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TEM:n suunnitelman laatimisesta 

• Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla 
energiapalveludirektiivin velvoite julkisen sektorin esimerkillisestä roolista 
 

• Työ liikkeelle alkuvuodesta 2010 
• TEM:n Green Office –tiimi tiiviisti mukana valmistelussa 
• Motiva fasilitaattorina ja asiantuntija-apuna 

 

• Kaksi työpajaa kevään aikana: rakennukset ja liikkuminen 
 

• Suunnitelman kirjoitusprosessi 
• Ensimmäinen luonnos Motivalta suunnitelmaksi alkusyksystä 2010 
• Pari muutoskierrosta ja viimeistely syys-lokakuussa 
• Marraskuussa kommentointikierros TEM:n sisällä 
• Tavoitteiden asettamisen tarkistus vuoden 2010 kulutustietojen pohjalta 
• Esittely ministeriön YT-ryhmälle 28.3.2011 
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Työ- ja elinkeinoministeriö sitoutuu ottamaan energiatehokkuuden huomioon 
esimerkillisellä tavalla omassa toiminnassaan sekä ohjaamaan alaisiaan virastoja  
ja laitoksia siten, että ministeriön hallinnonalalla asetetaan haasteelliset energia- 
tehokkuuden parantamistavoitteet, laaditaan energiatehokkuussuunnitelmat sekä  
ryhdytään niiden kautta toimeenpanemaan valtioneuvoston periaatepäätöksissä 
ja energiapalveludirektiivissä asetettuja velvoitteita 
 
Helsingissä 2.5.2011 
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Neljä kiinteistöä: lämpö, sähkö, kokonaiskulutus ja vesi 2008-2010 (2005-2010) 
• kokonaiskulutus     lämpö     sähkössä 3 kiinteistöä      mutta Aleksi 
• yksi temiläinen kuluttaa saman mitä puolikas omakotitalo => vähän mittasuhdetta 
• indikaattoreita MWh/hlö (12,8) kWh/m2 (119), kWh/m3 (38), m3/hlö (17,4) 
 

Energiankäyttöön vaikuttavia tekijöitä 
• nykyiseen mm. Aleksin tulipalo, Espalla katutason liikehuoneistot, Linnan mittaus erilleen 
• tulevaan mm. Espan ja Aleksin peruskorjaukset, tilatehokkuus, väen väheneminen? 
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Energiansäästölle vuoteen 2008 verrattuna 
• kokonaiskulutus -25 % vuoteen 2016 ja -30 % vuoteen 2020 mennessä 
• toimille lasketut säästövaikutukset 15 % vuonna 2016 ja 20 % vuonna 2020 
• Green Office- järjestelmässä sähkölle 5 % per vuosi jaksolla 2009-2011  
 

Energiatehokkuudelle vuoteen 2008 verrattuna 
• energiankäyttö per työntekijä -15 % vuoteen 2016  ja -20 % vuoteen 2020 mennessä  
• energiankäyttö per pinta-ala -10 % vuoteen 2016 ja -15 % vuoteen 2020 mennessä 
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Tilanne jaksolla 2008-2010 
• kokonaiskulutus -8,5 % (8 600 -> 7870 MWh) 
• työntekijää kohden -7,0 % (13,8 -> 12,8 MWh/hlö) 
• toimien säästövaikutus – ei laskettu toistaiseksi  
• rakennuspinta-alaa kohden -8,5 % (226 -> 207 kWh/m2) 
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Energiankäytön hallinnan prosessi 
• Luettelo keskeisistä energianhallinnan osista 
• Oleellista Green Office –järjestelmään integrointi 
• Lisättynä ”johdon katselmus” 
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Viisi toimenpidealuetta 
• Yleiset toimenpiteet (2/2 toimenpidettä) 
• Viestintä ja koulutus (3/6 toimenpidettä)  
• Kiinteistöt (2/2 toimenpidettä) 
• Liikkuminen (5/8 toimenpidettä) 



Suunnitelman valmistumisen jälkeen 
• Hyväksyttäminen virkamiesjohtoryhmässä 2.5.2011 
 
• Julkaisu TEM:n nettisivuilla: TEM raportteja 18/2011 

• tiedote 26.5.2011 
 

• Kapulan siirto Wäiskiltä Kumpuvaaran Outille syksyllä 2011 
 

• Esittely henkilöstötilaisuudessa 
 

• Toimeenpano osaksi TEM:n Green Office –järjestelmää 
• TEM:n ”ETSU” ja Green Office –ohjelma yhdistettiin yhdeksi asiakirjaksi vuoden 

2012 alussa  
• TEM:n Green Office –tiimi huolehtii toimenpiteiden toteuttamisesta ja seurannasta 

 
• WWF:n Green Office -ohjelman tarkastus 2013 – hyväksytysti läpi 
 



Toteutettuja toimenpiteitä 
Green Office -järjestelmän puitteissa aloitettuja toimenpiteitä: 
 

• läsnäolotunnistimilla varustetut työpistevalaisimet 
• videoneuvottelulaitteet kaikissa toimipisteissä 
• tietokoneissa ja tulostimissa aktivoitu energiasäästöominaisuudet 
• ajastimia kahvinkeittimiin 
• intranetissä energiansäästövinkkejä 

 



Liikkumisen energiatehokkuus keskiössä 
2012 
• TEM:n oma Viisaan liikkumisen viikko toukokuussa 2012 

• Käytännön vinkkejä pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön 
• Pyöränhuoltotapahtuma 
• Kehonkoostumusmittaukset (työterveyshuolto) 
• HSL:n reittiopas intranettiin 
• km-kisa, kysely liikkumisesta, järkevä autonkäyttö ym. 

 
• TEM:n työasiamatkoja koskeva ohjeistus joulukuussa 2012 

• Suurin osa on lyhyitä keskusta-alueella tapahtuvia  
• Joukkoliikenteen ja kävelemisen suosiminen 
• Taksin käytön vähentäminen 

  
• Pyöräilykatselmus Aleksanterinkadun kiinteistössä 



Toimenpiteitä jatkossa 
• Energiatehokkuuden merkittävä parantaminen tulevissa peruskorjauksissa 

• Eteläespa arvokiinteistöjen peruskorjauksen pilotti, Aleksi remonttiin seuraavaksi 
 
• Teetetään energiakatselmus Aleksanterinkadun kiinteistössä 

 
• 2013 TEM:n Green Office –teemana lähiruoka/luomaruoka 

• Energiaosaston ravintolapäivä 
 

• Liikkumisen ohjeistuksen jalkauttaminen (virkamiesjohtoryhmä & osastot) 
 

• Joulukuussa 2012 voimaan tullut energiatehokkuusdirektiivi 
• Säästövelvoitteita valtion keskushallinnolle – suunnitelma laadittava 2013 aikana 
• Edistämisvelvoite muuta valtionhallintoa ja kuntia koskien 
• Toimitettava komissiolle 30.4.2014 raportoinnin yhteydessä luettelo niistä 

julkisyhteisöistä, jotka tehneet energiatehokkuussuunnitelman 
• Tietoja ei vielä pyydetty, mutta suunnitelmia ”otetaan vastaan” (Motiva/Lea Gynther) 
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