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Energiatehokkuustavoitteet
Kuopiossa



Energiatehokkuuden kehittämisen
taustaa

• 1990-luvun alkupuolella rakennusautomaation rakentaminen.

• Kiinteistönhoitajien säännöllinen koulutus.

• Kuopion kaupunki energiansäästösopimukseen 2001.

• Tilojen eri käyttäjäryhmien
koulutusta.

Hyvät sijoituksen Suomen
Kuntaliiton
kulutustilastoissa.

Ominaiskulutus

kWh/rm3 l/m3

Vuosi Lämpö Sähkö Vesi
2006 1. sija

32,2
2. sija
13,5

3. Sija
104,8

2007 1. sija
32,2

2. sija
13,7

4. Sija
103,7

2008 1. sija
31,5

1. sija
14,1

4. Sija
104,1



Uusi energiatehokkuussopimus

• Solmittu työ- ja elinkeinoministeriön kanssa joulukuussa 2007.

• Sopimuskausi 2008-2016.

• Kuopiolle asetettu energiansäästötavoite sopimuskaudelle on
18,9 GWh. Varhaistoimien osuus arvioilta puolet.

• Sopimuksessa oleellista aikaisempiin energiansäästösopimuksiin nähden
toimintakentän laajuus. Nyt mukana rakennusteknisten osa-alueiden
lisäksi myös kunnallistekniikka, maankäyttö, vesihuolto, koulutus ja
viestintä sekä muut toimintamallit.

• Kuopion kaupunki laatinut sopimuksen vaatimusten pohjalta
toimintasuunnitelman kaupungin energiatehokkuuden parantamiseksi.

• Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.12.2008.

• Suunnitelman toteutus on parhaillaan käynnissä, ja asetetun tavoitteen
saavuttaminen näyttää todennäköiseltä



Rakennusten ohjaus
automaation avulla



Alkutietoja
• Kaupungin omistuksessa n. 500 julkista rakennusta

– 560 000 brm2

– 2,54 M rm3

• Lisäksi kaupungin 100 % omistamat vuokrataloyhtiöt, n.
1,7 M rm3

• Koko kaupungin rakennuksista kaukolämmön tai
aluelämmön piirissä n.  95 %.

• Kaupungin julkisista rakennuksista yli 90 % on
rakennusautomaation ja kulutusseurannan piirissä



Rakennusautomaation periaatteet
• Kaikki uudet ja peruskorjattavat rakennukset liitetään rakennusautomaation

piiriin

• Rakennuksia ohjataan päävalvomon kautta. Lisäksi muutamia
alavalvomoita suurimmissa rakennuksissa.

• Valvomon koulutettu henkilökunta vastaa rakennusten ohjauksesta
– Ohjattavana mm.

• Lämmönjakelu (yö- ja viikonloppupudotus)
• IV-koneiden käyntiajat
• Ulkovalaistus

• Valvomon koneille tulee automaattisesti tieto rakennuskohtaisista
hälytyksistä

• Kulutusseuranta sisältyy valvomon työhön
– Kuukausittainen seuranta: lämpö, sähkö, vesi
– Hälytykset, jos suuria muutoksia viime vuoteen nähden
– Siirtymässä sähköiseen raportointiin, nyt vielä kiinteistönhoitajat lukevat mittarit

manuaalisesti



Sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutukset Kuopion kaupungin tilakeskuksen
hallinnoimissa kiinteistöissä.

Lämmön ominaiskulutukset normeerattuja.
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Kaukovalvonnan perustamisen vaikutus
lämpöenergian kulutukseen



Alueellinen ja paikallinen
lämmöntuotanto



Kuopion julkisten rakennusten
lämmitystavat

• Yleisin lämmitysmuoto kaukolämpö Kuopio linjannutkin,
että myös tulevaisuudessa julkiset rakennukset liitetään
kaukolämpöön aina kun mahdollista (kokonaistaloudellisesti
edullista, myös ilmastopoliittinen hyöty laajasti ajatellen)

• Kuopion kaupunki omistaa lisäksi kaksi aluelämpölaitosta
– Toiminnasta vastaa ulkopuoliset yrittäjät
– Sijaitsevat maaseutualueilla
– Palvelevat myös yksityisiä tahoja
– Polttoaineina hake (Riistavesi) ja pelletti (Vehmersalmi)

• Tietyissä kohteissa on vielä käytössä öljylämmitysjärjestelmiä,
joista pyritään pääsemään järjestelmällisesti eroon



