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Alkusanat 

Vuonna 2007 päättyneen kuntien energiansäästösopimuskäytännön jatkoksi allekirjoitet-
tiin 4.12.2007 työ- ja elinkeinoministeriön (tuolloin kauppa- ja teollisuusministeriö), Suo-
men Kuntaliiton ja Motiva Oy:n välillä puitesopimus kuntasektorin energiatehokkuusso-
pimus- ja energiaohjelmakäytännöstä kaudelle 2008–2016. 

Kuntien energiatehokkuussopimukseen oli vuoden 2008 lopussa liittynyt 29 kau-
punkia ja 10 kuntayhtymää. Energiaohjelmaa koskevat vastaavat luvut ovat 13 kuntaa ja 
2 kuntayhtymää.  

Tämä raportti perustuu tietoihin, jotka kuntien energiatehokkuussopimukseen ja 
energiaohjelmaan liittyneet kunnat ja kuntayhtymät olivat toimittaneet Motivan ylläpitä-
mään energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään, sekä Kuntaliiton rakennus-
kannan energiankulutuksen seurantajärjestelmään toimitettuihin lämmön-, sähkön- ja 
vedenkulutustietoihin. Raportissa esitetään yhteenveto sopimus- ja ohjelmakuntien ra-
portoimista kulutustiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja energiatehokkuuden jatku-
van parantamisen toteuttamiseen liittyvistä muista toimenpiteistä. 
 
 
 
 
 
Helsingissä joulukuussa 2009 
 
 
Motiva 
Seppo Silvonen 
Saara Elväs 
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Tiivistelmä  

Tässä raportissa esitetään yhteenveto kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja 
energiaohjelmaan (KEO) liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien Motivan ylläpitämään ener-
giatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään sekä Kuntaliiton ylläpitämään rakennus-
kannan energiankulutustilastoon toimittamista tiedoista koskien vuotta 2008. 

Ensimmäisen sopimusvuoden 2008 loppuun mennessä energiatehokkuussopimuk-
seen oli liittynyt 29 kaupunkia/kuntaa ja 10 kuntayhtymää, energiaohjelmaan 13 kuntaa ja 
2 kuntayhtymää. Lisäksi vuoden 2009 alussa energiatehokkuussopimukseen liittynyt Vaa-
san kaupunki raportoi myös vuoden 2008 tiedot. Raportoinnin kattavuus KETS-puolella oli 
80 % ja KEO-puolella 60 % raportoinnin lopulta sulkeuduttua ensimmäisenä vuonna vasta 
syyskuussa. Raportoinnin kattavuutta pienentää osittain se, että jotkut liittyivät järjestel-
mään vasta vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Vuoden 2008 alusta asti mukana oli vain 
12 kaupunkia ja neljä kuntayhtymää. KEO-liittyneitä oli tuolloin vain kaksi. Jatkossa vuosi-
raportointitietojen tulee olla toimitettuina sopimusten seurantajärjestelmään ja rakennus-
kannan energiankulutustietojen osalta Kuntaliiton ylläpitämään rakennuskannan energian-
kulutustilastoon sopimuksen mukaisesti kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 
Tavoitteena vuosiraportoinnissa on 100 %:n kattavuus. 

Sopimukseen ja ohjelmaan liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien raportoitu rakennus-
ten energiankäyttö vuonna 2008 oli yhteensä 4 464 GWh, josta sähkön osuus 1 181 GWh 
(26 %) ja lämmön sekä polttoaineiden yhteensä 3 283 GWh (74 %). Kaikkien Suomen 
kuntien rakennuskannan lämmön ja polttoaineiden kulutus on n. 8 300 GWh/a ja sähkön-
kulutus n. 3 500 GWh/a. Raportoitu lämmön- ja polttoaineiden kulutus on näin ollen 
n. 39 % ja sähkönkulutus n. 34 % kuntien vastaavista kokonaiskulutuksista. 

Vuonna 2008 toteutetuiksi raportoiduilla 21 energiansäästötoimenpiteellä saavute-
tuksi arvioitu kokonaissäästö on 1 281 MWh/a, josta sähkön osuus on 488 MWh/a (38 %), 
lämmön ja polttoaineiden osuus 793 MWh/a (62 %). Näiden toimenpiteiden raportoidut 
investointikustannukset olivat noin 22 000 euroa. Kuntien omaan energiankäyttöön koh-
distuneiden toimenpiteiden lisäksi, on yksi kaupunki raportoinut rakennusvalvonnan ohja-
ukseen liittyvän toimenpiteen. Tällä muuhun kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdis-
tuvalla toimenpiteellä säästetään kaupungin alueella käytettävää lämmitysenergiaa 
21 504 MWh. 

Edellä olevien lisäksi raportoiduista päätetyistä ja harkittavista toimenpiteistä laskettu 
säästöpotentiaali oli yhteensä 35 743 MWh/a, josta sähkön osuus on 7 900 MWh/a (22 %) 
ja lämmön ja polttoaineiden osuus 27 732 MWh/a (78 %). Näihin toimenpiteisiin tarvitta-
viksi investoinneiksi raportoitiin 3,62 milj. euroa. Vuonna 2008 toteutuneet säästöt vastaa-
vat 0,03 % liittyneiden energiankäytöstä. Suuren, toteuttamistaan odottavan toimenpide-
joukon taustalla ovat kaikkien raportointiin mennessä tehtyjen energiakatselmusten tuot-
tamat suositukset.  

Muita kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet) raportoitiin 
vain kolme, kaikki KETS-alueelta, yhteensä 2 359 MWh/a. Niiden sähkönsäästövaikutuk-
seksi on arvioitu 1 079 MWh/a, lämmön ja polttoaineiden säästövaikutukseksi 1 280 MWh/a. 
Investointitarve oli 0,4 milj. euroa. 

KETS- ja KEO-kuntien ja -kuntayhtymien yhtenä velvoitteena on nimetä energiavas-
tuuhenkilöt sekä selvittää oma energiankäyttönsä ensimmäisen sopimusvuoden aikana. 
Seuraavina sopimusvuosina niiden tulee toteuttaa ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.  
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu kuntasektorin energiatehokkuussopimukseen ja -ohjelmaan 
liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien ensimmäiseltä sopimusvuodelta 2008 raportoimat 
tiedot. Tiedot koostuvat pääosin 28–30 KETSiin liittyneen kaupungin/kunnan ja 4–7 kun-
tayhtymän, vastaavasti 7–8 KEO-kunnan/-kaupungin ja yhden KEO-kuntayhtymän toi-
mittamista tiedoista. Raportoinnin kattavuuden määrittelyä vaikeuttaa raportointitietojen 
saanti kahdesta eri lähteestä (seurantajärjestelmä ja kuntaliiton kulutustilastot) sekä 
paikoitellen raportoitujen tietojen puutteellisuus. Kahdeksan kaupunkia/kuntaa/kunta-
yhtymää ei toimittanut raportointitietoja lainkaan.  
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus  

Vähimmäistavoitteena on saada asukasluvuilla mitattuna KETS- ja KEO-sopimusten 
yhteinen kattavuus yli 60 %:iin vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta vapaaehtoisen 
sopimusmenettelyn voidaan katsoa toimivan tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2008 lo-
pussa KETSiin ja KEOon liittyneiden yhteinen kattavuus oli noin 48 %, tämän raportin 
laatimishetkellä marraskuussa 2009 jo noin 58 %.  

Kuntasektorin palvelurakennuskannan tilavuus1 on 123 milj. m3, KETS- ja KEO-
liittyneiden 59,36 milj. m3. Rakennuskannan tilavuudella mitattuna KETS- ja KEO-
liittyneiden yhteinen kattavuus oli noin 47 % vuoden 2008 lopussa ja marraskuussa 
2009 noin 53 %.  

 
KEO liittyneet

2 %

KETS liittyneet
45 %

Ei sopimustoiminnassa
53 %

 
 

Kuva 1  KETS- ja KEO-liittyneiden kattavuus vuoden 2008 lopussa kuntasektorin  
palvelurakennuskannan rakennustilavuudella mitattuna. 

 

                                                 
1 Kuntien rakennuskanta 2005, Kuntaliito 2006 
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1.2 Vuosiraportoinnin toteutus  

Kuntasektorin sopimusten ja ohjelmien ensimmäinen vuosiraportointi toteutettiin käyttä-
mällä uutta internet-pohjaista seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmän käyttöönotto 
myöhästyi suunnitellusta ja se avautui kuntasektorin osalta huhtikuun alussa. Tästä joh-
tuen raportoinnin aikataulua siirrettiin sopimuksen mukaisesta huhtikuun lopusta touko-
kuun puoleen väliin.  

