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Esipuhe 

Ranuan kunta on mukana Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeessa. Väpissä tehdään tiivistä yhteistyötä 

mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntien, kuntalaisten ja yrityk-

sien energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja sitä kautta kasvihuo-

nepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa mm. tehdään pilottiselvityksiä kuntien kohteisiin tai muuhun 

energiavaltaiseen toimintaan liittyen.  

Heti hankkeen alkaessa varmistui, että Ranuan pilottikohteeksi valitaan Eläinpuiston ravintolakiin-

teistö. Kiinteistö on kunnan tytäryhtiö Ranuan Seudun Matkailu Oy:n hallinnassa ja matkailutoiminnan 

kulmakivi, sillä kaikki Eläinpuistossa kävijät kulkevat rakennuksen läpi. Kiinteistössä on lipunmyynnin 

lisäksi keittiö, ravintola ja toimistotiloja. Sähkölämmitteisessä rakennuksessa energiakustannukset 

ovat luokkaa + 50 000 € vuodessa.  

Pilottiselvityksessä tarkastellaan toimintojen ja järjestelmien energiankulusta ja mahdollisuuksia ener-

giansäästöön kohteessa. Tutkimuksissa tehdään yhteistyötä kiinteistöpäällikön sekä mm. sähköverk-

koyhtiön kanssa. Kartoituksen pohjalta määritetään kulutusjakauma, lasketaan vuosittaiset energia-

kustannukset ja tehdään ehdotuksia tilannetta parantavista toimenpiteistä. Lisäksi selvityksessä tar-

kastellaan aurinkosähköjärjestelmän mahdollisuutta, mitoitusta ja kannattavuutta kiinteistössä.  

Selvityksen toimenpiteet suunniteltiin aloituspalaverissa 30.10.2019 Eläinpuistolla. Tämän jälkeen ke-

rättiin lähtötiedot kohteesta ja vuosien 2017 - 2019 sähkönkulutustiedot saatiin sähköverkkoyhtiöltä 

tammikuussa 2020. Helmikuun 19 päivä kiinteistöön ja sen toimintaan tutustuttiin tarkemmin kiinteis-

töpäällikön johdolla. Samalla kerralla Lapin AMKin asiantuntija suoritti kohteeseen lämpökameraku-

vauksen, jonka raportti liitteenä. Tämän jälkeen täydennettiin vielä lähtötietoja valaisintaulukoilla ja 

seurantamittauksella. 
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1 Kohteen lähtötiedot 

1.1 Kohteen tiedot 

Tarkastelussa on kolmessa osassa rakennettu matkailukiinteistö, jonka tiloissa on ammattikeittiö, ra-

vintolasalit, myymälä ja toimistotilat (Taulukko 1). Kiinteistö on kokonaisuudessaan sähkölämmittei-

nen. Kolmen edellisvuoden sähkönkulutus on esitetty alla olevassa taulukossa 2. Energiankulutuksen 

normeeraus tarkoittaa, että kulutus on suhteutettu todelliseen ulkoilman lämpötilaan. Tällä tavoin eri 

vuosien kulutuksista saadaan vertailukelpoisia.  

Taulukko 1 Kohteen lähtötiedot 

Kiinteistö: Ranua Zoo päärakennus, Rovaniementie 29 
97700 Ranua 

Rakennustyyppi: Matkailurakennus 

Käyttötarkoitus ja toiminta: Toimisto 
(aukiolo: talvella 8:00-16:00, kesällä 8:00-19) 
Ravintola (aukiolo 8:00-21:00) 
Ammattikeittiö (noin 300 annosta / vrk) 
Myymälä (aukiolo 8:00-17:00 (21.00)) 

Rakentamisvuosi: 1983, Laajennus 2002 (myymälä) 

Peruskorjausvuosi: Keittiö 2001 

Ravintolarakennuksen sisustus 2011 – 2012 

Ravintolan Ilmastoinnin säätö 2014 

Rakennuksen tilavuus: lämmin 3200 rm3 

Rakennuksen bruttoala: lämmin 800 brm2 

Lämmitysmuoto: Sähkölämmitys 



 

Taulukko 2 
Sähkönkulutus 2017 - 2019 

 

1.2 Kiinteistön käyttö ja ylläpito 

Ranuan eläinpuiston päärakennuksen käytöstä ja ylläpidosta vastaa Ranuan Seudun Matkailu Oy, joka 

on 100 % Ranuan kunnan omistama yhtiö. Kiinteistö toimii eläinpuiston lipunmyyntipisteenä ja myy-

mälänä sekä ravintolana puiston asiakkaille ja henkilökunnalle. Lisäksi kiinteistö toimii toimistotiloina 

henkilökunnalle. Ranuan eläinpuistossa vierailee vuosittain noin 130 000 asiakasta.  

Ranuan Seudun Matkailulla on oma kiinteistön huoltotiimi, joka vastaa kaikista kiinteistöistä. Huolto-

tiimiin kuuluu talvisin kolme henkilöä ja kesäisin kuusi tai seitsemän henkilöä. Huoltotiimi vastaa Ra-

nuan eläinpuiston päärakennuksen taloteknisistä järjestelmistä. Tarvittaessa huoltotiimi tekee yhteis-

työtä kiinteistön automaatiojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa, joka toimii Oulussa/Kuusamossa. 

Kulutusseuranta on tällä hetkellä manuaalista ja satunnaista. Sähkön ja veden kulutusta seurataan 

lähinnä vuositasolla. Tekniset asiakirjat ja rakennuspiirustukset löytyvät paperimuodossa huoltotiimin 

hallusta. Kiinteistön sähkö- ja vesiliittymien tiedot on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3 Liittymät 

Liittymät Tyyppi Hinnoittelu 

Sähkö siirto Tehosiirto 2PJ (0,4 KV toimitus), 

3x100A 

Perusmaksu: 626,4 € /v 

Päiväsiirto, talvi: 0,0286 €/kWh 

Muun ajan siirto: 0,0184 €/kWh 



Tehomaksu: 5,36 €/kW 

Sähköenergia Sähkönmyynti 

Tehosähkö 

0,03861 €/kWh  

Perusmaksu 12€/v (alv0) 

Vesi Vesimaksu 

Vesi/jätevesi 

Vesi: 1,3 €/m3 + perusm. 69€/v 

Jätevesi: 1,85€/m3 + perusm. 69€/v 

 

 

 

2 Kohteen energiatalouden arviointi 

2.1 Sähköenergian mittaus 

Kiinteistön sähköenergiamittaukset on toteutettu päämittarilla, jota seurataan verkkoyhtiön online-

palvelusta, lisänä on 4 alamittausta, joissa manuaalinen seuranta. Alamittauksia ei ole seurattu viime 

aikoina, tätä tarkastelua varten tehtiin 2 viikon seurantajakso, jakaumien selvittämistä varten. Alamit-

taukset ja seurantajakson kulutukset on esitetty taulukossa 4.  

Taulukko 4 Alamittausten seurantajakso lukupäivät 24.2.2020 klo. 7.50 ja 9.3.2020 klo. 8.00 

Mittari Lukupäivä 1 Lukupäivä 2 Kulutus % 

Päämittari 2 297043 2326789 29746 100 

Ilmanvaihto 322854 333678 10824 36 

Keittiökoneet 197068 198941 1873 6 

Toimisto 715208 717417 2209 7 

Myymälä 941459 945549 4090 14 

 

Seurantajakson perusteella alamittaroinnin ulkopuolelle jää noin kolmasosa päämittarin kulutuksesta. 

Kiinteistöpäällikön arvion mukaan tämä energia käytetään ravintolan lämmitykseen ja eläinten aitauk-

sille menevään sähköön. Taulukkoa 4 hyödynnetään seuraavissa kohdissa energiankulutusten määri-

tyksissä. 

2.2 Lämmitys 

Kiinteistön lämmönjako on toteutettu lattialämmityksellä, seinäpattereilla, kattolämmittimillä sekä il-

malämpöpumpuilla. Lattialämmitys on keittiössä, ravintolasaleissa sekä myymälässä, lisäksi ravintola-

saleissa patterit ja alasalissa kaksi ilmalämpöpumppua. Alkuperäinen toimisto-osa lämmitetään pat-



tereilla, toimistossa on yksi ilmalämpöpumppu, lisäksi päädyssä olevat asiakkaiden WC-tilat lattialäm-

mityksellä ja kattolämmittimillä. Seuraavat tilakohtaiset arviot perustuvat alamittauksiin sekä koko-

naisuuden tarkasteluun. Kiinteistössä olevia ilmalämpöpumppuja, hyödynnetään tarvittaessa myös ti-

lojen jäähdytykseen kesäaikana. 

Ravintolan ja keittiön lämmitykseen käytettävä sähköenergia arvioidaan olevan noin 15 % sähkönku-

lutuksesta, eli noin 80 000 kWh vuodessa. Myymälän lämmitykseen käytettävä sähköenergia arvioi-

daan olevan noin 13 % sähkönkulutuksesta, eli noin 70 000 kWh vuodessa. Tässä huomiona, että läm-

mitetään myös tuloilmaa, koska tilan ilmanvaihto toteutettu potkuripuhaltimilla. Toimiston ja WC-ti-

lojen lämmitykseen käytettävä sähköenergia arvioidaan olevan noin 7 % sähkönkulutuksesta, eli noin 

36 000 kWh vuodessa. Yhteensä tilojen lämmitykseen käytettävä sähköenergia on noin 35 % ja noin 

185 000 kWh vuodessa.  

2.3 ilmanvaihto  

Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu kahdella tuloilmakoneella, joissa ei ole lämmön talteenottoa. 

Tuloilmakone 1, joka sijaitsee keittiön välikatolla, palvelee keittiötä sekä osittain ravintolan alasalia. 

Tuloilma 1 kone on taajuusmuuttajaohjattu ja rajoitettu yöaikaan klo. 21.00-07.00. Tuloilmakone 2 

sijaitsee ravintolasalien välikatolla ja palvelee yläsalia, osittain alasalia. Yläsalissa tehostus sekä tulo- 

että poistoilmanvaihdossa. Myymälässä ilmanvaihto on toteutettu potkuripuhaltimilla, jotka sijaitse-

vat katonrajassa molemmissa päädyissä korkeaa tilaa. Poistoilmanvaihto on toteutettu suorilla pois-

toilla tasaisesti kaikista tiloista ja keittiön poistoissa lisäksi tehostus. Alkuperäisen toimisto-osan ilman-

vaihto on luultavasti painovoimainen tuloilma + koneellinen poistoilmanvaihto.  

Kiinteistön ilmanvaihtoa ja lämmitystä ohjaa VAC-automaatiojärjestelmä, jonka ohjausyksikkö on tek-

nisessä tilassa sekä etäohjaus pääkäyttäjällä Oulu/Kuusamo. Ilmanvaihdolle on oma alamittaus sähkö-

pääkeskuksessa, joten ilmanvaihdon energiankulutusta pystytään seuraamaan tuloilmakoneiden 

osalta tarkastikin. Alamittaukseen kuuluvat oletettavasti tuloilmakoneet 1 ja 2, joissa on sähköinen 

tuloilman lämmitys. Ilmanvaihdon energiankulutuksen arvioidaan olevan noin 36 % sähkönkulutuk-

sesta eli 191 000 kWh, arvio perustuu alamittareiden seurantajakson tuloksiin. Tässä tarkastelussa 

myymälän ja toimiston tuloilma sisältyy tilojen lämmitykseen.  

