija, kunnantalo
- Merja Hietala, päiväkodin johtaja, päiväkoti Amanda
- Tuula Okko-Pajula, lastentarhanopettaja, päiväkoti Amanda
Yhteyshenkilö: toimistosihteeri Pirjo Härö, 040 314 5480
Nurmijärvi
- Ari Hietanoro, huoltomies, Nurmijärven kunta, Aleksia liikelaitos
- Sakari Kuorikoski, huoltomies, Nurmijärven kunta, Aleksia liikelaitos
- Risto Outinen, huoltomies, Nurmijärven kunta, Aleksia liikelaitos
Yhteyshenkilö: LVI-teknikko Esko Lahti, 040 317 2329
Pornainen
- Marjaana Hänninen, opettaja, Pornaisten yhtenäiskoulu
- Ari Tjurin, kiinteistönhoitaja, Pornaisten yhtenäiskoulu
Yhteyshenkilö: työnjohtaja Petri Heikkilä, kiinteistönhoito, 040 558 2969
Sipoo
- Tiina Seppälä, toimitilat
- Juha Pohjonen, toimitilat
- Lars Lampinen, kiinteistönhoito
- Sanna Wetherill, opettaja, Sipoonlahden koulu
- Anna-Mari Meriläinen, opettaja, Sipoonlahden koulu
- Jani Huhtakallio, opettaja, Sipoonlahden koulu
- Kristiina Blomqvist, päiväkodin johtaja, Mäntymäen päiväkoti
- Jaana Vapaavuori, Mäntymäen päiväkoti
- Päivi Oinaanoja, päiväkodin johtaja, päiväkoti Miili
- Virpi Granström, päiväkoti Miili
- Ari Kärpänen, kiinteistöhuolto, Nikkilän Sydän
Yhteyshenkilö: energia-asiantuntija Tiina Seppälä, 09 23536942
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Tuusula
– Esa Kuosmanen, kiinteistönhoitaja, Riihikallion koulu
– Martti Kansanen, kiinteistönhoitaja, Hyrylän koulukeskus
– Pia Närhi, opettaja, Riihikallion koulu
– Vuokko Pakkala-Kinnunen, opettaja, Hyrylän koulukeskus
– Hanna-Riitta Rissanen, opettaja, Hyrylän koulukeskus
– Päivi Koivuniemi, opettaja, Hyrylän koulukeskus
– Tuula Lahdenperä, opettaja, Mikkolan koulu
– Kirsi Mäki-Kuhna, opettaja, Mikkolan koulu
– Kaisa Björkman, opettaja, Mikkolan koulu
– Sirpa Autio, ekovastaava, Mikkolan päiväkoti
– Anita Tanttu, päiväkodin johtaja, Lahelan Tertun päiväkoti
– Anni Nuutilainen, ohjaaja, Toimintakeskus Kettunen
– Mika Räisänen, ohjaaja, perhetukikeskus, Koivukujan yksikkö
– Pasi Mertanen, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy
– Virpi Niskanen, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy
– Merja Kamppila, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy
– Sari Aaltonen, vuokralaistoimikunnan jäsen, Tukuki Oy
Yhteyshenkilö: energia-asiantuntija Katerina Zaitseva, 040 314 2244
Vihti
– Heidi Sume-Hänninen, opettaja, Kuoppanummen koulukeskus
– Jarmo Toivonen, opettaja, Kuoppanummen koulukeskus
– Laura Nikolajew, Kuoppanummen koulukeskuksen päiväkoti
– Marko Puranen, opettaja, Vihdin yhteiskoulu
– Mervi Satola, ruokapalvelutyön johtaja, Otalammen koulu
– Maj-Lis Järvinen, siivoustyön johtaja, Otalammen koulu
– Eija-Elina Eerola, kiinteistöisännöitsijä, tekninen ja ympäristökeskus
– Jari Väätäinen, tekninen isännöitsijä, tekninen ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö: tilapäällikkö Mikko Hytönen, 050 574 1913
Ammatillisten oppilaitosten edustajat
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
- Vesa Takko, kiinteistöpäällikkö, kuntayhtymän toimisto,
KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä
- Hans Eklund, kiinteistönhoitaja, KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä
- Martti Oravainen, kiinteistönhoitaja, KEUDA Järvenpää Wärtsilänkatu
- Tero Täppinen, kiinteistönhoitaja, KEUDA Mäntsälä Saaren kartano
- Pekka Pätsi, kiinteistönhoitaja, KEUDA Mäntsälä keskusta
- Jyri Salonen, kiinteistönhoitaja, KEUDA Tuusula Kirkkotie
Yhteyshenkilö: huoltomestari Harri Huhtala, KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä
Länsi-Uudenmaan HINKU-kunnat
Lohja
- Tero Metso, isännöitsijä
Yhteensä 103 edustajaa
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Liite 2
Pilottikiinteistöt ja ekotukikoulutettavat lokakuussa 2015
Hyvinkää
- kaupungintalo:
- Rentto ympäristöpalvelut:
- Hyvinkään uimala:
- Hakalantalo, koulu ja päiväkoti:
Järvenpää
- Järvenpään uimahalli:
- Kartanon yhtenäiskoulu:
- Järvenpään yhtenäiskoulu:

Tuija Soili
Erika Heikkinen
Jussi Rytkönen, Teemu Jokelainen
Anne Hirsmäki, Tuula Tapanainen,
Merja Kääriäinen
Ari Niiranen
Susanna Schroderus

Kerava
- Keravanjoen koulu:

Merja Tuurala, Jukka Partanen

Kirkkonummi
- Veikkolan koulu:

Tiina Mölläri

Mäntsälä
- Mäntsälän monitoimitalo
- Mäntsälän pelastuslaitos
- päiväkoti Amanda
- Mäntsälän kunnantalo

Teuvo Heikkilä
Timo Anttila
Merja Hietala, Tuula Okko-Pajula
Mika Hakonen, Krista Koskimäki,
Tuomas Lehtonen

Nurmijärvi
- Maaniityn koulu:

Risto Outinen

Pornainen
- Pornaisten yhtenäiskoulu:

Marjaana Hänninen, Ari Tjurin

Sipoo
- Sipoonlahden koulu:
- Mäntymäen päiväkoti:
- päiväkoti Miili:
- Nikkilän paritalo

Sanna Wetherill, Anna-Mari Meriläinen,
Lars Lampinen, Jani Huhtakallio
Kristiina Blomqvist, Jaana Vapaavuori,
Lars Lampinen
Virpi Granström, Päivi Oinaanoja,
Lars Lampinen
(neljän huoneiston asuinrakennus)
Ari Kärpänen
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Tuusula
- Riihikallion koulu:
- Hyrylän koulukeskus:
- Mikkolan päiväkoti:
- Lahelan Tertun päiväkoti:

Pia Närhi, Esa Kuosmanen
Vuokko Pakkala-Kinnunen, Martti Kansanen
Hanna-Riitta Rissanen, Päivi Koivuniemi
Sirpa Autio
Anita Tanttu

Vihti
- Kuoppanummen koulukeskus
+ koulukeskuksen päiväkoti

Heidi Sume-Hänninen, Jarmo Toivonen
Laura Nikolajew

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
- Tuusulan Kirkkotien toimipiste:
Jyri Salonen
Lohja
- kaupungintalo

Yhteensä 26 pilottikohdetta

Tero Metso
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Liite 3
Koulutusten ohjelmat

Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöiden täydennyskoulutus
Ajankohta:
Paikka:

Torstai 10.10.2013 klo 13 – 16
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki (1. kerros Seutusali)

Ohjelma
13.00

Tilaisuuden avaus: odotukset hankkeelta
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
LVI-insinööri Risto Utriainen, Kirkkonummen kunta

13.15

Kertaus ekotukitoiminnasta ja sen eri osa-alueista
Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

13.40

Ekotukitoiminnan kehittämistarvekysely: yhteenveto vastauksista
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

13.50

Sähkön säästävä käyttö: esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja saavutettuja tuloksia
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

14.25

Kahvitauko

14.40

Jätteiden syntymisen vähentäminen ja jätelajittelun kehittäminen:
hyviä käytäntöjä ja saavutettuja tuloksia
Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy

15.15

Ryhmätyö: kuinka innostan ja ohjeistan työkavereitani ympäristöasioissa?
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

15.45

Keskustelua ekotukitoiminnan kehittämisestä työpaikoilla

16.00

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Ekotukikoulutettavien yhteinen peruskoulutus
Ajankohta:
Paikka:

Ryhmä 1. tiistai 22.10.2013 klo 9:00 – 15:15
Sipoonlahden koulu, Neiti Miilin tie 6, 01150 Söderkulla
Ohjelma

9.00

Aamukahvi

9.15

Tilaisuuden avaus
Tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen, Sipoon kunta

9.25

Hankkeen sisältö ja tavoitteet
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

9.45

Ekotukitoiminta ja sen tavoitteet, tuloksia (energia, hankinnat, jätehuolto,
liikkuminen)
Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

10.15

Energiatehokkuus osaksi työpaikan toimintaa
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

10.45

Lounas

11.45

Energiatehokkuus oppilaitoksen opetuksessa ja ylläpitotoiminnoissa:
Case Pornaisten yhtenäiskoulu
Työnjohtaja Petri Heikkilä, Pornaisten kunta

12.15

Jätehuollon kehittäminen työpaikalla, jätteen synnyn ehkäisy ja lajittelu
Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy

13.00

Ekotukitoiminnan alkukartoituskysely: yhteenveto vastauksista
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Ryhmätyöt ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta työpaikoilla +
tulosten esittely
Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

13.20

14.15

Kahvitauko

14.30

Rakennusten energiatehokkuus ja ammatillinen koulutus
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE

14.45

Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta,
jatkotoimenpiteistä sopiminen

15.15

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Ryhmä 2. torstai 24.10.2013 klo 9.00 -15.15
Hyvinkään kaupunki, tekniikka ja ympäristö
Suutarinkatu 2 D, PL 21, 05801 Hyvinkää
Ohjelma
9.00

Aamukahvi

9.15

Tilaisuuden avaus
Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, Hyvinkään kaupunki
Projektipäällikkö Markku Nieminen, Hyvinkään kaupunki

9.25

Hankkeen sisältö ja tavoitteet
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

9.45

Ekotukitoiminta ja sen tavoitteet, tuloksia (energia, hankinnat, jätehuolto,
liikkuminen)
Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

10.15

Energiatehokkuus osaksi työpaikan toimintaa
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

10.45

Jätehuollon kehittäminen työpaikalla, jätteen synnyn ehkäisy
ja jätelajittelu
Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy

11.30

Lounas

12.30

Ekotukitoiminnan alkukartoituskysely: yhteenveto vastauksista
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12.50

Ryhmätyöt ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta työpaikoilla +
tulosten esittely
Projektipäällikkö Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

13.45

Kahvitauko

14.00

Energiatehokkuus perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE

14.45

Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta,
jatkotoimenpiteistä sopiminen

15.15

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Pilottikiinteistöjen edustajien seurantakoulutus
Ajankohta:
Paikka:

Tiistai 10.12.2013 klo 13.00 - 16.00
Keravan kaupunginkirjasto, Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Koulutustila Satusiipi
Ohjelma

13.00

Tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

13.10

Ekotukitoiminnan käynnistäminen työpaikoilla
Pilottikiinteistöjen edustajat
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

14.10

Sähkön- ja lämmönkulutuksen ja kulutuskustannusten seuranta
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE

14.30

Case Sipoo: energiankulutuksen seurannan järjestäminen eräissä Sipoon kuntakiinteistöissä
Kiinteistönhoitaja Lars Lampinen, Sipoon kunta

14.50

Kahvitauko

15.05

Jätehuollon seurannan järjestämisperiaatteet
Ympäristöinsinööri Liisa Malin, jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy

15.25

Case Järvenpää: jätehuollon seuranta Järvenpään kaupungissa
Ympäristövastaava Katri Väyrynen, Järvenpään kaupunki

15.45

Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä ja seurannan järjestämisestä
Energian, jätehuollon ja kustannusten seurantalomakkeet

16.00

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Ekotukitoiminnan täydennyskoulutus: ei pilottikiinteistöjen edustajat
Ajankohta:
Paikka:

Tiistai 21.1.2014 klo 13.00 - 16.00
Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

Ohjelma
13.00

Tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

13.10

Viisi askelta energiatehokkaisiin kunnan rakennuksiin
Johtava asiantuntija Pertti Koski, Motiva Oy

13.35

Ekotukitoiminnan käynnistäminen työpaikoilla
Ekotukitoimipaikkojen edustajat
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

14.45

Kahvitauko

15.00

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa: hyvät esimerkit
pääkaupunkiseudulta
Ympäristösuunnittelija Pirita Kuikka, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

15.25

Case Järvenpää: jätehuollon kehittäminen Järvenpään kaupungissa
Ympäristövastaava Katri Väyrynen, Järvenpään kaupunki

15.50

Keskustelua ekotukitoiminnan käynnistämisestä työpaikoilla

16.00

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12
Teknisten energiatehokkuusparannusten koulutus: kiinteistönhoitajat
Ajankohta:
Paikka:

Tiistai 8.4.2014 klo 10.00 – 15.00
Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
Ohjelma

10.00

Kahvit

10.10

Tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

10.20

Energiansäästöä ilman suuria investointeja
Energiatehokkuusasiantuntija Marita Tamminen, Vantaan kaupunki

10.50

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö
Energia-asiantuntija Timo Posa, Helsingin kaupungin rakennusvirasto

11.20

Parempi lämmitys – pienemmät kulut
Myyntijohtaja Joe Hamari, Ekonor Oy

11.50

Ruokailu

12.45

Esimerkkejä hankkeessa mukana olevien kiinteistöjen teknisistä energiatehokkuusparannuksista
Kuntien edustajat

13.30

Case Tuusula: energiakatselmukset ja energiatehokkuuden parantaminen
Tuusulan kunnan omistamissa kiinteistöissä
Tilakeskuksen isännöitsijä Pekka Haahtikivi, Tuusulan kunta

14.00

Kahvitauko

14.15

Tietopaketti taloteknisistä keinoista parantaa rakennusten energiatehokkuutta
Tutkija Mikko Saari, VTT