Tietojen raportointi kunnista ei kuitenkaan tapahtunut odotetusti ja tällä ensimmäi-
sellä kerralla raportoinnin takarajaa siirrettiin useaan kertaan. Loppujen lopuksikaan 
raportointiaste ei noussut lähelle tavoiteltua 100 %:n tasoa. Viimeisimmän, ennen kesä-
lomia sähköpostilla tehdyn tietojen karhuamisen ja vastauspyynnön jälkeen Motiva otti 
vielä puhelimitse yhteyttä kuntiin, jotka eivät olleet raportoineet ajoissa, pyrkien selvittä-
mään viivästymisen syitä ja kehottaen mahdollisimman pikaiseen toimittamiseen. 

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkastettiin. Mikäli raportointitiedot oli-
vat puutteelliset tai virheelliset, lisäyksiä ja korjauksia pyydettiin. Se, että tiedot ovat 
oikein ja mahdollisimman täydelliset, on koko raportoinnin kattavuuden ja luotettavuuden 
kannalta erittäin tärkeää sekä kunnille/kuntayhtymille että myös kansallisella tasolla teh-
tävän raportoinnin ja sopimusjärjestelmän toimivuuden ja vaikutusten arvioinnin vuoksi. 

Jatkossa on tärkeää, että kaikki liittyneet raportoivat vuosittain sopimuksen mukai-
sesti kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Rakennusten energiankäyttötiedot 
toimitetaan Kuntaliittoon sen Kulutustilasto-lomakkeella, koska ne tiedot siirretään ensi-
sijaisesti Kuntaliiton tilastosta. Kaikki muut sopimustoimintaan liittyvät seurantatiedot 
raportoidaan suoraan Motivan ylläpitämään seurantajärjestelmään, johon kaikille liitty-
neille on toimitettu henkilökohtaiset tunnukset. Vuosiraportointi on yksi olennainen osa 
sopimuksen toimeenpanoa ja liittyneille asetettuja velvoitteita. 
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2 Energiakatselmus- ja investointituet 

2.1 Energiakatselmustuki 

Energiakatselmustuki 2008 

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee ns. Motiva-mallisia energiakatselmuksia ja -analyysejä. 
Tuki on kaikille kohteille ja hakijoille 40 % tuettavan maksimikustannuksen ylärajasta, 
joka määräytyy kaikissa kuntasektorin kohteissa rakennustilavuuden perusteella. Mak-
simikustannukset määritetään TEMin vuosittain päivittämän energiakatselmustoiminnan 
yleisohjeen perusteella. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan 
liittyneille tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi energiatehok-
kuussopimuksiin liittyneille kunnille tuki uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin on enin-
tään 60 %. Tuki on aina haettava ennen hankkeen toteutuksen käynnistämistä.  

Energiakatselmustukea haetaan katselmuskohteen sijaintipaikan mukaan määräy-
tyvästä TE-keskuksesta. Jos hanke sisältää useita katselmuskohteita, jotka sijaitsevat 
eri TE-keskusten alueella, tukihakemus käsitellään hakijan kotipaikkaa lähinnä olevassa 
TE-keskuksessa.  
 

KETS- ja KEO-kunnille ja -kuntayhtymille myönnetty energiakatselmustuki  

Vuonna 2008 kuntasektorin energiatehokkuussopimuksessa tai -ohjelmaan liittyneissä 
kunnissa ja kuntayhtymissä käynnistettiin 12 energiakatselmushanketta. Näille myönnet-
ty energiakatselmustuki oli yhteensä vähän alle 100 000 euroa. Näiden hankkeiden 
osuus kuntasektorilla yhteensä käynnistetyistä energiakatselmushankkeista vuonna 
2008 oli 71 % katselmushankkeiden lukumäärällä ja 79 % katselmustuella mitattuna.  

Kaikkien kuntasektorin sopimusjärjestelmän piirissä käynnistettyjen katselmusten 
määrä oli vuonna 2008 kohteiden lukumäärällä mitattuna jonkin verran suurempi kuin 
vuonna 2007 ja tuen määrällä ja rakennustilavuudella mitattuna selvästi suurempi. Vielä 
ei saavutettu kaudella 2003–2007 vuosittain keskimäärin käynnistyneiden hankkeiden 
volyymejä, mutta jatkossa toivottavasti päästään taas uuden sopimustoiminnan kautta 
ko. ajanjaksolla saavutettuihin volyymeihin. Huomattava on kuitenkin, että useissa so-
pimustoiminnassa mukana olevissa kunnissa on jo tehty paljon energiakatselmuksia ja 
painopiste siirtyy jatkossa merkittävästi monella liittyneellä seurantakatselmuksiin. 

KETS-sopimuksessa sopimusvelvoitteena olevia uusiutuvan energian kuntakatsel-
muksista tehtiin vuonna 2008 yksi tukipäätös kuntaan, joka on liittynyt KEO-
sopimukseen. Yksikään KETS-liittyjä ei ole käynnistänyt uusiutuvan energian kuntakat-
selmusta vuoden 2008 aikana. Aiemmin edellisellä sopimuskaudella yksi KETS-
sopimukseen liittynyt kaupunki on teettänyt uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. 
Rakennuksiin kohdistuvia energiakatselmuksia ei taas KEO-sopimukseen liittyneillä 
käynnistynyt yhtään vuonna 2008.  

Taulukossa 1 on TEMin myöntämä energiakatselmustuki vuonna 2008 kuntasekto-
rin energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja energiaohjelmaan (KEO) liittyneille sekä 
myös koko kuntasektorille yhteensä. Kuntasektorin hankkeissa yhteensä ovat siis mu-
kana muutkin kuin sopimuskunnat ja -kuntayhtymät. Taulukossa esitetään vertailun 
vuoksi myös keskimääräinen vuosittainen energiakatselmustuki elinkeinoelämän ener-
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giatehokkuussopimukseen liittyneille yksityisen palvelusektorin ja keskisuuren teollisuu-
den sopimusyrityksille kaudella 2003–2007 sekä vuonna 2007.  

 
 

Taulukko 1 Energiakatselmustuki kuntasektorin hankkeisiin keskimäärin vuositasolla 
jaksolla 2003–2007 sekä vuosina 2007 ja 2008. 

 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Rakennus- 
tilavuus 

Hankkeiden
kust. 

Hankkeiden
tuki 

              
    lkm lkm milj. m3 eur eur 
              

Kuntasektori ESS1 22 110 1,956 388 280 193 765 
Kuntasektori kaikki yhteensä3 27 127 2,148 442 433 215 859 
Uusiutuvien kuntakatselmus/ESS2 1 1 – 25 200 12 600 
Uusiutuvien kuntakatselmus/ei ESS 4 4 – 32 500 15 450 

Keskimäärin  
vuodessa  
2003–2007 

  
            
Kuntasektori ESS1 6 15 0,569 78 850 38 880 
Kuntasektori kaikki yhteensä3 13 37 0,757 148 565 66 750 
Uusiutuvien kuntakatselmus/ESS 0 0 – 0 0 
Uusiutuvien kuntakatselmus/ei ESS 1 1 – 14 600 5 840 

2007 
  

            
KETS3 11 26 1,104 182 970 91 420 
KETS/Uusiutuvien 
kuntakatselmus 0 0 – 0 0 
KEO3 0 0 0 0 0 
KEO/Uusiutuvien kuntakatselmus 1 1 – 12 100 7 260 
KETS+KEO yht.3 12 27 1,104 195 070 98 680 
Kuntasektori kaikki yhteensä3 17 42 1,267 258 985 125 210 
Uusiutuvien kuntakatselmus kaikki yht.  1 1 – 12 100 7 260 
Keskisuuret TE sopimusyritykset yht. 42 44 – 936 511 380 770 
Palvelualan sopimusyritykset yht. 20 33 1,701 210 840 89 250 

2008 
  

            
1 ESS = energiansäästösopimukseen 1997–2007 kuuluneet, ei sisällä uusiutuvien kuntakatselmuksia 
2 Vain yksi hanke vuonna 2003, joka kohdistui kaupunkiin, joka on liittynyt nykyisin KETS-sopimukseen, eli siis ole keskiarvo 
kaudella 2003–2007 
3 Ei sisällä uusiutuvien kuntakatselmuksia, jotka erikseen omilla riveillään  

 
 

2.2 Investointituki energiansäästöön 

Investointituki energiansäästöhankkeille 2008 

Kuten edelliselläkin sopimuskaudella, työ- ja elinkeinoministeriö myöntää harkinnanva-
raista investointitukea energiansäästöhankkeille. Energiatuen pääpaino on uuden, ener-
giaa säästävän ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän tekniikan käyttöön-
otossa. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet kunnat ja kuntayhtymät voivat kuitenkin 
saada tietyin edellytyksin energiansäästötoimiin kohdistuvaa investointitukea ministeriön 
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myös tavanomaisen tekniikan hankkeisiin. 
Tuen suuruus määräytyy aina hankekohtaisesti.  
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Vuonna 2008 tuki uuden teknologian hankkeille oli enintään 40 %, käytännössä 
25–40 % hankkeen koosta riippuen. Ko. tuki koskee vain hankkeen uutta teknologiaa 
sisältävää osuutta. Tavanomaisten säästöinvestointien tukiprosentti oli 2008 enintään 
15–20 % investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Sekin myönnettiin vain investoinnin 
sille osuudelle, joka on energiansäästöön aikaansaamiseksi välttämätön. 

ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden tuki oli edellä esitettyä ns. tavanomai-
sen tekniikan tukea korkeampi, mikäli hakija oli liittynyt energiatehokkuussopimusjärjes-
telmään, eli käytännössä enimmillään 20–25 %. Muiden kuin energiatehokkuussopi-
muksiin liittyneiden kohteissa ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden tuki oli enin-
tään 15 %. Myös ESCO-yritys saattoi olla tuen hakijana. 

Kuten energiakatselmustukea niin myös investointitukea on haettava aina ennen 
hankkeen toimeenpanon aloittamista. 

TEM määrittää tukitasot vuosittain ja vuoden 2009 osalta tavanomaisen tekniikan 
energiansäästöinvestointien ja ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden tuet ovat noin 
5 %-yksikköä vuoden 2008 tasoa korkeammat. Myös muutamia muita myöntämisen 
perusteena olevia ehtoja muutettiin vuonna 2009. 

 

KETS- ja KEO-kunnille ja -kuntayhtymille myönnetty investointituki  

Vuonna 2008 kuntasektorilla käynnistyi kolme hanketta, joille myönnettiin TEMin inves-
tointitukea. Tuki oli yhteensä reilut 150 000 euroa. Kaikki olivat KETSiin liittyneiden kun-
tien hankkeita. Sopimuskuntien hankkeita on parina viime vuonna ollut vähän aiempiin 
vuosiin verrattuna. 

Taulukossa 2 esitetään TEMin kuntasektorin sopimusosapuolille myöntämä inves-
tointituki vuonna 2008. Taulukossa esitetään vertailun vuoksi myös keskimääräinen 
vuosittainen investointituki yksityisen palvelusektorin energiansäästöhankkeisiin kaudel-
la 2003–2007 sekä vuonna 2007. Lisäksi taulukossa näkyy vertailutietona tuki yksityisen 
palvelualan ja keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksille ja -yhteisöille.  

 
 

Taulukko 2 Investointituet kuntasektorin, yksityisen palvelusektorin ja keskisuuren  
teollisuuden energiatehokkuushankkeisiin keskimäärin vuositasolla jaksolla 
2003–2007 sekä vuosina 2007 ja 2008. 

 

Sopimusalue 
Keskimäärin 

vuodessa 
2003–2007 

Vuonna 
2007 

Vuonna 
2008 

  Hankkeet 
Investointi-

tuki Hankkeet 
Investointi-

tuki Hankkeet 
Investointi-

tuki 
  lkm eur lkm eur lkm eur 
              

Kuntasektori >8 216 939 4 243 420 3 153 480
Yksityinen palvelusektori <2 66 020 1 84 240 1 22 500
Keskisuuri teollisuus * – – – – 11 393 690
          

*Teollisuuden kohteista ei ole mahdollista erotella aiemmilta vuosilta keskisuurta teollisuutta 
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2.3 Energiakatselmusten kattavuus 

Vuoden 2008 loppuun mennessä katselmuksia oli käynnistänyt 30 KETS-liittyjää ja kaksi 
KEO-liittyjää. Osa liittyneistä on jo kertaalleen katselmoinut suuren osan rakennuskan-
nastaan, joten jatkossa niiden katselmukset painottuvat jatkossa seurantakatselmuksiin. 
Muutamalla liittyjällä on katselmustoiminnan piiriin tullut jo yhtä paljon rakennuskantaa 
kuin vuoden 2008 raportoinnissa on ilmoitettu liittyjän omistuksessa olevaksi rakennus-
kannaksi.  

Kuvassa 2 on pylväillä esitetty KETS-liittyneiden katselmustoiminnan kattavuus, jo-
ka kuvaa katselmoidun rakennuskannan osuutta koko kunnan julkisesta rakennuskan-
nasta. Mukana kuvassa on kaikki energiakatselmukset, jotka KETS-liittyneet ovat käyn-
nistäneet vuodesta 1992 lähtien. Kuvassa on myös viivalla esitetty katselmoidun raken-
nuskannan tilavuus (oikeanpuoleinen pystyakseli). KETS-liittyjät on järjestetty kuvassa 
rakennustilavuuden mukaiseen suuruusjärjestykseen. Kuvassa ei ole mukana seuranta-
katselmuksia. KEO-liittyneistä molemmat kaksi kuntaa, jotka ovat käynnistäneet ener-
giakatselmukset, ovat katselmoineet jo valtaosan rakennuskanastaan. 
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Kuva 2  KETSiin liittyneiden energiakatselmustoiminnan kattavuus. 
 
 

Taulukossa 3 on esitetty KETS- ja KEO-liittyneiden energiakatselmusten volyymit sekä 
ennen vuotta 2000 että kaudella 2000–2008. KETS- ja KEO-liittyneille on tuotu vuosira-
portointiin näkyviin kaikki vuodesta 2000 lähtien käynnistyneet katselmukset, jota siis 
kuvaa viimeksi mainittu aikajänne. Myös aiemmin katselmoituja kohteita saa seurantaan 
pyydettäessä. 

Taulukossa 3 näkyy eroteltuna myös seurantakatselmushankkeet, joita on vuoden 
2008 loppuun mennessä KETSin piirissä käynnistänyt viisi kuntaa/kaupunkia ja kaksi 
kuntayhtymää. KEO-liittyneet eivät ole vielä käynnistäneet seurantakatselmuksia. Seu-
rantakatselmusten volyymin odotetaan jatkossa sopimuskaudella nousevan merkittäväs-
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ti johtuen ennen vuotta 2000 tehtyjen energiakatselmusten suuresta määrästä, joka 
edustaa noin 45 % KETS/KEO-liittyneiden kuntien/kuntayhtymien kaudella 1992–2008 
katselmoimasta rakennuskannasta.  

 
 

Taulukko 3 KETS- ja KEO-liittyneiden käynnistämät energiakatselmukset ennen vuotta 
2000 ja kaudella 2000–2008.  

 

Vuosi Energiakatselmukset KETS + KEO Hankkeet Kohteet Rakennus- 
tilavuus 

Tilavuuden 
osuus  

katselmoidusta 
kannasta yht. 

1992–2008 

            
    lkm lkm milj. m3 % 
            

Energiakatselmukset ja -katsastukset 63 877 15,646 45 % 
Seurantakatselmukset 0 0 0,000 0 % 
Uusiutuvien kuntakatselmus 1 1 0  

Ennen vuotta 
2000 

Yhteensä 64 878 15,646 45 % 
         

Energiakatselmukset ja -katsastukset 127 825 17,788 51 % 
Seurantakatselmukset 10 52 1,497 4 % 
Uusiutuvien kuntakatselmus 1 1 0,000  

2000–2008 

Yhteensä 138 878 19,285 55 % 
         

  2000–2008 katselmusten osuus  
1992–2008 katselmoidusta kannasta 68 % 50 % 55 %  
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3 Sopimuskuntien ja -kuntayhtymien energiankäyttö 

KETS- JA KEO-toimijat raportoivat sopimuksen mukaisesti vuosittain energiankäytös-
tään. Kuntien rakennuskannan energiankäyttötiedot raportoidaan Kuntaliittoon sen kulu-
tustilastolomakkeella, josta tiedot siirretään sähköisesti energiatehokkuussopimuksen 
seurantajärjestelmään. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty vuonna 2008 raportoidut energian-
käyttötiedot. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös raportoineiden toimipaikkojen 
osalta liittymisasiakirjoissa ilmoitettujen energiankulutusten yhteismäärä. Liityttäessä tuli 
ilmoittaa vuoden 2005 energiatiedot, mutta perustelluista syistä tiedot saattoivat olla 
myös vuodelta 2006 tai 2007.  

Taulukossa 4 on yhteenveto Kuntaliitolle kulutustilastoon raportoineiden 41 KETS- 
ja KEO-liittyjän rakennusten energiankäytöstä vuonna 2008. Rakennuskannan energi-
ankäyttötiedot saatiin siis noin 80 %:lta KETSiin liittyneistä ja 60 %:lta KEOon liittyneistä. 
Liittymisasiakirjoissa esitettyihin rakennusten kulutustietoihin verrattuna vuonna 2008 
raportoitu energiankäyttö KETSin puolella on noussut noin 8 %, ja KEOn puolella laske-
nut 3 %. 

