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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 kunta-alan energiatehokkuussopi-
mus- ja energiaohjelmakäytännöstä kaudelle 2008–2016. 

Tätä raporttia kirjoitettaessa syyskuussa 2012 kuntien energiatehokkuussopimuk-
sessa on liittyneenä 61 kaupunkia/kuntaa ja 14 kuntayhtymää ja energiaohjelmaan 
49 kaupunkia/kuntaa ja 3 kuntayhtymää.  

Tämä raportti perustuu pääosin vuoden 2011 raportointitietoihin, jotka kuntien 
energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan liittyneet kunnat ja kuntayhtymät 
olivat toimittaneet Motivan ylläpitämään energiatehokkuussopimusten seurantajärjes-
telmään. Rakennuskannan ja sen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutustietojen lähde on 
pääsääntöisesti Kuntaliiton toimittama tieto kuntien rakennuskannan kulutustilastosta. 
Raportissa esitetään yhteenveto sopimus- ja ohjelmakuntien raportoimista energiankulu-
tustiedoista, energiansäästötoimenpiteistä ja energiatehokkuuden jatkuvan parantami-
sen toteuttamiseen liittyvistä muista toimenpiteistä vuonna 2011. Raportissa on soveltu-
vin osin käsitelty myös tähän mennessä kulunutta koko sopimuskautta eli myös vuosien 
2008–2010 tietoja. 
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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 2011. 

Vuoden 2011 loppuun mennessä energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt 56 kau-
punkia/kuntaa ja 12 kuntayhtymää, energiaohjelmaan 49 kaupunkia/kuntaa ja 3 kunta-
yhtymää. Vuoden 2011 tietojen osalta raportoinnin kattavuus KETS-puolella oli 88 % ja 
KEO-puolella 85 %. Raportointiaste ei edelleenkään vastaa tavoiteltua 100 %. Lisäksi 
raportointia ei saatu suljettua sopimuksessa mainitussa aikataulussa huhtikuun loppuun 
mennessä. Raportoinnin laiminlyönneille tullaan lähettämään huomautus siitä aiheutu-
vista liittymisasiakirjassa mainituista seuraamuksista 

Monella raportoineellakin liittyjällä oli puutteita raportoitavien tietojen osalta, vaikka eri 
yhteyksissä raportoinnin sisällön kattavuutta ja erityisesti toimenpiteiden raportoinnin tär-
keyttä on jatkuvasti korostettu.  

Sopimukseen (KETS) ja ohjelmaan (KEO) liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien ra-
portoitu rakennusten energiankäyttö vuonna 2011 oli yhteensä 6 572 GWh, josta sähkön 
osuus 1 808 GWh (28 %) ja lämmön sekä polttoaineiden osuus yhteensä 4 764 GWh 
(72 %).  

Sopimuskaudella 2008–2011 toteutetuiksi raportoiduilla 903 energiansäästötoimenpi-
teellä saavutetuksi arvioitu kokonaissäästö on 128 GWh/a, josta sähkön osuus on 
71 GWh/a (55 %) ja lämmön sekä polttoaineiden osuus 57 GWh/a (45 %). Sopimuskau-
della toteutettujen toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset ovat noin 
34 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 raportoiduilla 360 toteutetulla energiansäästötoimenpi-
teellä saavutettu kokonaissäästö oli 34,7 GWh/a, joka on 27 % koko sopimuskaudella 
saavutetusta säästöstä. Sähkön osuus vuonna 2011 raportoidusta säästöstä oli 
18,0 GWh/a (52 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 16,7 GWh/a (48 %). Näiden toi-
menpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat noin 11 milj. euroa.  

Edellä olevien lisäksi raportoiduista päätetyistä ja harkittavista toimenpiteistä laskettu 
säästöpotentiaali oli yhteensä 154 GWh/a, josta sähkön osuus on 44 GWh/a (28 %) ja 
lämmön ja polttoaineiden osuus 110 GWh/a (72 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi 
investoinneiksi raportoitiin 31 milj. euroa. Vuonna 2011 toteutettujen toimenpiteiden sääs-
töt vastaavat 0,5 % ja sopimuskaudella 2008–2011 yhteensä toteutetut säästöt 1,7 % 
raportoineiden liittyjien energiankäytöstä. Liittyjien tulisi entisestään tehostaa säästötoimi-
en kartoittamista ja niiden toteutusta, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin. Lisäksi, on 
edelleen korostettava, että kaikkien liittyneiden on raportoitava kattavasti kaikki toteutetut 
toimenpiteet, jotta asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. KETS-kunnilla tämä 
tarkoittaa, että vuosittainen uusi säästö tulee keskimäärin olla sopimuskauden loppuun 
asti kolminkertainen verrattuna vuonna 2011 raportoituun toteutuneeseen säästöön. Vas-
taavasti KEO-kunnilla tavoitteen saavuttaminen edellyttää yli viisikymmenkertaista keski-
määräistä vuotuista säästöä.  

Muita kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet) raportoitiin 
vuonna 2011 yhteensä 22, kaikki KETS-kunnissa. Näiden toteutettujen MI-toimenpiteiden 
energiansäästövaikutus oli yhteensä 0,5 GWh/a. Sähkönsäästö oli 0,2 GWh/a ja lämmön ja 
polttoaineiden säästö 0,3 GWh/a. Raportoitu investointitarve vuonna 2011 toteutetuille MI-
toimenpiteille oli 0,8 milj. euroa. 
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Kuntien omaan energiankäyttöön kohdistuneiden toimenpiteiden lisäksi, yksi kau-
punki on raportoinut rakennusvalvonnan ohjaukseen liittyviä toimenpiteitä, joilla on merkit-
tävä energiansäästövaikutus kunnan oman energiankäytön ulkopuolella (35 GWh/a vuo-
den 2011 lopussa). 

Sopimuksissa liittyneille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden, ns. jatkuva paran-
taminen, toimeenpanossa oli vuoden 2011 vuosiraportoinnin mukaan tapahtunut positii-
vista kehitystä monella osa-alueella niin KETS- kuin KEO-kunnilla. Osittain se selittyy 
näiden asioiden paremmalla ja kattavammalla raportoinnilla vuonna 2011, mutta osittain 
myös näiden asioiden toimeenpanolla kentällä. 

Kunta-alan energiakatselmustoiminta oli vuoden 2010 tapaan aktiivista myös vuonna 
2011. KETS- tai KEO-sopimuksiin liittyneille myönnetty energiakatselmustuki oli yhteen-
sä hieman yli 650 000 euroa. Rakennustilavuudella mitattuna vuonna 2011 käynnistyi 
energiakatselmuksia noin 20 % enemmän kuin vuonna 2010. Kohteiden lukumäärä oli 
samaa luokkaa kuin edellisvuonna.  

Vuonna 2011 kunta-alalla käynnistyi 39 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin 
suunnattua investointitukea saanutta hanketta, joille myönnetty tuki oli yhteensä 
5,5 milj. euroa. Vuonna 2011 käynnistyi kokonaisuutenakin enemmän investointitukea 
saaneita hankkeita kuin edellisenä vuonna, mutta erityisen huomattavaa on KEO-
sopimukseen liittyneiden kuntien käynnistämien tukea saaneiden investointihankkeiden 
määrän merkittävä kasvu. 
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja -ohjelmaan liittynei-
den kuntien ja kuntayhtymien vuodelta 2011 raportoimat tiedot. Tiedot koostuvat pääosin 
50 KETSiin liittyneen kaupungin/kunnan ja 10 kuntayhtymän ja vastaavasti 37 KEO-
kunnan/-kaupungin ja kolmen KEO-kuntayhtymän toimittamista tiedoista. Raportoinnin 
kattavuuden määrittelyä ja tietojen käsittelyä vaikeuttaa raportoitujen tietojen puutteelli-
suus. 16 kaupunkia/kuntaa/kuntayhtymää ei toimittanut lainkaan raportointitietoja vuon-
na 2011. Raportoinnin laiminlyönneille tullaan lähettämään huomautus siitä aiheutuvista 
liittymisasiakirjassa mainituista seuraamuksista. 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus  

Kunta-alan sopimustoiminnan (KETS ja KEO) epäviralliseksi vähimmäistavoitteeksi ase-
tettiin sopimuskauden alussa 60 %:n kattavuuden saavuttaminen Suomen asukasluvus-
ta vuoden 2010 loppuun mennessä. Asetetulla tavoitekattavuudella nähtiin vapaaehtoi-
sen sopimusmenettelyn toimivan energiapalveludirektiivin velvoitteiden toimeenpano-
keinona tällä alueella. Vuoden 2011 lopussa KETSiin ja KEOon liittyneiden yhteinen 
asukasluvulla laskettu kattavuus oli 74 %.  

Kunta-alan palvelurakennuskannan tilavuus1 on 123 milj. m3, KETS- ja KEO-kuntien 
88,2 milj. m3. Rakennuskannan tilavuudella mitattuna KETS- ja KEO-kuntien yhteinen 
kattavuus oli noin 72 % vuoden 2011 lopussa. 
 
 

 
Kuva 1 KETS- ja KEO-kuntien kattavuus vuoden 2011 lopussa kunta-alan  

palvelurakennuskannan rakennustilavuudella mitattuna. 
 
  

                                                
1 Kuntien rakennuskanta 2005, Kuntaliito 2006 

KEO liittyneet
8 %

KETS liittyneet
64 %

Ei sopimus-
toiminnassa

28 %



6 

Vuoden 2011 loppuun mennessä oli energiatehokkuussopimukseen liittynyt 56 kaupun-
kia/kuntaa ja 12 kuntayhtymää. Kuntien energiaohjelmaan on vastaavasti liittynyt 
49 kaupunkia/kuntaa ja 3 kuntayhtymää. Näiden lisäksi energiantehokkuussopimukses-
ta on eronnut yksi kuntayhtymä, jonka toiminta on liitetty sen jälkeen toisen KETS-
kunnan raportointiin. Energiaohjelman puolella on yksi kuntayhtymä ja yksi kunta joudut-
tu erottamaan sopimustoiminnasta raportoinnin laiminlyönnin seurauksena. 
 
 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus  

Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja -ohjelmaan liittyneiden vuosiraportointi 
toteutettiin nyt neljännen kerran internet-pohjaisella seurantajärjestelmällä.  

Tietojen raportoinnin takaraja on sopimuksen mukaan huhtikuun loppu. Vuoden 
2011 raportoinnissa ei edelleenkään saatu tietoja kattavasti kerättyä huhtikuun loppuun 
mennessä. Viimeisiä tietoja järjestelmään saatiin vielä kesän aikana, mikä aiheuttaa 
viivettä ja ongelmia yhteenvetojen tekemisessä. Raportointiasteessa ei vuonna 2011 
päästy tavoiteltuun 100 %:n. KETS puolella tietoja raportoi 88 % liittyneistä, ja KEO puo-
lella 85 % liittyneistä. Osalla liittyjistä raportoidut tiedot olivat kuitenkin hyvin puutteelli-
sia.  

Vuosiraportointi on yksi olennainen sopimusvelvoite eikä sopimusjärjestelmässä 
ole tarkoituksenmukaista pitää mukana toimijoita, jotka eivät noudata velvoitteita. Rapor-
toinnin ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa kirjallinen ilmoitus sekä sopimuksen alle-
kirjoittaneille että yhdyshenkilöille. Mikäli laiminlyönti toistuu, käynnistyy irtisanomisme-
nettely. Tämä on jouduttu toteuttamaan kahden liittyneen tapauksessa.  

Raportoinnin sulkeuduttua tarkastetaan raportointitiedot ja niihin pyydetään tarvitta-
essa lisäyksiä ja korjauksia. Tietojen kattavuus ja oikeellisuus ovat erityisen tärkeitä 
koko sopimusjärjestelmän toimivuuden osoittamiseksi. 

Rakennusten energiankäyttötiedot on tähän asti siirretty seurantajärjestelmään 
Kuntaliiton tilastoista, jonne kunnat ovat toimittaneet ne Kulutustilasto-lomakkeella. Vuo-
den 2011 kulutustilastojen osalta ei tietoja saatu siirrettyä. Rakennuskannan energian-
kulutustietojen käsittely on siten vuoden 2011 osalta eronnut hieman aiemmista vuosis-
ta. Vuoden 2012 kulutustilastojen siirron mahdollisuus ratkeaa vuoden 2012 aikana. 
Vuoden 2012 vuosiraportoinnin avausilmoituksen yhteydessä tammikuussa 2013 rapor-
toijia informoidaan kulutustilastojen raportoinnin tavasta vuoden 2012 energiankulutus-
tietojen osalta.  

Rakennusten energiankulutustietoja lukuun ottamatta kaikki muut sopimustoimin-
taan liittyvät seurantatiedot on aina raportoitu suoraan Motivan ylläpitämään seurantajär-
jestelmään, johon kaikille liittyneille on toimitettu henkilökohtaiset tunnukset sopimusvas-
tuuhenkilön ilmoittamille henkilöille.  
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2 Sopimuskuntien ja -kuntayhtymien energiankäyttö  

2.1 KETS- ja KEO-kuntien raportoima energiankulutus 

KETS- JA KEO-kunnat raportoivat sopimuksen mukaisesti vuosittain energiankäytös-
tään. Vuoden 2011 kuntien rakennuskannan energiankäyttötiedot raportoitiin ensisijai-
sesti Kuntaliittoon kulutustilastolomakkeella. Edellisvuosista poiketen, ei kulutustilastojen 
tietoja saatu siirrettyä Kuntaliiton tilastosta energiatehokkuussopimusten seurantajärjes-
telmään. Kulutustietojen käsittely tehtiin manuaalisesti, ja käsittely erosi hieman aiempi-
en vuosien vastaavasta käsittelystä. Käsittelyssä pyrittiin kuitenkin noudattamaan samo-
ja periaatteita, joten tietojen vertailtavuus aiempiin vuosiin on melko hyvä. 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 1, Taulukko 2) on esitetty vuosina 2008–2011 ra-
portoidut energiankäyttötiedot. Vertailun vuoksi taulukoissa on esitetty myös liittymis-
asiakirjoissa ilmoitettu energiankulutus yhteensä. Liityttäessä tuli ilmoittaa vuoden 2005 
energiatiedot, mutta perustelluista syistä tiedot saattoivat olla myös vuodelta 2006 tai 
2007.  

Suurin osa liittyneistä raportoi rakennuskannan energiankulutuksen Kuntaliiton ku-
lutustilasto-lomakkeella. Osa liittyneistä raportoi vastaavat tiedot suoraan seurantajärjes-
telmään. Erityisesti näin toimivat muutamat kuntayhtymät, joilla on raportoinnissa kohtei-
ta, jotka eivät kuulu kuntaliiton kulutustilastoinnin piiriin. Vuoden 2011 raportoinnissa on 
myös ollut mahdollista raportoida ns. suppealla raporttipohjalla energiankulutustiedot 
sellaisille kunnan omistamille tai hallinnassa oleville kohteille, jotka eivät ole sisältyneet 
kuntaliitolle toimitettuihin tietoihin. Tätä mahdollisuutta hyödynsi 9 liittyjää (1 KEO-kunta 
ja 8 KETS-kuntaa). 

Vuonna 2011 rakennuskannan energiatiedot raportoi lopulta 88 % KETS-kunnista ja 
78 % KEO-kunnista. Rakennuskannan energiankäyttö saatiin siis suurimmalta osalta 
KETS ja KEO raportoineista. Raportointiaste parantui selvästi vuoden 2010 ennätykselli-
sen huonoista luvuista. 
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Taulukko 1 KETS- ja KEO-kuntien rakennuskannan energiankäyttö2. 

