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Esityksen sisältö

1. Haminankylän Nuorisoseura ry

2. Taustaa hankkeista

3. Saadut tulokset ja kokemukset

4. Jatkotoimenpiteet 



Perustietoa seurasta 
• Seura perustettu 1919
• Tontti lahjoituksena v. 1924
• Rakentaminen v. 1925 
• Vihkiäiset elokuussa 1925 
• Suunnittelija kuuluisa 

hausjärveläinen rkm Heikki 
Kaartinen

• Rahoituslähteenä mm. 
arpajaiset, myytiin 20 000 
arpaa. 
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Monivuotinen kehittämishanke

1. Energiatehokkuus 

2. Turvallisuus

3. Toiminnollisuus

4. Vuosittain päivitetty PTS
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1.     1.Energiatehokkuuden lähtötilanne

• Suora sähkölämmitys
• Lämmityksen ohjauksessa ei 

teknisiä apuvälineitä
• Rakennus hirsirakenteinen
• Yläpohjan lämmöneristys 

ohuella purukerroksella 
• Eristämättömät ulko-ovet
• Alkuperäiset 1920 luvulta 

peräisin olevat huonokuntoiset 
ja tiivistämättömät ikkunapokat

• Yhden tulisijan hormi purettu 
ullakko-osuudelta
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2. Turvallisuuden lähtötilanne

Liikenne parkkipaikalle vaarallinen
• Tie kulki päärapun editse

• Esteettömyyden puute   
• Liikuntarajoitteisille ei kulkuluiskaa
• Sisätiloissa ei kynnysluiskia
• WC tiloissa puutteita

• Vanhat ja monelta 
vuosikymmeneltä olevat 
vaaralliset sähköasennukset
• Vanhimmat peltikuoriset johtimet 

1920 luvulta
• Pelastussuunnitelma puuttui
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3. Toiminnollisuuden lähtötilanne

• Keittiökalusteet monelta eri 
vuosikymmeneltä

• Epäkäytännölliset, eri 
materiaaleista, eri mitoituksilla, 
huonokuntoisia

• Puutteita astiastossa
• Äänentoistolaitteiden puute
• Huonot kulku- ja pihajärjestelyt
• Puuttuva roskakatos
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Mitä tehtiin 1/2

• Laadittiin PTS ja suunniteltiin sen 
mukaiset toimenpiteet

• Kilpailutettiin ikkunoiden 
kunnostusentisöijät

• Kilpailutettiin sähkö-
ilmanvaihtosuunnittelijat sekä 
urakoitsijat 

• Suunniteltiin ja toteutettiin itse 
umpipuiset, vanhanmallin mukaiset 
puusepän valmistamat 
keittiökalusteet

• Rahoitukseen haettiin avustusta 
Kotiseutuliitolta 
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Mitä tehtiin 2/2
• Yläpohjan lisälämmöneristys 300 mm 

Ekovillalla 
• Puusepän valmistamat lämpöeristeiset ja 

vanhan mallin mukaiset ulko-ovet 
uudistettiin

• Esteettömyyden parantaminen
• Liikuntarajoitteisille kulkuluiska ja kynnysluiskat 

• Ikkunoiden kunnostus
• Kunnostettiin kahdessa vaiheessa; 2013 ja 2020 
• Tiivistettiin ikkunapokat sisäpuolelta

• Sähkö- ja lämmitysjärjestelmä uusittiin
• Vaihdettiin LED lamput valaisimiin
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Mitä ei tehty 

Aurinkopaneeleja ei hankittu
• Liian pieni hyöty 

Ilmalämpöpumppuja ei hankittu
• Eivät soveltuneet vanhaan hirsirakennukseen

Pönttöuuneja ei uusittu
• Tulipalovaara ja yksi hormi oli jo aikaisemmin purettu

Vesikiertoista lämmitysjärjestelmää
• Ei mietitty, olisi ollut liian kallis investointi  
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Sähkön kulutus kwh v 18 - 21