 
 

Taulukko 4 KETS- ja KEO-liittyneiden rakennuskannan energiankäyttö vuoden 2008  
raportoinnin mukaan. 

 

  Raportoineet Energiankulutus raportoinnin  
perusteella vuonna 2008 

Energiatiedot 
liittymisasiakirjoista

(raportoineilla) 

  lkm 
Sähkö 
MWh/a 

Lämpö+pa 
MWh/a 

Yhteensä 
MWh/a 

Yhteensä 
MWh/a 

            
KETS 32 1 151 121 3 206 440 4 357 561 4 049 893 
KEO 9 29 462 76 601 106 063 109 344 

            
 
 

Kuntien muu energiankäyttö jaotellaan valaistukseen (katuvalot ja liikennevalot), vesi-
huoltoon (pumppaamot ja jätevesilaitokset) sekä liikenteen energiankulutukseen (ajo-
neuvojen ja työkoneiden polttoaineiden kulutus). 

Muuta energiankulutusta raportoi noin 70 % KETSiin liittyneistä ja hieman alle 50 % 
KEOon liittyneistä. Rakennusten energiankulutusta alhaisempi raportointiaste selittyy 
osin sillä, että osalla kuntayhtymistä ei ole muuta energiankulutusta. 

Taulukosta 5 näkyy, että liittymisasiakirjoissa esitettyihin muun energiankäytön lu-
kuihin verrattuna raportoidut vuoden 2008 kulutukset ovat kasvaneet noin 10 % sekä 
KETS- että KEO-liittyneillä.  
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Taulukko 5 KETSiin ja KEOon liittyneiden muu energiankäyttö vuoden 2008 raportoinnin 
mukaan. 

 

  Raportoineet Energiankulutus raportoinnin  
perusteella vuonna 2008 

Energiatiedot 
liittymisasiakirjoista 

(raportoineilla) 

  lkm 
Valaistus 
MWh/a 

Vesihuolto
MWh/a 

Liikenne 
MWh/a 

Yhteensä 
MWh/a 

Yhteensä 
MWh/a 

              
KETS 28 249 653 168 838 149 933 568 424 518 899 
KEO 7 5 013 3 473 616 9 102 8 119 

              
 

 
Kuntasektorin rakennuskannan sähkönkulutus oli yhteensä 3 476 GWh ja lämmön- ja 
polttoaineiden kulutus 8 312 GWh vuonna 20052. Raportoitu lämmön- ja polttoaineiden 
kulutus on näin ollen n. 39 % ja sähkönkulutus n. 34 % kuntien vastaavista kokonaisku-
lutuksista. 

                                                 
2 Lähde: Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset; TTY, Rakennus-
tuotannon ja -talouden laitos, 2007 
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4 Raportoidut toimenpiteet ja energiansäästövaikutukset 

4.1 Sopimuksen mukaisen toiminnan organisointi ja johtamis-
järjestelmät 

Sopimuksen/ohjelman mukaisena toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energian-
säästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen sekä niiden edelleen kehit-
täminen tarkoituksenmukaisella tavalla organisaation käytössä olevien tai sen käyttöön 
tulevien johtamisjärjestelmien pysyväksi osaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupun-
ki/kunta/kuntayhtymä: 

• nimeää sopimuksen yhteyshenkilön sekä, mikäli tarkoituksenmukaista, so-
pimusmenettelyn vastuuorganisaation hallintokunta- tai toimintayksikkökoh-
taisine vastuuhenkilöineen 

• laatii vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä, toimintasuunnitelman, 
jossa esitetään toimet energiankäytön tehostamiseksi ja joka hyväksytetään 
kaupungin/kunnan/kuntayhtymän vastuullisessa toimielimessä  

• (KEO:) laatii kahden vuoden kuluessa ohjelmaan liittymisestään suunnitel-
man, jossa esitetään keskeisimmät toimet uusiutuvien energialähteiden käy-
tön edistämiseksi 

• (KEO:) ottaa suunnitelman toteutumisen vuotuisen seurannan tarkoituk-
senmukaisella tavalla johtamisen osaksi ja sisällyttää keskeiset tiedot toi-
mintasuunnitelman toteutumisesta vuosikertomukseensa. 

 
Sopimuksen yhteyshenkilö nimetään jo liittymisvaiheessa. Raportoinnin yhteydessä 
pyydettiin lisäksi seurantajärjestelmään tunnuksia usean liittyneen organisaation muille 
henkilöille. 

Ensimmäisen vuosiraportoinnin mukaan energiatehokkuustoiminnan vastuu on or-
ganisaatiossa jaettu neljäsosalla KEO-liittyneistä hallintokuntakohtaisesti. Muiden liitty-
neiden osalta vastuita ei ole raportoitu jaetuksi. KETSiin liittyneistä noin kolmasosa il-
moitti vastuut jaetun organisaatiossa kuntatasolla ja vastaavasi noin kolmanneksella 
hallintokuntakohtaisesti. Lisäksi viidesosa vastasi vastuut jaetuiksi toimintayksikkökoh-
taisiksi ja noin 5 % muulla tavalla.  

Tietoa siitä, missä määrin ohjelman toimeenpanoa koskevat keskeiset tiedot on si-
sällytetty kaupungin/kunnan/kuntayhtymän vuosikertomukseen, ei ole käytettävissä vuo-
delta 2008. 

KETS-toimijoiden valmiita toimintasuunnitelmia oli 14, joista 9 jo oli hyväksytty vas-
tuullisessa toimielimessä. Näistä suunnitelmista 5 oli päivitetty vuonna 2008. KEO-
puolella oli 3 valmista toimintasuunnitelmaa. Yhtään KEO-toimintasuunnitelmaa ei ollut 
hyväksytetty vastuullisessa toimielimessä. Kuvista 3 ja 4 voidaan nähdä toimintasuunni-
telmien valmiusaste raportoineilla KETSiin ja KEOon liittyneillä. Kuvissa ”Ei tietoa” tar-
koittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet antaneet mitään tietoa raportointipohjan tä-
hän kohtaan. Kuten kuvista näkee, valtaosa raportoidustakin tiedosta on hyvin puutteel-
lista. 
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Kuva 3.  KETS-toimijoiden toimintasuunnitelmien valmiusaste. 
 
 

25 %

8 %

75 %

100 %

92 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Toimintasuunnitelma valmis

Toimintasuunnitelma hyväksytty

Toimintasuunnitelma päivitetty
seurantavuonna

Kyllä Ei Ei tietoa  
 
Kuva 4.  KEO-toimijoiden toimintasuunnitelmien valmiusaste. 

 
 

Toimintasuunnitelmiin sisällytettyjä asioita kysyttiin kuvissa 5 ja 6 esitetyllä jaottelulla. 
Kuvissa ”Kyllä” tarkoittaa sitä osuutta raportoinneista, johon ko. asia sisältyy. Raportoi-
neilla KETS- ja KEO-toimijoilla on selvästi eroja toimintasuunnitelmaan sisällytetyissä 
asioissa. Kuviin 3 ja 4 liittyvien vastausten tarkemmat lukumäärätiedot on esitetty liitteen 
1 taulukossa 1 ja kuvien 5 ja 6 tiedot vastaavasti taulukossa 2. 
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Kuva 5  KETS-toimijoiden toimintasuunnitelmiinsa sisällyttämien energiankäyttö-

kohteiden kattavuus (”Kyllä” = asiakokonaisuus on sisällytetty toiminta-
suunnitelmaan x %:lla raportoineista liittyjistä).  
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Kuva 6  KEO-toimijoiden toimintasuunnitelmiinsa sisällyttämien energiankäyttö-

kohteiden kattavuus (”Kyllä” = asiakokonaisuus on sisällytetty toiminta-
suunnitelmaan x %:lla raportoineista liittyjistä). 
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4.2 Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet 

Yhtenä sopimuksen ja ohjelman toiminnallisena tavoitteena on saada energiatehokkuus 
yhdeksi kriteeriksi kaikkiin niihin julkisiin hankintoihin, joissa energiatehokkaamman lait-
teen, järjestelmän tai hankintakokonaisuuden valinta johtaa kokonaistaloudellisesti edul-
lisimpaan lopputulokseen. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee: 

• sisällyttää julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet osaksi hankintaoh-
jeistusta sekä ohjeistaa hankinnoista vastaavan henkilöstön näiden ohjei-
den käyttöön (KETS) ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisella tavalla kunnan 
hankinnoissa (KEO)  

• (KEO:) pyrkiä huomioimaan uudis- ja perusparannushankkeisiin liittyvissä 
järjestelmä- ja laitevalinnoissa investointikustannusten lisäksi myös tulevat 
energiakustannukset  

