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Alkusanat 

Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliit-
to RAKLI ry allekirjoittivat 10.12.2009 kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen kau-
delle 2010–2016. Samalla päättyi vuonna 2002 alkanut asuinkiinteistöjen energiansääs-
tösopimus (AESS). Vuoden 2010 alusta käynnistyi vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpide-
ohjelma (VAETS), joka oli ensimmäinen kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 
liitetty toimenpideohjelma. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan sitoutui ensi-
vaiheessa yhdeksän yhteisöä. Tällä hetkellä toimenpideohjelmaan on liittynyt yhteensä 
26 vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja omistavaa yhteisöä, joista yksi vuoden 
2012 aikana. 

Eri toiminta-alueilla olevilla energiatehokkuussopimuksilla on olennainen rooli kan-
sallisen ilmasto- ja energiastrategian (2008) toimeenpanossa, jolla vastataan Suomelle 
asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Sopi-
mustoiminta on myös keskeisessä asemassa toimeenpantaessa päästökaupan ulkopuo-
lella olevaa energian loppukäyttöä koskevaa EU:n energiapalveludirektiiviä (Direktiivi 
energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY). Tulosten ra-
portointi on keskeistä sopimustoiminnan tavoitteiden ja EU:n energiapalveludirektiivin 
tavoitteiden toteutumisen seurannassa. 

Tämä raportti liittyy vuokra-asunto-yhteisöjen toimenpideohjelman toisen sopimus-
vuoden 2011 tietojen vuosiraportointiin. Raportissa on esitetty yhteenveto sopimuksessa 
olevien yhteisöjen raportoimista energiatiedoista ja energiansäästötoimenpiteistä sekä 
energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista. 
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Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään tulokset kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-
asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaa (VAETS) toteuttavien yhteisöjen raportoimista 
energiatiedoista, toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästö-
vaikutuksesta sekä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteut-
tamisesta vuosilta 2010–2011. 

Toisen sopimusvuoden 2011 loppuun mennessä toimenpideohjelmaan oli liittynyt 
25 yhteisöä. Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat tietonsa energiatehokkuussopi-
musten internet-pohjaiseen seurantajärjestelmään. Toimenpideohjelman mukaisen rapor-
tointiajan sulkeuduttua maaliskuun lopussa raportointi oli vielä osin keskeneräinen, joten 
raportointiaikaa jatkettiin ja toimijakohtaiset täydennysohjeet toimitettiin kesän aikana. 
Raportoineet yhteisöt kattoivat lopulta 92 % vuoden 2011 loppuun mennessä tähän toi-
menpideohjelmaan liittyneistä yhteisöistä, joten kahdelta yhteisöltä ei saatu raportointieto-
ja määräaikaan mennessä.  

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa tavoitteena on saada vähintään 
60 % RAKLI:n jäsenyhteisöjen vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen yhteen-
lasketusta asuntojen lukumäärästä toimenpideohjelman piiriin 1.1.2011 mennessä. 
Vuoden 2011 lopussa kattavuustavoite oli selvästi saavutettu.   

Sopimukseen liittyneiden yhteisöjen raportoitu energiankäyttö vuonna 2011 oli yh-
teensä 2,45 TWh/a, josta kiinteistösähkön osuus oli 0,25 TWh/a ja lämmityksen 
2,20 TWh/a. 

Vuonna 2011 raportoiduilla energiansäästötoimenpiteillä saavutettu kokonaissäästö 
oli 41,8 GWh/a, josta sähkön osuus oli 4,0 GWh/a (10 %). Vuotuinen säästö jakautui 
vuonna 2011 siten, että tyyppitoimenpiteiden säästö oli 31,1 GWh/a ja muiden toimenpi-
teiden 10,8 GWh/a. Muilla toimenpiteillä saavutettu säästö pieneni selvästi vuoteen 2010 
verrattuna. 

Vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivinen säästö 104 GWh/a 
on noin 4 % liittymisvaiheen kokonaisenergiamäärästä. Vaikka vuonna 2011 raportoitu 
energiansäästö väheni verrattuna vuoden 2010 säästöön, on kumulatiivinen säästö hyväl-
lä tasolla, sillä se kattaa jo 49 % vuodelle 2016 asetetusta kokonaissäästötavoitteesta. 

Vuoden 2011 raportoitu energiankulutus oli noin 10 % pienempi kuin liittymisvaihees-
sa, eli vuosien 2010 ja 2011 saavutetun säästövaikutuksen lisäksi energiankäyttö on alen-
tunut noin 400 GWh/a. Osa tästä alentumisesta voi johtua ennen vuotta 2011 tehdyistä 
toimenpiteistä, joiden täysi säästövaikutus on alkanut vasta 2011. Osin muutos energian-
käytössä liittymisasiakirjaan verrattuna johtuu todennäköisesti myös rakennuskannan 
muutoksista, joita ei ole päivitetty liittymistietoihin. Vuoteen 2010 verrattuna on vuoden 
2011 energiankäyttö laskenut 157 GWh/a (n. 6 %), eli energiankulutuksen lasku on 
noin 50 % suurempi kuin vuosina 2010–2011 raportoidut energiansäästötoimilla saavu-
tettu säästö. Vuoden 2011 raportoinnissa varhaistoimia esitti kuusi yhteisöä. Tässä vuosi-
raportissa varhaistoimia ei vielä ole otettu huomioon. 

Säästötavoitteen saavuttamisen kannalta suurin haaste on sekä ylläpitää nyt saa-
vutettu vuotuinen säästö, että toteuttaa tarvittavat uudet säästötoimenpiteet. 
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuok-
ra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS) olevien yhteisöjen raportoimista 
tiedoista toiselta sopimusvuodelta 2011. Tulosten raportointi on keskeistä sopimustoi-
minnan tavoitteiden ja EU:n energiapalveludirektiivin tavoitteiden toteutumisen seuran-
nassa. 

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa tavoitteena on saada vähintään 
60 % RAKLI:n jäsenyhteisöjen vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen yhteen-
lasketusta asuntojen lukumäärästä toimenpideohjelman piiriin. Toisena tavoitteena on 
energiankäytön tehostuminen vähintään 9 prosentilla 2016 mennessä laskettuna jä-
senyhteisöjen vuonna 2008 toteutuneesta toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta energi-
ankäytöstä yhteensä. Kolmantena tavoitteena on asuinrakennuskannan keskimääräisen 
energian ominaiskulutuksen alentaminen vuoden 2005 tasosta vähintään 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä. 
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet jäsenyhteisöt ja kattavuus  

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 
25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu asuntojen määrä oli 214 774 
(Taulukko 1).  

Vuoden 2011 raportoinnissa liittyneet yhteisöt raportoivat yhteensä 206 303 asun-
non tiedot eli noin 4 % vähemmän kuin liittymisasiakirjoissa. Tämä on n. 80 % RAKLI:n 
jäsenyhteisöjen vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen yhteenlasketusta asun-
tojen lukumäärästä. RAKLI:n asettama kattavuustavoite 1.1.2011 mennessä oli 60 %, 
joka on siis ylitetty selvästi. 

Taulukossa (Taulukko 1) esitetty vuosittain raportoitujen kohteiden lukumäärä on sel-
västi pienempi kuin liittymisasiakirjoissa ilmoitettu tieto. Tämä johtuu siitä, että liittymis-
asiakirjoissa osa liittyjistä on ilmoittanut jokaisen rakennuksen erillisenä kohteena, mutta 
kiinteistökannan vuosiraportointitietoja (kiinteistökanta ja energiankulutukset) ei kuiten-
kaan saada rakennuskohtaisella jaottelulla. Raportointi tapahtuu yhteisöillä käytössä 
olevalla kohdekohtaisella jaottelulla, jolloin kohde voi sisältää useita samalla tontilla ole-
via rakennuksia. 
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Taulukko 1 VAETS liittyneiden kiinteistökanta vuosien 2010 ja 2011 vuosiraporteissa ja 

liittymisasiakirjoissa. 

  Kiinteistökanta 

  
Kohteiden 

lkm 
Asuntojen  

lkm 

Asuin-
huoneistoala  

1000 m2 

Bruttopinta-
ala  

1000 m2 
Tilavuus  
1000 m3 

            

2011 vuosiraportista 4 711 206 030 12 312 15 528 52 317 

2010 vuosiraportista 4 094 202 438 11 635 16 392 50 154 

Liittymissopimuksesta 6 367 214 774 12 642 18 014 57 365 
            

 

 

1.2 Energiankäytön ja sen tehostamisen vuosittainen raportointi 

Toimijat raportoivat sopimuksen mukaisesti vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä niiden ja 
muiden toimenpideohjelmaan liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopi-
musten seurantajärjestelmään sen edellyttämässä laajuudessa. 

Lähtökohtaisesti liittyneen yhteisön kaikkien niin energia- kuin toimenpidetietojen 
raportointi tapahtuu kohderyhmäkohtaisesti eli liittymisasiakirjassa määritetyllä raken-
nustyyppi- (asuinkerrostalot; rivi- ja pientalot) ja ikäluokkajaottelulla. Lisäksi on mahdol-
lista raportoida joitain toimia myös liittyjätasolla ja/tai asuinkerrostalo- ja rivi-
/pientalotasolla. Tällaiset tiedot määritetään seurantajärjestelmässä. Raportoinnissa 
seurataan erikseen yhteisön liittymisvaiheessa olevaan rakennuskantaan ja liittymisen 
jälkeen rakennettuun uudisrakennuskantaan kohdistuvia energiatehokkuustoimia. 
 
Vuosittain raportoitavat tiedot sisältävät liittyneen yhteisön: 

• energiankäyttötiedot kohderyhmittäin 
• energiakatselmuksissa ja/tai muissa vastaavissa selvityksissä ehdotetut ja/tai 

muuten havaitut seurantavuonna toteutetut energiankäytön tehostamiseen liitty-
vät toimet sekä niiden arvioidut energiansäästövaikutukset ja investointikustan-
nukset kohderyhmittäin 

• muiden tämän toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden ete-
nemisen seurannan seurantajärjestelmän edellyttämässä laajuudessa jaoteltuna 
lähtökohtaisesti kohderyhmätasolla. Seurantajärjestelmässä määriteltävät tiedot 
on mahdollista raportoida tarvittaessa joko liittyjä- tai asuinkerrostalo- ja rivi-
/pientalotasolla.  