1120220215 M Juhola

Kulutusmuutos 
v:sta 2018 - 4 %


Kaavio1

		ka 2021-2018

		2021

		2020

		2019

		2018



19991.1675

20837.49

15505.18

21922

21700



Sähkön kilpailutus

		Kotipirtin sähkönkilpailutus 22.2.2020

		Nykyinen kulutus		2014		2015		2016		2017		2018		2019				Yht 2014-2020		ka 2014-2019		ka 2018 - 2020

		Päivä		14075		12475		14227		12646		13954		13898				81275		13546		13926

		Yö		6889		5639		7259		7193		7746		8024				42750		7125		7885

		Yht		20964		18114		21486		19839		21700		21922				124025		20671		21811

		Kymenlaakson sähkön 24 kk:n nykyinen sopimus 2018 - päättyy helmikuu 2020																Loiste AIKASÄHKÖ määräaikainen sopimus 2020 - 2022														Loiste YLEISSÄHKÖ määräaikainen sopimus 2020-2022														Vattenfal  määräaikainen sopimus 2020-2022 YLEISSÄHKÖ														Nordic Greenmääräaikainen sopimus 2020-2022 YLEISSÄHKÖ

																																														Ilman Fossiilisia Polttoaineita Tuotettua Sähköä														Vesivoimalla Tuotettua Uusiutuvaa Sähköä Ilman Lisähintaa.

		Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v						Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v

		Perus				0.99		11.88		€/v								Perus				4.99		59.88		€/v						Perus				4.49		53.88		€/v						Perus				0.9		10.80		€/v						Perus				1.5		18.00		€/v

		Päivä		13926		4.09		569.57		€/v								Päivä		13926		4.89		680.98		€/v						Päivä		13926		4.59		639.20		€/v						Päivä		13926		4.82		671.23		€/v						Päivä		13926		4.89		680.98		€/v

		Yö		7885		4.09		322.50		€/v								Yö		7885		3.69		290.96		€/v						Yö		7885		4.59		361.92		€/v						Yö		7885		4.82		380.06		€/v						Yö		7885		4.89		385.58		€/v

		Yht alv 24		21811		9.17		903.95		€/v		127.87						Yht alv 24		21811				1031.82		€/v		127.87				Yht alv 24		21811				1055.00		€/v		151.06				Yht alv 24		21811				1062.09		€/v		158.14				Yht alv 24		21811				1084.56		€/v		180.61

		Siirto Caruna																Siirto Caruna														Siirto Caruna														Siirto Caruna														Siirto Caruna

		Perus				61.50		738.05		€/v								Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v

		Päivä		13926		4.45		619.93		€/v								Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v

		Yö		7885		2.74		216.08		€/v								Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v

		Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v								Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v

		Yht alv 24		21811		71.49		2183.40		€/v								Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v

		Sähkökulut yht/v						3087.35		€/v								Sähkökulut yht/v						3215.21		€/v						Sähkökulut yht/v						3238.40		€/v						Sähkökulut yht/v						3245.49		€/v						Sähkökulut yht/v						3267.95		€/v

																		Fortum nykyinen		Fortum uusi		Loiste		Kymenlaakso

										€ / vuosi								904		0		1055		1032

										Säästö € /vuosi										-904		151		128





Sähkön kilpailutus

		



€ / vuosi

Säästö € /vuosi



Sähkön kulutus

		

				Nykyinen kulutus

						2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		Yht		ka 2014-2021				Nykyinen kulutus

				Päivä		12,766		9372		13898		13954		12646		14227		12475		14075		90647.4		11331						ka 2021-2018		2021		2020		2019		2018		ka		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		Keskiarvo

				Yö		8,072		6133		8024		7746		7193		7259		5639		6889		48882.78		6110				Yht		19991		20,837		15505		21922		21700		19991.1675		19839		21486		18114		20964		21806		18217		13383		7427		18215

				Yht		20,837		15505		21922		21700		19839		21486		18114		20964		139530.18		17441				Päivä				12,766		9372		13898		13954				12646		14227		12475		14075

