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Alkusanat 

Vuonna 2007 päättyi kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimus KRESS, jonka 
jatkoksi allekirjoitettiin 2.2.2011 työ- ja elinkeinoministeriön sekä Asunto-, toimitila- ja 
rakennuttajaliitto RAKLI ry:n välille uusi toimitilakiinteistölle suunnattu energia-
tehokkuussopimus kaudelle 2011–2016. Toimenpideohjelmaan liittyi sen alkaessa 15 
yhteisöä ja vuoden 2012 lopussa mukana oli yhteensä 22 yhteisöä. Vuoden 2013 aikana 
toimenpideohjelmaan on liittynyt kaksi yhteisöä lisää. 

Tämä raportti perustuu toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan vuoden 2012 lop-
puun mennessä liittyneiden yhteisöjen toimittamiin tietoihin toiselta raportointivuodelta 
2012. Raportissa on esitetty yhteenveto sopimuksessa olevien yhteisöjen ja niiden toi-
mipaikkojen raportoimista energiatiedoista ja energiansäästötoimenpiteistä sekä ener-
giatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista sekä yhteisöjen 
omassa toiminnassa, että vuokralaisiin ja kiinteistöpalveluihin liittyen. 
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Tiivistelmä  

Tässä raportissa esitetään tulokset kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimi-
tilayhteisöjen toimenpideohjelmaa toteuttavien yhteisöjen raportoimista energiatiedoista, 
toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksesta sekä 
sopimusvelvoitteena olevien energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteiden 
toteuttamisesta koskien vuotta 2012.  

Toisen sopimusvuoden 2012 loppuun mennessä toimenpideohjelmassa oli 
21 yhteisöä. Vuosiraportointivelvoite koski 796 yksittäistä toimipaikkaa tai useasta pie-
nehköstä toimipaikasta muodostettua ns. toimipaikkaryhmää. Raportoitavat tiedot saatiin 
vain muutamaa toimipaikkaa lukuun ottamatta, joten raportoinnin kattavuus toisena ra-
portointivuonna oli erinomainen. 

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n tavoitteena on saada vuoden 
2014 loppuun mennessä sellainen määrä jäsenyrityksiä sitoutumaan toimenpide-
ohjelman toteuttamiseen, että se kattaa vähintään 80 % toimijoiden yhteenlasketusta 
tämän toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta kiinteistökannasta. Vuoden 2012 lopussa 
kattavuus oli noin 80 % eli vuodelle 2014 asetettu kattavuustavoite on jo nyt saavutettu.  

Sopimukseen liittyneiden yhteisöjen raportoitu energiankäyttö vuonna 2012 oli yh-
teensä 2 304 GWh/a, josta sähkön osuus oli noin 778 GWh/a (34 %) ja lämmityksen  
1 525 GWh/a (66 %).  

Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneistä 21 toimijasta yhteensä 12 rapor-
toi kaikkiaan 554 toteutetuksi ilmoitettua toimenpidettä, joiden energiansäästövaikutus on 
yhteensä 30,6 GWh/a, joka on lähes 40 % enemmän kuin edellisvuonna. Sähkön osuus 
kokonaissäästöstä oli 9,9 GWh/a (32 %) ja lämmön+polttoaineiden osuus 20,7 GWh/a 
(68 %). Muita kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet) ra-
portoitiin 182 kpl.   

Toteutettujen toimenpiteiden investointikustannuksiksi raportoitiin yhteensä 
9,1 milj. euroa. Vuonna 2011–2012 toteutetuilla toimenpiteillä yritykset säästävät vuosit-
tain energiakustannuksissa yhteenlaskettuna noin 4,1 milj. euroa (sähkön hinta 
85 eur/MWh ja lämpö+polttoaineet 62 eur/MWh).  

Kumulatiivinen säästö 2011–2012 on selvästi yli tavoitteen eli kokonaissäästö  
58 GWh/a on noin 35 % vuodelle 2016 asetetusta kokonaissäästötavoitteesta. 

Lähes 70 % säästöistä on saavutettu viiden ison sopimusyhteisön toimesta. Sääs-
tötavoitteen alapuolelle jääneitä toimijoita oli vielä yhteensä 12, mutta niiden osuus  
kokonaissäästötavoitteesta on laskenut noin 10 % tasolle. Suurin haaste jatkossa on 
ylläpitää nyt saavutettu vuotuinen säästö ja toteuttaa vuosittain uusia säästötoimenpitei-
tä laajemmin koko sopimustoimintaan liitetyssä rakennuskannassa. 

Toimitilakiinteistöihin kohdistuva energiakatselmustoiminta vilkastui vuonna 2012 ja 
tukea haettiin 27 katselmushankkeeseen, joissa oli yhteensä 28 katselmuskohdetta.  

Toimenpiteiden lisäksi raportointi sisälsi myös sopimusvelvoitteena olevan  
energiankäytön jatkuvaan parantamiseen liittyvien toimenpiteiden seurannan. Ensim-
mäisen raportointivuoden aikana 2/3 -osalla toimijoista on energiankäytön vastuuhenki-
löt nimetty ja tehostamissuunnitelman on laatinut kahdeksan toimijaa. Puolet liittyneistä 
toimijoista on sisällyttänyt ympäristöjärjestelmän omaan johtamisjärjestelmäänsä  

Selvästi yleisin energiankulutuksen ja -kustannusten seurantajakso sopimus-
yhteisöjen toimipaikoissa on kuukausittainen seuranta. Noin 1/4 -osa sopimusyhteisöjen 
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toimipaikoista raportoi järjestäneensä henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liit-
tyvissä asioissa vuonna 2012. 

Puolet sopimusyhteisöistä on myös huolehtinut siitä, että kuukausittaiset kulutus-
tiedot ja niiden vertailu aiempiin vuosiin sekä energia- ja vesikustannukset ovat vuokra-
laisten tiedossa.  

Energiankäytön tehostamistavoitteet on huomioitu kiinteistöpalveluita tarjoavien yri-
tysten tehtävänmäärittelyssä ja kiinteistönhoitosopimuksissa 2/3 -osassa sopimusyhtei-
söistä.  
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1 Johdanto 

Tämä raportti perustuu toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden yhteisöjen 
toimittamiin tietoihin toiselta raportointivuodelta 2012. Raportissa on esitetty  
yhteenveto sopimuksessa olevien yhteisöjen ja niiden toimipaikkojen raportoimista 
energiatiedoista ja energiansäästötoimenpiteistä sekä sopimuksessa velvoitettujen 
energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvien toimien toteutumi-
sesta. 
 
 

1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus  

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on asettanut toimenpideohjelman ohjeel-
liseksi energiankäytön tehostamistavoitteeksi vähintään 6 % vuonna 2016, laskettuna 
jäsenyhteisöjen vuonna 2010 toteutuneesta toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta  
energiankäytöstä yhteensä. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa olemassa 
olevan kiinteistökannan vertailukelpoista energiatehokkuutta vuodesta 2010 vähintään 
20 % vuoteen 2020 mennessä. 

Laajuustavoitteena on saada vuoden 2011 loppuun mennessä sellainen määrä  
jäsenyrityksiä sitoutumaan toimenpideohjelman toteuttamiseen, että se kattaa vähintään 
50 % toimijoiden yhteenlasketusta tämän toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta  
kiinteistökannasta (vuoden 2014 loppuun mennessä tavoitteena on 80 %). Vuoden 2012 
lopussa kattavuus oli noin 80 % eli vuodelle 2014 asetettu kattavuustavoite on jo nyt 
saavutettu. 
 

 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Vuosiraportointi toteutettiin käyttämällä eri toiminta-alueiden energiatehokkuus-
sopimuksia varten laadittua Internet-pohjaista seurantajärjestelmää. TETS ohjausryh-
mässä vuonna 2012 tehdyn päätöksen mukaisesti TETS:n raportointiaikaa jatkettiin 
maaliskuun loppuun asti, sopimuksessa olevan helmikuun sijaan. Toimipaikkojen mää-
rästä laskettu raportointiaste oli lähes 100 % raportoinnin sulkeuduttua (99,7 %). Yhtä 
liittyjää lukuun ottamatta tiedot saatiin kaikilta liittyjiltä ja toimipaikoilta. Vuosittainen ra-
portointi on yksi tärkeä sopimuksen velvoite liittyneille yrityksille ja tavoitteena on vuosit-
tain 100 %:n kattavuus raportoinnissa.  