 
Energiatehokkuuden muuttumista tarkastellaan myös energian ominaiskulutusten avulla. 
Ominaiskulutuksella tarkoitetaan käytettyä energiamäärää laskettuna asuinrakennuksen 
bruttopinta-alaa (kWh/m2) ja sitä vastaavaa tilavuutta (kWh/m3) kohti. Ominaiskulutukset 
lasketaan seurantajärjestelmään raportoitavista energiankulutus- ja kiinteistökantatie-
doista. Jotta ominaiskulutuksia voi verrata eri vuosina, on liittyneiden yhteisöjen kiinteis-
tökannan muuttuessa raportoitava energiankulutustietoja vastaava kiinteistökanta takau-
tuvasti eri vuosille. Sopimukseen liittymisen jälkeen tulleita yhteisön uusia rakennuksia 
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varten on olemassa oma ikäluokkaryhmä, joiden ominaiskulutuksia ei verrata muun kiin-
teistökannan kanssa. 

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman raportointi toteutettiin käyttämällä 
energiatehokkuussopimusten internet-pohjaista seurantajärjestelmää, johon vuokra-
asuntoyhteisöjä koskeva oma osuus liitettiin vuoden 2010 aikana. Seurantajärjestel-
mään toteutettiin vuoden 2012 aikana edellisen vuoden raportoinnissa saatujen koke-
musten perusteella käyttöä helpottavia muutoksia, joista osa valmistuu vuoden 2012 
vuosiraportointiin.  

Toimenpideohjelman mukaisen raportointiajan sulkeuduttua maaliskuun lopussa 
raportointi oli vielä osin keskeneräinen, joten yhteisöille lähetettiin muistutukset rapor-
toinnin täydentämiseksi. Kattavien tietojen saamiseksi raportointiaikaa jatkettiin ja toimi-
jakohtaiset täydennysohjeet toimitettiin kesän aikana. Raportoineet yhteisöt kattoivat 
lopulta 92 % vuoden 2011 loppuun mennessä tähän toimenpideohjelmaan liittyneistä 
yhteisöistä. Kahden yhteisön osalta raportointitietoja ei siis saatu määräaikaan mennes-
sä. Energiankulutustiedot jäivät lisäksi puuttumaan muutamalta yksittäiseltä rakennus-
tyypiltä. Toimijoille jo ennen kesälomakautta lähetetyistä täydennyspyynnöistä huolimat-
ta raportointiin jäi vielä n. 70 säästö- ja tyyppitoimenpidettä, joista kuitenkin puuttui sääs-
tön määrä tai jokin tarvittava raportointitieto. Näiden puutteellisesti raportoitujen toimen-
piteiden säästöä ei siten saatu mukaan vuosiraporttiin.  

Ensimmäiseen raportointivuoteen nähden raportointiaikataulu onnistui paremmin ja 
vuosiraportointi saatiin valmiiksi 1,5 kuukautta edellisvuotta aikaisemmin. Tulevina vuo-
sina tietojen kattava ja oikea raportointi olisi saatava toteutumaan sopimuksen mukai-
sesti maaliskuun loppuun mennessä. Tietojen tarkastus ja pyydetyt tarkennukset rapor-
toituihin tietoihin olisi tärkeää saada valmiiksi huhti-kesäkuun aikana. Näin saataisiin 
raportointiin tarvittavat tiedot kokonaisuudessaan valmiiksi ennen kesälomakautta eikä 
yhteenvetoraportin aloittaminen siirtyisi kesälomakauden jälkeen, kuten ensimmäisen 
kahden raportointivuoden kohdalla on käynyt.   

Tietojen toimittaminen sopimuksen mukaisesti, kattavasti ja luotettavasti on tärkeää 
sopimukseen liittyneille yhteisöille itselleen sekä kansallisella tasolla koko sopimustoi-
minnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportoinnin kattavuus ja luotettavuus on tärkein 
indikaattori EU:lle tehtävässä energiatehokkuussopimusjärjestelmällä saavutettujen 
tuloksien arvioinnissa. 
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2 Sopimusyhteisöjen energiankäyttö 

2.1 Kokonaiskulutukset 

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa oli mukana vuoden 2011 lopussa 
25 yhteisöä, joista neljä liittyi vuoden 2011 aikana. Vuoden 2012 aikana toimenpideoh-
jelmaan on liittynyt yksi uusi toimija. 

Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat vuosittain tiedot omasta energiankäytös-
tään (lämmitysenergia, kiinteistösähkö) sekä vedenkulutuksestaan kerrostalojen sekä 
pien- ja rivitalojen osalta eriteltynä viiteen ikäluokkaan rakennusvuoden mukaan. Koh-
teet erotellaan lisäksi vielä sen mukaan, onko niissä käytössä huoneistokohtainen ve-
denkulutuksen mittaus ja laskutus.  

Yhteisöjen raportoima energiankulutus vuonna 2011 (2,4 TWh) oli n. 17 % pienem-
pi kuin liittymisasiakirjoissa ilmoitettu energiankulutus yhteensä (2,9 TWh), ja 6 % pie-
nempi kuin vuonna 2010 raportoitu energiankulutus (2,6 TWh). 
 
 
Taulukko 2 VAETS liittyneiden raportoima energiankäyttö ja veden kulutus vuonna 2011. 

 

  Energian ja veden kulutus 

2011 Kiinteistö- 
sähkö  
MWh 

Sähkö- 
lämmitys 

MWh 

Kauko- 
lämpö 
MWh 

Poltto-
aineet  
MWh 

Energiankulutus 
yhteensä 

MWh 
Vesi 

1000 m3 

              
Asuinkerrostalot             

<1960 16 932 27 136 297 0 153 229 1 210 

1960-1979 82 213 56 660 932 55 743 199 6 189 

1980-1999 85 870 169 806 990 2 514 895 374 8 008 

2000-2009 29 718 46 217 775 728 248 221 2 186 

>2009 4 144 230 13 437 0 17 581 164 
Asuinkerrostalot yhteensä 218 877 528 1 835 430 3 297 2 057 604 17 757 

              
Rivi- ja pientalot             

<1960 936 0 13 476 0 14 412 54 

1960-1979 2 090 0 24 588 0 26 677 155 

1980-1999 22 962 3 376 233 466 29 334 285 762 2 092 

2000-2009 5 042 179 49 241 2 920 57 203 449 

>2009 775 0 2 930 0 3 705 26 
Rivi- ja pientalot yhteensä 31 805 3 555 323 701 32 255 387 760 2 776 
              
Rakennukset yhteensä 250 682 4 083 2 159 131 35 552 2 445 364 20 532 
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Kuvassa (Kuva 1) on esitetty liittyneiden yhteisöjen energiankäytön kehitys sopimuskau-
della 2010–2011 sekä liittymisasiakirjoissa ilmoitettu energiankäyttö kunkin vuoden lo-
pussa.  

 
 
Kuva 1 Liittyneiden yhteisöjen vuosittain raportoima energiankulutus, sekä liittymis-

asiakirjoista laskettu energiankulutus raportointivuoden lopussa. 
 
 

2.2 Ominaiskulutukset 

Seuraavissa kuvissa (Kuva 2 – Kuva 6) on esitetty VAETS liittyneiden raportoimista kulutus- 
ja kiinteistötiedoista laskettujen ominaiskulutusten keskiarvot. Laskennassa ovat muka-
na kultakin liittyneeltä yhteisöltä vain sellaiset rakennustyyppien ikäluokat, joille on ra-
portoitu ominaiskulutusten laskentaan tarvittavat tiedot. Sähkön ja veden kulutustiedot 
oli raportoitu kattavimmin, 93 % kohteista saatiin laskettua sähkön ja veden ominaiskulu-
tus. Lämmön ominaiskulutus saatiin laskettua 88 % kohteista.  

Kiinteistösähkön ominaiskulutuksessa on isoja eroja eri ikäkauden asuinrakennuk-
sissa ja 1980–1999 valmistuneiden rivi- ja pientalojen lämmityssähkö on osin myös ra-
portoinnissa mukana. Vuoden 2010 raportointiin nähden on kiinteistösähkön ominaisku-
lutus pienentynyt keskimäärin 8 % lähes kaikissa ikäluokissa ja eniten (26 %) ennen 
1960 valmistuneissa rivi- ja pientaloissa. 2000-luvun alussa valmistuneissa kerrostalois-
sa ominaiskulutus on selvästi kasvanut ja rivi- ja pientaloissa puolestaan hieman pienen-
tynyt verrattuna aikaisemmin valmistuneisiin kohteisiin.  
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Kuva 2 Kiinteistösähkön ominaiskulutuksen (kWh/m2) keskiarvo eri ikäluokissa asuin- 

ja rivi-/pientaloissa vuonna 2011 raportoidun tiedon perusteella. 
 
 

 
Kuva 3 Kiinteistösähkön ominaiskulutuksen (kWh/m3) keskiarvo eri ikäluokissa asuin- 

ja rivi-/pientaloissa vuonna 2011 raportoidun tiedon perusteella. 
 
 
Lämmön ominaiskulutus pinta-alaa kohti on pienentynyt kerrostaloissa keskimäärin 6 % 
verrattuna vuonna 2010 raportoituihin tietoihin. Ominaiskulutustaso on sama 1980-
luvulla valmistuneista kerrostaloista 2009 asti. Kerrostaloissa ominaiskulutukset ovat 
keskimäärin 24 % rivi- ja pientaloja pienempi. 
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Kuva 4 Lämmön ominaiskulutuksen (kWh/m2) keskiarvo eri ikäluokissa asuin- ja rivi-

/pientaloissa vuonna 2011 raportoidun tiedon perusteella. 
 
 

 
Kuva 5 Lämmön ominaiskulutuksen (kWh/m3) keskiarvo eri ikäluokissa asuin- ja rivi-

/pientaloissa vuonna 2011 raportoidun tiedon perusteella. 
 