Öljylämmitysjärjestelmien korvaaminen
uusituvilla energialähteillä 1/3

• Kaupunki teettänyt ulkopuolisella konsultilla selvityksen olemassa olevien
öljylämmityskohteiden lämmitystapamuutosten kannattavuudesta sekä
mahdollisista haasteista

• Selvityksessä oli mukana 9 kohdetta

• Kukin kohde tarkasteltiin omana tapauksenaan oma raportti

• Tarkastelussa vertailtiin öljylämmitysjärjestelmän kustannuksia suhteessa
pelletti-, maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmään

• Tuloksena takaisinmaksuaikalaskelmat sekä alustavat suunnitelmat
järjestelmien sijoittamisesta ko. tonteille kustannuksineen

• Nyt viiden maaseutukoulun öljylämmitysjärjestelmät on korvattu uusiutuvia
energialähteitä käyttävillä lämmitysjärjestelmillä



Neljä Pellettikohdetta

• Tilakeskus toteutti ensin nk. Pilottikohteena
lämmitysjärjestelmämuutoksen Kurkimäen koulussa
– Lisäksi keittiöön lisättiin LTO
– Tuki TEM:ltä 20 %
– Hankkeen takaisinmaksuaika 6,3 a

• Kurkimäen jälkeen toteutettiin lämmitysjärjestelmämuutos öljystä
pellettiin kolmessa maaseutukoulussa
– Kohteet kilpailutettiin yhtenä könttänä
– Järjestelmää ei rakennettu olemassa olevaan tekniseen tilaan, vaan

pihoihin tuotiin lämpökontit, jotka verhoiltiin olemassa olevien
rakennusten mukaisesti.

– Kaikkien kolmen kohteen yhteinen takaisinmaksuaika v. 2010 öljyn ja
pelletin hinnoilla 10 a

• Takaisinmaksuaikalaskelmat ovat hyvin herkkiä sekä öljyn että
pelletin hintamuutoksille



Yksi maalämpökohde 1/2

• Maalämpö usein kannattava suuremmissa kohteissa

• Vehmasmäen maaseutukoulu koettiin järkeväksi muuttaa öljystä
maalämpöön, samalla saataisiin kokemuksia maalämpöjärjestelmästä

• Kohteen vuosittainen lämpöenergiankulutus on n. 365 MWh/a

• Päätettiin kilpailuttaa laajasti avoimella kilpailumenettelyllä, tietyin ehdoin
– Kyseessä kokonaishintaurakka sisältäen sekä suunnittelun että toteutuksen
– Tarjoajan annettava viiden vuoden säästötakuu
– Viiden vuoden takuuajan huoltojen tulee sisältyä urakkaan
– Tarjoajalla oltava kokemusta vastaavantyyppisten hankkeiden toteuttamisesta
– Tarjoaja voi tarjota hankkeen toteuttamista joko kaupungin omalla rahalla tai/ja

ESCO-hankkeena (ESCO:lle annettava sekä kiinteäkorko että marginaali)
– Tilaaja pidättää itselleen oikeuden valita rahoitustavan korkokantoineen,

vertailussa huomioidaan TEM:n mahdollinen energiatuki
– Koska kyseessä oli koulukohde, jonka tulee toimia lämmitystapamuutoksen

aikana normaalista loma-aikoja lukuun ottamatta, aikataulu asetettiin jo
tarjousvaiheessa tarkasti ja siitä viivästyminen sanktioitiin selvästi YSE 1998
säännöksiä tiukemmin.



Yksi maalämpökohde 2/2
• TEM:n tuki omalla rahalla toteutettavalle hankkeelle 20 %, ESCO:lle 30 % Tilaajan

vertailujen mukaan hanke oli järkevintä toteuttaa ESCO:na

• Tarjoaja lupasi hankkeelle kiinteän vuosittaisen energiansäästötakuun,  230 MWh/a.
Mikäli vuosittaista säästöä ei synny, maksaa tarjoaja tilaajalle puuttuvan
energiamäärän mukaisen korvauksen kulloinkin voimassa olevien
sähköenergianhintojen mukaan (energia + siirto)

• Suora takaisinmaksuaika energiatuen jälkeen on 7,3 a

• Leasing-rahoitus otetaan Kuntarahoitus Oy:n kautta

• Hankkeen toteutus edennyt aikataulussa ongelmitta suurempi viivästyssakko toimii
kannustimena urakoitsijan suuntaan

• Maalämpöjärjestelmä kohteeseen otettiin vastaan lokakuussa 2010

• Järjestelmän toimivuutta ja  energiankulutusta seurataan sekä tilaajan että tarjoajan
toimesta.

