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1. Johdanto
Euroopan unionin joulukuussa 2008 hyväksymää ilmasto- ja energiapakettia
voidaan pitää käänteenä EU:n ilmastopolitiikassa. Paketilla EU vahvisti asemansa kansainvälisten ilmastoneuvottelujen veturina, sillä se on tällä hetkellä
ainoa teollisuusmaa-alue, joka on sopinut sitovista tavoitteista päästöjen vähentämiseksi Kioton sopimuksen jälkeen. Päästövähennykset koskevat Kioton
kauden jälkeistä aikaa ja tulevat siis voimaan vuoden 2013 alusta.
EU sopi yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta velvoitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen
1990 verrattuna. Lisäksi nyt tehdyt päätökset linjaavat, miten EU siirtyy tarvittaessa tiukempaan päästövähennysvelvoitteeseen osana kansainvälistä ilmastosopimusta.
Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20
prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Lisäksi energiatehokkuutta lisätään keskimäärin 20 prosentilla perusuran mukaiseen kehitykseen verrattuna
vuoteen 2020 mennessä. Liikenteen biopolttoaineiden osuus nostetaan 10 prosenttiin. (http://www.ymparisto.fi/).

2. Savonlinnan kuntakonsernin energiatehokkuussopimus
Savonlinnan kuntakonserni allekirjoitti Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa joulukuussa 2007 Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS). Sopimus
koskee kaupungin omien toimintojen lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä. Liittyminen oli luonnollista jatkoa kaupungin aikaisemmille toiminnoille osallistua kuntasektoreille tarkoitettuihin energiasäästösopimuksiin. Samalla kokoonpanolla kaupunki osallistui Suomen Kuntaliiton järjestämään Kuntien
Energiasäästösopimukseen vuosina 2000 – 2005.

KETSin sopimuskautena

ovat vuodet 2008 – 2016, johon sisältyy kaksi virallista väliraportointia vuosina
2010 ja 2013.
KETS- sopimuksella ja sen toimintasuunnitelmalla Savonlinnan kaupunki pyrkii
tekemään osuutensa Euroopan Unionin vaatimasta 20 prosentin energiasäästöstä. Hyväksytyt toimenpiteet ovat energiatehokkuuden huomioimista tulevissa
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investoinneissa tai toimintatapojen muutoksia, joilla energiasäästö pyritään
tuomaan kaupungin toimintojen jokapäiväiseen arkiseen työntekoon. Tavoitteena on lisätä tilan käyttäjän tietämystä kuluttamastaan energiasta sekä mahdollistaa ja innostaa tekemään energiakulutusseuranta itse. Tästä esimerkkinä
toimitilapalvelu tehnyt päiväkotien ja koulujen kanssa kestävän kehityksen teemavuoteen kuuluvana osana energiatehokkuussopimuksen, jossa tilan käyttäjä
palkitaan energiasäätöä tuottavista toimenpiteistä.
Sen lisäksi, että energiatehokkuussopimukseen sitoutuminen tuo Savonlinnan
kaupungille lisää myönteistä imagoa, myös kustannussäästöjä. KETS - kaupunkina voimme hyödyntää avustukset energiakatselmuksissa ja energiasäästävissä investoinneissa. Tavoiteltu 9 prosentin energiatavoitesäästö on haasteellinen, mutta osatavoitteeseenkin pääsy säästää merkittävästi kustannuksia.
Energiahinnan nousu huomioiden nyt lasketut kustannussäästöt ovat turhankin
varovaisia.
KETS- sopimuksen allekirjoituksen jälkeen käynnistettiin Energiatehokkuuden
toimintasuunnitelman laatiminen yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun
kanssa ja Suur-Savon Energiatoimiston kustannusavustuksella. Suunnitelman
laatimisen yhteydessä käytiin läpi jokaisen sopimuksessa mukanaolevan osapuolen tavoitteet ja toimenpiteet. Tehostamissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 17.9.2009. Lisäksi suunnitelma hyväksyttiin kaikissa sopimukseen kuuluvissa yhtiöiden hallituksissa.
Tehostamissuunnitelmassa on nimetty sopimukseen osallistuvien tahojen yhteyshenkilöt, jotka ovat vastuussa oman yksikkönsä tehostamistavoitteensa läpiviennistä ja sen raportoinnista. Hyväksytyn tehostamissuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain Suomen valtion omistamalle energian ja materiaalin tehokkaan käytön asiantuntijayhtiölle (Motiva Oy). Se tehdään netissä
vastuuhenkilön omilla tunnuksilla. Lisäksi kaupungin hallintokuntien tehostamissopimuksen toteutumisesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitusta.