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin ja toimipaikoilta pyydettiin  
lisätietoja, mikäli raportointitiedot olivat puutteellisia tai virheellisiä. Tietojen kattavuus ja 
luotettavuus on tärkeää paitsi yritykselle itselleen, myös kansallisella tasolla ja EU:lle 
tehtävän energiansäästön ja -tehokkuuden seurannan ja raportoinnin vuoksi.  
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2 Sopimusyhteisöjen kiinteistökanta ja energiankäyttö 

2.1 Kiinteistökanta ja energiankäyttö 

Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan (TETS) kuului vuoden 2012 lopussa 21 yhtei-
söä, joilla oli 796 toimipaikkaa/toimipaikkaryhmää. Tässä raportissa on lisäksi mukana 
yksi toimija, joka siirtyi vuoden 2013 alussa TETS piiriin elinkeinoelämän yleisen palve-
lun toimenpideohjelmasta. Kyseinen yhteisö on ollut mukana sopimustoiminnassa jo 
vuodesta 2008 lähtien. 

Vuonna 2012 raportoitu kiinteistökanta on 12 % suurempi kuin edellisvuonna. Ra-
portoitujen tietojen mukaan sopimuksessa mukana oleva kiinteistökanta on pysynyt lä-
hes samana verrattuna liittymisvaiheessa annettuihin tietoihin (Taulukko 1). 

 
 

Taulukko 1 Kiinteistökanta toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman sopimusyhteisöissä 
vuosina 2011 ja 2012. 

  
Kiinteistökanta 

raportoinnin  
perusteella  

Kiinteistökanta 
liittymis- 

asiakirjoista 

Muutos liit-
tymis-

tilanteeseen 

Vuosi 
Pinta-ala 
1000 m2 

Pinta-ala 
m2 % 

        
2012 14 035 14 206 -1 % 
2011 12 580 12 742 -1 % 

 
 

Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat vuosittain toimipaikka- tai toimipaikkaryhmä-
kohtaisesti tiedot omasta energiankäytöstään (Taulukko 2, Kuva 1). Vuonna 2012 raportoitu 
energiankäyttö on 15 % suurempi kuin edellisvuonna, mikä on samaa suuruusluokkaa 
kuin kiinteistökannan lisääntyminenkin. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös 
liittymisasiakirjoissa ilmoitettu energiankäyttö. 
 

 
Taulukko 2 Energiankäyttö toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman sopimusyhteisöissä 

vuosina 2011 ja 2012. 

  Energiankulutus raportoinnin  
perusteella  

Energiatiedot 
liittymis- 

asiakirjoista 

Muutos  
liittymis-

tilanteeseen 

Vuosi 
Sähkö 
GWh/a 

Lämmitys 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a 

Yhteensä 
GWh/a % 

            
2012 778 1 525 2 304 2 575 -11 % 
2011 720 1 277 1 997 2 389 -16 % 
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Kuva 1 Yhteenveto TETS sopimusyritysten raportoimasta energiankäytöstä sopimus-
kaudella 2011–2012 sekä liittymisvaiheessa ilmoitettu energiankäyttö. 

 

2.2 Ominaiskulutukset 

Vuosiraportoinnissa liittyneet yhteisöt ovat raportoineet rakennuksia yhteensä 24 eri 
rakennustyypistä. Lisäksi muutamalta toimipaikalta puuttuu rakennustyyppitieto (2 % 
rakennuksista). Liittyneiden yhteisöjen rakennuksista hieman yli puolet on toimistora-
kennuksia (rakennustyyppi luokka 15), joiden osuus koko rakennuskannan pinta-alasta 
on reilu kolmannes. Myymälärakennuksia ja korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennuksia 
on molempia hieman yli 12 % rakennuksista. Myymälärakennusten osuus sopimuksen 
piirissä olevasta pinta-alasta on 15 % ja korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennuksia 
12 %. Neljäsosa rakennuspinta-alasta on yhden toimijan rakennuksia, joille rakennus-
tyypiksi on ilmoitettu ”99 Muualla luokittelemattomat rakennukset”. 

Taulukoissa (Taulukko 3, Taulukko 5) on esitetty rakennustyyppikohtaiset ominais-
kulutustaulukot kolmelle yleisimmälle rakennustyypille (toimistot, myymälärakennukset, 
korkeakoulu- ja tutkimuslaitokset). Muulla luokittelemattomille rakennuksille (luokka 99) 
ei ole laskettu ominaiskulutuksia, koska luokka sisältää monia erilaisia rakennuksia. 
Tällaisen ryhmän ominaiskulutusten informaatioarvo jäisi vähäiseksi.  

Ominaiskulutukset on laskettu sähkölle, lämmölle ja vedelle sekä pinta-alaan että ti-
lavuuteen suhteutettuna. Kaikilta toimipaikoilta ei ollut saatavilla tarvittavia tietoja kaikki-
en ominaiskulutusten laskentaa varten, tästä syystä kohteiden lukumäärä vaihtelee hie-
man ominaiskulutuksittain. Ominaiskulutusten laskentaan käytetty sähkönkulutus ei si-
sällä vuokralaisten kulutusta. Lämmityssähkön raportointi on vaihdellut raportoijilla, joten 
osa ominaiskulutusten laskentaan käytetyistä sähkönkäyttö luvuista saattaa sisältää 
myös lämmityssähköä. 

Taulukoissa näkyvät minimi ja maksimiarvot osoittavat, että raportoiduissa energi-
ankulutus- ja kiinteistötiedoissa on vielä virheitä, joista osa saatiin selvitettyä raportoin-
nin tarkastuksen yhteydessä. Yksittäisten poikkeamien vaikutus mediaaniin on kuitenkin 
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pieni. Tarkastusprosessissa pyritään jatkossa ottamaan huomioon kattavammin myös 
ominaiskulutuksiin vaikuttavat poikkeamat ja niihin pyydetään korjaukset raportoijilta. 

 
Taulukko 3 TETS toimipaikkojen vuoden 2012 raportointitiedoista lasketut toimisto-

kiinteistöjen ominaiskulutukset sähkölle, lämmölle ja vedelle. 

Toimistot Ominaiskulutukset 

  lkm Min  Alakv Med Yläkv Max 
              

Sähkö, kWh/m2 417 0,8 23,6 35,6 57,8 344,3 
Sähkö, kWh/m3 416 0,3 6,6 9,8 14,8 81,5 
Lämpö, kWh/m2 419 1,4 85,0 105,0 127,7 369,5 
Lämpö, kWh/m3 418 0,4 23,0 28,7 34,8 96,8 
Vesi, l/m2 418 1,3 126,8 184,2 266,5 1 514,1 
Vesi, l/m3 417 0,4 35,5 50,5 72,7 485,6 

              
 

Taulukko 4 TETS toimipaikkojen vuoden 2012 raportointitiedoista lasketut myymälä-
rakennusten ominaiskulutukset sähkölle, lämmölle ja vedelle. 

Myymälärakennukset Ominaiskulutukset 

  lkm Min  Alakv Med Yläkv Max 
              

Sähkö, kWh/m2 103 1,0 30,7 53,7 70,8 249,5 
Sähkö, kWh/m3 102 0,2 5,6 11,4 16,0 46,0 
Lämpö, kWh/m2 103 5,5 69,9 92,3 127,2 377,7 
Lämpö, kWh/m3 102 1,4 13,9 20,9 31,5 69,0 
Vesi, l/m2 103 6,2 68,4 230,3 335,0 1 434,3 
Vesi, l/m3 102 0,9 15,8 46,9 78,9 313,8 

              
 
Taulukko 5 TETS toimipaikkojen vuoden 2011 raportointitiedoista lasketut korkeakoulu-  

ja tutkimusrakennusten ominaiskulutukset sähkölle, lämmölle ja vedelle.  

Korkeakoulu- ja tutkimus-
rakennukset Ominaiskulutukset 

  lkm Min  Alakv Med Yläkv Max 
              

Sähkö, kWh/m2 97 11,2 34,4 55,7 84,8 264,6 
Sähkö, kWh/m3 85 3,1 8,3 14,0 23,0 74,9 
Lämpö, kWh/m2 97 8,7 122,6 149,2 204,5 500,7 
Lämpö, kWh/m3 85 2,5 31,7 41,5 60,6 111,1 
Vesi, l/m2 90 1,5 161,6 243,4 408,1 3 424,7 
Vesi, l/m3 78 7,7 41,7 65,6 113,7 760,0 
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2.3 Sähkönhinta  

Vuosiraportissa toimijoita pyydetään raportoimaan myös ostosähkön kustannukset. Vain 
32 % toimipaikoista on raportoinut sähkön hintatiedot, joten tietojen perusteella laskettu 
keskihinta edustaa melko pientä määrää toimijoista. 