																												Yö				8,072		6133		8024		7746				7193		7259		5639		6889

																												Kulutus laski vuodesta 2019 vuoteen 2020																6417		29.3		%

																														Muutos 2018 - 2021				863		kwh

																																		4.0		%

																														Muutos 2018 - 2021 ka				1709		kwh

																																		8.5		%

				Sähkökulut €				Muutos 5 VUOTTA

				Ka		3024

				2021		2973

				2020		2933

				2019		2960

				2018		3229

				2017		3186

				Ka 5 v		3056		83		2.7		%

				Ka 4 v		3024

				2016		2677

				2015		2642

				2014		2639

				2013		3114

				2012		1457

		Muutos		256		€

		18 ja 21		7.9		%										Kustannukset laskivat v:sta 2019 vuoteen 2020												27						€		0.9		%

		Muutos		51		€

		ka 18 - 21		1.7		%





Sähkön kulutus

		



Päivä

Yö

Yht



		



Päivä

Yö

Yht



		





		



Sähkökulut €





Sähkön kulutus päivä, yö 
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Kaavio1

		Ka 18 - 21		Ka 18 - 21		Ka 18 - 21

		2021		2021		2021

		2020		2020		2020

		2019		2019		2019

		2018		2018		2018



Päivä

Yö

Yht

12497.585

7493.5825

19991.1675

12765.94

8071.55

20837.49

9372.4

6132.78

15505.18

13898

8024

21922

13954

7746

21700



Sähkön kilpailutus

		Kotipirtin sähkönkilpailutus 22.2.2020

		Nykyinen kulutus		2014		2015		2016		2017		2018		2019				Yht 2014-2020		ka 2014-2019		ka 2018 - 2020

		Päivä		14075		12475		14227		12646		13954		13898				81275		13546		13926

		Yö		6889		5639		7259		7193		7746		8024				42750		7125		7885

		Yht		20964		18114		21486		19839		21700		21922				124025		20671		21811

		Kymenlaakson sähkön 24 kk:n nykyinen sopimus 2018 - päättyy helmikuu 2020																Loiste AIKASÄHKÖ määräaikainen sopimus 2020 - 2022														Loiste YLEISSÄHKÖ määräaikainen sopimus 2020-2022														Vattenfal  määräaikainen sopimus 2020-2022 YLEISSÄHKÖ														Nordic Greenmääräaikainen sopimus 2020-2022 YLEISSÄHKÖ

																																														Ilman Fossiilisia Polttoaineita Tuotettua Sähköä														Vesivoimalla Tuotettua Uusiutuvaa Sähköä Ilman Lisähintaa.

		Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v						Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v

		Perus				0.99		11.88		€/v								Perus				4.99		59.88		€/v						Perus				4.49		53.88		€/v						Perus				0.9		10.80		€/v						Perus				1.5		18.00		€/v

		Päivä		13926		4.09		569.57		€/v								Päivä		13926		4.89		680.98		€/v						Päivä		13926		4.59		639.20		€/v						Päivä		13926		4.82		671.23		€/v						Päivä		13926		4.89		680.98		€/v

		Yö		7885		4.09		322.50		€/v								Yö		7885		3.69		290.96		€/v						Yö		7885		4.59		361.92		€/v						Yö		7885		4.82		380.06		€/v						Yö		7885		4.89		385.58		€/v

		Yht alv 24		21811		9.17		903.95		€/v		127.87						Yht alv 24		21811				1031.82		€/v		127.87				Yht alv 24		21811				1055.00		€/v		151.06				Yht alv 24		21811				1062.09		€/v		158.14				Yht alv 24		21811				1084.56		€/v		180.61

		Siirto Caruna																Siirto Caruna														Siirto Caruna														Siirto Caruna														Siirto Caruna

		Perus				61.50		738.05		€/v								Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v

		Päivä		13926		4.45		619.93		€/v								Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v