 
Veden ominaiskulutukset ovat kerrostaloissa keskimäärin tasolla 147–156 l/asukas/vrk. 
Rivi- ja pientaloissa keskimääräinen taso on 120–135 l/asukas/vrk. Kerrostaloissa omi-
naiskulutukset ovat nyt keskimäärin 10 % korkeampia kuin vuoden 2010 raportoinnissa. 
Rivi- ja pientaloissa ominaiskulutus on alentunut ennen 1980 valmistuneissa 7 % ja en-
nen 1960 valmistuneissa 10 %. 
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Asuntokohtaisella vedenmittauksella varustetuissa kerrostaloissa kulutus on keski-
määrin n. 20 % alempi ja rivi- ja pientaloissa n. 30 % alempi, kuin niissä kohteissa, jois-
sa asuntokohtaista vedenmittausta ei ole. Rivi- ja pientalossa ero on kasvanut, sillä 
2010 se oli vain 15 %.  
 
 
Vedenkulutus kerrostaloissa keskimäärin:  
• asuntokohtainen veden mittaus:   134 l/asukas/vrk 
• ei asuntokohtaista veden mittausta:  160 l/asukas/vrk 
 
Vedenkulutus rivi- ja pientaloissa keskimäärin: 
• asuntokohtainen veden mittaus:   105 l/asukas/vrk 
• ei asuntokohtaista veden mittausta:   138 l/asukas/vrk 
 
 
 

 
Kuva 6 Veden ominaiskulutuksen (litraa/asukas/vrk) keskiarvo eri ikäluokissa asuin- 

ja rivi-/pientaloissa vuonna 2011 raportoidun tiedon perusteella. 
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Kuva 7 Veden ominaiskulutuksen (l/m3/a) keskiarvo eri ikäluokissa asuin- ja rivi-

/pientaloissa vuonna 2011 raportoidun tiedon perusteella. 
 
 

2.3 Energia- ja vesikustannukset 

VAETS sopimusjärjestelmään liittyneiden yhteisöiden arvioidut lämmitysenergian kus-
tannukset vuonna 2011 olivat n. 121 miljoonaa euroa ja kiinteistösähkön kustannukset 
n. 39 miljoonaa euroa. Lisäksi käyttöveden osalta kustannukset ovat yhteensä 
n. 72 miljoonaa euroa. Verollisina keskihintoina on arviossa käytetty lämpöenergialle 
55 euroa/MWh, sähkölle 155 euroa/MWh ja vedelle 3,5 euroa/m3. 
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3 Tehostamistoimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat vuosittain energiankäyttöön vaikuttavista 
tehostamistoimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulokset perustuvat yhteisöjen toimit-
tamiin vuosiraportointitietoihin vuodelta 2011. Sopimukseen liittyneistä 25:stä yhteisöistä 
17 raportoi vuonna 2011 toteutetuista tehostamistoimenpiteistä.  

Energiankäytön tehostamistoimenpiteet raportoidaan aina ensisijaisesti kohderyh-
mäkohtaisesti eli asuinkerrostaloille tai rivi- ja pientaloille jaoteltuna ikäluokittain. Jos 
perustellusti on tarvetta, on liittyjätasolla mahdollista raportoida myös liittyjän koko kiin-
teistökantaan kohdistettuja toimenpiteitä.  

Toimenpiteet voidaan raportoida ns. tyyppitoimenpiteinä tai muina toimenpiteinä. 
Tyyppitoimenpiteelle lasketaan seurantajärjestelmässä arvioitu säästövaikutus raportoi-
jan ilmoittamien lähtötietojen perusteella. Muiden toimenpiteiden osalta yhteisö ilmoittaa 
säästövaikutuksen itse. Muiden toimenpiteiden osalta raportoidaan myös toimenpiteen 
edellyttämä investointi ja muut raportoinnissa kysytyt asiat.  

 
 

3.1 Tehostamistoimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen 

3.1.1 Tyyppitoimenpiteet 

Seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 3, Kuva 8) on esitetty yhteenveto vuokra-
asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden yhteisöjen raportoimien vuonna 2011 
toteutettujen tyyppitoimenpiteiden energiansäästöstä.  

Taulukossa on esitetty ikäluokittain raportoidut tyyppitoimenpiteiden säästöt erik-
seen asuinkerrostaloille, pien- ja rivitaloille sekä lisäksi liittyjätasolla raportoiduille tyyppi-
toimenpiteille. 
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Taulukko 3 Yhteenveto VAETS- liittyneiden raportoimasta vuonna 2011 toteutettujen 
tyyppitoimenpiteiden energiansäästöstä.  

 

Vuosi Energian ja veden säästö 

2011 Sähkön  
säästö  
MWh/a 

Lämmön 
 säästö  
MWh/a 

Energiansäästö 
yhteensä  
MWh/a 

Osuus kokonais-
säästöstä 

% 
          

Asuinkerrostalot         

<1960 71 632 703 2 % 

1960-1979 474 6 457 6 931 22 % 

1980-1999 454 4 714 5 168 17 % 

2000-2009 2 429 430 1 % 

>2009 0 0 0 0 % 

kaikki ikäluokat 187 12 067 12 254 39 % 
Asuinkerrostalot yhteensä 1 187 24 299 25 486 82 % 

          
Rivi- ja pientalot         

<1960 0 6 6 0 % 

1960-1979 4 618 622 2 % 

1980-1999 133 1 565 1 698 5 % 

2000-2009 0 127 127 0 % 

>2009 0 0 0 0 % 

kaikki ikäluokat 103 778 881 3 % 
Rivi- ja pientalot yhteensä 240 3 094 3 335 11 % 
          
Liittyjätason säästöt         

<1960 0 0 0 0 % 

1960-1979 0 0 0 0 % 

1980-1999 0 2 2 0 % 

2000-2009 0 0 0 0 % 

>2009 0 0 0 0 % 

kaikki ikäluokat 0 2 235 2 235 7 % 
Liittyjätason säästöt yhteensä 0 2 237 2 237 7 % 
          
Kaikki säästöt yhteensä 1 427 29 630 31 057 100 % 

          
 
 
Tyyppitoimenpiteiden säästölaskenta perustuu erikseen määritettyihin laskentaperiaat-
teisiin, jotka on julkaistu erillisenä raporttina ”Tyyppitoimenpiteiden energiansäästövaiku-
tuksien laskenta seurantajärjestelmässä pvm. 15.11.2010”. Tyyppitoimenpiteet on esitet-
ty vuosiraportin liitteenä.  

Sopimusyhteisöt raportoivat 260 toteutettua tyyppitoimenpidettä, joiden energian-
säästövaikutus on yhteensä 31,1 GWh/a, josta sähkön osuus on 1,4 GWh/a (5 %) ja 
lämmön+polttoaineiden osuus 29,6 GWh/a (95 %). Tyyppitoimenpiteillä raportoitu sääs-
tö kasvoi 15 % verrattuna vuonna 2010 raportoituun määrään.  
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 Raportoitu vedensäästö oli 238 806 m³ (1,2 % kokonaiskulutuksesta) ja se on yli 
kaksinkertainen verrattuna vuonna 2010 raportoituun säästöön. 

Kuvassa (Kuva 8) esitetään lämmön säästöä tuottaneiden tyyppitoimenpiteiden 
säästön jakautuminen eri toimenpideluokkiin vuosina 2010 ja 2011. Mukana ovat kaikki 
toimenpiteet, sekä kerrostalokannassa että rivi- ja pientalokannassa toteutetut. Lämmi-
tysjärjestelmiin kohdistuvien toimenpiteiden säästön osuus pieneni ja vastaavasti ilman-
vaihtoon kohdistuvien osuus kasvoi vuoden 2011 raportoinnissa vuoteen 2010 verrattu-
na. Muuten eri ryhmien osuudet kokonaissäästöstä pysyivät samalla tasolla edellisvuo-
teen verrattuna.  
 
 

  

Kuva 8 Tyyppitoimenpiteiden lämmönsäästövaikutuksen jakautuminen eri toimenpi-
detyyppien kesken vuosina 2010 ja 2011 

 
 
Kuvassa (Kuva 9) on kuvattu tyyppitoimenpiteiden sähkönsäästön jakautuminen eri toi-
menpideluokkiin vuosina 2010 ja 2011. Vuonna 2010 suurimmat säästöt saatiin hehku-
lamppujen korvaamisesta energiansäästölampuilla ja talosaunojen aikaohjauksen muu-
toksista. Vuonna 2011 suurin osa säästöistä saavutettiin autolämmityksen käyttöaika-
muutoksilla ja edelleen hehkulamppujen korvaamisella. 

Hehkulamppujen korvaamisella saavutettu säästö on vuonna 2011 ollut 35 % tyyp-
pitoimenpiteiden sähkönsäästöstä. Jatkossa on huomioitava, että hehkulamppujen 
maahantuonti ja valmistus EU-alueella loppuu syyskuun alussa 2012 ja hehkulamppujen 
käyttö loppuu, kun vanhat varastot on myyty loppuun. Tällöin hehkulamppujen korvaa-
misen säästövaikutus on voimassa ainoastaan ensimmäisen energiaa säästävän lait-
teen eliniän loppuun eli esimerkiksi hehkulamppua korvaamaan hankitun pienloistelam-
pun toiminta-ajan loppuun. Sen jälkeen voidaan lamppujen vaihdosta laskea säästöä 
ainoastaan, mikäli lamput korvataan Suomessa markkinoilla olevia uusittavia ns. nor-
maalia tasoa olevia lamppuja (esim. tavanomainen pienloistelamppu) energiatehok-
kaammiksi (esim. led-lamput). Tällöin säästövaikutus määritetään ns. normaalitason ja 
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sitä energiatehokkaamman vaihtoehdon välisenä energiankulutuksena eli esimerkkita-
pauksessa pienloistelampun ja led-lampun energiankulutuksen erona. 
 