3. Näyttöraportin rajaus ja tavoitteet
Savonlinnan kaupungin konsernin KETS- sopimus on energia - ja kustannussäästöltään merkittävä ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lukuisia toimenpiteitä. Näyttöraportti rajataan kostemaan Motiva Oy:n ensimmäistä virallista
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raportointia vuodelta 2010, erityisesti paneudutaan Savonlinnan kaupungin hallintokuntien toimenpiteisiin. Lisäksi selvitetään case - tutkimuksena koulujen ja
päiväkotien energiatehokkuussopimuksen käynnistäminen.
Tavoitteena on selvittää ja ratkaista Motiva Oy:n raportointiin liittyvät ongelmat
ja helpottaa näin tulevien vuosien raportointia. Lisäksi tehdään ehdotuksia raportoinnin yhteydessä esille tulleista kehittämistarpeista tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitetään myös koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksen käyttöönoton toimenpiteet ja tehdään kehittämisehdotuksia sopimuksien jatkolle.
Sopimuksen edellyttämästä uusiutuvan energian käytöstä ja sen lisäyksestä
Savonlinnan kaupungin omistamissa rakennuksissa tekee sähkötyönjohtaja
Pasi Vihavainen oman näyttöraporttinsa tämän koulutuksen yhteydessä.

4. Savonlinnan kuntakonsernin kokonaisenergiasäästöt
Taulukossa 1 on laskettu KETS -sopimuksen tavoitteen mukaiset energiasäästöt koko sopimuskaudelle ja välivuosille. Lähtötilanteen määrittelyä varten kukin
sopimusosapuoli on ilmoittanut vuoden 2005 lämmön, sähkön ja veden energiakulutuksensa, jotka yhteenlaskettuna ovat 64,9 gigawattituntia (GWh). Väli ja lopputavoitteet ovat: 3 prosenttia vuodelle 2010, 6 prosenttia vuodelle 2013
ja lopputavoite 9 prosenttia vuodelle 2016. Tavoitteet on laskettu lähtötilanteen
kiinteistömassan ja talotekniikkatason mukaisesti. Laskennassa ei ole huomioitu sopimuskaudella tapahtuvia kiinteistökannan ja talotekniikkatason muutoksia.

Taulukko 1 (Toimintasuunnitelmasta)

Kokonaisenergiasäästöt
Vuosi
Lähtötilanne
1. Välitavoite
2. Välitavoite
Lopputavoite

2008
2010
2013
2016

Säästö
%
-3 %
-6 %
-9 %

Säästö
GWh/ a
64,9
-1,9
-3,9
-5,8
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5. Savonlinnan kuntakonsernin välitavoitteet vastuutahoittain
Taulukossa 2 on eriteltynä sopimuksen vastuutahojen, kaupungin hallintokuntien ja kaupungin omistamien yhtiöiden, lähtötilanteet ja tulostavoitteet megawattitunti / vuosi (MWh/a) ryhmiteltynä rakennusten käyttötarkoituksien mukaan,
ulkovalaistukseen ja tuotantolaitoksiin. Lähtötilanne on vuoden 2005 kulutustiedoilla, kiinteistökannalla ja talotekniikkatasolla. Vuosittain tehtävässä raportissa
annetaan tarkasteluvuotena käytetyn energian lisäksi myös selvitys rakennuksien lukumäärästä ja tilavuuksista (m3). Motiva Oy antaa erillisohjeen sopimuskauden kuluessa, miten kiinteistökannan muutokset huomioidaan lopullisissa
tavoitteissa. Talotekniikan ja sisäilman laadun parantamiseen johtavista toimenpiteistä annetaan selvitys raportoinnissa. Joissakin tapauksissa ne voivat
johtaa jopa energiakulutuksen kasvuun.
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Taulukko 2 (muokattu Toimintasuunnitelmasta)

Energiasäästön välitavoitteet ryhmiteltynä eri rakennusryhmille ja vastuutahoille
Energia RakennusSäästö
Säästö
Säästö
2005
kanta 2010 ( 3%) 2013 (6%) 2016 (9%)
3
MWh
m
MWh
MWh
MWh
Peruspalvelukiinteistöt
Kiinteistö Oy Linnalankulma
Kiinteistö Oy Pihlajaniemen srk keskus
Kiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto
Kiinteistö Oy Sln Itäi terv- ja sos.asema
Kiinteistöpalvelu Savotek Oy
Savonlinnasali Oy
Toimitilapalvelut
YH-Itä-Savo Oy
Peruspalvelukiinteistöt yhteensä

488
49
243
139
130
881
18 502
127
20 559

12 880
7 775
9 870
2 444
2 800
18 125
387 200
2 412
443 506

15
1
7
4
4
26
555
4
617

29
3
15
8
8
53
1 110
8
1 234

44
4
22
13
12
79
1 665
11
1 850

Asuinrakennukset
Savonlinnan Asuntotuotanto Oy
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy
Savonlinnan Vuokratalot Oy
Asuinrakennukset yhteensä

1 000
9 244
21 059
31 303

22 010
156 683
388 796
567 489

30
277
632
939

60
555
1 264
1 878

90
832
1 895
2 817

Yritystilat
Kiinteistö Oy Nätkinlento
Kiinteistö Oy Savonlinnan Kuitulaboratorio
Kiinteistö Oy Savonlinnan Kurssikuja
Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Savonlinnan Teknologiapuisto, valm 2008
Teknologiakeskus Elektronia Oy
Yritystilat yhteensä

734
351
1 448
1 010
257
0
1 495
5 295

20 578
1 378
36 542
22 905
2 581
0
47 784
131 768

22
11
43
30
8
0
45
159

44
21
87
61
15
0
90
318

66
32
130
91
23
0
135
477

Ulkovalaistus
Liikuntatoimi
Rakennus- ja kunnossapitoyksikkö
Ulkovalaistus yhteensä

375
2 301
2 676

11
69
80

23
138
161

34
207
241

Tuotantolaitokset
Savonlinnan Vesi

5 048

151

303

454

1 946

3 893

5 839

Kaikki yhteensä

64 881

1 142 763

6. Savonlinnan kuntakonsernin säästötavoitteet euroa /
vuosi (€/a)
Odotettavissa olevan energiahinnan nousun takia KETS- sopimuksen tavoitteisiin sitoutuminen on kunnille erityisen tärkeää. Kokonaiskustannussäästö laskettuna 70 euroa / kilowattitunti (€ / kWh) mukaan ilmenee taulukosta 3. Taulukossa on laskettu koko konsernin ja kaupungin kustannussäästö erikseen.