2.4 Käyttövesi 

Käyttövesi lämmitetään kahdella 500 litran lämminvesivaraajalla, jotka sijaitsevat keittiön takana ole-

vassa teknisessä tilassa. Käyttöveden kulutusta on erityisesti ammattikeittiössä, lisäksi kiinteistön 

vettä kuluu asiakkaiden WC-tiloissa sekä kesällä kotieläinpuistolla. Asiakas WC-tilat uusittu 2010 ja 

käytössä energiatehokkaat hanat ja poresuuttimet. Kiinteistön vedenkulutus on esitetty taulukossa 5. 



Vedenkulutuksen seuranta on toteutettu kahdella mittarilla, joista toinen mittaa ravintolan vedenku-

lutusta ja toinen alkuperäisen toimistorakennuksen ja myymälän vedenkulutusta. 5. 

Taulukko 5 Vedenkulutus 

Vuosi Veden kulutus kiinteistössä 

2017 2270 m3 

2018 2154 m3 

2019 2212 m3 

Lämpimän käyttöveden kulutus arvioidaan olevan 30 % kokonaiskulutuksesta eli noin 700 m3. Lämpi-

män käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia voidaan laskea seuraavasti. 4,19 kJ/kg°C x 700 000 

kg x 55 °C / 3600 = 44 800 kWh → 45 MWh eli lämpimän käyttöveden kulutus on noin 9 % sähkön 

kokonaiskulutuksesta.  

2.5 Valaistus 

Kiinteistön valaistus on toteutettu WC-tiloissa, keittiössä ja toimistoissa yleensä loisteputkilla, myy-

mälässä riippuvalaisimilla sekä ravintolassa himmeällä yleisvalaistuksella. Ravintolan ja keittiön sisä-

valaistus on kytkettynä päälle yleensä 7.00-21.00. Myymälän ja toimistotilojen osalta yleensä 7.00 - 

16.00. WC-tiloissa valaistus kytketty talvella 7.00-17.00 ja kesällä 7.00-21.00. WC-tilojen valaistuksen 

sammuttavat tarvittaessa eläinpuiston viimeisenä kiertäneet tarkistusryhmät. Ravintolan valaistus on 

suunniteltu tulevaisuudessa muutettavaksi LED-valaistukseksi. Valaistuksen yhteenveto on esitetty 

taulukossa 6 ja suhteellinen jakauma taulukossa 7. 

Taulukko 6 Valaistuksen yhteenveto 

Tila Valaisinten teho (W) Vuosikulutus (kWh) 

Ravintola 2994 10930 

Keittiö 1059 3865 

Toimisto 792 2891 

Myymälä 1173 4281 

WC-tilat 382 1394 

Ulkovalot 1400 4200 

Yhteensä 7800 27561 

 

Ulkovalaistuksessa on parkkialueella 6 pylväsvalaisinta, etupihalla 4 pylväsvalaisinta sekä lisäksi noin 

10 kpl seinävalaisimia. Ulkovalojen ominaisteho 75-125W tolpissa ja seinissä 20-60W. Ulkovalot on 

ohjattu kellokytkimellä päälle klo 6.00-10.00 sekä 14.00-22.00 ja lisäksi ohjauksessa on hämäräkytkin. 

Lisäksi määrittelemätön kulutus syntyy jouluvaloista, jotka ovat asennettuna marraskuusta maaliskuu-

hun. Valaistus kuluttaa noin 5 % sähköstä eli noin 27500 kWh vuodessa. 



Taulukko 7 Valaistuksen energiankulutuksen jakauma 

 

Ravintola Keittiö Toimisto Myymälä WC-tilat Ulkovalaistus 

40 % 14 % 10 % 16 % 5 % 15 % 

 

2.6 Ammattikeittiö 

Seurantamittauksen perusteella keittiökoneet kuluttavat noin 6 % sähköenergiasta eli noin 32 000 

kWh vuodessa. Tässä arviossa oletetaan olevan sekä ruuanvalmistukseen että kylmäsäilytykseen liit-

tyvät laitteet (Taulukko 8). Ravintolassa myytiin 2600 aamupalaa, 33 000 lounasta ja 2000 illallista eli 

yhteensä 37 600 annosta vuonna 2019. Motivan ohjeen mukaan 1 annoksen valmistukseen käytettävä 

energia on 0,2 kWh. Tästä laskettuna keittiön käyttämä sähköenergia on vuositasolla noin 7 500 kWh. 

Tällä oletuksella kylmiöiden käyttämä energia olisi noin 24 500 kWh vuodessa. 

Taulukko 8 Kylmiöluettelo 

Lihakylmiö 2,5 m3 +5 

Vihanneskylmiö 2,5 m3 +4 

Maitokylmiö 4,5 m3 +4 

Sisäpakastin 6,4 m3 -20 

Ulkopakastin 6,8 m3 -21 

 



2.7 Muu energiankulutus 

Ravintolan päämittarin kautta menee sähkö saukko-, majava-, väli-, peura- ja hirviaidoille. Sähköener-

giaa kuluu valaistukseen sekä altaiden sulanapitoon.  Lämmitysvastuksista osa toimii ja osa ei, lisäksi 

molemmilla altailla on talvikaudet uppopumput kierrättämässä vettä jäätymisen estämiseksi. Raken-

nuksessa on saattolämmityksiä rännikaivoissa ja räystäskourukaapeleita, taulukon 9 mukaisesti. 

Taulukko 9 Sulanapitolaitteet 

Myymälän räystäskourulämmitys ja saattoläm-

mitys 2 kW (kuvista) 

itsesäätyvä kaapeli, käsikytkimellä kytkettynä 

pois käytöstä 6 kk / v 

Ravintolan lämmitettävät portaat Päällä 6 kk / v 

Sadevesien purkuputken saattolämmitys Päällä 1 kk/v 

 

Muuta kulutusta ovat myös atk-laitteet, mm. tietokoneet, kopiokoneet, ja kassat. Laitteita arvioitiin 

olevan yhteensä 10 kpl ja niiden ominaisteho 150 W / laite. Kiinteistössä on yhteensä 4 autonlämmi-

tyspistettä sekä 2 kpl linja-auton lämmityspisteitä. Lisäksi kytkettynä on pahvipuristin toimistoraken-

nuksen päädyssä. Muun sähkönkulutuksen osuus on noin 9 % kokonaiskulutuksesta eli noin 50 000 

kWh vuodessa.  

2.8 Rakenteet 

Kiinteistön vaipparakenteita on saneerattu vuosien saatossa. Yläpohja on lisäeristetty selluvillalla ra-

vintolan, keittiön ja toimisto-osien kohdalla. Ulko-ovet on uusittu toimistorakennuksen ja WC-tilojen 

osalta 2016 sekä ravintolan osalta vuonna 2000. Rakennuksen tarkastuksen yhteydessä suoritettiin 

lämpökamerakuvaus, jonka perusteella vaipan eristävyys on hyvällä tasolla ja vakavia lämpövuotoja 

ei havaittu. Lämpökuvausraportti liitteenä. 

 

  



2.9 Sähköenergian kulutusjakauma 

Edellä esitettyjen osiokohtaisista arvioista koostettu kulutuskohteiden yhteenveto on esitetty taulu-

kossa 10. Ryhmittely ei ole aukoton, vaan siinä on pyritty huomioimaan suurimmat kulutuskohteet. 

Kulutuksien määrittely on tehty alamittauksen seurantajaksoa, kiinteistöpäällikön haastattelua ja kiin-

teistöön tutustumista sekä muita lähtötietoja hyödyntäen.  

Taulukko 10 Kulutuksen ryhmittely 

Ryhmittely Kulutus kWh / a Lisätiedot 

Ilmanvaihto 191 000 Tuloilmakoneet 1 ja 2 

Keittiökoneet 32 000 Ruuanvalmistus ja kylmäsäilytys 

Toimisto ja WC:t lämmitys 36 000 Lämmityslaitteet, ILP, tuloilma 

Myymälä lämmitys 70 000 Lämmityslaitteet, tuloilma 

Ravintolan ja keittiön läm-
mitys 

80 000 Lämmityslaitteet, 2 x ILP 

Muu kulutus 50 155 Aitaukset, atk, sulanapito jne. 

Käyttövesi 44 800 Veden lämmitys 700 m3 

Valaistus 27 561 Kiinteistön valaistus, ulkovalot 

Yhteensä 531516 Kokonaiskulutus  

 

Kiinteistön sähkönkulutuksesta suurimman osan kuluttavat ilmanvaihto noin 36 % ja tilojen lämmitys 

yhteensä noin 35 %, molemmat noin kolmanneksen osuudella kokonaiskulutuksesta. Viimeinen kol-

mannes koostuu käyttövedestä, valaistuksesta, keittiön toiminnoista sekä muusta kulutuksesta. Säh-

köenergian kulutusjakauma on esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11 Sähköenergian kulutusjakauma 

 



Ilman-

vaihto 

Keittiö-

koneet 

Toimisto ja 

WC:t läm-

mitys 

Myymälä 

lämmitys 

Ravintolan ja 

keittiön lämmi-

tys 

Muu ku-

lutus 

Käyttö-

vesi 

Valais-

tus 

36 % 6 % 7 % 13 % 15 % 9 % 9 % 5 % 

 

  



3 Energian kustannukset 

Sähköenergian kulutus kiinteistössä on ollut vuonna 2019 noin 531 000 kWh ja euroina noin 52 000.  

Sähkönkulutus on noussut vuodesta 2017 vuoteen 2019 noin 80 000 kWh eli 15 %.  Tätä kehitystä 

tulee tarkastella kriittisesti ja miettiä syitä energiankulutuksen nousulle, selittyvätkö ne esimerkiksi 

pelkästään asiakasmäärien kasvulla, kustannuksina mietittäessä summa on noin 10 000 euroa vuo-

dessa. Sähkönkulutus on ollut korkeampi lähes jokaisen kuukauden kohdalla ja erityisesti nousua on 

tapahtunut talvikuukausina (Taulukko 12). 

Taulukko 12 Sähkönkulutus kuukausittain 2017-2019 

 

 

Kiinteistön huipputehontarve on esitetty kuvaajassa 13. Pätötehohuiput kuukausittain on saatu vuo-

den 2019 sähkönsiirtolaskuista, eli huippujen arvot ovat yhden tunnin keskiarvoja. Huipputehon tarve 

on korkeimmillaan joulukuussa ja vaihtelee välillä 85 - 160 kW. 

Taulukko 13 Kiinteistön huipputeho 

 



Eläinpuiston päärakennus on tehoperustaisessa laskutuksessa, lisäksi käytössä on marraskuusta 2019 

lähtien kaksi eri siirtohintaa, aikaisemman neljän sijaan. Sähköenergian hinnat tammikuussa 2020 on 

eritelty taulukossa 14.  

Taulukko 14 Sähköenergian hinnat 

Hinnat  

1/2020 

Perusm.  

Siirto 

Päiväsiirto 

(talvi) 

Muu aika 

siirto 

Perusm.  

Sähkö 

Energia Teho-

maksu 

Lois-

teho 

Sähkö-

vero 

  52,2 €/kk 0,0286 

€/kWh 

0,0184 

€/kWh 

1 €/kk 0,03861 

€/kWh 

5,36 

€/kW 

6,89 

€/kvar 

0,02253 

€/kWh 

Vuosi 

2019/€ 

602 5221 6080 12 20522 7293 18 11975 

 

Taulukossa 14 on myös esitetty vuoden 2019 toteutuneet kustannukset sähköenergian maksuista ja 

veroista ilman arvonlisäveron osuutta. Sähkön kustannukset olivat vuonna 2019 noin 52 000 € (ALV0). 

Taulukossa 15 on esitetty vuoden 2019 kustannusten suhteellinen jakautuminen. Tästä nähdään, että 

sähkölasku koostuu monesta tekijästä, mutta energiansäästö tai oma sähköntuotanto vaikuttaa kui-

tenkin aina suoraan suurimpiin kustannuslajeihin, kuten siirtoon, energiaan ja sähköveroon.  

