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Moreenia

Ympäristöohjaajan tehtävät:

1. Energioiden ja veden kulutuksen vähentäminen

2. Jätelajittelun lisääminen ja jätteiden vähentäminen 

3. Ympäristöasioihin liittyvä ohjaus3. Ympäristöasioihin liittyvä ohjaus

4. Asukkaiden opastus ja neuvonta



Energioiden ja veden kulutuksen vähentäminen

Lämpö, kiinteistösähkö ja vesi

- kulutusraportit

- VTS-kotien toimenpiteet

- asukkaiden opastus - asumistavat- asukkaiden opastus - asumistavat

Katsaus energiavuoteen 2010

- lämmön kulutus

- kiinteistösähkön kulutus

- veden kulutus 



Energioiden ja veden kulutuksen vähentäminen

Kulutusraportit

Jokaisella VTS-kodin asukkaalla on mahdollisuus  seurata oman kotitalonsa 

kulutustietoja VTS:n nettisivuilta  https://www.vts.fi/

Valitaan oman kiinteistön kohdalta – Asukkaalle -, ja sen alta - Tietoa 

kiinteistöstä - tiedot löytyvät sieltä.kiinteistöstä - tiedot löytyvät sieltä.

Lämmön ja sähkönkulutuksen lisäksi sieltä nähdään myös vedenkulutus, 

myös asukasta kohti vuorokaudessa. Sekä kiinteistön energiatodistus

Ympäristöohjaajat voivat lukea kulutustietoja myös suoraan KihlaNetin

kulutusseurantaosiosta.



Energiayksiköt

• Tehoyksiköt:

– W watti  = tehon yksikkö

– 1 kW kilowatti = tyypillisen mikroaaltouunin teho

– 1 MW megawatti = 1000 kW = keskikokoisen tuulivoimalan huipputeho

Energioiden ja veden kulutuksen vähentäminen

– 1 MW megawatti = 1000 kW = keskikokoisen tuulivoimalan huipputeho

• Energiayksiköt:

– 1 kWh kilowattitunti = tyypillisen jääkaapin sähkönkulutus vuorokaudessa

– 1 MWh megawattitunti = 1000 kWh = pienen sähkökiukaan vuosikulutus,  3h/viikko

– 1 GWh gigawattitunti = 1000 MWh = 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus

• Kulutusseurannassa käytetään ominaiskulutuksia ( = kulutus/rm3 )

– kWh  / rm3 (myös kWh/brm2) Lämmössä  ja sähkössä 

– m3 / rm3 ja   l /hlö/vrk     ( litraa / henkilö/vuorokausi ) Vedenkulutuksessa



Kulutusseurannan termistöä
• Lämmitystarveluku  = ”lämmityksen tarve”

– teoreettisen sisälämpötilan + 17 °C  ja vrk:n keskilämpötilan erotus. 

– mitä kylmempää, sitä suurempi on lämmitystarveluku 

– kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten l.tarvelukujen summa. 

• Normeeraus = ”sääkorjaus”

Energioiden ja veden kulutuksen vähentäminen

• Normeeraus = ”sääkorjaus”

– lämmitykseen käytetty kulutus  muutetaan normaalijaksoa (vuosien 

1971-2000 keskiarvo) vastaavaksi kulutukseksi. 

– voidaan verrata saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien 

lämmitysenergian-kulutusta.

• Normeeraus lyhyesti:  

Mitattu lämmitysenergian kulutus kerrotaan normaalijakson eli vuosien 1971-2000 

keskiarvon ja nyt mitatun lämmitystarveluvun ja suhteella

Lämpöindeksi = normeerattu lämmön ominaiskulutus  kWh/rm3



VTS-kotien toimenpiteet

• VTS –kodeissa

– panostetaan edulliseen asumiseen, asumisviihtyvyyteen,  energian-

säästöön ja  energiatehokkuutta lisääviin toimiin

• Motivaatio

– ilmastosopimukset > Eu- direktiivit > Tampereen energiatehokkuussopi-

mukset > Pormestareiden sopimus ,ECO2 –hanke > AESS nyk. VAETS

– taloudelliset ja ekologiset näkökohdat– taloudelliset ja ekologiset näkökohdat

• Asiakastyytyväisyys

– energiatehokkuus ja energiansäästö ei saa heikentää asumisolosuhteita 

/ asumisviihtyvyyttä, vaan päinvastoin     (= vaikea yhtälö ?)