		Yö		7885		2.74		216.08		€/v								Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v

		Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v								Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v

		Yht alv 24		21811		71.49		2183.40		€/v								Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v

		Sähkökulut yht/v						3087.35		€/v								Sähkökulut yht/v						3215.21		€/v						Sähkökulut yht/v						3238.40		€/v						Sähkökulut yht/v						3245.49		€/v						Sähkökulut yht/v						3267.95		€/v

																		Fortum nykyinen		Fortum uusi		Loiste		Kymenlaakso

										€ / vuosi								904		0		1055		1032

										Säästö € /vuosi										-904		151		128





Sähkön kilpailutus

		



€ / vuosi

Säästö € /vuosi



Sähkön kulutus

		

				Nykyinen kulutus

						Ka 18 - 21		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		Yht		ka 2014-2021				Nykyinen kulutus

				Päivä		12498		12,766		9372		13898		13954		12646		14227		12475		14075		90647.4		11331						ka 2021-2018		2021		2020		2019		2018		ka		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		Keskiarvo

				Yö		7494		8,072		6133		8024		7746		7193		7259		5639		6889		48882.78		6110				Yht		19991		20,837		15505		21922		21700		19991.1675		19839		21486		18114		20964		21806		18217		13383		7427		18215

				Yht		19991		20,837		15505		21922		21700		19839		21486		18114		20964		139530.18		17441				Päivä				12,766		9372		13898		13954				12646		14227		12475		14075

																														Yö				8,072		6133		8024		7746				7193		7259		5639		6889

																														Kulutus laski vuodesta 2019 vuoteen 2020																6417		29.3		%

																																Muutos 2018 - 2021				863		kwh

																																				4.0		%

																																Muutos 2018 - 2021 ka				1709		kwh

																																				8.5		%

				Sähkökulut €						Muutos 5 VUOTTA

				Ka				3024

				2021				2973

				2020				2933

				2019				2960

				2018				3229

				2017				3186

				Ka 5 v				3056		83		2.7		%

				Ka 4 v				3024

				2016				2677

				2015				2642

				2014				2639

				2013				3114

				2012				1457

		Muutos		256				€

		18 ja 21		7.9				%										Kustannukset laskivat v:sta 2019 vuoteen 2020												27						€		0.9		%

		Muutos		51				€

		ka 18 - 21		1.7				%





Sähkön kulutus

		



Päivä

Yö

Yht



		



Päivä

Yö

Yht



		





		



Sähkökulut €





Sähkökulut € / v 

1320220215 M Juhola


Kaavio1

		Ka

		2021

		2020

		2019

		2018



Muutos v. 2018 lähtötilanteesta 
vuoteen 2021 - 7,9 %

3023.8175

2973.27

2933

2960

3229



Sähkön kilpailutus

		Kotipirtin sähkönkilpailutus 22.2.2020

		Nykyinen kulutus		2014		2015		2016		2017		2018		2019				Yht 2014-2020		ka 2014-2019		ka 2018 - 2020

		Päivä		14075		12475		14227		12646		13954		13898				81275		13546		13926

		Yö		6889		5639		7259		7193		7746		8024				42750		7125		7885

		Yht		20964		18114		21486		19839		21700		21922				124025		20671		21811

		Kymenlaakson sähkön 24 kk:n nykyinen sopimus 2018 - päättyy helmikuu 2020																Loiste AIKASÄHKÖ määräaikainen sopimus 2020 - 2022														Loiste YLEISSÄHKÖ määräaikainen sopimus 2020-2022														Vattenfal  määräaikainen sopimus 2020-2022 YLEISSÄHKÖ														Nordic Greenmääräaikainen sopimus 2020-2022 YLEISSÄHKÖ

																																														Ilman Fossiilisia Polttoaineita Tuotettua Sähköä														Vesivoimalla Tuotettua Uusiutuvaa Sähköä Ilman Lisähintaa.

		Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v						Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v				Sähkön myynti		Kulutus		a'hinta		Yht				Muutos/v

		Perus				0.99		11.88		€/v								Perus				4.99		59.88		€/v						Perus				4.49		53.88		€/v						Perus				0.9		10.80		€/v						Perus				1.5		18.00		€/v

		Päivä		13926		4.09		569.57		€/v								Päivä		13926		4.89		680.98		€/v						Päivä		13926		4.59		639.20		€/v						Päivä		13926		4.82		671.23		€/v						Päivä		13926		4.89		680.98		€/v

		Yö		7885		4.09		322.50		€/v								Yö		7885		3.69		290.96		€/v						Yö		7885		4.59		361.92		€/v						Yö		7885		4.82		380.06		€/v						Yö		7885		4.89		385.58		€/v

		Yht alv 24		21811		9.17		903.95		€/v		127.87						Yht alv 24		21811				1031.82		€/v		127.87				Yht alv 24		21811				1055.00		€/v		151.06				Yht alv 24		21811				1062.09		€/v		158.14				Yht alv 24		21811				1084.56		€/v		180.61

		Siirto Caruna																Siirto Caruna														Siirto Caruna														Siirto Caruna														Siirto Caruna

		Perus				61.50		738.05		€/v								Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v						Perus				61.50		738.05		€/v

		Päivä		13926		4.45		619.93		€/v								Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v						Päivä		13926		4.45		619.93		€/v

		Yö		7885		2.74		216.08		€/v								Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v						Yö		7885		2.74		216.08		€/v

		Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v								Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v						Sähkövero		21811		2.79		609.34		€/v

		Yht alv 24		21811		71.49		2183.40		€/v								Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v						Yht alv 24		21811				2183.40		€/v

		Sähkökulut yht/v						3087.35		€/v								Sähkökulut yht/v						3215.21		€/v						Sähkökulut yht/v						3238.40		€/v						Sähkökulut yht/v						3245.49		€/v						Sähkökulut yht/v						3267.95		€/v

																		Fortum nykyinen		Fortum uusi		Loiste		Kymenlaakso

										€ / vuosi								904		0		1055		1032

										Säästö € /vuosi										-904		151		128





Sähkön kilpailutus

		



€ / vuosi

Säästö € /vuosi



Sähkön kulutus

		

				Nykyinen kulutus

						2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		Yht		ka 2014-2021				Nykyinen kulutus

				Päivä		12,766		9372		13898		13954		12646		14227		12475		14075		90647.4		11331						ka 2021-2014		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		Keskiarvo

				Yö		8,072		6133		8024		7746		7193		7259		5639		6889		48882.78		6110				Yht		20046		20,837		15505		21922		21700		19839		21486		18114		20964		21806		18217		13383		7427		18215

				Yht		20,837		15505		21922		21700		19839		21486		18114		20964		139530.18		17441				Päivä				12,766		9372		13898		13954		12646		14227		12475		14075

																												Yö				8,072		6133		8024		7746		7193		7259		5639		6889

																												Kulutus laski vuodesta 2019 vuoteen 2020														6417		29.3		%

				Sähkökulut €				Muutos 5 VUOTTA

				Ka		3024

				2021		2973

				2020		2933

				2019		2960

				2018		3229

				2017		3186

				Ka 5 v		3056		83		2.7		%

				Ka 4 v		3024

				2016		2677

				2015		2642

				2014		2639

				2013		3114

				2012		1457

		Muutos		256		€

		18 ja 21		7.9		%										Kustannukset laskivat v:sta 2019 vuoteen 2020												27						€		0.9		%





Sähkön kulutus

		



Päivä

Yö

Yht



		



Päivä

Yö

Yht



		





		



Sähkökulut €





Jatkotoimenpiteet

•Vanhojen tulisijojen hormien korjaus
• Ilmanvaihtojärjestelyt
•Tarkempi kulutuksen seuranta
•Lämpötilojen tarkempi säätäminen tarpeiden 
mukaisesti

•Sähkön kilpailutus
•PTS:n ylläpito
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