Raportoitujen tietojen perusteella vuonna 2012 ostetun sähkön keskihinta oli 
84,7 eur/MWh, eli sama kuin vuoden 2011 raportointitietojen perusteella. Pienin rapor-
toitu sähkönhinta oli 45 eur/MWh ja suurin oli 125 eur/MWh (Kuva 2).  
 
 

 

Kuva 2 Ostetun sähkön hinta (eur/MWh) sopimusyhteisöjen toimipaikoissa vuonna 
2012. Ostosähkön kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverottomana kokonais-
kustannuksena (sisältäen sähköveron ja siirtomaksut). 
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3 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sopimukseen liittyneet yhteisöt raportoivat vuosittain toimipaikka- tai toimipaikkaryhmä-
kohtaisesti energiansäästösyistä tehdyistä toimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulok-
set perustuvat yhteisöjen toimittamiin vuosiraportointitietoihin. Lähes kaikki sopimukseen 
liitetyistä toimipaikoista/toimipaikkaryhmistä raportoi vuoden 2012 tiedot.  

Toimijoiden raportoimat säästövaikutukset ovat energiakatselmuksissa (KAT-
toimenpiteet) tai toimijoiden muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja laskennalli-
sia energiansäästövaikutuksia sekä tuloksia muista investoinneista, joilla on ollut vaiku-
tusta energiatehokkuuteen (MI-toimenpiteet). Toimijat voivat raportoida myös niistä to-
teutetuista ympäristönsuojeluinvestoinneista (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta 
energiankäyttöön. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

• ES- ja KAT-toimenpide tarkoittaa, että kyseessä on joko pääosin tai osin 
energiansäästösyistä tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoita-
vissa energiansäästön osuus. 

• MI-toimenpide on muu kuin energiansäästösyistä toteutettu investointi, joka 
säästää energiaa. MI-luokitellun toimenpiteen investointikustannus laske-
taan sopimustoiminnan vuosiraportointia varten investoinnin arvioidun  
säästövaikutuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä energian hinnoilla 
takaisinmaksuaika on kolme vuotta.  

• YM on ympäristöinvestointi, jolla on vaikutusta energian käyttöön. Ympäris-
töinvestoinnin energiavaikutus on yleensä kulutusta lisäävä, jolloin "säästö" 
merkitään raportoinnissa negatiivisena. Energiansäästöä tuottavat ympäris-
töinvestoinnit voidaan yleensä kirjata energiansäästötoimiksi. 

 
Säästötoimenpiteet on lisäksi jaoteltu neljään eri luokkaan: toteutetut (T), päätetyt (P), 
harkittavat (H) ja ei toteutettavat toimenpiteet (E), jotka tässä raportissa on otettu huo-
mioon seuraavasti:  

• T toteutettu: kaikki sopimuskaudella 2011–2012 toteutetut toimenpiteet on 
otettu huomioon.  Ennen vuotta 2011 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu 
huomioon.  

• P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2013 tai joku muu tuleva vuosi. 

• H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki harkittaviksi ilmoite-
tut toimenpiteet.  

• E raportoitu, ettei toteuteta lainkaan: ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
 

Jos toimija ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutumi-
seen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. 
Toimijan osalta toimenpide siirtyy seurantajärjestelmän raportoinnin ns. keskeneräiset-
välilehdelle, jonka tiedot toimija voi myöhemmin täydentää. Kun raportoinnin edellyttä-
mät tiedot toimenpiteen osalta on täydennetty, ne otetaan seuraavan vuoden yhteen-
vetoraportissa huomioon.  
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3.2 Toimenpiteillä saavutetut tulokset 

3.2.1 Energiansäästötoimenpiteet ja -investoinnit 

Seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 6, Kuva 3) on esitetty yhteenveto toimitila-
yhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden yhteisöjen raportoimista toteutetuista, pää-
tetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä raportointivuodelta 2012, sekä yh-
teenveto koko kuluneen sopimuskauden tuloksista yhteensä. Muiden kuin energian-
säästösyistä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.2.2. 
 

 
Taulukko 6 Yhteenveto toimitilakiinteistöjen sopimusyhteisöjen vuonna 2012 raportoimis-

ta toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä, sekä koko so-
pimuskaudella 2011–2012 toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus  
yhteensä. 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Toteutettu 2011–2012 988 18,1 39,9 58,0 13,4 
            
2012           

Toteutettu  554 9,9 20,7 30,6 9,1 
Päätetty 257 6,4 10,1 16,5 2,1 
Harkitaan  377 9,1 11,3 20,3 4,3 
Päätetty ja harkittu yhteensä 634 15,5 21,3 36,8 6,4 

            
 
 

 

Kuva 3 Yhteenveto toimitilakiinteistöjen sopimusyhteisöjen raportoimista toteutetuis-
ta, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä ja niiden jakautumisesta 
lämmön ja polttoaineiden sekä sähkön säästöjen kesken.  

0

10

20

30

40

50

60

70

Sähkö Lämpö+pa

G
W

h/
a

       
 

Toteutettu Päätetty Harkitaan



 

12 

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneistä 21 toimijasta puolet eli 11 ( %) 
raportoi 2012 kaikkiaan 544 toteutettua toimenpidettä, joiden energiansäästövaikutus on 
yhteensä 30,6 GWh/a. Toteutuneesta säästöstä sähkön osuus on 9,9 GWh/a (32 %) ja 
lämmön+polttoaineiden osuus 20,7 GWh/a (68 %). Toteutettujen toimenpiteiden veden-
säästöksi oli raportoitu 5 781 m³/a. Lisäksi raportoitiin päätettyjä ja harkittavia toimen-
piteitä, joiden energiansäästövaikutus on yhteensä 21,3 GWh/a. 

Edellisvuoteen verrattuna toimenpiteiden määrä kasvoi 50 % ja kokonaissäästö oli 
lähes 40 % suurempi. 

On huomattava, että edellä esitetyt arvot eivät sisällä kaikkien raportoitujen toimen-
piteiden tietoja, sillä kaikille toteutetuksi raportoitujen toimenpiteiden energiansäästöille 
ei ole esim. ilmoitettu niistä aiheutuneita investointikustannuksia. Toimenpiteet joille ei 
ole ilmoitettu lainkaan energiansäästöä tai toteutusvuotta, on jätetty kokonaan pois tu-
losten käsittelystä. 

Raportoidut toimenpiteet jakaantuvat eri toimenpideluokkiin kuvissa esitetyllä taval-
la (Kuva 4). Selvästi suurin määrä toteutetuista säästötoimenpiteistä kohdistui ilman-
vaihtojärjestelmään (lämmön säästössä noin 60 % ja sähkössä noin 45 %). Käyttötek-
nisten toimenpiteiden merkitys on suurin sillä ne kattavat ilmanvaihtojärjestelmissä noin 
70 % lämmön ja noin 64 % sähkön säästöistä. Laiteinvestointeja edellyttävien toimenpi-
teiden osuus ilmanvaihtojärjestelmien säästöistä on viidesosa ja loput on toteutettu sää-
töteknisillä muutoksilla. 

Edellisvuoteen nähden säästöt ovat lisääntyneet erityisesti rakennusautomaatiossa 
ja lisäksi sähkön käytössä on saatu säästöjä käyttäjien toiminnan tehostamisella mm. 
kilpailujen avulla.  

Sopimustoiminnan toimialakohtaisille ekstranet-sivustoille kootaan luettelo toteute-
tuksi raportoiduista toimenpiteistä toimenpideluokittain. 

 
 

Lämmön ja polttoaineiden säästö 20,7 GWh/a Sähkön säästö 9,9 GWh/a 

  

Kuva 4 TETS toimijoiden raportoiman vuonna 2012 toteutetun energiansäästön jakau-
tuminen eri toimenpideluokkiin.  
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Toteutettujen toimenpiteiden investointikustannukseksi raportoitiin 9,1 milj. euroa eli 
lähes kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Vuosina 2011–2012 toteutetuilla toi-
menpiteillä yritykset säästävät vuosittain energiakustannuksissa yhteenlaskettuna noin 
4,1 milj. euroa (sähkön hinta 85 eur/MWh ja lämpö+polttoaineet 65 eur/MWh). Pääte-
tyiksi ja harkittaviksi ilmoitettujen toimenpiteiden investointikustannukseksi raportoitiin 
6,4 milj. euroa. 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 7) on koottu toimenpiteiden säästövaikutukset eri 
takaisinmaksuaikaluokissa. Taulukon luvuissa eivät ole mukana sellaiset raportoidut 
investointeja vaativat toimenpiteet, joille on ilmoitettu säästöt mutta ei investointeja tai 
takaisinmaksuaikaa. Tästä syystä yhteenlasketut arvot eivät ole samat kuin edellisessä 
taulukossa (Taulukko 6). 

