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Tiivistelmä

Kunnan energiankulutus oli vuonna 2017 35,3 GWh koostuen 17,7 GWh
lämmönkäytöstä ja 17,6 GWh sähkönkäytöstä.
Sähkön, lämmön ja veden maksut yhteensä vuonna 2017 olivat 3,26
miljoonaa euroa. Energiatehokkuustyön ansiosta saatavat säästöt ovat noin
400 000 euroa/vuosi.
Energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteesta saavutettiin vuoden 2016
loppuun mennessä 72 % eli noin 1700 MWh/vuosi.
Vuonna 2017 solmittiin uusi sopimus, jonka tavoitteena on 7,5 %:n vuotuiset
lisäsäästöt vuoteen 2025 mennessä

Kangasalan kunnan energiatehokkuustyön perustana on ollut vuonna 2009 solmittu
energiatehokkuussopimus. Vuonna 2017 solmittiin uusi sopimus, joka on voimassa vuoteen 2025.
Energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteesta saavutettiin vuoden 2016 loppuun mennessä 72
% eli noin 1700 MWh/vuosi. Energiatehokkuussopimuksen mukaisten laskennallisten säästöjen
lisäksi tehtiin runsaasti muita energiatehokkuutta parantavia tai ilmastopäästöjä ja
energiakustannuksia vähentäviä toimenpiteitä.
Vuonna 2017 julkisten palvelurakennusten, ulko- ja katuvalaistuksen, keittiöiden sekä vesi- ja
jätevesihuollon yhteenlaskettu energiankulutus oli 35,3 GWh. Kokonaiskulutus koostui 17,7 GWh:n
lämmönkäytöstä ja 17,6 GWh:n sähkönkäytöstä. Molemmat kulutukset kasvoivat hieman vuodesta
2016.
Sähkön, lämmön ja veden kulut yhteensä vuonna 2017 olivat 3,26 miljoonaa euroa. Tämä on
hieman enemmän kuin vuonna 2016, mutta edelleen vähemmän kuin huippuvuonna 2012.
Energiankulutuksen kannalta tärkeimpien konserniyhtiöiden tiedot on esitetty niitä koskevien
lukujen alla. Liikennepolttoaineita ja uusiutuvalla energialla tuotettua lämpöä ei tilastoitu.
Välittömään energiankulutukseen vaikuttavien toimenpiteiden lisäksi Kangasalla tehdään kaikilla
palvelualueilla laaja-alaista ja pitkäjänteistä kestävään kasvuun, energiatehokkuuteen ja
ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävää koulutusta, suunnittelua ja toteutusta.
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JOHDANTO

Kangasalan kunnan Onnistumissuunnitelma - kuntastrategia 2020:ssa todetaan mm., että
”Kangasalan kunta luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle
kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein.”
Energiatehokkuus- ja ilmastotyöllä on merkitystä kunnan imagolle aikaansa seuraavana, kestävää
kehitystä ja vastuullista tulevaisuustyötä tekevänä asuinpaikkana.
Kangasalan kunta solmi vuonna 2009 Kuntien vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen
(KETS). Sopimusjärjestelmään liittyessään Kangasala sitoutui ohjeelliseen 9 %:n energiankäytön
tehostamiseen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen tueksi
laadittiin energiatehokkuuden toimintasuunnitelma. Tavoitteista saavutettiin vuoden 2016 loppuun
mennessä 72 %. Lisäksi ilmastopäästöjä vähennettiin lämmitysmuotojen vaihdoksilla ja käyttöön
liittyvillä energiatehokkuustoimenpiteillä.
Uuden jatkokauden (2017-2025) sopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 5.6.2017.
Energiatehokkuustyötä jatkettiin keskeytyksettä sopimusten välissä.
Sopimuskautena 2009-2016 kunnan ilmastotyöhön vaikutti merkittävästi vuonna 2010 hyväksytty
Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian seudullisesti toteutettu vaikuttavuuden arviointi,
esiteltiin kunnanhallitukselle 9.1.2017. Uuden seutustrategian ilmastotavoitteita valmisteltiin
vuoden 2017 aikana.
Energiatehokkuus- ja ilmastotyötä on toteutettu näiden sopimusten ja sitoumusten pohjalta
poikkihallinnollisena yhteistyönä. Seututason yhteistyö on myös ollut merkittävässä asemassa.
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1. Sopimusten toimeenpano, toimintasuunnitelma ja raportointi

Energiatehokkuustyön tuloksena Kangasalan kunnassa säästetään noin
400 000 euroa /vuosi.
Energiatehokkuustyön lähtökohtana on tavoite toimia kestävästi.
Toimenpiteiden valinnassa kustannustehokkuus on tärkeä tekijä.
Energiatehokkuussopimus on Kangasalan kunnassa ollut toiminnan perusta.
Rinnan sen kanssa on toteutettu seudullista ilmastostrategiaa ja muita
samankaltaisia tavoitteita sisältäviä sopimuksia.

Vuodesta 2011 alkaen on Kangasalla raportoitu vuosittain energiatehokkuustyön kehittymisestä
kunnanhallitukselle. Raportointi tehdään mahdollisimman yhteneväisesti muiden seudun kuntien
kanssa.
Kangasala raportoi myös energiatehokkuudesta myös Motivalle ja kuntaliitolle.
Energiatehokkuustyön ohella toteutetaan seudullisia strategisia ilmastotavoitteita.

1.1.

Energiatehokkuustyön tavoitteet

Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on energiatehokkuustyön perusta. Uuden
sopimuskauden toimintasuunnitelmaa valmisteltiin seudullisesti vuoden 2017 aikana.
Ilmasto- ja energiatehokkuustyössä kyseessä on ensisijaisesti moraalinen velvoite toimia
kestävästi, mutta taloudellisten realiteettien ja kustannustehokkuuden huomioiminen on
välttämätöntä.
Energiatehokkuus- ja ilmastotyö ovat tuottaneet Kangasalla taloudellisia säästöjä.
Energiatehokkuustyön tuloksellisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat mm:
- Energiatehokkuuden parantaminen ja säästöjen saavuttaminen vaatii aina myös resursseja:
varoja investointeihin sekä henkilöresursseja investointien toteuttamiseen. Myös saavutetun
säästön ylläpito edellyttää osaavia henkilöstöresursseja.
-Merkittävä osa muusta kuin kiinteistöjen suorasta kulutuksesta liittyy oleellisesti laajempiin
seudullisiin tai valtakunnallisiin ratkaisuihin
- Kunnan päätöksentekijöiden asenteet ovat tärkeitä onnistumisen kannalta
- EU:n tiukentuvat vaatimukset ja ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimat sitoumukset edellyttävät
myös kunnilta vaikuttavampia toimenpiteitä, jotka usein tarkoittavat myös merkittäviä taloudellisia
panostuksia.
- Kiinteistöjen terveellisten olosuhteiden takaaminen voi olla ristiriidassa lyhyen tähtäimen
energiatehokkuuden kanssa.
- Tekniikan kehittyminen lisää mahdollisuuksia mutta vaatii myös kasvavia panostuksia
osaamiseen ja kehitystyöhön.
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1.2.