 

  

Kuva 9 Tyyppitoimenpiteiden sähkönsäästövaikutuksen jakautuminen eri toimenpide-
tyyppien kesken vuosina 2010 ja 2011 

 
 
Tyyppitoimenpiteillä saavutettu säästö yhteensä 

Taulukossa (Taulukko 4) on esitetty sopimuskaudella 2010–2011 vuosittain tyyppitoimen-
piteillä saavutettu energiansäästö. Taulukossa näkyy myös koko sopimuskaudella yh-
teensä tyyppitoimenpiteillä saavutetun säästön määrä eroteltuna sähkölle ja lämmölle. 
 
 
Taulukko 4 Yhteenveto VAETS- liittyneiden raportoimien tyyppitoimenpiteiden energian-

säästöstä.  

Vuosi Sähkönsäästö Lämmönsäästö 
Tyyppitoimenpiteiden  

energiansäästö  
yhteensä 

  GWh/a GWh/a GWh/a 

        
2010 2,2 24,9 27,1 
2011 1,4 29,6 31,1 

        
2010–2011 3,6 54,5 58,2 
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3.1.2 Muut toimenpiteet 

Seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 5, Kuva 10) on esitetty yhteenveto yhteisöjen 
raportoimista muiden kuin tyyppitoimenpiteiden energiansäästöstä raportointivuodel-
ta 2011.  

Taulukossa ovat mukana vain vuonna 2011 toteutetut säästötoimenpiteet.  
 
 
Taulukko 5 Yhteenveto VAETS- liittyneiden raportoimasta vuonna 2011 toteutettujen mui-

den kuin tyyppitoimenpiteiden energiansäästöstä. 

 

Vuosi Energian ja veden säästö 

2011 Sähkön  
säästö  
MWh/a 

Lämpö + pa1) 
säästö  
MWh/a 

Energiansäästö 
yhteensä  
MWh/a 

Osuus kokonais-
säästöstä 

% 

Asuinkerrostalot         

<1960 3 460 463 4 % 

1960-1979 53 1 125 1 178 11 % 

1980-1999 437 973 1 410 13 % 

2000-2009 4 84 88 1 % 

>2009 0 12 12 0 % 

kaikki ikäluokat 1 518 3 587 5 104 47 % 
Asuinkerrostalot yhteensä 2 015 6 240 8 256 77 % 

          
Rivi- ja pientalot         

<1960 0 0 0 0 % 

1960-1979 0 0 0 0 % 

1980-1999 8 277 285 3 % 

2000-2009 0 0 0 0 % 

>2009 0 0 0 0 % 

kaikki ikäluokat 468 922 1 390 13 % 
Rivi- ja pientalot yhteensä 476 1 199 1 675 16 % 
          
Liittyjätason säästöt         

<1960 0 0 0 0 % 

1960-1979 0 0 0 0 % 

1980-1999 0 0 0 0 % 

2000-2009 0 0 0 0 % 

>2009 0 0 0 0 % 

kaikki ikäluokat 131 722 853 8 % 
Liittyjätason säästöt yhteensä 131 722 853 8 % 
          
Kaikki säästöt yhteensä 2 622 8 161 10 784 100 % 

          
1) Lämpö+pa = lämmitys ja polttoaine säästöt 
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Vuonna 2011 sopimusyhteisöt raportoivat 106 toteutettua ns. muuta tehostamistoimen-
pidettä, joiden energiansäästövaikutus on yhteensä 10,8 GWh/a. Tästä sähkön osuus 
on 2,6 GWh/a (24 %) ja lämmön+polttoaineiden osuus 8,2 GWh/a (76 %). Vuonna 2011 
toteutetuilla muilla tehostamistoimenpiteillä saavutettu säästö pieneni noin kolmasosaan 
vuonna 2010 raportoituun säästöön verrattuna.  

Muilla toimenpiteillä vuonna 2011 saavutettu vedensäästö oli 47 582 m³ (0,2 % ko-
konaiskulutuksesta) eli noin 10 % pienempi kuin vuonna 2010 raportoitu veden säästö. 

Kuvissa (Kuva 10 ja Kuva 11) esitetään muiden kuin tyyppitoimenpiteiden säästön ja-
kautuminen eri toimenpideluokkiin vuosina 2010 ja 2011. Vuonna 2011 raportoiduista 
toimenpiteistä valtaosa kohdistui lämmityksen säätöjen kokonaistarkastukseen, kuten 
vuonna 2010. Toisaalta lämmitysjärjestelmiin kohdistuva säästön osuus väheni ja vas-
taavasti rakennusautomaatioon kohdistuvien toimenpiteiden säästövaikutus kasvoi mer-
kittävästi.  

Kuvassa (Kuva 10) ”Muu”-kategorian lämmönsäästö sisältää mm. maalämpöön siir-
tymistä ja kulutusseurannan parempaa hyödyntämisestä, joka on mahdollistanut vikati-
lanteiden nopeamman korjauksen. 
 
 

  

Kuva 10 Vuosina 2010 ja 2011 raportoitujen toteutettujen muiden kuin tyyppitoimenpi-
teiden lämmön säästövaikutuksen jakautuminen eri toimenpidetyyppien kes-
ken 

 
 
Vuonna 2011 raportoitu sähkönsäästö on nelinkertainen vuoteen 2010 verrattuna. Ku-
vassa (Kuva 11) ”Muu”-kategorian sähkönsäästö sisältää yhdellä toimenpiteellä raportoi-
tuja useampia toimia, kuten käyntiaikojen ja lämmityksien ohjausmuutoksia). 
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Kuva 11 Vuosina 2010 ja 2011 raportoitujen toteutettujen muiden kuin tyyppitoimenpi-
teiden sähkön säästövaikutuksen jakautuminen eri toimenpidetyyppien kes-
ken 

 
 
Investoinnit 

Toimijoiden ilmoittamat investoinnit vuonna 2011 muihin kuin tyyppitoimenpiteisiin olivat 
yhteensä 2,6 milj. euroa (yht. 106 toimenpidettä) eli investointien määrä oli kasvanut 
lähes 50 % vuoteen 2010 verrattuna. Investointeja oli ilmoitettu 87 toimenpiteelle eli 
82 %:iin kaikista toteutetuista toimenpiteistä. Energia-avustusta oli saatu 3 toimenpitee-
seen, joten energia-avustusta saaneiden energiansäästötoimenpiteiden osuus oli alle 
3 % toteutetuista toimenpiteistä. 
 
Tehostamistoimenpiteiden takaisinmaksuajat 

Muilla kuin tyyppitoimenpiteille raportoidaan vuosiraportoinnissa investoinnin lisäksi 
myös takaisinmaksuaika. Toteutettuja muita säästötoimenpiteitä esitettiin yhteensä 106 
ja takaisinmaksuaika oli raportoitu 97 toimenpiteelle. Keskimääräinen takaisinmaksuaika 
raportoiduille toimenpiteille oli 8,2 vuotta eli huomattavasti pidempi kuin 2010, jolloin se 
oli 1,2 vuotta.  
 
Muilla toimenpiteillä savutetut säästöt  

Taulukossa (Taulukko 6) on esitetty sopimuskaudella 2010–2011 vuosittain muilla toimen-
piteillä saavutetut energiansäästö. Taulukossa näkyy myös koko sopimuskaudella yh-
teensä muilla kuin tyyppitoimenpiteillä saavutetun säästön määrä eroteltuna sähkölle 
sekä lämmölle ja polttoaineille. 

 
 

  

Muu
75 %

Rakennus-
automaatio

10 %

Ilmanvaihto-
järjestelmä

7 %

Lämmitys-
järjestelmä

7 %
Valaistus

1 %

Vuosi 2010 (0,6 GWh/a)

Muu
72 %

Sähkölämmitys
10 %

Valaistus
9 %

Rakennus-
automaatio

6 %

Lämmitys-
järjestelmä

3 %

Vuosi 2011 (2,6 GWh/a)



 

20 

 
Taulukko 6 Yhteenveto VAETS- liittyneiden raportoimien muiden toimenpiteiden energi-

ansäästöstä.  

 

Vuosi Sähkönsäästö 
Lämmön ja 

polttaineiden 
säästö 

Muiden toimenpiteiden  
energiansäästö  

yhteensä 

  GWh/a GWh/a GWh/a 

        
2010 0,6 34,4 35,1 
2011 2,6 8,2 10,8 

        
2010–2011 3,2 42,6 45,8 

        
 
 
 

3.2 Yhteenveto tehostamistoimenpiteistä 

Kuvassa (Kuva 12) esitetään vuonna 2011 raportoitujen säästötoimenpiteiden 
(yht. 41,8 GWh/a) jakaantuminen. Kuvassa on esitetty erikseen lämmön ja polttoainei-
den sekä sähkön säästöt. Valtaosa säästöistä n. 15,2 GWh/a on saavutettu lämmitysjär-
jestelmään kohdistuvilla toimenpiteillä. Energian lisäksi on vuonna 2011 toteutetuilla 
toimenpiteillä säästetty myös vettä yhteensä 286 388 m3.  
 
 

Lämmitysjärjestelmään kohdistuneiden säästöjen jälkeen loput säästöt 
(26,6 GWh/a) jakaantuvat seuraavasti:  

 
• rakenteet (seinien lisäeristys, ikkunoiden uusiminen,  

tiivistäminen ja lisäeristys)    7,5 GWh/a 
• ilmanvaihtojärjestelmä (käyttöaikamuutokset ja säätö) 7,6 GWh/a 
• käyttövesijärjestelmä (tarkastukset, säästökalusteet 

paineenalennus,)    4,4 GWh/a 
• muut     4,0 GWh/a 
• rakennusautomaatio    1,3 GWh/a 
• sähkölämmitys    1,0 GWh/a  
• valaistus    0,7 GWh/a 
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Kuva 12 Liittyneiden raportoimien toimenpiteiden (sekä tyyppitoimenpiteiden että mui-

den toimenpiteiden) jakautuminen eri toimenpideluokkiin. 
 
 
Kuvassa (Kuva 13) esitetään säästön jakautuminen typpitoimenpiteille ja muille toimenpi-
teille raportointivuosina. Vuotuinen säästö jakautui vuonna 2011 siten, että tyyppitoi-
menpiteiden säästö oli 31,1 GWh/a ja muiden toimenpiteiden 10,8 GWh/a. Muilla toi-
menpiteillä saavutettu säästö pieneni selvästi vuoteen 2010 verrattuna.  
 