Yli neljännes toteutuneesta sähkön ja reilu kolmannes lämmön ja polttoaineiden 
säästöstä toteutettiin ilman investointeja. Toimenpiteet olivat pääosin lämmityksen ja 
ilmanvaihdon käyntiaikamuutoksia sekä valaistuksen ja sähköisien lämmityksien ohjaus-
muutoksia tarpeen mukaisiksi.  

Säästön voimassaolon kannalta on huomattava, että käyttöteknisten toimenpiteiden 
elinikä on enintään 2 vuotta, mikäli toimenpiteitä ei aktivoida uudelleen. Ensimmäisenä 
kahtena vuonna raportoitujen käyttöteknisten toimenpiteiden osuus on reilu kolmannes 
kokonaissäästöstä. Tämä säästö ei todennäköisesti ole kokonaisuudessaan voimassa 
sopimuskauden lopussa.  

Vuoden 2012 lopussa 14 liittyjää (64 % liittyneistä) on raportoinut toteutettuja ener-
giansäästötoimenpiteitä. Näiden 14 liittyjän osuus kokonaistavoitteesta on 90 %.  
 

 
Taulukko 7 Vuosina 2011–2012 raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus 

eri takaisinmaksuaikaa kuvaavissa luokissa toimitilayhteisöjen toimenpide-
ohjelmassa. 

Takaisinmaksuaika Toimenpit. 
lkm 

Sähkön  
säästö 1) 

Osuus 
 säästetystä  

sähköstä 
Lämmön+pa  

säästö 1) 
Osuus 

 säästetystä 
lämmöstä+pa 

    GWh/a % GWh/a % 
            

Käyttötekniset toimenpiteet 397 5,06 28 % 14,14 35 % 
            
0 vuotta < TMA < 1 vuotta  99 1,32 7 % 3,80 10 % 
1 vuotta ≤ TMA < 2 vuotta  108 4,39 24 % 3,49 9 % 
2 vuotta ≤ TMA < 5 vuotta  137 3,72 21 % 6,71 17 % 
5 vuotta ≤ TMA < 10 vuotta  89 1,30 7 % 4,23 11 % 
10 vuotta ≤ TMA 113 1,06 6 % 3,43 9 % 

            
1) Taulukon luvuissa eivät ole mukana sellaiset toimenpiteet, jotka vaativat investointeja, mutta niitä ei 

ole raportoitu ja myös takaisinmaksuaika puuttuu. Tästä syystä yhteenlasketut arvot eivät ole täsmäl-
leen samat kuin aiemmassa säästöt yhteensä esittävässä taulukossa (Taulukko 6).  
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3.2.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit 

Vuonna 2012 muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (MI-toimenpiteitä), 
jotka kuitenkin vaikuttavat energiatehokkuuteen, raportoitiin toteutetuksi 182.  
Näiden toimenpiteiden energiansäästövaikutus on yhteensä 8,1 GWh/a, joka on lähes 
kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Investointikustannukseksi oli arvioitu 
13,8 milj. euroa (Taulukko 8). 

Lisäksi vuonna 2012 raportoitiin toteutetuksi kaksi ympäristöinvestointia (YM) joilla 
ei kuitenkaan ollut vaikutusta energiankulutukseen.  
 

 
Taulukko 8 Yhteenveto toimitilakiinteistöjen sopimusyhteisöjen vuonna 2012 raportoimis-

ta muista kuin energiansäästösyistä toteutetuista, päätetyistä ja harkituista  
toimenpiteistä (MI), sekä koko sopimuskaudella 2011–2012 toteutetut muut 
toimenpiteet (MI) ja niiden säästövaikutus yhteensä. 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Toteutettu 2011–2012 239 1,9 8,7 10,6 23,5 
            
2012           

Toteutettu  182 1,2 6,9 8,1 13,8 
Päätetty 11 0 0,15 0,31 0,68 
Harkitaan  0 0 0 0 0 
Päätetty ja harkittu yhteensä 11 0 0,15 0,31 0,68 
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4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

4.1 Sopimusvelvoitteet jatkuvalle parantamiselle 

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yhteisö sitoutuu energiansäästötavoitteiden li-
säksi toteuttamaan oman alansa toimenpideohjelmassa kuvattuja ns. jatkuvan paranta-
misen toimenpiteitä, joita ovat:  

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

 
Toimijalla on myös vuokralaisten energiankäyttöön ja kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon 
liittyviä sopimusvelvoitteita, joita ovat:  

• Vuokralaisten energiankäytön tehostaminen 
• Energiatehokkuuskriteerien sisällyttäminen kiinteistöhoidon ja ylläpidon tehtävä-

määrittelyyn ja sopimuksiin 
 

Lisäksi toimija pyrkii: 
• Uuden energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönottoon 
• Uusiutuvien energialähteiden käyttöön 

 
Toimijoiden sopimuksen mukainen energiatehokkuustoiminnan arviointi sisältää kaikkien 
toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumista, vaikutusten arviointia ja 
tarvittaessa sen perusteella tavoitteiden sekä suunnitelmien päivittämistä. Toimialaa 
koskevassa toimenpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu, mitä kukin edellä mainittu  
sopimusvelvoitteena oleva toimenpide tarkemmin pitää sisällään.  

Vuosiraportoinnissa seurataan em. sopimusvelvoitteena olevien ns. jatkuvan pa-
rantamisen toimenpiteiden toteutumista. On olennaista, että myös muihin kuin suoraan 
energiankäyttöä ja energiankäytön tehostamistoimia koskeviin sopimuksen toimeenpa-
non seurantaa tukeviin kysymyksiin saadaan vastaukset kattavasti. Tietojen karhuami-
selta vältytään, kun kaikki jatkuvan parantamisen tiedot ilmoitetaan huolellisesti  
raportointivaiheessa.  

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneet toimijat raportoivat jatkuvan pa-
rantamisen tiedot pääasiassa yhteisesti kaikille toimipaikoille ns. liittyjätason raportoin-
nissa, mutta tarvittaessa tiedot voi raportoida myös toimipaikkakohtaisesti. 

Ensimmäisenä sopimusvuonna toimijoilta edellytetään energiatehokkuustoiminnan 
vastuiden määrittelemistä sekä energiankäytön nykytilan toimipaikka- ja toimipaikka-
ryhmäkohtaista selvittämistä energialajeittain (sähkö, lämpö, polttoaineet) sekä veden 
kulutuksen selvittämistä. 

Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä toimijan on selvitettä-
vä mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä ja asetettava toimipaikka- ja toimipaikka-
ryhmäkohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet sekä laadittava aikataulu  
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kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämä 
tarkoittaa, että kaikilla 2011 liittyneillä yrityksillä tavoitteet pitäisi olla asetettuna vuoden 
2013 kuluessa. 

Luvuissa 4.2–4.6 on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoimista jatkuvaan pa-
rantamiseen liittyvistä tiedoista.  

 
 

4.2 Johtamisjärjestelmät 

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen yhtenä toiminnallisena tavoitteena on sisäl-
lyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi toimijan käytössä olevia tai 
käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edel-
lyttää johdon sitoutumista, pitkän aikavälin päämäärien ja tavoitteiden asettamista sekä 
niiden systemaattista toteuttamista ja seurantaa.  

Toimija pyrkii uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon aina kun se on 
taloudelliset, tekniset sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen perusteltua. 

Toimenpideohjelmaan liittyneistä 22 yrityksestä 19 yrityksellä on käytössä ympäris-
tö- ja/tai johtamisjärjestelmä (Kuva 5). Tilanne on parantunut selvästi, sillä tämä on 6 yri-
tystä enemmän kuin vuonna 2011. 
 

 

 

Kuva 5 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö TETS-liittyneillä 2012. 
 

 
Raportoitujen tietojen mukaan energiatehokkuus on sisällytetty ympäristö- tai johtamis-
järjestelmään 12 toimijalla, ts. kahdeksan toimijaa enemmän kuin edellisvuonna.  

Yksi toimija on sisällyttänyt myös uusiutuvan energian käytön edistämisen käytössä 
olevaan johtamisjärjestelmään.  

Järjestelmiä 
käytössä 86%

Järjestelmiä ei 
käytössä 9%

Ei raportoitu 5%
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Kuva 6 Energiatehokkuuden edistämisen sisältyminen johtamisjärjestelmiin  
TETS-liittyneillä vuonna 2012. 