Taulukko 3

Kokonaiskustannussäästöt
Vuosi
Lähtötilanne
1. Välitavoite
2. Välitavoite
Lopputavoite

2008
2010
2013
2016

Säästö,
konserni
GWh
64,9
-1,9
-3,9
-5,8

Säästö,
konserni
€/a
133 000
273 000
406 000

Säästö,
kaupunki
GWh
26,2
-0,8
-1,6
-2,4

Säästö, kaupunki
€/a
56 000
112 000
168 000

7. Savonlinnan toimitilapalvelun kulutusseurannassa
olevien rakennusten energiatuotanto
Savonlinnan kuntakonsernin ja alueen kuntien hankinnat on keskitetty Savonlinnan Seudun kuntayhtymään. KETS- sopimuksessa mukana olevien vastuutahojen energian osto on kilpailutettu kuntayhtymän toimesta yhteisesti.
Kilpailutuksen perusteella sähköenergia ostetaan Suur-Savon Sähkö Osakeyhtiöltä ja se tuotetaan 90 prosenttisesti puulla ja 10 prosenttia turpeella.
Toimitilapalvelun kiinteistöjen sähkönenergiatarve on arviolta olevan noin
84 000 megawattituntia / vuosi.
Savonlinnan kaupungin toimitilapalvelun kulutusseurannassa olevien rakennusten tilavuuksien mukaan lasketusta lämmöntarpeesta 72 prosenttia tuotetaan
Suur-Savon Osakeyhtiöltä ostetulta kaukolämmöllä, joka tällä hetkellä tehdään
80 prosenttia hakkeella ja 20 prosenttia öljyllä. Lämmöntuottajalla on käynnissä
selvitystyö, jossa uusien hankkeiden jälkeen lämmöntuotannosta tuotetaan 95
prosenttia hakkeella.
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Toimitilapalvelun kulutusseurannassa olevista rakennuksista kahdessa (2) kohteessa on maalämpö (Nojanmaan päiväkoti ja Pihlajaniemen koulu) ja sitä
suunnitellaan kahteen öljylämmityksellä toimivaan kohteeseen (Pärnälän päiväkeskus, Kallislahden koulu ). Lisäksi vireillä olevat uudisrakennushankkeiden
(Kirjasto, Asematien ja Kellarpellon päiväkodit) lämmityksessä selvitetään maalämpövaihtoehto. Rakennuskohtaisia hakelämpölaitoksia on kolmessa (3) kohteessa (WillaNuttu, Savonrannan koulu ja Nojanmaan koulu). Hakekaukolämmöllä toimivia kohteita on viisi (5). (Savonrannan Koskirinne, Päivärinne, Palvelutalo, Paloasema, Kunnantalo). Suunnitelmissa on Savonrannan terveyskeskuksen suorasähkölämpöjärjestelmän muuttaminen vesikiertoiseksi ja sen liittäminen hakkeella toimivaan lämpölaitosverkkoon.
Öljylämmitys on edelleen kolmessatoissa (13) kohteessa. Suunnitelmissa on
Kellarpellon koulun ja monitoimitalon öljylämmityksestä luopuminen, kun Kellarpellon päiväkodin tuleva paikka on selvillä. Suur-Savo Osakeyhtiön kaukolämpöverkossa on lähes kaikki kaukolämpöverkkoalueella sijaitsevat kiinteistöt
yhteensä kaksikymmentäseitsemän (27) rakennusta.
Edellä mainituissa luvuista puuttuu eräitä vähäistä energiatarvetta tarvitsevat ja
ulkopuolisen vuokralaisen käytössä olevat rakennukset.
Kuvassa 1 on esitetty toimitilapalvelun kulutusseurannassa olevien rakennusten
lämmöntarpeen jakaantuminen tilavuuksien mukaan.

4%3%

11 %

10 %

Hakekaukolämpö
Rakennuskohtainen hakelämpö
Öljylämmitys
Suur-Savo Oy:n kaukolämpö
Maalämpö

72 %

Kuva 1
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8. Raportointi huhtikuu 2011
8.1. Raporttimallit
KETS- sopimuksen mukaan kuntien tulee tehdä energiatehokkuussopimukseen
liittyvistä toimenpiteistä raportointi Motiva Oy:lle vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä ja vuonna 2011 virallinen koontiraportti vuosilta 2008 – 2010. Motiva
Oy:n raportointi tehdään nettiversiona ja siinä päivitetään tarkasteluvuoden toimenpiteet eri aihekokonaisuuksista esitettyihin kysymyksiin. Versiosta ei ole
mahdollisuus saada koottua raporttia tai vertailua energiasäästöjen onnistumisesta. Motiva Oy:n raportointiavun mukaan sellainen on kehitteillä ja jatkossa
saatavissa ohjelmasta suoraan.
KETS- sopimuksen mukaan sopimuksen tavoitteiden onnistumisesta raportoidaan myös kaupunginhallitusta, jota varten koottiin kaikista kaupungin hallintokunnista 15-sivuinen raportti toimenpiteistä, joita hallintokunnat olivat tehneet
vuosina 2008 – 2010. Raportti hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 10.5.2011
§ 155 ja merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksessa 16.5.2011 § 206.

