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Pirkanmaan Osuuskauppa saavutti lähes 400 000 euron 
energiansäästön 

Säästöt saatiin kiinteistötoimintojen optimoinnilla ja kaluston uudistuksilla 
 
Osana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmää Pirkanmaan Osuuskauppa 
on sitoutunut laskemaan energiankulutustaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 
2005 tasosta. Pirkanmaan Osuuskaupan S-marketit saavuttivat tavoitteensa jo vuonna 2012, 
ja koko osuuskaupan tasolla tavoitetta saavutetaan hyvällä vauhdilla. 
 
Osuuskaupan energialasku pieneni jo toista kertaa peräkkäin  
Pirkanmaan Osuuskaupan energiakustannukset olivat nyt toista kertaa peräkkäin pienemmät 
kuin edellisvuonna. Säästöt ovat merkittäviä, sillä osuuskaupan toimipaikkaverkosto on 
kuitenkin laajentunut jatkuvasti. Vuoteen 2012 verrattuna Pirkanmaan Osuuskaupan 
sähkönkulutus laski peräti 2145 MWh, mikä vastaa noin 15 kerrostalon vuosittaista 
kokonaissähkönkulutusta. 
 
S-market Viialan sähkönkulutus laski 10 % henkilökunnan aktiivisuudella  
S-market Viiala ja Sale Osmonmäki ovat hyviä esimerkkejä onnistuneista 
säästötoimenpiteistä. Viialassa valaistus, ilmanvaihto ja kaikki kiinteistötoiminnot optimoitiin. 
Myymälän valaistus on päällä vain silloin, kun sitä tarvitaan.  
 
– Ennen myymälän kaikki lamput syttyivät ensimmäisten työntekijöiden tullessa töihin kello 
kuusi, vaikka aamuisin tehtävät työt sijoittuvat vain pienelle osalle myymälän kokonaispinta -
alaa, päivittelee S-market Viialan myymäläpäällikkö Mika Ranta.  
 
– Yhdessä aamuvuorolaisten kanssa totesimme vähemmänkin valaistuksen riittävän ja 
nykyään vain puolet myymälän valoista on päällä, kunnes viisi minuuttia ennen ovien 
avaamista loputkin lamput syttyvät. Myös myymälän ilmanvaihto muutettiin 
tarkoituksenmukaisemmaksi. Tehdyillä toimenpiteillä on marginaalinen merkitys 
työskentelyolosuhteisiin, mutta pitkällä tarkasteluvälillä näistä pienistä muutoksista kertyy 
merkittäviä säästöjä, Ranta toteaa. 
 
Kokonaisvaltainen tilauudistus pienensi Sale Osmonmäen sähkölaskua liki 
kolmanneksen 
Sale Osmonmäki uudistettiin kokonaisuudessaan keväällä 2013. Samalla kiinteistöön tehtiin 
lämmön talteenotolla varustettu ilmastointi yhteistyössä taloyhtiön kanssa. Kylmäkalusteet 
vaihdettiin kannellisiin ja energiatehokkaisiin ja niiden valaistus toteutettiin ledeillä. Myös 
koko myymälän valaistus muutettiin energiatehokkaaksi. Näillä toimenpiteillä Sale 
Osmonmäki säästi yli 30 % sähköä vuoteen 2012 verrattuna.  
 
– Asiakkailta on tullut todella hyvää palautetta myymälän uudesta ilmeestä ja vaikka ovellisiin 
kylmäkalusteisiin tottuminen kestikin aikansa, on moni kiitellyt nimenomaan meidän 
vastuullista energiapolitiikkaa, iloitsee Osmonmäen myymäläpäällikkö Sari Heikkilä. 
                 
Liitteenä kuvat Viialan Mika Rannasta ja Osmonmäen Sari Heikkilästä.  
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