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Energiatyöryhmän ja kulutusseurannan toimintamallit

Energiatyöryhmän kokoukset

• Toimintasuunnitelman läpikäynti ja päivitys

– Toteutetut toimenpiteet

– Tulevat toimenpiteet aikataulu, vastuut ja budjetointi

– Uudet toimenpideideat

• Loppuvuoden palaveri: 

– Tietojen kerääminen energiatehokkuussopimuksen 

raportointiin

– Energiansäästöviikon ideoinnin aloitus

• Kevään palaveri:

– Raportoitujen tulosten läpikäynti ja viestintä

– Energiansäästöviikon suunnittelu

• Kulutusanalyysien pääkohdat

• Viestinnän suunnittelu

• HINKU toimet

• Seuraavan koulutuksen aihe ja kohderyhmä

Energia-analyysien läpikäynti

• Kokonaiskulutuksen muutokset

• Kiinteistöjen vertailu

– Ominaiskulutusten vertailu ja muutokset

– Pohjakuormien vertailu ja muutokset

• Suurimpien kohdekohtaisten muutosten tarkastelu 

tuntitasolla 

– Poikkeamien läpikäynti ja korjaavien toimenpiteiden 

tarkastelu

– Käydään läpi tulleet hälytykset ja varmistetaan, että 

merkittävien hälytysten korjaaviin toimenpiteisiin on 

ryhdytty

• Ilmanvaihtoon ja muuhun kiinteistötekniikkaan liittyvät 

havainnot Ines -työkalusta
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Toimenpiteet: Kiinteistöjen kunnossapito ja 
energiatehokkuusinvestoinnit

TP 11. Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit Vuosi

Lisätään valaistuksen ohjausta kiinteistöihin. → 2025

Pohjolan talon lämpöeristys uusitaan. 2019

Uusitaan Vesivehmaan koululle ikkunoita (40 kpl). 2019

Terveysasema valaistusmuutos 2019

Terveysasemalle asennetaan aurinkovoimala 2020

Terveysasemalle vaihdetaan ikkunoita noin 80 kpl. 2020

Entiseen ammattikoulun asennettu ilma-vesilämpöpumppu 2020

Aurinkovuoren koulun valaistusmuutos, alkaen liikuntasalista. 2022

Ilma-vesilämpöpumppu liikuntahallille 2022

Oltermannissa ja Anianpellon koulussa uusitaan kylmiöitä 2022
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Kulutusseurannan 

vastuuhenkilö

Kiinteistöhuolto

Tilapalvelut

Kulutuksen 

analysointi

Selvitettävien poikkeamien 

merkitseminen EnerKeyhin

kommenteiksi

Kommentit 

näkyvät 

vastuutahon 

työpöydällä

Vastuutaho selvittää tilanteen syyn 

apunaan kohteen kiinteistöhuolto tmv. 

kohteen tunteva henkilö.

Vastuutaho dokumentoi syyn/ 

selitykset, korjaavat toimet ja huolehtii, 

että tilanne normalisoituu.

Poikkeamien tilannekatsaus EnerKeystä

halutulla syklillä, esim. kvartaaleittain

Poikkeamien analysoinnissa haetaan 

kustannusvaikutukseltaan olennaisia asioita. 

Nostojen määrä pidetään järkevänä, jolloin 

ongelmien selvittämiseen ja korjaamiseen jää aikaa.

Vähitellen työkaluun kertyy tietoa kohteiden 

kulutukseen vaikuttavista erityispiirteistä. 
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