 
 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmistä on eniten käytössä toimijoiden omia ei-sertifioituja 
järjestelmiä (Kuva 7). Raportoinnissa viisi toimijaa soveltaa GRI:ta (Global Reporting  
Initiative). Lisäksi kiinteistöihin ja käyttöön kohdistuvia ympäristöjärjestelmiä on käytössä 
useita: Promise, Green Lease, Green Office ja Leed. 
 

 

Kuva 7 TETS liittyneillä käytössä olevat ympäristö- ja johtamisjärjestelmät vuonna 
2012. 
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4.3 Energiankulutuksen ja energiakustannusten seuranta 

Energiankulutuksen seuranta on olennainen osa tavoitteellista energiankäytön hallintaa. 
Selvästi yleisin energiankulutuksen ja -kustannusten seurantajakso sopimusyhteisöjen 
toimipaikoissa on kuukausittainen seuranta (Kuva 8).  

Sähkönkulutuksen seuranta on vuorokausitasolla 32 %:lla ja lämmönkulutusta seu-
rataan vuorokausitasolla 4 %:lla toimipaikoista. Vuorokausitason seuranta on alentunut 
edellisvuodesta, jolloin se oli sähkönkulutuksessa 48 %:n tasolla ja lämmönkulutukses-
sakin 17 %. 

Energiakustannusten seuranta kuukausitasolla kattaa 88 % toimipaikoista. Omien 
ajoneuvojen polttoaineen seurantaa tehdään vuositasolla vain 2 %:ssa toimipaikoista. 
 
 

 

Kuva 8 Energiankulutuksen seurantajaksot TETS liittyneiden toimipaikoissa  
vuonna 2012. 

 
 

Suurin osa toimipaikoista seuraa energiankulutuksia (sähkö, lämpö, polttoaineet) ja  
energiakustannuksia kokonaiskulutuksena ja -kustannuksina (Kuva 9). Yleisimmät seuran-
takohteet ovat sähkö, lämpö ja energiakustannukset. Energiakustannuksien seurannassa 
kokonaiskulutuksia seuraa 82 % toimipaikoista, mikä on 30 % -yksikköä enemmän kuin 
edellisvuonna.   
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Kuva 9 Energiankulutuksen seurantataso TETS liittyneiden toimipaikoissa 

 vuonna 2012. 
 
 

Valtaosa toimipaikoista (91 %) seuraa energiatehokkuutta myös ominaiskulutusten avul-
la (Kuva 10). Indeksejä käyttää vain 2 % toimipaikoista ja muuta seurantaa 4 % toimipai-
koista.  
 

 

Kuva 10 Energiatehokkuuden seurantatavat TETS liittyneiden toimipaikoissa  
vuonna 2012. 
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4.4 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden toimijoiden yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa 
määrittää toimijakohtaiset ja tarvittaessa toimipaikka- tai toimipaikkaryhmäkohtaiset 
energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että toimija tai 
toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden tehostamisen toimitilayhteisöjen  
toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhenkilöt. Toimija 
laatii toimijakohtaisen energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman, jossa eritellään 
tavoitteet liittymisvaiheessa määritellyille toimipaikoille ja toimipaikkaryhmille. Tehosta-
missuunnitelma sisältää myös vuokralaisiin sekä kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdis-
tuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet. Toimija tarkistaa tehostamissuunnitelman vuosit-
tain ja päivittää sen tarvittaessa. 

Noin kahdella kolmasosalla toimijoista vastuuhenkilöt on nimetty. Ei-raportoineiden 
ja Ei-nimettyjen toimijoiden osuus oli yhteensä 32 %, mikä on 17 % -yksikköä pienempi 
kuin edellisvuonna (Kuva 11). 

 
 

 

Kuva 11 Vastuuhenkilöiden nimeäminen TETS toimijoilla vuonna 2012. 
 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman velvoitteiden 
mukaan tehdä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana eli vuoden 2013 helmikuu-
hun mennessä niillä toimijoilla, jotka liittyivät mukaan sopimuksen alkaessa helmikuussa 
2011. Raportoitujen tietojen perusteella tällä hetkellä tehostamissuunnitelman on laati-
nut kahdeksan toimijaa (kolme enemmän kuin edellisvuonna), joista neljä on myös jo 
päivittänyt sen raportointivuoden aikana (Kuva 12). 
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Kuva 12 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen TETS liittyjillä vuon-
na 2012. 

 

 
Neljä tehostamissuunnitelman laatinutta TETS liittyjää raportoi asettaneensa suunnitel-
massa toimipaikkakohtaiset, liittyjäkohtaiset sekä muun tason tavoitteet. Liittyjä- sekä 
muulla tasolla tavoitteet on määrittänyt kaksi toimipaikkaa ja toimipaikka- sekä muulla 
tasolla kolme toimipaikkaa. Lisäksi kolme toimipaikkaa on kirjannut säästötavoitteensa 
seurantajärjestelmään asti. 
 

 

4.5 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoite sopimusyhteisöille. Toimijan tulee järjestää henki-
lökunnalleen koulutusta siten, että henkilökunnalla on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa 
liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön. Toimija pitää 
henkilökunnan tietoisena asetetuista tavoitteista ja toimenpiteistä energiatehokkuuden 
jatkuvan parantamisen toteutumiseksi sekä tiedottaa saavutetuista tuloksista.  

Seurantavuonna viisi sopimukseen liittyneistä toimijoista järjesti henkilöstölle koulu-
tusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Tämä on neljä toimijaa vähemmän kuin 
edellisvuonna.  

Reilut 2/3 -osaa toimijoista on viestittänyt henkilöstölle tavoitteista ja energiatehok-
kuus on kriteerinä tulospalkkioissa viidellä toimijalla. Taloudellisen ajotavan koulutusta 
antoi seurantavuonna yksi toimija (Kuva 13).  
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Kuva 13 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus TETS toimi-
joilla vuonna 2012. 

 
 
Energiatehokkuussopimus on keskeisesti mukana viestinnässä suurimmalla osalla toi-
mijoista. Sopimustoiminnan tunnuksen hyödyntäminen ja maininta sopimustoiminnasta 
toimijan www-sivuilla on kuitenkin selvästi vähäisempää. Energiansäästöviikkoa vietti 
vuonna 2012 seitsemän toimijaa eli kolme enemmän kuin edellisvuonna (Kuva 14).  
 
 

 

Kuva 14 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä TETS toimijoilla 
vuonna 2012. 
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4.6 Suunnittelu ja hankinnat 

Toimenpideohjelman liittyneille toimijoille asettamissa velvoitteissa edellytetään energia-
tehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Toimija sisällyttää 
energiatehokkuuden osaksi hankintamenettelyjään siten, että osto-, vuokraus- sekä 
suunnittelu- ja investointitoiminnoissa otetaan huomioon hankintakustannusten lisäksi 
käytönaikaiset kustannukset ja käyttöikä. 

Kuva (Kuva 15) sisältää yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuu-
teen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan 
liittyneissä yrityksissä. 

Seurantavuoden raportoitujen tietojen perusteella kahdeksalla yrityksellä (vuonna 
2011 viidellä) on käytössä ohjeet suunnittelun energiatehokkuudesta ja kaksi on ne 
myös päivittänyt seurantavuoden aikana. Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä oh-
jeistus on käytössä viidellä (vuonna 2011 kahdella) sopimukseen liittyneellä toimijalla.  
 
 

 
Kuva 15 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

TETS liittyneillä vuonna 2012. 
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5 Vuokralaiset ja palveluntarjoajat 

Vuokralaisten energiankäytön tehostamiseksi toimija vastaa, että vuokralaiset saavat 
suunnitelmallista energiatehokkuutta edistävää tietoa ja käytön opastusta. Toimija pyrkii 
tukemaan vuokraustoimintaa ja vuokralaisyhteistyötä, jossa energiatehokkuuden jatkuva 
parantaminen on mukana. 

Tavoitteena on myös pyrkiä edistämään huoneisto (vuokra-ala) -kohtaiseen mitta-
ukseen perustuvaa energiankulutuksen seurantaa ja todelliseen kulutukseen perustuvan 
laskutuksen käyttöönottoa. 

Toimija pyrkii lisäksi toteuttamaan esimerkiksi energiatehokkuutta edistäviä vuokra- 
ja palvelusopimuskäytäntöjä sekä toimitilojen käytön tehostamiseen tähtääviä toimen-
piteitä. 

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma sisältää myös vuokralaisiin kohdistu-
vat toimenpiteet ja niiden tavoitteet (luku 4.4). 