Raportoineet Energiankulutus raportoinnin perusteella 
Energiatiedot 

liittymis-
asiakirjoista 

  lkm 
Sähkö 
MWh 

Lämpö+pa 
MWh 

Yhteensä 
MWh 

Yhteensä 
MWh 

            
KEO           
2008 9 29 462 76 601 106 063 143 045 
2009 13 40 763 93 879 134 642 158 265 
2010 20 75 886 151 318 227 205 158 265 
2011 42 154 471 355 480 509 951 158 265 

            
KETS           
2008 32 1 151 121 3 206 440 4 357 561 4 049 893 
2009 41 1 481 714 3 618 990 5 100 704 4 895 538 
2010 39 1 615 541 3 482 427 5 097 968 4 349 543 
2011 59 1 653 779 4 408 138 6 061 916 4 429 377 

            
 
 
Kuntien muu kuin rakennusten energiankäyttö jaotellaan valaistukseen (katuvalot ja 
liikennevalot), vesihuoltoon (pumppaamot ja jätevesilaitokset), liikenteen energiankulu-
tukseen (ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineiden kulutus) sekä muuhun määrittele-
mättömään kulutukseen. 

Muuta kuin rakennusten energiankulusta raportoi 70 % KETSiin liittyneistä ja 67 % 
KEOon liittyneistä. Päinvastoin kuin rakennusten kohdalla on muun kulutuksen rapor-
tointiaste laskenut edellisvuodesta. 

Taulukosta (Taulukko 2) näkyy, että liittymisasiakirjoissa esitettyihin muun energian-
käytön lukuihin verrattuna raportoidut kulutukset ovat kasvaneet selvästi. Yhtenä syynä 
kulutuksen suureen kasvuun voivat olla kuntaliitokset, joiden vaikutuksia ei kaikkien 
liittyneiden osalta ole vielä päivitetty liittymistietoihin. Lisäksi liittymisvaiheessa annetuis-
sa tiedoissa on joidenkin liittyjien kohdalla ollut epätarkkuutta, ja vuosiraportoinnissa 
raportoidaan kunnan kulutusta liittymistietoja kattavammin. Erityisesti taulukossa 
(Taulukko 2) esitetyn Muun kulutuksen osalta raportoitujen tietojen oikeellisuus tuntuu 
joiltain osin kyseenalaiselta, mutta on vaikeasti tarkistettavissa. 
 
 
  

                                                
2 Suuri osa erityisesti KEO-kunnista ei ole erotellut liittymisasiakirjassa rakennusten energiankulutusta ja muuta 
energiankulutusta. Tästä syystä eivät vuosiraportin ja liittymisasiakirjan tiedot ole suoraan vertailukelpoisia. 
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Taulukko 2 KETS- ja KEO-kuntien muu energiankäyttö3. 

Raportoineet Energiankulutus raportoinnin perusteella 
Energiatiedot 

liittymis-
asiakirjoista 

  lkm 
Valaistus 

MWh 
Vesihuolto 

MWh 
Liikenne 

MWh 

Muu kulu-
tus 

MWh 
Yhteensä 
MWh/a 

Yhteensä 
MWh 

                
KEO               
2008 7 5 013 3 473 616   9 102 17 859 
2009 12 8 617 8 220 450 2 281 19 568 17 897 
2010 27 17 009 9 741 1 937 2 682 31 370 17 897 
2011 36 34 465 17 722 7 186 23 749 83 122 17 897 

                
KETS               
2008 28 249 653 168 838 149 933   568 424 531 748 
2009 41 383 489 267 325 120 347 24 993 796 154 541 651 
2010 49 302 333 203 990 135 521 46 848 688 692 541 651 
2011 47 315 120 226 459 150 030 50 291 741 900 541 651 

                
 
 
Muun kulutuksen osuus kuntien kokonaisenergiankäytöstä oli vuonna 2011 vain 11 %. 
Yhteenveto raportoiduista kuntien energiankulutuksista on seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 3). 
 
Taulukko 3 KETS- ja KEO-liittyneiden energiankulutus yhteensä. 

  Energiankulutus raportoinnin perusteella 
Energiatiedot 

liittymis-
asiakirjoista 

  
Rakennukset 

MWh 
Muu kulutus 

MWh 
Yhteensä 

MWh 
Yhteensä 

MWh 
          

KEO         
2008 106 063 9 102 115 165 155 233 
2009 134 642 19 568 154 210 220 005 
2010 227 205 31 370 258 575 470 297 
2011 509 951 83 122 593 073 714 799 

          
KETS         
2008 4 357 561 568 424 4 925 985 5 104 287 
2009 5 100 704 796 154 5 896 858 5 923 528 
2010 5 097 968 688 692 5 786 660 6 506 030 
2011 6 061 916 741 900 6 803 816 6 848 822 

          
 
 

                                                
3 Suuri osa erityisesti KEO-kunnista ei ole erotellut liittymisasiakirjassa rakennusten energiankulutusta ja muuta 
energiankulutusta. Tästä syystä eivät vuosiraportin ja liittymisasiakirjan tiedot ole suoraan vertailukelpoisia. 
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Edellä olevassa taulukossa (Taulukko 3) näkyvä liittymisasiakirjojen energiankäyttö yh-
teensä ei vastaa kahden edellisen taulukon (Taulukko 1, Taulukko 2) yhteenlaskettua tietoa. 
Tämä johtuu siitä, että liittymisasiakirjoissa ei ole aina eritelty erikseen rakennusten 
energiankulutusta ja muuta energiankulutusta.  
 

2.2 Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto 

Sekä KETS- että KEO-sopimuksen yhtenä toiminnallisena tavoitteena on edistää uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöä kunnan alueella ja erityisesti sen omassa toiminnassa. 
Tavoitteen saavuttamiseksi tulee molempien sopimusten mukaisesti kartoittaa uusiutu-
vien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian katselmuksel-
la vuoteen 2013 mennessä, ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön uusiutuvia ener-
gialähteitä rakennuksissa ja muissa energiaa kuluttavissa kohteissa sekä myötävaikut-
taa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kunnan alueella sijaitsevassa energian-
tuotannossa. 

Lisäksi KEO-sopimuksessa on mm. velvoite asettaa tavoitteet uusiutuvien energia-
lähteiden käytön lisäämiselle vuosille 2013 ja 2016. Vastaavasti KETS-sopimuksessa on 
liittyneiden tavoitteena myös mm. pyrkiä lisäämään uusiutuvalla energialla tuotetun säh-
kön ja lämmön osuutta energianhankinnassa ja toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi kat-
somallaan tavalla uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä koulutus- ja tiedo-
tustoimia sekä kehityshankkeita.  

Kappaleessa 6.1 esitettyjen tietojen mukaisesti uusiutuvan energian kuntakatsel-
muksen tekemiseen on sopimustoiminnan piirissä vuoden 2011 loppuun mennessä 
myönnetty tukea 20 kaupungille/kunnalle. Näistä 7 on KETS- ja 13 KEO-kuntia. Lisäksi 
uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty kahdeksassa sopimustoiminnan 
piiriin kuulumattomassa kunnassa, joiden tuloksia ei käsitellä tässä raportissa. Sopimus-
toiminnan piirissä käynnistetyistä kuntakatselmuksista on valmistunut yhdeksän. Ennen 
uusiutuvan energian kuntakatselmusta uusiutuvien käytön osuus vaihteli ko. kunnissa 
välillä 0,5 %–75 %, joten myös uusiutuvan energian käytön kasvattamisen potentiaalissa 
oli suuria eroja. Uusiutuvan energian käyttöä voitaisiin tehtyjen uusiutuvan energian 
kuntakatselmusten perusteella suurimmassa osassa kunnissa kasvattaa lähtötasoon 
verrattuna runsaasti, usealla kunnalla kaksinkertaiseksi, mutta yhdessä tapauksessa 
jopa yli kymmenkertaisesti. Katselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen uusiu-
tuvien käytön osuus nousi keskimäärin noin 17 %. 

Uusiutuvan energian kuntakatselmusten lisäksi kunnilta kysytään seurantavuonna 
liittyjän omaan käyttöön hankitun uusiutuvan energian määrä. Seurannassa eritellään 
myös uusiutuvat polttoaineet ja mahdollinen lämpöpumpuilla tuotettu lämpö sekä hankit-
tu vihreä sähkö ja vihreät sertifikaatit. 

Edellisvuosista poiketen, ei uusiutuvan energian osuutta rakennuskannan energi-
ankäytöstä pystytty arvioimaan.  

Lämpöpumpuilla on lämpöä raportoinut tuottavansa 19 liittynyttä (17 KETS kuntaa 
ja kaksi KEO kuntaa), näistä 12 (kaikki KETS kuntia) ilmoitti myös lämpöpumpuilla tuote-
tun lämmön määrän (yhteensä 3 716 MWh). Raportoinnissa kysytään myös kunnan 
omaan käyttöön hankitun uusiutuvan energian määrää. Vuoden 2011 vuosiraportissa 
20 KETS kuntaa ja seitsemän KEO kuntaa raportoi hankkineensa uusiutuvaa energiaa 
kunnan omaan käyttöön yhteensä 62,9 GWh. KETS liittyneiden osuus hankitusta uusiu-
tuvasta energiasta oli 87 % (54,8 GWh) ja KEO liittyneiden osuus oli 13 % (8,1 GWh). 
Käytetyt uusiutuvat polttoaineet olivat pääosin puuperäisiä, mutta KETS puolella rapor-
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toitiin myös teollisuuden biokaasujen käyttöä. Raportoinnissa ei pyydetä erittelemään 
mihin uusiutuva energia on käytetty. 

Vihreää sähköä on raportoinut hankkivansa yhdeksän KETS-kuntaa (yhteensä 
60,3 GWh). Vihreitä sertifikaatteja ei raportoinut hankkineensa yksikään liittyjä. KEO 
kunnat eivät ole raportoineet vihreän sähkön tai sertifikaattien hankintaa. 
 
 

2.3 Energiatehokkuutta kuvastavat tunnusluvut 

KETS- ja KEO-kuntien raportoimista muista kuin rakennusten energiankulutustiedoista 
voidaan laskea ominaiskulutuslukuja, joiden avulla kuntien keskinäinen vertailu on mah-
dollista. Tämän kappaleen kuvissa (Kuva 2-Kuva 5) on esitetty vesihuollon ja katuvalais-
tuksen energiankulutukseen liittyviä ominaiskulutuslukuja. Kuviin on otettu mukaan vain 
sellaiset liittyjät, jotka ovat ilmoittaneet tarvittavat tiedot ominaiskulutusten laskentaa 
varten. Keskimääräisenä kulutuksena on käytetty kulutusten mediaania. 

Vedentuotannolle laskettiin ominaiskulutus jakamalla vedentuotantoon käytetty 
energiankulutus tuotetun veden määrällä. Jäteveden käsittelylle laskettiin ominaiskulu-
tus vastaavasti jakamalla energiankulutus käsitellyn jäteveden määrällä. Tarvittavat tie-
dot raportoineilla KETS-kunnilla (36 kpl) veden tuotannon ominaiskulutus vaihteli  
0,09–1,83 MWh/1000 m3, ollen keskimäärin 0,7 MWh/1000 m3. Jäteveden käsittelyn 
ominaiskulutus vaihteli tiedot raportoineilla KETS-kunnilla (36 kpl)  
0,18–3,55 MWh/1000 m3, ollen keskimäärin 0,8 MWh/1000 m3 (Kuva 2).  
 
 

 
Kuva 2 KETS 2011 – Vesihuollon energiankulutuksen ominaiskulutukset 4. 
 
 
  

                                                
4 Kuvissa mukana vain sellaiset liittyjät jotka ovat raportoineet ominaiskulutuksen laskentaan tarvittavat tiedot 
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Tarvittavat tiedot raportoineilla KEO-kunnilla (21 kpl) veden tuotannon ominaiskulutus 
vaihteli välillä 0,1–1,7 MWh/1000 m3, ollen keskimäärin 0,68 MWh/1000 m3. Jäteveden 
käsittelyn ominaiskulutus vaihteli tiedot raportoineilla KEO-kunnilla (22 kpl)  
0,3–2,9 MWh/1000 m3, ollen keskimäärin 1,3 MWh/1000 m3 (Kuva 3).  
 
 

 
Kuva 3 KEO 2011 – Vesihuollon energiankulutuksen ominaiskulutukset4. 
 
 
Katuvalaistuksen energiankulutukselle laskettiin ominaiskulutus jakamalla energiankulu-
tus valaistulla katupituudella. Lisäksi laskettiin kuinka monta valaisinta keskimäärin on 
kilometrillä. KETS-kunnista 33 raportoi laskentaan tarvittavat tiedot. Ominaiskulutus 
vaihteli 3,3–33,8 MWh/km, ollen keskimäärin 15,1 MWh/km. Valaisimien määrä kilomet-
riä kohden vaihteli 18–60 kpl/km, ollen keskimäärin 32 kpl/km (Kuva 4). 
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Kuva 4 KETS 2011 – Katuvalaistuksen sähkönkulutuksen seuranta5. 
 
 
KEO-kunnista 34 raportoi laskentaan tarvittavat tiedot. Ominaiskulutus vaihteli  
6,4–35,0 MWh/km, ollen keskimäärin 13,9 MWh/km. Valaisimien määrä kilometriä koh-
den vaihteli 16–49 kpl/km, ollen keskimäärin 28 kpl/km (Kuva 5). 
 
 

 
Kuva 5 KEO 2011 – Katuvalaistuksen sähkönkulutuksen seuranta.6 

 
 

                                                
5 Kuvassa mukana vain sellaiset liittyjät, jotka ovat raportoineet ominaiskulutusten laskentaan tarvittavat tiedot 
6 Kuvassa mukana vain sellaiset liittyjät, jotka ovat raportoineet ominaiskulutusten laskentaan tarvittavat tiedot 
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Lisäksi liittyneet raportoivat ajoneuvojen ja työkoneiden kulutuksista ja suoritteista sekä 
ominaiskulutuksista. Henkilöautojen ominaiskulutuksia raportoi 19 KETS-kuntaa ja 
kuorma-autojen ominaiskulutuksia 16 KETS-kuntaa. KEO:n puolella ajoneuvojen omi-
naiskulutuksia raportoi henkilöautojen osalta 12 liittynyttä ja kuorma-autoista kahdeksan 
liittynyttä. Henkilöautojen keskimääräinen ominaiskulutus oli KETS-kunnilla 8,5 l/100 km 
ja KEO-kunnilla 8,7 l/100 km. Kuorma-autoilla kulutus oli KEO:n puolella keskimäärin 
24 l/100 km ja KETS-kunnilla keskimäärin 31 l/100 km.  
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3 Raportoidut toimenpiteet ja energiansäästövaikutukset 

3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Energiakatselmustoiminnan kattavuutta liittyneiden rakennuskannasta on käsitelty kap-
paleessa 6.3. Tieto käynnistetyistä energiakatselmuksista päivittyy näkymään energia-
tehokkuussopimusten ja -ohjelman vuosiraportointiin heti, kun se on syötetty katselmus-
ten seurantajärjestelmään. Samoin energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet tulevat 
seurantajärjestelmässä automaattisesti näkyviin liittyjien vuosiraporttiin, kun kohde on 
raportoitu, toimitettu ELY-keskuksesta Motivaan ja sen tiedot on Motivassa siirretty kat-
selmusten seurantajärjestelmään.  

