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Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus  

 

Projekti-insinööri Janne Happonen  

Uusiutuvien energioiden koulutusten ja osaamisen kehittäminen  

Pohjois-Savossa 



SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

• Ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa,     

Varkauden lukiota ja Savon oppisopimuskeskusta 

• Yksi Suomen suurimmista ammatillisen  

perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä 

• Koulutamme ammattilaisia 7 paikkakunnalla 
 



PERUSTEHTÄVÄ, VISIO JA ARVO 
Perustehtävä 
Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen 
työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. 
Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. 

Visio 
Huippukouluttaja 2020 

Visio on saavutettu, kun kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä 
suurten ja monialaisten koulutuksen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja 
kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnallinen laatupalkinto. 

Arvo 
Luottamus 



HENKILÖSTÖ 

Yhteensä vuonna 2013 keskimäärin 1010 



Kuopio 
•Luonnontieteiden ala 

•Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

•Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

•Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 
valmistava koulutus 

•Tekniikan ja liikenteen ala 

•Elintarvikeala 

•Kauneudenhoitoala 

•Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

•Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja 
valmistava koulutus 

•Luonnonvara- ja ympäristöala (puutarha-ala) 

•Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 

SAVON AMMATTI-JA AIKUISOPISTO 
 

Koulutusta koko maakunnan alueella 



Iisalmi 
• Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

 

Juankoski (Muuruvesi) 
•Luonnonvara- ja ympäristöala 

•Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

 

Siilinjärvi 
•Tekniikan ja liikenteen ala 

•Lentokoneala 

 

Toivala 
•Luonnonvara- ja ympäristöala 

•Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

•Tekniikan ja liikenteen ala: uusiutuva 
energia   
 

 

 

 

SAVON AMMATTI-JA AIKUISOPISTO 
 

Koulutusta koko maakunnan alueella 



Järjestämislupa 5845 (vuonna 2013) opiskelijaa, vuoden 2013 toteutuma 5815 

SAVON AMMATTI-JA AIKUISOPISTO 
 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain 



Yhteensä 1446 opiskelijatyövuotta 

SAVON AMMATTI-JA AIKUISOPISTO 
 
Työelämäpalvelujen opiskelijatyövuodet koulutusaloittain 



- Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 

käytön edistämisestä (ns. RES-direktiivi, 2009/28/EY) 

annettu 23.4.2009.  

- Sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään ja 

tehostamaan uusiutuvan energian käyttöä Euroopan unionin 

jäsenmaissa.  

- Direktiivi edellyttää jäsenmaita varmistamaan, että 

uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien asentajien 

saatavilla on sertifiointi- tai hyväksymisjärjestelmä.  

- Uusiutuvan energian asentajien sertifiointi- ja 

koulutusjärjestelmä ja sen vaatimukset ovat RES-direktiivin 

artiklan 14 kohdassa 3 ja direktiivin liitteessä IV. 

RES DIREKTIIVI 2009 JA UUSIUTUVAN ENERGIAN ASENTAJIEN 
TOIMIKUNTA  

KOULUTUKSEN TAUSTA  



- Suomessa asentajien sertifiointi- ja 
koulutusjärjestelmä on suunniteltu 
yhteistyössä uusiutuvan energian 
alan toimijoiden ja ministeriöiden 
kanssa.  

- Sertifiointijärjestelmä on 
vapaaehtoisuuteen pohjautuva 
alan toimijoista koostuvan 
uusiutuvan energian asentajien 
sertifiointitoimikunnan (myöh. 
UE-toimikunta) valvoma ja 
ylläpitämä järjestelmä. 

- Toimintaa koordinoivat 
ympäristöministeriö ja Motiva Oy.  

 

 

SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS SUOMESSA  

Lähde: Talotekniikka -lehti 6/2014  



    Koulutus syntynyt ESR hankkeessa: Uusiutuvien energioiden  

    koulutusten ja osaamisen kehittäminen Pohjois-Savossa    
 

- Projektissa kehitetään ja piloitoidaan uusia uusiutuvan 

energian ja uusien energiateknologioiden koulutuksia 

yrityksille, toisen asteen koulutukseen ja muuhun alan 

koulutustoimintaan.  

- Koulutuksia suunnataan asentajille, suunnittelijoille, 

asiantuntijoille, rakennuttajille, viranomaisille, urakoitsijoille ja 

isännöitsijöille. 

- Koulutuksissa hyödynnetään Savon ammatti- ja aikuisopiston 

Uusiutuvien energioiden oppimislaboratoriota Toivalassa. 

 

AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS 



1. Aurinkolämmön perusteet 
2. Energia ja ympäristö 
3. Johdatus aurinkolämpöön 
4. Terveys & turvallisuus ja lainsäädäntö 
5. Järjestelmän komponenttien valinta ja mitoitus 
6. Järjestelmäratkaisu ja asennuksen suunnittelu 
7. Arviointi paikan päällä 
8. Kattoasennus 
9. Aurinkokeräinten asentaminen 
10. Kuumavesivaraajien asentaminen 
11. Apujärjestelmien asentaminen 
12. Ohjausyksikön asentaminen 
13.Käytännön osuus 
- TYÖPAJA 1 RYHMÄ 1 – KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO 
- TYÖPAJA 2 RYHMÄ 2 – AURINKOKERÄINTEN ASENTAMINEN 
- TYÖPAJA 3 RYHMÄ 3 – SÄÄTÖPISTE 
- TYÖPAJA 4 RYHMÄ 4 – TARKISTUKSET 
16. Asiakkaan kouluttaminen 

Koulutuksen sisältö 

Kesto 2 lähipäivää + (1 etäpäivä) 



Uusiutuvan energian järjestelmän asentajalle 

voidaan myöntää sertifiointi, jos henkilö on:  

1. Suorittanut Savon ammatti- ja aikuisopiston eli 

valtuutetun koulutuksen järjestäjän kurssin ja 

loppukokeen hyväksytysti,  
 

2. Tehnyt vähintään yhden hyväksytyn oman 

alansa laiteasennuksen sekä täyttää muut 

pätevyyden edellytyksenä olevat vaatimukset. 
 