Vuokralaisiin kohdistuvien toimien lisäksi toimija asettaa kiinteistöpalveluiden tehtä-
vämäärittelyissä, kilpailuttamisissa ja kiinteistönhoitosopimuksia tehdessään ko. yrityksil-
le velvoitteen osaltaan huolehtia siitä, että energiatehokkuussopimuksessa olevalle ra-
kennuskannalle on järjestetty kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja vastuutettu kiinteis-
tönhoito, joka luo edellytykset Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksesta tulevien 
energiatehokkuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toimija myös seuraa kiinteistönhoito-
sopimuksissa määriteltyjen energiatehokkuuteen liittyvien velvoitteiden toteutumista. 

Kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon liittyen toimija edistää kohdekohtaisen kuukausita-
son kulutusseurannan käyttöönottoa koko toimenpideohjelman kohteena olevassa toimi-
tilarakennuskannassa ja asettaa sen kattavuudelle tavoitteet. Kulutusseuranta käsittää 
liittyneen yhteisön energiansäästötavoitteeseen liittyvän lämmön, sähkön ja poltto-
aineiden sekä veden kulutuksen seurannan. 

Luvussa 4.4 mainittu energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma sisältää myös 
kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon kohdistuvat toimenpiteet ja niiden tavoitteet. 

 
 

5.1 Vuokralaiset 

Vuoden 2012 raportoinnin perusteella puolet sopimusyhteisöistä on huolehtinut siitä, 
että kuukausittaiset kulutustiedot ja kulutustietojen vertailu aiempiin kausiin on ollut 
vuokralaisten tiedossa ja 41 % siitä, että energia- ja vesikustannuksista on tiedotettu 
vuokralaisia. Tiedottaminen energia- ja vesikustannuksista on vuokralaisten suuntaan 
selvästi alentunut, sillä 2011 osuus oli 68 % toimijoista.   

Muita vuokralaisiin kohdistuvia toimenpiteitä ovat olleet koulutus, energia-
todistuksen pitäminen nähtävillä ja Green Lease toiminta sekä Energiansäästöviikon 
hyödyntäminen energia-asioiden viestimisessä vuokralaisille. Energiatodistuksien käyttö 
viestinnässä on selvästi lisääntynyt (Kuva 16). 
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Kuva 16 Vuokralaisiin kohdistuvat toimenpiteet TETS liittyneillä vuonna 2012. 
 

5.2 Palveluntarjoajat 

Vuoden 2012 raportoinnin perusteella kahdella kolmasosalla sopimukseen liittyneistä 
toimijoista energiankäytön tehostamistavoitteet on huomioitu kiinteistöpalveluita tarjoa-
vien yritysten tehtävänmäärittelyssä ja kiinteistönhoitosopimuksissa. Tämä on selvästi 
enemmän kuin edellisvuonna. Kilpailutuksessa energiankäytön tehostamistavoitteiden 
huomioinen, on vielä selvästi vähäisempää kuten edellisvuonna (Kuva 17). 
 

 

Kuva 17 Energiankäytön tehostamistavoitteiden huomioiminen kiinteistöpalveluita 
tarjoavien yritysten tehtävänmäärittelyssä, kilpailutuksessa ja kiinteistön-
hoitosopimuksissa vuonna 2012. 
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6  Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

6.1 Toimijoiden asettamat energiansäästötavoitteet 

Vuoden 2012 toimenpiteiden raportoinnin perusteella vuoden 2016 loppuun asetetun 
kokonaissäästötavoitteen saavuttaminen on jatkunut hyvin, sillä raportoitu toteutettuihin 
toimenpiteisiin perustuva säästö 58 GWh/a on 35 % vuoden 2016 kokonaistavoitteesta 
(Kuva 18, Taulukko 9). Toisaalta toteutuneessa säästössä oli mukana paljon lyhytvaikuttei-
sia toimenpiteitä, joiden säästövaikutus ei automaattisesti säily vuoteen 2016 asti. 
 
 

 

Kuva 18 Vuosittain raportoitu toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen säästö ja 
laskennallinen tavoitteen toteutumisen vaatima säästövauhti TETS liittyneillä. 

 
 

Kuvassa (Kuva 18) on esitetty miten sopimuksessa on kertynyt vuosittaista energiansääs-
töä vuosina 2011–2012. Palkeilla on kuvattu vuosittain toteutetuilla toimenpiteillä saavu-
tettu säästö ja viivalla kumulatiivinen energiansäästö. Vertailukohtana (katkoviivalla) on 
kuvassa esitetty tavoitteen mukaan tasaisella vauhdilla säästön toteutuminen vuoteen 
2016 mennessä noin 27 GWh/a. 

Säästötavoitteen saavuttamisen kannalta suurin haaste on sekä ylläpitää nyt saa-
vutettu vuotuinen säästö, että toteuttaa vuosittain tarvittavat uudet säästötoimenpiteet 
laajasti koko sopimustoimintaan liittyneessä kiinteistökannassa. Noin neljäsosa rapor-
toiduista säästöistä on ns. käyttöteknisiä toimenpiteitä, joiden osalta säästön elinikä 
ilman toimenpiteen aktivoimista on keskimäärin noin kaksi vuotta.  
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Taulukko 9 Energiansäästötavoitteen toteutuminen toimitilakiinteistöjen toimenpide-
ohjelmaan liittyneissä sopimusyhteisöissä.  

Tilanne 
vuoden 
lopussa 

Energiatiedot 
liittymisasiakirjoista 

Liittyneiden 
yhteenlaskettu    

tavoite 1) 
Säästetty energia: 
sähkö+lämpö+pa 

Säästöjen suhde 
tavoitteeseen 

  GWh GWh/a GWh/a 
% tavoitteesta 

saavutettu 
          

2012 2 575 164 58,00 35,4 % 
2011 2 389 144 27,35 19,0 % 

          

 
 
Raportoitujen tietojen perusteella lähes 70 % säästöistä on saavutettu viiden ison sopi-
musyhteisön toimesta, mutta toisaalta kaksi varsin isoa toimijaa ei raportoinut lainkaan 
säästötoimenpiteitä. Vuoden 2011–2012 raportointitietojen perusteella ns. tasaisen 
vauhdin taulukolla olevan säästön (noin 30 % säästötavoitteesta vuonna 2016) alapuo-
lelle jääneitä toimijoita oli yhteensä 12, mutta niiden osuus kokonaissäästötavoitteesta 
on yhteensä vain noin 10 %.  

Vuonna 2011–2012 toteutettujen toimenpiteiden vuotuinen kokonaissäästö 
58,0 GWh/a on noin 2,5 % vuoden 2012 kokonaisenergiankulutuksesta (2,3 % liittymis-
vaiheen kokonaisenergian kulutuksesta). Vuoden 2012 raportoitu energiankulutus oli 
kuitenkin noin 11 % pienempi kuin liittymisvaiheessa ilmoitettu. Tähän voivat vaikuttaa 
myös muutokset kiinteistökannassa ja energian hankinnassa.  

 
 

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. 
Vastuuhenkilöiden nimeäminen puuttuu 1/3 -osalta toimijoista, kun ensimmäisen rapor-
tointivuoden perusteella tämä puuttui vielä puolelta toimijoista. 

Kahdellatoista toimijalla on ympäristö- ja johtamisjärjestelmä sisällytetty johtamis-
järjestelmään eli kahdeksalla toimijalla enemmän kuin edellisvuonna. Ympäristö- ja joh-
tamisjärjestelmistä on eniten käytössä toimijoiden omia ei-sertifioituja järjestelmiä.  

Tavoitteena on edistää kohdekohtaisen kuukausitason kulutusseurannan käyttöön-
ottoa koko toimenpideohjelman kohteena olevassa toimitilarakennuskannassa ja asettaa 
tehostamissuunnitelmassa sen kattavuudelle tavoitteet. Kulutusseuranta käsittää toimi-
jan tavoitteeseen liittyvän lämmön, sähkön ja polttoaineiden sekä veden kulutuksen seu-
rannan.  

Raportoitujen tietojen mukaan selvästi yleisin energiankulutuksen ja kustannusten 
seurantajakso sopimusyhteisöjen toimipaikoissa on kuukausittainen seuranta ja vähin-
tään kuukausitason seuranta kattaa keskimäärin noin 80 % raportoineiden kiinteistökan-
nasta (luku 4.3). Valtaosa toimipaikoista 81 % seuraa energiatehokkuutta ominaiskulu-
tusten avulla. Myös energiakustannuksien seurannassa kokonaiskulutuksia seuraa 82 % 
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toimipaikoista, mikä on 30 % -yksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Kulutusseurannan 
kattavuus on siis entisestään parantunut.  

