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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ 
SIJAINTI 

 

 

• Östersundomin kaupunginosassa 

• n.700 oppilasta ja henkilökuntaan 
kuuluvaa 

• Päiväkodit, ala- ja yläasteet 

• Lähitulevaisuuden yhdyskunnan 
ytimessä 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
TAUSTAA V. 2012 

• Ylimitoitettu kattilalaitos 

• Lämmitysenergian tarve 1 GWh/a 

• Asiakkaan mitoitusteho 1.2 MW 
– Lämmin vesi 400 kW 

– Lämmitys yhteensä 800 kW 

• Laajennusosa valmisteilla 
– Kerrosalalisäys n. 40% 

• Tahtotilana hybridijärjestelmä – 
oppimismielessä – liiketaloutta 
unohtamatta 
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Oppilaiden työpajat tiedotuskanavana 

• Oppilaille 

• Vanhemmille 

• Henkilökunnalle 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ 
YMPÄRISTÖAGENTTEJA JA ENERGIAETSIVIÄ 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
ENERGIAA OPETUKSEEN 

 
Työpajat opetushenkilöstölle 
• Aiheena energia mukaan tuonti 

kaikkiin oppiaineisiin 
– "Matematiikassa voidaan laskea 

energiaan liittyviä laskuja, 
historiassa mietitään, miten 
ennen lämmitettiin ja 
äidinkielessä voidaan tehdä 
tutkielma energiatehokkuudesta", 
koulukeskuksen rehtori Kaisa 
Alanne kertoo. HS 22.11.2012 

• Koulukeskuksen energiankäytön 
visualisointi 
– Tukena opetuksessa ja tehtävien 

annossa 
 

 

http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/?haku=Kaisa+Alanne
http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/?haku=Kaisa+Alanne
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HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HANKINTA 
KRITEERIT 

Investointi 
€ 

Tuotanto-
kustannus 

 
€/MWh / 15 v  

Käyttö € 

Huolto & 
KuPi € 

+ + 
= 

+ xx MWh/a 

+ Pmax MWh 

+ RES % 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
HANKINNASTA + xx MWh/a 

+ Pmax MWh 

+ RES % 
  

• Hankinnan kriteerit yllättivät 
• Verkostot hajanaisia 
• Yliyrittämistä, rajaukset unohtuivat 
• Hankintaorganisaatiossakin pientä 

muutosvastarintaa 
• Tilaajaorganisaatiolla vielä opittavaa: 

– Aito tuotantokustannus katoaa helposti 
hajautetussa hankinnassa 

– Kenellä on järjestelmävastuu, kun 
hankinta hajautettu 

• Onko hankinnan kohde laite vai 
tuotantokustannus 

• Tarjotaanko laitteita vai 
tuotantokustannusta 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
JÄRJESTELMÄ 

+ Energiahankinnan optimoitu 
tuotantopaletti 

+ Innovatiivisen hankinnnan 
valintakriteerinä energian 
hankintakustannus 

+ €/MWh, ”takuuarvo” 15v 
laskentajaksolle 

+ Vuotuinen energiamäärä 
+ Pääomat 
+ Muuttuvat kulut 
+ Korjaus ja kunnossapito 

+ Uusiutuvan aste 

+ Aurinkokeräimien  mitoitus- 
perusteena touko-syyskuun lämpimän 
käyttöveden tarve 

+ 8 m³ lämpövarastot  

160 m² 
60 MWh 
+ muut 

6,1 km 
280 kW 

<1000 MWh 

<200 MWh 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
JÄRJESTELMÄ 

• Maaliuospiiriä esilämmitetään 
aurinkoenergialla  

• Ylimääräiset aurinkoenergiat 
maaperään tai porakaivoihin 
– Tutkimus lämmön varastoinnista 

maaperään on valmis, arviointi 
jatkosta meneillään 

• Lämmönjakelu 
kevytkaukolämpöperiaatteella 
– Aito haaste suunnittelulle 
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• Järjestelmän käyttöönotto loka- 
marraskuu 2013 

• Opettajatyöpajat jatkuvat 

• Aurinkoasennukset tehty 
keväällä 2014 

• Mittaukset ja jatkotutkimukset 
2014 -> 

• Koulukeskuksen energia-
visualisointi käyttöön syksyllä 
2014 

 

 

LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
TILANNE 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
 + xx MWh/a 

+ Pmax MWh 

+ RES % 
  

Lopuksi pohdintaan: 
 

+ Onko hankinnan kohde laite vai 
tuotantokustannus €/kpl/15v 

+ Tarjotaanko laitteita vai 
tuotantokustannusta €/kpl/15v 

+ Miten voit tarjota tai kysyä 15v 
tuotannollisen 
elinkaarikustannuksen? 



Lämpöä läheltä 
 

Jouni Kivirinne 
Kehityspäällikkö, DI 
Lämmitysmarkkinat 
HELSINGIN ENERGIA 

00090 HELEN (Kampinkuja 2, Helsinki) 
puh. 09 617 2936 

email:  jouni.kivirinne@helen.fi 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
JÄRJESTELMÄ 

• Maaliuospiiriä esilämmitetään 
aurinkoenergialla  

• Ylimääräiset aurinkoenergiat 
maaperään tai porakaivoihin 

– Tutkimus lämmön varastoinnista 
maaperään on valmis, arviointi 
jatkosta meneilään 

• Lämmönjakelu kevytkauko-
lämpöperiaatteella 

– Aito haaste LVI-suunnittelulle 
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LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
LÄMPÖKAIVOT 
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• Yllättäen ympäristöstä tulevat varjostukset ovat merkittävänä aurinkotuotannon  
haittana 

• Aurinkoenergiatuotannon hyvät sijoituspaikat  ovat harvassa 
– Rakennusten katot eivät aina sovellu suoraan aurinkokeräinten asentamiseen 

• Vaihtoehdot hyvinkin erilaisia – myös hinnaltaan 
• Haasteet erityisen suuria tiiviissä kaupunkiympäristössä 

LÄHIENERGIAA SAKARINMÄESSÄ  
AURINKOTUOTANTO 
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