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Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa 

 Valtionhallinnon toimitila-asiantuntija 
 Voi tarjota tai välittää toimitiloja ja toimitilapalveluja 

valtionhallinnon organisaatioille 
 Palvelu voi koskea myös muiden omistamia kiinteistöjä 

(välivuokraus tai vuokrauksessa avustaminen) 
 Käyttäjä- ja konsulttipalvelujen välitys Senaatin määrittelemän 

toimintamallin mukaan 
 

 Esitettyjä kysymyksiä: 
 ”Voiko Senaatti tehdä tai teettää energiatehokkuussuunnitelmamme?” 
 ”Miten Senaatti voi olla avuksi?” 
 ”Meillä ei ole energiatietoja toimitilasta X” 
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Energiatehokkuussuunnitelmien tekemisestä 

 Senaatin tarjoamaa tietoa keskitetään HTH-järjestelmään 
(hallinnon tilahallinta – Optimaze) 

 Tiedot eivät kaikkien organisaatioiden osalta ole täydellisiä 
eivätkä kaikki organisaatiot ole mukana (palvelu laajenee) 

 HTH-järjestelmä ei ole energianseurantajärjestelmä 
 Senaatilla on tietoa lähinnä kiinteistöjen energiankäytöstä ja 

osittain käyttäjäsähkön kulutuksesta 
 Organisaatio päättää itse millaisissa kokonaisuuksissa energia- 

tehokkuussuunnitelmat tehdään 
 Työmäärän ja toisaalta saavutettavissa olevien hyötyjen 

näkökulmasta suunnitelman laativan organisaation koko ei voi 
olla liian suuri tai pieni 
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Mitä Senaatti tekee osana omaa toimintaansa ? 

Senaatin toiminnassa energiatehokkuus liittyy: 
 
1. Rakennushankkeiden energiatehokkuuden ohjaukseen 
2. Ylläpidossa (hoito ja kunnossapito) energiankulutuksen hallintaan 

käytössä olevissa kiinteistöissä 
3. Käyttäjien opastamiseen käyttäjäsähköprojekteissa 
4. Tilatehokkuuskysymysten huomioon ottamiseen 

rakennushankkeissa ja toimitilojen hankinnassa 
5. Vuokrasopimusten kehittämiseen 

 
Oheisessa word-asiakirjassa on laajempi selostus: 
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Senaatin asiakkaiden näkökulma 

Toimitilojen käyttäjien näkökulmasta korostuvat: 
 
1. Rakennushankkeiden yhteydessä organisaation omat tavoitteet 

toimitilan energiatehokkuudelle 
2. Hankkeiden yhteydessä tehtävä työympäristön kehittäminen 
3. Tilanhankinnassa energiatehokkuuskriteerien käyttäminen 
4. Käyttäjälaitteiden sähkönkulutukseen vaikuttaminen 
5. Vuokrasopimusten solmimisen yhteydessä ns. Green Lease-

sopimusten tekeminen 
6. Tilatehokkuuden kehittäminen olemassa olevissa toimitiloissa 
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Senaatin ja sen asiakkaiden yhteistyöfoorumit 

Energiatehokkuuden edistämisen yhteistyö ja sen ajoitus 
 
1. Rakennushankkeiden työympäristön kehittäminen 
2. Rakennushankkeiden energiatehokkuustavoitteiden asettaminen 

yhdessä Senaatin kanssa 
3. Vuokrasopimusten kulutustavoitteiden asettaminen 
4. Vuokrasopimuksiin liittyvän seurannan yhteistyö 
5. Käyttäjäsähköprojektin toimenpiteet ja seuranta 
6. Muutostöiden tilatehokkuus- ja ympäristövaikutukset 
7. HTH-järjestelmän ylläpito ja sen tuottamien tunnuslukujen 

seuranta 
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 Senaatti seuraa kulutuksia hallinnollisen kiinteistön tasolla 
 Yleisen energiatehokkuuden ohjauksen ja raportoinnin takia 
 Kiinteistönhoidon palkkio-sanktiojärjestelmän tarpeisiin 
 Ominaiskulutukset ovat bruttoneliötä kohden 
 Käytetään RYHTI-järjestelmää 
 Tietoja on takautuvasti saatavissa useilta vuosilta 
 Virheiden vähentämiseen käytetään managerointia 

 
 Energiatiedot HTH-järjestelmässä 

 Kulutustiedot tulevat RYHTI-järjestelmästä 
 Jakokaavojen avulla kulutuksia jaetaan vuokralaisten kesken 
 Ominaiskulutukset ”vuokra-alaa” tai työntekijää kohden 
 Päästöt mukana yleisellä tasolla 
 Tunnuslukuja seurataan myös konsernitasolla 
 Ei takautuvaa tietoa 
 Tieto ei tällä hetkellä täysin aukotonta 
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Energiatiedoista 2/2 

 Kannattaa harkita takautuvan energiatiedon tarve 
 Menneitä vuosia koskevien tietojen hyödyllisyys riippuu: 

 HTH-tietojen ajantasaisuudesta 
 Organisaation tilojen osuudesta koko kiinteistön tiloista 
 Mahdollisuuksista vaikuttaa ko. kiinteistöjen kulutukseen 