Liittyneiden kuntien ja kuntayhtymien tulee vuosiraportoinnin yhteydessä päivittää 
energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutuman tilanne sekä muutama 
muu toimenpiteiden toteutukseen liittyvä tieto (mm. onko toteutuksessa hyödynnetty 
TEM-investointitukea tai ESCO- tms. säästötakuumenettelyä) energiakatselmuksissa 
todetuille toimenpiteille.  

KETS- ja KEO-kunnille 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 myös uudessa seu-
rantajärjestelmässä. 

Liittyneet kunnat ja kuntayhtymät ovat liittymisasiakirjassa sitoutuneet toteuttamaan 
ne energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka rakennusten nykyinen ja tuleva 
käyttö huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. 

Energiakatselmuksissa todettujen toimenpiteiden lisäksi on kunnilla seurantajärjes-
telmässä mahdollisuus raportoida myös muita toteutettuja tai päätettyjä toimenpiteitä, 
joilla on saavutettu energiansäästöä. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua joko raken-
nuksiin tai kunnan muuhun energiankäyttöön (esim. katuvalaistuksen energiansääs-
töön). Raportoidut toimenpiteet on luokiteltu vuosiraportoinnissa viiteen eri luokkaan: 

 
• Energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet (KAT) 
• Muut kuin TEM:n tukemissa katselmuksissa havaitut energiansäästötoimenpiteet 

(ES) ovat toimenpiteitä, jotka toteutetaan energiansäästösyistä 
• Muut investoinnit (MI) ovat toimenpiteitä, jotka toteutetaan muista kuin energian-

säästösyistä, mutta jotka säästävät energiaa 
• Ympäristöinvestointeina (YM) voivat liittyneet halutessaan raportoida toimenpi-

teitä, jotka on toteutettu ympäristösyistä, mutta jotka ovat kasvattaneet energi-
ankulutusta 

• Muuhun kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistuneet toimet (ME) 
 
Luokka ”muu energiankäyttö” (ME), on tarkoitettu kunnan toimenpiteille, joissa energi-
ansäästövaikutus ei kohdistu kunnan omaan energiankäyttöön vaan esim. sen alueella 
olevien rakennusten energiankäyttöön (esim. rakennusvalvonnan toimenpiteet, jotka 
kohdistuvat muuhun kuin kunnan omaan rakennuskantaan). 
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Säästötoimenpiteiden toteutumisesta (toteutumatieto) kunnat raportoivat seuraa-
vasti:  
 

• T toteutettu: Tässä raportissa on huomioitu sopimuskaudella vuosina 2008–2011 
toteutetuksi raportoidut toimenpiteet  

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

tissa lainkaan 
 
Jos raportoija ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutu-
miseen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. 
Seurantajärjestelmässä tällainen toimenpide siirtyy ”Keskeneräiset”-välilehdelle, jonka 
tiedot liittyjä voi myöhemmin täydentää (ei koske katselmustoimenpiteitä (KAT)). Kun 
tiedot toimenpiteen osalta on täydennetty, toimenpide otetaan seuraavan vuoden yh-
teenvetoraportissa huomioon. 

Varhaistoimien säästövaikutuksia ei ole otettu huomioon tässä raportissa. Ns. var-
haistoimiksi luetaan ennen vuotta 2008 toteutetut toimenpiteet, joiden säästövaikutus on 
edelleen voimassa vuonna 2016 (tai aiempana tarkasteluvuonna 2010 tai 2014). 
 
 

3.2 Tehostamistoimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen  

3.2.1 Energiansäästötoimenpiteet (KAT ja ES) 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 4, Taulukko 5) on esitetty yhteenveto KETS- ja KEO-
kuntien raportoimista energiakatselmuksissa ehdotetuista (KAT) ja energiansäästösyistä 
toteutetuista (ES) muista toimenpiteistä. Liittyjät raportoivat usein myös aiempina vuosi-
na toteutettuja toimia, jotka ovat aiemmin jääneet raportoimatta. Tämän vuoksi myös 
edellisten vuosien (2008–2010) toteutetut säästöt ovat kasvaneet vuoden 2011 rapor-
toinnissa. Vuoden 2011 loppuun mennessä on kuntien sopimuksissa raportoitu noin 900 
toteutettua säästötoimenpidettä, joiden yhteenlaskettu sähkön, lämmön ja polttoaineiden 
säästö on 128 GWh/a. Säästöt on saavutettu käytännössä lähes kokonaan KETS-
kunnissa. 
 

Kuntien energiatehokkuussopimus KETS 
KETS-kunnat ovat toteuttaneet vuonna 2011 yhteensä 359 energian-
säästötoimenpidettä, joiden yhteenlaskettu sähkön, lämmön ja polttoaineiden säästö on 
34,6 GWh/a. Sähkön säästöjen osuus vuonna 2011 raportoiduista säästöistä on 
18,0 GWh/a (52 %) ja lämmön ja polttoaineiden säästö 16,6 GWh/a (48 %). Yhteensä 
KETS-kunnat ovat toteuttaneet sopimuskaudella (2008–2011) 890 toimenpidettä, joiden 
yhteenlaskettu energiansäästövaikutus on 127,8 GWh/a. Näiden toimenpiteiden rapor-
toidut investointikustannukset olivat noin 34 miljoonaa euroa. 

Toteutettujen toimenpiteiden lukumäärä ja raportoidut säästöt ovat kasvaneet 
vuonna 2011 merkittävästi edellisestä vuodesta. Lämmön säästössä kymmenen suurin-
ta toimenpidettä vastaavat noin kolmasosasta koko KETS-kuntien säästöstä. Suurin 
yksittäinen toimenpide liittyy lämmityksen säädön tarkistamiseen ja sisälämpötilan alen-
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tamiseen ja monet seuraavaksi suurimmat lämmöntalteenottoon. Sähkönsäästötoimen-
piteistä 20 suurinta säästötoimenpidettä tuottavat lähes 80 % kaikesta säästöstä. Näistä 
kahdessatoista säästöt liittyvät valaistuksen tehostamiseen.  

Myös investointien määrä on kasvanut merkittävästi, silti toteutetuista toimenpiteis-
tä noin kolmasosaan ole raportoitu investointeja. Raportointivuonna suurimmat säästöt 
eivät kuitenkaan ole vaatineet suurimpia toimenpidekohtaisia investointeja.  

Toteutettujen toimenpiteiden lisäksi on KETS-kunnilla suuri määrä päätettyjä ja 
harkittavia toimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu lämmön, sähkön ja polttoaineiden sääs-
töpotentiaali on 152 GWh/a eli melkein viisinkertainen vuonna 2011 toteutuneeseen ja 
parikymmentä prosenttia suurempi kauden 2008–2016 toteutuneeseen säätöön verrat-
tuna. Sähkön osuus tästä vielä toteutumista odottavasta säästöstä on 43 GWh/a (28 %) 
ja lämmön ja polttoaineiden osuus on 108 GWh/a (72 %). Näihin toimenpiteisiin tarvitta-
viksi investoinneiksi raportoitiin 30 milj. euroa.  

Vuonna 2011 toteutuneet säästöt vastaavat 0,5 % KETS-kuntien vuonna 2011 ra-
portoimasta energiankäytöstä, ja sopimuskaudella yhteensä toteutetut säästöt 1,9 % 
liittyneiden energiankäytöstä. Vuonna 2011 olisi tasaisella säästövauhdilla pitänyt saa-
vuttaa jo 4 % vuosittainen säästö, joten tavoitteeseen on vielä matkaa. Tavoitteen saa-
vuttamista tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 5. 
 
Taulukko 4 Yhteenveto KETS-kuntien energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä 

ehdotettujen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutetuista, päätetyistä ja 
harkituista säästötoimenpiteistä sopimuskaudella 2008–2011. 

 
1)kaikki vuoden 2011 lopussa Päätetyksi ilmoitetut toimenpiteet 
2)kaikki vuoden 2011 lopussa Harkittavaksi ilmoitetut toimenpiteet 

 
 

Yhteenveto KETS-kuntien raportoimasta havaitusta säästöpotentiaalista ja sen toteutus-
vaiheesta on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6)  
 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
MWh/a

Lämpö+pa
MWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

MWh/a milj eur

Toteutettu 2008–2011 890 70 900 56 854 127 754 33,84

2011
Toteutettu 359 18 040 16 571 34 612 10,91
Päätetty 1) 658 23 682 62 313 85 995 11,71
Harkitaan 2) 788 19 737 46 369 66 106 18,20
Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 1 446 43 420 108 681 152 101 29,91

Säästetty energia 
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Kuva 6 Yhteenveto KETS-kuntien raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituis-

ta energiansäästötoimenpiteistä ja niillä saavutettavista energiansäästöistä 
sopimuskaudella 2008–2011. 

 

Kuntien energiaohjelma KEO 
KEO-kunnat ovat raportoineet toteuttaneensa vuonna 2011 vain yhden energian-
säästötoimenpiteen, jonka lämmön ja polttoaineiden säästö on 0,1 GWh/a. Sähkön 
säästöjä ei vuonna 2011 ole raportoitu. Yhteensä KEO-kunnat ovat toteuttaneet sopi-
muskaudella (2008–2011) vain 13 toimenpidettä, joiden yhteenlaskettu energiansäästö-
vaikutus on 0,3 GWh/a. Näiden toimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat 
noin 0,2 milj. euroa. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että ener-
giaohjelmaan liittyneet raportoivat jatkossa huomattavasti paremmin kaikki toteuttaman-
sa energiatehokkuuteen vaikuttavat toimenpiteet ja jatkavat uusien toimenpiteiden aktii-
vista kartoittamista toteuttamista. 

KEO-kunnat ovat vuonna 2011 raportoineet päätettyjä ja harkittavia toimenpiteitä 
kaksinkertaisesti vuoden 2010 raportointiin verrattuna, nyt yhteenlaskettu säästöpotenti-
aali näissä on 2 GWh/a. Sähkön osuus päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden sääs-
töpotentiaalista on 0,26 GWh/a (13 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus on 1,7 GWh/a 
(87 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 1 milj. euroa.  

Yksi syy KEO-kuntien toimenpiteiden vähyyteen on rakennuskannan katselmustoi-
minnan vähäisyys. Vain viidesosa KEO liittyneistä on toistaiseksi käynnistänyt energia-
katselmuksia rakennuskannassaan.  

Vuonna 2011 toteutuneet säästöt vastaavat 0,02 % KEO-kuntien vuonna 2011 ra-
portoimasta energiankäytöstä, ja sopimuskaudella yhteensä toteutetut säästöt vain 
0,05 % liittyneiden energiankäytöstä. Vuonna 2011 olisi tasaisella säästövauhdilla pitä-
nyt saavuttaa jo 4 % vuosittainen säästö, joten tavoitteen saavuttaminen edellyttää to-
della merkittäviä uusia ponnistuksia. Tavoitteen saavuttamista tarkastellaan tarkemmin 
kappaleessa 5. 
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Taulukko 5 Yhteenveto KEO-kuntien energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä eh-
dotettujen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutetuista, päätetyistä ja harki-
tuista säästötoimenpiteistä sopimuskaudella 2008–2011. 

 

1)kaikki vuoden 2011 lopussa Päätetyksi ilmoitetut toimenpiteet 
2)kaikki vuoden 2011 lopussa Harkittavaksi ilmoitetut toimenpiteet 

 
 

Yhteenveto KEO -kuntien raportoimasta havaitusta säästöpotentiaalista ja sen toteutus-
vaiheesta on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7).  
 
 

 

Kuva 7 Yhteenveto KEO -kuntien raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista 
energiansäästötoimenpiteistä ja niillä saavutettavista energiansäästöistä so-
pimuskaudella 2008–2011. 

 
 
  

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
MWh/a

Lämpö+pa
MWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

MWh/a milj. eur

Toteutettu 2008–2011 13 12 261 273 0,22

2011
Toteutettu 1 0 97 97 0,18
Päätetty 1) 26 232 426 658 0,68
Harkitaan 2) 36 29 1307 1336 0,30
Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 62 261 1733 1994 0,98

Säästetty energia 
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Taulukko 6 Yhteenveto koko kunta-alan energiakatselmuksissa tai muissa selvityksissä 
ehdotettujen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutetuista, päätetyistä ja 
harkituista säästötoimenpiteistä sopimuskaudella 2008–2011. 

 
 
 
Taulukko 7 Yhteenveto koko kunta-alan muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen 

tehostamisinvestointien (MI) vaikutuksesta energiatehokkuuteen sopimus-
kaudella 2008–2011. 

 
 
 

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

Muita investointeja (MI) tehtiin vuonna 2011 kaksikymmentäkaksi, kaikki KETS:ssa. 
Yhteensä sopimuskaudella on raportoitu toteutettavaksi 104 MI-toimenpidettä. MI-
toimenpiteillä on säästetty yhteensä 6,9 GWh/a, josta sähkönsäästön osuus on 
0,7 GWh/a (10 %) ja lämmön ja polttoaineiden säästöjen 6,2 MWh/a (90 %). MI-
toimenpiteiden investointeja tarkasteltaessa on huomioitava, että ilmoitettu investointi on 
osassa tapauksia koko toimenpiteen vaatima investointi, ei vain energiansäästöosuuden 
laskennallinen osuus investoinnista. Sopimuskaudella toteutettujen muiden toimenpitei-
den vaatimat investoinnit on raportoitu olleen yhteensä yli 23 milj. euroa. KETS- ja KEO-
kuntien MI toimenpiteet on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 8 ja Taulukko 9). 

 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a milj. eur

Toteutettu 2008–2011 903 70 912 57 114 128 026 34,06

2011
Toteutettu 360 18 040 16 668 34 709 11,09
Päätetty 1) 684 23 915 62 739 86 653 12,39
Harkitaan 2) 824 19 766 47 676 67 442 18,50
Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 1 508 43 681 110 414 154 095 30,89

Säästetty energia 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a milj. eur

Toteutettu 2008–2011 106 704 6 266 6 970 22,92

2011
Toteutettu 22 201 278 478 0,79
Päätetty 1) 11 231 4 678 4 909 25,00
Harkitaan 2) 0 0 0 0 0,00
Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 11 231 4 678 4 909 25,00

Säästetty energia 
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Taulukko 8  Yhteenveto KETS-kuntien muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen 
tehostamisinvestointien (MI) vaikutuksesta energiatehokkuuteen sopimus-
kaudella 2008–2011. 

 
1)kaikki vuoden 2011 lopussa Päätetyksi ilmoitetut toimenpiteet 
2)kaikki vuoden 2011 lopussa Harkittavaksi ilmoitetut toimenpiteet 

 
 
Taulukko 9  Yhteenveto KEO-kuntien muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen 

tehostamisinvestointien (MI) vaikutuksesta energiatehokkuuteen sopimus-
kaudella 2008–2011. 

 
 
Vuonna 2011 toteutettujen MI-toimenpiteiden säästövaikutus vastaa 0,01 % raportoinei-
den KETS- ja KEO-kuntien energiankäytöstä, ja koko sopimuskaudella toteutettujen MI-
toimenpiteiden säästövaikutus on 0,09 % vuoden 2011 energiankäytöstä. 
 