 

 
Kuva 13 Vuosina 2010–2011 raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden säästövaiku-

tuksen (yht. 104 GWh/a) jakautuminen tyyppitoimenpiteille ja muille toimenpi-
teille. 
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Liittyjätasolla raportoitujen säästöjen osuus väheni selvästi vuoden 2010 raportointiin 
nähden, mikä onkin suotavaa. Toimenpiteiden raportoinnin tulisi pääosin kohdistua ra-
kennustyyppitasolle. Toisaalta, kuten edellisessä raportoinnissa, on valtaosa vuoden 
2011 säästöistä yhä saavutettu kaikkiin ikäluokkiin kohdistetuilla toimenpiteillä. Tyyppi-
toimenpiteissä kaikkiin ikäluokkiin kohdistuvien toimenpiteiden osuus vuonna 2011 oli 
50 % (2010 73 %) ja muissa toimenpiteissä 73 % (2010 90 %) kokonaissäästöstä. Kaik-
kiin ikäluokkiin kohdistuvien toimenpiteiden raportointi on siis kuitenkin pienentynyt eli 
raportoinnin kehitys on oikeansuuntaista, ja toimenpiteet on voitu kohdistaa laajemmin 
eri ikäluokkiin. 

Taulukossa (Taulukko 7) on esitetty yhteenveto vuoden 2010 ja 2011 raportoitujen 
toimenpiteiden vuotuisesta säästöstä verrattuna jäsenyhteisöjen asettamaan kokonais-
säästötavoitteeseen. Energiansäästöissä on mukana vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen 
toimenpiteiden säästövaikutus.  
 
 
Taulukko 7 Yhteenveto VAETS-liittyneiden liittymisasiakirjoissa ilmoittamasta energian-

käytöstä ja tavoitteesta verrattuna raportoituun energiansäästöön. 

 
Tilanne 
vuoden 
lopussa 

Energiankulutus 
liittymisasiakirjois-

ta 
Liittyneiden asettama 

tavoite yhteensä  
Energiansääs-

tö yhteensä 
Säästöt verrattuna 

tavoitteeseen 

  GWh GWh/a GWh/a % tavoitteesta 

          
2010 2 613 192 62 32 % 
2011 2 867 211 104 49 % 

          
 
 
Vuosien 2010–2011 säästötoimenpiteiden vuotuinen kokonaissäästö on yhteensä 
104 GWh/a eli n. 49 % kokonaissäästötavoitteesta. Vuosisäästö vastaa noin 4 % liitty-
misvaiheen kokonaisenergiamäärästä. Vuoden 2011 raportoitu energiankulutus oli kui-
tenkin noin 17 % pienempi kuin liittymisvaiheessa eli vuosien 2010 ja 2011 saavutetun 
säästövaikutuksen lisäksi energiankäyttö on alentunut n. 400 GWh/a. Osa tästä alentu-
misesta voi johtua ennen vuotta 2011 tehdyistä toimenpiteistä, joiden täysi säästövaiku-
tus on alkanut vasta 2011. Osin muutos energiankäytössä liittymisasiakirjaan verrattuna 
johtuu todennäköisesti myös rakennuskannan muutoksista, joita ei ole päivitetty liittymis-
tietoihin. Kokonaisenergiankäytön kehitystä onkin syytä analysoida vertaamalla eri ra-
portointivuosia keskenään. Vuoteen 2010 verrattuna on vuoden 2011 kokonaisener-
giankäyttö laskenut 157 GWh (n. 6 %), eli kokonaisenergiankulutuksen lasku on noin 
50 % suurempi kuin vuosina 2010–2011 raportoiduilla energiansäästötoimilla saavutettu 
säästö 104 GWh/a.  

Raportoitu vedensäästö 2011 oli yhteensä 286 388 m³, joka on noin 1,4 % vuoden 
2011 kokonaisvedenkulutuksesta. 

Kun energiakustannussäästöt lasketaan yhteen kohdassa 2.3 esitetyillä keskihin-
noilla, saadaan vuotuiseksi kustannussäästöksi n. 5,5 miljoonaa euroa lämmössä, 
n. 1,1 miljoonaa euroa sähkössä ja n. 1,0 miljoonaa euroa vedessä.  
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Varhaistoimet 

Liittyneistä yhteisöistä 11, eli hieman alle puolet, on valinnut liittyessään tavoitevaih-
toehdon, jossa säästötavoite on 9 %, ja siihen voi sisällyttää varhaistoimilla saavutettua 
säästöä. Varhaistoimiksi voidaan lukea 2005–2009 toteutettuja toimenpiteitä, joiden 
säästövaikutus on edelleen voimassa vuonna 2016.  

Vuoden 2010 ja 2011 raportoinnissa varhaistoimia on raportoinut kuusi liittyjää. 
Varhaistoimien raportoitu säästövaikutus on yhteensä noin 13 GWh/a. Tässä vuosira-
portissa varhaistoimia ei kuitenkaan vielä ole otettu huomioon, sillä todellinen hyväksyt-
tävä säätövaikutus arvioidaan jatkossa erikseen, tarvittaessa toimijoiden kanssa tapaus-
kohtaisesti. Ennen kuin varhaistoimet voidaan laskea mukaan tavoitteen saavuttami-
seen, tulee ne siis käydä läpi ja hyväksyä. Hyväksymisprosessin käytäntöjä on kehitetty 
vuoden 2012 aikana, ja VAETS osalta hyväksymisprosessi on tarkoitus käynnistää vielä 
vuoden 2012 aikana. 
 
  



 

24 

4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen omassa  
toiminnassa  

4.1 Sopimusvelvoitteet jatkuvalle parantamiselle omassa toiminnassa 

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yhteisö sitoutuu energiansäästötavoitteiden li-
säksi toteuttamaan toimenpideohjelmassa kuvattuja ns. jatkuvan parantamisen toimen-
piteitä oman toimintansa energiankäytön tehostamiseksi, joita ovat:  

• Toiminnan organisointi ja suunnittelu 
• Energiatehokkuuden parantaminen 
• Energiankäytön ja sen tehostamisen vuosittainen raportointi 
• Koulutus ja sisäinen viestintä 
• Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 
• Energiatehokkuustoiminnan arviointi 

 
Lisäksi yhteisö pyrkii 

• Uuden energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönottoon 
• Uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

 
Sopimuksen mukainen energiatehokkuustoiminnan arviointi sisältää säännöllisen kaik-
kien toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutusten arvi-
oinnin ja tarvittaessa sen perusteella tavoitteiden ja suunnitelmien päivittämisen. Toi-
menpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu, mitä kukin muista edellä mainituista toimen-
piteistä pitää tarkemmin sisällään.  

Yhteisöjen vuosiraportoinnissa seurataan em. toimenpiteiden toteuttamista. Kuten 
edellä aiemmin on korostettu, on olennaista, että myös näihin muihin kuin suoraan 
energiankäytön tehostamistoimia koskeviin kysymyksiin saadaan vastaukset kattavasti, 
jotta vältytään tietojen karhuamiselta.  

Toimeenpanoon liittyen yhteisöltä edellytetään, että se vuoden kuluessa sopimus-
järjestelmään liittymisestä määrittelee energiatehokkuustoiminnan vastuut sekä tunnis-
taa energiankäyttönsä selvittämällä kohderyhmäkohtaisesti energiankulutukset energia-
lajeittain (kiinteistösähkö, lämpö ja polttoaineet) sekä veden kulutuksen. 

Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä liittynyt yhteisö selvit-
tää mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä sekä asettaa energiankäytön tehostami-
sen tavoitteet. Tavoitteet asetetaan tarkoituksenmukaisella tasolla, mahdollisuuksien 
mukaan kohderyhmäkohtaisesti jaoteltuna. Lisäksi liittynyt yhteisö laatii aikataulun kus-
tannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että em. toimenpiteet tulee vuonna 2010 liittyneillä yhteisöillä olla tehtynä 
viimeistään vuoden 2012 vuosiraportointiin mennessä.  

Kappaleessa 4.3 on esitetty yhteenveto liittyneiden yhteisöjen oman toiminnan jat-
kuvaan parantamiseen liittyvistä tiedoista.  
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4.2 Jatkuvan parantamisen tietojen raportointi 

Jatkuvan parantamisen osion tiedot on seurantajärjestelmässä mahdollista raportoida 
joko kullekin rakennustyypille (asuinkerrostalot ja rivi- ja pientalot) erikseen, tai yhteisesti 
koko liittyjän rakennuskantaa koskien liittyjäraportissa. Vuoden 2011 raportoinnissa vain 
neljä yhteisöä on hyödyntänyt mahdollisuutta jatkuvan parantamisen tietojen raportoin-
tiin yhteisenä liittyjän koko kiinteistökannalle.  

Jatkuva parantaminen jakautuu viidelle välilehdelle, joille kullekin voi valita rapor-
tointitason erikseen. Edellytyksenä tietojen liittyjätason raportointiin on luonnollisesti 
tietojen yhteneväisyys eri rakennustyypeillä. 

Koska suurin osa liittyneistä on raportoinut tiedot rakennustyyppitasolla, ei rapor-
toivien yksiköiden lukumäärä jatkuvan parantamisen kuvissa ole raportoineiden toimijoi-
den lukumäärä (23 yhteisöä), vaan raportoivien yksikköjen lukumäärä (46 kpl). Rapor-
tointiyksikköjä on kaksi jokaisella yhteisöllä, yksi asuinkerrostalojen sekä yksi rivi- ja 
pientalojen yksikkö. Poikkeuksena Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiö, jolla rapor-
toivia yksikköjä on 42 kpl. Jatkuvan parantamisen tietojen raportointi tapahtuu Helsingillä 
kuitenkin liittyjätasolla, joten kuvia varten on Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöi-
den tiedot laskettu kahdeksi raportointiyksiköksi, yksi yksikkö edustamaan asuinkerros-
taloja ja yksi rivi- ja pientaloja.  