14.45

Keskustelua

14.55

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
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Kiinteistöjen käyttäjäpuolen jatkokoulutus
Ekoarkea tekemässä: asenteet, motivaatio, toiminta
Ajankohta:
Paikka:

Keskiviikko 9.4.2014 klo 10.00 – 15.00
Keravan kaupunginkirjasto, Pentinkulma-sali
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

Ohjelma
10.00

Aamukahvi ja tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

10.15

Kuulumisten vaihtoa: osallistujien onnistumiset
Ympäristöasiantuntija Marika Visakova,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

10.45

Ympäristöasenteiden muuttamisesta
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

11.30

Lounas

12.30

Mistä motivaatio ekoarkeen?
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

13.30

Kahvitauko

13.50

Ympäristötietoisuutta vahvistamaan
Kouluttaja Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI
Ympäristöasiantuntija Marika Visakova,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

14.50

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Teknisten energiatehokkuusparannusten jatkokoulutus: kiinteistönhoitajat
Ajankohta:
Paikka:

torstai 9.10.2014 klo 12:30 – 15:30
Järvenpää-talo, Venny-kabinetti
Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Ohjelma
12:30

Tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12:35

Kiinteistönhoitajien työn merkitys rakennusten energiatehokkuuden
parantamisessa
Projektiasiantuntija Pekka Kauppi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

13:25

Kahvit

13:40

Työpaja rakennusten energiatehokkuuden edistämiseksi ja kiinteistöhoitajien
verkostoitumiseksi
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE

14:40

Case KEUDA Järvenpää Wärtsilänkatu: Energiatehokkuuden parantaminen,
tulosten seuranta ja taloudelliset säästöt kiinteistönhoitajan näkökulmasta
Kiinteistönhoitaja Martti Oravainen, KEUDA Järvenpää

14:55

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hanke:
Kiinteistönhoitajat energiatehokkuuden edistäjinä
Energia-asiantuntija Tiina Seppälä, Sipoon kunta
Energia-asiantuntija Anna-Maria Rauhala, Tuusulan kunta

15:15

Keskustelu

15:25

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
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Kiinteistöjen käyttäjäpuolen koulutus – teemana verkostoituminen
Ajankohta:
Paikka:

torstai 23.10.2014 klo 12:30 – 15:30
Järvenpää-talo, Venny-kabinetti
Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Ohjelma
12:30

Tilaisuuden avaus
Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12:35

Ekotukitoiminnan onnistumisen tähtihetket
Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

13:05

Kuntien hyvät verkostoitumisen käytännöt jakoon
Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

13:25

Kahvitauko

13:40

Nyt verkkoja kutomaan ja toimintaa kehittämään!
Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

15:15

Loppukeskustelu

15:25

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Teknisten energiatehokkuusparannusten täydentävä koulutus: kiinteistönhoitajat
Ajankohta:
Paikka:

Keskiviikko 25.3.2015 klo 12:30 – 15:30
Järvenpää-talo, 1. kerros, kokoushuoneet 1 - 2
Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Ohjelma
12:30

Tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12:35

Kiinteistöjen energiakatselmukset energiatehokkuusparannusten
suunnittelussa ja toteutuksessa
Projektiasiantuntija Pekka Kauppi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

13:20

Kiinteistönhoitajat osana energiakatselmusten toteutusta
Kiinteistömestari Tero Passi, Mestaritoiminta Oy

13:30

Ryhmätyö: Kiinteistönhoitajan rooli energiakatselmuksista arkipäivän hallintaan
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE

13:50

Kahvitauko

14:05

Ryhmätyötulosten yhteenveto

14:15

Energiatehokkuustoimenpiteitä ja -tuloksia hankkeen kohteista
Kiinteistönhoitaja Tero Täppinen, KEUDA Mäntsälä Saaren kartano
Energia-asiantuntija Tiina Seppälä, Sipoon kunta
Projektipäällikkö Markku Nieminen, Hyvinkään tekninen ja ympäristötoimiala

14:50

Esco-palvelut apuna kiinteistöjen energia- ja kustannustehokkuuden
parantamisessa
Energia-asiantuntija Mika Hakonen, Mäntsälän kunta

15:10

Energiatehokkuuden parantamisella saavutetuista säästöistä palkitseminen
Energia-asiantuntija Tiina Seppälä, Sipoon kunta

15:20

Terveys- ja energiatehokkuusnäkökulmat kiinteistöjen ilmanvaihdon säätelyssä
Keskustelu

15:30

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
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Kiinteistöjen käyttäjäpuolen koulutus – teemana ekotukitoiminnan onnistuminen
Ajankohta:
Paikka:

torstai 26.3.2015 klo 12:30 – 15:30
Järvenpää-talo, 1. kerros, kokoushuoneet 1 - 2
Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Ohjelma
12:30

Tilaisuuden avaus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

12:35

Avaimet ekotukitoiminnan onnistumiseen
Ympäristösuunnittelija Marika Nyyssönen, Helsingin kaupungin
ympäristökeskus

13:05

Ekotukitoiminnan onnistuminen omalla työpaikalla, ryhmätyö
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE
Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

13:25

Energia- ja kustannustehokkuuden edistyminen hankkeen pilottikiinteistöissä
Energia-asiantuntija Tiina Seppälä, Sipoon kunta
Ekovastaava Sirpa Autio, Mikkolan päiväkoti, Tuusula
Projektipäällikkö Markku Nieminen, Hyvinkään tekninen ja ympäristötoimiala

14:00

Kahvitauko

14:15

Ryhmätyön purku

14:30

Ekotukitoiminnalla kohti yhteisiä tavoitteita
Ympäristöasiantuntija Marika Visakova, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY

15:00

Energiatehokkuuden parantamisella saavutetuista säästöistä palkitseminen
Case Sipoo: Energia-asiantuntija Tiina Seppälä, Sipoon kunta

15:15

Keskustelu

15:25

Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
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KEUDA-KUUMA –energiatehokkuusfoorumi
Ajankohta:
Paikka:

torstai 24.9.2015 klo 12:15 – 15:00
KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä, Puistola-rakennus, matkailuluokka
Sibeliuksenväylä 55, 04400 Järvenpää

Ohjelma
12:15

Lounas

13:00

Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus

13.10

Työssäoppimistehtävät energiatehokkuuden edistämisen välineenä
kuntakiinteistöissä ja PK-yrityksissä
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE

13.30

Oppilaitoksen kokemuksia työssäoppimistehtävien pilotoinnista
ja opiskelijoiden stipendien jako
Apulaisrehtori Eira Bani, KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä
Opettajien ja opiskelijoiden edustajat

13.50

Paneelikeskustelu:
Miten työssäoppiminen palvelee mahdollisimman hyvin yritysten ja kuntaorganisaatioiden kehittämistä?
Millaista yhteistyötä eri toimijoiden taholta tarvitaan?
Alustus: Risto Tenhunen
Panelistit KEUDAsta (opettaja + opiskelija), KUUMA-seudun yrityksistä, KeskiUudenmaan kehittämiskeskus KEUKEsta ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta

14.40

Tulosten yhteenveto ja loppukeskustelu
Pois lähtiessä seinätauluun postit –lapuille lisää kehittämisideoita

15.00

Foorumin lopetus
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Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen päättöseminaari
Ajankohta:
Paikka:

tiistai 29.9.2015 klo 13:00 – 16:00
Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali
Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Ohjelma
13:00

Avauspuhe
KUUMA-seudun edustaja

13:05

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys työyhteisöille
Palvelujohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen, Mestaritoiminta Oy Järvenpää

13:20

Ekotukitoiminnalla energia- ja kustannustehokkuutta:
Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen –hanke
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

13:50

Ekotukitoimintaa omalla työpaikalla – hyviä toimenpiteitä ja tuloksia
Merja Kääriäinen, Anne Hirsmäki ja Tuula Tapanainen: Hyvinkään Hakalantalo
Merja Hietala ja Tuula Okko-Pajula: Mäntsälän päiväkoti Amanda

14:20

Kahvia, pientä purtavaa ja verkostoitumista

14:45

Paneelikeskustelu:
Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen
onnistumiset ja kehittämistarpeet
Panelisteina hankkeen yhteyshenkilöt eri kunnista

15:10

Energiatehokkuustyötä Tuusulan kunnassa
Energia-asiantuntija Katerina Zaitseva, Tuusulan kunnan tilakeskus

15:25

Energiatehokkuus osaksi ammatillisen koulutuksen työssäoppimista
Toimitusjohtaja Risto Tenhunen, osuuskunta Eco-One

15:45

Keskustelu

16:00

Seminaarin lopetus
Projektikoordinaattori Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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Liite 4
Listaus kokouksista
Ekotukitoiminnan alkukartoituskokoukset uusissa kohteissa
Ajankohta

Paikka

7.5.2013

Pornaisten yhtenäiskoulu, Pornainen

23.5.2013

Hyrylän koulukeskus, Tuusula

23.5.2013

Riihikallion koulu, Tuusula

11.6.2013

Lahelan päiväkoti, Tuusula

17.6.2013

Mikkolan päiväkoti, Tuusula

26.11.2013

Hakalantalo, Hyvinkää

26.11.2013

Mäntymäen päiväkoti, Sipoo

26.11.2013

Päiväkoti Miili, Sipoo

26.11.2013

Sipoonlahden koulu, Sipoo

27.11.2013

Tuusulan perhetukikeskus, Tuusula

12.2.2014

Toimintakeskus Kettunen, Tuusula

13.2.2014

Mäntsälän monitoimitalo, Mäntsälä

5.3.2014

Mäntsälän pelastuslaitos, Mäntsälä

20.3.2014

Hyvinkään kaupungintalo, Hyvinkää

24.3.2014

Päiväkoti Amanda, Mäntsälä

27.3.2014

Keravanjoen koulu, Kerava

11.11.2014

Vihdin kunnantalo, Vihti

12.11.2014

KEUDA Mäntsälä Saaren kartano

13.11.2014

KEUDA Järvenpää Wärtsilänkatu

19.11.2014

Otalampi-talo, Vihti

26.11.2014

Vihdin yhteiskoulu

27.11.2014

Kuoppanummen koulukeskus, Vihti
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4.12.2014

KEUDA Mäntsälä keskusta

19.2.2015

Maaniitun koulu, Nurmijärvi

16.4.2015

Nuorisotalo Silta, Hyvinkää

15.6.2015

Järvenpään yhteiskoulu, Järvenpää

17.6.2015

Järvenpään uimahalli, Järvenpää

Ekotukitoiminnan suunnittelu- ja yhteistyökokoukset
Ajankohta

Paikka

12.6.2013

Järvenpään teknisen toimen Seutulantalo,
Järvenpää

17.10.2013

Ali-Keravan koulu, Kerava

16.1.2014

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

27.2.2014

KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

10.3.2014

Ekotukikoordinaattorien kokous, Helsinki

11.3.2014

Lohjan kaupungintalo, Lohja

5.5.2014

Ekotukihenkilötapaaminen, Tuusula

20.5.2014

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

21.5.2014

Suomen ympäristökeskus, Helsinki

22.5.2014

KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

26.5.2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY,
Helsinki

7.8.2014

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

16.9.2014

KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

23.9.2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY,
Helsinki

24.9.2014

KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

1.10.2014

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi
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13.10.2014

Lahden kaupungin tilapalvelut, Lahti

15.10.2014

Myllymäen koulu, Mäntsälä

11.11.2014

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

2.12.2014
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus
KEUKE, Kerava
Ekotukitoiminnan kehittämiskokoukset
15.1.2015

Mestaritoiminta Oy, Järvenpää

21.1.2015

KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

18.2.2015

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

12.3.2015

KEUDA Järvenpää Autoasemankatu

19.3.2015

Rehtorien ja opettajien kokous, Vihti

25.3.2015

Koulutussuunnittelu, HSY, Helsinki

10.4.2015

Ekotukikoordinaattoreiden kokous, Helsinki

5.5.2015

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

11.6.2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

3.7.2015

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

19.8.2015

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

16.9.2015

Mestaritoiminta Oy, Järvenpää

7.10.2015

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

28.10.2015

Osuuskunta ECO-ONE, Nurmijärvi

30.10.2015

Koulutussuunnittelu, HSY, Helsinki

Ekotukitoiminnan kehittämiskokoukset
Ajankohta

Paikka

7.5.2014

Järvenpään teknisen toimen Seutulantalo,
Järvenpää

17.6.2014

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusula

3.12.2014

Päiväkoti Miili ja Sipoonlahden koulu, Sipoo

10.12.2014

Keravanjoen koulu, Kerava
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11.12.2014

Pornaisten yhtenäiskoulu, Pornainen

16.12.2014

Hyvinkää: Sveitsin uimala, Hakalantalon
päiväkoti, koulu ja kirjasto, Hyvinkään
tekninen ja ympäristötoimiala

17.12.2014

Hyvinkään kaupungintalo

13.1.2015

Lahelan päiväkoti, Tuusula

21.1.2015

Mikkolan päiväkoti, Tuusula

28.1.2015

Mäntymäen päiväkoti, Sipoo

3.2.2015

Hyrylän koulukeskus, Tuusula

11.2.2015

Riihikallion koulu, Tuusula

4.3.2015

KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä

4.6.2015

Maaniitun koulu, Nurmijärvi

4.6.2015

Toimintakeskus Kettunen, Tuusula

10.6.2015

Veikkolan koulu, Kirkkonummi

15.10.2015

Päiväkoti Amanda, Mäntsälä
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Liite 5

Pilottikiinteistöjen tulosten raportointi
Pilottikiinteistöistä on kerätty tiedot sähkön, lämmön ja veden kulutuksista vuosilta 2012,
2013 ja 2014.
Vuosi 2012 oli hanketta edeltävä vuosi, jolloin hankkeen energiatehokkuustoimenpiteitä ei
vielä ollut käynnistetty. Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus käynnistyi pääosin vuoden
2013 syksyllä, ja vuonna 2014 toimenpiteitä toteutettiin koko vuoden aikajaksolla. Siksi vuoden 2014 kulutusmuutoksia verrataan erityisesti vuoden 2012 tilanteeseen. Mikäli tietoja
vuodelta 2012 ei ollut saatavilla tai ne eivät olleet vertailukelpoisia, käytettiin vertailuvuotena
vuotta 2013.
Sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen lisäksi esitellään vuositason vertailutietoja kopiopaperin kulutuksesta ja tilausmääristä sen mukaan, miten tietoja on ollut saatavissa.
Pilottikiinteistöjen jätehuollosta ei ole tehty kirjallista seurantaa vaan kiinteistönhoitajat seuraavat jätehuollon toimivuutta silmämääräisesti ja tekevät tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Yksittäisten kiinteistöjen jätehuoltokustannukset pysyvät kuukaudesta toiseen vakiona,
ellei jätelajittelussa tai jäteastioiden määrissä tapahdu muutoksia.