 
Raportoinnissa annettujen tietojen mukaan hankintojen ohjeistuksessa käytännöt ja-
kaantuvat oman ohjeistuksen ja TEMin antamien julkisia hankintoja koskevien energia-
tehokkuusohjeiden kesken. Yhteensä 21 toimijaa raportoi käyttävänsä julkisten hankin-
tojen ohjeistusta ja 8 toimijaa omaa ohjeistusta. KETS-toimijoista 24 ilmoitti käyttävänsä 
joko omaa tai julkisten hankintojen ohjeistusta ja KEO-toimijoista vastaavasti 5 toimijaa. 
Vain kaksi KETS-toimijaa (5 %) on yhdistänyt julkisten hankintojen ohjeistuksen mahdol-
liseen omaan ohjeistukseensa. Kuvissa ”Ei tietoa” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka 
eivät olleet antaneet mitään tietoa raportointipohjan tähän kohtaan. Kuten kuvista näkee, 
valtaosa raportoidustakin tiedosta on hyvin puutteellista. 
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Kuva 7  KETS-toimijoiden raportoima hankintaohjeistuksen käyttö. 
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Kuva 8  KEO-toimijoiden raportoima hankintaohjeistuksen käyttö. 
 

 
Kuviin 7 ja 8 liittyvien vastausten tarkemmat lukumäärätiedot on esitetty liitteen 1 taulu-
kossa 3. 
 
 

4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus 

KETSin ja KEOn mukaisena toiminnallisena tavoitteena on, että rakentamiseen, maan-
käyttöön ja liikennejärjestelyihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon toteutus-
vaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
tulee: 

• kehittää rakennusten suunnittelun ohjausta siten, että uudis- ja korjausra-
kentamisen laite-, rakennusosa- ja järjestelmävalinnoissa otetaan huomioon 
investointikustannusten lisäksi myös rakennuksen tulevat energia- ja muut 
käyttökustannukset 

• ohjeistaa uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteittensa suunnittelun ja ra-
kentamisen valvonnan niin, että tekniset valinnat perustuvat mahdollisim-
man suuressa määrin elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen 

• pyrkiä vaikuttamaan kaavoitus- ja liikennesuunnittelulla yhdyskuntaraken-
teen energiatehokkuuteen 

 
Kuten kuvista 9 ja 10 nähdään, energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon 
ottaminen on parhaimmillaan uudisrakentamishankkeissa. KETS-puolella se on tosin 
korjausrakentamisessa jokseenkin samalla tasolla kuin uudisrakentamisessa mutta 
KEO-puolella alhaisempi. Kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa osuus on KETS-
puolella 36 % ja KEO-puolella 25 % kummassakin toiminnassa. Myös energiatehokkuu-
den ja energiakustannusten huomioimisessa suunnittelussa ’ei tietoa’ -vastausten 
osuus, joka kuvaa niitä raportoijia, jotka eivät vastanneet kysymykseen, on suuri.  
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Kuva 9  KETS-toimijat – Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon otta-
minen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuun-
nittelussa. 
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Kuva 10  KEO-toimijat – Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon otta-
minen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuun-
nittelussa. 

 
Kuviin 9 ja 10 liittyvien vastausten tarkemmat lukumäärätiedot on esitetty liitteen 1 taulu-
kossa 4. 
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4.4 Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien 
toteuttaminen 

Toiminnallisena tavoitteena on sitoutuminen energiakatselmusten suunnitelmalliseen 
toteuttamiseen rakennusten ja muun toiminnan taloudellisesti kannattavien energian-
säästömahdollisuuksien selvittämiseksi. Energiakatselmustoiminnalle asetetaan mm. 
tavoitteet, että  

• 80 %:ssa kaupungin/kunnan/kuntayhtymän omistamista rakennuksista, ra-
kennustilavuudella mitattuna, on tehty energiakatselmus vuoden 2013 lop-
puun mennessä, kuitenkin vuoden 2010 loppuun mennessä niille, jotka olivat 
liittyneet kuntien energiansäästösopimukseen tai energia- ja ilmastosopimuk-
seen (1997–2007)  

• toteutetaan ne energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennuk-
sen nykyinen ja tuleva käyttö huomioon ottaen ovat tarkoituksenmukaisia ja 
kustannustehokkaita.  

• tehdään selvitys muiden kuin rakennusten energiankäytöstä (kuten ulkova-
laistusta, vesihuoltoa, kuljetuksia) energiansäästömahdollisuuksien kartoitta-
miseksi vuoteen 2013 mennessä, keskittyen niihin toiminnan osa-alueisiin, 
joiden energiankäyttö tai energiansäästön potentiaali on merkittävä. 

 
Energiakatselmustoiminnan kattavuutta liittyneiden rakennuskannasta on käsitelty ai-
emmin kappaleessa 2.3. Tieto käynnistetyistä energiakatselmuksista päivittyy näkymään 
energiatehokkuussopimusten ja -ohjelman vuosiraportointiin heti kun se on syötetty kat-
selmusten seurantajärjestelmään. Samoin energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet 
tulevat automaattisesti näkyviin liittyjien vuosiraporttiin, kun kohde on raportoitu ja sen 
tiedot syötetty katselmusten seurantajärjestelmään. Liittyneiden kuntien ja kuntayhtymi-
en tulee vuosiraportoinnin yhteydessä päivittää toteutumatieto sekä muutama muu toi-
menpiteiden toteutukseen liittyvä tieto (mm. onko toteutuksessa hyödynnetty TEM inves-
tointitukea tai ESCO tms. säästötakuumenettelyä) energiakatselmuksissa todetuille toi-
menpiteille.  

KETS- ja KEO-liittyneille on jo valmiiksi tuotu vuosiraportointiin näkyviin kaikki vuo-
desta 2000 lähtien käynnistyneet katselmukset, ja mikäli liittyjä on sitä toivonut myös sitä 
vanhemmat katselmukset. Lisäksi aiempaan kuntien energia- ja ilmastosopimukseen 
kuuluneiden kuntien osalta on näille seurantaan mukaan otetuille vanhoille katselmuksil-
le raportoidut toimenpiteiden toteutumatiedot päivitetty näkymään uudessa seurantajär-
jestelmässä. 

Energiakatselmuksissa todettujen toimenpiteiden lisäksi on kunnilla uudessa seu-
rantajärjestelmässä mahdollisuus raportoida myös muita toteutettuja tai päätettyjä toi-
menpiteitä, joilla on saavutettu energiansäästöä. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua 
joko rakennuksiin tai kunnan muuhun energiankäyttöön (esim. katuvalaistuksen energi-
ansäästöön). Raportoidut toimenpiteet luokiteltiin vuoden 2008 raportoinnissa siis nel-
jään eri luokkaan: 

• Energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet (KAT) 
• Energiansäästötoimenpiteet (ES) ovat toimenpiteitä jotka toteutetaan ener-

giansäästösyistä 
• Muut investoinnit (MI) ovat toimenpiteitä jotka toteutetaan muista kuin ener-

giansäästösyistä, mutta jotka säästävät energiaa 
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• Ympäristöinvestointeina (YM) voivat liittyneet halutessaan raportoida toi-
menpiteitä, jotka on toteutettu ympäristösyistä, mutta jotka ovat kasvatta-
neet energiankulutusta 

 
Jatkossa lisätään listaan uusi luokka ”muu energiankäyttö” (ME), joka on tarkoitettu 
kunnan toimenpiteille, joissa energiansäästövaikutus ei kohdistu sen omaan energian-
käyttöön vaan esim. se alueella olevien rakennusten energiankäyttöön (esim. rakennus-
valvonnan toimenpiteet).  

 
Säästötoimenpiteiden toteutumisesta kunnat raportoivat seuraavasti:  

• T toteutettu: Tässä raportissa on huomioitu vain vuonna 2008 toteutetut 
toimenpiteet. Jos vuoden 2008 raportoinnissa on ilmoitettu toteutusvuodeksi 
jokin muu vuosi kuin 2008, sitä ei ole otettu tässä huomioon.  

• P päätetty: Kaikki päätetyt toimenpiteet on huomioitu 
• H harkitaan: Kaikki harkittavat toimenpiteet on huomioitu 
• E ei toteuteta: Toimenpidettä ei toteuteta eikä näin olen huomioida. 
 

Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty yhteenveto KEO- ja KETS-liittyneiden raportoimista kat-
selmuksissa todetuista (KAT) ja muista energiansäästösyistä toteutetuista (ES) toimen-
piteistä. KEO-liittyneet eivät ole vielä raportoineet lainkaan toteutettuja toimenpiteitä 
vuonna 2008. KETS-liittyneet ovat toteuttaneet vuonna 2008 yhteensä 21 energiansääs-
tötoimenpidettä. 