3.2.3 Muut kuin kunnan omaan energiankäyttöön kohdistuvat toimenpiteet 

Kuntien omaan energiankäyttöön kohdistuneiden toimenpiteiden lisäksi on yksi kaupunki 
raportoinut rakennusvalvonnan ohjaukseen liittyvän toimenpiteen kaikkina aikaisempina 
sopimusvuosina. Kuten aiemmin luvussa 3.1 todettiin, on tällaisille muuhun kuin kunnan 
omaan energiankäyttöön kohdistuvaan energiansäästöön kohdistuville toimenpiteille 
seurantajärjestelmässä oma luokituksensa (ME, muu energiansäästö). Vuonna 2011 
näitä ME-toimenpiteitä on raportoinut myös kaksi muuta kuntaa. Yhteensä lämmönsääs-
töksi vuonna 2011 on raportoitu 5,3 GWh ja sähkön säästöksi 0,04 GWh ja koko kaudella 
2008–2011 vastaavasti 34,6 GWh ja 0,04 GWh.  

Tämän tyyppisten toimenpiteiden raportoinnissa kunnan tulee kuitenkin käyttää eri-
tyistä harkintaa. Raportoinnissa tulee pitäytyä vain sellaisissa toimissa, joilla tosiasialli-
sesti on tavoitteena energiansäästö, koska laveasti tarkasteluna voitaneen aika monesta 
kunnan toimesta näyttää sivuvaikutuksina myös energiansäästöjä.  

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
MWh/a

Lämpö+pa
MWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

MWh/a milj. eur

Toteutettu 2008–2011 104 704 6 156 6 860 22,89

2011
Toteutettu 22 201 278 478 0,79
Päätetty 1) 11 231 4 678 4 909 25,00
Harkitaan 2) 0 0 0 0 0,00
Päätetty ja harkittu yhteensä 1) 2) 11 231 4 678 4 909 25,00

Säästetty energia 

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
MWh/a

Lämpö+pa
MWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

MWh/a milj. eur

Toteutettu 2008–2011 2 0 110 110 0,03

Säästetty energia 
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4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

4.1 Toiminnan organisointi ja johtamisjärjestelmät 

Sopimuksen toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiansäästön ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistäminen sekä niiden edelleen kehittäminen tarkoituksen-
mukaisella tavalla organisaation käytössä olevien tai sen käyttöön tulevien johtamisjär-
jestelmien pysyväksi osaksi.  

Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki/kunta/kuntayhtymä nimeää sopimuksen yh-
teyshenkilön sekä tarvittaessa sopimusmenettelyn vastuuorganisaation hallintokunta- tai 
toimintayksikkökohtaisine vastuuhenkilöineen ja laatii sopimuksessa määritetyssä aika-
taulussa toimintasuunnitelman, jossa esitetään toimet energiankäytön tehostamiseksi ja 
joka hyväksytetään kaupungin/kunnan/kuntayhtymän vastuullisessa toimielimessä.  

Lisäksi KETS-kunnat laativat kahden vuoden kuluessa ohjelmaan liittymisestään 
suunnitelman, jossa esitetään keskeisimmät toimet uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistämiseksi ja ottavat suunnitelman toteutumisen vuotuisen seurannan tarkoituksen-
mukaisella tavalla johtamisen osaksi sekä sisällyttävät keskeiset tiedot toimintasuunni-
telman toteutumisesta vuosikertomukseensa. 

Sopimuksen yhteyshenkilö nimetään jo liittymisvaiheessa ja raportoinnin yhteydes-
sä on vastuuhenkilöiden pyynnöstä toimitettu lisäksi seurantajärjestelmään henkilökoh-
taisia tunnuksia useille liittyneen organisaation muille henkilöille. Vuoden 2011 rapor-
toinnin mukaan KETS-kunnista vastuut on nimennyt jo lähes 81 % raportoineista toimi-
joista (50 kuntaa). Näistä yli puolet (28 KETS-kuntaa) on nimennyt vastuut kuntatasolla, 
ja lähes puolet (24 KETS-kuntaa) on nimennyt vastuut hallintokuntatasolla. Toimintayk-
sikkötasolla vastuut on määrittänyt 13 ja muulla tavoin 5 KETS-kuntaa. Valtaosa näistä 
muulla tavoin vastuut nimenneistä toimijoista tarkensi käyttävänsä työryhmää, joka te-
kee aloitteita energiatehokkuuden parantamiseksi ja seuraa energiatehokkuustoimien 
toteutumista. Lisäksi johdon vastuita on jaettu eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden 
mukaisesti.  

KEO-kunnista energiatehokkuustoiminnan vastuu on organisaatiossa nimetty yli 
puolella (25 kuntaa) raportoineista. Pääosin vastuut on nimetty kuntatasolla (15 KEO-
kuntaa), hallintokuntakohtaisesti (12 kuntaa) tai toimintayksikkökohtaisesti (8 kuntaa). 
Kaksi KEO-kuntaa on määrittänyt vastuut muulla kuin edellä mainituin tavoin. Muuksi 
tavaksi tarkennettiin vastuiden nimeäminen kunnan energiatyöryhmässä. 

KETS-kuntien valmiita toimintasuunnitelmia on 46, eli 81 %:lla raportoineista  
(Kuva 8). Suunnitelmista 37 (64 %) on hyväksytty kunnan vastuullisessa toimielimessä, ja 
16 suunnitelmaa (28 %) on ehditty päivittää vuonna 2011. Valmiiden toimintasuunnitel-
mien määrä on lisääntynyt edellisestä raportointivuodesta, jolloin 39 kuntaa (72 %) ra-
portoi valmiista toimintasuunnitelmasta. Suunnitelmia on myös hyväksytty edellistä ra-
portointivuotta enemmän, sillä vuonna 2010 28 KETS-kuntaa (52 %) raportoi toiminta-
suunnitelman olevan hyväksytty kunnan vastuullisessa toimielimessä. 

Myös KEO-kunnat ovat edistyneet toimintasuunnitelman laatimisessa. Seuranta-
vuonna 18 KEO-kuntaa (42 %) raportoi valmiista toimintasuunnitelmasta, kun edellis-
vuonna toimintasuunnitelman oli laatinut vasta 11 KEO-kuntaa (35 %). Toimintasuunni-
telman on hyväksyttänyt kunnan vastuullisessa toimielimessä 13 KEO-kuntaa (30 %), 
määrä on yli kaksinkertaistunut edellisvuoden 5 KEO-kunnasta (16 %). Vastaavasti 
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5 KEO-kuntaa (12 %) on raportoinut päivittäneensä toimintasuunnitelman seuranta-
vuonna, mikä on hieman edellisvuoden 3 päivitettyä suunnitelmaa (10 %) enemmän, 
(Kuva 9). Kuvissa (Kuva 8, Kuva 9) ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä toimijoita, jotka eivät olleet 
raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä tähän kohtaan.  
 

 
Kuva 8 KETS-kuntien toimintasuunnitelmien valmiusaste vuoden 2011 raportoinnin 

mukaan. 7 
 
 

 
Kuva 9 KEO-kuntien toimintasuunnitelmien valmiusaste vuoden 2011 raportoinnin 

mukaan7.  

                                                
7 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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Toimintasuunnitelmiin sisällytettyjä asioita kysyttiin seuraavissa kuvissa (Kuva 10, Kuva 11) 
esitetyllä jaottelulla. Kuvissa ”Kyllä” kuvastaa niitä liittyneitä, joilla kyseinen asia sisältyy 
toimintasuunnitelmaan. Raportoineilla KETS- ja KEO-kunnilla on selvästi eroja toiminta-
suunnitelmaan sisällytetyissä asioissa. Esimerkiksi liikennevalojen, ajoneuvojen ja työ-
koneiden energiankäyttö, vesihuolto sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto on 
huomioitu useammin KETS-kuntien toimintasuunnitelmissa kuin KEO-kuntien toiminta-
suunnitelmissa. Kaikki toimijat, joilla on valmis toimintasuunnitelma, raportoivat sisällyt-
tävänsä palvelurakennusten energiankäytön suunnitelmaansa. 

KETS-kunnilla toimintasuunnitelmaan sisällytetyt asiat ovat säilyneet prosentuaali-
sesti lähes samalla tasolla edelliseen raportointivuoteen 2010 verrattuna, (Kuva 10). Lii-
kennevalot on sisällytetty useampaan toimintasuunnitelmaan seurantavuonna 
(28 KETS-kuntaa) kuin edellisvuonna, jolloin puolet KETS-toimintasuunnitelmista 
(20 KETS-kuntaa) sisälsi liikennevalot. Muita toimintasuunnitelmaan sisällytettyjä asioita 
ovat raportoitujen tietojen mukaan muun muassa koulutus, maankäyttöön, kaavoituk-
seen ja rakentamiseen liittyvä ohjeistus sekä joukkoliikenne. 

Samoin KEO-kuntien toimintasuunnitelmiin sisällytetyt asiat ovat säilyneet prosen-
tuaalisesti samalla tasolla edellisvuoteen nähden. Lukumääriä tarkasteltaessa kaikkien 
kuvassa lueteltujen energiakäyttökohteiden sisällyttäminen toimintasuunnitelmiin kuiten-
kin lisääntyi edellisvuodesta. Esimerkiksi raportointivuonna 2010 huomioi 11 KEO-
kuntaa (100 %) palvelurakennukset ja 7 KEO-kuntaa (64 %) asuinrakennukset toiminta-
suunnitelmassaan, kun seurantavuonna 2011 määrät olivat 18 (100 %) ja 13 KEO-
kuntaa (72 %). 
 
 

 
Kuva 10 KETS-kuntien toimintasuunnitelmiinsa sisällyttämien energiankäyttö-

kohteiden kattavuus. 8 
 

                                                
8 ”Kyllä” kuvastaa niitä liittyneitä, joilla kyseinen asia sisältyy toimintasuunnitelmaan. 
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Kuva 11 KEO-kuntien toimintasuunnitelmiinsa sisällyttämien energiankäyttö-kohteiden 

kattavuus. 8 
 
 
KETS- ja KEO-kunnilta edellytetään raportointia myös organisaatiossaan käytössä ole-
vista toimintajärjestelmistä. Kuvassa (Kuva 12) on kuvattu toimintajärjestelmien yleisyys 
KETS ja KEO sopimuksissa. KETS-kunnista 25 (43 %) ja KEO-kunnista 5 (12 %) rapor-
toi käyttävänsä ympäristö-, johtamis- tai laatujärjestelmiä. Osuudet ovat säilyneet samal-
la tasolla edellisvuodesta. 
 

 
Kuva 12 Toimintajärjestelmien yleisyys KETS- ja KEO-kunnilla vuonna 20119. 

                                                
9 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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KETS-kunnilla on käytössä kuusi sertifioitua järjestelmää (kaksi ISO 14001, kolme 
ISO 9001 ja yksi muu sertifikaatti). Kaikkiaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on käy-
tössä viidellä KETS-kunnalla, ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä kolmella kunnalla, 
EMAS-järjestelmä yhdellä ja jokin muu kuin edellä mainitut toimintajärjestelmät 
16 kunnalla, (Kuva 13). Muita järjestelmiä käyttävät toimijat tarkensivat pääosin järjestel-
miensä olevan kaupungin/kunnan/kuntayhtymän omia ilmasto- ja ympäristöohjelmia, 
kestävän kehityksen ohjelmia, WWF:n Green Office -ympäristöohjelmia tai ISO-
standardiin perustuvia omia laatu- tai ympäristöjärjestelmiä. KETS-kunnilla ei ole tapah-
tunut merkittäviä muutoksia järjestelmien käytössä edelliseen raportointivuoteen verrat-
tuna. 

KEO-kunnilla on vain viisi toimijaa raportoinut käytössä olevasta toimintajärjestel-
mästä. Kaksi näistä järjestelmistä on sertifioituja ISO 9001 -järjestelmiä, yksi sertifioitu 
muu järjestelmä ja loput muita sertifioimattomia järjestelmiä. Kahdella muuta järjestel-
mää käyttävällä KEO-kunnalla on käytössä Balance score card -ohjaus ja yhdellä oma 
laadunvarmennusjärjestelmä.  
 
 

 
Kuva 13 Eri järjestelmien yleisyys ja sertifiointi niillä KETS-kunnilla, joilla on käytössä 

joku toimintajärjestelmä, tilanne vuonna 2011. 
 
 
Seurantajärjestelmässä kysytään myös käytössä olevan toimintajärjestelmän kattavuut-
ta, sekä onko uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatehokkuus sisällytetty 
järjestelmiin. Raportoitujen tietojen perusteella järjestelmä kattaa kunnan koko toiminnan 
yli puolella niistä KETS-kunnista, joilla on jokin järjestelmä käytössä (14 kunnalla 
25 kunnasta). Energiatehokkuus on sisällytetty järjestelmään valtaosalla (23 kuntaa), 
määrä ei ole muuttunut edellisvuodesta. Sen sijaan uusiutuvan energiankäytön edistä-
minen sisältyy käytössä oleviin järjestelmiin useammin kuin edellisvuonna: Järjestelmää 
käyttävistä KETS-kunnista 19 kuntaa (76 %) on sisällyttänyt uusiutuvien edistämisen  
toimintajärjestelmäänsä, kun edellisvuonna määrä oli 13 KETS-kuntaa (57 %), (Kuva 14). 

KEO-kunnista vain kaksi raportoi sisällyttävänsä uusiutuvien energiamuotojen edis-
tämisen osaksi ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmäänsä. Lisäksi nämä kaksi KEO-
kuntaa raportoivat sisällyttävänsä energiatehokkuuden osaksi järjestelmää. 
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Kuva 14 Järjestelemän kattavuus sekä uusiutuvien energialähteiden edistämisen ja 

energiatehokkuuden sisällyttäminen toimintajärjestelmiin niillä KETS-kunnilla, 
joilla on käytössä toimintajärjestelmiä vuonna 2011. 

 
 

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 liittyneiden tulee mm. sisällyttää julkisten hankintojen 
energiatehokkuusohjeet osaksi hankintaohjeistusta ja ohjeistaa hankinnoista vastaava 
henkilöstö näiden ohjeiden käyttöön soveltaen niitä tarkoituksenmukaisella tavalla kun-
nan hankinnoissa.  

Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeen käyttö on yleistynyt koko seuranta-
kauden ajan, ja käyttö on lisääntynyt edelleen edellisvuodesta 2010. Vuonna 2008 vain 
44 % KETS-kunnista (17 kuntaa) ilmoitti ohjeen olevan käytössä, edellisvuoden rapor-
tissa ohje oli käytössä 70 %:lla raportoineista (38 kuntaa) ja seurantavuonna jo 81 %:lla 
(47 kuntaa). Myös oman energiatehokkuuden sisältävän hankintaohjeistuksen käyttö on 
yleistynyt koko seurantakaudella: Ensimmäisenä raportointivuonna 18 % (7 KETS-
kuntaa) raportoi käyttävänsä omaa hankintaohjeistusta, edellisenä raportointivuonna 
31 % (17 KETS-kuntaa) ja seurantavuonna jo 43 % (25 KETS-kuntaa), (Kuva 15). Ylei-
simmin oma ohjeistus on käytössä julkisten hankintojen energiaohjeen rinnalla, tai julki-
nen ohje on sisällytetty omaan ohjeeseen (22 % eli 13 KETS-kuntaa). Vain kahdella 
KETS-kunnalla (3 %) on julkisten hankintojen energiaohjeen sijaan käytössä vain oma 
ohje.  