__________________

Sisällysluettelo
Sivu
Hyvinkää
Järvenpää
Kerava
Kirkkonummi
Mäntsälä
Nurmijärvi
Pornainen
Sipoo
Tuusula
Vihti

25
34
41
43
45
53
55
57
63
69
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1. Hyvinkää
1.1. Hakalantalo
Hakalantalo on valmistunut vuonna 1987. Rakennuksen pinta-ala on 8555 m2 ja tilavuus
37 200 m3. Kiinteistössä toimivat päiväkoti, kirjasto, Hakalan koulu ja Hakalanpolun koulu.
Hakalantalosta on mukana hankkeessa neljä edustajaa: kiinteistönhoitaja, päiväkodin opettaja sekä yksi opettaja Hakalan koulusta ja Hakalanpolun koulusta.
 marraskuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

543

617

520

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on + 11,9 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on - 4,3 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -15,7 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

991

1220

896

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +18,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on - 9,6 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -26,6 %
Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

3347

2723

2637

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -18,6 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -21,2 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3,2 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:
Keskeiset energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet







luokissa on valojen ja muiden sähkölaitteiden sammuttamista koskeva ohjeistus ja
wc-tiloissa on valojen sammuttamisen ohjeet
käytävillä on korvattu vanhaa valaistusta LED-valaisimilla
kiinteistön lämmitysjärjestelmää on uusittu ja lämmön talteenottolaitteen moottori
vaihdettu
hanoihin on asennettu poresuuttimia ja keittiöön, suihkutiloihin sekä liikuntatiloihin
ajastetut hanat
lapsia opastetaan sammuttamaan valot ja sulkemaan hanat käytön jälkeen.
atk-luokkaan on asennettu kaksipuolisuus tulostuksen oletusasetukseksi.

Vuoden 2013 korkeat sähkön- ja lämmönkulutuslukemat


Hakalantalossa oli vuonna 2013 sisäilma- ja lämpöongelmia, jonka vuoksi ilmanvaihtokoneet olivat silloin päällä jatkuvasti. Ilmanvaihtokoneiden lisääntynyt käyttö lisäsi
sähkönkulutuksen lisäksi myös lämmönkulutusta, koska tuloilma lämmitetään. Hakalantalolla ei myöskään ollut vuonna 2013 kiinteistönhoitajaa vaan uusi kiinteistönhoitaja aloitti toimintansa vasta vuoden 2013 lopussa.

Kiinteistön käyttöasteen muutokset


Hakalantalon koulujen ja päiväkodin lapsimäärissä sekä kiinteistön iltakäytössä ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 2012 – 2014 aikana.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset ovat vuosien 2012 ja 2014 kesken hyvin vertailtavissa, mutta vuosi 2013 ei ole sisäilma- ja lämpöongelmien vuoksi vertailukelpoinen. Osa säästöstä aiheutuu tosin tehdyillä
teknisillä investoinneilla.
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Hyvinkää
1.2. Tekninen ja ympäristötoimiala Rentto
Hyvinkään Rentto on valmistunut vuonna 1928. Sen jälkeen kiinteistössä on tehty useita
laajennuksia, vuonna 1943, 1968 ja viimeisin 1977. Rakennuksen pinta-ala on 8605 m2 ja
tilavuus 49 960 m3. Kiinteistössä toimivat kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala sekä
hammashoitola.
Hankkeessa on Rentosta mukana kaksi kiinteistön käyttäjäpuolen edustajaa tekniseltä ja
ympäristötoimialalta ja yksi hammashoitolasta.
 marraskuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

914

842

784

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -8 %

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -7,9 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -14,2 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -6,8 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1742

1602

1486

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -14,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -7,3 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

2928

2722

2774

28
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -5,3 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +1,9 %

Perusteluja kulutusmuutoksille:











henkilöstöä tiedotetaan säännöllisesti valojen ja muiden sähkölaitteiden sammuttamisesta
hammashoitolassa ohjeistetaan sammuttamaan hoitohuoneista valot, mikäli on poissa huoneesta yli 10 minuuttia, ja tietokone + tulostin sekä varaston ja käytävien valot
sammutetaan työpäivän päätteeksi
vanhaa valaistusta on korvattu luontaisen poistuman kautta LED-valaisimilla
lämpötila on säädetty + 21 asteeseen, ja ilmastoinnissa on lämmön talteenottojärjestelmä
ilmastointi on pois päältä öisin ja viikonloppuisin, paitsi kesäviikonloppuisin, jolloin ilmastointia käytetään sisätilojen viilennykseen
ikkunoiden tiivisteet tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan vuosittain
wc-istuimet ovat kaksitoimisia
tulostimiin ja kopiokoneisiin on asennettu oletusasetukseksi kaksipuolisuus, ja kopiointiin oletusasetukseksi myös mustavalkoisuus
rakennusvalvonta on siirtynyt pääasiassa sähköiseen arkistointiin, ja myös lautakunnan listat toimitetaan sähköisesti.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eri vuosien kesken ovat vertailukelpoisia.
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Hyvinkää
1.3. Kaupungintalo
Hyvinkään nykyinen kaupungintalo valmistui vuonna 1896 villatehtaaksi. Kiinteistössä on
tehty useita saneerauksia, joista viimeisin valmistui vuonna 2011. Saneerauksen jälkeen
rakennuksesta tuli Hyvinkään kaupungintalo. Rakennuksen pinta-ala on 6164 m2 ja tilavuus
31 340 m3.
Kaupungintalolta on mukana hankkeessa yksi kiinteistön käyttäjäpuolen edustaja.
 marraskuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2013

2014

401

366

Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -8,8 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2013

2014

537

505

Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -6,1 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2013

2014

1483

1228

Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -17,2 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:









valaistus sammuu automaattisesti klo 18
valot sammutetaan tiloista, kun ne jäävät tyhjiksi ja tietokoneet sammutetaan yöksi
kokoustiloissa on Sammuta valot –ohjeistus
henkilökuntaa tiedotetaan ottamaan laturit pois pistokkeista käytön jälkeen
wc- ja pukutiloissa on valaistuksen liiketunnistimet
ilmastoinnin yhteydessä on lämmön talteenottojärjestelmä
hanoissa on poresuuttimet ja wc-istuimet ovat kaksitoimisia
osassa tulostimia kaksipuolisuus on oletusasetuksena, ja isossa tulostimessa on oletusasetuksena myös mustavalkoisuus.

Tulosten vertailtavuus
Seurantatuloksia vuodelta 2012 ei ollut saatavissa, mutta vuosien 2013 ja 2014 tulokset ovat
keskenään vertailukelpoisia.
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Hyvinkää
1.4. Sveitsin uimala
Hyvinkään Sveitsin uimala on valmistunut vuonna 1969. Rakennuksen pinta-ala on 4556,80
m2 ja tilavuus 19180 m3.
Sveitsin uimalasta on mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja ja yksi kiinteistön käyttäjäpuolen edustaja.
 joulukuussa 2014 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoitus/kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

2012

2013

2014

Sähkönkulutus (KWh)

806

789

814

Kävijämäärät

197 973

216 535

237 197

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -2,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +1,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +3,1 %

Sähkönkulutus KWh/asiakas

Sähkönkulutus KWh/asiakas

2012

2013

2014

4,1

3,6

3,4

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -12,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -17,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -5,6 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

2012

2013

2014

Lämmönkulutus (MWh)

2400

2260

2619

Kävijämäärät

197 973

216 535

237 197
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Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -5,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +8,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +13,7 %

Lämmönkulutus KWh/asiakas (normitettu)

Lämmönkulutus KWh/
asiakas

2012

2013

2014

12,1

10,4

11

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -14,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -9,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +5,5 %

Vedenkulutus m3

2012

2013

2014

Vedenkulutus m3

20 219

22 359

23 153

Kävijämäärät

197 973

216 535

237 197

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +8,6 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +16,5 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +8,7 %

Vedenkulutus litraa/asiakas

Vedenkulutus
litraa/asiakas

2012

2013

2014

102,1

103,3

97,6

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +1,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -4,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -5,5 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:









allastilojen valaistuksessa hyödynnetään luonnonvaloa ja tarpeetonta keinovalaistusta vältetään
terapia-altaan valonlähteeksi on asennettu LED-valaisimia
osassa henkilökunnan tiloja on käytössä valaistuksen ajastus
poistoilmasta otetaan lämpö talteen, ja yksi LTO-pumppu on hiljattain korjattu
ilmastoinnin taajuusmuuntajapumppujen seurantaa on tehostettu
vesi esilämmitetään ilmastoinnista talteen otetulla lämmöllä ja lämpöä otetaan talteen
myös vedestä
suihkuihin ja asiakkaiden käsienpesuhanoihin on asennettu vedensäästösuuttimet
toimistossa on kaksipuolisuus tulostuksen oletusasetuksena, ja sähköistä arkistointia
on lisätty.

Tulosten vertailtavuus
Käyttäjämäärien kasvu 20 % vaikeuttaa vertailua. Oikean kuvan antaa käyttäjämääriin suhteutetut kulutusluvut. Osa säästöistä aiheutunee teknisistä investoineista.
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2. Järvenpää
Järvenpäästä olivat hankkeen pilottikiinteistöinä Järvenpään uimahalli, Kartanon yhteiskoulu ja Järvenpään yhteiskoulu. Vuoden 2014 syksyllä Järvenpään kaupungin tilapalvelut siirtyi Mestaritoiminta Oy:lle. Tuolloin osa tilapalvelujen henkilökunnasta siirtyi Mestaritoiminnalle ja osa irtisanoutui. Irtisanoutuneiden joukossa olivat muun muassa hankkeen yhteyshenkilö ja pilottikiinteistöjen ekotukikoulutettavat, jolloin irtisanoutumisten myötä myös
ekotukitoiminnan koordinointi sekä kaupungin pilottikiinteistöt poistuivat
hankkeesta. Siksi ei ole saatu tietoja hankkeen aikana tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä eikä mahdollisista kiinteistöjen käyttöasteen muutoksista.
Mestaritoiminta Oy tuli vuoden 2015 tammikuussa yhteistyötahoksi Julkisten kiinteistöjen
energiatehokkuuden parantaminen -hankkeeseen. Mestaritoiminnan kanssa on tavoitteena
järjestää yhteistyössä kiinteistönhoitajien energiatehokkuuskoulutusta. Mestaritoiminnalta on
saatu Järvenpäästä hankkeessa mukana olleista kaupungin pilottikiinteistöistä energian ja
veden seurantatuloksia, ja kiinteistöjen edustajien kanssa on järjestetty ekotukitoimintatapaamisia. Järvenpään uimahallista ja Järvenpään yhteiskoulusta on kummastakin saatu
myös yksi henkilö mukaan ekotukikoulutukseen.
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2.1. Järvenpään uimahalli
Järvenpään uimahalli, johon sisältyy myös liikuntahalli, on valmistunut vuonna 1972. Rakennuksen pinta-ala on 3350 m2 ja tilavuus 23057 m3.
Järvenpään uimahallista on kiinteistönhoitaja mukana hankkeessa.
 syyskuussa 2013 tehtiin ekotukitoiminnan alkukartoitus
 marraskuussa 2013 laadittiin ekotukitoiminnan käynnistämissuunnitelma
 kesäkuussa 2015 järjestettiin ekotukitoiminnan kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

1165

1314

1244

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +11,4 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +6,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -5,3 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

2089

2005

2074

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -4 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -0,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +3,3 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

30929

142100

126947

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +78,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +75,6 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -10,7 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:













uimahallissa tehtiin energiakatselmus vuonna 2011
vuodesta 2013 lähtien suihkuvesistä on otettu talteen lämpöä, jolla lämmitetään allasvesiä
allastilassa, kuntosalissa ja kahviossa on liikalämpöä
vuonna 2013 kiinteistöön asennettiin neljä ilmalämpöpumppua ja vuonna 2014 kaksi
pumppua lisää
ilmalämpöpumppuja käytetään tilojen viilentämiseen
vuodesta 2013 alkaen ikkunoihin on asennettu kalvoja auringonlämmön vähentämiseksi
veden lämpötilaa nostettiin lasten altaassa +2oC vuonna 2014
liikuntahalli oli vuonna 2012 remontissa, joten halli sekä sen suihkutilat eivät olleet
silloin käytössä
remontin jälkeen vuonna 2013 liikuntahallihallia ja sen suihkutiloja alettiin käyttää aktiivisesti päivä- ja ilta-aikaan
lämpötilan kohoaminen lisää veden haihtuvuutta, joten lämpötilan nostaminen lasten
altaassa kahdella asteella vuonna 2014 voi osaltaan selittää vedenkulutuksen lisääntymistä vuosien 2012 ja 2014 välillä?
myös mittausvirheitä tai kertoimien puuttumista vuosien 2013 ja 2014 tuloksista pidetään mahdollisina

Tulosten vertailtavuus
Muun muassa liikuntahallin remontti vuonna 2012, ilmalämpöpumppujen käyttö tilojen viilentämiseen vuodesta 2013 lähtien ja lämmön nostaminen lasten altaassa vuonna 2014 vaikuttavat osaltaan siihen, että seurantatulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
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Järvenpää
2.2. Kartanon yhteiskoulu (ylä- ja alakoulu)
Kartanon yhteiskoulun yläkoulu on valmistunut vuonna 1968. Rakennuksen pinta-ala on
7052 m2 ja tilavuus 26 799 m3.
Kartanon yhteiskoulusta ei ole ollut henkilöitä mukana hankkeessa, mutta marraskuussa
2015 koulu ilmeisesti lähtee konkreettisesti mukaan toimintaan.
 syyskuussa 2013 Järvenpään tekninen toimi teki kohteesta ekotukitoiminnan alkukartoituksen ja laati marraskuussa 2013 ekotukitoiminnan käynnistämissuunnitelman.
 varsinainen ekotukitoiminta käynnistyi marraskuussa 2015.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