Seurantavuonna viisi sopimusyhteisöä järjesti henkilöstölle koulutusta energiate-
hokkuuteen liittyvissä asioissa, mikä on neljä toimijaa vähemmän kuin edellisvuonna. 
Lisäksi selvästi yli puolet toimijoista oli viestittänyt henkilöstölle tavoitteista ja energiate-
hokkuus on viidellä toimijalla kriteerinä tulospalkkioissa kuten edellisvuonna.  

Tehostamissuunnitelman on laatinut vuoden 2012 loppuun mennessä kahdeksan 
toimijaa eli kolme enemmän kuin edellisvuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden alus-
sa liittyneiden on sopimuksen mukaan laadittava tehostamissuunnitelma vuoden 2013 
alussa eli kahden vuoden sisällä liittymisestä. Raportoitujen tietojen perusteella kahdek-
salla yrityksellä on käytössä ohjeet suunnittelun energiatehokkuudesta. 

Alle puolet sopimusyhteisöistä on huolehtinut siitä, että kuukausittaiset kulutustie-
dot ja vertailu ovat olleet vuokralaisten tiedossa ja 41 % siitä, että energia- ja vesikus-
tannuksista on tiedotettu vuokralaisia. Tiedotus vuokralaisille on tältä osin alentunut 
viime vuoden tasosta selvästi. Toisaalta energiatodistuksen käyttö viestinnässä on  
lisääntynyt 

 Vuoden 2012 raportoinnin perusteella lähes 2/3 -osaa sopimusyhteisöistä on huo-
lehtinut siitä, että energiankäytön tehostamistavoitteet on huomioitu kiinteistöpalveluita 
tarjoavien yritysten tehtävänmäärittelyssä ja kiinteistönhoitosopimuksissa. Kilpailuttami-
sessa energiankäytön tehostamistavoitteet ovat mukana 1/5 -osalla yrityksistä.  
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7 Energiakatselmus- ja investointituet 

7.1 Energiakatselmustuki 

7.1.1 Energiakatselmustuki 2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on vuonna 2012 ollut kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 
40 % tuettavasta maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liitty-
neille pk-yrityksille1 tuki on ollut 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy 
kiinteistöihin kohdistuvissa katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teolli-
suuden katselmusmalleja käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perus-
teella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa määri-
tetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri katselmustyypeille.  

Vuoden 2013 tukilinjauksissa TEM on päättänyt edellisistä vuosista poiketen laa-
jentaa 50 %:n katselmustukimahdollisuuden kaikille mikro- ja pk-yrityksille. Laajennettu 
tuki on voimassa ministeriön vuoden 2013 tukilinjausten voimassaolon ajan. Vuoden 
2014 energiakatselmustuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Tuki haetaan 
siitä paikallisesta ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatsel-
muksen aloittamiseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 

 
 

7.1.2 Energiakatselmustuki toimitilakiinteistöjen sopimusyhteisöille  

Vuonna 2012 käynnistyi toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyen 27 kiinteistöi-
hin kohdistuvaa energiakatselmushanketta, joissa oli yhteensä 28 katselmuskohdetta. 
Katselmushankkeita käynnistyi vuonna 2012 siis yli kaksinkertainen määrä edellisvuoti-
seen verrattuna (9 hanketta vuonna 2011). Katselmuskohteita oli käynnistyneissä hank-
keissa kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna.  Kaikki käynnistyneet katselmukset 
olivat kiinteistökatselmuksia. 

Katselmushankkeille vuonna 2012 myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä 
noin 47 000 euroa. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2011 myönnetty tuki 
(62 000 euroa). 

Kuvassa (Kuva 19) on esitetty toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneille 
yhteisöille sopimuskaudella vuosittain myönnetty energiakatselmustuki ja tukea saanei-
den energiakatselmuskohteiden lukumäärä  

 
 
 
 

                                                 
1 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 
työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 
milj. euroa. 



 

30 

 

Kuva 19 Toimitilakiinteistöjen (TETS) toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyhtei-
söille vuosittain sopimuskaudella 2011–2012 myönnetty energiakatselmustuki 
ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain 
myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 

 
 

Taulukossa (Taulukko 10) on yhteenveto TEM:n toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan 
liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä energiakatselmustuesta vuonna 2012 sekä 
koko sopimuskaudella 2011−2012 yhteensä. Taulukossa on myös esitetty vastaavasti 
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien palvelualan toimenpideoh-
jelmiin liittyneiden yritysten energiakatselmustuet yhteensä sekä yksityisen palvelualan 
sopimukseen kuulumattomien yritysten ja yhteisöjen energiakatselmustuet. 
 
 
Taulukko 10 Energiakatselmustuki toimitilakiinteistöjen hankkeisiin vuonna 2012 sekä 

koko sopimuskaudella 2011−2012 yhteensä.  

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            
    lkm lkm eur eur 
            
  Toimitilakiinteistö (TETS) sopimusyhteisöt 27 28 117 710 47 076 

2012 Elinkeinoelämän palvelualan sopimukset 6 34 165 920 66 570 
  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 30 32 225 596 90 598 
            

            

Yhteensä 
2011–2012 

Toimitilakiinteistö (TETS) sopimusyhteisöt 36 49 273 010 109 196 
Elinkeinoelämän palvelualan sopimukset 18 50 364 390 150 435 
Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 60 74 457 624 183 376 
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7.2 Investointituki energiansäästöön 

7.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteis-
sa harkinnanvaraista investointitukea energiansäästöhankkeille. Energiatuen pääpaino 
on uuden energiaa säästävän ja uusiutuvia energialähteitä edistävän tekniikan käyt-
töönotossa. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset voivat tietyin edellytyksin 
saada energiansäästötoimiin kohdistuvaa investointitukea myös tavanomaisen tekniikan 
hankkeisiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sillä arvioidaan olevan hankkeen 
käynnistymiselle tärkeä merkitys. 

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2012 enimmillään 20 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaamiseksi välttämätön. 
Päästökauppalain soveltamisalan piirissä oleville laitoksille ei tukea myönnetä tavan-
omaisen tekniikan hankkeille, joissa päästöoikeuksilla on merkittävä taloudellinen vaiku-
tus hankkeen kannattavuuteen. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2012 oli maksimissaan 40 %, mutta 
käytännössä hankkeen koosta riippuen useimmiten 25–35 %. Tämä tuki koskee vain 
hankkeen uutta teknologiaa sisältävää osuutta ja ko. hankkeiden ns. tavanomaiseksi 
teknologiaksi arvioidulle osuudelle tukitaso on alempi määräytyen tavanomaisen tekno-
logian tuen mukaisesti.  

ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden tuki voi olla edellä olevassa kappalees-
sa esitettyä ns. tavanomaisen tekniikan tukea korkeampi, mikäli hakija on liittynyt ener-
giatehokkuussopimusjärjestelmään eli käytännössä enimmillään 25 %. 

Vastaavasti kuten energiakatselmustukea, myös investointitukea on haettava aina 
ennen hankkeen aloittamista. Tukihakemus toimitetaan pääsääntöisesti kohteen sijainti-
paikan mukaan määräytyvään paikalliseen ELY-keskukseen. Investointi katsotaan aloi-
tetuksi, kun sitä koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova 
tilaus. 

Edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen kohdistuvan inves-
tointituen tasot TEM määrittää vuosittain. Vuonna 2013 edellä mainittuihin tukitasoihin ei 
tullut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan vuoden 2013 investointitukien 
tukiehtoihin tuli joitain muutoksia koskien säästöinvestointien takaisinmaksuaikoja, nii-
den kokoa ja ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden hakijaa. Vuoden 2013 tukilinja-
usten mukaisesti koroton takaisinmaksuaika investointituen kohteena olevalle energian-
säästötoimenpiteelle on oltava yli 3 vuotta. Lisäksi takaisinmaksuajan ollessa 3–5 vuot-
ta, suurilta yrityksiltä edellytetään hakemukseen selvitys, jossa on esitetty investoinnin 
kannattavuus tuen kanssa ja ilman sekä tuen tarvetta koskevat kirjalliset perustelut. 
Tuettaville hankkeille ei myöskään edellisen vuoden tapaan ole enää määritetty tuetta-
van hankkeen ylärajaa ja ESCO-palvelulla toteutettavassa hankkeessa ei ESCO-yritys 
enää voi olla tuen hakijana.  