8.2. Raportoinnin valmistelutyö ja kokoaminen
Motiva Oy:n lähtötietoina olivat kunkin KETS- sopimuksen toimintasuunnitelmassa ilmoitetut energiatiedot ja energiatehokkuuden varhaistoimenpiteet. Jokainen raportoija vastasi osaltaan tarvittavien tietojen päivittämisestä Motiva
Oy:n kyselyyn.
Raportoinnin valmistelu käynnistettiin järjestämällä kaikille vastuutahon edustajille yhteinen palaveri, jossa tutustuttiin Motiva Oy:n raportointiohjelmaan ja käytiin läpi ohjelman tallentamisen liittyviä ongelmia, ohjeistuksia, aikataulut ja sovittiin tehtäväjaoista. Vastuuhenkilöille järjestettiin seurantapalaveri 14.4.2011,
jossa tarkastettiin raportointitilanne ja selviteltiin vielä tietojen tallennukseen ilmenneitä ongelmia. Palaverivaiheessa raportointi oli sovitussa aikataulussa
kaikilla muilla lukuun ottamatta kolmea konsernin osaa (Innovaatiokeskus Oy,
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy, Kiinteistöyhtiö Linnala), joille Motiva Oy antoi lisäaikaa 6.5.2011 saakka. Kaupungin hallintokuntien raportointi tehtiin hal-
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lintokuntavastaavan ja toimitilapäällikön kanssa yhteistyössä, Savonlinnan Vesi
hoiti raportointinsa itsenäisesti suoraan.
Raportoinnin yhteydessä selvitettiin ja suurelta osin ratkaistiinkin siinä ilmenevät ongelmat. Kirjatut tiedot eivät tallentuneet ohjelmaan, mikä johtui osittain
teknisestä viasta ja osittain siitä, että tallennus jäi tekemättä jokaisen aihekokonaisuuden jälkeen. Katuvalaistuksesta ja liikuntapaikkojen energiakäytöstä ei
ollut mitattuja kulutustietoja, miltä osin ne arvioitiin useiden vuosien perusteella.
Arvioitavien tietojen tarkistamiseksi ja puutteellisten tietojen saamiseksi järjestettiin erillinen palaveri energiayhtiön edustajien kanssa.
Raportoinnissa oli mukana myös kaupungin konekeskus, joka ei ollut KETS sopimuksessa edes mukana. Luultavasti se oli jäänyt sinne kaupungin aikaisemmista energiasäästösopimuksista. Se sovittiin Motiva Oy:n kanssa poistettavaksi raportointivelvoitteista. Samoin vastuutahojen vastuuhenkilöiden tiedot eivät
olleet kaikilta osin ajan tasalla, myös ne korjattiin nykytilannetta vastaavaksi. Lisäksi ilmeni, että eräillä vastuutahoilla vuoden 2009 raportointi oli vielä keskeneräinen. Ohjelman ylläpitäjä avasi vuoden 2009 tiedot korjattavaksi. Puuttuvat
tiedot täydennettiin, minkä jälkeen se saatiin kuitattua valmiiksi. Ennen lopullisen raportin luovutusta käytiin se läpi vielä Motiva Oy:n vastuuhenkilön kanssa
ja tehtiin tarvittavat täydennykset.
Lisäksi järjestettiin kaupungin hallintokuntien kanssa omat koontipalaverit, joissa käytiin läpi jokaisen hallintokunnan toimintasuunnitelman tilannekatsaus.
Tiedot koottiin yhteiseksi raportiksi ”Kaupungin hallintokuntien vuosina 2008 –
2010 tehdyistä energiasäästävistä toimenpiteistä.” Raportti hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Se liitettiin erillisenä asiakirjana mukaan Motiva Oy:lle toimitettuun raporttiin.

8.3. Raportoinnin tarkoitus
Raportoinnin tarkoituksena on pysäyttää vastuutaho pohtimaan, analysoimaan
omia toimintoja, asetettuja tavoitteita ja toimintamalleja nimenomaan energiasäästön näkökulmasta. Yleensä investoinnit ja hankinnat suunnitellaan muusta
lähtökohdista. Jos tavoitteisiin ei päästy tai toimenpiteet ovat jääneet hoitamatta, saadaan raportoinnilla investoinneille ja hankinnoille suunnitelmallisuutta. tekemättömien töiden kirjaaminen kaikkien luettavaksi auttaa muistamaan.
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Kaupungin rakennuksien energiakulutukseen vaikuttaa hyvin monen hallintokunnan toiminnat ja motiivit. Yhteisesti koottu raportti edesauttaa yhteisen
päämäärän saavuttamisessa.
Lisäksi yhteinen raportti auttaa kaupungin ylintä johtoa ja päättäjiä seuraamaan
KETS- sopimuksen kokonaistavoitteen saavuttamista.