615

614

581

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -0,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -6 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -5,5 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1669

1670

1843

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +0,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +9,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +9,4 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

1978

3688

4307
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Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +46,4 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +54 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +14,4 %

Perusteluja kulutusmuutoksille:



Kartanon yhteiskoulussa tehtiin energiakatselmus vuonna 2013
katselmustulosten pohjalta on uusittu ilmanvaihtojärjestelmää, mutta sitä ei vielä ole
säädetty.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Kiinteistössä on ollut liikalämmitystä ja ikkunoita pidetään
korkean lämpötilan vuoksi paljon avoinna. Lisäksi oppilaitokseen on asennettu uusi ilmanvaihtojärjestelmä, jota ei kuitenkaan vielä ole säädetty. Muista toimenpiteistä sekä perusteluista vedenkulutuksen lisääntymiselle ei ole tietoa.
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2.3. Järvenpään yhteiskoulu (Urheilukadun toimipiste)
Järvenpään yhteiskoulusta on yksi opettaja mukana hankkeessa.
 syyskuussa 2013 tehtiin ekotukitoiminnan alkukartoitus
 marraskuussa 2013 laadittiin ekotukitoiminnan käynnistämissuunnitelma
 kesäkuussa 2015 järjestettiin ekotukitoiminnan kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

585

612

587

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +4,5 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +0,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -4,1 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

360

397

533

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +9,3 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +32,5 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +25,5 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

1994

1620

1806

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -18,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -9,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +10,3 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:












yhteiskoulun yhtenäiskoulussa tehtiin energiakatselmus vuonna 2013
katselmustulosten pohjalta koulussa on tehty kahden viime vuoden aikana ilmastointoremonttia
remontti valmistui alkuvuodesta 2015, jonka jälkeen tehtiin ilmastoinnin säädöt
ilmanvaihtokoneet uusittiin ja asennettiin huoneistokohtainen ilmansäätö
ennen remontin valmistumista henkilöstö oireili huonon sisäilman vaikutuksesta, jonka vuoksi erityisesti kiinteistön vanhalla puolella lisättiin tuuletusta ikkunoiden kautta
remontin jälkeen oireilua ei enää ole todettu
koululle perustettiin 2-3 vuotta sitten ympäristötyöryhmä
ympäristöryhmän tehtävänä on kehittää jätelajittelua sekä edistää energiansäästöä
muun muassa opastamalla henkilökuntaa ja oppilaita sammuttamaan valot tiloista,
kun ne jäävät tyhjiksi
vuoden 2012 jälkeen kouluun on hankittu 11 älytaulua ja 60 kannettavaa tietokonetta
kannettavia ladataan säännöllisesti, mutta niillä on korvattu kaksi viestintäluokkaa

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eivät ole sähkön- ja lämmönkulutuksen osalta vertailukelpoisia. Kahden viime vuoden aikana on tehty ilmastointiremonttia, joka valmistui alkuvuodesta 2015. Ilmastoinnin
säädöt tehtiin remontin jälkeen. Lisäksi koululle on hankittu lisää sähkölaitteita. Vedenkulutuksen osalta tulokset ilmeisesti ovat vertailukelpoisia.
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3. Kerava
7.3.1. Keravanjoen yläkoulu
Keravanjoen koulusta ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja ja yksi opettaja.
 lokakuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
 Kerava oli mukana Julia 2030 –hankkeessa vuonna 2009 – 2011, joten ekotukitoiminnan käynnistämissuunnitelmaa ei edellytetty
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

269

292

319

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +15,8 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +8 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

644

739

788 (lisätty joulukuun arvioitu lukema noin 90 MWh)

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +12,9 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +18,3 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +6,2 %

Vedenkulutus m3
Vedenkulutustietoja ei ole saatu.

Perusteluja kulutusmuutoksille:




valokatkaisimien ja tietokoneiden yhteyteen on asetettu ohjeita sammuttaa valot, kun
tilat jäävät tyhjiksi ja tietokoneet koulupäivän päätteeksi
valot ja tietokoneet ovat kuitenkin usein päällä tarpeettomasti
erityisesti ATK-luokassa tietokoneet jäävät koulupäivien jälkeen päälle
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opettajien huoneessa kahvinkeitin on päällä pitkään
kotitalousluokkiin hankittiin vuonna 2014 uudet induktioliedet, jotka käyttävät vähemmän
sähköä kuin vanhat
uusia induktioliesiä on yhteensä 8 kpl ja yksi vanha liesi on vielä käytössä
kiinteistön ilmastointi on päällä jatkuvasti, öisin ja viikonloppuisin puoliteholla
toimitilojen lämpötiloja lasketaan lomien ajaksi
rakennuksesta hukkautuu lämpöä muun muassa huonosti tiivistettyjen ikkunoiden
kautta
alakerran suihkutiloihin asennettiin vuonna 2012 vettä säästävät suihkut ja wcistuimet
kotitaloudessa pestään täysiä koneellisia astioita ja pyykkiä
tulostimissa ei ole kaksipuolisuutta oletusasetuksena
kosketusnäytöt ovat olleet kaikissa luokissa käytössä noin 3 vuotta (taulu+projektori+dokumenttikamera+opettajan läppäri), ja ne ovat päällä ainakin koulupäivien ajan
fysiikan ja kemian luokkia tuli entisten kahden lisäksi yksi lisää
niissä kaikissa on vetokaapit, jotka ovat päivisin aina päällä.
luokkiin tuli myös luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet, jotka ovat päällä jatkuvasti
opettajien työhuoneeseen asennettiin noin kolme vuotta sitten jäähdytyslaite, joka
myös on päällä jatkuvasti
kesällä 2014 vaihdettiin vanhan ilmastointikoneen tilalle uusi entistä tehokkaampi laite, joka vaihtaa ilmaa yläkerrassa
myös tuulikaappien puhaltimet korjattiin kesällä 2014.

Tulosten vertailtavuus
Uusien sähköä kuluttavien laitteiden lisääntymisen myötä tulokset eivät ole vertailtavissa
ainakaan vuoteen 2012, jolloin näitä pääasiassa hankittiin, ja osa hankittiin ilmeisesti myös
vuonna 2013. Vuoden 2014 joulukuun lämmönkulutuslukuarvo on arvio, koska tietoa joulukuun lämmönkulutuksesta ei ollut saatavissa.
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4. Kirkkonummi
4.1. Veikkolan koulu
Kirkkonummelta on valittu pilottikiinteistöksi Veikkolan koulu. Veikkolan koulusta on ekotukikoulutettavana yksi opettaja.
 Veikkolan koulu oli Kirkkonummelta mukana HSY:n järjestämässä Julia 2030 –
hankkeessa vuosina 2009 – 2011. Sen vuoksi ekotukitoiminnan alkukartoitusta ei
edellytetty
 kesäkuussa 2015 järjestettiin ekotukitoiminnan kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

719

710

729

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -1,3 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +1,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +2,6 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1139

1061

1240

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -6,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +8,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +14,4 %
Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

3468

3218

3110

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -7,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -10,3 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3,6 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:








ilmastointi on öisin ja viikonloppuisin minimiteholla
ilmastointia tehostettiin vuonna 2014 sisäilman laadun parantamiseksi
vedenkulutusta on saatu vähenemään ilmeisesti neuvonnan ja säästötempausten
avulla
teknisiä vedensäästöparannuksia ei ole tehty
vuodesta 2012 lähtien oppilaitokseen on tullut vuosittain noin 20 oppilasta
lisää
kesällä 2013 luokkiin asennettiin 43 älytaulua ja noin 50:een tilaan videotykit ja dokumenttikamerat
vuonna 2013 hankittiin lisää 20 tietokonetta.

Tulosten vertailtavuus
Vuonna 2013 kouluun hankittiin paljon sähköä kuluttavia laitteita, ja vuonna 2014 ilmastointia lisättiin huonon sisäilman vuoksi. Sähkölaitteet ja ilmastoinnin tehostaminen ovat lisänneet sähkönkulutusta, ja tuloilman lisääntynyt lämmitystarve myös lämmönkulutusta. Sen
johdosta seurantatulokset eivät sähkön- ja lämmönkulutuksen osalta ole vertailukelpoisia,
mutta vedenkulutuksen osalta ilmeisesti ovat.
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5. Mäntsälä
5.1. Kunnantalo
Mäntsälän kunnantalo on valmistunut vuonna 1992. Rakennuksen tilavuus on 28 462 m3.
Kunnantalolta on mukana hankkeessa kaksi kiinteistön käyttäjäpuolen edustajaa.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

541

524

508

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -3,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -6 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

779

767

844

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -1,5 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +7,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +9,1 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

1162

1080

1149

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -7,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -1,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +6,1 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:




vuonna 2013 vanhaa valaistusta korvattiin LED-valaisimilla
vuonna 2014 sähkön- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi asennettiin veden virtauksen vakiopainepumppu
vuonna 2014 kunnantalo toimi viereisen yrityskiinteistön väistötilana.

Tulosten vertailtavuus
Vuodet 2012 ja 2013 ovat keskenään ehkä vertailukelpoisia, vaikkakin osa säästöstä aiheutuu teknisistä investoinneista. Vuosi 2014 ei ole kunnantalon väistötilana toimimisen vuoksi
ehkä vertailukelpoinen. Kunnantalo on uusi pilottikohde, joka tuli mukaan hankkeeseen vuoden 2014 lopussa. Siksi sitä ei tässä vaiheessa käytetä vertailussa.
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Mäntsälä
5.2. Päiväkoti Amanda
Päiväkoti Amanda on valmistunut vuonna 1990. Rakennuksen tilavuus on 3151 m3.
Päiväkoti Amandasta ovat mukana hankkeessa päiväkodin johtaja ja yksi opettaja.
 maaliskuussa 2014 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

61

54

56

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -10,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -7,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +3,4 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2013

2014

110

107

Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -2,7 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2013

2014

67

66

Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -1,5 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:






valot sammutetaan tiloista, kun ne jäävät tyhjiksi
ovista kuljetaan ripeästi eikä ovia pidetä avoinna tarpeettomasti
ilmastointia säädetään toiminnan mukaan
lapsia ja henkilökuntaa ohjeistetaan välttämään tarpeetonta vedenkulutusta
syksyllä 2012 tuli 14 lasta lisää, mutta he ovat osan päivästä ulkona luontokodalla.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eri vuosien kesken ovat vertailukelpoisia. Lämmön ja veden kulutustietoja ei ollut
vuodelta 2012 kaikkien kuukausien osalta saatavissa.

49
Mäntsälä
5.3. Monitoimitalo
Mäntsälän monitoimitalo on valmistunut vuonna 1987. Rakennuksen tilavuus on 23 696 m3.
Monitoimitaloon sisältyvät liikuntahalli, monitoimisali, kuntosali, kaksi squash -hallia, pesu- ja
pukutilat sekä kunnankirjasto.
Monitoimitalolta on mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja.
 helmikuussa 2014 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

336

343

318

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +2,3 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -5,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -7,3 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu) puutteellinen

Yhteensä

2013 (huhti-joulu)

2014 (huhti-joulu)

362

383

Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +5,4 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

1430

1520

1653

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +5,9 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +13,5 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +8 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:



vuonna 2013 asennettiin sähkön- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi veden virtauksen vakiopainepumppu
vuonna 2014 monitoimitalo otettiin Ehnroothin koulun väistötilaksi, jolloin
ilmastointia tehostettiin, vedenkulutus lisääntyi ja lisääntyneen liikkuvuuden seurauksena kiinteistön lämpöhävikki ovien kautta kasvoi.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eivät ole vertailukelpoisia, koska monitoimitalo toimi vuonna 2014 Ehnroothin koulun väistötilana, ja koska lämmönkulutustietoja oli saatavissa vuosilta 2013 ja 2014 vain huhti-joulukuun aikajaksoilta.
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Mäntsälä
5.4. Pelastuslaitos
Mäntsälän pelastuslaitos valmistui vuonna 1968. Rakennuksen tilavuus on 8482 m3.
Pelastuslaitokselta ei ole valittu ekotukikoulutettavia mukaan hankkeeseen.
 maaliskuussa 2014 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

114

111

121

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -2,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +6,2 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +8,7 %

Lämmönkulutus (maakaasu m3)

Yhteensä

2012

2013

2014

38 643

37 935

38 806

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -1,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +0,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +2,3 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

9313

11887

12953

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +21,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +28,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +8,2 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:







käytävien valaisimina ovat hehkulamput
pattereiden takana ja paikoin myös muualla seinissä on luukkuja, joista tulee sisälle
kylmää
ilmaa
toiminnan luonteen vuoksi saunaa pidetään päivittäin päällä jopa yli neljä tuntia, joten
saunan lämmityksen ajastin olisi tarpeellinen
talvella on kylmä ja kesällä kuuma; ei lämmön talteenottoa
ikkunat ja ovet ovat vetoisia

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eivät ole vertailukelpoisia, koska kiinteistössä ei ole ollut toimivaa ekotukitoimintaa
ja korjaavia toimenpiteitä.
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6. Nurmijärvi
6.1. Maaniitun koulu
Maaniitun koulu valmistui vuonna 1991, ja siihen tehtiin laajennus vuonna 2002. Rakennuksen pinta-ala on 4831 m2 ja tilavuus 28 878 m3.
Maaniitun koululta on mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja.
 marraskuussa 2013 laadittiin ekotukitoiminnan käynnistämissuunnitelma
 helmikuussa 2015 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
 kesäkuussa 2015 pidettiin ekotukitoiminnan kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

355

358

370

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +0,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +3,4 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

798

1098

1068

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +27,3 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +25,2 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -2,7 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

1918

1878

1953

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -2,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +1,8 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +3,8 %
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Perusteluja kulutusmuutoksille:











oppilaitokseen hankittiin vuonna 2012 kaksi älytaulua ja vuosien 2012 – 2013 aikana
20 kannettavaa tietokonetta, jotka myös ladataan koululla
vuosien 2012 – 2014 aikana hankittiin 18 dataheitintä
tuulikaapin puhallin on talviaikaan päällä silloinkin, kun oppilaitoksessa ei ole toimintaa
ilmastointi on öisin ja viikonloppuisin puoliteholla
oppilaitoksessa on valmistuskeittiö, jonka ilmanvaihdon lämmön talteenotto uusittiin
vuonna 2012
luokissa on aistittu ilma raskaaksi ja mitattu korkeat hiilidioksidipitoisuudet
ikkunoita on vuodesta 2013 alkaen pidetty säännöllisesti avoinna eri vuodenaikoina
liikuntasali oli remontin vuoksi toukokuusta 2013 maaliskuuhun 2014 pois käytöstä ja
remontin aikana sitä kuivattiin puhaltimilla
keväällä (maalis-huhtikuu) 2014 liikuntasalin lämpötila säädettiin 16 - 18 asteeseen
liikuntasalin käyttö lisääntyi syyslukukauden 2014 alussa 60 - 70 henkilöllä vuorokaudessa arkipäivisin (Nurmijärven yhteiskoulun oppilaat).