Raportoinnissa ei huomioida miten energiatehokkuutta on varsinaisesti käsitelty liit-
tyneiden kuntien hankinnoissa ja kuinka ohjaavia energiatehokkuusohjeet itse asiassa 
ovat. Tämä vaatii erillistä selvitystä. Käytännössä ohjeiden käyttöä tulisi jokaisessa kun-
nassa seurata yhtenä osana hankintojen ja investointien tulosseurantaa.  
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Kuva 15 KETS-kuntien raportoima hankintaohjeistuksen käyttö vuonna 2011. 10 
 
 
Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeiden käyttö on lisääntynyt selvästi myös 
KEO-kunnilla seurantakauden aikana, jopa 37 %-yksikköä (26 kuntaa). Vuonna 2008 
julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeita raportoi noudattavansa 33 % raportoineis-
ta (4 kuntaa), edellisvuonna 2010 65 % (20 kuntaa) ja seurantavuonna 2011 jo 70 % 
(30 kuntaa) raportoi noudattavansa ohjeita, (Kuva 16).  

Noin viidennes raportoineista KEO-kunnista (8 kuntaa) ilmoitti käyttävänsä omaa 
energiatehokkuusasiat sisältävää hankintaohjeistusta, kun seurantakauden alussa vain 
yksi kunta raportoi omasta hankintaohjeesta. Kuten KETS-kunnillakin, omaa ohjetta 
käyttävistä KEO-kunnista valtaosa on joko sisällyttänyt ohjeeseen julkisten hankintojen 
ohjeistuksen tai käyttää sitä oman ohjeen rinnalla. Raportoineista KEO-kunnista vain 
kaksi kuntaa käyttää pelkästään omaa hankintaohjetta.  
 
 

                                                
10 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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Kuva 16 KEO-kuntien raportoima hankintaohjeistuksen käyttö vuonna 2011. 
 
 

4.3 Energiatehokkuuden huomioon ottaminen suunnittelussa 

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

Tavoitteiden saavuttamiseksi liittyneiden tulee pyrkiä ottamana huomioon uudis- ja 
perusparannushankkeisiin liittyvissä järjestelmä- ja laitevalinnoissa investointikustannus-
ten lisäksi myös tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. Lisäksi tavoitteena on 
energiatehokkuuden huomioon ottaminen yhdyskuntarakenteissa liittyen kunnan kaavoi-
tus- ja liikennesuunnitteluun. 

Kuten kuvista (Kuva 17 ja Kuva 18) nähdään, energiakustannusten ja energiatehok-
kuuden huomioon ottaminen on toteutunut parhaiten rakennushankkeissa, sekä uudis- 
että korjausrakentamisessa. KETS:n puolella 52 kuntaa (90 %) ilmoittaa ottaneensa 
huomioon energiakustannukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa, mikä on kas-
vua edellisvuoden 39 kuntaan (74 %) nähden. Kaavoituksessakin on energiatehokkuus-
näkökohdat huomioitu valtaosalla raportoineista (67 % eli 39 kuntaa), kun edellisvuonna 
vastaava osuus oli 63 % (34 kuntaa). Seurantavuonna yli puolet KETS-kunnista 
(36 kuntaa) on huomioinut energiakustannukset ja -tehokkuuden liikennesuunnittelussa.  
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Kuva 17 KETS-kunnat – Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon otta-

minen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuun-
nittelussa vuonna 2011. 

 
 
KEO:n puolella energiakustannusten ja -tehokkuuden huomioiminen ei ole yhtä yleistä 
kuin KETS-kunnilla. Kuitenkin energiakustannusten ja -tehokkuuden sisällyttäminen 
suunnitteluun on yleistynyt myös KEO-kunnilla. Sekä uudis- että korjausrakentamisessa 
energiakustannukset huomioivien toimijoiden lukumäärä on lisääntynyt seurantakauden 
alusta, ja määrät ovat hieman jatkaneet kasvuaan edellisvuodesta. Seurantakauden 
alussa 5 kuntaa (42 %) raportoi sisällyttävänsä energia-asiat uudisrakentamiseen, edel-
lisvuonna 2010 18 kuntaa (58 %) ja seurantavuonna jo 25 kuntaa (58 %). Korjausraken-
tamisen energiakustannukset huomioi vuonna 2008 4 KEO-kuntaa (33 %), vuonna 2010 
19 kuntaa (61 %) ja seurantavuonna 27 kuntaa (63 %). 

Kaavoitussuunnittelussa energiatehokkuusasiat ovat yhtenä näkökohtana yli puo-
lella KEO-kunnista (23 kuntaa), kun vuonna 2010 määrä oli 55 % (17 KEO-kuntaa). 
Energia-asiat on sisällytetty liikennesuunnitteluun vajaalla puolella KEO-kunnista 
(19 kuntaa), kun edellisvuonna näin ilmoitti 52 % raportoijista (16 kuntaa). 
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Kuva 18 KEO-kunnat – Energiakustannusten ja energiatehokkuuden huomioon ottami-

nen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kaavoituksessa ja liikennesuunnit-
telussa vuonna 2011. 

 
 

4.4 Uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö  
investointien toteutuksessa 

Sopimukseen liittyneiden yhtenä toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että liittyvä 
organisaatio osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelytapoja. 
Menettelyillä voidaan tehdä energiatehokkaiden järjestelmien ja laitteiden hankinta uu-
disrakennus- ja peruskorjaushankkeissa tarvittaessa kokonaan tai osittain muusta inves-
tointibudjetista riippumattomasti.  

Tavoitteen saavuttamiseksi liittyneet sitoutuvat hankkimaan osaamista ESCO-
palvelun käyttämisestä investointien toteuttamiseksi tilanteissa, joissa rahoituksen puute 
on esteenä kustannustehokkaaksi arvioidun investoinnin toteutumiselle. Lisäksi KETS-
sopimuksen mukaisesti tavoitteena on selvittää mahdolliset ESCO-palvelun käyttöä 
rajoittavat esteet omissa hallinto- ja päätöksentekoprosesseissa sekä pyrkiä vaikutta-
maan siihen, että mahdolliset esteet näiden palveluiden käyttöönottamiseksi saadaan 
poistettua.  

KETS-kunnista 74 % (43 kuntaa) ilmoittaa omaavansa ESCO-osaamista, (Kuva 19). 
Määrä on kasvanut seurantakauden alusta, jolloin noin puolet KETS-kunnista (51 % eli 
20 kuntaa) raportoi osaamisesta ESCO-palvelun käytössä. Reilu puolet KETS-kunnista 
(36 kuntaa) on selvittänyt ESCO-palvelujen käyttöönoton esteitä, kun vastaava luku oli 
vuonna 2008 36 % (14 kuntaa) ja edellisvuonna 52 % (28 kuntaa). ESCO-palvelut tun-
netaan siis entistä paremmin, mutta siitä huolimatta rahoituksen puute on investointien 
esteenä yhä lähes puolella raportoineista kunnista (27 kuntaa). Määrä on kasvanut seu-
rantakauden aikana, sillä vuoden 2008 raportoinnissa rahoituksen puute koettiin esteek-
si vain 36 %:lla raportoineista (14 kuntaa) ja edellisvuoden 2010 raportoinnissa 46 %:lla 
raportoineista (25 kuntaa). 
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Kuva 19 KETS-kuntien vastausten jakaumat ESCO-palveluja koskevissa kysymyksissä 

vuonna 2011. 11 
 
KEO-kuntien raportoiman tiedon mukaan on ESCO-osaamisen taso KEO-kunnilla nous-
sut seurantakauden alkuun ja edellisvuoteen 2010 verrattuna: Seurantakauden alun 
raportissa neljännes KEO-raportoineista (3 kuntaa) ja vuonna 2010 29 % (9 kuntaa). 
ilmoitti tuntevansa ESCO-palveluiden käytön. Nyt seurantavuonna jo 40 % (17 kuntaa) 
raportoi ESCO-osaamisesta. ESCO-palvelun esteiden selvitystä on tehnyt jo 26 % KEO-
kunnista (11 kuntaa), kun edellisvuonna esteiden selvittämisestä raportoi 23 % KEO-
kunnista (7 kuntaa), (Kuva 20)  

Myös KEO:n puolella on rahoituksen puute ongelma selvästi useammalla kuin en-
simmäisenä raportointivuonna 2008. Vuonna 2011 44 % (19 kuntaa) KEO-kunnista ra-
portoi rahoituksen puutteesta investoinneissa, kun ensimmäisenä raportointivuonna näin 
raportoi vain 17 % (2 kuntaa) ja edellisenä raportointivuonna 39 % (12 kuntaa). 
 
 
 

                                                
11 ”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 

74 %

62 %

47 %

17 %

28 %

45 %

9 %

10 %

9 %

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

ESCO-osaamista

ESCO-palvelun esteet
selvitetty

Rahoituksen puute
investointien esteenä

Kyllä Ei Ei raportoitu



 

33 

 
Kuva 20 KEO-kuntien vastausten jakaumat ESCO-palveluja koskevissa kysymyksissä 

vuonna 2011. 12 

 
 
Tietous ESCO-palvelusta ja sen mahdollisuuksista on jatkuvasti lisääntynyt. Myös tieto-
us ESCO-palvelun mahdollisista esteistä tai ongelmakohdista kunta-alalla on entistä 
selkeämmin noussut viime vuosina tietoisuuteen, kun muutamia käynnistettäväksi suun-
niteltuja hankkeita on jouduttu jopa keskeyttämään hankkeiden kilpailutusta koskevien 
erilaisten näkemysten johdosta. Laajojen, useita rakennuksia koskevien ja uudistamis- 
ja korjaustehtäviä sisältävien ESCO-hankkeiden kilpailuttaminen julkisella sektorilla on 
todettu asiaksi, joka kaipaa lisää ohjeistusta. Alustava hankintaohje syntyi Motivan toi-
mesta vuoden 2011 aikana. Tätä on muokattu ja täydennetty tiiviissä yhteistyössä aktii-
visten tilaaja- ja toimijaosapuolten kanssa vuoden 2012 aikana.  
 

4.5 Kulutusseuranta  

Sekä KETS- että KEO-sopimuksissa on asetettu tavoitteita kulutusseurannalle ja ener-
giankäytön tunnusluvuille. Sopimusten muotoiluissa on joitain eroavaisuuksia, mutta 
lähtökohtaisesti tavoitteena on, että energiankäytön seuranta organisoidaan ja seuranta-
tietoja hyödynnetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason 
ylläpitämiseksi, toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi sekä tarpeettoman energiankulutuk-
sen välttämiseksi.  

KETS-sopimukseen liittyneille on edellä mainittujen yleisten periaatteiden lisäksi 
asetettu kuukausitasoisen kulutusseurannan kattavuustavoitteeksi vähintään 80 % ra-
kennusten energiankäytöstä ja vuositason seurannan tavoitteeksi vähintään 90 % las-
kettuna liittyjän koko energiankäytöstä vuoteen 2013 mennessä. Lisäksi liittyjiltä odote-
taan osallistumista tarkoituksenmukaiseksi arvioimiinsa kehityshankkeisiin esim. ener-

                                                
12”Ei raportoitu” tarkoittaa niitä raportoineita, jotka eivät olleet raportoineet mitään tietoa seurantajärjestelmässä 
tähän kohtaan. 
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giatehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen sekä tämän sopimusmenettelyn toimeenpanon 
kansallista seurantaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseksi.  

KEO-sopimuksessa tavoitteena on käynnistää energiankäytön kulutusseuranta si-
ten, että vuotuiset lämmön ja sähkön ominaiskulutukset ovat rakennuskohtaisesti kulu-
tusseurannassa viimeistään, kun tämän sopimuksen mukaisista toimista raportoidaan 
toisen kerran. Lisäksi tavoitteena on kehittää kulutusseurantaa, liittyjän liittymisvaihees-
sa asettamaan tavoitevuoteen mennessä keskeisimpien rakennusten osalta kuukausi-
tasoiseksi sekä kattamaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa myös kunnan muun 
kuin rakennusten energiankäytön (esim. ulko- ja katuvalaistus).  

Tavoitteisiin liittyviä kulutusseurannan kattavuutta koskevia tietoja kysytään KETS- 
ja KEO-vuosiraportoinnissa rakennusten energiankulutuksen seurannan lisäksi myös 
liittyen ulkovalaistukseen, liikennevaloihin sekä ajoneuvojen, vesihuollon ja muun toi-
minnan energiankäytötön. Raportoidut kulutusseurannan kattavuudet on esitetty seu-
raavissa kuvissa (Kuva 21 ja Kuva 22).  

Seurantavuonna KETS-kuntien palvelurakennuskannasta 87 % ja asuinrakennus-
kannasta 90 % on kulutusseurannassa. KEO-kunnilla kulutusseurannan kattavuus on 
pienempi, kulutusseuranta kattaa KEO-kuntien palvelurakennuskannasta 75 % ja asuin-
rakennuskannasta 67 %. Raporteissa ilmoitettujen kulutusseurannan kattavuusprosent-
tien keskiarvot ovat KETS-kunnilla palvelurakennuksille 88 % ja asuinrakennuksille 68 % 
ja KEO-kunnilla palvelurakennuksille 90 % ja asuinrakennuksille 78 %. 
 
 

 
Kuva 21 KETS 2011 – Rakennusten kulutusseurannan kattavuus. 
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Kuva 22 KEO 2011 – Rakennusten kulutusseurannan kattavuus. 
 
 
KETS-kuntien energiankäyttökohteissa kulutusseuranta kattoi keskiarvolta 62 % ulkova-
laistuksesta, 44 % liikennevaloista, 63 % ajoneuvoista, 81 % vesihuollosta ja 43 % muis-
ta käyttökohteista. Vastaavasti KEO-kuntien energiankäyttökohteissa kulutusseuranta 
kattoi keskiarvolta 92 % ulkovalaistuksesta, 31 % liikennevaloista, 56 % ajoneuvoista, 
77 % vesihuollosta ja 40 % muista käyttökohteista. Kaikki kunnat eivät raportoineet kulu-
tusseurannan kattavuutta, ja keskiarvot on laskettu raportoineiden kuntien tiedoista. 
Kaikkiaan energiankäyttökohteiden kulutusseurannan kattavuudesta saatiin tiedot 
78 %:lta KETS-kunnista ja 74 %:lta KEO-kunnista. 
 

Energiatehokkuuden seuranta 
Vuosiraportoinnissa seurantajärjestelmässä kysytään myös seuraavatko liittyjät oman 
toimintansa energiatehokuutta, ja miten energiatehokkuutta seurataan.  

Lähes kaikki KETS-kunnat raportoivat seuraavansa energiatehokkuutta (90 % eli 
52 kuntaa). Pääosin energiatehokkuuden seuranta perustuu ominaiskulutustietoihin 
(42 kuntaa). Yksikään KETS-kunta ei raportoinut seuraavansa energiatehokkuutta in-
deksien avulla. Sen sijaan muulla tavalla energiatehokkuutta seuraa lähes viidennes 
KETS-kunnista (10 kuntaa), mikä on hieman (3 kuntaa) edellisvuotta enemmän. Muuksi 
tavaksi raportoitiin muun muassa EnerKey-seurantajärjestelmä, kiinteistöjen energian-
käytön seuranta (joko kWh/m2 tai kWh/m3) ja vertaaminen aiempiin käyttölukemiin sekä 
ajoneuvojen kulutusseuranta (l/100km tai käyttötunnit). 
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Kuva 23 KETS 2011 – Energiatehokkuuden seuranta. 
 
 
Myös KEO:n puolella reilusti yli puolet raportoineista (63 % eli 27 kuntaa) ilmoitti seu-
raavansa energiatehokkuutta, (Kuva 24). Yli puolet KEO-kunnista (25 kuntaa) seuraa 
energiankäytön tehokkuutta ominaiskulutusten avulla, ja määrä on kasvanut 3 %-
yksikköä eli 8 kuntaa edellisvuodesta. Muulla tavoin energiatehokkuutta seurataan kah-
dessa KEO-kunnassa. Muulla tavoin energiatehokkuutta seuraavat KEO-kunnat eivät 
tarkentaneet, mitä muut seurantatavat olivat.  