8.4. Raportoinnin analysointi
Raportin laatiminen koetaan lisätyönä etenkin, jos sillä ei ole suoranaista merkitystä ja kustannuksellista hyötyä hallintokunnan varsinaisen toiminnan kanssa.
Sen laatiminen vaatii asiantuntemusta ja tarvittaessa opastusta, ellei sitten vastuuhenkilö ole erityisen kiinnostunut energiasäästämisestä. Toimitilapalvelun tulostavoitteena ovat olleet jo vuosia muu muassa kaupungin kiinteistöjen energiasäästöt, joita mitataan konkreettisilla luvuilla. Tämän johdosta toimitilapalvelu
on kaupungin hallintokunnista paras asiantuntemus asiaan, tosin sielläkin sitä
hoidetaan muun työn ohessa ja aivan liian pienillä resursseilla.
KETS- sopimuksessa kaupunki on sitoutunut energiasäästäviin tavoitteisiin, mikä on yksityiskohtaisemmin sovittu vastuutahojen yhteisesti laaditussa toimintasuunnitelmassa. Jos toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jostakin
syystä jääneet toteutumatta, toimii raportointi hyvänä muistuttajana.
Raportoinnissa ilmenneet puutteet johtuivat monesta eri tekijästä, jotka saatiin
tämän raportoinnin yhteydessä selvitettyä. Olisi erityisen tärkeää, että kaikki
osapuolet hoitavat korjauksensa ja puutteensa sovitussa aikataulussa, muuten
on vaarassa turhaantuminen. Raportoinnin pitäisi olla motivoivaa ja siitä tulisi
olla konkreettista hyötyä vastuuhenkilölle omassa työssään.
Raportoinnin yhteydessä ilmenevät toteuttamatta jääneet toimenpiteet on syytä
arvioida, ovatko ne jääneet tekemättä tarpeettomina, määrärahan puutteesta
vai muusta syystä. Jos se todetaan kannattavaksi, tulee se hyvin perustellen
huomioida tulevissa suunnitelmissa ja ohjelmissa. Toimintasuunnitelma kuten
raportointimallikin ovat laadittu Motiva Oy:n yleismallin mukaisesti, jolloin kuntien yksiölliset toimenpiteet ovat saattaneet jäädä huomioimatta. Energiasäästön
saavuttaminen on pitkäjänteistä työskentelyä, mihin Motiva Oy:n raportointi on
toimiva välinne. Siinä tallentuu vuosien mittaan tehdyt toimenpiteet ja vuosittai-
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set energiakulutukset. Kun siitä saisi vielä seurantayhteyden tavoitesäästöihin,
palvelisi se mainiona apuvälineenä sopimuksen tekijälle itselleen ja valtakunnallisena kuntien jopa maakunnallisina keskeisenä energiaseurantajärjestelmänä.

9. Johtopäätökset raportoinnista ja sen laatimisen yhteydessä esille tulleista tehostamistoimista
Savonlinnan kaupungin konserni on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kiinteistöjensä,
vedentuotannon, urheilupaikkojen ja katualueiden energiasäästössä ja sitoutunut KETS- sopimusehtoihin jo varhaisessa vaiheessa. Kuntakonsernina sillä on
hyvät lähtökohdat vastata ”Toimintaohjelma ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017.” – ohjelman haasteisiin. ”Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpäästöistä ja laadukasta rakennettua ympäristöä, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön. Energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä: maankäytöstä, uudis- ja korjausrakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä.” (http://era17.fi/tausta). Kaupungin olisi hyödyllistä sitoutua strategiassaan entistä laajemmin KETS-sopimuksen tavoitteisiin ja
huomioida jo tulevat toimintaohjelmat.

1. <KETS- sopimuksen tavoitteet tulisi ottaa Savonlinnan konsernin strategiaan ja kaupungin toimialojen ja konserninosien tulostavoitteisiin nykyistä tarkemmin. Samalla tulisi ennakoida tilaohjelma ERA17 kuntavelvoitteet. Tällöin KETS toimintasuunnitelman vastuutahot kokisivat tavoiteseurannan ja siitä raportoinnin mielekkääksi ja motivoivaksi.

KETS- sopimuksen kustannussäästövaikutukset ovat mittavat. Tämän hetkisen
energiahinnan mukaan KETS- sopimuksen tavoitteen mukainen kustannussäätö koko konsernille olisi 400 000 euroa vuodessa ja yksinomaan kaupungin
omalle toiminalle 170 000 euroa vuodessa. Kun huomioidaan energianhinnan
vaihtelut ja viimeaikojen yli kymmenen prosentin energian hinnannousut vuodessa, ovat kustannussäästöt tulevaisuudessa nyt laskettua merkittävämmät.

14

Tilaohjelman ERA17 käyttöönotto tulee laajentamaan energiatehokkuuden
huomioimista myös liikenne - , maankäyttö – ja uusituvan energiakäytön osalle,
jolloin energian kustannussäästöt tulisivat koskemaan kaikkia kuntalaisia.

