LÄHDETTEKÖ SÄHKÖÄ SÄÄSTÄMÄÄN
LUKUVUONNA 2016 – 2017?
Säästökauden aikana yksikkö:
sitoutuu omilla toimenpiteillään pienentämään sähkölaskuaan
seurantajakson (1.8.2016 – 31.7.2017) ajan.
saa sivistystoimen ympäristökonsultin ja tilakeskuksen tukea sähkönsäästötoimenpiteisiin sekä
yksikön toimijoiden motivointiin.
saa säästämisen onnistuttua rahapalkkion, jonka suuruus riippuu säästetystä kilowateista

Hankkeen tavoite:
käyttäjäsähkön kulutuksen vähentäminen ja yksikön palkitseminen onnistumisesta
energiapihin elämäntavan oppiminen ja opettaminen
Säästön onnistuessa yksikkö saa seurantajakson aikana säästetyn sähkön rahallisesta arvosta 50 %
omaan käyttöönsä. Sähkönkulutuksen lähtötasoksi määritellään kolmen edellisen vastaavan kauden
sähkönkulutuksen keskiarvo. Hankkeessa mukana olleet ja kulutuksen vähentämisessä onnistuneet yksiköt
ovat vähentäneet kulutustaan 500 – 120 853 kWh joka tarkoittaa rahassa 20 - 4500 euron palkkiota
säästötyöstä.

Miten mukaan?

1. Keskustelkaa yksikössänne oletteko valmiita panostamaan sähkönsäästöön ensi lukukaudella.
(Mikäli olette olleet mukana hankkeessa aiemmin, kiinteistössänne on käynnissä merkittäviä
rakenteellisia muutoksia energiatehokkuuden parantamiseksi tai toimintanne on ollut
kiinteistössä alle kolme vuotta, osallistuminen on mahdotonta. )
2. Ilmoittautukaa Nooralle Ilolalle pe 6.5.16 mennessä noora.ilola (a) vantaa.fi tai 050-3035873.
3. Ilmoittautuneet yksiköt katsastetaan läpi, niin että valittavissa yksiköissä käyttäjäsähkön
todellisen kulutuksen mittaaminen on mahdollista. Mukaan otetaan 10 -20 yksikköä.
4. Mukaan valituille ilmoitetaan ennen lukukauden päättymistä.

Hankkeeseen pääsee mukaan kerran. Aiemmin mukana olleet yksiköt:
Varhaiskasvatus
Ankkalammen pk
Hämeenkylän päiväkoti
Isomännyn pk
Karhunpesän pk
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Kivimäen pk
Kivistön
Koskimyllyn pk
Kukkakedon pk
Kuntopuiston pk
Leinelän pk
Lintukallion pk
Lipunkantajan pk
Maitorpa
Majakkasaaren kerhotalo

Mesikämmen rppk
Mistelin pk
Ollaksen pk
Otso rppk
Peltovuoren pk
Pähkinänsärkijän pk
Ravurin pk
Ruokopillin pk
Seljapolun pk
Solkikujan pk
Tammiston pk
Tammistonrannan pk
Trolleby daghem
Vallinojan pk
Vartiokujan pk
Vehnätien pk
Ylästön pk

Koulut ja lukiot
Askiston koulu
Hevoshaan koulu
Jokivarren koulu
Kaivokselan koulu
Kytöpuiston koulu
Leppäkorven koulu
Länsimäen koulu
Martinlaakson koulu
Mikkolan koulu
Pähkinärinteen koulu
Päiväkummun koulu
Rajatorpan koulu
Rekolan koulu
Rekolanmäen koulu
Simonkylän koulu

Tuomelan koulu
Uomarinteen koulu
Vantaankosken koulu
Veromäen koulu
Sotungin koulu ja lukio
Monitoimitalot
Lumon monitoimitalo
Pointin monitoimikeskus
Vantaan
Kaupunginmuseo
Nuoristalot
Kanniston nuta
Martinlaakson nuta

