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Työyhteisössä huomioitavia energiasäästö toimenpiteitä
Energiapalveludirektiivi asettaa jaksolla 2008 - 2016 Suomelle 9 %:n ohjeellisen
energiansäästötavoitteen. Säästöt voivat muodostua toimista, joilla nykyistä kulutusta
vähennetään tai toimista, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna
tilanteeseen ilman toimia. Savonlinnan kaupunkikonserni on allekirjoittanut Kuntien
Energiatehokkuussopimuksen (KTES) työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa
vuoden 2007 lopulla. Mukana kaupungin omien hallintokuntien lisäksi 16 konsernin
osaa. Sopimuksen mukainen energiakulutus on yhteensä noin 65.000 MWh / vuosi ja
mukana olevien rakennuksien tilavuus on 1,142 miljoona m3. Tämänhetkisen energiahinnan mukaan tavoitteen mukainen kokonaissäästö on noin 400 000 euroa /
vuosi.
Meillä on paljon tekemistä oman osuutemme saavuttamiseksi. Saatujen kokemusten
perusteella jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa merkittävällä tavalla käytössään
olevien tilojen energiakulutukseen ilman, että sillä vaarannetaan sisäilman laatua tai
olosuhteita heikennetään. Näin tavoitellaan jokaisen työtilan käyttäjän omaa vastuuta
yhteisen säästön tavoittamiseksi ja velvoitetta tehdä ilmoitus huomaamistaan ongelmista. Koulut ja päiväkodit ovat sopineet omat energiatehokkuussopimuksensa toimitilapalvelun kanssa palkkiota vastaan osana kestävän kehityksen teemavuotta ja se
etenee koulujen ja päiväkotien esittämien toimenpiteiden mukaisesti.
Olen koonnut seuraavassa eräitä yksikertaisia toimenpiteistä ja tarkistettavia asioita,
joilla on katsottu olevan merkitystä toimitilojen energiakulutukseen. Pyydämme, että
kiinnität huomiosi jäljempänä mainittuihin asioihin ja tarvittaessa ilmoittaisit meidän
vikailmoitukseen http://www.savonlinna.fi/asiointi.
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Lämmitys
Ikkunat tulee olla suljettuna lämmityskautena ja sulkijat tulee olla kiinnilukittuna. Liian
kylmästä tai kuumasta huonetilan lämpötilasta tehdään ilmoitus vikailmoitukseen.
Valaistus
Poistuessa työhuoneesta enemmän 5 minuutiksi, sammutetaan valot. Tilaisuuden
päädyttyä tulee viimeisimmän sammuttaa valot kokoustilasta ja yhteisistä tiloista.
Hehkulamppujen korvaaminen energiansäästölampuilla ja Led-valaistuksen asteittainen käyttöönotto.
Atk-laitteet
Tietokone ja oheislaitteet tulee sammuttaa työpäivän päätteeksi. Näytön voi sammuttaa pitempien taukojen ajaksi.
Tulostus ensisijaisesti verkkotulostimille ja mahdollisuuksien mukaan kaksipuoleisena. Tulostimista ja monitoimilaitteista tulee sammuttaa virta viikonvaihteen ajaksi.
Vesi
Vuotavista vesihanoista ja WC-pöntöistä tulee tehdä ilmoitus mahdollisimman pikaisesti vikailmoitukseen.
Ruokapalvelu ja siivous
Veden käytön vähentäminen uutta teknologiaa hyödyntäen. Kuljetusten minimoinnin
ja jätteiden vähentämien. Ruoanvalmistuksessa pyritään käyttämään lähituottajia
Pakkausjätteen vähentäminen
Autolämmitys
Ajastimien käyttö autojen lämmityksessä.
Hankinnat
Energialuokan huomioinen kaikissa hankinnoissa
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