 
 

Kuva 24 KEO 2011 – Energiatehokkuuden seuranta. 
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4.6 Uudet toimintamallit 

KETS-sopimuksessa yhtenä toiminnallisena tavoitteena on energiansäästöä edistävien 
uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto.  

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi liittyneiden tavoitteena on käynnistää energian-
säästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistua tarkoituksenmukaisiksi arvioituihin 
KETS-kuntien yhteisiin kehityshankkeisiin. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön kustan-
nustehokkaita toimintamalleja energiankäytön tehostamiseksi esim. toimistolaitteiden ja 
valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa. 

KETS-kunnissa on otettu käyttöön energiankäytön tehostamiseen tähtääviä ja kus-
tannustehokkaita toimintamalleja edellisen raportointivuoden tapaan. Vaikka lukumää-
räisesti toimintamallien käyttö on säilynyt edellisvuoden tasolla, kuvassa näkyvät pro-
sentuaaliset osuudet ovat hieman laskeneet. Tämä johtuu siitä, että uusia toimintamalle-
ja ei ole otettu samassa suhteessa käyttöön kuin mitä liittyjien lukumäärä on kasvanut.  

Kuten aiempina seurantavuosina, valaistukseen liittyvät toimintamallit ovat yleisim-
min käyttöönotettuja (52 % eli 30 kuntaa) ja toimistolaitteisiin liittyviä malleja on noin 
kolmanneksella raportoineista (21 kuntaa), (Kuva 25). Toiminnan organisoinnin malleja on 
kolmasosalla KETS-kunnista (19 kuntaa), ja muihin kuin edellä mainittuihin kohteisiin 
liittyviä toimintamalleja on noin viidenneksellä KETS-kunnista (12 kuntaa). Raportissa 
muut uudet toimintatavat liittyivät muun muassa keittiöiden toimintaan, ekotukihenkilö-
toimintaan, ATK-laitteiden käytön tehostamiseen sekä videoneuvottelujen hyödyntämi-
seen.  

 

 
Kuva 25 Uusien toimintamallien käyttöönotto eri alueilla KETS-kuntien osalta vuonna 

2011. 
 
 

Myös KEO:n puolella yleisimmin käyttöönotetut uudet toimintamallit ovat valaistukseen 
liittyviä (35 % eli 15 kuntaa), (Kuva 26) Toimistolaitteisiin, toiminnan organisointiin ja muu-
hun liittyvät toimintamallit ovat vielä harvinaisia KEO-kunnissa: Toimistolaitteisiin liittyviä 
toimintamalleja on käytössä neljänneksellä (11 kuntaa) KEO-kunnista, määrä on kasva-
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nut edellisvuoden 16 %:sta (5 kuntaa). Toiminnan organisointiin liittyviä toimintamalleja 
käyttää seurantavuonna vain 16 % (7 kuntaa), ja muuhun kuin edellä mainittuihin koh-
teisiin liittyviä toimintamalleja 12 % (5 KEO-kuntaa). Muut toimintamallit liittyivät muun 
muassa kiinteistöjen energiankulutukseen ja lämmönsäätöön sekä energiankulutusneu-
vontaan. 
 

 

 

Kuva 26 Uusien toimintamallien käyttöönotto eri alueilla KEO-kuntien osalta  
vuonna 2011. 

 

4.7 Koulutus- ja tiedotustoiminta 

Sekä KETS- että KEO-sopimuksissa on tavoitteita myös koulutus- ja tiedotustoimintaan 
liittyen. Tavoitteet eroavat sopimuksissa jonkin verran, mutta yleisenä lähtökohtana on, 
että liittyjän palveluksessa olevilla on omista tehtävistään ja toiminnastaan tarpeelliset 
tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. Liittyneiden 
tavoitteena on myös tiedottaa energiansäästöä ja -tehokkuutta koskevista asioista niin 
organisaatioiden sisällä kuin myös ulospäin.  

Tavoitteet sisältävät mm. koulutusta energiansäästöön ja energian tehokkaaseen 
käyttöön liittyviin asioihin omalle henkilöstölle. Lisäksi KETS-sopimuksessa tavoitteena 
on järjestää energia-asioita käsittelevää koulutusta myös luottamushenkilöille sekä sisäl-
lyttää energiatehokkuusasiat kasvatus- ja opetustoimintaan. 

Vuonna 2011 KETS-kunnista on koulutusta järjestänyt yli puolet raportoineista (60 % 
eli 35 kuntaa), (Kuva 27). Koulutuksen määrä on edellisvuoden tasoa. Sen sijaan koko seu-
rantakautta tarkasteltaessa määrä on merkittävästi lisääntynyt KETS-kunnissa, sillä en-
simmäisenä raportointivuonna 2008 vain 18 kuntaa (46 %) raportoi järjestäneensä koulu-
tusta energia-asioissa.  

Seurantavuonna lähes kaikki koulutusta järjestäneet KETS-kunnat (34 kuntaa 
35 kunnasta) ovat järjestäneet koulutusta omalle henkilöstölle. Oman henkilöstön koulu-
tusta on raportoitu enemmän kuin seurantakauden alussa, jolloin 41 % KETS-kunnista 
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(16 kuntaa) ilmoitti kouluttaneensa omaa henkilöstöä. Luottamishenkilöitä koulutti vajaa 
viidennes raportoineista (10 kuntaa), ja kasvatushenkilöitä koulutettiin yhteensä seuranta-
vuonna 17 KETS-kunnassa (29 %).  

Seurantavuonna tiedotusvälineille järjestettiin koulutusta 16 %:lla KETS-kunnista 
(9 kuntaa). Energiansäästöön opastettiin myös muita kuin edellä mainittuja kohteita, ja yli 
neljännes KETS-kunnista (16 kuntaa) raportoi kouluttaneensa muita kohteita. Nämä 
muut kohteet käsittivät muun muassa poliitikot, kuntalaiset, asiantuntijat, oppilaat ja 
opiskelijat, yritykset sekä muut kaupungit.  

Koulutusta järjestäneiden KETS-kuntien lukumäärät, tilaisuuksien ja osallistujien lu-
kumäärät sekä koulutuspäivien määrät on esitetty taulukossa (Taulukko 10). Koulutuspäi-
vien lukumäärä kysytään vain omaan henkilöstöön ja luottamushenkilöihin kohdistuneesta 
koulutuksesta. Koulutustilaisuuksia järjestäneiden KETS-kuntien lukumäärä on kasvanut 
kahdeksalla kunnalla edellisestä raportointivuodesta. Tilaisuuksia on raportoitu edellis-
vuotta (905 tilaisuutta) vähemmän, mutta osallistujien ja koulutuspäivien lukumäärät ovat 
kasvaneet edellisvuoteen ja koko seurantakauteen verrattuna. Erityisesti omaan henkilös-
töön, luottamushenkilöihin ja muihin kohteisiin kohdistuvien koulutustilaisuuksien ja osallis-
tujien lukumäärä kuten myös koulutuspäivien lukumäärä on kasvanut merkittävästi tarkas-
teltaessa koko seurantakautta.  
 
 

 
Kuva 27 KETS-kuntien järjestämien koulutustilaisuuksien yleisyys ja kohderyhmien 

jakauma vuonna 2011. 
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Taulukko 10 Yhteenveto KETS-kuntien raportoimista koulutustilaisuuksista vuonna 2011. 

 

 
 
KEO:n puolella koulutuksen järjestäminen on ollut huomattavasti vähäisempää kuin 
KETS-kunnilla. Vain 39 % (15 kuntaa) raportoi järjestäneensä koulutusta seurantavuon-
na, eikä koulutuksen määrää ole lisätty edellisvuodesta (39 % eli 12 kuntaa). Koulutuk-
sen järjestämisen taso on kuitenkin edistystä seurantakauden alkuun, jolloin vain 
3 KEO-kuntaa (25 %) ilmoitti energia-asiat sisältävästä koulutuksesta.  

Yleisimmin koulutus kohdistui omaan henkilöstöön, lähes kaikki koulutusta järjestä-
neet olivat järjestäneet koulutusta vähintään omalle henkilöstölle, (Kuva 28). KEO-
kunnista 14 järjesti koulutusta omalle henkilöstölle, seitsemän luottamushenkilöille, neljä 
kasvatushenkilöille ja neljä tiedotusvälineille. Muille kuin edellä mainituille kohderyhmille 
järjestettiin energian tehokkaaseen käyttöön liittyvää koulutusta kolmessa KEO-
kunnassa. Muita kohderyhmiä olivat opiskelijat, yritykset sekä tekninen henkilöstö.  
 
 

 
Kuva 28 KEO-kuntien järjestämien koulutustilaisuuksien yleisyys ja kohderyhmien 

jakauma vuonna 2011. 
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Taulukossa (Taulukko 11) on esitelty koulutusta järjestäneiden KEO-kuntien lukumäärät, 
tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärät sekä koulutuspäivien lukumäärät. Koulutuksen 
määrä on kasvanut kaikilla kohderyhmillä edellisvuodesta, erityisesti omalle henkilöstöl-
le, on järjestetty enemmän tilaisuuksia ja koulutuspäiviä. Omalle henkilöstölle järjestettiin 
vuonna 2010 13 koulutustilaisuutta, seurantavuonna koulutustilaisuuksia oli lähes kol-
minkertainen määrä. Lisäksi luottamushenkilöitä ja muita kohderyhmiä on osallistunut 
koulutustilaisuuksiin moninkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.  
 
Taulukko 11 Yhteenveto KEO-kuntien raportoimista koulutustilaisuuksista vuonna 2011  

 
 
 
Koulutustilaisuuksien lisäksi liittyneet ovat raportoineet onko energiatehokkuussopimuk-
seen/-ohjelmaan liittymisestä viestitty eri kohderyhmille. KETS-kunnista 86 % 
(50 kuntaa) on tiedottanut liittymisestä omalle henkilöstölle, ja tiedottaminen on lisäänty-
nyt 8 %-yksikköä (8 kuntaa) edellisvuodesta. Kaupungin luottamusmiehille asiasta on 
viestinyt 76 % (44 kuntaa) KETS-kunnista, kun edellisvuonna näin raportoi 65 % 
(35 kuntaa). Tarkasteltaessa koko seurantakautta määrät ovat kaksinkertaistuneet seu-
rantakauden aikana. Yhä useampi KETS-kunta ilmoittaa kuntalaisille liittyneensä ener-
giatehokkuussopimukseen www-sivujensa kautta. Ensimmäisenä raportointivuonna 
2008 niin teki vain 6 KETS-kuntaa, raportointivuonna 2010 23 kuntaa (43 %) ja seuran-
tavuonna jo 34 kuntaa (59 %). 

KEO:n puolella on lisätty viestintää omalle henkilöstölle energiatehokkuusohjel-
maan liittymisestä: KEO-kunnista jo 63 % (27 kuntaa) raportoi tiedottaneensa omaa 
henkilöstöä, kun edellisvuonna näin teki noin puolet raportoineista (55 % eli 17 kuntaa). 
KEO-kunnista 53 % (23 kuntaa) tiedotti luottamusmiehiä, mikä on selvästi edellisvuotta 
(42 % eli 13 kuntaa) enemmän. Myös KEO:n puolella on kuntalaisille viestiminen selväs-
ti heikointa, sillä vain noin kolmannes (35 % eli 15 kuntaa) raportoi tiedottaneensa kun-
talaisille liittymisestä sopimukseen. Asiassa on kuitenkin edistytty edellisvuodesta, jolloin 
noin neljäsosa KEO-kunnista (26 % eli 8 kuntaa) tiedotti kuntalaisille liittymisestä.  
 
 
  

tilaisuuksia
 järjestäneiden 

lkm
Tilaisuudet

lkm
Osallistujat

lkm
Koulutuspäivät

lkm

Omalle henkilöstölle 14 46 305 35
Luottamushenkilöille 7 16 95 10
Kasvatus ja opetushen 4 8 6 -
Tiedotusvälineet 4 6 12 -
Muut 3 4 1 516 -

Yhteensä 32 80 1 934 45

Tilaisuuden kohde Tilaisuuksien tiedot
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4.8 Energiatodistukset 

Energiatodistusten määrän voi raportoida joko rakennustyyppikohtaisesti (toivottava 
seurantatapa), tai kaikki energiatodistukset yhteensä. Kunnilta tiedustellaan myös ovat-
ko energiatodistukset esillä kiinteistöissä, ja ovatko todistukset asetuksen mukaisia. 

Vuoden 2011 raportissa 21 KETS-kuntaa (36 %) ja 13 KEO-kuntaa (30 %) on il-
moittanut seuraavansa energiatodistusten laatimista rakennustyypeittäin. Kuitenkin vain 
13 KETS-kuntaa ja kuusi KEO-kuntaa on raportoinut tehtyjen energiatodistusten raken-
nustyyppikohtaisia lukumääriä.  

Raportoineet KETS-kunnat ovat tehneet todistuksia yhteensä seurantavuonna 
561 kappaletta, kun edellisvuonna energiatodistuksia raportoitiin vain 19 kappaletta. 
Kuvassa (Kuva 29) on esitetty rakennustyyppikohtaisesti laaditut energiatodistukset 
KETS-kunnissa seurantavuonna. Yleisimmin todistuksia on tehty opetusrakennuksille 
(231 kpl) ja hoitoalan rakennuksille (151 kpl). 

KEO-kunnat ovat raportoineet 44 uutta energiatodistusta vuonna 2011, kun edellis-
vuonna energiatodistuksia raportoitiin 297 kappaletta. Myös KEO-kunnat ovat laatineet 
eniten energiatodistuksia opetusrakennuksille (19 kpl) ja hoitoalan rakennuksille (9 kpl), 
(Kuva 31). Yhteensä energiatodistuksia on seurantajärjestelmään raportoitu tehdyksi 
1 754 kpl, näistä 662 KEO-kuntien toimesta ja loput 1 092 kpl KETS:n puolella. Ennen 
ensimmäistä raportointivuotta näistä todistuksista on laadittu 270 kpl.  
 
 

 
Kuva 29 KETS-kunnissa laaditut energiatodistukset rakennustyypeittäin vuonna 2011 

 
 

Asuinrakennukset
0,01 %

Hoitoalan rakennukset
27 %

Toimisto- ja 
hallintorakennukset 

16 %

Kokoontumis-
rakennukset

9 %

Opetusrakennukset 
43 %

Liikenteen 
rakennukset

2 %

Väestönsuojat
1 %

Muut
9 %



 

43 

 
Kuva 30 KEO-kunnissa laaditut energiatodistukset rakennustyypeittäin vuonna 2011 

 
 
Vaikka vain 13 KETS-kuntaa (22 %) ja kuusi KEO-kuntaa (14 %) on ilmoittanut tehtyjen 
energiatodistusten lukumääriä, 38 KETS-kuntaa (64 %) ja 20 KEO-kuntaa (47 %) rapor-
toi, että heidän käyttämänsä energiatodistukset ovat asetuksen mukaisia, (Kuva 31 ja 
 Kuva 32). Tämän perusteella tehtyjen energiatodistusten lukumäärää on luultavasti huo-
mattavasti suurempi kuin aiemmin mainittu 1 754 kpl.  