Energiatehokkuustyön organisointi

Energiatehokkuustyön organisoinnista on vastannut poikkihallinnollinen työryhmä.
Energiatehokkuustyöryhmän jäsenet 2017:
1. Tuomo Antila, ympäristöpäällikkö, ympäristönsuojelu, Tekninen keskus
2. Toni Haapala, hyvinvointipalvelujen talousjohtaja, Sosiaali- ja terveyskeskus
3. Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Tekninen keskus
4. Niina Kettunen-Niemi, varhaiskasvatuksen suunnittelija, varhaiskasvatus, Sivistyskeskus
5. Antti Kytövaara, toimitusjohtaja, Kangasalan Vesi –liikelaitos
6. Marja Mattila, opetuskoordinaattori, Sivistyskeskus
7. Seppo Mäkelä, sähköinsinööri, talonrakentaminen, Tekninen keskus
8. Kirsti Raulo, energia-asiantuntija, kiinteistöjen ylläpito, Tekninen keskus
9. Timo Harra, rakennuttaja, talon rakentaminen ja suunnittelu, Tekninen keskus
10. Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, Strateginen johto, (pj)
11. Jussi Tikkanen, sähköinsinööri, yhdyskuntatekniikka, Tekninen keskus
12. Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, kaavoitus, Tekninen keskus
13. Risto Santala, talotekniikkateknikko, talonrakentaminen, Tekninen keskus
14. Rissanen Olli, kiinteistöinsinööri, Tekninen keskus
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1.3. Energiatehokkuustyön taloudellinen seuranta

Sopimuskautena toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden avulla
saavutetaan noin 160 0000 euron säästöt vuodessa
Lisäksi öljy- ja sähkölämmityksen korvaaminen puupelletillä ja kaasulla
säästää noin 100 000 euroa vuodessa ja peruskiinteistönpidon jatkuvalla
seurannalla ja säädöillä säästetään noin 140 000 euroa vuodessa.
Toimenpiteet vähentävät CO2-pääästöjä noin 1300 t/ vuosi.

Vuosina 2007-2012 kunnan energiahankinnan menot nousivat keskimäärin 17 % vuodessa.
Vuonna 2013 sekä lämmön että sähkön menot ensimmäistä kertaa vähentyivät, ja sen jälkeen
kustannukset ovat pysyneet suunnilleen samoina, ja vuosina 2016-2017 kääntyneet lievään
nousuun, mutta ovat edelleen alle vuoden 2012 kustannusten.

Kustannuksiin vaikuttavat energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi energian hinnan vaihtelut, eri
vuosien lämmitystarve ja kulutuskohteiden lisääntyminen kaupungin kasvaessa.
Liitteessä 2 on tarkempaa tietoa taloudellisen seurannan yksityiskohdista.
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1.2.1. Toteutuneita taloudellisia säästöjä
Energiatehokkuussopimuksen mukaiset säästötoimenpiteet
Sopimuskaudella 2009-2016 Kangasalan kunnan säästötavoitteena oli
energiatehokkuussopimuksessa 9 % sopimuksen alaisesta energiankulutuksesta eli 2400 MWh.
Tästä saavutettiin 72 % eli 1728 MWh.

Vuoteen 2017 mennessä kirjattujen säästötoimenpiteiden taloudellinen säästövaikutus on
noin 160 000 euroa vuodessa.
Vuonna 2017 solmittiin uusi sopimus, jossa tavoitteena on 7,5 % kumulatiivinen säästö vuoteen
2025 mennessä, eli yhteensä 2603 MWh. Nykyisillä hinnoilla tämä tarkoittaa noin 220 000 euron
säästöjä.
Lisää säästötoimenpiteistä liitteissä 3 (kiinteistöt) ja 4 (katuvalot).
Muiden säästötoimenpiteiden taloudelliset vaikutukset
Energiatehokkuustoimenpiteiden mukaisiksi säästöiksi voidaan raportoida vain tietyllä tavalla
lasketut toimenpiteet. Niiden lisäksi on paljon energiatehokkuuden toimenpiteitä ja ylläpitävää
toimintaa, joilla on huomattavaa vaikutusta sekä energiankulutukseen että taloudellisiin säästöihin.
Osa niistä liittyy jokapäiväiseen käyttötekniseen toimintaan, ja niiden tarkka raportointi on
mahdotonta. Niiden vaikutus kuitenkin näkyy toteutuvassa energiankulutuksessa.
Lämmöntuotannon muutokset, joita Kangasalan kunnassa on sopimuskautena toteutettu useita,
säästävät rahaa sekä vähentävät CO2-päästöjä. Ne eivät kuitenkaan pienennä energiankulutusta,
joten niitä ei voida sisällyttää energiatehokkuussäästöihin. Vuosina 2011-2016 toteutetut
muutokset öljystä pellettiin ja kaasuun tuottavat yli 100 000 euron vuotuiset säästöt. Säästöt
olisivat selvästi suuremmat, mikäli öljyn hinta olisi muutaman vuoden takaisella tasolla.
Maankäytön ja kaavoituksen toimenpiteiden säästöt eivät suoraan näy kunnan menoissa.
Ilmastostrategian vaikutustenarvioinnin mukaan maankäytön ja kaavoituksen toimenpiteet
kuitenkin tuottavat myös merkittäviä kustannussäästöjä. Näiden vaikutusten kustannustarkasteluja
pyritään kehittämään tulevaisuudessa.
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1. Maankäyttö ja kaavoitus
Seudullisten tavoitteiden, eli rakennesuunnitelman 2040 ja sen
toteuttamisohjelman, mukaisesti täydennysrakentamisen mahdollistavat
osayleiskaavat on laadittu koko nauhataajaman alueelle. Kangasalan
strateginen yleiskaava hyväksyttiin, siinä on määritelty maankäytön tulevat
kehittämisen painopisteet.
Keskustan ja aluekeskusten rakentamishankkeita on edistetty.
Lamminrahkan alueen asemakaavasuunnittelussa on päätavoitteena ollut
taloudellinen ja tiivis rakenne sekä toteuttamiskelpoiset energiaratkaisut.
MAL -aiesopimukset (maankäyttö, asuminen ja liikenne) ovat ohjanneet maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamista tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan. Kangasalan
kymppiohjelma on ohjannut maankäytön, infran ja palvelujen toteuttamista.
Tonttien luovutukseen liittyvissä kilpailuissa sekä tonttien ostajien tontti-illoissa on tuotu esiin
energiatehokkuuteen liittyviä suunnitteluratkaisuja.
Taloudelliset vaikutukset
Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito on taloudellista. Tiivis ja
toiminnoiltaan sekoittunut yhdyskuntarakenne antaa hyvät mahdollisuudet arkiliikuntaan. Kävelyn
ja pyöräilyn edistämisen vaikutukset näkyvät kuntalaisten terveydessä. Liikkumisen terveyshyödyt
ovat niin merkittäviä, että houkuttelevat kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat hyvä investointi.
2016 ja 2017
Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2016-2019 allekirjoitettiin.
Kaupunkiseudun yhteiset maapoliittiset toimintatavat hyväksyttiin. Toimintatavat edistävät
täydennysrakentamista, keskustojen kehittymistä sekä yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja
taloudellisuutta.
Kangasalan strategista yleiskaava hyväksyttiin, jossa ennakoidaan yhdyskunnan ja yhteiskunnan
muutoksia pitkälle tulevaisuuteen. Nauhataajaman alueella väestönkasvu oli voimakasta. Vuonna
2016 Kangasalan asuntotuotannosta 76 % sijoittui kävely- ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle.
Kaavoitus on osallistunut Vuorekseen liittyviin Retu-työpajoihin, joissa on tutkittu omakotitalojen
yhteisten lämpöjärjestelmien mahdollisuuksia. UEKK:n työpajoissa käytiin läpi kaavoittajan keinoja
vaikuttaa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energiamuotojen käyttöön.
Seuranta
-MAL–sopimuksen toimenpiteiden edistymistä ja toteutumista seurataan
-Omakotitalojen ja asuntojen sijoittumista seurataan
Vastuutaho ja lisätietoja
Kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen ja Lamminrahkan projektipäällikkö (sij.) Susanna
Virjo; Paikkatieto ja mittaus: geodeetti Juha Iivonen
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2. Liikenne ja liikkuminen

Kevyttä liikennettä edistetään Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn
edistämissuunnitelman mukaisesti
Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet, palvelutasoa on
parannettu ja lippu-ja tariffijärjestelmä uudistettu seudullisesti.
Koulukuljetuksissa on saavutettu säästöjä sovittamalla koulujen
lukujärjestyksiä kuljetuksille sopivammiksi ja yhteistyössä linjaliikenteen ja
muiden kuljetuksia tilaavien tahojen kanssa.