2. Kaupungille olisi edullista palkata oma energia-asiantuntija, jonka tehtävänä on KETS-sopimuksen tavoitteiden läpivienti koko kuntakonsernin
vastuuyksiköiden kanssa ja toimia tulevan Tilaohjelma ERA17 asiantuntijana sen tavoitteiden saavuttamisessa.

KETS- sopimuksen raportointi on hyvä seurantajärjestelmä, mutta sen hyödyntäminen on nykyisellään puutteellista ja raportointi koetaan turhauttavalta. Asiaa
helpottaa aikanaan Motiva Oy:n raportoinnin kehittyminen niin, ettei tarvitse
tehdä päällekkäistä raportointia kuntapäättäjille. Kaikki KETS kaupungit laativat
samanpohjaiset raportit, on tärkeää yhteiset koulutustilaisuudet ja tiedotustilaisuudet. Motiva Oy järjestää valtakunnalliset energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilöille kerran vuodessa. Tilaisuus on erittäin hyvä mahdollisuus jakaa
kokemuksia ja saada lisätietoa energiatehokkuuteen liittyvästä vaatimuksista ja
lainsäädännöstä.

3. Raportoinnissa ilmenneet sekä ohjelman ylläpitäjän että raportoijan tekemät virheet, puutteet ja viat tulee korjata sovitussa aikataulussa. Virallinen raportoija tulee olla tulostavoitteista vastaava henkilö. Motiva Oy
raportti voisi olla jatkossa talousarvion tulostavoitteiden seurantaraportti
ja liitettynä tilinpäätöstietoihin. Valtakunnallista koulutusta raportoinnin
toimivuudesta ja kehittämisestä pitää jatkaa ja tehdä sitä myös maakuntatasolla.

Raportointi on etupäässä selvityksiä, mikä toimintasuunnitelman energiaa säästävistä toimenpiteitä ja investointeja on tehty. KETS- sopimuksen allekirjoittaneet kunnat saavat avustusta näille investointeihin. Kuntien taloustilanteesta
johtuen hankkeen pääseminen investointiohjelmiin energiasäästöperustein on
vaikeaa.
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Savonlinnassa on pidetty energiasäästävissä laskelmissa 9 vuoden takaisinmaksuaikaa kannattavan investoinnin rajana. Kaupungin omistamissa kiinteistöissä on toteutettu ESCO- hankkeita neljässä kohteessa ( Uimahalli, Nojanmaan päiväkoti, Terveyskeskus, Pihlajaniemen koulu ) ja toteutuksessa on
Jäähallin valaistus. Kannattavaksi osoittautuneita toimenpiteitä on ilmennyt viidessä kohteessa (kaupungintalo, Keskikaupungin päiväkoti, Pärnälä, Kallislahden koulu, Savonrannan terveyskeskus), joita esitetään taloussuunnitelmiin
vuosille 2012 – 2013. Jo toteutettujen ESCO- hankkeiden jälkiseurannassa on
todettu, että takaisinmaksuajat ovat laskettua lyhyempiä. Kiihtyvä energiahinnan nousu lyhentää entisestään energiainvestointien takaisinmaksuaikoja. Rakennuksen ilmanvaihdon toimivuudella on todettu olevan erityisen suuri vaikutus rakennuksen energiakulutukseen. Näiden laitteiden kunnossapito ja niiden
tarvitsemat investoinnit ovat taloudellisesti ja ekologisesti kannattavia. Savonlinnan kaupungin omistamien rakennusten kaukovalvonnalla ohjattavien ilmanvaihtolaitteiden ohjelmat ja oheislaitteet ovat elinkaarensa lopussa.

4. Investointiohjelmiin esitetyt energiasäästävien investointien takaisinmaksuaika on syytä tarkistaa. Energiahinnan nousua on vaikeaa ennustaa, mutta tapauskohtaisen selvityksen perusteella investoinnin takaisinmaksuajaksi pitäisi hyväksyä jopa 15 vuotta. Jopa tästäkin korkeimpiakin takaisinmaksuaikoja, jos rakennuksessa joudutaan tekemään viranomaismääräysten mukaisia sisäilman laadun parantamiseen
liittyviä investointeja joka tapauksessa. Ilmanvaihtolaitteisiin liittyvät kuntoarviot ja sen perustella esitetyt investoinnit tulee hyväksyä tuleviin investointiohjelmiin.

10.

Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksen käynnistäminen

10.1 Sopimuksen sisältö
Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksessa tilojen käyttäjät houkutellaan kehittämään toimenpiteitä, joilla he pystyvät säästämään rakennuksen
energiaa (lämpö, vesi, sähkö). Palkkioksi tilan käyttäjä saa käyttöönsä 50 % rahaksi muutetusta energiasäästöstä. Sopimus tehdään laitoskohtaisesti ja jokaiselle tilan käyttäjän vastuutaholle annetaan tekninen tieto ja mahdollistetaan
energiaseuranta netin kautta. Sopimus tehdään kalenterikaudeksi kerrallaan.
Savonlinnan koulut ja päiväkodit ovat osallistuneet jo aikaisemmin 1990- luvulla
vastaavaan tapahtumaan, joka sai valtakunnallistakin huomiota. Asiaa esiteltiin
eri tilaisuuksissa ja koulutuksissa hyvänä esimerkkinä. Nyt solmitulla sopimuksella osallistuttiin Pohjoismaiden Energiakunta – kilpailuun. Valitettavasti emme
päässeet jakokilpailuun, mutta saimme kunniamaininnan, mahdollisuuden esitellä aineistoa alan koulutustilaisuuksissa ja saatiin oikeus käyttää Pohjoismaiden Energiakunta – logoa esittelyaineistoissamme.