3. Hakemus sertifioinnin myöntämiseksi on 

toimitettava UE-toimikunnalle vähintään viikkoa 

ennen sen kokousta.  

 

Sertifiointia uusittaessa tulee asentajan päivityskoulutuksen 

suorittamisen lisäksi todistaa työskennelleensä alalla 

sertifioinnin myöntämisen jälkeen. Toimikunta voi pyytää 

asentajaa toimittamaan asennuspöytäkirjan kyseiseltä 

ajanjaksolta. 

   AURINKOLÄMPÖASENTAJIEN SERTIFIOINTI 



AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUKOULUTUS  1 pv 

LOKAKUU 30.10.2014 

Koulutuksen kohderyhmä: arkkitehdit, LVI-suunnittelijat,  

urakoitsijat, rakennusvalvontaviranomaiset, rakennuttajat, yrittäjät 

Koulutuksen tavoite: 

Koulutuksen tavoitteena on opettaa osallistujat tekemään 

aurinkolämpöjärjestelmän mitoitus ja laskea järjestelmän arvioitu 

aurinkolämpötuotto kuukausi- ja vuositasolla. Koulutus antaa 

perusvalmiudet aurinkolämpöjärjestelmän mitoitukseen. 

Koulutuksen sisältö: 

- mitoittamisen perusteet ja mitoitussäännöt 

- aurinkolämpöjärjestelmän mitoittaminen mitoitusohjelmistolla  

- ohjelman käytön perustaidot 

- kohteen taustatiedot: sijainti: sijainnin valinta, varjostus, säätietokanta 

- järjestelmän mitoitus: järjestelmän tyyppi, lämpötilat / kulutus, varaaja, aurinkolämmitys, 

peruslämmitys 

- keräinten tiedot: keräin, asetukset, aurinkopiiri, asennustapa 

- aurinkopiirin hydraulinen mitoitus: painehäviöiden laskenta dynaamisella menetelmällä 

- järjestelmän tuoton simulointi ja tulosten tulkinta 
 

Ilmoittautuminen 23.10.2014 mennessä sähköisesti https://wilma.sakky.fi/browsecourses tai 

sähköpostilla: eija.latosuo@sakky.fi tai puhelimitse 044 785 8377 

 

https://wilma.sakky.fi/browsecourses
mailto:eija.latosuo@sakky.fi


UUSIUTUVAN ENERGIAN  KOULUTUKSET JA 

SEMINAARI MARRAS-JOULUKUU  

Lisätietoja uusiutuvan energian koulutuksista projekti-insinööri Janne Happonen, 

puh. 044 785 3488, janne.happonen@sakky.fi  

KIITOS  

Pientalojen automaatiojärjestelmät 

hybridijärjestelmissä (1 pv) 

19.11.2014 
- Ouman automaatiojärjestelmät 

- Fidelix automaatiojärjestelmät 

Ilmoittautuminen sähköisesti 

12.11.2014 mennessä 

https://wilma.sakky.fi/browsecourses  

tai sähköpostitse 

eija.latosuo@sakky.fi 

tai puhelimitse 044 785 8377 

Lämpöpumppuasentajan EU-CERT 

sertifiointikoulutus ja 

kylmäpätevyyskoulutus alle 3kg 
Koulutuspäivät (yht. 10 pv)  

Teoriapäivät (4 lähipäivää)  

12.-14.11.2014; 20.11.2014 

Käytännön harjoittelupäivät (4 päivää): 

21.11.2014; 26.-28.11.2014 

Näyttökoepäivät (2 päivää):  

4.-5.12.2014  

Ilmoittautuminen sähköisesti  

5.11.2014 mennessä 

https://wilma.sakky.fi/browsecourses  

tai sähköpostitse 

eija.latosuo@sakky.fI  

tai puhelimitse 044 785 8377 

Uusiutuvien energioiden käytön 

tehostaminen Pohjois-Savossa  

SEMINAARI 11.12.2014 

mailto:janne.happonen@sakky.fi
https://wilma.sakky.fi/browsecourses
https://wilma.sakky.fi/browsecourses




Iisalmi 
Asevelikatu 24, 74100 Iisalmi 
 
Kuopio 
Hermanninaukio 3 A, 70100 Kuopio 
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio 
Sahakatu 2 (Kylmämäki), 70800 Kuopio 
Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio 
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio  
Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio 
Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio 
 
Juankoski 
Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi 
 
Siilinjärvi 
Risulantie 4, 71800 Siilinjärvi 
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala, Siilinjärvi 
 

Toivala 
Haapamäentie 1, 70900 Toivala 
 
Varkaus  
Osmajoentie 75 A, 78210 Varkaus 
Osmajoentie 28, 78210 Varkaus 
 
Varkauden lukio 
Osmajoentie 30, 78210 Varkaus 
 
Savon oppisopimuskeskus 
Kauppakatu 28 B 3. krs, Kauppakeskus Aapeli,  
70110 Kuopio 