– Maalämpöjärjestelmällä oma sähkönkulutusmittari
– Tilaaja ja tarjoaja pitävät puoli vuosittain seurantakokouksen järjestelmän toimivuudesta ja

energiankulutuksesta



Julkisten rakennusten
energiakatselmukset



2. Energiakatselmukset ja
energiatodistukset

• Kuopion kaupunki toteuttanut energiakatselmuksia vuodesta 1994
alkaen.

• TEM:n tuki katselmuksiin 50 %.

• Tänä vuonna katselmus voimassa 60 % kiinteistöistä (rm3)

• Katselmusten yhteydessä teetetty myös energiatodistukset.
Todistukset sijoitetaan rakennusten seinille.

• Säästöpotentiaalit
– Katselmukset 2005

• Säästöpotentiaali: 114 802 €/a, tma 3,4 a.
• Katselmoitu rakennustilavuus: 413 497 rm3

– Katselmukset 2009
• Säästöpotentiaali: 56 966 €/a, tma 3,0 a.
• Katselmoitu rakennustilavuus: 443 743 rm3

– Katselmukset 2010
• Säästöpotentiaali:  38 164 €/a, tma 4,5 a.
• Katselmoitu rakennustilavuus 267 701 rm3



Motivalle raportoitujen palvelusektorilla 2002-2007 tehtyjen
energiakatselmusten kustannussäästöpotentiaalit

Lähde: www.motiva.fi energiakatselmukset

http://www.motiva.fienergiakatselmukset/


Kuopion johtopäätöksiä
Energiakatselmuksista

• Katselmuksia kannattaa teettä, jotta saa selville kiinteistöissä piilevän
energiansäästöpotentiaalin

• Energiakatselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin
– Rakennuksen energiankulutus

• Kulutushistoria: Vesi, lämpö, sähkö
• Kulutuksen jakautuminen: lämpö, sähkö, vesi

– Rakennuksen optimaalinen käyttö
• Iv-koneet
• Sisälämpötilat (patteriverkoston kunto)
• Veden virtaamat
• LTO:n hyötysuhteet
• Käyttäjien valveutuneisuus

• Katselmusten yhteydessä kannattaa teettää kohteille samalla myös
energiatodistukset.



Kuopion energiatodistusten luokat
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Käyttäjien ohjeistus
viestinnän keinoin



Energiatehokkuusviestintä Kuopion
kaupungissa

• Viestinnällä merkittävä rooli käyttäjien ohjauksessa

• Kuopiossa energiatehokkuusviestintä nostettu yhdeksi
energiatehokkuushankkeen pääpainopisteistä

• Viestintää toteutetaan eri viestintäryhmille säännöllisen
epäsäännöllisesti muutaman kerran vuodessa

• Pääasialliset viestintäryhmät Kuopiossa:
– Toimistotyöntekijät
– Koulut
– Päiväkodit
– Keittiötyöntekijät
– Laitoshuoltajat ja kiinteistönhoito
– Autoa työssään käyttävät henkilöt



Energiahemmo-piirustuskilpailu

• Järjestettiin Kuopion kaupungin
tokaluokkalaisille energiansäästöviikolla
v. 2008

• Tarkoituksena oli saada
energiatehokkuusviestinnässä
käytettäviä tunnushahmoja

• Kilpailu onnistui erinomaisesti
– Kymmenisen koulua mukana
– Lähes sata piirustustyötä

• Palkittuja hahmoja käytetty kuvituksessa
päiväkotien materiaalista
ammattikeittiöhenkilökunnan
viestintäkampanjaan



Koulujen energiakisa 2010 1/2

• Halukkaat koulut saivat ilmoittautua mukaan sähkönsäästökisaan

• Mukaan lähti 15 koulua.

• Kisan tarkoituksena oli opettaa koululaisia sähkön järkevään käyttöön
koulun arkipäivässä

• Kisan yhdyshenkilöinä kouluilta toimivat oppilaskunnat ohjaavan opettajan
avustuksella

• Ennen kisan alkamista järjestettiin kisasta infotilaisuuksia eri puolilla
kaupunkia, sekä annettiin oppilaskunnille mahdollisuus tilata kouluun
maksutta energiansäästöstä kertovia julisteita.

• Kilpailuaikaa oli helmi- ja maaliskuu.