2.1.

Liikennesuunnittelu

Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman seurantaa on tehty. Siinä on tuotu esiin mm.
työmatkaliikkumisen ohjaus ja verkoston parantamishankkeet. Rahoitusta ei saatu markkinointiin.
Vuonna 2016 parannettiin pyöräilyn seudullista laatukäytävää Vatialassa. Uusia jalankulku- ja
pyöräteitä rakennettiin Lemetyntielle ja Artturintielle sekä tehtiin peruskorjaus kävely- ja pyöräilyyhteydelle Annalantieltä Kaarina Maununtyttären tielle. Vuonna 2017 Myllystenpohjantien kävelyja pyörätie sekä muita pienempiä kohteita kunnostettiin.

2.2.

Logistiikka

Koulukuljetuksissa on pystytty säästämään kymmeniä tuhansia ajokilometrejä vuodessa (esim.
vuonna 2016 yli 40.000 km, CO2-päästöjen vähenemä noin 11t). Liitteessä 7 on esitetty vuoden
2016 osalta, miten säästöt on saavutettu.
Koulukuljetusten kehittämisohjelman mukaisesti tavoitteena on ollut säästää ajokilometrejä
karsimalla taksien ja linja-autojen päällekkäistä liikennettä, sekä yhdistää koulukuljetuksia entistä
enemmän palveluliikenteeseen ja kehitysvammahuollon kuljetuksiin.
Oppilaiden ensijaiseksi kuljetusmuodoksi asetettiin linjaliikenne v. 2011. Taksikuljetus järjestetään
vain, jos:
- linjaliikenne puuttuu tai sen reitit ja aikataulut ovat koulukuljetukseen soveltumattomat
- oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään linjaliikennettä
- tien vaarallisuuden perusteella (Vt 9 Jyväskyläntie ja Vt 12 Lahdentie).
Mikäli kuljetus järjestetään taksilla, kuljetus järjestetään ns. keräilypaikoilta. Koulukuljetus taksilla ei
tarkoita ovelta ovelle- kuljetusta. Taksikuljetuksia pyritään yhdistelemään aina, kun mahdollista.
Yksittäiskuljetuksia pyritään välttämään.
Lisätietoja: Liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen
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4. Rakennukset ja rakentaminen (kunnan kiinteistöt)

Uudet rakennukset on suunniteltu energiatehokkaiksi.
Kiinteistönhoidossa energiatehokkuutta on parannettu jatkuvasti
kulutusseurannan ja koulutuksen avulla.
Energiatehokkuusinvestointeja on toteutettu vuosittain. Lämmöntuotannon
muutoksia on tehty yhteensä kahdeksaan kiinteistöön.
Säästöt ovat noin 280 000 euroa vuodessa. CO2-päästöt ovat pienentyneet
noin 1000 tonnia/vuosi.

Tavoite ja toimintatapa
Kiinteistöjen energiatehokkuustyötä tehdään kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon kiinteistöjen
olosuhteiden parantaminen, sisäilman ja muiden olosuhteiden turvallisuus ja terveellisyys.
1. Uudet rakennukset pyritään rakentamaan mahdollisimman energiatehokkaiksi
2. Energiatehokkuusinvestointeja olemassa oleviin rakennuksiin selvitetään aktiivisesti, ja niitä
pyritään tekemään mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja yhdistämään ne muihin
saneerauksiin ja peruskorjauksiin.
3. Kulutusseurannan kattavuutta ja tarkkuutta kehitetään jatkuvasti.
4. Ylläpitoa ja kiinteistönhoitoa kehitetään jatkuvasti palvelemaan myös energiatehokkuustyötä.
5. Käyttäjät pyritään innostamaan ja kouluttamaan energiatehokkuuden parantamiseen.
Nykyinen välitön energiankulutus
Liitteessä 3 taulukoituna kiinteistöjen kulutustietoja vuosilta 2011-2017. Vuonna 2017 tehtiin päätös
ilmanvaihdon jatkuvasta käytöstä. Kustannusvaikutuksiksi arvioidaan 300 000-400 000 euroa
vuodessa.
Toteutuneet toimenpiteet
Vuosina 2009-2016 toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä ja lämmöntuotannon
muutoksista. saadut säästöt ovat olleet yhteensä noin 280.000 euroa vuodessa.
Vuonna 2017 valmisteltiin useiden öljy- tai sähkölämmityskohteiden energiankulutuksen
pienentämistä ilma-vesi-lämpöpumpuilla tai älykkäällä ohjausjärjestelmällä, toteutukset kuitenkin
jäivät vuoden 2018 puolelle. Lisäksi Ruutanan koululla ja keskusterveysasemalla toteutettiin
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton parannuksia, joiden yhteenlaskettu säästö on noin
52 MWh/vuosi. (noin 3300 euroa / vuosi).
Vastuutaho ja lisätiedot
Energia-asiantuntija Kirsti Raulo, puh: 0401336268
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5. Sähkönkäyttö
Kangasalan kunnan sähkön käytön vuositilastot 2005-2017 liitteessä 5.
5.1 Katuvalaistus

Katuvalaistusta rakennetaan ja peruskorjataan käyttäen vain LED-valaisimia.
Kulutusseurantaa kehitetään jatkuvasti.
Siirrytään käyttämään keskitettyä etäohjattavaa ohjausjärjestelmää, johon
voidaan käyttää myös liiketunnistusta ja himmennystä sekä muita
lisäsäästöjä mahdollistavia ohjauksia.
Tavoitteena energiatehokas ja helppokäyttöinen sekä turvallisuutta parantava
katuvalaistuverkko.