Motiva Oy:n myöntämä logo käytettäväksi esittelyaineistoissa.

10.2. Sopimuksen käyttöönotto
Kouluilla ja päiväkodeilla on ollut lukukausi 2009 - 2010 kestävän kehityksen
teemavuosi, minkä yhteydessä on oppiaineissa keskitetty kestävän kehitykseen
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ja muu muassa energiasäästöön. Teemavuoden päätteeksi päätettiin järjestää
energiasäästökampanja, johon sisältyy motivoiva palkkio.
Sopimusta on käyty läpi rehtoreiden ja päiväkotien johtajien palavereissa. Lisäksi toimitilapalvelun energiatehokkuudesta vastaava henkilö käy laitoksen
johtajan kanssa läpi sen oman kiinteistön erikoispiirteet ja aikaohjelmat. Samalla on opastettu laitoksen johtaja ja henkilökunta seuraamaan oman kiinteistön
energiakulusta netin välityksellä.
Sopimuksen läpikäynti kiinteistökohtaisesti on viivästynyt, käyttöönotto kaikilta
osin tulee syyslukukauden 2011 alusta lukien.

10.3. Sopimuksen tarkoitus kouluissa ja päiväkodeissa
” Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä
turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Koulun tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua kestävään elämäntapaan. Kestävä
Kehitys, ekologinen ja taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävyys, otetaan huomioon koulujen opetussuunnitelmissa ja toiminnassa
oppilaiden ikätason mukaisesti. Aihepiiriä käsitellään eri oppiaineiden oppisisällöissä sekä kiinnitetään huomiota arjen käytänteisiin.”
( ote sivistysviraston opetuspäällikön raportista, kevät 2011).

10.4. Toimenpiteet koulussa
Koulujen toimenpiteet kestävälle kehitykselle:
-

”Yleinen huomion kiinnittäminen välillistä energiankulutusta vähentäviin toimintatapoihin, kuten kopiointi, lajittelu ja kierrätys, paperittomaan viestintään
siirtyminen huoltajien ja henkilökunnan välillä

-

Kestävän kehityksen opetuksen hyvien käytäntöjen kokoaminen muista päiväkodeista ja kouluista sekä netissä olemassa olevista materiaaleista päiväkoteja ja kouluja varten
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-

Ulkopuolisten energia- ja jätehuoltoyhtiöiden neuvojien/asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa

-

Kiinteistöjen lvi-teknisiin järjestelmiin tutustuminen huoltohenkilöstön toimesta, jolloin laitteiden teknisistä vioista (esimerkiksi vuotavat hanat) osataan raportoida välittömästi.

-

Kiinteistöjen energiankulutusmittareihin tutustuminen ja kulutuksen seuraaminen.

-

Huomion kiinnittäminen oman työpisteen yleiseen energiankäytön hallintaan
(valaistus, tietokoneet, tulostus).

-

Energiansäästökonsulttien kouluttaminen neuvomaan ihmisiä työpisteisiinsä.

-

Koulujen peruskorjaukset (Mertala 2009, Talvisalo 2010)”
( ote sivistysviraston opetuspäällikön raportista, kevät 2011).

10.5. Toimenpiteet päiväkodeissa
”Päiväkoteja kestävän kehityksen työhön kannustavat varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä monet kansalliset
ja kansainväliset lait ja sopimukset. (Suomi toteuttaa kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa). Sen mukaan 15 prosentilla päiväkodeista on
ulkoinen tunnus kestävän kehityksen työstään vuoteen 2014 mennessä.
-

Savonlinnan kaupungin KETS- ohjelma vuosille 2008 – 2016, lukuvuosi 2010
-2011 Kestävän kehityksen teemavuosi

-

Energiansäästökilpailu, jossa tarkkaillaan päiväkodin sähkön, lämmön ja veden kulutusta sekä jätteiden vähentämistä ja paperin säästöä. Kulutuksen
seurantaa käydään itseään vastaan.

-

lastentarhanopettajaliiton kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosina 2010
– 2012, nyt ekologinen kestävyys, KEKE - päiväkodissa vihkonen

-

Kasvaminen vastuuseen yhteisestä tulevaisuudestamme alkaa jo lapsena.
Kestävään kehitykseen liittyvien tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden oppiminen ja omaksuminen on myös varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä-> tukea
lasten kasvua kestävään elämäntapaan.
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Kaupunkimme KETS – ohjelmasta:
Päiväkodin arki ja toiminta järjestetään siten, että ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän ja että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon ja toiminnan toteuttamiseen.
-

kopiointia on vähennetty, jätteet lajitellaan ja kierrätetään

-

kierrätysmateriaalia hyödynnetään kuvallisen ilmaisun töissä

-

tyhjenneet rasiat, paketit, purkit, muovipullot lasten leikkeihin

-

paperi käytetään molemmilta puolilta, kaksipuoleinen tulostus

-

ollaan siirtymässä paperittomaan viestintään koteihin päin; blogit, sähköposti,
tekstiviestit

-

kirpputori, tavaran vaihtopäivä

-

perinteiset käsityömenetelmät

-

lapset huolehtivat valojen sammuttamisesta, aikuiset eivät aina!