Muita investointeja (MI) on tehty vain kolme, jotka kaikki olivat KETS-sopimuksen 
piirissä, nämä toimenpiteet on kerätty taulukkoon 8. 
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Taulukko 6  Yhteenveto KEO-toimijoiden energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä 
ehdotettujen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutetuista, päätetyistä ja 
harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2008  

 

Toimenpide Säästetty energia Investointi 

  lkm 
Sähkö 
MWh/a 

Lämpö+pa
MWh/a 

Yht. sähkö+ 
lämpö+pa 

MWh/a 
 

milj. eur 
            

Toteutettu 0 0 0,0 0 0,00 
Päätetty 12 8 27 35 0,03 
Harkitaan  5 0 85 85 0,12 
            
Päätetty ja harkittu yhteensä 17 8 111 120 0,16 

            
 

 
Taulukko 7  Yhteenveto KETS-toimijoiden energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä 

ehdotettujen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutetuista, päätetyistä ja 
harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2008  

 

Toimenpide Säästetty energia Investointi 

  lkm 
Sähkö 
MWh/a 

Lämpö+pa
MWh/a 

Yht. sähkö+ 
lämpö+pa 

MWh/a 
 

milj. eur 
            

Toteutettu 21 488 793 1 281 0,02 
Päätetty 783 4 119 13 826 17 944 1,43 
Harkitaan  776 3 773 13 906 17 678 2,03 
            
Päätetty ja harkittu yhteensä 1 559 7 891 27 732 35 623 3,47 

            
 

 
Taulukko 8 Yhteenveto KETS-toimijoiden muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen 

tehostamisinvestointien (MI) vaikutuksesta energiatehokkuuteen raportointi-
vuonna 2008. 

 
Toimenpide 

   Säästetty energia Investointi 

  lkm 
Sähkö 
MWh/a 

Lämpö+pa
MWh/a 

Yht. sähkö+ 
lämpö+pa 

MWh/a 
 

milj. eur 
            

Toteutettu 3 1 079 1 280 2 359 0,40 
Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00 
            
Päätetty ja harkittu yhteensä 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.5 Tehostamistoimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen 

4.5.1 Energiansäästötoimenpiteet (KAT ja ES) 

Taulukoissa 6 ja 7 esitetyillä, toteutetuiksi raportoiduilla 21 energiansäästötoimenpiteellä 
saavutetuksi arvioitu kokonaissäästö oli 1 281 MWh/a, josta sähkön osuus oli 
488 MWh/a (38 %), lämmön ja polttoaineiden osuus 793 MWh/a (62 %). Näiden toimen-
piteiden raportoidut investointikustannukset olivat noin 22 000 euroa.  

Edellä olevien lisäksi oli raportoiduista päätetyistä ja harkittavista toimenpiteistä 
laskettu säästöpotentiaali yhteensä 35 623 MWh/a, josta sähkön osuus on 7 891 MWh/a 
(22 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 27 732 MWh/a (78 %). Näihin toimenpiteisiin 
tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 3,47 milj. euroa.  

Vuonna 2008 toteutuneet säästöt vastaavat 0,03 % liittyneiden energiankäytöstä. 
Suuren, toteuttamistaan odottavan toimenpidejoukon taustalla ovat kaikkien raportointiin 
mennessä tehtyjen energiakatselmusten tuottamat säästötoimenpide-ehdotukset.  
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Kuva 11  KETS-toimijoiden raporteissa ilmoitettujen, vuonna 2008 toteutettujen, myö-

hemmin toteutettaviksi päätettyjen ja harkintaan jääneiden energiansäästö-
investointien arvioidut säästövaikutukset.  
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Kuva 12  KEO-toimijoiden raporteissa ilmoitettujen, vuoden 2008 jälkeen toteutettaviksi 

päätettyjen ja harkintaan jääneiden energiansäästöinvestointien arvioidut 
säästövaikutukset.  

 
 

4.5.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit (MI), joilla on  
vaikutusta energiankäytön tehokkuuteen 

Aiemmin taulukossa 8 esitettiin KETS-toimijoiden raportoimien, vuonna 2008 toteutettu-
jen, muiden kuin energiansäästöinvestointien seurauksena saavutetut energiansäästöt. 
Tällaisia toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet) raportoitiin vain kolme, jotka kaikki olivat 
KETS-alueelta. Näiden MI-toimenpiteiden säästövaikutukseksi on arvioitu yhteensä 
2 359 MWh/a, joka on noin kaksinkertainen verrattuna energiansäästösyistä toteutettui-
hin toimenpiteisiin, joita käsiteltiin kohdassa 4.5.1. Sähkön osuus toteutettujen MI-
toimenpiteiden säästöstä on 1 079 MWh/a (46 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 
1 280 MWh/a (54 %). Vuonna 2008 toteutettujen MI-toimenpiteiden säästövaikutus vas-
taa 0,06 % raportoineiden KETS- ja KEO-liittyneiden energiankäytöstä. Toteutettujen 
MI-toimenpiteiden raportoitu investointitarve oli 0,4 milj. euroa. 
 

4.5.3 Muut kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistuvat toimenpiteet 

Kuntien omaan energiankäyttöön kohdistuneiden toimenpiteiden lisäksi, on yksi kau-
punki raportoinut rakennusvalvonnan ohjaukseen liittyvän toimenpiteen. Tällä muuhun 
kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistuvalla toimenpiteellä säästetään kaupun-
gin alueella käytettävää lämmitysenergiaa vuonna 2008 21 504 MWh/a, josta vuonna 
2008 toteutunut osuus on 12 043 MWh/a eli 56 %. Tämä 2008 toteutunut osuus on mer-
kittävästi, yli kolme kertaa, suurempi kuin vuonna 2008 toteutetut kaikki kunnan omaan 
toimintaan kohdistuneet toimenpiteet yhteensä.  
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Kuten aiemmin luvussa 4.4. todettiin tällaisille muuhun kuin kunnan omaan energi-
ankäyttöön kohdistuvaan energiansäästöön kohdistuville toimenpiteille on jatkossa seu-
rantajärjestelmässä oma luokituksensa (ME, muu energiansäästö).  

 
 

4.6 Uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investoin-
tien toteutuksessa 

KETSin mukaisena toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että kaupun-
ki/kunta/kuntayhtymä osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettely-
jä, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta voidaan uudisrakennus- 
ja peruskorjaushankkeissa tarvittaessa tehdä kokonaan tai osittain muusta investointi-
budjetista riippumattomasti. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee: 

• hankkia osaamista ESCO-palvelun käyttämisestä investointien toteuttami-
seksi  

• selvittää mahdolliset ESCO-palvelun käyttöä rajoittavat esteet omissa hallin-
to- ja päätöksentekoprosesseissa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että mah-
dolliset esteet näiden palveluiden käyttöönottamiseksi saadaan poistettua 

• ottaa investointeja valmisteltaessa huomioon mahdollisuuden käyttää  
ESCO-palvelua silloin, kun rahoituksen puute on esteenä kustannustehok-
kaaksi arvioidun investoinnin toteutumiselle. 

 
KEOn mukaisena tavoitteena on 

• ottaa harkittavaksi energiapalveluyrityksen tarjoaman ESCO-palvelun käyt-
tämisen silloin, kun se on energiaa säästävien ratkaisujen tekemiseksi esim. 
rahoitusjärjestelyjen vuoksi tarpeellista tai tarkoituksenmukaista. 

 
ESCO-osaamista ilmoittaa olevan raportoineista noin puolet KETS-toimijoista mutta vain 
neljäsosa KEO-toimijoista. Kolmasosa KETS-toimijoista ja vain pieni osa KEO-
toimijoista on selvittänyt ESCO-palvelujen käyttöönoton esteitä. Rahoituksen puutetta 
investointien esteenä pitää melko pieni osa KEO-puolen vastaajista, mutta KETS-puolen 
vastaajista yli kolmasosa näkee rahoituksen puutteen esteenä. Toisaalta raportoimatto-
mien eli ”ei tietoa” vastanneiden osuus on KEO-puolella suurempi kuin KETS-puolella. 
Vastausten lukumäärät ovat molemmilla puolilla niin pienet, että se vaikuttaa merkittä-
västi prosenttiosuuksien suuriin eroihin.  
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Kuva 13  KETS-toimijoiden vastausten jakaumat ESCO-palveluja koskevissa kysymyk-

sissä.  
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Kuva 14  KEO-toimijoiden vastausten jakaumat ESCO-palveluja koskevissa kysymyk-

sissä.  
 
ESCO-projektikohteiden kokonaismääräksi raportoitiin 7 ja muita säästötakuita sisältävi-
en kohteiden määräksi samoin 7. 