Tavoite ja toimintatapa
Kangasalan kunnan katuvalaistusverkon vuonna 2014 laadittua kehittämis- ja
saneeraussuunnitelman mukaista investointiohjelman toteutusta jatkettiin vuosina 2016 ja 2017.
Suunnitelman mukaan kaikki katuvalaistusverkon elohopeahöyrylamput poistuvat käytöstä vuoden
2019 loppuun mennessä, ja keskuksista noin 80-90 % on etäohjauksen piirissä. Vuodesta 2016
alkaen kaikki uudet asennettavat valaisimet ovat LED-valaisimia.
Kulutusseurannan kattavuutta ja tarkkuutta kehitetään jatkuvasti.
Tavoitteena on rakentaa Kangasalan kunnan katuvalaistusverkosta energiatehokas ja
helppokäyttöinen. Nämä tavoitteet saavutetaan tekemällä investointipäätöksiä, joiden perustana on
elinaarikustannusten minimointi ja keskitettyyn katuvalaistuksen ohjaukseen siirtyminen.
Nykyinen välitön energiankulutus ja toteutuneet toimenpiteet
Liitteessä 4 on tarkempaa tietoa katuvalojen energiankulutuksesta ja toteutuneista säästöistä.
Seuranta
Kangasalan kunnan kokonaisenergian käyttö on 17.7 GWh, josta ulkovalaistuksen (kadut, tiet,
puistot) osuus on noin 2.5 GWh eli 17 %.
Vastuutaho ja lisätiedot
Sähköinsinööri Jussi Tikkanen, puh: 0401336344
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6. Koulutus, viestintä ja mediayhteistyö

Vuosina 2015-2016 toteutettiin laaja uusiutuvan energian kuntakatselmus
yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa
Henkilökunnalle on järjestetty energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta
seutuyhteistyönä.
Tiedotus mediassa on keskittynyt paikallislehtiin.
Kuntalaisten aktivoiminen yhteistyössä muiden sektorien ja erilaisten
projektien kautta.
kuntakatselmus ja TARMO+
6.1. Yleinen koulutus, viestintä ja mediayhteistyö
Tavoite ja toimintatapa
Kunnan henkilöstöllä tulee olla omaan toimintaansa liittyen osaaminen ja valmius energian
tehokkaaseen käyttöön. Seudullisesti on toteutettu myös tietyille ammattiryhmille kohdennettua
koulutusta.
Kuntalaisille tarkoitettua koulutusta ja tiedotusta on järjestetty ensisijaisesti yhteistyössä erilaisten
projektien ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi mm. rakennusvalvonta tiedottaa uusille rakentajille
energiatehokkuusasioista.
Kuntalaisille suunnatussa tiedotuksessa on toimittu yhteistyössä järjestöjen kanssa mm. Ilmankosprojektissa, yleisötilaisuuksien järjestämisessä, Earth Hour -tapahtumassa.
Toteutuneet toimenpiteet
Kangasalan kunta oli mukana seudun kuntien asukkaille suunnatussa Ilmankos-tiedotusprojektissa
vuosina 2012-2013
Henkilökunnan koulutus, ateria- ja siivouspalvelujen henkilökunta v. 2013, kiinteistönhoitajat v.
2015.
Yhteistyö muiden sektorien kanssa esim. yleisötilaisuuksien järjestämisessä.
Uusiutuvan energian kuntakatselmus 2015-2016.
Tiedottaminen kunnan sisäisesti, esitteen laatiminen 2017.
Mediat
Näkyvyys mediassa on keskittynyt erityisesti paikallislehteen (Kangasalan sanomat), jossa on
julkaistu säännöllisesti energiatehokkuustyötä koskevaa aineistoa.
Verkossa tapahtuva toiminta: Kunnan nettisivuilla on oma sivustonsa kestävälle kehitykselle ja
energiatehokkuudelle. Sivuilta löytyvät energiatehokkuuteen liittyvät toimenpideohjelmat ja raportit.
Lisäksi nettisivuilla on tiedotettu erilaisista tapahtumista.
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6.2. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus

Osana laaja-alaista osaamista Kangasalan kaupungin opetussuunnitelmissa
ja varhaiskasvatussuunnitelmassa on osallistuminen, vaikuttaminen ja
kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Vihreä lippu on mm. päiväkotien ja koulujen toimijoiden kestävän kehityksen
ohjelma, johon useat Kangasalan koulut ja päiväkodit osallistuvat
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden arjen toiminnassa huomioidaan
ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän
elämäntavan välttämättömyys. Arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään
vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön.

Tavoite ja toimintatapa
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia,
kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Lapsille ja nuorille opetetaan
tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Lasten ja nuorten sekä henkilöstön ympäristötietoisuutta sekä
aktiivisuutta kestävään elämäntapaan lisätään.
Opetuksen ja kasvatuksen sisällöt perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelmaperusteisiin ja
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka on sisällytetty Kangasalan kaupungin
opetussuunnitelmiin ja Kangasalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Ne toteutuvat laajaalaisen osaamisen periaatteiden mukaisesti eri oppimisen alueilla. Opetus ja kasvatus ovat entistä
enemmän eheyttävää. Tämä edellyttää sellaista pedagogista lähestymistapaa, jossa tarkastellaan
todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina.

Toteutuneet toimenpiteet
Energian ja luonnonvarojen säästäminen toiminnassa on toteutunut muun muassa roskien
lajitteluna, kierrätysmateriaalien käyttönä opetuksessa, valojen ja tietokoneiden sammuttamisena
tiloista, joissa ei oleskella, hukkapaperin välttämisenä ja jätteiden lajitteluna. Yksiköt osallistuivat
vuosittaiseen valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon.
Yksiköt tekevät myös yhteistyötä rakentamisen palvelualueen ja huoltohenkilöstön kanssa arjen
toiminnoissa ja sähköisen järjestelmän kautta.
Henkilökunnalle on järjestetty yleistä koulutusta ympäristökasvatukseen liittyen.
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Kehityshankkeet ja seutuyhteistyö
Yhteistyötä luontokoulutoiminnassa on tehty vuonna 2016 Luontokoulu Tikankontin kanssa.
Toimintaan on sisältynyt koulutusta henkilöstölle kestävän kehityksen toiminnasta sekä
neuvontapalvelua. Tursolan koulussa on aloitettu vuonna 2017 pilottikokeiluna
ympäristökasvatuspainotteinen Menninkäisen metsäkoulu 1-2 luokkien oppilaille.
Kestävän kehityksen toimintasuunnitelmia on laadittu Kangasalan kouluille.
Yksiköt ovat tehneet yhteistyötä myös mm. Ekokumppaneitten ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa.
Vihreä lippu on kasvatusalan kansainvälinen ympäristömerkki sekä mm. päiväkotien ja koulujen
kestävän kehityksen ohjelma, jonka kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena Vihreän
lipun käyttöoikeuden. Sen on Kangasalla saanut 2 päiväkotia ja 2 koulua. Tämän lisäksi muutama
yksikkö on lähtenyt tavoittelemaan Vihreää lippua.
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus ovat tehneet yhteistyötä ympäristökasvatuksen
toteuttamiseksi.
Seuranta
Kestävän kehityksen suunnitelma on osana lukuvuosittaista työsuunnitelmaa, jota säännöllisesti
vuosittain arvioidaan.
Vastuutaho ja lisätietoja
Sivistyskeskus, opetuskoordinaattori Marja Mattila ja varhaiskasvatuksen suunnittelija Niina
Kettunen-Niemi
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7. Energiatehokkuuden kannalta olennaisia konserniyhteisöjä

7.1. Kangasalan Lämpö Oy: Energiantuotanto

Taloudellisesti tuotettua puhdasta energiaa - luontoa säästäen ja
tulevaisuutta ajatellen
Kaukolämmön tuotannon polttoainevalinnat ovat merkittäviä koko
Kangasalan kaupungin ilmastopäästöjen kehityksen kannalta: Uusiutuvaa
energiaa on käytetty vuodesta 2015 Riun-Pikonlinnan kaukolämpöverkossa
ja keskustan verkon biolämpölaitos on suunnitteluvaiheessa ja valmistunee
2020.
Energiatehokkuutta edistetään kaukolämpöverkon ja kaasuverkojen
toimintaa optimoimalla ja häviöitä vähentämällä.
Tulevaisuuteen valmistaudutaan uusille asuinalueille laajentumalla ja
toimintamalleja kehittämällä.