Taulukko 15 Sähköenergian kustannukset 2019 

 

Tehomaksu Sähkö-

vero 

Perusmaksu 

siirto 

Päiväsiirto 

(talvi) 

Muu aika 

siirto 

Energia YHTEENSÄ 

(€ / v) 

14 % 23 % 1 % 10 % 12 % 40 % 51 723 



 

Käyttövettä kiinteistössä kulutetaan noin 2000 m3 vuodessa. Käyttöveden ja jäteveden maksut on esi-

tetty taulukossa 16. Vesimaksuista syntyy noin 7000 euron vuosittainen kustannus. Lisäksi arvioidun 

700 m3 veden lämmityksestä noin 5000 euroa, joka on huomioitu sähköenergia kohdassa. 

Taulukko 16 Vesimaksut 

Käyttövesi Perusmaksu  
Käyttövesi 

Kulutus  
KV 

Perusmaksu  
Jätevesi 

Kulutus  
JV 

Yhteensä 

Hinnat 69 €/vuosi 1,30 €/m3 69 €/vuosi 1,85 €/m3   

Vuosi 2019 / € 69 2860 69 4070 7068 

 

  



 

4 Ehdotetut toimenpiteet 

Toimenpide Ravintolan lämmityksen optimointi 

Nykytilanne Ravintolasaleissa päällekkäisiä lämmityslaitteita, lattialämmitys, patterit, 

ilmalämpöpumput 

Tavoite Lämmitysenergian säästö, vältetään päällekkäistä lämmitystä. Lattialäm-

mitys kuivana pitämiseksi, ILP tilojen lämmitykseen, patterit avuksi keski-

talvella 

Kustannukset 0 - 1000 € 

Vastuutaho Kiinteistönhuolto 

 

Toimenpide Ammattikeittiön energiatehokkuus 

Nykytilanne Kartoitus tekemättä 

Tavoite Tarkastella käytössä olevien laitteiden ja toimintatapojen energiatehok-

kuutta ja tehdä parannuksia tai investointiehdotuksia. Ohje, Ammattikeit-

tiön energiatehokkuuden mittaus ja kehittäminen sekä Motivan ohje liit-

teenä. 

Kustannukset 0 € 

Vastuutaho Ravintolan henkilökunta ja kiinteistönhuolto 

 

Toimenpide Ravintolan yläsaliin ilmalämpöpumppu 

Nykytilanne Ravintolan yläsalissa lattialämmitys ja patterit 

Tavoite Lämmitysenergian säästö, ilmalämpöpumpulla tai -pumpuilla voidaan 

saada huomattavia säästöjä sähkölämmityksessä, kunhan päällekkäinen 

lämmitys vältetään. 

Kustannukset 3000 - 5000 € 

Vastuutaho Kiinteistöpäällikkö ja hallinto 

 

  



Toimenpide Sähkön alamittausten seuranta ja lisäys 

Nykytilanne Säännöllinen seuranta puuttuu, alamittaukset kattavat 2/3 kokonaiskulu-

tuksesta 

Tavoite Kiinteistön kulutuskohteiden selvittäminen. Kuukausikohtainen seuranta 

excel -taulukkoon. Aitauksille menevän sähkön alamittaus 

Kustannukset 0 € + 1000-2000 € 

Vastuutaho Kiinteistöpäällikkö 

 

Toimenpide Aurinkosähköjärjestelmän hankinta 

Nykytilanne Ei omaa energiantuotantoa. 

Tavoite Sähkön tuotanto aurinkoenergialla, omavaraisuus nousee, imagohyödyt, 

energiakustannusten pienentyminen. Tarkastelu tässä raportissa.  

Kustannukset 50 000 €, Business Finland energiatuki 20 % investoinnista, kilpailutus 

Vastuutaho Hallinto ja kiinteistöpäällikkö 

 

Toimenpide Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto 

Nykytilanne Ei lämmöntalteenottoa.  

Tavoite Energiansäästö, vaihtoehdot ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestel-

män rakentaminen tai lämpöpumpputekniikoiden hyödyntäminen pois-

toilmanvaihdossa. Investointi edellyttää kiinteistön korkeaa käyttöastetta 

myös tulevaisuudessa. 

Kustannukset noin 100 000 € 

Vastuutaho Hallinto 

 

  



5 Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistössä 

Ranuan eläinpuiston päärakennuksen sähkönkulutus on ympärivuotista ja merkittävän suurta. Tämä 

mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntämisen kiinteistössä.  Merkittävää on myös, että Eläinpuisto on 

avoinna käytännössä joka päivä, jolloin sähkön kulutusta on myös viikonloppuisin. Aurinkosähkö yleis-

tyy kovaa vauhtia ja suurimpia tekijöitä ovat puhtaan energian tuottaminen, energiaomavaraisuuden 

kasvattaminen, parantunut kannattavuus, imagohyödyt sekä pitkä käyttöikä. 

5.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus 

Onnistunut mitoitus on tärkeää hyvän ja taloudellisesti kannattavan hankinnan näkökulmasta. Kes-

keistä on optimoida se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä saa käytettyä itse. Aurinkosähkön 

hyödyntämistä suunniteltaessa tulee tarkastella kiinteistön sähkönkulutusta ja erityisesti tuntikoh-

taista toteumaa, joka on nykyisin saatavilla sähkönsiirtoyhtiöiden online -palvelusta. Tuntikohtaisessa 

tarkastelussa vuoden jokaiselle tunnille on esitetty toteutunut energiankulutus, eli yhteensä noin 8760 

arvoa. Suomessa aurinkosähkön tuotanto keskittyy käytännössä puolivuotiskaudelle huhtikuusta syys-

kuuhun, joten kulutuksen tarkempi tarkastelu on tarpeen tällä ajanjaksolla (Kuva 1).  

 

Kuva 1 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän tuotanto 2019 (www.kenve.fi) 

Aurinkosähkön tuotanto on lisäksi sidoksissa vuorokauden aikaan, jos käytössä ei ole aurinkoa seu-

raava järjestelmä. Yleensä paneelit suunnataan etelään, jolloin saadaan korkein tuotanto keskipäivän 

aikaan, tuotanto jakaantuu optimaalisissa olosuhteissa tunneille 7.00 - 19.00, kuten kuvassa 2. 



 

Kuva 2 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän optimaalinen tuotanto kesäpäivänä (www.kenve.fi) 

Ranuan Eläinpuistossa sähkön kulutusta on myös kesällä runsaasti. Kuvassa 3 on esitetty kiinteistön 

sähkönkulutuksen tuntikohtainen toteuma kesältä 2019. Kuvassa on esitettynä vain huhti-syyskuun 

tunnit klo 7.00 - 19.00, jolloin aurinkosähkön tuotanto on suurinta. Pohjakulutus on taso, jolla sähkö-

järjestelmä toimii tarkastelujaksolla kulutuksen ollessa pienimmillään. Keskikulutus on puolestaan 

kaikkien tarkastelujakson arvojen laskennallinen keskiarvo. Maksimikulutus puolestaan kertoo yksit-

täisenä tuntina tarvittavan sähkötehon kohteessa. Järjestelmän mitoitukseen tämä ei vielä riitä, mutta 

tällä tavoin voidaan hahmottaa järjestelmän kokoluokkaa nopeasti. 

 

Kuva 3 Eläinpuiston päärakennuksen tuntikulutus kesällä 2019, tunneilla 7.00 - 19.00 



Tarkemmassa mitoituksessa huomioidaan kiinteistön kulutus normaaliolosuhteissa jokaisella tunnilla 

sekä mahdollinen tuotanto vastaavalla tunnilla valitulla teholla (kuva 4). Kulutus on tuntikohtaisesta 

seurannasta ja jokaiselle tunnille on laskettu kuukauden keskiarvo. Näistä keskiarvoista muodostuu 

kuukauden vuorokautinen kulutusjakauma. Olosuhteita ei voida ennustaa, joten tuotannon arvioin-

nissa voidaan käyttää optimaalisia olosuhteita, koska kaikissa muissa olosuhteissa tuotanto on pie-

nempää. Tarkasteltavassa Eläinpuiston kohteessa keskiarvojen käyttö on yksiselitteistä, koska toimin-

taa on tasaisesti myös viikonloppuisin. Arkikäytössä olevassa liikekiinteistössä mitoitus pitäisi tehdä 

arkipäivien kulutuksen mukaan.      

 

Nimellisteho 65 kW

Max. Teho 52 kW

Tuotanto / a 52000 kWh

Ranuan Eläinpuisto ravintola

Kulutus: kk keskiarvo tunnilla - Tuotanto: optimaalisen olosuhteen mukaan

Tuotanto skaalautuu valitun nimellistehon mukaan, suuntaus etelään

Maksimitehoksi on arvioitu 80 % nimellistehosta

Tuotannoksi on arvioitu 800 kWh/ 1 kWp / vuosi (nimellistehosta)
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Kuva 4 Mitoitusesimerkki 65 kW 

Ranuan Eläinpuiston ravintolan kulutukseen sopiva aurinkosähköjärjestelmä olisi nimellisteholtaan 

noin 65 kW. Tämän mitoitustavan muut esimerkkilaskelmat 60, 70 ja 75 kW järjestelmistä ovat tämän 

raportin liitteenä. Laitetoimittajilla on omat mitoitus- ja mallinnusohjelmistot, jotka ovat tarkempia ja 

ottavat huomioon myös paneelien ominaisuudet sekä muita suureita.  

 

  



5.2 Investointi ja taloudellinen kannattavuus 

Aurinkosähköjärjestelmän hintaa tulee tarkastella kokonaishintana sekä €/kW muodossa, joka kertoo 

paljon enemmän hinnasta. Yleensä €/kW kustannus laskee järjestelmän nimellistehon kasvaessa. Fin-

solar.net sivuston mukaan verkkoon asennettujen 10-250 kW:n järjestelmien hinnat olivat vuonna 

2016 tasolla 1050 -1300 €/kWp (ALV 0%), avaimet käteen asennettuna. Motivan yhteishankintakam-

panjan Aurinkosahkoakotiin.fi -sivuston mukaan vuonna 2020 hintataso 10-20 kWp:n järjestelmissä 

vaihtelee 1000 -1500 € (ALV 24%) välillä. 

Kunnilla ja yrityksillä on mahdollisuus hakea investointitukea aurinkosähköjärjestelmä investointiin, 

tukiprosentti vuonna 2020 on 20 % järjestelmän verottomasta kokonaishinnasta. Investoinnin on ol-

tava vähintään 10 000 € (alv. 0 %) ja takaisinmaksuaika nykyisellä sähkönhinnalla tulee olla alle 15 

vuotta. Ranuan Eläinpuistoon soveltuvan 65 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän hinnaksi arvioidaan 

1000 €/kWp (ALV 0%), joten investoinnin kokonaiskustannukseksi tulee 65 000 € (ALV 0%). Energiatuki 

investointiin olisi näin ollen 20 % x 65 000 = 13 000 €. investoinnin omarahoitusosuus olisi siis 52 000 

€ (ALV 0%).  

Järjestelmän takaisinmaksuaika perustuu omaan käyttöön tuotetun sähkön säästöstä laskuissa sekä 

ns. ylituotannossa verkkoon myydystä sähköenergiasta. Verkkoon myytävästä sähköstä maksetaan 

keskimäärin 0,04 €/kWh, kun taas omaan käyttöön tuotettu sähkö vähentää sähköenergian kustan-

nuksia jopa 0,1 €/kWh. Järjestelmän mitoituksessa on tärkeää optimoida oman käyttöön tulevan tuo-

tannon määrä. Säästölaskelmassa taulukossa 17 on huomioitu omaan käyttöön tulevan energian ja 

verkkoon myytävän energian osuudet sekä laskettu kustannussäästöt.  

