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Katuvalaistus

Kaupungin energiansäästötyöryhmä valmisteli: 
PJ tekym toimialajohtaja,  kiinteistöt, kiinteistönhoito, ajoneuvot, 
katuvalaistus, vesilaitos, ympäristöpalvelu (siht), 
+ vuokra-asunnot, lämpöyhtiö, yrittäjäjärjestö + konsultti

Hyvinkään Vesi







Raportointi kaupunginvaltuustolle ympäristöraportissa ympäristöohjelman osana

Ympäristöohjelman 2010-12 toteutumisraportti

Ympäristöohjelman 
2013-16
toteutumisraportti 





Uusi KETS kausi 2017-2025

Hyvinkää mukaan: 

• HINKU -verkostoon 2016

• FISU -verkostoon 2017

→ Näitä toteuttamaan ns. tiekartta, jota 

osaltaan KETS toteuttaa

→ Nyt ei ajantasaista erillistä energia- ja 

ilmasto-ohjelmaa

→ Toimenpiteet kootaan vuosittain 

Hyvinkään energiatehokkuus- ja 

ilmastotoimenpiteiden vuosikelloon

→ KETS-toimintasuunnitelma konsultin 

kanssa

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/asuminen-ja-ymparisto/kestavakehitys/liitteet/hyvinkaan-energiatehokkuus--ja-ilmastotoimenpiteiden-vuosikello-2020.pdf
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• Osa energiansäästötavoitteesta toteutuu PTS-suunnitelman mukaisen kiinteistöjen 

tekniikan uusimisen kautta:

• Toimenpiteet ovat lämmönjakopakettien ja ilmanvaihtokoneiden uusimisia. Uusittavista 
iv-koneista puuttuu tyypillisesti lämmöntalteenotto ja se rakennetaan saneerauksen 
yhteydessä. Tätä uudistamista on tehty jo pitkään ja potentiaalia löytyy niistä enää 
rajallisesti. Näiden toimenpiteiden vaikutus on n. 250 MWh eli 6% tavoitteesta

• Uimalan ja Sveitsin koulun saneerauksissa on mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta 

laajemmin. Niistä arvioitiin saavutettavan 500 MWh säästöt eli 12% tavoitteesta.

• Katuvalaistuksen saneeraus on loppusuoralla. Jo vuosia käynnissä ollut saneerauskierros 

valmistuu 2018 aikana jolloin toteutuu n. 400 MWh lisäsäästö eli 10% tavoitteesta.

• Hyvinkään Veden toiminnasta ei tunnistettu merkittävää säästöpotentiaalia, joka olisi 

toteutettavissa lyhyellä aikajänteellä. Jätevedessä olevan lämmön entistä tehokkaampi 

talteenotto lämpöpumppulaitoksella on merkittävin mahdollisuus, joka tulee tarkastella 
kun jäteveden puhdistamoa saneerataan.

Valitut toimenpiteet
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• Suurin säästömahdollisuus löytyy investoinneista uuteen tekniikkaan. Niiden yhteydessä 

tulee myös tarkastella vaihtoehtoisia sopimus- ja rahoitusmalleja. 

• Kiinteistöjen valaistuksen saneerauksessa led-tekniikkaan löytyy merkittävä 

säästömahdollisuus. Suunnitelmassa on lähdetty oletuksesta, että saneeraukset kohdistetaan 

kouluihin ja päiväkoteihin ja potentiaalista toteutetaan 50%. Tällä on saavutettavissa n. 1 000 

MWh eli 25% tavoitteesta. HUOM! On muistettava, että myös muissa kiinteistöryhmissä on 

vastaavia mahdollisuuksia. Saneeraukset ovat myös taloudellisesti varsin kannattavia.

• Toinen merkittävä kokonaisuus on aurinkovoimaloiden rakentaminen. Sillä voidaan 

pienentää verkosta ostettavan sähkön määrää. Suunnitelman taustaksi saatiin yhden 

järjestelmätoimittajan alustava kartoitus potentiaalisista kohteista ja tuotantopotentiaalista. 

Kartoituksen perusteella potentiaalisia kohteita olisi (ilman sote-kohteita) 30 kpl ja niissä 

tuotantomäärä olisi 1150 MWh eli 28%

• Edellä kuvatuilla toimenpiteillä päästään säästöissä yhteensä 3 300 MWh tasolle, joka 
kattaa 80% KETS-sopimuksen tavoitteesta. Viimeinen 20% osuus on kehitettävä 

sopimuskauden aikana. Energiatehokkuuden entistä tarkempi valvonta Hyvinkään 
Lämpövoiman valvomopalvelun kautta on yksi vielä huomioimaton mahdollisuus. 

Valitut toimenpiteet
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Mistä energiansäästö koostuu?



Kiitoksia!