Esimerkkejä toimenpiteistä:
Pikonkankaan lämpökeskuksen kaukolämpöpumppauksen moottorit uusittu
energiatehokkaammiksi (2013)
Kaukolämpöpumppaus on muutettu mitattuun paine-eroon perustuvaksi (2013).
Kirkonkylän ja Suoraman kaukolämpöverkkojen yhdistäminen (2013)
Pikonlinnan kiinteistöjen ja Riun kaukolämpöverkostojen yhdistäminen (2014)
Osallistuminen seudulliseen uusiutuvan energian kuntakatselmukseen (2015-2016)
Riun biolämpölaitos (2015)
Vatialan ja Latoniityn ja Lentolan kaukolämpöverkkojen yhdistämiset (2016)
Vatialan lämpölaitos tuottaa koko läntisen alueen kaukolämmön uusimpana ja hyvällä
hyötysuhteella. Latoniitty ja Lentola siirtyivät varalaitoksiksi. (2016)
Keskustan ja Mäntyveräjän kaukolämpöverkkojen yhdistäminen. Pikonkankaan lämpölaitos tuottaa
koko keskustan alueen kaukolämmön. Mäntyveräjän lämpölaitos poistettu käytöstä (2017).
Kehityshankkeet
Keskustan kaukolämpöverkon biolämpölaitoksen rakentaminen
Lamminrahkan alueen energiahuollon suunnittelu
Lisäksi Kangasalan lämpö on osallistunut useisiin selvityksiin, joissa on pyritty edistämään
biokaasun tuotantoa ja jakelua Kangasalan alueella
Tuotantotiedot
Kaukolämpö (GWh)
Maakaasu (GWh)
Maakaasulla tuotetun
kaukolämmön hyötysuhde

2012
76
54
87,2 %

2013
70
53
87,7 %

2014
72
51
88,7 %

2015
73
42
87,1 %

2016
82
44
87,9 %

2017
85
44
88,6 %

Vastuutaho ja lisätietoja: Kangasalan Lämpö Oy, toimituisjohtaja Pekka Lehtonen
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7.2. Kangasalan Vesi -liikelaitos

Verkostoihin ja laitoksiin on lisätty kulutusmittarointia, josta saadun tiedon
avulla voidaan toimenpiteitä optimoida tarkemmin.
Kulutusseurantaa kehitetään jatkuvasti.
Energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelua ja käyttöönottoa jatketaan
edelleen osana vesilaitoksen normaalia toimintaa

Tavoite ja toimintatapa
Vesihuoltoverkoston saneerauksien ansioista vuotovesien määrä on pystytty pitämään hallinnassa
ja osin jopa vähentämään. Vuonna 2015 käynnistettiin viemäriverkoston mallinnus, jonka avulla
saadaan ensisijaisesti tietoa verkoston toimivuudesta mutta myös eri verkostoalueiden energian
ominaiskulutuksista ja pumppauksien hyötysuhteista. Tätä yksityiskohtaisempaa tietoa voidaan
hyödyntää käyttö- ja saneerausinvestointia suunnitellessa ja tavoitellessa energiatehokkaampia
ratkaisuja.
Vuotovesien vähentämiseen tähtääviä toimia jatketaan edelleen vesijohto- ja jätevesiverkostosta.
Energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelua ja käyttöönottoa jatketaan edelleen osana
vesilaitoksen normaalia toimintaa.

Nykyinen energiankulutus
Liitteessä 6 kuvaajassa 1. on esitetty kokonaissähköenergiankulutus sekä talous- ja viemäriveden
virtaama vuosina 2011-2017. Lisäksi liitteessä 6 kuvaajassa 2 on esitetty sähköenergian
kokonaiskulutuksen jakautuminen vuosina 2011-2017.

Toteutuneet toimenpiteet
Energiatehokkuutta on parannettu jatkuvalla seurannalla, pumppauksen tehostamisella ja
verkostojen optimoinnilla
Suurin yksittäinen toimenpide on ollut Kuhmalahden siirtoviemärin toteuttaminen erityisen
energiatehokkaalla tavalla.
Vuonna 2017 tehtyjä toimenpiteitä:
 Rikun vedenkäsittelylaitos: Ulkovalaistus vaihdettu LED -valoihin
 Raikun vedenkäsittelylaitos: Lisätty sähköenergian kulutusmittauksia.

Vastuutaho ja lisätietoja
Kangasalan Vesi, toimitusjohtaja Antti Kytövaara ja käyttöpäällikkö Mauno Annala
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7.3. Kiinteistö Oy Taloherttua

Koy Taloherttuan vuotuinen energiankulutus on ollut luokkaa 13,5 GWh
koostuen 12,5 GWh lämmön- ja vedenkäytöstä ja 1 GWh sähkönkäytöstä.
Sähkön, lämmön ja veden maksut yhteensä vuonna 2017 olivat 1,61 miljoonaa
euroa.
Säästötoimenpiteiden osalta on vuoden 2017 aikana tehty investointeja
aiemmin pilotoituihin energiansäästötekniikoihin, ulottaen järjestelmät nyt
lähes koko kiinteistökantaan.