 

Tuotanto  52000 kWh Myyntitulo 

Omaan käyttöön 50000 kWh 0,04 €/kWh 

Myynti 2000 kWh 80 € 

Kustannussäästö / a 4057 €   

Kustannussäästöt sähkölaskussa 

Sähkön siirto 
(muu aika) 

Sähköenergia 
(osto) 

Sähkövero 
.. Yhteensä 

0,0184 €/kWh 0,03861 €/kWh 
0,02253 
€/kWh € €/kWh 

920 1930,5 1126,5 3977 0,07954 

 

Kuva 5 Säästölaskelma, oma tuotanto + myynti 

Tässä laskelmassa on arvioitu, että ylituotanto tilanteita ei synny kovin paljon, mutta kesällä parhaiden 

tuotantotuntien aikana se on mahdollista. Lisäksi kustannussäästöjä syntyy alentuneina tehomaksuina 

kesäaikana, koska huippukäyttötunnit ajoittuvat aurinkosähkön lähes parhaimmille tuotantotunneille. 



Suurimmat vaikutukset ovat kesä-heinäkuussa ja voivat olla luokkaa 50-100 € /kk. Laskelmilla voidaan 

todeta 65 kWp:n järjestelmän tuottavan taloudellisesti noin 3800 - 4300 € vuodessa. Järjestelmän 

suoraksi takaisimaksuajaksi muodostuu näillä olettamuksilla ilman investointitukea (65 000€ / 3 800€ 

- 4300€) noin 15,1 - 17,1 vuotta ja energiatuen kanssa (52 000€ / 3800€ - 4300€) noin 12,1 - 13,7 

vuotta. Eli Business Finlandin energiainvestointituen ehdot täyttyisivät.  

 

5.3 Johtopäätökset aurinkosähköstä 

Ranuan eläinpuiston ravintolakiinteistössä on hyvä mahdollisuus hyödyntää aurinkosähköä. Alustava 

mitoitus nykyisellä kulutuksella osoittaa, että järjestelmät kokoluokissa noin 60-70 kW ovat kokonai-

suudeltaan järkeviä. Kiinteistö sijaitsee lähellä metsän rajaa, joten optimaalinen paneelien asennus-

paikka on viereisen ”Linnan” katolla, josta syöttökaapeli sähköpääkeskukselle on vedettävissä pihan 

ali asennettua putkea pitkin.  

Investointiin on mahdollista hakea Business Finlandin energiatukea, joka on tällä hetkellä 20 %. Järjes-

telmän toimittajat auttavat yleensä tukihakemuksen tekemisessä. Aurinkosähköjärjestelmä on hyvä 

kilpailuttaa vähintään kolmella laitetoimittajalla, jotta hintataso voidaan varmistaa. Tarjousten vertai-

lussa tulee huomioida erityisesti järjestelmän osien ja asennuksen takuuajat sekä erityisesti tässä koh-

teessa varjostumien minimointi ja vaikutus tuotantoon. Lisäksi on tärkeää tarkastella katon kuntoa ja 

tulevia remontteja katon osalta. Mikäli kattoremontti on ajankohtainen, niin silloin aurinkosähköin-

vestointia on järkevä siirtää kattoremontin jälkeen. Huomioitavaa on myös, että yritys joutuu maksa-

maan ulosmyymästään sähköstä verot, kuten muistakin tuotteista.     

 

 

  



Liitteet 

Liite 1. Lämpökamerakuvausraportti (erillisenä) 

Liite 2. Ammattikeittiön energiatehokkuuden mittaus ja kehittäminen (erillisenä) 

Liite 3. Motiva, Energiatehokkuus ammattikeittiössä (erillisenä) 

Liite 4 Aurinkosähkömitoitukset 

 

 

Nimellisteho 60 kW

Max. Teho 48 kW

Tuotanto / a 48000 kWh

Ranuan Eläinpuisto ravintola

Kulutus: kk keskiarvo tunnilla - Tuotanto: optimaalisen olosuhteen mukaan

Tuotanto skaalautuu valitun nimellistehon mukaan, suuntaus etelään

Maksimitehoksi on arvioitu 80 % nimellistehosta

Tuotannoksi on arvioitu 800 kWh/ 1 kWp / vuosi (nimellistehosta)
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Nimellisteho 70 kW

Max. Teho 56 kW

Tuotanto / a 56000 kWh

Ranuan Eläinpuisto ravintola

Kulutus: kk keskiarvo tunnilla - Tuotanto: optimaalisen olosuhteen mukaan

Tuotanto skaalautuu valitun nimellistehon mukaan, suuntaus etelään

Maksimitehoksi on arvioitu 80 % nimellistehosta

Tuotannoksi on arvioitu 800 kWh/ 1 kWp / vuosi (nimellistehosta)

Järjestelmä
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Nimellisteho 75 kW

Max. Teho 60 kW

Tuotanto / a 60000 kWh

Ranuan Eläinpuisto ravintola

Kulutus: kk keskiarvo tunnilla - Tuotanto: optimaalisen olosuhteen mukaan

Tuotanto skaalautuu valitun nimellistehon mukaan, suuntaus etelään

Maksimitehoksi on arvioitu 80 % nimellistehosta

Tuotannoksi on arvioitu 800 kWh/ 1 kWp / vuosi (nimellistehosta)

Järjestelmä

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Huhtikuu

Kulutus Tuotanto

0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Toukokuu

Kulutus Tuotanto

0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Kesäkuu

Kulutus Tuotanto

0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Heinäkuu

Kulutus Tuotanto

0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Elokuu

Kulutus Tuotanto

0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Syyskuu

Kulutus Tuotanto


	Rakenteen kirjanmerkit
	RANUA ZOO Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 
	RANUA ZOO Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 
	Figure
	Figure
	Figure
	Sisällysluettelo 
	Sisällysluettelo 
	RANUA ZOO Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 
	RANUA ZOO Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 
	RANUA ZOO Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 

	................................................................
	....................... 1
	 

	Esipuhe 
	Esipuhe 
	Esipuhe 

	................................................................................................................................
	................ 3
	 

	1 Kohteen lähtötiedot 
	1 Kohteen lähtötiedot 
	1 Kohteen lähtötiedot 

	................................................................................................
	......................... 4
	 

	1.1 Kohteen tiedot 
	1.1 Kohteen tiedot 
	1.1 Kohteen tiedot 

	................................................................................................
	.......................... 4
	 

	1.2 Kiinteistön käyttö ja ylläpito 
	1.2 Kiinteistön käyttö ja ylläpito 
	1.2 Kiinteistön käyttö ja ylläpito 

	................................................................................................
	..... 5
	 

	2 Kohteen energiatalouden arviointi 
	2 Kohteen energiatalouden arviointi 
	2 Kohteen energiatalouden arviointi 

	................................................................................................
	.. 6
	 

	2.1 Sähköenergian mittaus 
	2.1 Sähköenergian mittaus 
	2.1 Sähköenergian mittaus 

	................................................................................................
	............. 6
	 

	2.2 Lämmitys 
	2.2 Lämmitys 
	2.2 Lämmitys 

	................................................................................................................................
	... 6
	 

	2.3 ilmanvaihto 
	2.3 ilmanvaihto 
	2.3 ilmanvaihto 

	................................................................................................
	............................... 7
	 

	2.4 Käyttövesi 
	2.4 Käyttövesi 
	2.4 Käyttövesi 

	................................................................................................................................
	.. 7
	 

	2.5 Valaistus 
	2.5 Valaistus 
	2.5 Valaistus 

	................................................................................................................................
	.... 8
	 

	2.6 Ammattikeittiö 
	2.6 Ammattikeittiö 
	2.6 Ammattikeittiö 

	................................................................................................
	.......................... 9
	 

	2.7 Muu energiankulutus .............................................................................................................. 10
	2.7 Muu energiankulutus .............................................................................................................. 10
	2.7 Muu energiankulutus .............................................................................................................. 10

	 

	2.8 Rakenteet ................................................................................................................................ 10
	2.8 Rakenteet ................................................................................................................................ 10
	2.8 Rakenteet ................................................................................................................................ 10

	 

	2.9 Sähköenergian kulutusjakauma .............................................................................................. 11
	2.9 Sähköenergian kulutusjakauma .............................................................................................. 11
	2.9 Sähköenergian kulutusjakauma .............................................................................................. 11

	 

	3 Energian kustannukset ................................................................................................................... 13
	3 Energian kustannukset ................................................................................................................... 13
	3 Energian kustannukset ................................................................................................................... 13

	 

	4 Ehdotetut toimenpiteet ................................................................................................................. 16
	4 Ehdotetut toimenpiteet ................................................................................................................. 16
	4 Ehdotetut toimenpiteet ................................................................................................................. 16

	 

	5 Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistössä ............................................................................. 18
	5 Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistössä ............................................................................. 18
	5 Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistössä ............................................................................. 18

	 

	5.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ........................................................................................ 18
	5.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ........................................................................................ 18
	5.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ........................................................................................ 18

	 

	5.2 Investointi ja taloudellinen kannattavuus ............................................................................... 21
	5.2 Investointi ja taloudellinen kannattavuus ............................................................................... 21
	5.2 Investointi ja taloudellinen kannattavuus ............................................................................... 21

	 

	5.3 Johtopäätökset aurinkosähköstä ............................................................................................ 22
	5.3 Johtopäätökset aurinkosähköstä ............................................................................................ 22
	5.3 Johtopäätökset aurinkosähköstä ............................................................................................ 22

	 

	Liitteet ............................................................................................................................................... 23
	Liitteet ............................................................................................................................................... 23
	Liitteet ............................................................................................................................................... 23

	 

	 

	Esipuhe 
	Ranuan kunta on mukana Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeessa. Väpissä tehdään tiivistä yhteistyötä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntien, kuntalaisten ja yrityk-sien energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja sitä kautta kasvihuo-nepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa mm. tehdään pilottiselvityksiä kuntien kohteisiin tai muuhun energiavaltaiseen toimintaan liittyen.  
	Heti hankkeen alkaessa varmistui, että Ranuan pilottikohteeksi valitaan Eläinpuiston ravintolakiin-teistö. Kiinteistö on kunnan tytäryhtiö Ranuan Seudun Matkailu Oy:n hallinnassa ja matkailutoiminnan kulmakivi, sillä kaikki Eläinpuistossa kävijät kulkevat rakennuksen läpi. Kiinteistössä on lipunmyynnin lisäksi keittiö, ravintola ja toimistotiloja. Sähkölämmitteisessä rakennuksessa energiakustannukset ovat luokkaa + 50 000 € vuodessa.  
	Pilottiselvityksessä tarkastellaan toimintojen ja järjestelmien energiankulusta ja mahdollisuuksia ener-giansäästöön kohteessa. Tutkimuksissa tehdään yhteistyötä kiinteistöpäällikön sekä mm. sähköverk-koyhtiön kanssa. Kartoituksen pohjalta määritetään kulutusjakauma, lasketaan vuosittaiset energia-kustannukset ja tehdään ehdotuksia tilannetta parantavista toimenpiteistä. Lisäksi selvityksessä tar-kastellaan aurinkosähköjärjestelmän mahdollisuutta, mitoitusta ja kannattavuutta kiinteistössä.  
	Selvityksen toimenpiteet suunniteltiin aloituspalaverissa 30.10.2019 Eläinpuistolla. Tämän jälkeen ke-rättiin lähtötiedot kohteesta ja vuosien 2017 - 2019 sähkönkulutustiedot saatiin sähköverkkoyhtiöltä tammikuussa 2020. Helmikuun 19 päivä kiinteistöön ja sen toimintaan tutustuttiin tarkemmin kiinteis-töpäällikön johdolla. Samalla kerralla Lapin AMKin asiantuntija suoritti kohteeseen lämpökameraku-vauksen, jonka raportti liitteenä. Tämän jälkeen täydennettiin vielä lähtötietoja valaisintaulukoilla ja seuran
	 