Kuviin 13 ja 14 liittyvien vastausten tarkemmat lukumäärätiedot on esitetty liitteen 1 
taulukossa 5. 

25 



4.7 Kulutusseuranta ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut 

KETSin mukaisena toiminnallisena tavoitteena on energiankäytön seurannan organi-
sointi siten, että seurantatietoja hyödynnetään suunnitelmallisesti energiatehokkuuden 
hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi. Toiminnal-
lisena tavoitteena on lisäksi kehittää tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan kulutusseu-
rantaa hyödyntäen arvioida niitä energiankäytön tehokkuuden muutoksia, jotka ovat seu-
rausta muiden toimintojen tehostamisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee:  

• asettaa kuukausitasoisen seurannan kattavuudelle tavoitteeksi vähintään 
80 % rakennusten energiankäytöstä ja vuositason seurannan tavoitteeksi 
vähintään 90 % Kaupungin koko energiankäytöstä vuoteen 2013 mennessä 

• hyödyntää aktiivisesti seurantatietoja toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi 
ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi 

• osallistuu tarkoituksenmukaiseksi arvioimiinsa kehityshankkeisiin Kaupungin 
toimintoihin liittyvien energiatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sekä tä-
män sopimusmenettelyn toimeenpanon kansallista seurantaa tukevien tieto-
järjestelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.  

 
KEOn mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on energiankäytön seurannan käynnis-
täminen, ylläpito ja kehittäminen energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja 
tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi. Tämän toteuttamiseksi tulee:  

• käynnistää energiankäytön kulutusseurannan siten, että vuotuiset lämmön 
ja sähkön ominaiskulutukset ovat rakennuskohtaisesti seurannassa viimeis-
tään, kun tämän sopimuksen mukaisista toimista raportoidaan toisen kerran 

• kehittää, niiltä osin kuin se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti järke-
vää, kulutusseurannan liittymisvaiheessa asettamaansa tavoitevuoteen vuo-
teen mennessä keskeisimpien rakennusten osalta kuukausitasoiseksi sekä 
kattamaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa myös kunnan muun kuin 
rakennusten energiankäytön (kuten ulko- ja katuvalaistus) 

• kiinnittää huomiota kulutusseurannan antamaan informaatioon korjaavien 
toimenpiteiden tarpeesta. 

 
KETS-toimijoista 16 raportoi vesihuollon sähkönkulutustietoja, kuva 15, ja 7 liikennevalo-
jen sähkönkulutustietoja, kuva 16 KEO-toimijoista 6 raportoi katuvalaistuksen sähkön 
ominaiskulutuksen (MWh/km) ja näistä 5 toimijaa myös valaisinpisteiden määrän per 
kilometri, kuva 17. Näistäkin kuvista voidaan nähdä, että tietojen kattava raportointi so-
pimuksen edellyttämässä laajuudessa on edellytys mm. mielekkään vertailutiedon tuot-
tamiseksi. Jatkossa kaikkien odotetaan raportoivan sopimusjärjestelmän edellyttämässä 
laajuudessa vuosittain. 
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Kuva 15  KETS 2008 – Vesihuollon sähkönkulutuksen seuranta. 
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Kuva 16 KETS 2008 – Liikennevalojen sähkönkulutuksen seuranta. 
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Kuva 17  KEO 2008 – Katuvalaistuksen sähkönkulutuksen seuranta. 
 
 
Kulutusseurannan kattavuutta koskevia tietoja on KETS ja KEO raporteissa kysytty ra-
kennusten energiankulutuksen seurannan lisäksi myös ulkovalaistukseen, liikennevaloi-
hin, ajoneuvojen, vesihuollon ja muun toiminnan energiankäytöstä. Raportoidut kulutus-
seurannan kattavuudet on esitetty kuvissa 18–23. 

Energiankäytön tehokkuuden seuranta perustuu pääosin ominaiskulutustietoihin 
(KETS 59 %, KEO 33 %). Muiden indikaattoreiden osuudet ovat vastaavasti 5 % ja 
17 %. 33 %:lta KETS-toimijoita ja 50 %:lta KEO-toimijoita ei ole raportoitu seurantape-
rustetta (kuvat 24 ja 25).  
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Kuva 18  KETS 2008 – Rakennusten sähkönkulutuksen seuranta. 
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Kuva 19  KEO 2008 – Rakennusten sähkönkäytön seuranta. 
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Kuva 20  KETS 2008 – ulkovalaistuksen ja liikennevalojen sähkönkäytön seuranta. 
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Kuva 21  KEO 2008 – ulkovalaistuksen ja liikennevalojen sähkönkäytön seuranta. 
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Kuva 22 KETS 2008 – Muun kulutuksen seuranta. 
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Kuva 23  KEO 2008 – Muun kulutuksen seuranta. 
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Kuva 24  KETS 2008 – Energiatehokkuuden seuranta. 
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Kuva 25  KEO 2008 – Energiatehokkuuden seuranta. 
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4.8 Uudet toimintamallit 

KETSin mukaisena toiminnallisena tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien 
toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee: 

• käynnistää energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistuu tarkoi-
tuksenmukaisiksi arvioituihin KETS-toimijoiden yhteisiin kehityshankkeisiin 

• ottaa käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäytön tehos-
tamiseksi, kuten esimerkiksi toimistolaitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön 
hallinnassa. 

 
KETS-raportoijat ilmoittivat ottaneensa käyttöön uusia toimintamalleja, jotka vaikuttavat 
toimistolaitteiden ja valaistuksen energiankäytön tehokkuuteen, ja tehneet toimintansa 
organisoinnissa ja joissakin muissa asioissa muutoksia. Merkittävimmin uusia toiminta-
malleja oli otettu käyttöön liittyen valaistukseen ja toimistolaitteisiin, mikä näkyy myös 
kuvasta 26. Kuvaan 26 liittyvien vastausten tarkemmat lukumäärätiedot on esitetty liit-
teen 1 taulukossa 6. 
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Kuva 26  Uusien toimintamallien käyttöönotto eri alueilla KETS-toimijoiden osalta. 
 
 
KETS- ja KEO-toimijoilta edellytettiin raportointia myös organisaatiossaan käytössä ole-
vista toimintajärjestelmistä. Vaihtoehtoina olivat ISO14001, EMAS, ISO9001 tai jokin 
muu. KETS-toimijoiden raportit osoittavat vain yhden ISO9001- ja yhden ISO14001-
järjestelmän olevan sertifioituna käytössä sekä yhden ei-sertifioituna. KEO-puolelta ei 
raportoitu yhtään käytössä olevaa järjestelmää. KETS-raporteissa annettujen tietojen 
jakauma esitetään kuvassa 27.  
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Kuva 27  KETS-toimijoiden raportoimien, käytössä olevien toimintajärjestelmien 
osuuksien jakauma. 

 
 

4.9 Koulutus- ja tiedotustoiminta 

KETSin toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että kaupungin/kunnan/ kuntayhtymän 
palveluksessa olevilla on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja 
valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. Tiedotuksen osalta 
toiminnallisena tavoitteena on, että toimitaan esimerkillisesti energiansäästöä ja energia-
tehokkuutta koskevissa asioissa, sekä tämän osoittamiseksi toimista tiedotetaan aktiivi-
sesti sekä organisaation sisällä että organisaatiosta ulospäin. Tavoitteiden saavuttami-
seksi tulee: 

• energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät asiat sisällyt-
tää omalle henkilöstölle sekä luottamushenkilöille annettaviin koulutuksiin 
sekä kasvatus- ja opetustoimintaan 

• viestiä sopimuksen toimeenpanosta aktiivisesti eri kanavia hyödyntäen 
omalle henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä kannustaa heitä keskinäi-
seen tiedonvaihtoon 

• toimia yhteistyössä tiedotusvälineiden sekä energiansäästön että uusiutuvi-
en energianlähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa ja 
järjestää näyttelyitä ja muita tapahtumia tiedon välittämiseksi kansalaisille ja 
yhteisöille 

• asettaa selvästi näkyville rakennuksen energiankäytön tehokkuutta osoitta-
va todistus niissä rakennuksissa, joihin sellainen on laadittu ja joissa todis-
tuksen esillepano on esimerkillisen toiminnan osoittamisen kannalta tarkoi-
tuksenmukaista. 
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KEO-toimijoiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että kunnan/kaupun-
gin/kuntayhtymän palveluksessa olevilla on omiin tehtäviinsä ja toimiinsa liittyen tarpeel-
liset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön sekä uu-
siutuvien energialähteiden käytöstä. Ohjelman mukaisista toimista tiedottaminen organi-
saation sisällä ja organisaatiosta ulospäin on toimijan vastuulla. Tämän varmistamiseksi 
sen tulee: 

• sitoutua järjestämään nimeämälleen vastuuhenkilölle mahdollisuus osallis-
tua ohjelman toimeenpanoon liittyvään koulutukseen 

• huolehtia energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön sekä uusiu-
tuviin energialähteisiin liittyvästä tiedottamisesta henkilöstölleen ja luotta-
mushenkilöille sekä mahdollisuuksien mukaan muille kohderyhmille 

 
KETS-toimijat ovat raportoineet 251 tilaisuuden järjestämisestä, 77 koulutuspäivästä ja 
1 733 osallistujasta, taulukko 15. Kohderyhmien välinen jakauma esitetään kuvassa 28.  