Vuoden 2013 investointitukia koskevat tukilinjaukset ja linkit tukihakemuksiin löyty-
vät laajemmin Motivan verkkosivulta2 TEM energiakatselmus- ja investointituet 2013. 
Vuoden 2014 energiatuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

 
  

                                                 
2 www.motiva.fi/ Toimialueet/ Energiakatselmustoiminta/ TEM tukemat energiakatselmukset/ 
Katselmus ja investointituet  

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet
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7.2.2 Investointituki toimitilakiinteistöjen sopimusyhteisöille 

Vuonna 2012 käynnistyi TETS toimenpideohjelmaan liittyneissä yrityksissä 13  
energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tavanomaisen tekniikan inves-
tointitukea saanutta hanketta. Investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä 
reilu 777 000 euroa ja siihen liittyneet investoinnit noin 3,2 milj. euroa. 

Taulukossa (Taulukko 11) on yhteenveto TEM:n Kiinteistöalan energiatehokkuus-
sopimuksen toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmaan liittyneille toimijoille myöntämästä 
investointituesta energiansäästöinvestointeihin vuonna 2012. Taulukossa on myös esi-
tetty vastaavasti yhteensä elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluviin 
palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden investointituet sekä kunta-alan sopimuksiin 
liittyneille myönnetyt investointituet vuonna 2012 sekä yhteensä koko sopimuskaudella 
2008−2012.  
 

 
Taulukko 11 Investointituki energiansäästöön kiinteistöalalla sekä yhteensä elinkeino-

elämän yksityisen palvelualan toimenpideohjelmissa ja kunta-alan  
sopimuksissa. 

Sopimusalue 2012 2008–2012 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Kiinteistöala/Toimitilat 13 777 514 17 1 082 494 
Kunta-ala/KEO 15 580 228 37 2 275 090 
Kunta-ala/KETS 31 3 288 920 88 11 506 430 
Yksityinen palveluala 22 605 240 80 3 613 185 
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8 Painopisteet jatkossa 

Ensimmäisenä raportointivuonna 2011 toteutetuilla toimenpiteillä saavutettu vuosittainen 
säästö 58,0 GWh/a on hyvällä tasolla, sillä se kattaa 35 % vuodelle 2016 asetetusta 
kokonaissäästötavoitteesta.  
Lähes 70 % säästöistä on saavutettu viiden ison sopimusyhteisön toimesta. Säästöta-
voitteen alapuolelle jääneitä toimijoita oli vielä yhteensä 12, mutta niiden osuus koko-
naissäästötavoitteesta on laskenut noin 10 % tasolle. Suurin haaste jatkossa on ylläpi-
tää nyt saavutettu vuotuinen säästö ja toteuttaa vuosittain uusia säästötoimenpiteitä 
laajemmin koko sopimustoimintaan liitetyssä rakennuskannassa.  

Raportointiaste on pysynyt erinomaisen korkeana (99,7 %). Myös tietojen toimitta-
misen tarkkuus on parantunut. Toisaalta raportoinnissa on mukana vielä isoja toimenpi-
dekokonaisuuksia, joiden raportointi edellyttää jakamista toimenpiteisiin. Jatkossa tul-
laan kiinnittämään enemmän huomiota käyttöteknisiin toimenpiteisiin, joiden voimassa-
oloaika on enintään 2 vuotta. Tällaisten toimenpiteiden arvioitu säästövaikutus vuoden 
2012 lopussa on noin 19 GWh/a ja säästövaikutuksen jatkuminen edellyttää niiden akti-
voimista. 

Vuoden 2012 kokonaisenergian kulutus oli 11 % alempi verrattuna liittymis-
asiakirjoihin. Syynä tähän voivat olla liittymisasiakirjan kulutustiedoissa mahdollisesti 
olevat poikkeamat verrattuna vuosiraportointiin. Onkin tärkeää, että toimenpideohjelman 
piirissä oleva energiankäyttö ja sitä vastaava kiinteistökanta ovat jatkuvasti ajan tasalla. 
Kiinteistökannassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset voidaan ottaa huomioon vuosi-
raportoinnissa sitä mukaan, kun niitä toteutuu.  

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

 
  



 

34 

9 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopimus-
toiminta  

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan joulukuussa 2012. Se korvaa energiapal-
veludirektiivin (ESD) ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin (CHP) 
sekä muutaman kohdan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä.  

Osana EED:n toimeenpanoa jäsenvaltiot määrittivät direktiivin vaatimat omat kan-
salliset energiatehokkuustavoitteensa keväällä 2013 (artikla 3). Suomen osalta tavoite 
vastaa vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa määritettyä energian loppukulutusta 
vuonna 2020. EED sisältää lisäksi sitovan energiansäästötavoitteen (artikla 7), jonka 
laskenta on käynnissä ja jonka toimeenpanossa keskeisenä elementtinä on Suomessa 
suunniteltu olevan energiatehokkuussopimusjärjestelmämme. Artiklan 7 edellyttämään 
sitovaan energiansäästötavoitteeseen sisältyy energiapalveludirektiivistä poiketen myös 
päästökaupan piirissä olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teolli-
suuden toimenpideohjelmaan liittyneiden energiankäyttö.  

Nykyiset energiatehokkuussopimuksemme sopivat periaatteiltaan hyvin EED:n ar-
tiklan 7 hyväksymiin politiikkatoimiin, eikä direktiivi edellytä niihin merkittäviä muutoksia. 
Jo nyt mm. energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvä vuosittainen raportointi palvelee 
EED:n seurantatarpeita. Jos mahdollisia muutostarpeita nousee esiin, voidaan niitä käsi-
tellä energiatehokkuussopimusten jatkokaudesta neuvoteltaessa. 

Uudessa direktiivissä artiklaan 7 liittyvä säästötavoite on määritetty kumulatiivisena 
ja siinä laskennassa säästötoimet ovat tavoitteen saavuttamisen kannalta sitä arvok-
kaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty EED:n voimassaoloaikana. Tämä tarkoittaa, että 
nykyisen sopimusjakson kolmen viimeisen vuoden (2014–2016) säästöjen on arvioitu 
EED.n toimenpanoa valmisteltaessa kattavan noin kaksi kolmasosaa vuonna 2020 vaa-
dittavasta artiklan 7 edellyttämästä sitovasta säästötavoitteesta. Tästä johtuen nykyisen 
sopimuskauden lopulla säästötoimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen ja raportointi on 
todella tärkeää. 

EED on toimeenpantava kansallisesti vuoden 2014 kesäkuun alkuun mennessä. 
Energiatehokkuussopimukset toimivat meillä hyvin, joten nykyinen vuonna 2016 päätty-
vä sopimuskausi kannattaa viedä suunnitellusti loppuun. Tavoitteena on kuitenkin jo 
syksyllä 2013 allekirjoittaa nykyisen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
(puitesopimus) allekirjoittaneiden liittojen kanssa aiesopimus, jossa elinkeinoelämä si-
toutuisi tavoittelemaan EED:n mukaista kumulatiivista energiansäästöä ja neuvottele-
maan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta. Aiesopimuksessa TEM 
pyrkisi uutta sopimusjaksoa koskien varmistamaan sopimukseen liittyvien tukien jatku-
misen. Uusista energiatehokkuussopimuksista tai nykyisten jatkoajasta neuvottelut aloi-
tettaisiin vuonna 2015. Uusi sopimuskausi tai nykyisen sopimuksen jatkokausi ulottuisi 
vuoteen 2020 tai mahdollisesti pidemmällekin ja se voisi käynnistyä kattavasti vuoden 
2017 alussa. 
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Liitteet 

Liite 1.  Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan (TETS) liittyneet 
yritykset 2012 loppuun mennessä 
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Liite 1 Toimitilakiinteistöjen 
toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset  

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan 
(TETS) liittyneet yhteisöt 31.12.2012, mukana myös yksi vuoden 2013 alussa elinkei-
noelämän yleisen palvelun toimenpideohjelmasta TETS piiriin siirtynyt yhteisö joka ra-
portoi jo vuoden 2012 tiedot. 
 
Aalto Yliopistokiinteistöt Oy 
Aberdeen European Balanced Property Fund 
Aberdeen Property Fund Finland I Ky (APFF) 
Aberdeen Property Funds Sicav-Fis Pan Nordic 
Aberdeen Property Nordic Fund I Sicav 
Citycon Oyj 
Exilion Real Estate 1 Ky 
Kauppakeskus H-talo = Kiint. Oy Kuopion Haapaniemenkatu 20 
Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
Keva 
Koy Malmin Asematie 6 
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy 
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 
Puolustushallinnon rakennuslaitos 
Senaatti-kiinteistöt 
Sponda (Sponda Oyj ja Sponda Kiinteistöt Oy) 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
Technopolis Oyj 
 

 

 

Lisätiedot:  

 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kiinteistoala/ 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/sopimusalat/kiinteistoala/
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