Koy Taloherttua on Kangasalan kaupungin omistama vuokratalo-yhtiö, joka koostuu 36 asuin- ja
palveluyksiköstä käsittäen 1067 asuntoa ja 6 liikehuoneistoa. Osa asunnoista sijaitsee
palveluasumis- ja hoivayksiköissä.
Sähkön, lämmön ja veden maksut yhteensä vuonna 2015 olivat 1,48 miljoonaa euroa ja
vuonna 2016 1,53 miljoonaa euroa. Energiakustannukset ovat siis nousseet vuodelle 2017.
Koy Taloherttua ei ole ollut osana VAETS-sopimusta vuosina 2009-2017. Viime vuosina
energiatehokkuusajatteluun on aktivoiduttu paremmin ja testattuja energiainvestointeja on nyt
laajennettu koskemaan lähes koko kiinteistökantaa. eGain-sääennustava lämmönsäätöjärjestelmä
on toiminnassa noin 95 % kohteista ja Enveran Fiksuvesi -vedenkulutusseurantapalvelu
vastaavasti myös 95 % kohteista.
Yhtiön energiankulutuksessa on edelleen kohtuullinen säästöpotentiaali lämmön- ja
vedenkulutuksen osalta. Sähkönkulutuksen osalta säästöpotentiaali on vähäinen.
Säästöpotentiaaliin käsiksipääsy vaatii edelleen aktiivisempaa järjestelmien käyttöä ja seurantaa.
Kasvanut energiankulutus vastaa hiilidioksidipäästöjen muutosta määrältään 161 134 kg
lähtötilanteeseen nähden (loppuvuosi 2016).
Yhtiön liittyminen energiatehokkuussopimukseen kaudeksi 2018-2025 tulee edellyttämään
edelleen suunnitelmallisia, porrastettuja investointeja energiansäästötekniikkaan sekä
mahdollisesti kiinteistöjen etäkäyttöön ja näiden valvontaan.
Vastuutaho ja lisätietoja
KOy Taloherttua, toimitusjohtaja Stefan Stortz
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LIITE1: Listaus tärkeimmistä toimenpiteistä 2011-2017:
2012
- 2012 valmistuneen Liuksialan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen energiatehokkuusluku oli
selvästi alle A-luokan rajan.
- Liuksialan koulun ja päiväkodin päälämmönlähteeksi valmistui lokakuussa 2012 kunnan
ensimmäinen pellettikattila.
- Pohjan koulu ja Pentorinteen vanhainkoti liitettiin automaatioon, jonka avulla kiinteistöjen säätöjä
on mahdollista optimoida energiatehokkaammiksi.
- Kulutusseurantaa päivitettiin ajan tasalle. Lisäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman kattaviksi
vertailukelpoiset luvut vuosilta 2010 ja 2011. Työ jatkui vuonna 2013.
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimien
kehitystyöhön, esimerkiksi Tapre-hankkeeseen, seudun kuntien KETS/KEO-henkilöiden yhteisiin
tilaisuuksiin, Ilmankos -hankkeeseen ja ESSI-hankkeeseen.
- Kahdessa kiinteistössä lämmitysmuotoa muutettiin öljystä maakaasuun, lisäksi tehtiin sopimukset
yhden öljylämmitteisen ja yhden sähkölämmitteisen rakennuksen liittämisestä kaasuverkkoon,
mutta toteutukset siirtyivät vuodelle 2013.
2013
- Päivitettiin energiatehokkuuden toimintasuunnitelma.
- Allekirjoitettiin MAL –aiesopimus, jolla ohjataan yhteisin toimenpitein kaupunkiseudun
maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja kestävän
kaupunkirakenteen suuntaan.
- Aloitettiin rakentamaan Koivurinteen päiväkotia, joka tulee olemaan merkittävästi
minimivaatimuksia energiatehokkaampi.
- Kahden koulun öljylämmitystä alettiin korvata pellettilämmityksellä. Toteutukset vuonna 2014.
- Sahalahden keskustassa kolmessa kiinteistössä öljy- tai sähkölämmitys korvattiin kaasulla.
Kaikkiin hankittiin energiatehokkaat kondensoivat kaasukattilat. Energiaa säästetään noin 5 % ja
CO2- päästöt pienenevät noin 25-30%.
- Kulutusseurantaa päivitettiin ajan tasalle, lisäksi ne pyrittiin saamaan mahdollisimman kattaviksi
vertailukelpoiset luvut vuosilta 2010-2012. Työ jatkuu vuonna 2014.
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimien
kehitystyöhön, esimerkiksi Tapre-hankkeeseen, seudun kuntien KETS/KEO- tapaamisiin.
2014
- Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma valmistui.
- Aloitettiin MAL –aiesopimuksen seuranta. Sopimuksella ohjataan yhteisin toimenpitein
kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja
kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.
- Koivurinteen selvästi määräyksiä energiatehokkaampi päiväkoti- ja koulurakennus valmistui
Ruutanaan.
- Havisevan koulun ja Ruutanan koulurakennusten öljylämmitys korvattiin pellettilämmityksellä.
- Kortekummun uudiskohteen katuvalaistus toteutettiin energiatehokkaalla LED-tekniikalla.
- Kiveliön alueen katuvalaistus saneerattiin LED-tekniikalla.
- Kulutusseurantaa päivitettiin ajan tasalle, lisäksi pyrittiin saamaan mahdollisimman kattaviksi
vertailukelpoiset luvut vuosilta 2010-2013.
- Laadittiin energiankulutuksen taloudellinen seurantaraportti, jonka kehitystä jatketaan 2015
- Vihreän lipun saivat Suoraman ja Kuhmalahden päiväkodit ja Sariolan koulu.
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimien
kehitystyöhön, esimerkiksi Tapre-hankkeeseen, seudun kuntien KETS/KEO-henkilöiden yhteisiin
tapaamisiin.
- Järjestettiin energiansäästöviikolla aloitekilpailu energiansäästöstä.
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2015
- Aloitettiin uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teettäminen seudun muiden kuntien kanssa.
- Aloitettiin rakentamaan Huutijärven koulun laajennusta, jonka suunnittelussa energiatehokkuus
on ollut merkitsevässä asemassa.
- Jatkettiin MAL –aiesopimuksen seurantaa. Sopimuksella ohjataan yhteisin toimenpitein.
kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja
kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.
- Ranta-Koiviston alueen katuvalaistus saneerattiin LED-tekniikalla.
- Lamminrahkan osayleiskaava hyväksyttiin. Alueen kaavoitusprosessissa on monin tavoin otettu
huomioon energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet.
- Kuhmalahti-Sahalahti-siirtoviemärin rakentaminen aloitettiin. Jätevesien johtamisjärjestelmä
toteutetaan erittäin energiatehokkaalla tavalla.
-Pyöräilyn laatukäytävän toteuttamista jatkettiin Tampereen ja Kangasalan välille yhdessä ELYn
kanssa.
- Kangasalan kunnan sähkö on 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua vuosina 2015-18.
- Vihreän lipun saivat uudelleen Suoraman ja Kuhmalahden päiväkodit ja Sariolan koulu.
- Kangasalan kunta osallistui aktiivisesti seudun kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimien
kehitystyöhön, seudun kuntien KETS/KEO-henkilöiden yhteisiin tapaamisiin ja Ilmastostrategian
seurantaryhmään.
- Kangasalan kunta osallistui kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaratkaisuja kehittävään
Combi-hankkeeseen, jossa on mukana useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.
2016
- Uudistuvan energian kuntakatselmus valmistui sisältäen muun muassa aurinko- ja
geoenergiapotentiaalin kartoituksen.
- Energiatehokkaasti suunniteltu Huutijärven koulun laajennusosa valmistui.
- Suoraman päiväkodilla ja Pikkolan päiväkodissa toteutettiin ilmanvaihdon saneerauksia, joissa
kohteiden energiatehokkuutta parannettiin.
- Kuhmalahti-Sahalahti-siirtoviemäri toteutettiin energiatehokkaalla tavalla.
- Solmittiin MAL-sopimus 2016-19.
- Kaikki katuvalojen saneeraukset toteutettiin energiatehokkailla LED-valaisimilla.
- Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat, palvelutasoa on parannettu ja tariffeja ja
lippujärjestelmää uudistettu.
- Kaksi päiväkotia ja yksi koulu uusivat vihreän lippunsa.
2017
- Ruutanan koululla ja keskusterveysasemalla toteutettiin ilmanvaihdon lämmöntalteenoton
uudistuksia, säästöt noin 3300 euroa/vuosi.
- Strateginen yleiskaava hyväksyttiin.
- Keskustan kehittämiseen liittyviä kaavoja hyväksyttiin.
- Katuvalojen ohjauskeskusten ja valaisimien uusittiin energiatehokkaammiksi.
- Tampereen seudun ilmastostrategian vaikuttavuusarvio valmistui.
- Energiatehokkuussopimus kaudelle 2017-2025 hyväksyttiin.
- Katuvalaistuskeskuksia uusittiin energiatehokkaan käytön mahdollistavaan
etäohjausjärjestelmään sopiviksi, ja valaisimien vaihtoja LED-valaisimiksi jatkettiin.
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Liite 2
TALOUDELLISTEN LASKELMIEN PERUSTEITA
Seuraavat varaukset on muistettava tarkasteltaessa tämän raportin taloudellisia lukuja. Niistä
huolimatta tässä raportissa esitetyt luvut ovat riittävän tarkkoja, jotta niiden avulla voidaan
tarkastella oleellisia kehityskulkuja.
1.