Energiatodistusten lukumääriä raportoineista liittyneistä yhdeksän ilmoitti, että käy-
tetyt energiatodistukset eivät ole asetuksen mukaisia. Näistä yhdeksästä kunnasta yh-
dellä on käytössä oma energiatodistusmalli. Energiatodistuksia on esillä yhdeksän 
KETS-kunnan (15 %) rakennuksissa sekä viiden KEO-kunnan (12 %) rakennuksissa.  
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Kuva 31 Energiatodistusten käyttö KETS-kunnissa vuonna 2011 

 
 

 
Kuva 32 Energiatodistusten käyttö KEO-kunnissa vuonna 2011 
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5 Tulokset verrattuna asetettuihin tavoitteisiin 

5.1 Liittyneiden asettamat energiansäästötavoitteet 

Taulukkoon (Taulukko 12) on koottu toimijoiden KETS ja KEO liittymisasiakirjoissa ilmoit-
tamat tavoitteet sopimuskaudelle 2008–2016 ja raportoidut tulokset. Kaikkien KETS-
kuntien yhteenlaskettu tavoite vuonna 2016 on siis 615 GWh/a, ja KEO-kunnilla vastaa-
vasti 65 GWh/a. Taulukossa (Taulukko 12) näkyvät vuosien 2010 ja 2013 tavoitteet ovat 
kuntien itse asettamia välitavoitteita, eivätkä siis edusta tasaisen säästövauhdin mukais-
ta säästötavoitetta. 

Neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta 
olisi pitänyt saavuttaa tasaisella säästövauhdilla 44 %. KETS-kunnilla tavoitteesta on 
saavutettu kuitenkin vasta alle puolet, 21 %. KEO-kunnilla ei kunnolla ole päästy edes 
alkuun, säästöstä on saavuttu alle 0,5 %. Yhteensä kunta-alalla on sopimuksiin liittynei-
den asettamasta tavoitteesta toteutunut 19 %.  
 
 
Taulukko 12 Liittyneiden asettamat tavoitteet ja toteutunut energiansäästö (taulukossa 

ennen vuotta 2012 liittyneiden tiedot) 

  Tavoite Säästetty 
energia 

Säästötavoitteesta 
(GWh/a) saavutettu 

  
2010 

GWh/a 
2013 

GWh/a 
2016 

GWh/a 
2008–2011 

GWh/a 
2010 

% 
2016 

% 
KEO 8 33 65 0,3 3 % 0,4 % 
KETS 181 385 615 127,8 71 % 21 % 
              
Yhteensä 189 418 680 128,0 68 % 19 % 

              
 
Jotta liittymisasiakirjoissa asetettuihin tavoitteisiin päästään, tulee sekä KETS- että 
KEO-kuntien toteuttaa säästötoimenpiteitä jatkossa huomattavasti aiempaa enemmän. 
Kuvassa (Kuva 33) on esitetty miten KETS ja KEO sopimuksissa on kertynyt vuosittaista 
energiansäästöä ja kuinka kumulatiivinen säästö on kehittynyt. Vertailukohtana on ku-
vassa esitetty tavoitteen mukaan tasaisella vauhdilla säästön toteutuminen vuoteen 
2016 mennessä. Kuvasta nähdään, että kunta-alan sopimuksissa ollaan vielä kaukana 
tarvittavasta säästövauhdista, jotta vuodelle 2016 asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Jotta sopimuksissa asetettu tavoite saavutettaisiin vuonna 2016, tulisi vuosittaisen 
uuden säästön vuodesta 2012 lähtien olla KETS-kunnilla keskimäärin 97 GWh/a ja 
KEO-kunnilla 13 GWh/a. Tämä tarkoittaa KETS-kunnilla kolminkertaista, ja KEO-kunnilla 
lähes viisikymmenkertaista säästöä vuoteen 2011 verrattuna. 
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Kuva 33 KETS ja KEO liittyneiden vuosittain toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen 
säästö ja laskennallinen tavoitteen toteutuminen 
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6 Energiakatselmus- ja investointituet  

6.1 Energiakatselmustuki  

6.1.1 Energiakatselmustuki 2011 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 40 % tuettavasta 
työkustannuksen enimmäismäärästä. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja 
energiaohjelmaan liittyneille tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Li-
säksi energiatehokkuussopimuksiin liittyneille kunnille tuki uusiutuvan energian kunta-
katselmuksiin on enintään 60 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteis-
töissä rakennustilaavuuden perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatsel-
mustoiminnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri 
katselmustyypeille.  

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista ja se haetaan 
siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatselmuksen aloitta-
miseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 
 

6.1.2 Energiakatselmustuki KETS- ja KEO-kunnille ja -kuntayhtymille  

Vuonna 2011 kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa tai -ohjelmaan liittyneissä 
kunnissa ja kuntayhtymissä käynnistettiin 35 energiakatselmushanketta, joista 4 oli uu-
siutuvan energian kuntakatselmuksia sisältäviä hankkeita. Käynnistyneissä 31:ssä ra-
kennusten energiakatselmushankkeessa oli yhteensä 285 katselmuskohdetta, joista 131 
kiinteistöjen energiakatselmusta ja saman verran myös energiakatsastuksia, 17 käyt-
töönottokatselmusta ja 6 seurantakatselmusta. Viittä hanketta (16 kohdetta) lukuun ot-
tamatta kaikki nämä olivat KETS-sopimukseen liittyneiden käynnistämiä hankkeita. 
Kaikki neljä vuonna 2011 käynnistynyttä uusiutuvan energian kuntakatselmusta käynnis-
tyi KETS-sopimukseen liittyneissä kunnissa. 

Kunta-alan energiakatselmustoiminta säilyi kokonaisuutena aktiivisena kunta-alalla. 
Merkittävä kasvu tapahtui KETS-sopimuksen alueella, kun sen sijaan KEO-liittyneiden 
käynnistämien katselmusten määrä laski selvästi. Uusiutuvan energian kuntakatselmuk-
sia ei edelleenkään ole käynnistetty sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen edellyttä-
mällä tavalla.  

Kunta-alan sopimuksiin liittyneille myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä lä-
hes 525 000 euroa. Näiden hankkeiden sisältämien katselmusten osuus kunta-alalla 
yhteensä käynnistetyistä energiakatselmuksista vuonna 2011 oli yli 97 % sekä katsel-
muskohteiden lukumäärällä että katselmustuella mitattuna.  

Rakennustilavuudella mitattuna vuonna 2011 käynnistyi energiakatselmuksia noin 
20 % enemmän kuin vuonna 2010 ja jo vuosi 2010 oli ollut ennätyksellinen.  

KETS- ja KEO -sopimuksissa sopimusvelvoitteena olevia uusiutuvan energian kun-
takatselmuksia käynnistyi vuonna 2011 vain neljä. Uusiutuvan energian kuntakatsel-
muksia on vuoden 2011 loppuun mennessä tehty tai käynnistynyt vain 21:ssä sopimus-
kunnassa, joista kahdeksan on KETS-kuntaa ja kolmetoista KEO-kuntaa. Näistä kunta-
katselmuksista kaksi on tehty ennen vuotta 2008 eli ennen nykyisen sopimuskauden 
alkamista.  
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 34, Kuva 35) on esitetty KETS- ja KEO-kunnille sopimus-
kaudella vuosittain myönnetty energiakatselmustuki (sisältää myös uusituvan energian 
kuntakatselmukset) ja tukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä.  
 
 

 
Kuva 34 KETS-kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2011 myönnetty energiakat-

selmustuki ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty 
vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä 

 
 

 
Kuva 35 KEO-kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2011 myönnetty energiakat-

selmustuki ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty 
vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 
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Taulukossa (Taulukko 13) on esitetty TEMin myöntämä energiakatselmustuki vuonna 
2011 kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja energiaohjelmaan (KEO) 
liittyneille sekä myös koko kunta-alalle yhteensä. Lisäksi taulukossa on esitetty vastaa-
vasti tiedot sopimuskaudella 2008–2011 kunta-alalla yhteensä ja vertailuna myös yksi-
tyisen palvelusektorin ja keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksille. 
 
 
Taulukko 13 Energiakatselmustuki kunta-alan hankkeisiin. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            

    lkm lkm eur eur 
            
  KETS/rakennukset 26 269 1 001 696 499 345 
  KEO/rakennukset 5 16 50 452 25 210 
  KETS+KEO/rakennukset yhteensä 31 285 1 052 148 524 555 
  KETS/kuntakatselmus* 4 4 244 100 146 460 

2011 

KEO/kuntakatselmus* 0 0 0 0 
KETS+KEO/kuntakats.*  yhteensä 4 4 244 100 146 460 
Kunta-ala muut kuin sopimusyhteisöt 4 6 35 690 14 274 
Kunta-ala muut/kuntakatselmus* 0 0 0 0 
Yksityinen palveluala, sopimusyritykset 12 16 198 470 83 865 

  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset 25 26 893 544 368 640 
            

Yhteensä 
2008–2011 

KETS/rakennukset 67 703 2 612 798 1 304 778 
KEO/rakennukset 11 48 141 415 67 170 
KETS+KEO/rakennukset yhteensä 78 751 2 754 213 1 371 948 
KETS/kuntakatselmus* 6 6 261 600 156 960 
KEO/kuntakatselmus* 6 13 142 640 82 005 
KETS+KEO/kuntakats.*  yhteensä 12 19 404 240 238 965 
Kunta-ala muut kuin sopimusyhteisöt 5 8 67 470 31 741 
Kunta-ala muut/kuntakatselmus* 1 3 8 140 4 858 
Yksityinen palveluala, sopimusyritykset 134 157 953 328 381 910 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset 139 174 5 233 045 2 124 782 

            

* Uusiutuvan energian kuntakatselmus 

 
 

6.2 Investointituki energiansäästöön 

6.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2011 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää harkinnanvaraista investointitukea energian-
säästöhankkeille. Energiatuen pääpaino on uuden energiaa säästävän ja uusiutuvia 
energialähteitä edistävän tekniikan käyttöönotossa, mutta energiatehokkuussopimuksiin 
liittyneet yritykset voivat tietyin edellytyksin saada energiansäästötoimiin kohdistuvaa 
investointitukea ministeriön käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myös tavan-
omaisen tekniikan hankkeisiin.  
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Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2011 enimmillään 25 % (vuonna 2012 20 %) ja se 
myönnetään vain sille osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaami-
seksi välttämätön. Päästökauppasektorin kohteille ei tukea myönnetä tavanomaisen 
tekniikan hankkeille, joilla on suora vaikutus hakijan päästöihin. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2011 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 30 % (vuonna 2012 
25 %). 

Kuten energiakatselmustukea niin myös investointitukea on haettava aina ennen 
hankkeen aloittamista pääsääntöisesti kohteen sijaintipaikan mukaan määräytyvästä 
paikallisesta ELY-keskuksesta. Investointi katsotaan aloitetuksi, kun sitä koskeva urak-
kasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova tilaus. 

Edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen kohdistuvan Inves-
tointituen tasot TEM määrittää vuosittain. Vuonna 2012 tukien myöntämiseen tuli joitain 
muutoksia tukitasoihin edelliseen vuoteen verrattuna. Nämä on esitetty edellä olevissa 
kappaleissa. Lisäksi vuonna 2012 tuettaville hankkeille tuli niiden kokoon liittyviä rajoi-
tuksia. Tuettavan hankkeen koko voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 3 miljoonaan eu-
roa ja tuki voi maksimissaan olla 500 000 euroa.  

Vuoden 2013 energiatuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 
 

6.2.2 Investointituki KETS- ja KEO-kunnille ja -kuntayhtymille  

Vuonna 2011 kunta-alalla käynnistyi 39 TEM energiatukea saanutta energiansäästöin-
vestointia. Hankkeista 22 käynnistyi KETS-kunnissa ja 17 KEO-kunnissa. Edellisenä 
vuonna käynnistyi kokonaisuutenakin kunta-alalla selvästi vähemmän hankkeita, mutta 
erityisen merkittävästi kasvoi KEO-liittyneiden käynnistämien tukea saaneiden investoin-
tihankkeiden määrä. KEO-liittyneet käynnistivät reilusti kolminkertaisen määrän hankkei-
ta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen (Kuva 37).  

Kaikki investointitukea vuonna 2011 kunta- alalla saaneet hankkeet saivat ns. ta-
vanomaisen tekniikan energiansäästöhankkeisiin suunnattua tukea. Yksi näistä tavan-
omaisen tekniikan tukea saaneista hankkeista oli ESCO-hanke, jonka osuus KETS-
kunnille myönnetystä investointituesta oli noin 4 %. 

Kuvissa (Kuva 36, Kuva 37) on esitetty KETS- ja KEO-kunnille sopimuskaudella vuo-
sittain myönnetty investointituki energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantami-
seen sekä tukea saaneiden hankkeiden lukumäärä. 
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Kuva 36 KETS- kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2011 energiansäästö- ja 

energiatehokkuus -hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden lu-
kumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden 
lukumäärä. 

 
 

 
Kuva 37 KEO-kunnille vuosittain sopimuskaudella 2008–2011 energiansäästö- ja ener-

giatehokkuus -hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden lukumää-
rä. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden luku-
määrä. 

 
 
Vuonna 2011 kunta-alan investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä yli 
5,5 milj. euroa, joka oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Kunta-alan 
vuonna 2011 saama investointituki yhteensä oli edellisen vuoden tapaan noin viidennes 
kaikille eri sopimusalueiden energiatehokkuussopimuksiin liittyneille myönnetystä inves-
tointituesta. 
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Taulukossa (Taulukko 14) on yhteenveto TEM:n KETS- ja KEO-sopimuksiin liittyneille 
myöntämästä investointituesta energiansäästöinvestointeihin vuonna 2011 sekä yhteen-
sä koko sopimuskaudella 2008−2011. Taulukossa on vertailun vuoksi myös esitetty vas-
taavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluville keskisuuren teolli-
suuden ja palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille yhteensä myönnetyt in-
vestointituet. 

 
Taulukko 14 Investointituki energiansäästöön kunta-alalla. 

Sopimusalue 2011 2008–2011 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

KETS 22 4 085 060 57 8 217 510 
KEO 17 1 394 072 22 1 694 862 
KETS+KEO yhteensä 39 5 479 132 79 9 912 372 
Yksityinen palveluala, sopimusyritykset 34 1 239 567 58 3 007 945 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset 39 2 750 310 86 8 591 191 
          

 
Kunta-alalle myönnettyä tukea vastaavat investoinnit ovat vuonna 2011 tukihakemusten 
perusteella olleet yhteensä noin 21,1 milj. euroa. Yhteensä tukea saaneiden hankkeiden 
investoinnit ovat sopimuskaudella 2008−2011 olleet yli 39 milj. eur. 

Edellä oleva energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön kohdistuvan 
investointituen lisäksi myönnettiin kunta-alalle vuonna 2011 uusiutuvan energiankäytön 
lisäämiseen investointitukea kahdeksaan hankkeeseen yhteensä 0,31 milj. euroa. Tätä 
vastaavat investoinnit olivat olleet lähes 1,6 milj. eur.  

Vuosina 2009−2011 (vuoden 2008 tietoa ei ole käytössä) on uusiutuvan energian 
tukea myönnetty kunta-alan sopimuksiin liittyneille yhteensä reilu 1,7 milj. eur ja sitä 
vastaavat investoinnit ovat olleet noin 8,7 milj. eur. Kaudella 2009−2011 kunta-alan 
osuus kaikille sopimusaloille myönnetystä uusiutuvan energian investointituesta on ollut 
noin 17 %.  
 