Tekstissä tietoja on analysoitu pääosin liittyjätasolla. Kuvien prosenttiluvut on las-
kettu raportoivien yksikköjen tiedoista (= rakennustyyppikohtaisista raporteista). Käytän-
nössä yleensä prosenttiosuudet olisivat samat myös liittyjätason kuvissa, mutta yksittäi-
sissä tapauksissa on muutamalla liittyjällä eroja rakennustyyppikohtaisessa toiminnassa. 
Rakennustyyppikohtaiset kuvat antavat näin todenmukaisemman kuvan tilanteesta. 
 
 

4.3 Johtamisjärjestelmät, tehostamissuunnitelmat ja vastuuhenkilöt 

Toimenpideohjelmaan liittyneistä yhteisöistä neljällä (8 raportointiyksikköä) on käytössä 
ympäristö-, laatu- ja/tai johtamisjärjestelmä (Kuva 14). Kaikilla neljällä yhteisöllä toiminta-
järjestelmä on käytössä sekä asuinkerrostaloissa että rivi- ja pientaloissa. Yhdellä yhtei-
söllä on käytössä sertifioitu ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä. Kolmella muulla yhtei-
söllä on käytössä muu järjestelmä, esimerkiksi kiinteistökohtainen ympäristöohjelma, 
toimintakäsikirja tai Ecobio. Energiatehokkuus on sisällytetty käytössä olevaan järjes-
telmään kolmella yhteisöllä. Määrät ovat säilyneet samoina edellisestä raportointivuo-
desta 2010. 
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Kuva 14 Ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmien yleisyys VAETS raportoineilla vuonna 

2011.1  
 
Liittyneiden yhteisöjen yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa 
määrittää energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että 
yhteisö on organisoinut energiatehokkuuden tehostamisen toimenpideohjelman hengen 
mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhenkilön. 

Vastuuhenkilöiden nimeäminen VAETS liittyneillä on kuitenkin vielä kahtena en-
simmäisenä raportointivuonna ollut varsin vähäistä, sillä nimeäminen on raportoitu teh-
dyksi vasta neljällä yhteisöllä. Näistä yhteisöistä yksi on jakanut vastuut liittyjä- ja isän-
nöitsijätasolla, yksi liittyjätasolla ja yksi on nimennyt vastuut vain asuinkerrostalojen puo-
lella. Kaikkiaan energiatehokkuustoiminnan vastuut on määrittänyt 15 % raportointiyksi-
köistä (7 raportointiyksikköä) (Kuva 15).  
 

 
Kuva 15 Energiavastuuhenkilöiden nimeäminen VAETS liittyneillä vuoden 2011 rapor-

tointitietojen mukaan.  
                                                
1 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät ole raportoineet mitään tietoa seuran-
tajärjestelmässä tähän kohtaan. 

Järjestelmiä 
käytössä 17%

Järjestelmiä ei 
käytössä 76%

Ei raportoitu 7%

Kyllä
15 %

Ei
11 %

Ei raportoitu
74 %
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Yhteensä noin neljänneksellä yhteisöistä (6 yhteisöä) on valmistunut tehostamis-
suunnitelma. Energiankäytön tehostamissuunnitelma on valmistunut viidellä liitty-
neellä yhteisöllä molemmille rakennustyypeille, eli sekä asuinkerrostaloille että rivi- 
ja pientaloille. Lisäksi yhdellä yhteisöllä tehostamissuunnitelma on laadittu vain 
asuinkerrostaloille (Kuva 16). Määrä on kasvanut 12 % -yksikköä edellisvuodesta, 
jolloin kolme yhteisöä oli laatinut tehostamissuunnitelman. 

Vuoden 2011 raportointitiedon mukaan valmiit tehostamissuunnitelmat määrittävät 
tehostamistavoitteet vain liittyjätasolla, ja kaikkiin tehtyihin suunnitelmiin sisältyvät kiin-
teistönhoitoon kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet. Viisi kuudesta laaditusta tehosta-
missuunnitelmasta sisältää asukkaisiin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet.  
 

 

Kuva 16 Tehostamissuunnitelman valmistuminen VAETS liittyneillä vuoden 2011 ra-
portointitietojen mukaan (Kyllä = tehostamissuunnitelma valmis). 2 

 
 

4.4 Kulutusseuranta  

Toimijan tulee toimenpideohjelman mukaisesti edistää kohdekohtaisen kuukausitason 
kulutusseurannan käyttöönottoa koko toimenpideohjelman kohteena olevassa asuinra-
kennuskannassa ja asettaa kattavuudelle tavoitteet. Kulutusseurannan tavoite ja katta-
vuus seurantavuonna ilmoitetaan prosenttilukuna.  

Kulutusseurannalle oli seurantavuonna asettanut tavoitteet valtaosa yhteisöistä 
(18 yhteisöä). Näistä yhteisöistä 17 on asettanut tavoitteet energian ja veden kulutuksel-
le, ja yksi yhteisö on asettanut tavoitteen vain vedenkulutukselle. Kahdeksan yhteisöä 
(25 %) ei ole vielä asettanut tavoitteita kulutusseurannalle. Määrä on samaa tasoa edel-
lisvuoden kanssa, jolloin seitsemän liittyjää (33 %) ei ollut asettanut kulutusseurannan 
tavoitteita.  
 

                                                
2 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät ole raportoineet mitään tietoa seuran-
tajärjestelmässä tähän kohtaan. 

Kyllä
24 %

Ei
70 %

Ei raportoitu
6 %
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Kuva 17 Kulutusseurannan tavoitteiden asettaminen VAETS yhteisöissä. 
 
 
Noin puolet VAETS yhteisöistä on asettanut sähkön, lämmön, veden ja polttoaineiden 
kulutusseurannan tavoitteet vuositasolla, vajaa puolet kuukausitasolla ja noin kymme-
nesosa tuntitasolla (Kuva 17). Suurin osa asetetuista tunti- ja kuukausitason seurantata-
voitteista on jo saavutettu. Sen sijaan tuntitason tavoitteita on asetettu vielä erittäin vä-
hän, ja valtaosa tuntitason tavoitteista on osin tai kokonaan saavuttamatta. Tavoitteiden 
määrittäminen vuosi-, kuukausi- ja tuntitasolla on vielä monella yhteisöllä kesken, mikä 
on nähtävissä myös kuvasta.  
 
 

 
 
Kuva 18 Kulutusseurannan tavoitteiden saavuttaminen VAETS yhteisöissä 
 
  

Tavoitteet asetettu
71 %

Tavoite vain vedelle
4 %

Ei tavoitteita
25 %

     

2 %

46 %

53 %

7 %

2 %

2 %

3 %

3 %

2 %

88 %

50 %

43 %

Tunti

Kuukausi

Vuosi

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

      
   

Tavoite saavutettu Tavoite osin saavutettu Tavoite täysin saavuttamatta Ei tavoitetta
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4.5 Koulutus ja sisäinen viestintä 

Toimenpideohjelman mukaan yhteisön tulee järjestää henkilökunnalleen koulutusta si-
ten, että henkilökunnalla on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja 
valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi yhteisön tulee pitää henkilökunta 
tietoisena asetetuista tavoitteista ja toimenpiteistä energiatehokkuuden jatkuvan paran-
tamisen toteutumiseksi sekä saavutetuista tuloksista. 
 

4.5.1 Koulutus 

Seurantavuonna kolme neljäsosaa liittyneistä eli 17 yhteisöä (35 raportointiyksikköä) 
järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 19). Määrä 
on 18 %-yksikköä suurempi kuin edellisvuonna, jolloin 15 yhteisöä 
(24 raportointiyksikköä) koulutti henkilöstöään energiatehokkuusasioissa. 

Henkilöstölle on järjestetty koulutusta raportointivuonna energiatehokkuuteen liitty-
vissä asioissa yhteensä 90 tilaisuudessa, joissa oli yhteensä 1 266 osallistujaa. Koulu-
tusmäärät ovat kasvaneet noin 40 % edellisestä raportointivuodesta, jolloin 
64 järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 856 työntekijää. 
 
 

 
Kuva 19 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus seuranta-

vuonna. 
 
 
Henkilöstölle on viestitty asetetuista energiatehokkuuden tavoitteista ja tuloksista sekä 
toimenpiteistä niiden saavuttamiseen 20 yhteisössä (34 raportointiyksikköä) (Kuva 20). 
Määrä on kasvanut edellisvuodesta, jolloin 15 yhteisöä (24 raportointiyksikköä) viesti 
energiatehokkuustoiminnasta henkilöstölle.  

Energiatehokkuus on kriteerinä henkilöstön tulospalkkioissa yhdeksällä yhteisöllä 
(16 raportointiyksikköä), mikä on kasvua edellisvuoden kuuteen yhteisöön 
(11 raportointiyksikköä) nähden. Lisäksi seurantavuonna henkilöstölle on järjestetty ta-
loudellisen ajotavan koulutusta yhden yhteisön molemmissa rakennustyypeissä (asuin-
kerrostalot sekä rivi- ja pientalot) (Kuva 20).  

Kyllä
76 %

Ei
17 %

Ei raportoitu
7 %
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Kuva 20 Henkilöstölle kohdistettu viestintä energiatehokkuusasioista. 

 
 

4.5.2 Viestintä 

Viestintään liittyvinä toimina kysytään vuosiraportoinnissa mm. energiansäästöviikon 
viettämistä. Seurantavuonna 12 yhteisöä vietti energiansäästöviikkoa (Kuva 21). Määrä 
on kasvanut edellisvuodesta, jolloin seitsemän yhteisöä raportoi viettäneensä energian-
säästöviikkoa.  

Energiatehokkuussopimusta on hyödynnetty viestinnässä 15 yhteisössä, mikä on 
viisi yhteisöä edellisvuotta enemmän. Vastaavasti energiatehokkuussopimukseen liitty-
misen mainitsee kotisivuillaan jo kymmenen yhteisöä, määrä on kaksinkertainen edellis-
vuoteen nähden.  

Kaksi yhteisöä on hyödyntänyt energiatehokkuussopimuksien tunnusta omassa 
viestinnässään. Lisäksi yksi asuinkerrostalojen raportoija ilmoittaa energiansäästötavoit-
teensa ja toteutettujen energiansäästötoimien vaikutuksen kotisivuillaan.  