• Kullekin koululle lähetettiin viikoittain tieto omasta sähkönkulutuksesta viime
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, sekä tilannetieto kisan sijoituksista.
Lisäksi koulut raportoivat sähkönsäästötoimiaan kirjallisesti aina kuun
lopussa.



Koulujen Energiakisa 2010  2/2

• Kisan päätyttyä palkittiin
– 3 suhteellisesti eniten sähköä säästänyttä

koulua
– Sähkön ominaiskulutukseltaan alhaisin ala-

ja yläkoulu (3 v. jakso)
– Sähkönsäästöteeman tiimoilla kahden

kuukauden ajan aktiivisimmin ja
monipuolisimmin toiminut koulu

• Kisan tulokset olivat loistavia. Keskimäärin
kaikki koulut onnistuivat säästämään sähköä n.
5 % vuoteen 2009 nähden.

• Parhaimmat koulut tehostivat sähkönkäyttöään
jopa 20 %.



Varhaiskasvatuksen energiamateriaali
• Materiaalin laatimiseksi perustettiin työryhmä, joka koostui vapaaehtoisista

päiväkotien työntekijöistä, lastenhoitajista päiväkodin johtajiin
• Työryhmän tehtävänä oli antaa ideoita materiaalin laadintaan sekä arvioida

laaditun materiaalin soveltuvuutta lasten käyttöön
• Laadintatyö kesti noin vuoden
• Tuloksena syntyi sekä verkkoalustalta että paperiversiona kansiosta löytyvä

varhaiskasvatuksen energiamateriaali
• Materiaalissa käydään energia-asioita läpi lasten näkökulmasta pelien,

leikkien, askartelujen, tarinoiden, tehtävien, riimiarvoitusten ym. avulla.
• Lisäksi materiaaliin sisältyy lyhyt alkuosa, joka on tarkoitettu päiväkotien

työntekijöille. Osiossa kerrotaan lyhyesti mihin energiaa päiväkodeissa
kuluu, ja miten energian järkevää käyttöä voidaan tehostaa päiväkodeissa

• Materiaalin valmistuttua järjestettiin Kuopion päiväkotien edustajille
materiaalin lanseeraustilaisuus. Tilaisuudessa oli edustettuna n. 90 %
päiväkodeista.

• Kukin päiväkoti sai käyttöönsä 2-4 kansiota päiväkodin koon mukaan. Myös
perhepäivähoidon käyttöön varattiin 10 kansiota.

• Tunnukset verkkoalustalle ovat kaikkien Kuopion päiväkotien ja
perhepäivähoitajien käytössä



Tilojenkäyttäjän huoneentaulu

• Usein ajatellaan, että energian tehokas käyttö tarkoittaa huonoa
sisäilmanlaatua.

• Tämän ajatusketjun katkaisemiseksi päätettiin laatia Tilojen käyttäjän
huoneentaulu, jossa kerrotaan tilojen käyttäjälle vinkkejä oman työtilan
sisäilman laadun parantamiseen.

• Samoja vinkkejä tuodaan esiin myös energiansäästöviestinnässä

• Huoneentaulua vietiin käyttäjien tietoon laajalla viestinnällä



Keittiöiden energiamittaukset ja koulutus
• Ammattikeittiöiden työntekijöille kohdennettua koulutusta varten tehtiin

energiatehokkuushankkeen tiimoilta energiatarkastuksia keittiöihin

• Tarkastuksessa kartoitettiin keittiön työntekijöiden ajoituksia laitteiden päälle
laitossa, kylmäsäilytyslaitteiden ja -tilojen lämpötiloja, tarjoilulinjaston
toimivuutta ym.

• Tarkastuksen pohjalta laadittiin koulutukseen case-esimerkkejä eri
toimintatapojen energiankulutuksesta

• Todelliset esimerkit oli keittiöhenkilökunnan helppo sisäistää ja peilata omaa
toimintaansa ko. toimintatapoihin

• Lisäksi koulutuksessa oli mukana ulkopuolinen konsultti kertomassa
energiansäätömahdollisuuksista itse ruoanvalmistusprosessissa

• Palaute koulutuksesta oli hyvää.



THANK YOU

MORE INFORMATION

Mervi Weckström-Räisänen
Project Manager, energy efficiency

The City of Kuopio
tel. +358 44 718 5132

mervi.weckstrom@kuopio.fi

Pay attention
in to your

energy
consumption!

mailto:mervi.weckstrom@kuopio.fi