Tulosten vertailtavuus
Seurantatulokset eivät ole vertailukelpoisia. Tietokoneiden, dataheittimien ja älytaulujen
määrän lisääntyminen, tuulikaapin puhaltimen pitäminen päällä tarpeettomasti sekä liikuntasalin remonttiin liittyvä kuivaaminen puhaltimilla ovat lisänneet kiinteistön sähkönkulutusta.
Lisäksi tuulettaminen luokissa säännöllisesti ikkunoiden kautta on lisännyt merkittävästi
lämmönkulutusta. Liikuntasalin käyttöasteen lisääntyminen on puolestaan kasvattanut sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta.
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7. Pornainen
7.1. Pornaisten yhtenäiskoulu
Pornaisten yhtenäiskoulu on valmistunut vuonna 1967, ja rakennusta on saneerattu vuosina
1972 ja 1988. Vuonna 2006 valmistui koulun laajennusosa. Rakennuksen pinta-ala on 6042
m2 ja tilavuus 28 800 m3.
Pornaisten yhtenäiskoulusta ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja ja yksi opettaja.
Koulussa on tavoitteena vähentää rakennuksen lämmönkulutusta 5 % ja sähkön- ja vedenkulutusta 3 % vuoden 2013 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Sähkön- ja vedenkulutuksen
osalta tavoite saavutettiin jo vuonna 2014, ja myös lämmönkulutus on merkittävästi vähentynyt vuodesta 2012 eteenpäin.
 toukokuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
 marraskuussa 2013 laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

683

682

615

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -0,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -10 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -9,9 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1646

1576

1583

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -4,3 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -3,8 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +0,4 %
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Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

2562

2302

2234

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -10,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -12,8 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3 %

Kopiopaperin käyttö
Vuonna 2014 kulutettiin 21827 arkkia vähemmän kopiopaperia kuin vuonna 2013..

Perusteluja kulutusmuutoksille:










valoja ei pidetä päällä tarpeettomasti ja tietokoneet suljetaan käytön jälkeen
kiinteistöön on asennettu valaistuksen liiketunnistimia, ja suihku- ja wc-tilojen vanha
valaistus korvattiin alkuvuodesta 2014 LED-valaisimilla
yleisvalaistus sammuu automaattisesti klo 16 ja valot iltakäyttötiloista klo 21
patteriverkostoja on puhdistettu ja säädetty
yläpohjan eristystä on lisätty ja ovet sekä ikkunat on tiivistetty
vuonna 2013 asennettiin vettä säästäviä hanoja ja paineenalennusventtiilejä
kopiopaperin säästävästä käytöstä on ohjeistus, ja tulostimissa on oletusasetuksena
kaksipuolisuus
liikuntasalin käyttö on lisääntynyt 63:lla tunnilla vuodesta 2012 vuoteen 2014
oppilasmäärissä ei ole v. 2012 – 2014 tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eri vuosien kesken ovat vertailukelpoisia. Mutta osa säästöstä aiheutuu uusista
LED-valoista, vettä säästävistä hanoista ja yläpohjan eristyksestä.
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8. Sipoo
8.1. Sipoonlahden koulu
Sipoonlahden koulu valmistui vuonna 2009. Rakennuksen pinta-ala on 6370 m2 ja tilavuus
37 000 m3.
Sipoonlahden koulusta ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja ja kolme opettajaa.
 marraskuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

605

522

439

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -13,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -27,5 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -16,1 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1358

1449

1130

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +6,3 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -16,8 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -22 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

1294

1403

1487

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +7,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +12,9 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +5,6 %
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Kopiopaperin käyttö
Vuodesta 2013 vuoteen 2014 kopiopaperin kulutus väheni noin 30 - 40 riisillä (15 000 – 20
00 arkkia).

Perusteluja kulutusmuutoksille:











on järjestetty kilpailu energiansäästöohjeiden laatimisesta
oppilaskunta valitsi parhaaksi ohjeeksi: Sit ku läks, valot veks (ohjeet luokissa)
luokkien pöytätietokoneissa on sammuttamisen ohjeistus
pöytätietokoneiden lisäksi on käytössä kannettavia tietokoneita, joissa ei ole sammuttamisen ohjeistusta
osa varsinkin kannettavista jää ilmeisesti päälle koulupäivän päättyessä?
jätehuonetta on tarpeettomasti lämmitetty
tulostimissa on kaksipuolinen oletusasetus
vuonna 2014 liikuntasalin iltakäyttötunteja oli 345 tuntia enemmän kuin vuonna 2013
vuosien 2012 ja 2013 välillä liikuntasalin iltakäyttöasteessa ei tapahtunut merkittävää
muutosta
toukokuussa 2014 koululla järjestettiin iso liikuntatapahtuma, joka lisäsi erityisesti vedenkulutusta.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eri vuosien kesken ovat vertailukelpoisia.
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Sipoo
8.2. Mäntymäen päiväkoti
Mäntymäen päiväkoti valmistui vuonna 2003. Rakennuksen pinta-ala on 1192 m2 ja tilavuus
5650 m3.
Mäntymäen päiväkodista ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja, päiväkodin johtaja ja
yksi opettaja.

 marraskuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 tammikuussa 2015 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

73

70

66

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -4,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -9,5 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -5,5 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)
Vuosien 2012 ja 2013 normitettu lämmönkulutus oli kumpanakin vuotena noin 147 MWh.
Tietoja vuodelta 2014 ei vielä ollut saatavissa.
Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

612

649

673

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +5,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +9 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +3,6 %

Perusteluja kulutusmuutoksille:
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valot sammutetaan tiloista, kun ne jäävät tyhjiksi
kahvi kaadetaan keittämisen jälkeen termoskannuihin
tietokoneet ja tulostimet sammutetaan työpäivän päätteeksi
pesukoneita ja kuivauskaappeja käytetään vain täysinäisinä
ilmastointi käynnistyy aamulla klo 5 ja sammuu iltapäivällä klo 17
yöaikaan vain käytössä vain pienitehoinen poistoilmastointi
henkilökunta seuraa, etteivät lapset kuluta vettä tarpeettomasti
tulostuksessa on oletusasetuksena kaksipuolisuus.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eri vuosien kesken ovat vertailukelpoisia.
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Sipoo
8.3. Päiväkoti Miili
Päiväkoti Miili valmistui vuonna 2011. Rakennuksen pinta-ala on 1299 m2 ja tilavuus 6630
m3.
Päiväkoti Miilistä ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja, päiväkodin johtaja ja yksi opettaja.
 marraskuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 joulukuussa 2014 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

152

150

149

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -1,9 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -0,9 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

195

202

183

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +3,7 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -6 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -9,6 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

592

627

734
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Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +5,6 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +19,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +14,6 %

Perusteluja kulutusmuutoksille:











sisävalot ja tietokoneet sammutetaan yöksi
kahvinkeitintä ei pidetä tarpeettomasti päällä vaan kahvi kaadetaan keittämisen jälkeen termoskannuun
ilmastointia yöaikaan on vähennetty
vedenkulutusta vähennetään pesemällä täysiä astianpesukoneellisia ja opastamalla
lapsia välttämään tarpeetonta vedenjuoksutusta
tulostuksessa on kaksipuolisuus oletusasetuksena
kopioinnin vähentämisestä on ohjeistus ja kopiot otetaan pääsääntöisesti kaksipuolisena
lasten määrä on lisääntynyt: 80/2012, 87/2013 ja 94/2014
vuosina 2013 ja 2014 oli kerran viikossa kansalaisopiston liikuntaryhmä, 12 aikuista
vuonna 2014 aloitti lasten liikuntaryhmä, 1 ryhmä syyskaudella ja 2 ryhmää kevätkaudella (30 lasta + vanhemmat/ryhmä)
heinäkuussa 2014 Miili toimi päivystävänä päiväkotina, lapsia noin 60.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset sähkön ja lämmön osalta ovat ilmeisesti vertailukelpoisia, vaikka päiväkotilasten ja
liikuntaryhmien määrä on lisääntynyt, ja vaikka vuonna 2014 päiväkodissa oli säännöllistä
toimintaa myös kesäaikaan. Aktiivisten liikuntaryhmien ja lasten määrän lisääntyminen lisää
varsinkin vedenkulutusta, joten vedenkulutustulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
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9. Tuusula
9.1. Hyrylän koulukeskus
Hyrylän koulukeskus valmistui vuonna 1960. Rakennuksen pinta-ala on 10 178 m2 ja tilavuus 40 020 m3.
Hyrylän koulukeskuksesta ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja ja kolme opettajaa.
 toukokuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
 alkuvuodesta 2014 laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 helmikuussa 2015 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

682

738

799

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +7,6 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +14,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +7,7 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1963

1720

2465

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -12,4 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +20,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +30,2 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

2363

2448

2364

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +3,5 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +0,1 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3,4 %
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Kopiopaperin käyttö
Vuonna 2014 kulutettiin 17500 arkkia vähemmän kopiopaperia kuin vuonna 2013.

Perusteluja kulutusmuutoksille:













Vilmassa on sähkölaitteiden sammuttamisesta ohjeistus
ATK-luokassa tietokoneet jäävät koulupäivien päättyessä usein päälle
vuonna 2013 lukioon tuli 30 opiskelijaa lisää
lukiolaisille (347 opiskelijaa) hankittiin kannettavat tietokoneet koulukäyttöön
koululle on hankittu langaton nettiyhteys
opiskelijat voivat ladata koululla kännyköitään
vuonna 2014 tehtiin lattiaremontti, ja asennettiin sähköinen kulunvalvonta
ilmastoinnin lämmön talteenotto huollettiin vuonna 2014
koulun sisälämpötila on ollut välillä liian kuuma ja välillä liian kylmä
kieliluokkien lämpötila on ollut pääsääntöisesti liian korkea
kotitaloudessa opastetaan välttämään tarpeetonta vedenkulutusta
tulostimissa ei ole kaksipuolisuutta oletusasetuksena.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eivät ole sähkölaitteiden ja opiskelijoiden määrän lisääntymisen vuoksi vertailukelpoisia.
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Tuusula
9.2. Mikkolan päiväkoti
Mikkolan päiväkoti valmistui vuonna 1990. Rakennuksen pinta-ala on 863 m2 ja tilavuus
2706 m3.
Mikkolan päiväkodista on mukana hankkeessa päiväkodin ekovastaava.
 heinäkuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
ja lokakuussa 2013 laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 tammikuussa 2015 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus MWh

Yhteensä

2012

2013

2014

62

56

54

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -9,8 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -13 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3,7 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

273

256

260

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -6,2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -4,8 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +1,5 %
Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

739

684

667

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on -7,4 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on -9,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3 %
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Kopiopaperin käyttö
Vuonna 2014 kulutettiin 13 000 arkkia vähemmän kopiopaperia (26 riisiä) kuin vuonna 2013.

Perusteluja kulutusmuutoksille:



hehkulamppuja korvataan pienloistelampuilla luontaisen poistuman kautta
toiminnassa suositaan puolivalaistusta ja valot sammutetaan kokonaan, kun tilat jäävät tyhjiksi
 tietokoneiden näytöt suljetaan käytön jälkeen ja tietokoneet sammutetaan työpäivän
päätteeksi
 kahvi kaadetaan keittämisen jälkeen termoskannuihin ja kahvinkeitin sammutetaan
 lämmönkulun helpottamiseksi patterien edustoilta on poistettu esteet ja myös useat
ikkunanlaudat on poistettu
 lämpöhävikin vähentämiseksi väliovet ja tuulikaappien ovet pidetään suljettuina ja rullaverhot vedetään ikkunoiden eteen öiksi ja viikonlopuiksi
 vuoden 2014 lopussa vaihdettiin ilmastointilaitteen suodatin
 päiväkoti osallistuu vuosittain valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon
 vuonna 2014 pannuhuoneessa havaittiin vesivuoto, joka on korjattu
 lapsia opastetaan välttämään veden tarpeetonta kulutusta
 henkilökunta suosii tulostuksessa kaksipuolisuutta
 päiväkodin lapsimäärä ei ole viime vuosina merkittävästi muuttunut
 kiinteistön iltakäyttö on lisääntynyt, kun vuonna 2013 aloitti salissa joogaryhmä toimintansa kerran viikossa.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset ovat yleisesti ottaen vertailukelpoisia. Tosin kiinteistön iltakäyttö lisääntyi vähän
vuonna 2013, ja vuonna 2014 havaittiin vesivuoto, joka korjattiin.

67
Tuusula
9.3. Riihikallion koulu
Riihikallion koulu valmistui vuonna 1967. Koulurakennukseen tehtiin laajennukset vuosina
1976 ja 2008. Rakennuksen pinta-ala on 6099 m2 ja tilavuus 37 310 m3.
Riihikallion koulusta ovat mukana hankkeessa kiinteistönhoitaja ja yksi opettaja.
 toukokuussa 2013 järjestettiin ekotukitoiminnan alkukartoituskokous
 alkuvuodesta 2014 laadittiin toimenpiteiden käynnistämissuunnitelma
 helmikuussa 2015 pidettiin toimenpiteiden kehittämiskokous.

Sähkönkulutus KWh

Yhteensä

2012

2013

2014

414

472

542

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +12.2 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +23,6 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +10 %

Lämmönkulutus MWh (normitettu)

Yhteensä

2012

2013

2014

1697

1716

2080

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +1,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +18,4 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on +17,5 %

Vedenkulutus m3

Yhteensä

2012

2013

2014

3516

3668

3541

Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on +4,1 %
Muutos vuodesta 2012 vuoteen 2014 on +0,7 %
Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 on -3,5 %
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Kopiopaperin käyttö
Vuonna 2014 kulutettiin 60 000 arkkia enemmän kopiopaperia (120 riisiä) kuin vuonna 2013.