KEO-toimijat ovat raportoineet kolmen tilaisuuden järjestämisestä omalle henkilös-
tölle ja yhdestä tilaisuudesta koulutus- ja kasvatushenkilöstölle. Muita tilaisuuksia on 
pidetty kaksi. Niissä kohderyhminä ovat olleet isännöitsijät, suunnittelijat ja kuntalaiset. 

 
 

Taulukko 9  Yhteenveto KETS-toimijoiden raportoimista koulutustilaisuuksista. 
 

Tilaisuuden kohde Tilaisuuksien tiedot 

  

Tilaisuuksia 
järjestäneiden 

lkm 
Tilaisuudet 

lkm 
Osallistujat 

lkm 
Koulutuspäivät

lkm 
          

Oma henkilöstö 16 54 1 733 58 
Luottamushenkilöt 6 8 102 5 
Kasvatushenkilöt 4 31 6 14 
Muut 4 158 4 035 ei tietoa 
          
Yhteensä 16 251 5 876 77 
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Kuva 28  KETS-toimijoiden järjestämien koulutustilaisuuksien kohderyhmien jakauma. 
 
 

4.10 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 

Sekä KETSin että KEOn asettaman toiminnallisena tavoitteena on edistää uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä kaupungin/kunnan/kuntayhtymän alueella ja erityisesti sen 
omassa toiminnassa. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee: 

• kartoittaa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uu-
siutuvan energian katselmuksella vuoteen 2013 mennessä  

• KEO: asettaa uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiselle tavoitteet 
vuosille 2013 ja 2016  

• ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä raken-
nuksissa ja muissa energiaa kuluttavissa kohteissa  

• KETS: myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon Kau-
pungin alueella sijaitsevassa energiantuotannossa 

• KETS: pyrkiä lisäämään uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön 
osuutta Kaupungin energianhankinnassa  

• KEO: myötävaikuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon alueel-
laan sijaitsevassa energiantuotannossa sekä käyttöönoton edellytyksiin 
muussa energiankäytössä 

• KEO: sisällyttää tarkoituksenmukaisella tavalla uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseen liittyvät toimet tämän sopimuksen toimeenpanoon liittyvään 
toimintasuunnitelmaan sekä tämän sopimuksen mukaisesta toiminnasta ra-
portointiin 

• KEO: toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseen liittyviä koulutus- ja tiedotustoimia sekä kehi-
tyshankkeita 
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Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevaa tietoa vuoden 2008 raportit antavat vain 
siltä osin kuin kyse on asian sisällyttämisestä toimintajärjestelmiin. Suurimmassa osassa 
KETS- ja KEO-raportteja ei tätä tietoa ole esitetty. Sama koskee kysymystä energiate-
hokkuusnäkökulman huomioonottamisesta. Kuvassa 29 esitetään KETS-toimijoiden 
raportoimien tietojen mukaiset jakaumat uusiutuvien energialähteiden edistämisen ja 
energiatehokkuuden sisällyttämisestä toimintajärjestelmiin.  
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Kuva 29  Uusiutuvien energialähteiden edistämisen ja energiatehokkuuden sisällyttämi-

nen toimintajärjestelmiin KETS-toimijoiden raportoimien tietojen perusteella. 
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KETS- ja KEO-liittyneiden jatkuvan parantamisen raportointitietoja 2008 

Taulukko 1  (Kuvat 3 ja 4)  Toimintasuunnitelmien valmiusasteet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taulukko 2  (Kuvat 5 ja 6)  Toimintasuunnitelman sisältämät energiankäytön kohteet, kattavuus 

raportointiaineistossa. 
 
 

Palvelurakennukset Asuinrakennukset Ulkovalaistus Muu 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

 - kyllä 21 54 14 36 18 46 1 3 

 - ei 18 46 25 64 21 54 5 13 

 - ei tietoa 0 0 0 0 0 0 33 85 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 39 100 

KEO         

 - kyllä 3 25 4 33 4 33 0 0 

 - ei 9 75 8 67 8 67 0 0 

 - ei tietoa 0 0 0 0 0 0 12 100 

Yhteensä 12 100 12 100 12 100 12 100 

 

 
Valmis Hyväksytty Päivitetty v. 2008 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

 - kyllä 14 36 9 23 5 13 

 - ei 0 0 0 0 8 21 

 - ei tietoa 25 64 30 77 26 67 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 

KEO       

 - kyllä 3 25 0 0 0 0 

 - ei 0 0 0 0 1 8 

 - ei tietoa 9 75 12 100 11 92 

Yhteensä 12 100 12 100 12 100 
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Taulukko 3  (Kuvat 7 ja 8)  Raportoitu hankintaohjeistuksen käyttö.  
 
 

Noudatetaan julkisen 
sektorin ohjeistusta Käytössä oma ohjeistus 

Julkisen sektorin 
ohjeistus sisällytetty 

omaan ohjeistukseen 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

 - kyllä 17 44 7 18 2 5 

 - ei 9 23 16 41 37 95 

 - ei tietoa 13 33 16 41 0 0 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 

KEO       

 - kyllä 4 33 1 8 0 0 

 - ei 1 8 5 42 12 100 

 - ei tietoa 7 58 6 50 0 0 

Yhteensä 12 100 12 100 12 100 

 
 
Taulukko 4  (Kuvat 9 ja 10)  Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon ottaminen uudis- 

ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa. 
 
 

Uudis- 
rakentaminen 

Korjaus- 
rakentaminen Kaavoitus Liikenne- 

suunnittelu 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

 - kyllä 23 59 22 56 14 36 14 36 

 - ei 3 8 3 8 9 23 9 23 

 - ei tietoa 13 33 14 36 16 41 16 41 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 39 100 

KEO         

 - kyllä 5 42 4 33 3 25 3 25 

 - ei 0 0 1 8 2 17 2 17 

 - ei tietoa 7 58 7 58 7 58 7 58 

Yhteensä 12 100 12 100 12 100 12 100 
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Taulukko 5  (Kuvat 13 ja 14)  ESCO-palvelun käytön esteet. 
 

 ESCO-tuntemuksen 
riittävyys Esteiden selvittäminen Rahoituksen puute 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

- kyllä 20 51 14 36 14 36 

- ei 5 13 13 33 9 23 

- ei tietoa 14 36 12 31 16 41 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 

KEO       

 - kyllä 3 25 1 8 2 17 

 - ei 2 7 4 33 3 25 

 - ei tietoa 7 58 7 59 7 58 

Yhteensä 12 100 12 100 12 100 

 
 
Taulukko 6  (Kuva 26)  Uusien toimintamallien käyttöönotto. 
 
 

Toimistolaitteet Valaistus Toiminnan  
organisointi Muu 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

- kyllä 14 36 15 38 7 18 2 5 

- ei 25 64 24 62 32 82 37 95 

- ei tietoa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 39 100 
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Taulukko 7  (Kuva 27)  Toimintajärjestelmät. 
 
 

ISO9001 ISO14001 EMAS Muu järjestelmä 

KETS lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % lukumäärä % 

 - sertifioitu 3 8 2 5 0 0 0 0 

 - ei sertifioitu 0 0 0 8 0 0 0 0 

 - ei käytössä 36 92 37 87 39 100 39 100 

Yhteensä 39 100 39 100 39 100 39 100 

KEO         

 - sertifioitu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - ei sertifioitu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - ei käytössä 12 100 12 100 12 100 12 100 

Yhteensä 12 100 12 100 12 100 12 100 

 
 
Taulukko 8  (Kuva 29)  Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen 

toimintajärjestelmissä. 
 
 

Energiankäytön  
tehokkuus 

Uusiutuvan energian 
käyttö 

KETS lukumäärä % lukumäärä % 

 - kyllä 12 28 7 18 

 - ei 4 10 9 21 

 - ei tietoa 23 62 23 62 

Yhteensä 39 100 39 100 

KEO lukumäärä % lukumäärä % 

 - kyllä 1 8 1 8 

 - ei 0 0 0 0 

 - ei tietoa 11 92 11 92 

Yhteensä 12 100 12 100 
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