Energiatehokkuussopimusten tunnus ja ohjeet tunnuksen käyttöön löytyvät ener-
giatehokkuussopimukseen liittyneiden yritysten ekstanet-palvelusta 
(www.energiatehokkuussopimukset.fi -> Ekstranet). Tunnukset ekstranettiin on toimitet-
tu sopimusten vastuuhenkilöille. 

 
 

74 %
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Kuva 21 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä vuonna 2011. 
 
 

4.6 Suunnittelu ja hankinnat 

Toimenpideohjelman mukaisesti energiatehokkuus sisällytetään osaksi hankintamenette-
lyjä siten, että osto-, vuokraus- sekä suunnittelu- ja investointitoiminnoissa otetaan huomi-
oon hankintakustannusten lisäksi käytönaikaiset kustannukset ja käyttöikä. 

Esimerkiksi uudisrakennusten suunnittelussa huomioidaan sekä lämmitys- että 
jäähdytystarpeen pienentämisen mahdollisuudet ja kaukolämmitetyissä sekä uudis- että 
korjausrakentamiskohteissa vältetään lähtökohtaisesti sähkölämmityksen käyttö esim. 
kylpyhuoneissa jne. Tavoitteet suunnittelu- ja hankintamenettelyissä kirjataan myös liit-
tyneen yhteisön tehostamissuunnitelmassaan asettamiin tavoitteisiin. 

Energiatehokkuutta koskevia suunnitteluohjeita on käytössä 11 yhteisöllä. Näistä 
energiatehokkuutta käsittelevistä suunnitteluohjeista on seurantakaudella päivitetty lä-
hes puolet. Energia-asiat huomioon ottavia suunnitteluohjeita raportoitiin kolminkertai-
sesti edellisvuoteen verrattuna.  

Energiatehokkuusasioita koskeva hankintaohjeistus on käytössä seitsemällä yhtei-
söllä. Näistä hankintaohjeista yli puolet on päivitetty seurantakauden aikana.  
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Kuva 22 Suunnittelu- ja hankintaohjeiden käyttö VAETS liittyneillä vuoden 2011 rapor-

tointitietojen mukaan. 
 
 
Yhteisöillä käytössä olevat ohjeet/suositukset koskevat kiinteistönhoidon velvoitteita 
energianhallinnassa, peruskorjauksia, koneita ja laitteita sekä uudiskohteita.  
 
 

4.7 Uusiutuvien energialähteiden käyttö 

Liittyneen yhteisön tavoitteena on pyrkiä lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
silloin, kun se on taloudelliset, tekniset sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökoh-
dat huomioon ottaen perusteltua. 

Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan kiinteistöalan energiatehokkuusjärjestel-
mässä uusiutuvasta biomassasta, biokaasusta, vesivoimasta, auringosta, tuulesta, jäte-
polttoaineen biohajoavasta osasta, bioöljystä sekä maaperän, vesistön, ilman tai jäteve-
den lämpösisällöstä saatavan energian hyödyntämistä omassa toiminnassa. Uusiutu-
vaksi energiaksi voidaan laskea myös yhteisön hankkima vihreä sähkö tai vihreät sertifi-
kaatit. Fossiilisen polttoaineen korvaaminen uusiutuvalla energialla lasketaan kuitenkin 
energiansäästöksi vain, kun se samalla vähentää energian loppukäyttöä – esim. aurin-
kopaneelien lisääminen käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta kiinteistössä käyttöve-
den lämmitykseen aiemmin kuluneen esim. ostosähkön, kaukolämmön tai öljyn kulutuk-
sen pieneneminen tai ostosähkön kulutuksen pienentäminen esim. kiinteistöön hankitul-
la tuuligeneraattorilla. Sen sijaan esim. kiinteistön lämmitysmuodon vaihto öljylämmityk-
sestä pellettilämmitykseen tai vihreän sähkön osto eivät ole energiansäästöä. 

Vihreää sähköä raportoi seurantavuonna 2011 käyttävänsä kaksi VAETS-yhteisöä 
yhteensä 9 101 MWh. Vihreitä sertifikaatteja ei vuosiraportin mukaan hankkinut yksi-
kään yhteisö. Seurantavuonna kolme yhteisöä ilmoitti raportissaan fossiilisten polttoai-
neiden korvaamisesta uusiutuvilla polttoaineilla yhteensä 2 409 MWh.  
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5 Sidosryhmien energiankäytön tehostamiseen tähtäävät 
toimenpiteet  

5.1 Sopimusvelvoitteet sidosryhmissä  

5.1.1 Asukkaat 

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneet yhteisöt vastaavat, että asuk-
kaat saavat suunnitelmallista energiatehokkuutta edistävää tietoa ja käytön opastusta.  
Asukkaisiin kohdistuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet tulee sisällyttää myös energia-
tehokkuuden tehostamissuunnitelmaan.  

Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi säännöllinen tiedotus kohteen kulutustasosta 
kuukausitasolla verrattuna aiempien vuosien kulutukseen, kulutusvertailu muihin vas-
taaviin rakennuksiin esimerkiksi energiatodistuksen avulla, asukkaiden opastusta ener-
giankulutukseen vaikuttavista asioista, energiakustannusten merkityksen konkretisointi, 
energiaeksperttitoiminta tai ”asukaskoulu” ja energiansäästöviikon viettäminen yhdessä 
asukkaiden kanssa. 

Lisäksi liittynyt yhteisö pyrkii edistämään asuntokohtaiseen mittaukseen perustuvaa 
energiankulutuksen seurantaa ja kulutukseen perustuvan laskutuksen käyttöönottoa 
erityisesti lämpimän käyttöveden osalta. 
 

5.1.2 Kiinteistön hoito ja ylläpito 

Kiinteistöpalveluiden tehtävämäärittelyissä, kilpailuttamisissa ja kiinteistönhuoltosopi-
muksia tehtäessä liittynyt yhteisö huolehtii, että ko. yrityksille asetetaan osaltaan velvoit-
teita huolehtia siitä, että energiatehokkuussopimuksessa olevalle rakennuskannalle on 
järjestetty kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja vastuutettu kiinteistönhoito, joka luo edel-
lytykset energiatehokkuuden tavoitteiden toteutumiselle. Liittynyt yhteisö seuraa kiinteis-
tönhoitosopimuksissa määriteltyjen energiatehokkuuteen liittyvien velvoitteiden toteutu-
mista suunnitellulla tavalla. 

Liittynyt yhteisö edistää myös kohdekohtaisen kuukausitason kulutusseurannan 
käyttöönottoa koko toimenpideohjelman kohteena olevassa asuinrakennuskannassa ja 
asettaa sen kattavuudelle tavoitteet. Kulutusseuranta käsittää liittyneen yhteisön tavoit-
teeseen liittyvän lämmön, kiinteistösähkön ja polttoaineiden sekä veden kulutuksen seu-
rannan. Kulutusseurannan lisäksi seurataan energian ja veden ominaiskulutuksia 
(kWh/m2 ja kWh/m3 sekä vedenkulutuksen osalta l/m3/vuosi ja l/asukas/vrk). 
 
 

5.2 Asukkaiden energiankäytön tehostaminen 

Toimijan asukkaiden energiankäytön tehostamiseen kohdistuvat toimenpiteet on koottu 
seuraavaan kuvaan (Kuva 23). Kuvan lukumäärät kuvaavat sopimukseen liittyneitä ja 
vuonna 2011 raportoineita 23 yhteisöä. 

Asukkaille on järjestetty energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta ja opastusta 
13 yhteisössä, mikä on neljä yhteisöä raportointivuotta 2010 enemmän.  

Raportointivuonna valtaosa yhteisöistä (18 yhteisöä) raportoi tiedottavansa asuk-
kaita energia- ja vesikustannuksista, mikä on kolme yhteisöä edellisvuotta enemmän. 
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Lähes puolet yhteisöistä (11 yhteisöä) raportoi toimittavansa asukkaille nähtäville kuu-
kausittaiset energian ja veden kulutustiedot niin, että tietoja on voitu myös verrata aiem-
pien vuosien kulutustietoihin. 

Energiatodistus oli nähtävillä suurimmassa osassa yhteisöistä (14 yhteisöä), määrä 
on samaa tasoa edellisvuoden kanssa. Sen sijaan energiansäästöviikkoa hyödynsi vies-
tinnässään 12 yhteisöä, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen nähden. Ener-
gia-/ympäristöeksperttitoimintaa oli käytössä kahdeksalla yhteisöllä, kun edellisvuonna 
eksperttitoiminnasta raportoi kuusi yhteisöä.  
 
 

 
Kuva 23 Asukkaisiin suunnatut energiatehokkuuteen liittyvät toimet. 
 
 

5.3 Kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat toimenpiteet 

Toimijan kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat energiankäytön tehostamistavoitteet 
on koottu seuraavaan kuvaan (Kuva 24). Kuvassa esiintyvät lukumäärät ovat sopimuk-
seen liittyneitä vuonna 2011 raportoineita yhteisöjä, yhteensä tiedot käsittelevät siis 
23 yhteisöä. 

Yhteensä 14 yhteisöä on määritellyt tavoitteet tehtävänmäärittelyssä ja lähes yhtä 
suuri määrä (13 yhteisöä) seurasi niiden toteutumista. Lisäksi kilpailutuksessa energia-
tehokkuus oli mukana kahdeksalla yhteisöllä ja kiinteistönhoitosopimuksissa 
11 yhteisöllä.  
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Kuva 24 Energiankäytön tehostamistavoitteiden ottaminen huomioon kiinteistöpalve-
luissa. 
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6 Tulokset verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 

6.1 Yhteisöjen asettamat energiansäästötavoitteet 

Vaikka vuonna 2011 raportoitu energiansäästö väheni verrattuna vuoden 2010 sääs-
töön, on kumulatiivinen säästö hyvällä tasolla, sillä kokonaissäästö 104 GWh/a on 49 % 
vuodelle 2016 asetetusta säästötavoitteesta (Kuva 25).  
 