Perusteluja kulutusmuutoksille:









1-2 kertaa vuodessa vietetään sähkötöntä päivää (1 tunti ilman sähköä)
vuonna 2014 kiinteistön valaistuksen automatiikkajärjestelmä oli useiden kuukausien
ajan sekaisin, jolloin valot paloivat aika ajoin myös öisin ja viikonloppuisin
loppuvuodesta 2014 valaistusjärjestelmä saatiin kuntoon
tietokoneita on tullut lisää
kiinteistön lämmitys ja jäähdytys ovat olleet päällä samanaikaisesti
koulun laajennusosan lämpötila on ollut liian korkea
tulostimissa on kaksipuolisuus oletusasetuksena
oppilasmäärissä ja koulun iltakäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tulosten vertailtavuus
Tulokset eivät ole sähkön ja lämmön osalta vertailukelpoisia. Vuonna 2014 valot olivat toimintahäiriön vuoksi useiden kuukausien ajan päällä miltei jatkuvasti. Lisäksi kiinteistöä on
lämmitetty liikaa ja lämmitys sekä jäähdytys ovat olleet päällä samanaikaisesti. Vedenkulutuksen osalta tulokset ovat vertailukelpoisia.
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10. Vihti
10.1. Kuoppanummen koulukeskus
Vihdistä ei ollut vuosina 2013 ja 2014 yhtään pilottikiinteistöä mukana hankkeessa. Vuoden
2014 lopussa Kuoppanummen koulukeskus valittiin Vihdin pilottikohteeksi hankkeeseen.
Kuoppanummen koulukeskus, johon sisältyy myös päiväkoti, valmistui vuonna 2003. Rakennuksen pinta-ala on 12 128 m2 ja tilavuus 52 153 m3. Koulukeskuksesta ovat ekotukikoulutettavina kaksi opettajaa koulusta ja yksi päiväkodista. Koulutettavat ovat vastanneet
helmikuussa 2015 ekotukitoiminnan alkukartoituskyselyyn ja laatineet toukokuussa 2015
ekotukitoimintasuunnitelman.

11. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
11.1. KEUDA Tuusula Kirkkotie
KEUDA Tuusula Kirkkotien toimipiste valittiin loppuvuodesta 2014 KEUDAn pilottikiinteistöksi mukaan hankkeeseen. Kiinteistönhoitaja on toimipisteen edustajana hankkeessa.
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Liite 6

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden
parantaminen –hanke
Raportti KUUMA-kuntien
energiatehokkuuspotentiaalista
30.10.2015

Laatineet:

Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE
Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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1. Raportin tausta ja tarkoitus
Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämisellä vaikutetaan kolmeen näkökulmaan;
kustannussäästöihin, rakennuksen kuntoon ja hyvään työympäristöön. Julkisten kiinteistöjen
energiatehokkuuden parantaminen- hanke 2013-2015 on edistänyt ekotukitoiminnan kautta
käyttäjien roolia sekä kiinteistönhoitajien koulutuksen ja verkostoitumisen avulla kiinteistönhuollon roolia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokas rakennus, jossa käyttäjät
osaavat toimia oikein ja kiinteistönhuolto varmistaa toimivan kiinteistötekniikan (esim. ilmanvaihdon, lämmityksen ja huollon) luo pohjan myös terveelle, elinkaareltaan pitkäikäiselle
rakennukselle, jossa on hyvä ja terveellinen työympäristö.
Kuntakiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaalin selvityksessä on tavoitteena rakentaa kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaalista kuva päättäjille kunnittain koko KUUMA-seudulla.
Selvitystyössä keskitytään 0-investoinneilla tai vähäisillä kustannuksilla saavutettaviin säästöihin. Pilottikuntana toimii Tuusula ja arvioinnin pohjana ovat tiedot Tuusulan kunnan
omistamista kiinteistöistä; niiden tilavuudet sekä vuodesta 2013 lähtien tehdyt kiinteistökohtaiset energiakatselmusraportit. Raporteissa esitetään myös energiatehokkuustoimenpiteitä.
Näistä rakennettaan kiinteistösektori kohtaiset vertailuluvut, jotka perustuvat säästöpotentiaaliin vuodessa jaettuna kiinteistön kuutiotilavuudella tai neliöillä. Vertailuluvut yhdistetään
kiinteistörekisteritietoihin KUUMA-kunnittain ja arvioidaan energiansäästöpotentiaalit kuntakohtaisesti.
Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään Motivan tietoja kiinteistösektorikohtaisista säästöpotentiaaleista ja niiden perusteella tarkistetaan sekä vertaillaan energiasäästöpotentiaalin arvioinnin
tuloksia. Arvioinnin tulokset parhaiten keskenään vertailtavissa niissä kunnissa, joiden aluerakenne ja kiinteistöjen ikä vastaavat parhaiten Tuusulan kuntaa. Tuloksiin vaikuttavat esim.
aluerakenne, kiinteistöjen ikä ja muoto, korjaushistoria sekä toiminnan laatu. Yksityiskohtaiset kunta- ja kiinteistökohtaiset säästöpotentiaalit saadaan vasta kun katselmukset on toteutettu.
Kiinteistön käyttäjien (ekotukitoiminta) ja kiinteistönhoitajien (koulutus ja verkostoituminen)
vaikutus energiansäästöön ja rakennuksen kuntoon on myös hyvin merkittävää. Käyttäjien
merkitys säästöihin on 5-10 prosenttia. Kiinteistönhoitajat varmistavat laitteiden toimivuuden
ja säätöjen oikeellisuuden sekä korjausinvestointien jälkeen ottavat haltuun uudet kiinteistöautomaatiotekniikat ja niiden toimivuuden. Heillä on merkittävä rooli energiasäästöjen toteutumisen osalta. Tulosten arviointia tukevat Motiva tilastot ja hankkeen pilottikiinteistöjen
energiasäästöpotentiaalin tulokset.
Tulosten perusteella suunnitellaan hankkeen jatkotoimenpiteet koskien ekotukitoimintaa ja
kiinteistönhoitajien työtä liittyen osaamiseen, verkostoitumiseen, rakennusten energiatehokkuuteen energiakustannusten seurantaan, palkitsemiseen ja energiakatselmusten toteuttamiseen muissa KUUMA-kunnissa. Toiminnan laajentaminen ja henkilöiden välinen verkostoituminen ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita.
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2. KUUMA-kuntien energiatehokkuuspotentiaalin arvioinnin lähdeaineisto ja menetelmät
2.1. Raportit Tuusulan kunnassa tehdyistä energiakatselmuksista 2013 – 2015
Arvioinnin pohjana ovat tiedot Tuusulan kunnan omistamista kiinteistöistä; niiden tilavuudet sekä vuodesta 2013 lähtien tehdyt kiinteistökohtaiset energiakatselmusraporttien tulokset. Näistä rakennettaan kiinteistösektori kohtaiset vertailuluvut, jotka
perustuvat säästöpotentiaaliin vuodessa jaettuna kiinteistön kuutiotilavuudella. Vertailuluvut yhdistetään kiinteistörekisteritietoihin KUUMA-kunnittain ja arvioidaan
energiansäästöpotentiaalit kuntakohtaisesti.
Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) on solmittu TEM:n kanssa vuosille
2013‐2016 ja asetettu 9 %:n laskennallinen energiansäästötavoite (4 389 MWh) vuoden 2016 loppuun mennessä vuoden 2008 tasosta. Tähän mennessä on säästetty jo
3979 MWh. Katselmuksia on tehty 42 kpl, joka on 89 % kunnan rakennuskannasta
tilavuudella mitattuna ja jäljellä 10 kpl, jolloin yhteensä 91 % katselmoitu. Ehdotettuja toimenpiteitä on 164 kpl, joista 115kpl on toteutettu tai päätetty toteuttaa. Niiden
säästöpotentiaali on 2453 MWh, joka vastaa 179 006 €/v. Näihin sisältyvät investoinnit vaativat 268 223 € ja takaisinmaksuaika on 1,5 v. Ehdotettuja toimenpiteitä
ovat investointia vaativat (veden painetason laskeminen, valaisinputkien vaihto
LED‐putkiksi, maalämpöön siirtyminen ja yläpohjan lisäeristys) sekä nollainvestoinnein toteutettavat (hanavirtaamien säätö, IV käyntiajat, sisälämpötilan laskeminen, sulapitolämmityksen säätö ja patteriverkoston perussäätö).
Alla on poimittuja esimerkkejä katselmuksien tuloksista;
o Tuusulan kirjasto ja sosiaalitoimi
 Kulutukset yhteensä ovat 83 422 EUR/a
 Säästöt yhteensä ovat 7 394 EUR/a (9%), 26 t CO2/a
 Investoinnit yhteensä ovat 10 000 EUR
 Säästöt nolla investoinnilla ovat 6 246 EUR/a (7,5%)
o TK3:n tuloilman lämpötilan pudotus 2 °C
o Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat tarkennetaan
 Lisäksi käyttäjien merkitys (5 %) 4 171 EUR/a, joten arvioitu
kokonaissäästöpotentiaali ilman investointeja on 10 417
EUR/vuodessa
o Hyrylän koulukeskus ja katselmoinnin tulokset
 Kulutukset yhteensä ovat 183 401 EUR/a
 Säästöt yhteensä ovat 28 713 EUR/a (16 %), 97 t CO2/a
 Investoinnit yhteensä ovat 59 140 EUR
 Säästöt nolla investoinnilla ovat 6 985 EUR/a (3,8%)
o Valoisuusanturin asetuksien muuttaminen
o Tarpeenmukainen ilmanvaihto
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Lisäksi käyttäjien merkitys (5 %) 9 150 EUR/a, joten arvioitu
kokonaissäästöpotentiaali ilman investointeja on 16 135
EUR/vuodessa

Tuusulan energiansäästöpotentiaalit katselmoiduissa kohteissa ovat nollainvestoinneilla vuodessa yhteensä 77 727 euroa /a (rakennusten kuutiot yhteensä
575 515 m3).
Lisäksi jos lasketaan käyttäjien merkitys (5-15%) energiankulutuksen kokonaiskustannuksista vuonna 2014 (3 406 171 euroa) on säästö 5% mukaan 170 309 euroa
vuodessa eli kokonaissäästöpotentiaali 248 036 euroa vuodessa. Tämä on 7,3 %
energiankulutuksen kokonaiskustannuksista.

2.2. Kuuma-seudun pilottikiinteistöjen tulokset
Ekotukitoiminta ja kiinteistöjen seuranta vuonna 2014
Missä määrin ekotukitoiminnalla voidaan vaikuttaa kiinteistöjen energiatehokkuuteen? Tätä on osaltaan pyritty seuraamaan pilottikiinteistöjen avulla. KUUMAseudun pilottikiinteistöjen energiankulutuksen seuranta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Kussakin kiinteistössä on käyttäjien ja kiinteistöhuollon koulutettu ekotukihenkilö. Toimenpiteet eivät edellytä investointeja.
Pilottikiinteistöt vuonna 2014:
• 10 vertailukelpoista kiinteistöä
• 3 uutta, joista ei vielä tuloksia/toimenpiteitä
• 3 merkittäviä käyttöasteen muutoksia
• 3 ekotukitoiminta keskeytynyt v. 2014, jatkuu v. 2015
• 2 korjaustoimintaa/rakentamista
• 1 teknisiä ongelmia kiinteistössä
• 1 ei kohdennettua tietoa saatavilla
• 1 ei toimivaa ekotukea lainkaan
KUUMA 10 kiinteistöä, säästöaste on kiinteistöjen keskimääräinen säästöaste:
•

Sähkö:
– Säästö-aste 8,8 %, 419 MWh, 35 300 €

•

Kaukolämpö:
– Säästö-aste 6,4 %, 653 MWh, 36 111 €
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•