	 
	 
	 
	Huhtikuussa 2020 
	Antti Sirkka, Metsäkeskus, Tuomas Keisu, Lapin AMK, Olli Kuisma, Lapin AMK  
	1 Kohteen lähtötiedot 
	1.1 Kohteen tiedot 
	Tarkastelussa on kolmessa osassa rakennettu matkailukiinteistö, jonka tiloissa on ammattikeittiö, ra-vintolasalit, myymälä ja toimistotilat (Taulukko 1). Kiinteistö on kokonaisuudessaan sähkölämmittei-nen. Kolmen edellisvuoden sähkönkulutus on esitetty alla olevassa taulukossa 2. Energiankulutuksen normeeraus tarkoittaa, että kulutus on suhteutettu todelliseen ulkoilman lämpötilaan. Tällä tavoin eri vuosien kulutuksista saadaan vertailukelpoisia.  
	Taulukko 1 Kohteen lähtötiedot 
	Kiinteistö: 
	Kiinteistö: 
	Kiinteistö: 
	Kiinteistö: 
	Kiinteistö: 

	Ranua Zoo päärakennus, Rovaniementie 29 97700 Ranua 
	Ranua Zoo päärakennus, Rovaniementie 29 97700 Ranua 



	Rakennustyyppi: 
	Rakennustyyppi: 
	Rakennustyyppi: 
	Rakennustyyppi: 

	Matkailurakennus 
	Matkailurakennus 


	Käyttötarkoitus ja toiminta: 
	Käyttötarkoitus ja toiminta: 
	Käyttötarkoitus ja toiminta: 

	Toimisto 
	Toimisto 
	(aukiolo: talvella 8:00-16:00, kesällä 8:00-19) 
	Ravintola (aukiolo 8:00-21:00) 
	Ammattikeittiö (noin 300 annosta / vrk) 
	Myymälä (aukiolo 8:00-17:00 (21.00)) 


	Rakentamisvuosi: 
	Rakentamisvuosi: 
	Rakentamisvuosi: 

	1983, Laajennus 2002 (myymälä) 
	1983, Laajennus 2002 (myymälä) 


	Peruskorjausvuosi: 
	Peruskorjausvuosi: 
	Peruskorjausvuosi: 

	Keittiö 2001 
	Keittiö 2001 
	Ravintolarakennuksen sisustus 2011 – 2012 
	Ravintolan Ilmastoinnin säätö 2014 


	Rakennuksen tilavuus: 
	Rakennuksen tilavuus: 
	Rakennuksen tilavuus: 

	lämmin 3200 rm3 
	lämmin 3200 rm3 


	Rakennuksen bruttoala: 
	Rakennuksen bruttoala: 
	Rakennuksen bruttoala: 

	lämmin 800 brm2 
	lämmin 800 brm2 


	Lämmitysmuoto: 
	Lämmitysmuoto: 
	Lämmitysmuoto: 

	Sähkölämmitys 
	Sähkölämmitys 





	Document
	Figure
	Taulukko 2 Sähkönkulutus 2017 - 2019 
	Taulukko 2 Sähkönkulutus 2017 - 2019 
	 
	1.2 Kiinteistön käyttö ja ylläpito 
	Ranuan eläinpuiston päärakennuksen käytöstä ja ylläpidosta vastaa Ranuan Seudun Matkailu Oy, joka on 100 % Ranuan kunnan omistama yhtiö. Kiinteistö toimii eläinpuiston lipunmyyntipisteenä ja myy-mälänä sekä ravintolana puiston asiakkaille ja henkilökunnalle. Lisäksi kiinteistö toimii toimistotiloina henkilökunnalle. Ranuan eläinpuistossa vierailee vuosittain noin 130 000 asiakasta.  
	Ranuan Seudun Matkailulla on oma kiinteistön huoltotiimi, joka vastaa kaikista kiinteistöistä. Huolto-tiimiin kuuluu talvisin kolme henkilöä ja kesäisin kuusi tai seitsemän henkilöä. Huoltotiimi vastaa Ra-nuan eläinpuiston päärakennuksen taloteknisistä järjestelmistä. Tarvittaessa huoltotiimi tekee yhteis-työtä kiinteistön automaatiojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa, joka toimii Oulussa/Kuusamossa. 
	Kulutusseuranta on tällä hetkellä manuaalista ja satunnaista. Sähkön ja veden kulutusta seurataan lähinnä vuositasolla. Tekniset asiakirjat ja rakennuspiirustukset löytyvät paperimuodossa huoltotiimin hallusta. Kiinteistön sähkö- ja vesiliittymien tiedot on esitetty taulukossa 3. 
	Taulukko 3 Liittymät 

	Liittymät 
	Liittymät 
	Liittymät 
	Liittymät 
	Liittymät 

	Tyyppi 
	Tyyppi 

	Hinnoittelu 
	Hinnoittelu 



	Sähkö siirto 
	Sähkö siirto 
	Sähkö siirto 
	Sähkö siirto 

	Tehosiirto 2PJ (0,4 KV toimitus), 3x100A 
	Tehosiirto 2PJ (0,4 KV toimitus), 3x100A 

	Perusmaksu: 626,4 € /v 
	Perusmaksu: 626,4 € /v 
	Päiväsiirto, talvi: 0,0286 €/kWh 
	Muun ajan siirto: 0,0184 €/kWh 




	Table
	TBody
	TR
	Tehomaksu: 5,36 €/kW 
	Tehomaksu: 5,36 €/kW 


	Sähköenergia 
	Sähköenergia 
	Sähköenergia 

	Sähkönmyynti 
	Sähkönmyynti 
	Tehosähkö 

	0,03861 €/kWh  
	0,03861 €/kWh  
	Perusmaksu 12€/v (alv0) 


	Vesi 
	Vesi 
	Vesi 

	Vesimaksu 
	Vesimaksu 
	Vesi/jätevesi 

	Vesi: 1,3 €/m3 + perusm. 69€/v 
	Vesi: 1,3 €/m3 + perusm. 69€/v 
	Jätevesi: 1,85€/m3 + perusm. 69€/v 




	 
	 
	 
	2 Kohteen energiatalouden arviointi 
	2.1 Sähköenergian mittaus 
	Kiinteistön sähköenergiamittaukset on toteutettu päämittarilla, jota seurataan verkkoyhtiön online-palvelusta, lisänä on 4 alamittausta, joissa manuaalinen seuranta. Alamittauksia ei ole seurattu viime aikoina, tätä tarkastelua varten tehtiin 2 viikon seurantajakso, jakaumien selvittämistä varten. Alamit-taukset ja seurantajakson kulutukset on esitetty taulukossa 4.  
	Taulukko 4 Alamittausten seurantajakso lukupäivät 24.2.2020 klo. 7.50 ja 9.3.2020 klo. 8.00 
	Mittari 
	Mittari 
	Mittari 
	Mittari 
	Mittari 

	Lukupäivä 1 
	Lukupäivä 1 

	Lukupäivä 2 
	Lukupäivä 2 

	Kulutus 
	Kulutus 

	% 
	% 



	Päämittari 
	Päämittari 
	Päämittari 
	Päämittari 

	2 297043 
	2 297043 

	2326789 
	2326789 

	29746 
	29746 

	100 
	100 


	Ilmanvaihto 
	Ilmanvaihto 
	Ilmanvaihto 

	322854 
	322854 

	333678 
	333678 

	10824 
	10824 

	36 
	36 


	Keittiökoneet 
	Keittiökoneet 
	Keittiökoneet 

	197068 
	197068 

	198941 
	198941 

	1873 
	1873 

	6 
	6 


	Toimisto 
	Toimisto 
	Toimisto 

	715208 
	715208 

	717417 
	717417 

	2209 
	2209 

	7 
	7 


	Myymälä 
	Myymälä 
	Myymälä 

	941459 
	941459 

	945549 
	945549 

	4090 
	4090 

	14 
	14 




	 
	Seurantajakson perusteella alamittaroinnin ulkopuolelle jää noin kolmasosa päämittarin kulutuksesta. Kiinteistöpäällikön arvion mukaan tämä energia käytetään ravintolan lämmitykseen ja eläinten aitauk-sille menevään sähköön. Taulukkoa 4 hyödynnetään seuraavissa kohdissa energiankulutusten määri-tyksissä. 
	2.2 Lämmitys 
	Kiinteistön lämmönjako on toteutettu lattialämmityksellä, seinäpattereilla, kattolämmittimillä sekä il-malämpöpumpuilla. Lattialämmitys on keittiössä, ravintolasaleissa sekä myymälässä, lisäksi ravintola-saleissa patterit ja alasalissa kaksi ilmalämpöpumppua. Alkuperäinen toimisto-osa lämmitetään pat-
	tereilla, toimistossa on yksi ilmalämpöpumppu, lisäksi päädyssä olevat asiakkaiden WC-tilat lattialäm-mityksellä ja kattolämmittimillä. Seuraavat tilakohtaiset arviot perustuvat alamittauksiin sekä koko-naisuuden tarkasteluun. Kiinteistössä olevia ilmalämpöpumppuja, hyödynnetään tarvittaessa myös ti-lojen jäähdytykseen kesäaikana. 
	Ravintolan ja keittiön lämmitykseen käytettävä sähköenergia arvioidaan olevan noin 15 % sähkönku-lutuksesta, eli noin 80 000 kWh vuodessa. Myymälän lämmitykseen käytettävä sähköenergia arvioi-daan olevan noin 13 % sähkönkulutuksesta, eli noin 70 000 kWh vuodessa. Tässä huomiona, että läm-mitetään myös tuloilmaa, koska tilan ilmanvaihto toteutettu potkuripuhaltimilla. Toimiston ja WC-ti-lojen lämmitykseen käytettävä sähköenergia arvioidaan olevan noin 7 % sähkönkulutuksesta, eli noin 36 000 kWh vuodessa. Yht
	2.3 ilmanvaihto  
	Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu kahdella tuloilmakoneella, joissa ei ole lämmön talteenottoa. Tuloilmakone 1, joka sijaitsee keittiön välikatolla, palvelee keittiötä sekä osittain ravintolan alasalia. Tuloilma 1 kone on taajuusmuuttajaohjattu ja rajoitettu yöaikaan klo. 21.00-07.00. Tuloilmakone 2 sijaitsee ravintolasalien välikatolla ja palvelee yläsalia, osittain alasalia. Yläsalissa tehostus sekä tulo- että poistoilmanvaihdossa. Myymälässä ilmanvaihto on toteutettu potkuripuhaltimilla, jotka sijait
	Kiinteistön ilmanvaihtoa ja lämmitystä ohjaa VAC-automaatiojärjestelmä, jonka ohjausyksikkö on tek-nisessä tilassa sekä etäohjaus pääkäyttäjällä Oulu/Kuusamo. Ilmanvaihdolle on oma alamittaus sähkö-pääkeskuksessa, joten ilmanvaihdon energiankulutusta pystytään seuraamaan tuloilmakoneiden osalta tarkastikin. Alamittaukseen kuuluvat oletettavasti tuloilmakoneet 1 ja 2, joissa on sähköinen tuloilman lämmitys. Ilmanvaihdon energiankulutuksen arvioidaan olevan noin 36 % sähkönkulutuk-sesta eli 191 000 kWh, arvio
	2.4 Käyttövesi 
	Käyttövesi lämmitetään kahdella 500 litran lämminvesivaraajalla, jotka sijaitsevat keittiön takana ole-vassa teknisessä tilassa. Käyttöveden kulutusta on erityisesti ammattikeittiössä, lisäksi kiinteistön vettä kuluu asiakkaiden WC-tiloissa sekä kesällä kotieläinpuistolla. Asiakas WC-tilat uusittu 2010 ja käytössä energiatehokkaat hanat ja poresuuttimet. Kiinteistön vedenkulutus on esitetty taulukossa 5. 
	Vedenkulutuksen seuranta on toteutettu kahdella mittarilla, joista toinen mittaa ravintolan vedenku-lutusta ja toinen alkuperäisen toimistorakennuksen ja myymälän vedenkulutusta. 5. 
	Taulukko 5 Vedenkulutus 
	Vuosi 
	Vuosi 
	Vuosi 
	Vuosi 
	Vuosi 