-

WC – paperirullasta paloja lasten nenän pyyhkimiseen

Ulkopuolisten asiantuntijoiden (energia- ja jätehuoltoyhtiöiden neuvojat) hyödyntäminen opetuksessa
-

jäteneuvoja Lenni – lampaineen on vieraillut päiväkodeissa

-

Huoltohenkilöstön tutustuminen kiinteistön ( lämminvesi/vesi/ilmastointi (LVI)teknisiin järjestelmiin, Kiinteistöhuolto Savotek Oy:n sitouttaminen korjauksiin
(ote sivistysviraston varhaiskasvatuspäällikön koosteesta, kevät 2011)

10.6. Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksen tiedottaminen
Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksesta tiedottaminen katsottiin
erityisen tärkeäksi. Tavoitteena on, lapset ja oppilaat saadaan ymmärtämään
energiasäästön edut sekä ideoimaan uusia menetelmiä ja tapoja toimia. Savonlinnan kuntakonsernin energiatehokkuussopimuksesta laadittiin tiiviste Savonlinnan nettisivuille. Asialle haettiin julkisuutta julkaisemalla koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksesta artikkeli paikallisessa sanomalehdessä.
Laitoksen sisäinen tiedottaminen sovittiin tehtäväksi joko koulun ja päiväkodin
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info- televisiossa tai info-taululla. Tiedottamisen graafinen suunnittelu tilattiin
Savonlinnan taidelukion kuvaamataidon opiskelijoilta, mikä on vielä työn alla.
Kiinteistökäyntien yhteydessä todettiin, etteivät kiinteistöjen rakennusautomaation säädöt ja aikaohjelmat noudattaneet koulun käyttöaikoja. Tiedottaminen
koulujen lukujärjestyksistä ja poikkeavista tilakäytöistä ei tullut rakennusautomaation hoitajalle. Käynnistettiin kiinteistökierrokset, joissa käytiin läpi laitoksen
johtajan kanssa sisäilman laatuun ja rakennuksen ilmastointitekniikan käyntiaikojen toimivuuteen liittyvät asiat. Samalla sovittiin tiedonsiirrosta koulun ja
rakennusautomaation valvomon välillä. Kiinteistökäynnit ovat vielä kesken.

11.

Johtopäätökset koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksista
Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimus piti käynnistyä syksyllä 2011.
Sopimukset allekirjoitetaan toimitilapalvelun vastuuhenkilön kiinteistökäynnin
yhteydessä. Samalla opastetaan koulun henkilökunta seuraamaan omaa energiakulutusta netin välityksellä. Resursseista johtuvista syistä asiaan on tullut viiveitä ja tällä hetkellä kohteista noin puolet on käyty läpi.
1. Energiaseurannan ohjelmiston opastus laitoksen henkilökunnalle ja sopimuksen allekirjoitus tehdään tämän syksyn aikana ennen rehtoreiden ja johtajien syyskokousta. Samoin informointiin liittyvät tekemättömät työt tehdään syksyn aikana. Palkkio jaetaan tältä vuodelta riippumatta sopimuksellisista viiveistä siten, että se julkaistaan maaliskuussa 2012. Se lasketaan
laitoksen omien toimintamuutoksista tulevista energiasäästöistä. Jatkossa
pidetään kiinni asioiden hoitamisesta sovitussa aikataulussa.
2. Koulun lukujärjestys toimitetaan kiinteistön rakennusautomaatiosta vastaavalle kesäkuun loppuun mennessä. Lukujärjestyksestä poikkeavat käyntiajat ilmoittaa laitoksen johtaja suoraan valvomon hoitajalle. IV-koneiden
toimivuutta seuraa laitoksen henkilökunta sisäilman laadusta laaditun toimintamallin mukaisesti.
3. Suurempien laitoksien turvallisuusmääräykset vaativat yhteistä Info- taulua.
Sitä hyödynnetään myös KETS tiedottamiseen ja erityisesti lasten ja oppilaiden kehittämien energiasäästävien ideoiden tiedottamiseen. Pienemmis-
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sä laitoksissa informaatio hoidetaan info- taulun välityksellä. Informaatioon
liittyvät asiat hoidetaan kuluvan syksyn aikana.
4. Koulujen ja päiväkotien energiatehokkuussopimuksen käynnistämiseen liittyvät valmistelut tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä ja sopimus
käynnistetään täyspainoisesti kaikissa kohteissa vuoden 2012 alusta lukien.

12.

Lähdeaineistot:
Savonlinnan kaupungin ja TEM välinen Energiatehokkuussopimus KETS, joulukuu 2007
Savonlinnan kaupungin Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, syksy 2009
Opetuspäällikön laatima yhteenveto koulujen energiasäästötoimenpiteistä, kevät 2011
Varhaiskasvatuspäällikön yhteenveto päiväkotien energiasäästötoimenpiteistä,
kevät 2011
http://www.ymparisto.fi/
http://era17.fi/tausta