6.3 Energiakatselmusten kattavuus 

KETS- ja KEO-kunnat ovat liittymisasiakirjassa sitoutuneet toteuttamaan energiakatsel-
muksia 80 %:ssa omistamistaan rakennuksista (rakennustilavuudella mitattuna) vuoden 
2013 loppuun mennessä. Tämän lisäksi KETS-kunnilla on tavoitteena tehdä seuranta- ja 
käyttöönottokatselmuksia. 

Vuoden 2011 loppuun mennessä energiakatselmuksia ja/tai uusiutuvan energian 
kuntakatselmuksia oli käynnistänyt 47 KETS-kuntaa ja 23 KEO-kuntaa. Osa liittyneistä 
on jo kertaalleen katselmoinut suuren osan rakennuskannastaan, joten jatkossa niiden 
katselmukset painottuvat seurantakatselmuksiin. Muutamalla liittyjällä on katselmustoi-
minnan piiriin tullut jo yhtä paljon rakennuskantaa kuin vuoden 2011 raportoinnissa on 
ilmoitettu liittyjän omistuksessa olevaksi rakennuskannaksi.  

KETS-kunnilla on katselmusten kattavuus keskimäärin 34 % liittyjän omistamasta 
palvelurakennuskannasta. Kattavuutta laskee huomattavasti se, että 21 liittyjää ei ole vielä 
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lainkaan aloittanut katselmustoimintaa. Katselmuksia jo käynnistäneiden 47 KETS-kunnan 
keskimääräinen katselmusten kattavuus on 53 % liittyjän omistamasta palvelurakennus-
kannasta. Lisäksi kahdeksan KETS liittyjää on tehnyt seurantakatselmuksia kiinteistöihin-
sä, osa on uudelleen katselmoinut jo noin viidenneksen kiinteistökannastaan. 

KEO-kunnilla on katselmusten kesimääräinen kattavuus vain 10 % liittyjien omista-
masta palvelurakennuskannasta, rakennuskannan katselmustoiminnan käynnistäneillä 
kunnilla (11 kuntaa) on kattavuus myös KEO:n puolella huomattavasti korkeampi (45 % 
rakennuskannasta). 

Kuvassa (Kuva 38) on pylväillä esitetty KETS-kuntien katselmustoiminnan kattavuus, 
joka kuvaa katselmoidun rakennuskannan osuutta koko kunnan julkisesta rakennuskan-
nasta. Mukana kuvassa ovat kaikki energiakatselmukset, jotka KETS-kunnat ovat käyn-
nistäneet vuodesta 1992 lähtien, lukuun ottamatta seurantakatselmuksia. Seurantakat-
selmukset on jätetty kuvasta pois, jotta vältytään laskemasta samaa tilavuutta useam-
man kerran mukaan katselmustoiminnan kattavuutta määriteltäessä. Kuvassa on myös 
viivalla esitetty katselmoidun rakennuskannan tilavuus (oikeanpuoleinen pystyakseli). 
KETS-kunnat on järjestetty kuvassa katselmoidun rakennustilavuuden mukaan suuruus-
järjestykseen. Kuvassa (Kuva 39) on esitetty KEO-kunnista vastaavat tiedot. KEO-
kunnista 11 on käynnistänyt katselmuksia kiinteistökannassaan, ja lisäksi kaksitoista 
(12) kuntaa on teettänyt uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Koska uusiutuvan 
energian kuntakatselmuksia ei seurata rakennustilavuuden kautta, eivät kuntakatsel-
mukset näy kyseisten kuntien kohdalla (Kuva 39). Kuvissa ovat mukana vain katselmuk-
sia tehneet KETS- ja KEO-kunnat. 
 
 

 
Kuva 38 KETS-kuntien energiakatselmustoiminnan kattavuus. 13 
 
 

                                                
13 Vaaka-akselilla olevat numerot ovat kunnan KETS liittymisnumero, lista liittyneistä kunnista liittymisnumeroineen 
liitteessä 1.  
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Kuva 39 KEO-kuntien energiakatselmustoiminnan kattavuus13.  
 
 
Taulukossa (Taulukko 15) on esitetty KETS- ja KEO-kuntien energiakatselmusten volyymi 
vuonna 2011 ja yhteensä sopimuskaudella 2008–2011. Lisäksi taulukossa on esitetty 
kunta-alan sopimusten piirissä tehdyt katselmukset vuosilta 1992–2011 yhteensä, ja 
sopimuskaudella toteutettujen katselmusten osuus tästä katselmoidusta kannasta. Tä-
hän yhteensä lukuun ei ole sisällytetty seurantakatselmuksia. KETS- ja KEO-kunnille on 
tuotu vuosiraportointiin näkyviin kaikki vuodesta 2000 lähtien käynnistyneet katselmuk-
set. Myös aiemmin katselmoituja kohteita saa seurantaan pyydettäessä. 

Taulukossa (Taulukko 15) näkyy eroteltuna myös seurantakatselmushankkeet, joita 
on vuoden 2011 loppuun mennessä KETSin piirissä käynnistänyt kuusi kun-
taa/kaupunkia ja kaksi kuntayhtymää. KEO-kunnat eivät ole vielä käynnistäneet seuran-
takatselmuksia. Seurantakatselmusten volyymin odotetaan jatkossa sopimuskaudella 
nousevan merkittävästi johtuen ennen vuotta 2000 tehtyjen energiakatselmusten suu-
resta määrästä.  
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Taulukko 15 KETS- ja KEO-kuntien käynnistämät energiakatselmukset sopimuskaudella 
2008–2011, sekä KETS ja KEO liittyneiden katselmoitu rakennuskanta yhteen-
sä 1992–2011 

 

Vuosi Energiakatselmukset KETS + KEO Kohteet Rakennus- 
tilavuus 

Tilavuuden osuus 
katselmoidusta 
kannasta yht. 

1992–2011 

          
    lkm milj. m3 % 

2011 

Energiakatselmukset ja -katsastukset 283 4,22 9 % 
Seurantakatselmukset 6 0,46 1 % 
Uusiutuvien kuntakatselmus 4 0   
Yhteensä 293 4,68 10 % 

          

Sopimus-
kaudella 

2008–2011 

Energiakatselmukset ja -katsastukset 750 12,18 27 % 
Seurantakatselmukset 20 0,86 2 % 
Uusiutuvien kuntakatselmus 18 0   
Yhteensä 788 13,04 29 % 

          

  Kuntasektorilla katselmoitu  
rakennuskanta 1992–2011 2 489 44,97 100 % 

          

  Sopimuskauden katselmusten osuus 
1992–2011 katselmoidusta kannasta 

32 % 29 %   
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7 Yhteenveto  

Neljännen sopimusvuoden loppuun mennessä KETS- ja KEO-sopimuksiin oli liittynyt 
yhteensä 105 kaupunkia/kuntaa ja 15 kuntayhtymää.  

KETS- ja KEO toimijat raportoivat vuonna 2011 toteutettuja energiansäästötoimen-
piteitä yhteensä 360. Vuonna 2011 toteutettujen raportoitujen energiansäästötoimenpi-
teiden säästövaikutus oli yhteensä 34,7 GWh/a. Säästövaikutus jakautui lähes tasan 
sähkön (52 %) ja lämmön sekä polttoaineiden (48 %) säästöön. Sähkön hinnalla 
70 eur/MWh sähkökustannusten säästöt ovat olleet noin 1,2 milj. euroa ja lämmön ja 
polttoaineiden säästöt energian hinnalla 30 eur/MWh laskien noin 0,5 milj. euroa eli ar-
vioitu vuotuinen kustannussäästö yhteensä on noin 1,7 milj. euroa.  

KETS-kuntien yhteenlasketusta tavoitteesta 615 GWh/a vuonna 2016 on raportoitu-
jen toteutuneiden toimenpiteiden säästövaikutuksen perusteella toteutunut 21 %, joka 
vastaa keskimäärin 32 GWh vuosisäästöä sopimuskaudella 2008−2011. KEO-kuntien 
yhteenlasketusta tavoitteesta 65 GWh/a vuonna 2016 on vuoden 2011 loppuun men-
nessä raportoitujen toteutuneiden toimenpiteiden säästövaikutuksen perusteella toteu-
tunut vasta alle 1 %, joka vastaa keskimäärin 0,07 GWh vuosisäästöä sopimuskaudella 
2008−2011. Jotta vuoden 2016 säästötavoitteet saavutettaisiin, liittyjien on lisättävä 
tehostamistoimiaan ja nykyistä kattavammin raportoitava toteuttamansa toimenpiteet. 
On selvästi nähtävissä, että liittyjien toimenpiteiden raportoinnin kattavuus on edelleen 
puutteellista. Ainoa keino osoittaa, että Suomen vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä kun-
ta-alankin osalta toimii ja tuottaa tavoitteeksi asetetut säästöt, on säästötoimenpiteiden 
luotettava ja kattava raportointi.  

Sopimuksissa liittyneille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden, ns. jatkuva paran-
taminen, osalta oli vuoden 2011 vuosiraportoinnin mukaan tapahtunut positiivista kehi-
tystä monella osa-alueella niin KETS- kuin KEO-kunnilla. Osittain positiivinen kehitys 
selittyy edelleen näiden asioiden paremmalla ja kattavammalla raportoinnilla, ja osittain 
näiden asioiden toimeenpanolla kentällä. Vaikka selvää positiivista kehitystä oli tapahtu-
nut, on toimeenpanossa vielä parantamisen varaa.  

Vuonna 2011 käynnistyi kunta-alan sopimuksiin liittyen 35 energiakatselmushan-
ketta, joista 4 oli uusiutuvan energian kuntakatselmuksia. Käynnistyneissä 31 muussa 
energiakatselmushankkeessa oli yhteensä 285 katselmuskohdetta. Viisi hankkeista 
käynnistyi KEO:n puolella ja loput 26 KETS:n puolella. Kaikki 4 uusiutuvan energian 
kuntakatselmushanketta käynnistyivät KETS-alueella. Uusiutuvan energian kuntakat-
selmuksia ei edelleenkään ole käynnistetty odotetulla ja sopimuksen tavoitteiden saavut-
tamisen edellyttämällä tavalla.  

Vuonna 2011 käynnistyi kunta-alalla 39 TEM:n ns. tavanomaisen tekniikan energi-
ansäästötoimenpiteisiin suunnattua investointitukea saanutta hanketta. Ns. uuden tek-
nologian tukea saaneita hankkeita ei vuonna 2011 käynnistynyt yhtään. Yksi tukea saa-
neista hankkeista oli ESCO-hanke, jonka osuus kunta-alalle vuonna 2011 myönnetystä 
tuesta oli noin 4 %. Hankkeista 22 käynnistyi KETS-kunnissa ja 17 KEO-kunnissa. Edel-
lisenä vuonna hankkeita käynnistyi selvästi vähemmän.  
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On tärkeää pyrkiä entisestään tehostamaan energiansäästötoimenpiteiden kartoit-

tamista ja toteuttamista, jotta sopimustoiminnan energiansäästötavoitteet jatkossa voi-
daan saavuttaa. Liittyjien on myös raportoitava tekemiään toimiaan nykyistä kattavam-
min. Vastaavasti sopimuksissa kuvattujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen eli 
ns. jatkuvaan parantamiseen liittyvien toimien toteutus luo pohjan tulokselliselle toimin-
nalle ja sopimusten toimeenpanolle. 
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Liite 1 Lista liittyneistä kunnista ja kuntayhtymistä 

Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyneet  
kunnat ja kuntayhtymät 31.12.2011 

 
1 Helsingin kaupunki 
2 Espoon kaupunki 
3 Tampereen kaupunki 
4 Vantaan kaupunki 
5 Turun kaupunki 
6 Oulun kaupunki 
7 Kuopion kaupunki 
8 Porin kaupunki 
9 Nokian kaupunki 
10 Imatran kaupunki 
11 Salon kaupunki 
12 HUS-kuntayhtymä 
13 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 
14 Päijät-Hämeen  

koulutuskonserni-kuntayhtymä 
16 Haminan kaupunki 
17 Oulun seudun  

koulutuskuntayhtymä 
18 Laukaan kunta 
19 Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 
20 Pieksämäen kaupunki 
21 Kemin kaupunki 
22 Savonlinnan kaupunki 
23 Kymenlaakson Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 
24 Hyvinkään kaupunki 
25 Rauman kaupunki 
26 Lappeenrannan kaupunki 
27 Heinolan kaupunki 
28 Lahden kaupunki 
29 Kemi-Torniolaakson  

koulutuskuntayhtymä 
30 Riihimäen kaupunki 

31 Saarijärven kaupunki 
32 Euran kunta 
33 Uudenkaupungin kaupunki 
34 Porvoon kaupunki 
35 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
36 Lohjan kaupunki 
37 Hankasalmen kunta 
38 Ylöjärven kaupunki 
39 Pohjois-Pohjanmaan  

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
40 Mäntsälän kunta 
41 Vaasan kaupunki  
42 Jyväskylän kaupunki 
43 Joensuun kaupunki 
44 Kirkkonummen kunta 
45 Siilinjärven kunta 
46 Rovaniemen kaupunki 
47 Kangasalan kunta 
48 Raision kaupunki 
49 Äänekosken kaupunki 
50 Varkauden kaupunki 
51 Sastamalan kaupunki 
52 Lempäälän kunta 
53 Mikkelin kaupunki 
54 Mynämäen kunta 
55 Akaan kaupunki 
56 Kauniaisten kaupunki 
57 Kouvolan kaupunki 
58 Lieksan kaupunki 
59 Kotkan kaupunki 
60 Kokkolan kaupunki 
61. Kajaanin kaupunki 
62. Keski-Uudenmaan koulutuskun-

tayhtymä 
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63. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymä 

64. Janakkalan kunta 
65. Liedon kunta 

66. Valkeakosken kaupunki 
67. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
68. Kerava 
69. Kristiinan kaupunki 

 
Kuntien energiatehokkuusohjelmaan (KEO) liittyneet  
kunnat ja kuntayhtymät 31.12.2011 

 
1 Jämsänkosken kaupunki 
2 Iitin kunta 
3 Pirkkalan kunta 
4 Vähänkyrön kunta 
5 Jokioisten kunta 
6 Kuusamon kaupunki 
7 Laihian kunta 
9 Kauhajoen kaupunki 
10 Teuvan kunta 
11 Isojoen kunta 
12 Kurikan kaupunki 
13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
15 Sievin kunta 
16 Inarin kunta 
17 Pudasjärven kaupunki 
18 Ilomantsin kunta 
19 Nurmeksen kaupunki 
20 Leppävirran kunta 
21 Kemijärven kaupunki 
22 Pelkosenniemen kunta 
23 Vetelin kunta 
24 Lestijärven kunta 
25 Toholammin kunta 
26 Padasjoen kunta 
27 Limingan kunta 
28 Kalajoen kaupunki 
29 Karkkilan kaupunki 
30 Haukiputaan kunta 
31 Simon kunta 
32 Kuhmoisten kunta 
33 Urjalan kunta 
34 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 
35 Rautjärven kunta 

36 Asikkalan kunta 
37 Utajärven kunta 
38 Oriveden kaupunki 
39.  Ilmajoen kunta 
40. Pirkanmaan koulutuskonserni-

kuntayhtymä 
41. Ristiinan kunta 
42. Kerimäen kunta 
43. Luumäen kunta 
44. Orimattilan kaupunki 
45. Luhangan kunta 
46. Pietarsaaren kaupunki 
47. Uuraisten kunta 
48. Laitilan kaupunki 
49. Närpiön kaupunki 
50. Taivalkosken  
51. Ranuan kunta 
52. Jalasjärven kunta 
53. Parikkalan kunta 
54. Sipoon kunta 
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