Vesi:
– Säästöaste 7,7 %, Säästö 1817 m3, 5 400 €

•

Yhteensä noin 80 000 € vuonna 2012-2014

Laskennassa käytetyt yksikköhinnat olivat; Sähkö 84,1 €/MWh, lämpö 55,3 €/MWh,
vesi 2,95 €/m3. Nämä tulokset omalta osaltaan tukevat hyvin energiasäästöpotentiaalia arvioitamme KUUMA-kunnissa.
2.3. Motivan yleiset arviot ja case-esimerkit
Tuusulan vertailutietojen lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin Motivan tietoja kuntakohtaisista sekä kiinteistösektorikohtaisista säästöpotentiaaleista ja niiden perusteella tarkistettiin sekä vertailtiin energiasäästöpotentiaalin arvioinnin tuloksia.
Alla on esimerkkejä säästöistä Motivan katselmusten perusteella toteutuneista säästöpotentiaaleista:
Case Motivan energiakatselmusten energiankulutuksen säästöjen tuloksia nollainvestoinnein julkishallinnossa. (lähde: Motivan tilastot)
Tyypillinen energiakatselmuskohde on toimistorakennus, joita on katselmoitu yhteensä noin 1 300 vuosien 1992-2014 aikana. Niiden yleisimmät energiansäästökohteet
löytyvät ilmanvaihdon lämmityksen säädöistä ja käyntiaikojen muutoksista sekä energiatehokkaammasta valaistuksesta. Toimistokiinteistöjen energiakuluja on mahdollista tehostaa keskimäärin 15 prosenttia.
Case koulut ja oppilaitokset (lähde: www.motiva.fi)
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Kuva: Motivan esite; Energiakatselmus kannattaa 2015
Koulut ja oppilaitokset ovat kuntien yksi suurimmista kiinteistöryhmistä. Motivan
energiakatselmus tilastojen mukaan keskimääräinen energiakuluja voidaan leikata
13%, säilyttäen viihtyvyyden ja sisäilman laadun. Suurin säästöpotentiaali on lämmön
kulutuksen osalta (13%), sähkö (9%) ja vesi (7%).
Case Kuusamo (lähde: www.motiva.fi)
Energiakatselmukset 80 % kiinteistöistä (44 kpl). Energiansäästötavoite 3 260
MWh vuoden 2015 loppuun mennessä. Pienet energiasäästötoimenpiteet ja katselmukset toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Suuremmat investoinnit tehdään peruskorjausten yhteydessä. Toimenpiteitä ovat;
 kiinteistöautomaation parantaminen
 kaikkien kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta ja tilastointi
 ilmanvaihdon hyötysuhteiden, sähkösulatusten reaaliaikainen seuranta ja ohjaus
 säästöt 2013 vuoden 2009 kulutuksen tasosta; lämpö 15%, sähkö 10% ja
vesi 8%
Motivan tilastojen energiakatselmuksien tulokset ja case esimerkit vastaavat hyvin Tuusulan katselmusten tuloksia ja KUUMA-kuntien energiatehokkuuspotentiaali tukee arvioinnin tuloksia.
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2.4.KUUMA-kuntien kiinteistörekisteritiedot
Kiinteistörekisteritiedot eri Kuuma-kunnissa on tilastoitu keskenään erilaisin luokittelurakentein. Tämä tuo haasteita yhteisen arvioinnin rakentamiseksi. Energiakatselmuksia toteuttavat kunnat käyttävät Motivan tilastointirakennetta. Tätä rakennetta on
käytetty tämän raportin energiatehokkuuspotentiaalin arviointitaulukossa.
1. Asuinrakennukset
11. Kerrostalot (väh. 3 huoneistoa)
12. Pientalot (rivitalot ja omakotitalot)
2. Hoitoalan rakennukset
21. Terveydenhoitorakennukset
22. Huoltolaitosrakennukset
23. Lasten päiväkodit
3. Toimisto- ja hallintorakennukset
4. Kokoontumisrakennukset
41. Teatteri- ja konserttirakennukset
42. Kirjasto- , museo- ja näyttelyrakennukset
43. Seura-, kerho- yms. rakennukset
44. Jäähallit
45. Uimahallit
46. Muut
5. Opetusrakennukset
51. Peruskoulu-, lukio- yms. rakennukset
6. Varastorakennukset (lämmitetyt)
7. Liikenteen rakennukset
8. Väestönsuojat
9. Muut
Tulevaisuudessa olisi hyvä käyttää KUUMA-kunnissa yhteistä rekisteröintitapaa.
2.4. Arviointimenetelmä ja sen vahvuudet sekä heikkoudet
Arvioinnin tulokset ovat parhaiten keskenään vertailtavissa niissä kunnissa, joiden
aluerakenne ja kiinteistöjen ikä vastaavat parhaiten Tuusulan kuntaa. Yksityiskohtaiset kunta- ja kiinteistökohtaiset säästöpotentiaalit saadaan, kun katselmukset on toteutettu. Nämä arviot ovat suuntaa antavia ja tarkoitettu päätöksenteon tueksi.
Vertaamalla Kuuma-kuntien energiatehokkuuspotentiaalin arviointituloksia Motivan
energiakatselmustilastoihin ja niissä havaittuihin energiasäästöpotentiaaleihin, voidaan arvioida tuloksiamme suhteessa valtakunnallisiin säästöihin.
3. Arvioinnin tulokset
3.1. Yhteenveto arvioiduista säästöpotentiaaleista
Arvion laskennan tuloksena saatiin Tuusulan energiatehokkuuspotentiaaliksi noin
77 727 €:n säästö 0-investoinneilla. Tämä sisältää yksinkertaisia toimenpiteitä kuten
laitteiden säätöjä. Tuusulan energiankäytön kokonaiskustannukset ovat vuonna 2014
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(3 406 171 euroa). Käyttäjien vaikutus kiinteistöjen energiatehokkaamman käytön
vaikutuksen arvioitiin 5% mukaan olevan 170 309 euroa vuodessa. Näin Tuusulan
kunnan säästöpotentiaali ilman investointeja olisi kaikkiaan 248 036 euroa vuodessa
eli 7,3% energian kokonaiskustannuksista.
Kymmenen KUUMA-kunnan (Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Vihti, Sipoo,
Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi ja Mäntsälä) yhteenlaskettu arvio energiatehokkuuspotentiaalista nollainvestoinnein on 664 253 euroa, kun kiinteistöjen kokonaistilavuus on 4 835 246 m3. Arvio käyttäjien vaikutuksesta energian kokonaiskulutukseen on -5% ja säästöpotentiaali yhteensä 1 329 700 euroa. Arvio KUUMAseudun kokonaissäästöpotentiaalista on 1 993 953 euroa..
Laskennan epätarkkuudet ja varovaisuus huomioiden voidaan tässä vaiheessa sanoa
että KUUMA-seudun energiansäästöpotentiaali ilman investointeja näyttäisi olevan
suuruusluokaltaan noin 1,7-2,5 miljoonaa € vuodessa.

3.2. KUUMA-kuntakohtaiset arviot
Alla taulukossa ovat kunta kohtaiset arviot nollainvestoinneilla saavutetuista energiasäästöpotentiaaleista Tuusulan kunnan katselmoinnin tuloksiin suhteutettuna. Lisäksi
taulukossa on arvioitu käyttäjien merkitys (5% mukaan) energian käytön kokonaiskustannuksista. Mustalla olevat energiankäytön kokonaiskustannukset ovat vuoden
2014 tiedoista ja punaiset arvioita Tuusulan tietojen pohjalta (lukuja ei saatu vielä).
KIINTEISTÖRYHMÄ

Tuusulan
säästö €

(m3) * Sipoo
Sipoo (m3)
m3 (1000) kerroin m3(1000) säästö €

Pornainen
m3(1000)

Pornainen (m3) Hyvinkää Hyvinkää (m3) Mäntsälä m3 Mäntsälä m3 Kerava m3 Kerava m3
säästö €
m3(1000) säästöt €
(1000)
säästöt €
(1000)
säästöt €

Järvenpää m3 Järvenpää m3 Nurmijärvi m3 Nurmijärvi m3 Vihti m3
(1000)
säästöt €
(1000)
säästöt €
(1000)

Vihti m3 säästöt Kirkkonummi m3 Kirkkonummi m3
€
(1000)
säästöt €3

Yhteensä

1. Asuinrakennukset
2. Hoitoalan rakennukset
3. Toimisto- ja
hallintorakennukset
4. Kokoontumis- rakennukset
5. Opetusrakennukset

13 549 € 107,605 0,126

82,640

10406

16,270

2049 172,165

21678

88,287

11117

148,254

18667

106,148

13366

143,499

18069

146,661

18467

164,572

20722

2 506 € 22,354 0,112

38,380

4303

3,805

427

2,31

259

28,642

3211

23,97

2687

3,487

391

30

3363

35,37

3965

39,377

4414

30 526 € 92,198 0,331

59,420

19673

7,277

2409

69,672

23068

34,819

11528

104,885

34727

184,761

61173

112,43

37225

33,869

11214

60,455

20016

29 899 € 348,422 0,086 240,340

20624

55,916

4798 390,637

33522 192,325

16504

214,783

18431

269,9

23161

301,736

25893

277,88

23846

307,857

26418

1,723

435

14,835

3748

8,482

2143

8,628

9

0

0

10,63

2685

9,101

2299

13,533

3419

82 274 €

352,555

44 503 €

500,520

74 521 €

564,296

98 090 €

598,295

87 235 €

502,881

59 790 €

585,794

74 989 €

6. Varastorakennukset
(lämmitetyt)
7. Liikenteen rakennukset
8. Muut (paloasemat
Tuusulassa)

YHTEENSÄ
(KATSELMOIDUT) 80%

1 247 €

77 727 € 575,515

KAIKKI KIINTEISTÖT
Energiankäytön
kokonaiskustannukset
Käyttäjät vaikutus säästö 5 %

YHTEENSÄ

4,936 0,253

676,963
3 406 171

5,032

420,780 55 006 €

84,991

10 118 € 649,619

453,154

98,612

685,219

2 280 066 €

375 370 €

373,852
3 322 936 €

584,773

1 541 730 €

564,296

2 942 313 €

598,295

3 401 519 €

570,741

3 010 349 €

4 835,246

616,722

2 871 710 €

664 253 €

3 441 833 €

26 593 997 €

170 309 €

114 003 €

18 769 €

166 147 €

77 087 €

147 116 €

170 076 €

150 517 €

143 586 €

172 092 €

1 329 700 €

248 036 €

169 009 €

28 887 €

248 421 €

121 589 €

221 636 €

268 166 €

237 752 €

203 376 €

247 081 €

1 993 953 €

*Taulukko perustuu Tuusulan kunnan toteutuneista energiakatselmuksista poimittuihin tietoihin, joita vertailtu muiden kuntien kiinteistö kuutioihin.
Energiankäytön kokonaiskustannukset ovat kunnista vuodelta 2014 ( punaiset luvut arvioita perustuen m3/Tuusulan kulutus)

Kuva: Taulukossa ovat säästöpotentiaalit kunnittain.
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Taulukon perusteella Kymmenen KUUMA-kunnan (Tuusula, Kerava, Järvenpää,
Nurmijärvi, Vihti, Sipoo, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi ja Mäntsälä) yhteenlaskettu arvio energiatehokkuuspotentiaalista nolla investoinnein on 664 253 euroa ja kiinteistöjen tilavuudet 4 835 246 m3. Arvio käyttäjien vaikutuksesta on 5%
ja säästöpotentiaali yhteensä 1 329 700 euroa ja arvio kokonaissäästöpotentiaalista on 1 993 953 euroa.

4. Johtopäätökset tuloksista ja ehdotukset jatkotoimenpiteille
Laskennan epätarkkuudet ja varovaisuus huomioiden voidaan tässä vaiheessa sanoa että
KUUMA-seudun energiansäästöpotentiaali ilman investointeja näyttäisi olevan suuruusluokaltaan vähintään noin 1,7-2,5 miljoonaa € vuodessa. Näiden säästöjen saavuttamiseksi ja kiinteistökohtaisen kehitystyön tueksi olisi hyvä toteuttaa energiakatselmuksia kaikissa kunnissa. Katselmusten tekemistä tuetaan valtion puolesta n. 40% kustannuksista.
Lisäksi tulisi vahvasti panostaa käyttäjien (ekotukihenkilöt) ja kiinteistönhoitajien koulutuksen ja osaamisverkostojen luomiseen.
Toimenpidesuositukset
Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen hankkeen kokemusten perusteella kuntien olisi syytä ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Kiinteistöjen energiakatselmukset. Motivan energiakatselmuksista saadaan kattava tieto kiinteistökannan 0-investointien ja varsinaisten investointien tuottavuudesta, joka helpottaa ja yksilöi suunnittelua.
2. Ekotukihenkilöverkoston ylläpito ja laajentaminen. Tällä tavoitettaan rakennusten käyttäjien ja kiinteistöhuollon yhdyshenkilöiden osaamisverkostojen ylläpitoa, laajentamista sekä vertaistuen ja -oppimisen edistämistä.
3. Kiinteistöjen seurannan jatkaminen ja laajentaminen. Seurannalla pyritään
todentamaan toimenpiteiden vaikuttavuus ja löytämään ongelmakohtia kiinteistöjen käytössä ja huollossa.
4. Kiinteistörekisteri tietojen luokituksen yhtenäistäminen. Luokittelun yhtenäistäminen mahdollistaisi energiankulutuksen seurantarekisterin tulosten vertailuun
ja raportointiin.
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Liite 7

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen –hanke

Raportti työssäoppimispaikkojen energia- ja
materiaalitehokkuuden edistämisestä osana työssä
oppimista

30.10.2015

Laatineet:

Risto Tenhunen, osuuskunta ECO-ONE
Tapani Hänninen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
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1. TYÖSSÄOPPIMISPAIKKOJEN ENERGIA JA MATERIAALITEHOKKUUDEN
EDISTÄMINEN OSANA TYÖSSÄOPPIMISTA
1.1 TAVOITE
Työssäoppimisen (TOP) yhteyteen suunnitellaan TOP-yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäväpaketteja resurssitehokkuuden (materiaali- ja energiatehokkuuden) edistämiseksi TOPpaikoissa. Eri tehtäväpaketeille kartoitetaan sopivat yritysryhmät ja kuntaorganisaatiot. Lisäksi rakennetaan verkostoa asian edistämiseksi.
 Tavoitteena opiskelijan osaamisen edistäminen ja työssä oppimisen laadun parantaminen
 Kehittämisen kohteena myös TOP-paikat (pk-yritykset ja kuntaorganisaatiot)
 Tehtäväpakettien tuloksena kartoituksia ja ”kehittämisraportteja/-ideoita” TOPpaikkoihin resurssitehokkuuden nykytilasta ja mahdollisista parannusehdotuksista
 Rakennetaan verkosto eri KUUMA-kuntien toimijoista toiminnan edistämiseksi
1.2 AIKATAULU JA TOIMENPITEET
•

09/2014 palaveri KEUDA Järvenpää Sibeliuksenväylä (Jory)
– Tavoitteiden esittely ja toimenpiteistä sopiminen

•

10/2014 – 03/2015 suunnitteluryhmä
(Risto Tenhunen, Tapani Hänninen, Merja Ahonen, Maarit Lavikainen, Seija Nummi & Eira Bani)
– Alkukartoitus työssäoppimisen (TOP) taustoista ammatillisessa koulutuksessa
Suomessa
– Alkukartoitus nykytilanteesta KEUDA:n Palvelualoilla TOP-tehtävien osalta
– TOP-tehtävien / TOP-prosessin suunnittelu ja rakentaminen
– Tehtäville sopivien TOP-paikkojen kartoittaminen
– Palavereita TOP-jakson tehtäväpaketin kokoamiseen

•

03-08/2015
– TOP-tehtävien pilotointi KEUDA:n palvelualojen opiskelijoilla
– Tulosten arviointi ja johtopäätökset pilotoinnista