	Veden kulutus kiinteistössä 
	Veden kulutus kiinteistössä 



	2017 
	2017 
	2017 
	2017 

	2270 m3 
	2270 m3 


	2018 
	2018 
	2018 

	2154 m3 
	2154 m3 


	2019 
	2019 
	2019 

	2212 m3 
	2212 m3 




	Lämpimän käyttöveden kulutus arvioidaan olevan 30 % kokonaiskulutuksesta eli noin 700 m3. Lämpi-män käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia voidaan laskea seuraavasti. 4,19 kJ/kg°C x 700 000 kg x 55 °C / 3600 = 44 800 kWh → 45 MWh eli lämpimän käyttöveden kulutus on noin 9 % sähkön kokonaiskulutuksesta.  
	2.5 Valaistus 
	Kiinteistön valaistus on toteutettu WC-tiloissa, keittiössä ja toimistoissa yleensä loisteputkilla, myy-mälässä riippuvalaisimilla sekä ravintolassa himmeällä yleisvalaistuksella. Ravintolan ja keittiön sisä-valaistus on kytkettynä päälle yleensä 7.00-21.00. Myymälän ja toimistotilojen osalta yleensä 7.00 - 16.00. WC-tiloissa valaistus kytketty talvella 7.00-17.00 ja kesällä 7.00-21.00. WC-tilojen valaistuksen sammuttavat tarvittaessa eläinpuiston viimeisenä kiertäneet tarkistusryhmät. Ravintolan valaistus 
	Taulukko 6 Valaistuksen yhteenveto 
	Tila 
	Tila 
	Tila 
	Tila 
	Tila 

	Valaisinten teho (W) 
	Valaisinten teho (W) 

	Vuosikulutus (kWh) 
	Vuosikulutus (kWh) 



	Ravintola 
	Ravintola 
	Ravintola 
	Ravintola 

	2994 
	2994 

	10930 
	10930 


	Keittiö 
	Keittiö 
	Keittiö 

	1059 
	1059 

	3865 
	3865 


	Toimisto 
	Toimisto 
	Toimisto 

	792 
	792 

	2891 
	2891 


	Myymälä 
	Myymälä 
	Myymälä 

	1173 
	1173 

	4281 
	4281 


	WC-tilat 
	WC-tilat 
	WC-tilat 

	382 
	382 

	1394 
	1394 


	Ulkovalot 
	Ulkovalot 
	Ulkovalot 

	1400 
	1400 

	4200 
	4200 


	Yhteensä 
	Yhteensä 
	Yhteensä 

	7800 
	7800 

	27561 
	27561 




	 
	Ulkovalaistuksessa on parkkialueella 6 pylväsvalaisinta, etupihalla 4 pylväsvalaisinta sekä lisäksi noin 10 kpl seinävalaisimia. Ulkovalojen ominaisteho 75-125W tolpissa ja seinissä 20-60W. Ulkovalot on ohjattu kellokytkimellä päälle klo 6.00-10.00 sekä 14.00-22.00 ja lisäksi ohjauksessa on hämäräkytkin. Lisäksi määrittelemätön kulutus syntyy jouluvaloista, jotka ovat asennettuna marraskuusta maaliskuu-hun. Valaistus kuluttaa noin 5 % sähköstä eli noin 27500 kWh vuodessa. 
	Taulukko 7 Valaistuksen energiankulutuksen jakauma 
	Ravintola 
	Ravintola 
	Ravintola 
	Ravintola 
	Ravintola 

	Keittiö 
	Keittiö 

	Toimisto 
	Toimisto 

	Myymälä 
	Myymälä 

	WC-tilat 
	WC-tilat 

	Ulkovalaistus 
	Ulkovalaistus 



	40 % 
	40 % 
	40 % 
	40 % 

	14 % 
	14 % 

	10 % 
	10 % 

	16 % 
	16 % 

	5 % 
	5 % 

	15 % 
	15 % 




	 
	2.6 Ammattikeittiö 
	Seurantamittauksen perusteella keittiökoneet kuluttavat noin 6 % sähköenergiasta eli noin 32 000 kWh vuodessa. Tässä arviossa oletetaan olevan sekä ruuanvalmistukseen että kylmäsäilytykseen liit-tyvät laitteet (Taulukko 8). Ravintolassa myytiin 2600 aamupalaa, 33 000 lounasta ja 2000 illallista eli yhteensä 37 600 annosta vuonna 2019. Motivan ohjeen mukaan 1 annoksen valmistukseen käytettävä energia on 0,2 kWh. Tästä laskettuna keittiön käyttämä sähköenergia on vuositasolla noin 7 500 kWh. Tällä oletuksella
	Taulukko 8 Kylmiöluettelo 
	Lihakylmiö 
	Lihakylmiö 
	Lihakylmiö 
	Lihakylmiö 
	Lihakylmiö 

	2,5 m3 
	2,5 m3 

	+5 
	+5 



	Vihanneskylmiö 
	Vihanneskylmiö 
	Vihanneskylmiö 
	Vihanneskylmiö 

	2,5 m3 
	2,5 m3 

	+4 
	+4 


	Maitokylmiö 
	Maitokylmiö 
	Maitokylmiö 

	4,5 m3 
	4,5 m3 

	+4 
	+4 


	Sisäpakastin 
	Sisäpakastin 
	Sisäpakastin 

	6,4 m3 
	6,4 m3 

	-20 
	-20 


	Ulkopakastin 
	Ulkopakastin 
	Ulkopakastin 

	6,8 m3 
	6,8 m3 

	-21 
	-21 




	2.7 Muu energiankulutus 
	Ravintolan päämittarin kautta menee sähkö saukko-, majava-, väli-, peura- ja hirviaidoille. Sähköener-giaa kuluu valaistukseen sekä altaiden sulanapitoon.  Lämmitysvastuksista osa toimii ja osa ei, lisäksi molemmilla altailla on talvikaudet uppopumput kierrättämässä vettä jäätymisen estämiseksi. Raken-nuksessa on saattolämmityksiä rännikaivoissa ja räystäskourukaapeleita, taulukon 9 mukaisesti. 
	Taulukko 9 Sulanapitolaitteet 
	Myymälän räystäskourulämmitys ja saattoläm-mitys 2 kW (kuvista) 
	Myymälän räystäskourulämmitys ja saattoläm-mitys 2 kW (kuvista) 
	Myymälän räystäskourulämmitys ja saattoläm-mitys 2 kW (kuvista) 
	Myymälän räystäskourulämmitys ja saattoläm-mitys 2 kW (kuvista) 
	Myymälän räystäskourulämmitys ja saattoläm-mitys 2 kW (kuvista) 

	itsesäätyvä kaapeli, käsikytkimellä kytkettynä pois käytöstä 6 kk / v 
	itsesäätyvä kaapeli, käsikytkimellä kytkettynä pois käytöstä 6 kk / v 



	Ravintolan lämmitettävät portaat 
	Ravintolan lämmitettävät portaat 
	Ravintolan lämmitettävät portaat 
	Ravintolan lämmitettävät portaat 

	Päällä 6 kk / v 
	Päällä 6 kk / v 


	Sadevesien purkuputken saattolämmitys 
	Sadevesien purkuputken saattolämmitys 
	Sadevesien purkuputken saattolämmitys 

	Päällä 1 kk/v 
	Päällä 1 kk/v 




	 
	Muuta kulutusta ovat myös atk-laitteet, mm. tietokoneet, kopiokoneet, ja kassat. Laitteita arvioitiin olevan yhteensä 10 kpl ja niiden ominaisteho 150 W / laite. Kiinteistössä on yhteensä 4 autonlämmi-tyspistettä sekä 2 kpl linja-auton lämmityspisteitä. Lisäksi kytkettynä on pahvipuristin toimistoraken-nuksen päädyssä. Muun sähkönkulutuksen osuus on noin 9 % kokonaiskulutuksesta eli noin 50 000 kWh vuodessa.  
	2.8 Rakenteet 
	Kiinteistön vaipparakenteita on saneerattu vuosien saatossa. Yläpohja on lisäeristetty selluvillalla ra-vintolan, keittiön ja toimisto-osien kohdalla. Ulko-ovet on uusittu toimistorakennuksen ja WC-tilojen osalta 2016 sekä ravintolan osalta vuonna 2000. Rakennuksen tarkastuksen yhteydessä suoritettiin lämpökamerakuvaus, jonka perusteella vaipan eristävyys on hyvällä tasolla ja vakavia lämpövuotoja ei havaittu. Lämpökuvausraportti liitteenä. 
	 
	  
	2.9 Sähköenergian kulutusjakauma 
	Edellä esitettyjen osiokohtaisista arvioista koostettu kulutuskohteiden yhteenveto on esitetty taulu-kossa 10. Ryhmittely ei ole aukoton, vaan siinä on pyritty huomioimaan suurimmat kulutuskohteet. Kulutuksien määrittely on tehty alamittauksen seurantajaksoa, kiinteistöpäällikön haastattelua ja kiin-teistöön tutustumista sekä muita lähtötietoja hyödyntäen.  
	Taulukko 10 Kulutuksen ryhmittely 
	Ryhmittely 
	Ryhmittely 
	Ryhmittely 
	Ryhmittely 
	Ryhmittely 

	Kulutus kWh / a 
	Kulutus kWh / a 

	Lisätiedot 
	Lisätiedot 



	Ilmanvaihto 
	Ilmanvaihto 
	Ilmanvaihto 
	Ilmanvaihto 

	191 000 
	191 000 

	Tuloilmakoneet 1 ja 2 
	Tuloilmakoneet 1 ja 2 


	Keittiökoneet 
	Keittiökoneet 
	Keittiökoneet 

	32 000 
	32 000 

	Ruuanvalmistus ja kylmäsäilytys 
	Ruuanvalmistus ja kylmäsäilytys 


	Toimisto ja WC:t lämmitys 
	Toimisto ja WC:t lämmitys 
	Toimisto ja WC:t lämmitys 

	36 000 
	36 000 

	Lämmityslaitteet, ILP, tuloilma 
	Lämmityslaitteet, ILP, tuloilma 


	Myymälä lämmitys 
	Myymälä lämmitys 
	Myymälä lämmitys 

	70 000 
	70 000 

	Lämmityslaitteet, tuloilma 
	Lämmityslaitteet, tuloilma 


	Ravintolan ja keittiön läm-mitys 
	Ravintolan ja keittiön läm-mitys 
	Ravintolan ja keittiön läm-mitys 

	80 000 
	80 000 

	Lämmityslaitteet, 2 x ILP 
	Lämmityslaitteet, 2 x ILP 


	Muu kulutus 
	Muu kulutus 
	Muu kulutus 

	50 155 
	50 155 

	Aitaukset, atk, sulanapito jne. 
	Aitaukset, atk, sulanapito jne. 