2.

3.

4.

5.

Lämmitysenergian tarve vaihtelee voimakkaasti vuositasolla. Esim. vuonna 2011
lämmitystarve oli lähes 20 % pienempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli yli 10 %
korkeampi kuin vuonna 2009. Vuodet 2013-2017 ovat olleet suhteellisen leutoja,
vuosi 2015 vielä selkeästi muita vuosia lämpimämpi.
Taloudellinen seuranta toteutetaan kirjanpidon kautta, jolloin osa vuodenvaihteen
kulutuksista kirjautuu talousseurannassa ja energiaseurannassa eri vuosille.
Taloudellisen ja energiaseurannan kattavuudet ja kohdeluokitukset poikkeavat myös
jonkun verran toisistaan.
Kiinteistöjen määrä vaihtelee, kun uusia rakennetaan ja vanhoja poistetaan.
Kulutusseurantaan on myös jatkuvasti lisätty pienempiä kiinteistöjä, taloudellisessa
seurannassa ovat kaikki kunnan kiinteistöt, joista energialaskuja maksetaan. Isoina
ryppäinä seurantaan on lisäksi tullut vuonna 2009 terveydenhuollon kiinteistöt sekä
vuonna 2011 Kuhmalahden kunnan kiinteistöt.
Energian hinnat vaihtelevat jatkuvasti, myös kalenterivuoden aikana. Muutoksia
tapahtuu niin usein, että hintojen muutosten taloudellisia vaikutuksia voidaan
tarkastella vain karkealla tasolla. Ostohinnat ovat kuitenkin olleet suhteellisen alhaisia
viimeisinä vuosina. Kaukolämmön ja kaasun perusmaksut ja sähkön siirtohinnat ovat
sen sijaan nousseet jatkuvasti. Esim. sähkön siirtohintojen nousu vuonna 2016
lisäsi kuluja noin 50 000 euroa /vuosi.
Energian verosisällöt (sähkö, öljy, kaasu ja kaasuveron välilliset vaikutukset
kaukolämpöön) ovat nousseet jatkuvasti. Vuonna 2016 ne olivat noin 20 % koko
kunnan energiakustannuksista (lähes 0,7 miljoonaa euroa). Esim. sähköveron
nosto vuoden 2015 alussa lisäsi energiakustannuksia noin 75 000 euroa/vuosi.
Energiaverojen määrään voidaan vaikuttaa energiankulutusta vähentämällä (sähkö ja
lämmitys) ja polttoaineita vaihtamalla (lämmitys).
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Liite 3 Kiinteistöjen energiatehokkuus, lisätietoja

Kiinteistöjen määrä

Kulutukset
Ominaiskulutukset
Sähkö
Vesi
Lämpö
Sähkö Vesi 1000 Lämpö
3
2
3
3
3
kpl
1000m
1000m
MWh
MWh
m
MWh/m MWh/m
l/ m3
2017
86
483
111
17680
11767
56
36,6
24,1
116
2016
87
485
112
16270
11184
60
33,5
23,1
124
2015
87
489
118
15336
10857
55
31,4
22,2
112
2014
85
491
122
16537
11477
66
33,5
20,5
135
2013
84
463
116
16102
11357
30,1
23,5
2012
85
468
121
17988
10778
33,4
23
2011
83
453
116
14347
9984
32,3
22,7
*Kunnan omistamat kiinteistöt, jotka ovat seurannassa, kattavuus noin 95%.
** Veden kulutuksen tiedot kattavuudeltaan heikompia.
***2017 luvut alustavia

Kiinteistöt: tyypillisiä säästötoimenpiteitä
-

ilmanvaihdon lämmöntalteenotto: säästövaikutus usein 20-30 % koko rakennuksen
kulutuksesta (ilmamäärät usein kasvavat samanaikaisesti, joten ei näy suoraan mitatuissa
kulutuksissa)
automaatiosaneeraukset, jotka mahdollistavat energiatehokkaampia säätöjä,
mahdollistavat kohteesta riippuen 5-25 % säästöt
lämmitysverkostojen säädöt ja venttiilien/termostaattien vaihdot, säästöt tyypillisesti noin 510 %
LED-valaistusmuutokset, parhaat säästöt ulkovalaistuksissa pitkien käyttöaikojen takia,
vähentävät myös huoltokuluja

Energiankulutusta kasvattavat toimenpiteet
Energiatehokkuus ei ole itseisarvo. Kiinteistön toimivuuden ja olosuhteiden parantaminen nostavat
usein energiankulutusta. Esimerkiksi:
-

Uusissa rakennuksissa sähkön kulutus on yleensä korkeampi kuin vanhoissa, vaikka ne
rakennettaisiin erityisesti energiatehokkuuteen huomiota kiinnittäen.

-

Peruskorjauksissa yleensä ilmanvaihtomääriä lisätään, mikä lisää lämmönkulutusta, vaikka
uudet koneet olisivat energiatehokkaampia kuin vanhat.

-

Joskus ilmanvaihdon määrää lisäämällä ja/tai käyntiaikoja pidentämällä pystytään
vaikuttamaan sisäilmaongelmien lievittämiseen tai ehkäisyyn. Energiankulutus lisääntyy,
mutta saavutetaan muita hyötyjä.
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Liite 4

Katu- ja ulkovalojen valojen energiatietoja ja säästölaskelmia

Kangasalan kunnan katuvalaistusverkon vuonna 2014 laadittua kehittämis- ja
saneeraussuunnitelman mukaista investointiohjelman toteutusta jatkettiin vuosina 2016 ja 2017.
Suunnitelman mukaan kaikki katuvalaistusverkon elohopeahöyrylamput poistuvat käytöstä vuoden
2019 loppuun mennessä. Näiden lamppujen markkinoille saattaminen loppui EU-direktiivin mukaan
toukokuussa 2015. Suunnitelmissa korvaaviksi valonlähteiksi on esitetty
suurpainenatriumlamppuja ja LED-valaisimia. Vuodesta 2016 lähtien käytettiin ainoastaan LEDvalaisimia. Uusittavia kohteita ovat myös katuvalaistuskeskukset.
Vuonna 2014 laadittiin katuvalaistuksen investointiohjelman rinnalle liikuntareittien valaistuksen
saneeraukselle oma investointiohjelma. Saneerattavia valaisimia on noin 420 kpl ja keskuksia 6
kpl. Ohjelma toteutetaan vuosina 2015 – 2021. Vuonna 2016 saneerattiin liikuntareiteillä 85
valaisinta ja vuonna 2017 noin 100 valaisinta.
Katuvalaistusverkon investointiohjelman 2017 – 2019 vuotuisiksi määrärahoiksi on esitetty alla
olevat summat (yhteensä 1,7 M€).
Vuosi
2018
2019

Määräraha
350 000 €
400 000 €

Vuonna 2016 katuvalaistusverkon peruskorjaustyötä jatkettiin siten, että valaisinvaihtoja suoritettiin
noin 750 kpl ja vuonna 2017 valaisinvaihtoja suoritettiin noin 760 kpl.
Katuvalaistuskeskuksia uusittiin vuosina 2016 ja 2017 10 kpl.
Määräraha oli vuonna 2016 250 000 € ja vuonna 2017 300 000 €. Kaikkia valaisinvaihtoja ei
toteutettu katuvalaistuksen peruskorjausmäärärahoilla vaan osa niistä sisältyi katujen
peruskorjaushankkeisiin ja liikuntareittien valaistussaneeraushankkeeseen.

