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Porvoon kaupungin energiansäästötoimenpiteitä 

kiinteistöissä 2008-2018 
Piispantalo (2008)

• Lämmönlähde vaihdettu öljylämmityksestä maalämpöön.

Hinthaaran sivistyskeskus (2008)

• Lämmönlähde vaihdettu öljylämmityksestä maalämpöön. Öljylämmitys 
vielä varalämmönlähteenä.

Kulloon sivistyskeskus (2009)

• Lämmönlähde vaihdettu öljylämmityksestä pellettilämmitykseen.

Elinkaarihanke: Ylä-Haikkoon, Omenatarhan ja Hinthaaran päiväkodit , 
YIT (2011)

• Kolme päiväkotia uudisrakennuksina, jotka korvaavat osittain vanhoja 
yksiköitä.

• Lämmönlähteenä maalämpö kokonaisuudessaan

• Aurinkopaneelit katolla noin 50 m2 per kohde

• Energiavastuu ylläpitäjällä

Pääkirjasto (2011-2013)

• Salin matalaan osan valaisimet korvattu led-valaisimilla

• Lasten osaston valaisimet korvattu led-valaisimilla

Suomenkylän päiväkoti (2014)

• Öljylämmitys korvattu osin ilma-vesilämpöpumpulla. Öljylämmitys vielä 
varalämmönlähteenä.

• Rakennuksen vaipan eristepaksuuksia ja materiaaleja parannettu.

Elinkaarihanke: Gammelbackan pk ja neuvola, Peippolan pk, 
Toukovuoren pk, Kevätkummun hanke ja Tolkkisten koulu, 
Lemminkäinen (2014)

• Kolme päiväkotia ja kaksi koulurakennusta uudisrakennuksina, jotka 
korvaavat osittain vanhoja yksiköitä.

• Lämmönlähteenä maalämpö ja kaukolämpö

• Aurinkopaneelit katolla noin 50 - 100 m2 per kohde

• Energiavastuu ylläpitäjällä

Eestinmäen päiväkoti (2015)

• Lisätty aurinkokeräimiä katolle

• Valaistus muutettu led-valaisimiksi

• Sähköiset lattialämmitykset korvattu vesikiertoisilla

• Lämmönlähde muutettu maakaasusta kaukolämmöstä

• Vanhalle osalle lisätty eristettä ullakolle

Kvarnbacken skola 2015

• Lisätty iv-koneisiin taajuusmuuttajat jotta koneita voidaan säätää 

portaattomasti

Wittenberginkatu 1, siirtynyt A-asuntojen omistukseen (2016)

• Vanha ulkovalaistus (elohopeahöyrylamput) korvattu led-valaisimilla

Jäähalli 2016

• Kaukalon valaistus korvattu led-valaisimilla



Työn alla olevia kohteita

Linnankosken lukio (2017)

• Aurinkopaneelit katolle noin 200 m2.

• Lisätään iv-koneisiin taajuusmuuttajat, jotta koneita 

voidaan säätää portaattomasti.

Satumäen päiväkoti (2017)

• Aurinkopaneelit katolle noin 200 kpl a 50 W.

• Poistoilmapuhaltimiin asennettu lämmöntalteenotto.

• Asennetaan ilma-vesilämpöpumppu.

Grännäs skola (2018)

• Lämmönlähde vaihdetaan öljylämmityksestä 

maalämpöön.

• Aurinkopaneelit katolle noin 150 m2.

Keskuskeittiö (2018)

• Aurinkopaneelit katolla, määrä ei tiedossa.

• Vaihtaminen öljylämmityksestä

Näsin koulun lämmitysmuodon vaihto

Muut investointikohteet:

Kohteissa parannettu rakennuksen 

lämmöneristyksiä, vaihdettu ikkunoita ja 

uusittu ilmanvaihtolaitteita uudistamis-

ajankohdan normien mukaiseksi.

Ilmanvaihtokoneet on varustettu 

tehokkaalla lämmöntalteenotolla.



Porvoon toimitilajohdon energiansäästöhankkeilla 

saavutetut päästövähennykset

>60 tC02
Hinthaara ja Grännäs: öljylämmityksen vaihto maalämpöön

~50 tCO2
Kevätkummun hanke:

• Lämmönlähteenä maalämpö ja kaukolämpö

• Aurinkopaneelit katolla noin 50 - 100 m2 per kohde

Eestinmäen päiväkoti:

• Lisätty aurinkokeräimiä katolle

• Valaistus muutettu led-valaisimiksi

• Sähköiset lattialämmitykset korvattu vesikiertoisilla

• Lämmönlähde muutettu maakaasusta kaukolämmöksi

• Vanhalle osalle lisätty eristettä ullakolle

~40 tCO2
Kulloon sivistyskeskus 

• Lämmönlähde öljylämmityksestä pellettilämmitykseen.

Linnankosken lukio 

• Aurinkopaneelit katolle noin 200 m2.

• Lisätään iv-koneisiin taajuusmuuttajat, jotta koneita 
voidaan säätää portaattomasti

Päästövähennys tCO2

Laskennat: Riku Salmivaara / Aalto-yliopisto

(osa diplomityötä, kesä 2017)



Porvoon toimitilajohdon energiansäästöhankkeilla 

saavutetut päästövähennykset

• Osassa korjaushankkeita on 

kiinteistöön rakennettu lisäosia.

• Pienten koulujen korjausurakat 

tulevat merkittävimmiksi.

• Myös uudisrakennuskohteet 

pääsevät näkyviin.

CO2-päästövähennys 2008-2018 yhteensä  

390 tCO2



Näkymätön kulutus näkyväksi – case Kuntatalo
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Markkinavuoropuhelua – case Satumäki

Selvitettiin innovatiivisia kiinteistöenergiaratkaisuja

Kaksi potentiaalista, pilotointia tarvitsevaa 

teknologiaa

• Pellettipoltinkattila (100…1000 kW)

• Lämpöpumppujen kompressoritekniikka

Pilotointiympäristöksi kaupungin kiinteistö?

• Satumäen päiväkodin lämmitys- ja 

ilmastointijärjestelmän uudistaminen 

• Ilma/vesi lämpöpumppu (maalämpö tai 

tuulivoima ei sovi ympäristöön)

Kolmikantaneuvottelut yritys – Posintra – kaupunki

• Suorahankinta

• Energiatukihakemus

=> Satumäen energiaremontti 

vuodenvaihteessa 2016-2017
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Satumäen päiväkoti

Rakennettu 1997

Kaukolämpöä 190 MWh, sähköä 75MWh vuodessa
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Tavoiteltu energiansäästö 240MWh / vuosi

(50MWh sähköä ja 190MWh kaukolämpöä)
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Satumäen päiväkoti

Uusi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä:

• 4 kpl ilma/vesilämpöpumppuja, yht 80 kW

• aurinkovoimala 50kWp monokristalli

• Hybridivaraajat 4m3 lämminvesipuskureiksi

• Huippuimuri/lämmön talteenottojärjestelmä

• Energiamonitorointijärjestelmä (etävalvonta)

Asennukset tammi-, helmikuu 2017 

Käyttöönotto maaliskuu 2017 -> 
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Video: Porvoon elinkaarihankkeet
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Porvoon kaupunki on kilpailuttanut elinkaarimallilla 

päiväkoti- ja koulukiinteistöjen toteuttamista.

Tony Lökfors, projektipäällikkö, toimitilajohto, Porvoon 

kaupunki

https://youtu.be/xMCRl4bxymY

https://youtu.be/xMCRl4bxymY


Kiitos!

www.posintra.fi
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