 

 
Kuva 25 Vuosittain toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen säästö ja laskennallinen 

tavoitteen toteutuminen VAETS liittyneillä 2010–2011 
 
 
Säästötavoitteen saavuttamisen kannalta suurin haaste on sekä ylläpitää nyt saavutettu 
vuotuinen säästö, että toteuttaa vuosittain tarvittavat uudet säästötoimenpiteet. Vuonna 
2010 laajasti koko asuinrakennuskantaan kohdistetun lämmityksen säästöjen optimointi 
oli toimenpiteistä selvästi merkittävin (38,2 GWh/a), kun vuonna 2011 suurin säästö 
(11,5 GWh/a) saavutettiin lämmitysjärjestelmiin kohdistuvilla tyyppitoimenpiteillä. Koska 
toimenpiteitä on nyt tehty jo varsin suureen osaan kiinteistökantaa, on odotettavaa, että 
säästöjen ylläpitäminen ja lisääminen on jatkossa yhä haasteellisempaa. 

Neljän suurimmat säästöt raportoineen toimijan yhteenlaskettu säästö on noin.. 
kaksi kolmasosaa kokonaissäästöstä. Tasaisen vauhdin taulukolla olevan säästön (noin 
30 % säästötavoitteesta) alapuolelle jääneitä toimijoita on vuoden 2011 raportoinnin 
perusteella yhteensä 11 ja ne olivat pääosin sopimustoiminnan pienimpiä yhteisöjä, 
joiden osuus kokonaissäästötavoitteesta on kuitenkin yhteensä n. 25 % kokonaistavoit-
teesta. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne viisi toimijaa, jotka eivät raportoineet yhtään 
säästötoimenpidettä.  
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Vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivinen säästö 
104 GWhh/a on noin 4 % liittymisvaiheen kokonaisenergiamäärästä. Vuoden 2011 ra-
portoitu energiankulutus oli kuitenkin noin 17 % pienempi kuin liittymisvaiheessa eli vuo-
sien 2010 ja 2011 saavutetun säästövaikutuksen lisäksi energiankäyttö on alentunut 
n. 400 GWh/a. Osa tästä alentumisesta voi johtua ennen vuotta 2011 tehdyistä toimen-
piteistä, joiden täysi säästövaikutus on alkanut vasta 2011. Osin muutos energiankäy-
tössä liittymisasiakirjaan verrattuna johtuu todennäköisesti myös rakennuskannan muu-
toksista, joita ei ole päivitetty liittymistietoihin. Kokonaisenergiankäytön kehitystä onkin 
syytä analysoida vertaamalla eri raportointivuosia keskenään. Vuoteen 2010 verrattuna 
on vuoden 2011 energiankäyttö laskenut 157 GWh (n. 6 %), eli energiankulutuksen las-
ku on noin 50 % suurempi kuin vuosina 2010–2011 raportoidut energiansäästötoimilla 
saavutettu säästö.  

Vuoden 2011 raportoinnissa varhaistoimia esitti kuusi yhteisöä. Tässä vuosirapor-
tissa varhaistoimia ei vielä ole otettu huomioon.  
 
 

6.2 Sopimustoiminnan muut tavoitteet 

Energiansäästötavoitteiden saavuttamisen lisäksi on toimenpidesuunnitelmassa määri-
telty ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.  

Energiatehokkuustoiminnan organisoinnissa ja suunnittelussa keskeinen lähtökohta 
on vastuuhenkilön nimeäminen ja energiankäytön tehostamissuunnitelman laatiminen. 
Toisen raportointivuoden perusteella toteuttaminen on tältä osin yhä suurelta osin kes-
ken, sillä vastuuhenkilöiden nimeäminen on tehty 15 %:iin raportointiyksiköistä ja ener-
giankäytön tehostamissuunnitelma on valmistunut kuudella yhteisöllä. 

Kulutusseurannalle oli seurantavuonna asettanut tavoitteet 18 yhteisöä ja näistä 
17 yhteisöä on asettanut tavoitteet sekä energian että veden kulutukselle. 

Selvästi yli puolet toimijoista on sisällyttänyt energiatavoitteista viestinnän henkilös-
tölleen ja yli puolet toimijoista myös hyödyntää energiatehokkuussopimusta omassa 
viestinnässään, kun se vuonna 2010 oli vain noin kolmasosa toimijoista. Asukastason 
viestinnässä energiatehokkuus on mukana noin puolella yhteisöistä ja painopiste on 
energia- ja vesikustannuksien esilletuomisessa.  

Energiatehokkuutta koskevia suunnitteluohjeiden käyttöönotto on laajentunut, sillä 
vuonna 2010 niitä käytti 6 yhteisöä ja 2011 jo 11. Hankintaohjeistus on käytössä seitse-
mällä yhteisöllä. Kiinteistönhoidon tehtävämäärittelyissä energiatehokkuus on mukana ja 
sitä seurataan noin puolella yhteisöistä, kuten vuonna 2010. 
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7 Painopisteet jatkossa 

Vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivinen säästö 104 GWh/a on 
hyvällä tasolla, sillä se kattaa jo 49 % vuodelle 2016 asetetusta kokonaissäästötavoit-
teesta. Säästötavoitteen saavuttamisen kannalta suurin haaste jatkossa on sekä ylläpi-
tää nyt saavutettu vuotuinen säästö, että toteuttaa vuosittain uusia säästötoimenpiteitä.  

Tietojen raportointi nopeutui ja virheiden määrä väheni toisena sopimusvuonna. 
Toisaalta raportointiaikataulun noudattamisessa ja raportointivalmiudessa on vielä te-
hostamisen varaa. Jatkossa onkin toivottavaa, että kaikki pyydetyt tarkennukset rapor-
toituihin tietoihin saadaan valmiiksi huhti–kesäkuun aikana. Näin raportointiin tarvittavat 
tiedot saataisiin kokonaisuudessaan valmiiksi ennen kesälomakautta, eikä yhteenveto-
raportin aloittaminen siirtyisi kesälomakauden jälkeen.  

Sopimusyhteisöt ovat hyödyntäneet sopimustoimintaa laajemmin omassa viestin-
nässään. Kun jatkossa saadaan energiatehokkuustoiminnan organisointi, tehostamis-
suunnitelmat ja vastuuhenkiöiden nimeäminen ajan tasalle, niin sopimustoiminnan hyö-
dyt saadaan laajemmin mukaan koko toimintaan.  

Tietojen toimittaminen sopimuksen mukaisesti, kattavasti ja luotettavasti on tärkeää 
sopimukseen liittyneille yhteisöille itselleen sekä kansallisella tasolla koko sopimustoi-
minnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportoinnin kattavuus ja luotettavuus on tärkein 
indikaattori EU:lle tehtävässä energiatehokkuussopimusjärjestelmällä saavutettujen 
tuloksien arvioinnissa. 
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8 Liitteet 

Liite 1.  VAETS Tyyppitoimenpiteet 
 

Liite 2.  Vuokra-asunto-yhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS) liittyneet 
yritykset 2011 loppuun mennessä 
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     LIITE 1 
 
VAETS Tyyppitoimenpiteet 

 
 

Rakenteet 
• Ikkunoiden tiivistäminen 
• Parvekeovien tiivistäminen 
• Ikkunoiden uusiminen 
• Seinien lisäeristäminen 
• Yläpohjan lisäeristäminen ja tiivistäminen 

 
Lämmitysjärjestelmä 

• Lämmitysverkoston perussäätö (sisälämpötilatason yhdenmukaistaminen) 
• Termostaattisten patteriventtiilien lisäys tai uusiminen 
• Lämmityksen säädön parantaminen (säätölaitteiden uusinta ja vikojen korjauk-

set) 
• Kattilahyötysuhteen parantaminen (polttimen säätö, termostaattiasetukset) 
• Hyötysuhteen parantaminen uusimalla kattila tai poltin 
    

Ilmanvaihtojärjestelmä     
• Ilmanvaihdon käyntiaikamuutos (aikaohjelmamuutos, käynti vastaamaan tarvet-

ta) 
• Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtojen säätö (ilmavirtojen tasapainotus venttiilikoh-

taisesti) 
 

Käyttövesijärjestelmä 
• Verkoston painetason alentaminen (paineenalennusventtiili kylmävesisyöttöön) 
• Kalustevirtaamien rajoitus tai vesikalusteiden uusiminen (kalustekohtainen po-

resuutin tai vivun rajoitus) 
• WC-virtaamien pienentäminen (uudet WC-istuimet, joissa pienempi huuhtelu-

vesimäärä) 
 

Sähkö       
• Hehkulamppujen korvaaminen energiansäästölampuilla (porraskäytävissä, kella-

reissa, yleisissä tiloissa, ulkona) 
• Valaistuksen ohjauksen parantaminen (hämäräkytkimet, liiketunnistimet) 
• Autolämmityksen käyttöaikamuutos (käyttö vastaamaan tarvetta) 
• Sulatuslämmitysten asetusarvomuutos (lämpötilarajojen muutos, käyttö vastaa-

man ulkolämpötilaa) 
• Talosaunan aikaohjauksen muutos (käyttö vastaamaan tarvetta) 
• Loisteputkivalaisimien uusiminen 
• Hissin uusiminen 
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LIITE 2 
 
 
Vuokra-asunto-yhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS) liittyneet yritykset 
2011 loppuun mennessä (25 yritystä) 
 
 
Aravakruunu Oy 
Asuntosäätiö 
Domus Arctica -säätiö 
Espoonkruunu Oy 
Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöt 
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
Järvenpään Mestariasunnot Oy 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu 
Kruunuasunnot Oy 
Lahden Talot Oy 
Mikalo Oy 
Niiralan Kulma 
Pikipruukki 
SATO Oyj 
Sivakka-yhtymä Oy 
Suomen Asumisoikeus Oy/Asokodit 
Tampereen Vuokratalosäätiö 
TVT Asunnot Oy 
Vaasan Opiskelija-asuntosäätiö, VOAS 
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, VASO 
VAV Asunnot Oy 
Vilusen Rinne Oy 
VVO-yhtymä Oyj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja vuokra-asunto-yhteisöjen toimenpideohjelmasta:  
 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kiinteistoala/vuokra-asuntoyhteisot/ 
 
 
 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kiinteistoala/vuokra-asuntoyhteisot/
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