	Käyttövesi 
	Käyttövesi 
	Käyttövesi 

	44 800 
	44 800 

	Veden lämmitys 700 m3 
	Veden lämmitys 700 m3 


	Valaistus 
	Valaistus 
	Valaistus 

	27 561 
	27 561 

	Kiinteistön valaistus, ulkovalot 
	Kiinteistön valaistus, ulkovalot 


	Yhteensä 
	Yhteensä 
	Yhteensä 

	531516 
	531516 

	Kokonaiskulutus  
	Kokonaiskulutus  




	 
	Kiinteistön sähkönkulutuksesta suurimman osan kuluttavat ilmanvaihto noin 36 % ja tilojen lämmitys yhteensä noin 35 %, molemmat noin kolmanneksen osuudella kokonaiskulutuksesta. Viimeinen kol-mannes koostuu käyttövedestä, valaistuksesta, keittiön toiminnoista sekä muusta kulutuksesta. Säh-köenergian kulutusjakauma on esitetty taulukossa 11. 
	Taulukko 11 Sähköenergian kulutusjakauma 
	Ilman-vaihto 
	Ilman-vaihto 
	Ilman-vaihto 
	Ilman-vaihto 
	Ilman-vaihto 

	Keittiö-koneet 
	Keittiö-koneet 

	Toimisto ja WC:t läm-mitys 
	Toimisto ja WC:t läm-mitys 

	Myymälä lämmitys 
	Myymälä lämmitys 

	Ravintolan ja keittiön lämmi-tys 
	Ravintolan ja keittiön lämmi-tys 

	Muu ku-lutus 
	Muu ku-lutus 

	Käyttö-vesi 
	Käyttö-vesi 

	Valais-tus 
	Valais-tus 



	36 % 
	36 % 
	36 % 
	36 % 

	6 % 
	6 % 

	7 % 
	7 % 

	13 % 
	13 % 

	15 % 
	15 % 

	9 % 
	9 % 

	9 % 
	9 % 

	5 % 
	5 % 




	3 Energian kustannukset 
	Sähköenergian kulutus kiinteistössä on ollut vuonna 2019 noin 531 000 kWh ja euroina noin 52 000.  Sähkönkulutus on noussut vuodesta 2017 vuoteen 2019 noin 80 000 kWh eli 15 %.  Tätä kehitystä tulee tarkastella kriittisesti ja miettiä syitä energiankulutuksen nousulle, selittyvätkö ne esimerkiksi pelkästään asiakasmäärien kasvulla, kustannuksina mietittäessä summa on noin 10 000 euroa vuo-dessa. Sähkönkulutus on ollut korkeampi lähes jokaisen kuukauden kohdalla ja erityisesti nousua on tapahtunut talvikuuka
	Taulukko 12 Sähkönkulutus kuukausittain 2017-2019 

	Figure
	 
	 
	Kiinteistön huipputehontarve on esitetty kuvaajassa 13. Pätötehohuiput kuukausittain on saatu vuo-den 2019 sähkönsiirtolaskuista, eli huippujen arvot ovat yhden tunnin keskiarvoja. Huipputehon tarve on korkeimmillaan joulukuussa ja vaihtelee välillä 85 - 160 kW. 
	Taulukko 13 Kiinteistön huipputeho 
	Figure
	Eläinpuiston päärakennus on tehoperustaisessa laskutuksessa, lisäksi käytössä on marraskuusta 2019 lähtien kaksi eri siirtohintaa, aikaisemman neljän sijaan. Sähköenergian hinnat tammikuussa 2020 on eritelty taulukossa 14.  
	Taulukko 14 Sähköenergian hinnat 
	Hinnat  1/2020 
	Hinnat  1/2020 
	Hinnat  1/2020 
	Hinnat  1/2020 
	Hinnat  1/2020 

	Perusm.  Siirto 
	Perusm.  Siirto 

	Päiväsiirto (talvi) 
	Päiväsiirto (talvi) 

	Muu aika siirto 
	Muu aika siirto 

	Perusm.  Sähkö 
	Perusm.  Sähkö 

	Energia 
	Energia 

	Teho-maksu 
	Teho-maksu 

	Lois-teho 
	Lois-teho 

	Sähkö-vero 
	Sähkö-vero 



	  
	  
	  
	  

	52,2 €/kk 
	52,2 €/kk 

	0,0286 €/kWh 
	0,0286 €/kWh 

	0,0184 €/kWh 
	0,0184 €/kWh 

	1 €/kk 
	1 €/kk 

	0,03861 €/kWh 
	0,03861 €/kWh 

	5,36 €/kW 
	5,36 €/kW 

	6,89 €/kvar 
	6,89 €/kvar 

	0,02253 €/kWh 
	0,02253 €/kWh 


	Vuosi 2019/€ 
	Vuosi 2019/€ 
	Vuosi 2019/€ 

	602 
	602 

	5221 
	5221 

	6080 
	6080 

	12 
	12 

	20522 
	20522 

	7293 
	7293 

	18 
	18 

	11975 
	11975 




	 
	Taulukossa 14 on myös esitetty vuoden 2019 toteutuneet kustannukset sähköenergian maksuista ja veroista ilman arvonlisäveron osuutta. Sähkön kustannukset olivat vuonna 2019 noin 52 000 € (ALV0). Taulukossa 15 on esitetty vuoden 2019 kustannusten suhteellinen jakautuminen. Tästä nähdään, että sähkölasku koostuu monesta tekijästä, mutta energiansäästö tai oma sähköntuotanto vaikuttaa kui-tenkin aina suoraan suurimpiin kustannuslajeihin, kuten siirtoon, energiaan ja sähköveroon.  
	Taulukko 15 Sähköenergian kustannukset 2019 
	Tehomaksu 
	Tehomaksu 
	Tehomaksu 
	Tehomaksu 
	Tehomaksu 

	Sähkö-vero 
	Sähkö-vero 

	Perusmaksu siirto 
	Perusmaksu siirto 

	Päiväsiirto (talvi) 
	Päiväsiirto (talvi) 

	Muu aika siirto 
	Muu aika siirto 

	Energia 
	Energia 

	YHTEENSÄ (€ / v) 
	YHTEENSÄ (€ / v) 



	14 % 
	14 % 
	14 % 
	14 % 

	23 % 
	23 % 

	1 % 
	1 % 

	10 % 
	10 % 

	12 % 
	12 % 

	40 % 
	40 % 

	51 723 
	51 723 




	 
	Käyttövettä kiinteistössä kulutetaan noin 2000 m3 vuodessa. Käyttöveden ja jäteveden maksut on esi-tetty taulukossa 16. Vesimaksuista syntyy noin 7000 euron vuosittainen kustannus. Lisäksi arvioidun 700 m3 veden lämmityksestä noin 5000 euroa, joka on huomioitu sähköenergia kohdassa. 
	Taulukko 16 Vesimaksut 
	Käyttövesi 
	Käyttövesi 
	Käyttövesi 
	Käyttövesi 
	Käyttövesi 

	Perusmaksu  Käyttövesi 
	Perusmaksu  Käyttövesi 

	Kulutus  KV 
	Kulutus  KV 

	Perusmaksu  Jätevesi 
	Perusmaksu  Jätevesi 

	Kulutus  JV 
	Kulutus  JV 

	Yhteensä 
	Yhteensä 



	Hinnat 
	Hinnat 
	Hinnat 
	Hinnat 

	69 €/vuosi 
	69 €/vuosi 

	1,30 €/m3 
	1,30 €/m3 

	69 €/vuosi 
	69 €/vuosi 

	1,85 €/m3 
	1,85 €/m3 

	  
	  


	Vuosi 2019 / € 
	Vuosi 2019 / € 
	Vuosi 2019 / € 

	69 
	69 

	2860 
	2860 

	69 
	69 

	4070 
	4070 

	7068 
	7068 




	 
	4 Ehdotetut toimenpiteet 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 

	Ravintolan lämmityksen optimointi 
	Ravintolan lämmityksen optimointi 



	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 

	Ravintolasaleissa päällekkäisiä lämmityslaitteita, lattialämmitys, patterit, ilmalämpöpumput 
	Ravintolasaleissa päällekkäisiä lämmityslaitteita, lattialämmitys, patterit, ilmalämpöpumput 


	Tavoite 
	Tavoite 
	Tavoite 

	Lämmitysenergian säästö, vältetään päällekkäistä lämmitystä. Lattialäm-mitys kuivana pitämiseksi, ILP tilojen lämmitykseen, patterit avuksi keski-talvella 
	Lämmitysenergian säästö, vältetään päällekkäistä lämmitystä. Lattialäm-mitys kuivana pitämiseksi, ILP tilojen lämmitykseen, patterit avuksi keski-talvella 


	Kustannukset 
	Kustannukset 
	Kustannukset 

	0 - 1000 € 
	0 - 1000 € 


	Vastuutaho 
	Vastuutaho 
	Vastuutaho 

	Kiinteistönhuolto 
	Kiinteistönhuolto 




	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 

	Ammattikeittiön energiatehokkuus 
	Ammattikeittiön energiatehokkuus 



	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 

	Kartoitus tekemättä 
	Kartoitus tekemättä 


	Tavoite 
	Tavoite 
	Tavoite 

	Tarkastella käytössä olevien laitteiden ja toimintatapojen energiatehok-kuutta ja tehdä parannuksia tai investointiehdotuksia. Ohje, Ammattikeit-tiön energiatehokkuuden mittaus ja kehittäminen sekä Motivan ohje liit-teenä. 
	Tarkastella käytössä olevien laitteiden ja toimintatapojen energiatehok-kuutta ja tehdä parannuksia tai investointiehdotuksia. Ohje, Ammattikeit-tiön energiatehokkuuden mittaus ja kehittäminen sekä Motivan ohje liit-teenä. 


	Kustannukset 
	Kustannukset 
	Kustannukset 

	0 € 
	0 € 


	Vastuutaho 
	Vastuutaho 
	Vastuutaho 

	Ravintolan henkilökunta ja kiinteistönhuolto 
	Ravintolan henkilökunta ja kiinteistönhuolto 




	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 

	Ravintolan yläsaliin ilmalämpöpumppu 
	Ravintolan yläsaliin ilmalämpöpumppu 



	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 

	Ravintolan yläsalissa lattialämmitys ja patterit 
	Ravintolan yläsalissa lattialämmitys ja patterit 


	Tavoite 
	Tavoite 
	Tavoite 

	Lämmitysenergian säästö, ilmalämpöpumpulla tai -pumpuilla voidaan saada huomattavia säästöjä sähkölämmityksessä, kunhan päällekkäinen lämmitys vältetään. 
	Lämmitysenergian säästö, ilmalämpöpumpulla tai -pumpuilla voidaan saada huomattavia säästöjä sähkölämmityksessä, kunhan päällekkäinen lämmitys vältetään. 


	Kustannukset 
	Kustannukset 
	Kustannukset 

	3000 - 5000 € 
	3000 - 5000 € 


	Vastuutaho 
	Vastuutaho 
	Vastuutaho 

	Kiinteistöpäällikkö ja hallinto 
	Kiinteistöpäällikkö ja hallinto 




	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 

	Sähkön alamittausten seuranta ja lisäys 
	Sähkön alamittausten seuranta ja lisäys 



	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 

	Säännöllinen seuranta puuttuu, alamittaukset kattavat 2/3 kokonaiskulu-tuksesta 
	Säännöllinen seuranta puuttuu, alamittaukset kattavat 2/3 kokonaiskulu-tuksesta 


	Tavoite 
	Tavoite 
	Tavoite 

	Kiinteistön kulutuskohteiden selvittäminen. Kuukausikohtainen seuranta excel -taulukkoon. Aitauksille menevän sähkön alamittaus 
	Kiinteistön kulutuskohteiden selvittäminen. Kuukausikohtainen seuranta excel -taulukkoon. Aitauksille menevän sähkön alamittaus 


	Kustannukset 
	Kustannukset 
	Kustannukset 

	0 € + 1000-2000 € 
	0 € + 1000-2000 € 


	Vastuutaho 
	Vastuutaho 
	Vastuutaho 

	Kiinteistöpäällikkö 
	Kiinteistöpäällikkö 




	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 

	Aurinkosähköjärjestelmän hankinta 
	Aurinkosähköjärjestelmän hankinta 



	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 

	Ei omaa energiantuotantoa. 
	Ei omaa energiantuotantoa. 