• Energiakustannukset

– niillä on suora vaikutus asuntojen vuokriin

– rajoittamalla niiden nousua pyritään edulliseen asumiseen

– muodostavat hoitokuluista noin 30 %  (lämpö, vesi ja sähkö)



VTS-kotien toimenpiteet

• Energiatehokkuustoimet 

– on oltava liiketaloudellisesti kannattavia (takaisinmaksuajat)

– ovat pieninäkin isossa kannassa vaikutuksiltaan suuria

• vedensäästössä VTS-kodit on saavuttanut hyviä tuloksia esim. 

vakiopaineventtiileillä ja vesikalustehuolto /-laiteasennuksilla

– toimivat parhaimmillaan jopa ilman erillisiä investointeja (valistus, 

seuranta, valvonta jne.)seuranta, valvonta jne.)

– niillä on ekologinen merkitys 

• ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos…jne

– vaikuttavat VTS-kotien imagoon (suunnannäyttäjänä Tampereella)

Säästösopimukset ym. velvoittavat energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuustyö voidaan myös  ”ulkoistaa” erillisin sopimuksin. 

• esim. energianhallintasopimus



VTS-kotien toimenpiteet

• Energiatehokkuuteen liittyviä toimia ovat myös 

– kiinteistön teknisten laitteiden systemaattinen huolto ja kunnossapito (LVISA)

– kulutusten tehokas seuranta ja kulutuspoikkeamiin puuttuminen

– olosuhteiden mittaaminen ja hallinta ( ylilämpöjen leikkaaminen jne.)

– kiinteistöhoidon laadunvalvonta , -seuranta ja opastus  

– ympäristöohjaajien energiatehokkuustiedon hyödyntäminen kiinteistöllä 

– asukkaiden informointi, opastus,  neuvonta jne.– asukkaiden informointi, opastus,  neuvonta jne.

– energiakatselmusten säästötoimenpide-ehdotusten hyödyntäminen 

– säästöön tähtäävien tuotteiden asentaminen ja uusien testaaminen 

(vakiopaineventtiilit, vedensäästölaitteet, uudet innovaatiot)

– lämpökamerakuvauksen ja tiiviysmittauksen hyödyntäminen

– lämpöteknisten , –rakenteellisten yms. puutteiden korjaaminen   

– yhteistyö kiinteistönhuoltoliikkeiden kanssa (kk-palaverit, kiinteistöpäivät) 

– yhteistyö  kaupungin energiatehokkuustoiminnassa (kuntien  energiatehokkuus -

sopimus, ECO2- Ekotehokas Tampere 2020 jne.)

– yhteistyö  muiden vastaavien toimijoiden (serkkuyhtiöitten) kanssa  jne.



• Asukkaiden omat toimet 

– oman sähkön säästö

• energiansäästölamput, saunomistottumukset, vanhat kodinkoneet, pyykin- ja 

astianpesukoneen oikea käyttö, laitteiden valmiustilat jne.

– kiinteistösähkön säästö

• valojen sammuttaminen, auton turha lämmitys jne.

– veden säästäminen

• vuotojen ilmoitus välittömästi huoltoon

Asukkaiden opastus - asumistavat

• vuotojen ilmoitus välittömästi huoltoon

• huomioidaan esim. suihkun käyttöaikoja

– Lämmön säästäminen

• oleskelutiloihin oikean lämpötilan säätö (termostaatti)

• lämpötilamittaus , oleskelualueelta, mittarin sijainti rinnan korkeudella

• olosuhdemittaus, huolto tekee pyydettäessä

• reklamaatiot, palvelukeskukseen

• ilmanvaihto, venttiileitä ei säädellä itse

• ei tuuleteta harakoille. Tarvittaessa lyhyt ristiveto

• jne.



• lämmitysenergian kulutus 2010 n.   96 600 MWh

(lähes kaikki kiinteistöt mukana)

– lämpöindeksi 43,2 kWh/rm3

– rivitaloissa n. 51,7   kWh/rm3

– kerrostaloissa                           n.   41,7   kWh/rm3

• veden kulutus 2010  n.   738 900 m3

KATSAUS ENERGIAVUOTEEN 2010 

• veden kulutus 2010  n.   738 900 m3

– kulutus / rm3 358 dm3/rm3

– kulutus / asukas /vrk 129  dm3/hlö/vrk

– ei huoneistokohtaista mittausta n. 145 dm3/hlö/vrk

– huoneistokohtainen mittaus n. 121 dm3/hlö/vrk

• kiinteistösähkön kulutus 2010 n.   10 100 MWh

– kulutus / rm3 4,7 kWh/rm3



KATSAUS ENERGIAVUOTEEN 2010 

Normeerattu lämmönkulutus (vertailussa 2005-2007  valmistuneet kiinteistöt 149 kpl)

Vuonna 2010 kulutus on laskenut  2005-2007 vertailutasosta  n. 8,3 %  

VAETS:n ja VTS:n asettama  tavoite 2016 on merkitty katkoviivalla.