•

09-10/2015
– Foorumi TOP-tehtävien kehittämiseksi ja tulosten käsittelemiseksi
• Mukana TOP-ohjaajat, TOP-paikkojen edustajat, Kuumakunnan toimijat
– Raportin laadinta tuloksista ja projektin vaiheista
– Mahdollinen jatkohankkeen suunnittelu
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2. TAUSTOJEN KARTOITUS
2.1. TYÖSSÄOPPIMINEN PERUSTUU TUTKINTOJEN PERUSTEISIIN
Nuorten koulutuksessa ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa
eli noin puoli vuotta työssä oppimista. Aikuiskoulutuksessa työssä oppimisen kesto vaihtelee
henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Työssä oppiminen on tavoitteellista ja vuorovaikutteista
koulutusta, jossa osa tutkinnosta opitaan työpaikalla työtä tehden. Työpaikalla tapahtuva
oppiminen kehittää opiskelijan ammattitaitoa. Työnantajille työssäoppimispaikan tarjoaminen mahdollistaa uusien työntekijöiden rekrytoinnin joustavasti. Lisäksi henkilöstön suorittamat ammatilliset tutkinnot vahvistavat yrityksen kilpailukykyä, sillä ne parantavat työyhteisön osaamista.
2.2. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA
Työssäoppimista säätelee laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta, ja näyttötutkinnon järjestämistä säätelee laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Työssäoppiminen toteutuu kunkin
tutkinnon perusteiden mukaisesti.
(Lähde: http://www.tyossaoppimaan.fi )

2.3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPPIMISPOLKU TYÖSSÄOPPIMISESSA
2.3.1. Työssäoppimisen kestävän kehityksen oppimispolku

Työssäoppimisen (TOP) oppimispolku -työkalu on rakennettu osana valtakunnallista Kestävän kehityksen WEB-arviointijärjestelmää. Web-pohjaiset työkalut sisältävät ammattialakohtaiset / tutkintokohtaiset työkalut opetuksen arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen
kestävän kehityksen osaamistavoitteiden pohjalta (oppimispolku -työkalu). Lisäksi ne sisältävät myös työkalut opiskelijan kestävän kehityksen osaamistavoitteiden määrittämiseen
työssäoppimisessa. Työkalut tukevat kestävän kehityksen integroitavuutta oppilaitosten
olemassa oleviin laatu- ja palautejärjestelmiin (Laatu-työkalu). Työkalu nostaa esille tärkeitä
työssäoppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä näkökohtia oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan näkökulmista. TOP-oppimispolku -työkalun tarkoitus on
auttaa hahmottamaan, mitä kestävän kehityksen asioita tulisi ottaa huomioon koulutuksessa, työssäoppimispaikoilla ja työssäoppimisen yhteydessä.
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2.3.2. TOP-oppimispolku -työkalun käyttö

TOP-oppimispolku -työkalu perustuu yleiseen TOP-prosessiin (suunnittelu, toteutus ja arviointi) ja sen laadunhallintaan kestävän kehityksen näkökulmasta huomioiden eri toimijat
opiskelijan näkökulmasta. Työkalun avulla voi kartoittaa nykytilaa (apukysymykset) ja suunnitella kehittämistavoitteita (info-materiaali) sekä tuottaa näiden pohjalta kehittämisraportin (raportti).
Kullekin TOP-prosessin toimijalle - opiskelijalle, opettajalle, työpaikkaohjaajalle ja lisäksi
myös työssä oppimispaikalle - on määritelty suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmia, joita kehitetään yhteistyössä kohderyhmien henkilöiden kanssa.
Työkalun käyttö tapahtuu kirjautumalla web-arviointijärjestelmään ja kutsumalla arviointiryhmä(t) arvioimaan TOP-prosessin nykytilaa ja miettimään kehittämistavoitteita hyödyntäen tukikysymyksiä ja info-pankkia.

Kuva: Työssä oppimisen prosessi ja kestävä kehitys
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2.4. RESURSSITEHOKKUUS MARATA-ALAN TUTKINNOISSA JA TYÖSSÄOPPIMISPAIKOISSA
Alla oleviin kuviin on kerätty yleisiä resurssitehokkuuden osaamisvaatimuksia Marata-alalla
(Matkailu-, ravitsemis- ja talousala). Opiskelijan osaaminen syntyy lähiopetuksen, oppilaitoksen työsalityöskentelyn, tehtävien ja työssä oppimisen yhteisvaikutuksena.

Kuva: Työprosessin materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus koskee koko työprosessia ja alkaa materiaalien valinnalla, työmenetelmien
valinnoilla sekä määrien optimoinnilla. Työprosessin hyvä suunnittelu on erittäin tärkeää. Työprosessin aikana materiaaleja käytetään, säilytetään ja työstetään siten, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Ylijäämämateriaalit pyritään hyödyntämään uudestaan, ja loput tulee lajitella ja kierrättää oikeaoppisesti. Vastaavasti energiatehokkuus pitää nähdä osana työprosessin kehittämistä ja
huomioida työprosessin eri vaiheissa.

KUVA: Työprosessin energiatehokkuus
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2.5. PEDAGOGIA TYÖSSÄOPPIMISESSA
Työssäoppimisessa on pedagogisesti tärkeää arvioida omaa työprosessia ja pohtia sen kehittämistä. Tätä voidaan tukea työssä oppimistehtävillä.

Kuva: Kokemuksellinen oppiminen (Soveltaen The Kolb Learning Style Inventory 2007).
Työssäoppimisen aikana opiskelija oppii kokemusten kautta. Kokemusten pohdinta ja jäsennys ovat oppimisen kannalta tärkeitä. Pelkkä tekeminen ja kokeileminen eivät saa automaattisesti aikaan laadukasta oppimista. Sen vuoksi on tärkeää, että työpaikkaohjaaja ja
opiskelija käyvät yhdessä työtilanteita läpi ja pohtivat, mitä niissä tapahtuu, ja mitä voisi
tehdä toisin. Kokemusten pohdinta ja jäsennys saavat aikaan sen, että opiskelija osaa jatkossa soveltaa samaa toimintatapaa myös uusissa, erilaisissa työtilanteissa.
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Kokeminen: Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijalle riittävästi ja riittävän monipuolisesti erilaisia
mahdollisuuksia kokea ja tehdä asioita. Kokemus tai aikaisemman kokemuksen mieleen palauttaminen toimii oppimisen liikkeelle panevana voimana, eräänlaisena oppimisen raaka-aineena.

Pohtiminen: Työpaikkaohjaaja pysähtyy opiskelijan kanssa pohtimaan tämän kokemuksia erilaisista tilanteista ja työtehtävistä esimerkiksi esittämällä seuraavat kysymykset: Miten sujui? Mikä meni
hyvin? Mikä tuntui hankalalta? Miten asiaa voisi oppia? Ilman reflektointia voi olla vaikeaa tiedostaa
kokemuksen avulla opittavia asioita.

Ajatteleminen: Työpaikkaohjaaja voi antaa opiskelijalle vihjeitä uuden tiedon saamiseen eri lähteistä,kuten työpaikan omista ohjeista, keskusteluista muiden kanssa, koulutukseen kuuluvista ja
muista mahdollisista kirjallisuusvinkeistä jne. Teoriatieto ja opittavaan asiaan liittyvät käsitteet auttavat
ymmärtämään ja antavat tarvittavaa etäisyyttä käytännön kokemukseen. Tässä vaiheessa opiskelija
usein huomaa, ettei hänellä ole riittävästi tietoa kokemastaan asiasta, minkä uskotaan motivoivan
häntä hakemaan lisätietoa.

Tekeminen: Työpaikkaohjaaja rohkaisee opiskelijaa aktiivisesti kokeilemaan, miten asian voisi
tehdä toisella tavalla, ja antaa tälle tilaa ja mahdollisuuksia kokeiluun. (Soveltaen Mykrä 2008;The
Kolb Learning Style Inventory 2007).

Lähde: Fisk T työpaikkaohjaaja oppilaan ohjaajana
2.5.1. Osaamisperusteisuus työssä oppimisessa

Kuva: Osaaminen ja arviointikohteet
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2.6. ESIMERKKEJÄ TEHTÄVISTÄ TYÖSSÄOPPIMISESSA

Kuva: Esimerkkejä työssäoppimistehtävistä

Draivi- ja Kekeraksa-projekteissa on kehitetty työmaaoppaat, joissa on toimialaa koskevat
kestävän kehityksen tehtävälistat. Niitä on tarkoitus käyttää oppilaitosten työsaleissa ja
työssäoppimispaikoissa opiskelijoiden tehtävinä. Pk-yritykset saavat halutessaan kartoitusten tulokset oman yrityksen toiminnan kehittämisen tueksi.

2.7. KARTOITUSLOMAKKEET
Kartoituslomakkeet tulee rakentaa siten, että opiskelijan on helppo ymmärtää ja toteuttaa ne. Netistä löytyy useita kartoituslomakkeita, mutta ne käsittelevät asiaa joko liian yleisellä tasolla tai ovat
liian vaikeita opiskelijan käyttöön.
Kartoituslomakkeiden suunnittelussa huomioitavaa:
 lomakkeen rakenne
 lomakkeen soveltuvuus opiskelijalle
 lomakkeen kohdentaminen tietylle toimialasektorille /ammattialalle
 tulosten hyödyllisyys kohdeorganisaatiolle kehittämistyön näkökulmasta
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Kuva: kartoituslomake marata-alalla

Ensimmäisiä versioita lomakkeista kehitettiin yhdessä KEUDAn opettajien kanssa. Sen jälkeen opettajat testasivat niitä opiskelijoilla, ja opiskelijoilta pyydettiin myös niistä palautetta. Näiden kokemusten perusteella rakennettiin pilotointiin tuleva lomake.
Lomakkeen rakenteessa ja tekstissä pyrittiin selkeyteen ja helppoon ymmärrettävyyteen, ja
kysymyksiin vastaaminen tehtiin helpoksi rastittamalla kolmesta vaihtoehdosta sopivin: kyllä, ei tai en tiedä. Lomakkeeseen varattiin myös tila kutakin tarkasteltavaa asiaa koskeville
kehittämisehdotuksille.
Toiminnan pilotointi tehtiin noin 15:en kappaleen otannalla, ja tulokset olivat rohkaisevia.
Opiskelijat pitivät lomakepohjaista energia- ja materiaalitehokkuuden kartoitusta hyvänä
oppimisen keinona, ja kartoituslomake koettiin selkeäksi ja helpoksi käyttää. Opettajat pitivät kartoitusta hyvänä osana työssäoppimista ja kokivat sen tukevan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Myös työharjoitteluyritysten suhtautuminen kartoituksia kohtaan oli positiivista, mutta varsinaiseen, kartoitusten pohjalta tehtävään yritystoiminnan kehittämiseen
ei hankkeessa resurssien vähyyden takia päästy.
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Kuva: Lomakkeen käyttäjien palautteen yhteenveto

2.8. KEHITTÄMISFOORUMI
Hankkeen lopuksi järjestettiin kehittämisfoorumi TOP-tehtävien kehittämiseksi ja tulosten
käsittelemiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Mukana olivat opiskelijoiden edustajat, KEUDA:n opettajat, TOP-ohjaajat, TOP-paikkojen edustajat ja KUUMA-kuntien toimijat.
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Kuva: Foorumin tavoitteet

3. TULOKSET

Kuva: Pilotoinnin tulokset ja alueellisen kehittämisen vaatimukset
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Pilotoinnin tulokset olivat hyvin rohkaisevia. Niiden kautta syntyi selkeä kokonaiskuva työssäoppimisen kehittämisestä liittyen opiskelijan osaamisen varmistamiseen ja pk-yritysten
sekä kuntaorganisaatioiden resurssitehokkuuden kehittämiseen.
Resurssitehokkuus on osaamisvaatimuksena kaikissa tutkintoperusteissa, mutta yksityiskohtaiset vaatimukset ovat tutkintokohtaisia. Työssäoppimisen haasteena on työpaikkojen erilaisuus ja toiminnan tason vaihtelu. Tehtävät tulee integroida osaksi opetusta ja työssäoppimisprosessia, ja lisäksi kaikki toimijat tarvitaan mukaan työssäoppimisen kehittämiseen.
Tehtävät tulee jakaa vuosikursseittain osaamistasojen mukaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat tehdä helppoja, yhteen osa-alueeseen keskittyviä kartoituksia, kuten esimerkiksi lajitteluun liittyviä tehtäviä. Kolmannen vuoden opiskelijat pystyvät tekemään jo melko
haastavan kartoitustehtävän ja miettimään toiminnan kehittämissuunnitelmaa. Tehtävien
onnistuminen vaatii etukäteen perehtymistä ja harjoittelua esimerkiksi ensin kotona, sitten
työsalissa ja vasta lopuksi TOP-paikassa. Erittäin toimivaa olisi, jos kartoituslomakkeet olisivat digitaalisessa muodossa, ja kaikille tutkinnoille tai koulutusaloille räätälöitynä sekä erilaisille oppijoille sopivassa muodossa.
Opiskelijoiden osaamisen laadun varmistaminen ja sen kehittäminen jo itsessään auttaa pksektorin kehittämistä ja edistää kilpailukykyä. Jotta kartoitustehtävät saataisiin työkaluiksi
luomaan pk-yrityksille ja kuntaorganisaatioille resurssitehokkaampaa toimintaa, vaatii se
alueellisten verkostojen rakentamista yhdessä ammatillisen koulutuksen kanssa. Ammatillisen koulutusorganisaation, julkishallinnon toimijoiden ja pk-yritysten sekä niitä tukevien
organisaatioiden tulee tehdä yhteistyötä. Yhteistyön tulee edistää kehittämissuunnitelman
rakentamista kartoitusten tulosten perusteella ja tukea suunnitelmien toteuttamista.
Hankkeen tulosten perusteella on KUUMA-seudulla ideoitu yhteistyötä asian edistämiseksi.
Idea kulkee työnimellä ”Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittäjäkumppanuus” hanke, joka jatkaisi siitä, mihin energiatehokkuushankkeessa jäätiin. Hankkeen tavoitteena
olisi kehittää KEUDA:n ja ylipäätään ammatillisten oppilaitosten tarjoamaa perus- ja lisäkoulutusta ja työssä oppimista sekä työelämäyhteistyön malleja, jotta ne tukisivat pk-sektoria ja
julkishallinnon organisaatioita kestävän tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa. Hankkeen
keskiössä olisivat tuottavuuden, energiatehokkuuden, materiaalitehokkuuden ja turvallisuuden teemat. KUUMA-kuntien energiatehokkuushankkeen toimijat ja KEUDA:n työssäoppimispaikat toimisivat hankkeen verkostokumppaneina. Muiden koulutusta järjestävien tahojen mukaan ottaminen mahdollistaisi vertaisoppimisen ja yhteisen kehittämisen oppilaitosten välillä.

