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Hollola n kunta :
Pä ijä t- Hä meessä
Asuka sluku n. 24.000 a suka sta
Pinta - a la  727,5 km2, josta  76,3 km2 on vesistöä

Kiinte istöjen ha llinta  ja  yllä p ito (e i omistus) on ulkoiste ttu
Hollola n Tila pa lve lu Oy:lle  kunna n ja  yhtiön vä lise llä  pa lve lusopimukse lla .

Hollola  liittyi Kuntien ene rg ia tehokkuussopimukseen 31.12.2019



Hollolan kuntakonsernin rakennuskanta ja energian käyttö

Kunta konsernin energ ia n kä yttö/ 2021:

Ka ukolä mpö: Sä hkö: Yhteensä :
17.263 MWh 10.212 MWh 27.475 MWh
1.435.162 € 854.216 € 2.289.378 €



Hyödyt sopimukseen liittymisestä

Hollola n kunta   osa llistui kevä ä llä  2021 6 kunna n 
Motiva n KETS ve rta isa rviointiin

Kunna n va hvuuksia  oliva t tulokseka s 
ene rg ia nsä ä stötyö, p itkä lle  kehite tyt 
seura nta pa lve lut, sitoutune isuus, 
yhte istyökykyinen orga nisa a tio ja  johdon 
sitoutuminen

Kehityskohte iksi tunniste ttiin 
johta misjä rje ste lmä n a uki kuva a minen, 
stra teg isen tuen va hvista minen, re sursointi ja  
ene rg ia tehokkuustyön ja lka utta minen ka ikille  
toimia loille

Korja a vina  toimenpite inä  on ilma stotyöryhmä ä n 
lisä tty ka ikki pa lve lua luee t, koulute ttu uusia  
pä ä ttä jiä  ja  e site lty ene rg ia - a sioita  Hyvinvoinnin 
pa lve lua luee lle

• Kunta  orga nisoitui ene rg ia tehokkuusa sioihin - > 
ilma stotyöryhmä

• Energ ia tehokkuusa sia t ja  ilma stotyö tuleva t e sille  
konkree ttisesti koko orga nisa a tiossa  ve rra ttuna  
a iempa a n

• Energ ia kulutustie tojen seura nta jä rje ste lmä ä  
kehite ttiin

• Tiedoste ttiin a iemmin tehdyt energ ia tehokkuus-
toimenpitee t

• Ka ikki pa lve lua luee t ja  poliittinen johto on sa a tu 
muka a n ilma sto- ja  energ ia nsä ä stötyöhön

• Uudis- ja  korja usra kenta misessa  huomioida a n 
energ ia tehokkuusa sia t entistä  pa remmin

• Energ ia nkulutuksen sä ä stöjä  ha e ta a n 
pa lve lua lue illa  systema a ttisesti

• Tehdyt toimenpitee t nä kyvä t energ ia nkulutuksissa  
ja  ta loudessa  lisä ä ntyvä ssä  mä ä rin

• Työllistä misva ikutta vuus a ika  vä hä inen suhteessa  
sa a vute ttuun hyötyyn



Hollola n Ilma stotyö/ ene rg ia johta mien

Ilmastotyöryhmä
 Edustus kaikilta palvelualueilta
 kuntakonserniyhtiöt
 Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja

Palvelualueet
Hollolan Tilapalvelu Oy

Kets-vastuuhenkilö
Kets-raportointi

Ilmasto-ohjelma
Hinku

Vähennys 80%/2030
2007 tasosta

100 ympäristötekoa
Kunnan johtoryhmä listauksen 

pohjalta
Kaikki palvelualueet

Hankkeet
Yhteishanke P-H pienet 

kunnat 2022-2023
Sidostyhmät

Ilmastotoimet TOP3 2022
Alueiden omat ilmastotoimet

Viestintä



Hollolan kunnan energiakulutus 2019 - 2021/Kets- palautetieto

Energ ia kulutus vä heni 2019 - 2020   2,7 %
Energ ia kulutus vä heni 2020 - 2021   11,8 %



Hollolan kunnan sopimustilanne/ Kets- palautetieto



Hollolan kunnan ominaiskulutuksia/ Kets- palautetieto vertailu

Kehite ttä vä ä
Kehite ttä vä ä

Kehite ttä vä ä



Hollolan kunnan kohteiden energiakustannus, toteuma/TA 2021

Energia tehokkuusha nke  2022
Pure ta a n a rviolta  2023, kunna nvira sto siirtyy 
vuokra tiloihin, tila tehokkuus 6213 brm2 - > 1500 brm2

LED- ha nke  2022

Peruskorja ta a n 2024- 2025

Myyty 2022
Pure ta a n 2025



Toteutettuja energiansäästötoimenpiteitä 2017- 2021

• ene rg ia tehoka s 
uud isra kenta minen

• ta rpee ttomien 
kohte iden purku 
- >tila tehokkuus

• ene rg ia tehokkuus-
sop imukse t 
ene rg ia toimitta jien 
ka nssa  - > 
sä ä stöta voittee t

• LED- va la istus



Hollolan kunnan toimenpiteet/ Kets- palautetieto

Sä ä stö, ka ukolä mpö n.163.000 €  
Sä ä stö, sä hkö n.87.000 €
Yhteensä 250.000 €