11



KATSAUS ENERGIAVUOTEEN 2010 

Kiinteistösähkö (vertailussa 2005-2007 valmistuneet kiinteistöt 149 kpl )

Vuonna 2010 kulutus on noussut  2005-2007 vertailutasosta n. 7,0 %  

VAETS -tavoite 2016 on merkitty katkoviivalla
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KATSAUS ENERGIAVUOTEEN 2010 

Vedenkulutus  (vertailussa 2005-2007 valmistuneet kiinteistöt 149 kpl)

Vuonna 2010 kulutus on laskenut  2005-2007 vertailutasosta n. 13,8 %
(Varsinainen säästötavoite VAETS -sopimuksessa on asetettu vain 

kokonaisenergiankulutukselle)
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Jätelajittelun lisääminen ja jätteiden vähentäminen 

Kiinteistönhoitaja
Pirkanmaan Jätehuolto; verkkosivuilla valmista aineistoa 
ympäristöohjaajan käyttöön

Ympäristöohjaaja

- opastus ja neuvonta
- astioiden tasainen täyttö
- turha lisäjäte
- muuttotavarat ymv.
- ongelmajätteet



Ympäristöasioihin liittyvä ohjaus
Asukkaiden opastus ja neuvonta

Asukaskokoukset

Asukastoimikunnan kokoukset

IlmoitustaulutIlmoitustaulut

Epäviralliset keskustelut

https://www.vts.fi/asukkaalle/asukasdemokratia/
asukastoiminta/ymparistoohjaajanaineisto/



Ympäristöohjaajan aineisto
Alla olevista linkeistä löydät ympäristöohjaajakursseilla (ent. 

asukaseksperttikursseilla), joita on järjestetty vuodesta 2002 

alkaen, käytyä materiaalia.

Materiaaleja ei ole siistitty vastaamaan tämän päivän VTS-kotien

organisaatiota, joka on vuosien varrella muuttunut, joten 

vanhemmat materiaalit vastaavat niiden laatimishetken tilannetta. vanhemmat materiaalit vastaavat niiden laatimishetken tilannetta. 

Huomaathan myös, että ympäristöohjaajat olivat vuoteen 2009 asti 

nimellä asukasekspertti.

Uusista kursseista saatte tietoa asukastoimikunnaltanne tai 

Asukasviesti -lehdestä.

Ympäristöohjaajan aineisto näkyy vain 
kiinteistön asukastoimikunnan jäsenille.



Asukaseksperttitilaisuus
Kiinteistöjen huolto-ohjelmat 
Lämpö, sähkö, vesi 
Isännöinti 
Sisäilma
Jätehuolto ja ympäristöohjelma
Ihmisten kohtaaminen
Kiinteistöjen PTS-suunnitelmatKiinteistöjen PTS-suunnitelmat
Piha-alueidein kehittäminen
Kertausta
Mittalaitteet 
Tiedottaminen 
Rakentamisen pehmeät arvot
Rakenteet ja rakentaminen
Kiinteistöjen turvallisuus
Prosessit ja talkoot
Mittalaitteet 
IV



Kunnossapito - 2007

Murikka KihlaNet

Peruskurssi 2008

Peruskurssi 1- huolto

Peruskurssi 1- kihla

Persukurssi 2 - säätötyöt

Peruskurssi 2 - energiaseuranta

Peruskurssi 2 - energia

Peruskurssi 3 - PTS

Rakennuttaminen - esitys 11.12.2008

Tietoliikenne 13.04.2005



Alla on kirjepohjia VTS-kotien ympäristöohjaajien vapaaseen 

käyttöön. Saat tallennettua kirjepohjan omalle koneellesi kun 

klikkaat sen auki kirjepohjan vihreästä nimestä joka on linkki 

kirjepohjaan. Tämän jälkeen valitse avautuvasta ikkunasta 

vaihtoehto "tallenna". Selaa avautuvassa ikkunassa omalta 

tietokoneeltasi kansio johon haluat kirjepohjan tallentaa ja paina 

uudelleen "tallenna". Tämän jälkeen voit avata kirjepohjan omalla 

koneellasi valitsemastasi kansiosta ja käyttää sitä word-

dokumentin pohjana. Kirjepohjat vaativat toimiakseen Microsoft 

Word -ohjelman.

Kirjepohja 1 (suutin)
Kirjepohja 2 (suihku)
Kirjepohja 3 (vuoka)
Kirjepohja 4 (putkisto)