	Tavoite 
	Tavoite 
	Tavoite 

	Sähkön tuotanto aurinkoenergialla, omavaraisuus nousee, imagohyödyt, energiakustannusten pienentyminen. Tarkastelu tässä raportissa.  
	Sähkön tuotanto aurinkoenergialla, omavaraisuus nousee, imagohyödyt, energiakustannusten pienentyminen. Tarkastelu tässä raportissa.  


	Kustannukset 
	Kustannukset 
	Kustannukset 

	50 000 €, Business Finland energiatuki 20 % investoinnista, kilpailutus 
	50 000 €, Business Finland energiatuki 20 % investoinnista, kilpailutus 


	Vastuutaho 
	Vastuutaho 
	Vastuutaho 

	Hallinto ja kiinteistöpäällikkö 
	Hallinto ja kiinteistöpäällikkö 




	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 
	Toimenpide 

	Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto 
	Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto 



	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 
	Nykytilanne 

	Ei lämmöntalteenottoa.  
	Ei lämmöntalteenottoa.  


	Tavoite 
	Tavoite 
	Tavoite 

	Energiansäästö, vaihtoehdot ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestel-män rakentaminen tai lämpöpumpputekniikoiden hyödyntäminen pois-toilmanvaihdossa. Investointi edellyttää kiinteistön korkeaa käyttöastetta myös tulevaisuudessa. 
	Energiansäästö, vaihtoehdot ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestel-män rakentaminen tai lämpöpumpputekniikoiden hyödyntäminen pois-toilmanvaihdossa. Investointi edellyttää kiinteistön korkeaa käyttöastetta myös tulevaisuudessa. 


	Kustannukset 
	Kustannukset 
	Kustannukset 

	noin 100 000 € 
	noin 100 000 € 


	Vastuutaho 
	Vastuutaho 
	Vastuutaho 

	Hallinto 
	Hallinto 




	5 Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinteistössä 
	Ranuan eläinpuiston päärakennuksen sähkönkulutus on ympärivuotista ja merkittävän suurta. Tämä mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntämisen kiinteistössä.  Merkittävää on myös, että Eläinpuisto on avoinna käytännössä joka päivä, jolloin sähkön kulutusta on myös viikonloppuisin. Aurinkosähkö yleis-tyy kovaa vauhtia ja suurimpia tekijöitä ovat puhtaan energian tuottaminen, energiaomavaraisuuden kasvattaminen, parantunut kannattavuus, imagohyödyt sekä pitkä käyttöikä. 
	5.1 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus 
	Onnistunut mitoitus on tärkeää hyvän ja taloudellisesti kannattavan hankinnan näkökulmasta. Kes-keistä on optimoida se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä saa käytettyä itse. Aurinkosähkön hyödyntämistä suunniteltaessa tulee tarkastella kiinteistön sähkönkulutusta ja erityisesti tuntikoh-taista toteumaa, joka on nykyisin saatavilla sähkönsiirtoyhtiöiden online -palvelusta. Tuntikohtaisessa tarkastelussa vuoden jokaiselle tunnille on esitetty toteutunut energiankulutus, eli yhteensä noin 8760 arvoa. Su
	Figure

	Kuva 1 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän tuotanto 2019 (www.kenve.fi) 
	Kuva 1 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän tuotanto 2019 (www.kenve.fi) 
	Kuva 1 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän tuotanto 2019 (www.kenve.fi) 
	Aurinkosähkön tuotanto on lisäksi sidoksissa vuorokauden aikaan, jos käytössä ei ole aurinkoa seu-raava järjestelmä. Yleensä paneelit suunnataan etelään, jolloin saadaan korkein tuotanto keskipäivän aikaan, tuotanto jakaantuu optimaalisissa olosuhteissa tunneille 7.00 - 19.00, kuten kuvassa 2. 


	Document
	Figure
	Kuva 2 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän optimaalinen tuotanto kesäpäivänä (www.kenve.fi) 
	Kuva 2 Kemin Energia Oy:n 30,95 kW järjestelmän optimaalinen tuotanto kesäpäivänä (www.kenve.fi) 
	Ranuan Eläinpuistossa sähkön kulutusta on myös kesällä runsaasti. Kuvassa 3 on esitetty kiinteistön sähkönkulutuksen tuntikohtainen toteuma kesältä 2019. Kuvassa on esitettynä vain huhti-syyskuun tunnit klo 7.00 - 19.00, jolloin aurinkosähkön tuotanto on suurinta. Pohjakulutus on taso, jolla sähkö-järjestelmä toimii tarkastelujaksolla kulutuksen ollessa pienimmillään. Keskikulutus on puolestaan kaikkien tarkastelujakson arvojen laskennallinen keskiarvo. Maksimikulutus puolestaan kertoo yksit-täisenä tuntina

	Figure
	Kuva 3 Eläinpuiston päärakennuksen tuntikulutus kesällä 2019, tunneilla 7.00 - 19.00 
	Tarkemmassa mitoituksessa huomioidaan kiinteistön kulutus normaaliolosuhteissa jokaisella tunnilla sekä mahdollinen tuotanto vastaavalla tunnilla valitulla teholla (kuva 4). Kulutus on tuntikohtaisesta seurannasta ja jokaiselle tunnille on laskettu kuukauden keskiarvo. Näistä keskiarvoista muodostuu kuukauden vuorokautinen kulutusjakauma. Olosuhteita ei voida ennustaa, joten tuotannon arvioin-nissa voidaan käyttää optimaalisia olosuhteita, koska kaikissa muissa olosuhteissa tuotanto on pie-nempää. Tarkastel
	Figure

	Kuva 4 Mitoitusesimerkki 65 kW 
	Kuva 4 Mitoitusesimerkki 65 kW 
	Ranuan Eläinpuiston ravintolan kulutukseen sopiva aurinkosähköjärjestelmä olisi nimellisteholtaan noin 65 kW. Tämän mitoitustavan muut esimerkkilaskelmat 60, 70 ja 75 kW järjestelmistä ovat tämän raportin liitteenä. Laitetoimittajilla on omat mitoitus- ja mallinnusohjelmistot, jotka ovat tarkempia ja ottavat huomioon myös paneelien ominaisuudet sekä muita suureita.  
	 
	  

	5.2 Investointi ja taloudellinen kannattavuus 
	5.2 Investointi ja taloudellinen kannattavuus 
	Aurinkosähköjärjestelmän hintaa tulee tarkastella kokonaishintana sekä €/kW muodossa, joka kertoo paljon enemmän hinnasta. Yleensä €/kW kustannus laskee järjestelmän nimellistehon kasvaessa. Fin-solar.net sivuston mukaan verkkoon asennettujen 10-250 kW:n järjestelmien hinnat olivat vuonna 2016 tasolla 1050 -1300 €/kWp (ALV 0%), avaimet käteen asennettuna. Motivan yhteishankintakam-panjan Aurinkosahkoakotiin.fi -sivuston mukaan vuonna 2020 hintataso 10-20 kWp:n järjestelmissä vaihtelee 1000 -1500 € (ALV 24%)
	Kunnilla ja yrityksillä on mahdollisuus hakea investointitukea aurinkosähköjärjestelmä investointiin, tukiprosentti vuonna 2020 on 20 % järjestelmän verottomasta kokonaishinnasta. Investoinnin on ol-tava vähintään 10 000 € (alv. 0 %) ja takaisinmaksuaika nykyisellä sähkönhinnalla tulee olla alle 15 vuotta. Ranuan Eläinpuistoon soveltuvan 65 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän hinnaksi arvioidaan 1000 €/kWp (ALV 0%), joten investoinnin kokonaiskustannukseksi tulee 65 000 € (ALV 0%). Energiatuki investointiin olis
	Järjestelmän takaisinmaksuaika perustuu omaan käyttöön tuotetun sähkön säästöstä laskuissa sekä ns. ylituotannossa verkkoon myydystä sähköenergiasta. Verkkoon myytävästä sähköstä maksetaan keskimäärin 0,04 €/kWh, kun taas omaan käyttöön tuotettu sähkö vähentää sähköenergian kustan-nuksia jopa 0,1 €/kWh. Järjestelmän mitoituksessa on tärkeää optimoida oman käyttöön tulevan tuo-tannon määrä. Säästölaskelmassa taulukossa 17 on huomioitu omaan käyttöön tulevan energian ja verkkoon myytävän energian osuudet sekä
	Figure

	Kuva 5 Säästölaskelma, oma tuotanto + myynti 
	Kuva 5 Säästölaskelma, oma tuotanto + myynti 
	Tässä laskelmassa on arvioitu, että ylituotanto tilanteita ei synny kovin paljon, mutta kesällä parhaiden tuotantotuntien aikana se on mahdollista. Lisäksi kustannussäästöjä syntyy alentuneina tehomaksuina kesäaikana, koska huippukäyttötunnit ajoittuvat aurinkosähkön lähes parhaimmille tuotantotunneille. 

	Suurimmat vaikutukset ovat kesä-heinäkuussa ja voivat olla luokkaa 50-100 € /kk. Laskelmilla voidaan todeta 65 kWp:n järjestelmän tuottavan taloudellisesti noin 3800 - 4300 € vuodessa. Järjestelmän suoraksi takaisimaksuajaksi muodostuu näillä olettamuksilla ilman investointitukea (65 000€ / 3 800€ - 4300€) noin 15,1 - 17,1 vuotta ja energiatuen kanssa (52 000€ / 3800€ - 4300€) noin 12,1 - 13,7 vuotta. Eli Business Finlandin energiainvestointituen ehdot täyttyisivät.  
	Suurimmat vaikutukset ovat kesä-heinäkuussa ja voivat olla luokkaa 50-100 € /kk. Laskelmilla voidaan todeta 65 kWp:n järjestelmän tuottavan taloudellisesti noin 3800 - 4300 € vuodessa. Järjestelmän suoraksi takaisimaksuajaksi muodostuu näillä olettamuksilla ilman investointitukea (65 000€ / 3 800€ - 4300€) noin 15,1 - 17,1 vuotta ja energiatuen kanssa (52 000€ / 3800€ - 4300€) noin 12,1 - 13,7 vuotta. Eli Business Finlandin energiainvestointituen ehdot täyttyisivät.  
	 
	5.3 Johtopäätökset aurinkosähköstä 
	Ranuan eläinpuiston ravintolakiinteistössä on hyvä mahdollisuus hyödyntää aurinkosähköä. Alustava mitoitus nykyisellä kulutuksella osoittaa, että järjestelmät kokoluokissa noin 60-70 kW ovat kokonai-suudeltaan järkeviä. Kiinteistö sijaitsee lähellä metsän rajaa, joten optimaalinen paneelien asennus-paikka on viereisen ”Linnan” katolla, josta syöttökaapeli sähköpääkeskukselle on vedettävissä pihan ali asennettua putkea pitkin.  
	Investointiin on mahdollista hakea Business Finlandin energiatukea, joka on tällä hetkellä 20 %. Järjes-telmän toimittajat auttavat yleensä tukihakemuksen tekemisessä. Aurinkosähköjärjestelmä on hyvä kilpailuttaa vähintään kolmella laitetoimittajalla, jotta hintataso voidaan varmistaa. Tarjousten vertai-lussa tulee huomioida erityisesti järjestelmän osien ja asennuksen takuuajat sekä erityisesti tässä koh-teessa varjostumien minimointi ja vaikutus tuotantoon. Lisäksi on tärkeää tarkastella katon kuntoa ja t
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