Tavoite
Tavoitteena on rakentaa Kangasalan kunnan katuvalaistusverkosta energiatehokas ja
helppokäyttöinen. Nämä tavoitteet saavutetaan tekemällä investointipäätöksiä, joiden perustana on
elinaarikustannusten minimointi ja keskitettyyn katuvalaistuksen ohjaukseen siirtyminen.
Ohjausjärjestelmään lisätään jatkossa myös liiketunnistukseen ja läsnäoloon perustuvaa ohjausta
ja yöhimmennyksiä lisäsäästöjen aikaansaamiseksi.
Elinkaarikustannukset minimoidaan valitsemalla käyttö- ja huoltokustannuksiltaan edulliset
valaisimet verkkoa saneerattaessa ja uutta verkkoa rakennettaessa. Näiden valaisinten
investointikustannukset ovat noin suuremmat kuin ns. perinteisten valaisinten ja käytettävä
valonlähde on LED.
Katuvalaistusverkon helppokäyttöisyyden mahdollistaa etäohjausjärjestelmä, johon
katuvalaistuskeskuksia on jo siirretty. Investointiohjelmassa pääpaino on valaisinvaihdoissa ja
säävarman verkon rakentamisessa, joten vuoden 2019 loppuun mennessä kaikkia
katuvalaistuskeskuksia ei voida saneerata. Uusittuja etäohjauksen piirissä olevia
katuvalaistuskeskuksia on vuoden 2019 loppuun mennessä arviolta 80 -90 % keskuksien
kokonaismäärästä.
Kun nykyinen elohopealampulla varustettu valaisin vaihdetaan uuteen led-valaisimeen, säästetään
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käytössä energiamaksuja noin 60-70 %. Led-valaisimia on mahdollisuus himmentää joustavasti ja
esim. yöajan himmennyksillä voidaan säästöä saada lisää 5-10 %-yks.
Taloudellisia lukuja
Katuvalaistuksen energiakustannukset olivat vuonna 2016 noin 215 000 €. Näistä
perusmaksujen osuus on noin 25 000 euroa ja energiamaksujen osuus on noin 195 000euroa.
Katuvalaistuksen energiakustannukset olivat vuonna 2017 noin 205 000 €. Näistä
perusmaksujen osuus on noin 25 000 euroa ja energiamaksujen osuus on noin 185 000euroa.
Energiakustannukset laskivat vuosina 2016 ja 2017 yhteensä noin 35 000 €.
Kustannusten lasku ei ole suoraan verrannollinen tehtyihin peruskorjaustoimenpiteisiin, koska
Kangasalan kunnan alueelle on rakennettu myös täysin uutta katuvalaistusta ja kunnan
omistukseen on siirtynyt tievalaistusta ELY-keskukselta.
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Liite 5: sähkönkäyttö 2005-2017

Kangasala: sähkön kulutus 2005-2017
20000
18000

16000

MWh/vuosi

14000
12000
Tievalot ja ulkoalueet

10000
8000

Kangasalan vesi

6000

Kiinteistöt

4000
2000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Akselin otsikko

Sähkö
2005
Kiinteistöt
6532
Kangasalan vesi 3538
Tievalot ja ulkoalueet
3187
Yhteensä
13258

2006 2007 2008
6843 7070 7446
3657 3484 3576
3087 3216 3192
13587 13770 14214

2009 2010
9383 9761
3367 3369
3035 3034
15785 16163

2011 2012 2013 2014
10341 10609 11275 11477
3333 3259 3009 2957
3182 3321 2991 2915
16855 17189 17276 17349

2015
10857
3154
2848
16859

2016
11184
3306
2508
16998

2017
11768
3496
2400
17663

v. 2009 lisää terveydenhuoltoalan rakennukset, vuonna 2011 Kuhmalahden kulutukset
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Liite 6: Taustatietoa vesilaitoksen

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen sähköenergiankulutus vuosina 2011-2017

Kuvaajassa 1. on esitetty kokonaissähköenergiankulutus sekä talous- ja viemäriveden virtaama
vuosina 2011-2017.

Kangasalan Vesi- liikelaitos sähköenergian
kokonaiskulutuksen jakautuminen vuosina 2011-2017

Kuvaajassa 2. on esitetty sähköenergian kokonaiskulutuksen jakautuminen vuosina 2011-2017.
Kokonaisuudessaan jakautuma on noin 49 % talousvedelle (tuotantoon ja jakeluun) ja 51 %
viemärivedelle (pumppaamot, siirtolinjat ja puhdistamot).

Energiatehokkuustyön raportti 2017 (sopimuskauden 2009-2016 yhteenveto)

26

Liite 7: Koulukuljetusten säästöjä vuonna 2016:
Pikkolan koulun oppilaaksiottoalue
Oppilaat Havialasta 9-tien takaa kuljetettiin taksilla Suinulan aseman linja-autopysäkille ja sieltä
oppilaat kulkivat kouluun linjaliikenteessä. Tiihalan suunnan oppilaat kulkivat linjaliikenteessä
kouluun erilliskuljetusten sijaan.
Saarikylien ja Raikun suuntien oppilaat kuljetettiin pikkubusseilla Lahdentien linja-autopysäkille ja
sieltä oppilaat kulkivat linjaliikenteessä kouluun. Ajokilometrien säästö yht. n. 20 000 km / v.
Liuksialan koulun oppilaaksiottoalue
Valkeakosken suunnan oppilaita kuljetettiin entistä enemmän palveluliikenteessä. Oppilaiden
lukujärjestyksiä kyettiin laatimaan palvelubussin aikataulujen mukaan. Ajokilometrien säästö n.
10000 km / v.
Huutijärven koulun oppilaaksiottoalue
Tiihalan, Sahalahden ja Ponsan suuntien oppilaat kulkivat linjaliikenteessä kouluun
erilliskuljetusten sijaan. Ajokilometrien säästö yht. n. 10 000 km / v.

Kautialan koulun oppilaaksiottoalue
Syksystä 2016 alkaen Kautialan koulun oppilaiden kuljetusmuotona on ollut linjaliikenne. Linjan 41
aikatauluja muutettiin siten, että Ponsan suunnan oppilaat pääsevät bussilla kouluun Huutijärven
koulun lisäksi myös Kautialan kouluun.
Kautialan koulun rehtori suunnitteli oppilaiden lukujärjestykset bussiaikataulujen mukaisesti.
Koulukuljetuksia kehitettiin edelleen koulukuljetusten kehittämisohjelman mukaisesti. Lisäksi
kouluissa suunniteltiin oppilaiden koulun alkamis- ja päättymisaikoja linjaliikenteen ja
palveluliikenteen aikataulujen mukaan. Erilliskuljetusten yhdistelyä toteutettiin niin usein kuin
mahdollista, yksittäiskuljetuksia pyrittiin välttämään. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti sivistyskeskuksen ja
sosiaalikeskuksen kanssa koulukuljetusten ja kehitysvammahuollon kuljetusten yhdistämiseksi
periaatteella samassa autossa samaan aikaan samasta suunnasta.
Joukkoliikenteen seudullisessa yhteistoiminnassa suunniteltiin joukkoliikenteen aikatauluja ja
reittejä yhteistyössä Tampereen joukkoliikenneyksikön kanssa huomioiden erityisesti Kangasalan
kunnan koulukuljetukset.
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