
Pientalon ja -tuotantotilan uusiutuvan energian ratkaisut 

www.hamk.fi/energiasuunnittelija 

Päivän aikana perehdytään uusiutuvan energian merkitykseen, mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin pientalojen 
ja pienten tuotantotilojen energiantuotannossa ja energiatehokkuudessa. Aamupäivän johdatuksen jäl-
keen ohjelma rakentuu todellisten kohteiden ympärille, joiden energiaratkaisujen näkökulmiin perehdy-
tään. 

Aika ja paikka:  Torstai 2.2.2017 klo 8.30-16.00          
   Hämeen ammattikorkeakoulu, Korkeakoulukeskus, Hämeenlinna 

Kohderyhmä: Pienten rakennusten energiantuotannosta ja energiatehokkuudesta kiinnostuneet henkilöt 

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi torstaihin 26.1.2017 mennessä ilmoittautu-
mislomakkeella. Ilmoittautumislomakkeelle pääset tästä. 

Osallistumismaksu: Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuuden rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ja 
Hämeen ammattikorkeakoulu. 

Lisätietoja: Eija Raimovaara, puh. 046 922 6388 tai eija.raimovaara@hamk.fi 

 

Ohjelma: 
 
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.00 Päivän avaus, Jarmo Havula, HAMK 
 
9.05 Energiasuunnittelija-hankkeen esittely, Marja 
Savolainen, HAMK 
 
9.20 Terveiset Brysselistä: Kestävän rakentamisen, 
korjaamisen ja energiatehokkuuden työkaluja 
EU:sta, Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti 
 
9.45 Rakennuksen rakenteellinen energiatehokkuus, 
Kimmo Hilden, HAMK 
 
10.15 Uusiutuvat energiantuotantomuodot ja pien-
talon energiantuotannon vaihtoehdot, Markku Rai-
movaara, HAMK 
- Lämpöpumput, Jussi Hirvonen, SULPU ry 
- Aurinkoenergia, Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy 

 

12.00 Lounas (omakustanteinen) 
 
13.00 Ohjausjärjestelmät, Timo Väisänen, HAMK 
 
13.30 Esimerkkikohde: Pientalo, Olli Huttunen ja 
Markku Raimovaara 
 
14.15 Kahvitauko 
 
14.30 Esimerkkikohde: Ohutlevykeskus, Jyrki Kesti, 
Ruukki Constructions ja Kimmo Hilden, HAMK 
 
15.15 Päivän yhteenveto ja päätös 
 
15.30 Tutustumiskäynti Ohutlevykeskukseen ennak-
koilmoittautuneille 
 
 

Kuvat: vas. CC Eksergia.fi., kesk. Ernst Vikne CC BY-SA Oik. CC O 

https://www.webropolsurveys.com/S/4DBABA2F067B25EE.par
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watching_the_fireplace.jpg


 

Esimerkkikohteet 

www.hamk.fi/energiasuunnittelija 

Uusiutuvat tehokkaasti käytössä pientalossa 
 
Seminaaripäivän ensimmäisenä esittelykohteena on vuonna 2010 valmistunut nelihenkisen per-
heen omakotitalo. Kohteessa on hyödynnetty monipuolisesti uusiutuvia energianlähteitä ja eri 
tekniikoita.  
 

 
 

Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiahalli 

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ruukki Construction Oy:n yhteiskäytössä oleva tutkimus-, ke-

hitys- ja oppimiskeskus on Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiahalli. Rakennuksessa on 

useita energiaa tuottavia ja säästäviä ratkaisuja, kuten aurinkoenergiaa hyödyntävää kattoa ja 

seinää sekä ilmatiiviitä seinäpaneeleja. Rakennus suunniteltiin kokonaisuutena, ei pilkottuna osa

-alueisiin. Energiansäästöä ja -tuottoa tarkasteltiin koko rakennuksen käyttöiän ajan. Rakennus 

otettiin käyttöön keväällä 2015. Seminaarin lopuksi on mahdollista käydä tutustumassa kohtee-

seen.  

Seminaarissa tutustutaan mm. oma-
kotitalokohteen energia- ja ohjaus-
ratkaisuihin. Kohteen rakennuttaja 
kertoo valittujen energiaratkaisujen 
perusteista ja käyttökokemuksista.  

Toisena esittelykohteena on Hämeen ammattikor-
keakoulun ja Ruukki Construction Oy:n lähes 

nollaenergiahalli, jossa on toteutettu monipuoli-
sesti erilaisia energiantuotannon ja energiatehok-

kuuden ratkaisuja.  