Energiansäästötoimenpiteet 2022
Hä meenkosken koulun energ ia tehokkuusha nke
Ilma nva ihtokone iden puha llinkä yttöjen (8kp l) korva a minen EC- puha ltimilla  ja  RAU- jä rje ste lmä n uusiminen, sekä  
ilma nva ihdon kä ynnin muutta minen ja ksotta iseen kä yttöön.
Kusta nnusa rvio 111.900 € . 
Sä ä stöt n. 450 MWh vuodessa
Co2- pä ä stöjen vä heneminen n. 67 tn vuodessa
BF tuki 20% - > 22.380 €
Ta ka isinma ksua ika  3 vuotta

Sa lpa ka nka a n koulun LED- ha nke , va ihde ta a n 800 va la isinta  LED- va la isimiksi
Nosta va n koulun LED- ha nke
Pyhä niemen koulun LED- ha nke

Kukkila n pä ivä kodin ma a lä mpöha nke , vie lä  suunnitte lussa
Ma a ka a su - > öljy - > ma a lä mpö 
Kusta nnusa rvio n. 200.000 €
Energ ia nsä ä stöa rvio n. 400MWh



Tulevia energiasäästön kehityskohteita

• Energ ia tehokkuusha nkke iden toteutta minen kiinte istöissä  vuositta in mm. kohdekohta ise t 
ta lotekniikka ka tse lmukse t, ilma nva ihdossa  EC- puha ltimiin siirtyminen, RAU- jä rje ste lmien 
ohje lmien ene rg ia tehokkuustoimenpitee t ja  ma a lä mpökohte iden a rviointi, 2022- 2025

• LED- va la istuksen lisä ä minen kiinte istöissä , 2022 – 2025
• Vesivirta a mien sä ä tö kiinte istöissä , 2022 – 2025
• Älykkä ä n lä mmityksen ja  ilma nva ihdon ohja usta va n kehittä minen kiinte istöissä , 2022 - 2023
• Ilma nva ihdon kä yntia ikojen op timointi, 2022
• Aurinkoenerg ia n lisä ä minen kiinte istöissä  ma hdollisuuksien muka a n, 2022
• Lä mmitysene rg ia  uusiutuva lla  ene rg ia lla  kunna n kiinte istöissä  100%, 2022

• Investointiohje lma ssa  on va ra ttu 100.000€  vuosille  2022- 2024 ja  50.000€  vuosille  2025 -
2032



Hollolan Tilapalvelu Oy/Lahti Energia Oy:n yhteistyön tuloksia:

Hollola n kunta konsernin ra kennuksien lä mmityksen vuotuise t CO2-
pä ä stöt 1350 tn - > 450 tn - > Hollola n Asuntota lojen CO2- pä ä stöt 0 
tn.
Ha rkinna ssa  on vihreä ä n sä hköön siirtyminen tä mä n vuoden a ika na .



Keskite tty tiedonkeruujä rje ste lmä , tiedon ha llinta

• Asuntota lojen kohte issa  ä lykä s  
lä mmön sä ä tö ja  sisä ilma olo-
suhte iden seura nta

• Energ ia , Ka ukolä mpö 2.0 
sop imukse lla  kiinteä llä  kuuka usi-
hinna lla  La hti Ene rg ia lta

• 5% sä ä stöta voite  ene rg ia n-
kulutukse lle

Kunna n kohte issa  
sisä ilma olosuhte iden 
seura nta a  toteute ta a n 
Lora - ve rkkoon kytke tyillä  
siirre ttä villä  a nture illa

Ka ikkien kohte iden 
vedenkulutustiedot 
integra a tion ka utta  
Sma rtva tten-
jä rje ste lmä stä



Tiedon jatkojalostaminen/johtaminen, Power BI, mm. ominaiskulutukset koulut kWh/rm3, tilatehokkuus

Tie toa  on ja e ttu 
loppukä yttä jä lle .
- >
loppukä yttä jä t
on sa a tu muka a n 
ene rg ia tehokkuus-
työhön

Uude t e linka a rikoulut



Tiedon jatkojalostaminen/tilatehokkuus



Hollolan kunnan salkutus , käyttötarkoitus ja energialähteet

Hollola n kunna n ra kennusten 
lä mmityksestä  94% toteute ta a n 
uusiutuva lla  energ ia lla



Tiedolla johtaminen energiasäästötyössä

• Tuo esiin ene rg ia tehokkuuden tode llisen tila nteen 
• Pä ä stä  nopea sti kiinni onge lma kohte isiin 
• Tukee  pä ä töksentekoa  
• Edesa utta a  tie toon pe rustuva a  ene rg ia tehokkuuden johta mista
• Kohdista a  ene rg ia nsä ä stötyön oike isiin potentia a lisiin kohte isiin
• Voida a n a rvioida  sa a vute tta va t hyödyt, on olema ssa  ve rta ilupohja
• Voida a n tode ta  ene rg ia sä ä stötyön va ikutta vuus

Hollola n Tila pa lve lu Oy ja  La hti Energ ia  Oy kehittivä t 
yhte istyössä  energ ia n- ja  sisä ilma olosuhte iden 
seura nta jä rje ste lmä n



Kiitos!

Reijo Reponen
re ijo.reponen@hollola .fi
p . 050- 3834480

Linked in.com

mailto:reijo.reponen@hollola.fi
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