 Tulevaisuudessa pyritään HTH-järjestelmän kattavuuteen 
 On käyttäjän työkalu 
 Saadaan muitakin tunnuslukuja kuin kiinteistöön liittyviä 
 Automatisoi monikäyttäjätalojen ”lavennuskaavat” 
 Antaa tietoa myös muiden vuokranantajien kuin Senaatin tiloista 

 Järjestelmistä saatavat päästötiedot toimivat lähinnä 
yhteismitallistavana suureena muiden energiaa kuluttavien 
toimintojen kanssa (matkustus, materiaalitehokkuus) 
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Kiitos mielenkiinnostanne! 
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ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMAT  18.4.2013 Juha Muttilainen 

 

KIINTEISTÖJEN ENERGIANKULUTUKSEEN JA SEN OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 

 

1. Rakentaminen 

Julkisen sektorin kiinteistöomistajilla sekä vuokralaisilla on erityisasema kiinteistöjen energiatehok-
kuuden edistämisessä. Erityisasemasta on säädetty EU-säädöksissä sekä Valtioneuvoston periaate-
päätöksessä kestävien valintojen edistämisestä (8.4.2009).  

Uudisrakentamisen osalta periaatepäätöksessä linjataan, että rakennettavien ja vuokrattavien tilojen 
energiatehokkuusluokan (ET) tavoite on A, vuoden 2015 alusta ns. passiivitaso. Direktiivitasolla edel-
lytetään lisäksi, että vuodesta 2019 lähtien uudisrakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia. 
Korjaushankkeiden osalta periaatepäätös edellyttää energiatehokkuusluokan tavoitteeksi luokkaa C.  

Energiatehokkuusluokitus on vuoden 2013 aikana muuttumassa ns. E-lukuun pohjautuvaksi. Luoki-
tusta käytetään nykyään uudisrakentamisen säädöksissä, mutta sen käyttö on laajenemassa energia-
todistuksiin sekä korjausrakentamisen määräyksiin. 

Kesällä 2012 hyväksytty uusi energiatehokkuusdirektiivi asettaa valtion keskushallinnon omistamien 
ja käyttämien kiinteistöjen osalta edelleen lisävaatimuksia. Yhtenä vaihtoehtona on energiatehok-
kuutta edistävien peruskorjausten määrän lisääminen. 

Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen osalta yksityiskohtaisen energiatehokkuuden ohja-
uksessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen investointien energiatehokkuutta koskevaa etenemis-
suunnitelmaa 2011…2020. 

Säädöksistä on johdettavissa, että valtionhallinnon omistamien ja vuokraaminen tilojen rakennus-
hankkeissa energiatehokkuustavoitteen on oltava määräysten minimitavoitetta parempi. Yksityis-
kohtainen energiatehokkuustavoite asetetaan jokaiselle hankkeelle erikseen investointipäätöksessä. 

 

2. Yläpitotoiminta 

Kiinteistönhoidon ohjauksessa lämmön kulutuksen vuotuinen tavoite on 2 %:n lasku edellisen vuo-
den kulutukseen nähden. Kiinteistönhoitoyrityksen ohjauksessa käytetään ns. palkkio-sanktio-
menettelyä, jossa energiankulutuksen lisäksi otetaan huomioon käyttäjätyytyväisyys sekä kiinteis-
tönhoidon laatu. 

Kunnossapidon toimenpiteitä ohjelmoidaan kiinteistön kunnon ja käyttäjiltä saatavan palautteen 
perusteella. Kunnossapitotoimien energiansäästövaikutukset arvioidaan ja ohjelmoiduista toimista 
toteutetaan kannattavimmat. 

Senaatti-kiinteistöt on liittynyt toimitilakiinteistöjä koskevaan energiatehokkuussopimukseen (TETS) 
ja sitoutunut sopimuksessa luetellussa kiinteistökannassa toteuttamaan energiankäytön tehostamis-



toimenpiteitä siten, että tehostamistavoite on 6 % vuosien 2011…2016 aikana. Senaatti-kiinteistöt 
raportoi suorittamansa toimenpiteet vuosittain. 

 

3. Käyttäjäsähköprojektit 

Senaatti-kiinteistöt järjestää vuorovuosin osassa kiinteistöjään kaikille rakennuksen käyttäjille suun-
natun käyttäjäsähkön säästöön keskittyvän hankkeen. Se sisältää kaikille käyttäjille suunnatun tiedo-
tustilaisuuden ja kyselyn, mittausjärjestelyjä, infonäytön ja seurantakokouksia. Samassa yhteydessä 
tarkastetaan kiinteistönhoidon toiminta rakennuksen oikean käytön varmistamiseksi, millä on vaiku-
tusta myös kiinteistön kuluttamaan sähköön. 

 

4. Tilatehokkuus 

Valtionhallinnon yleinen tilatehokkuuden tehostamistavoite on myös merkittävä tekijä valtion käy-
tössä olevien rakennustenenergiankäytön vähentämisessä. Vaikka perinteisen rakennuksen energia-
tehokkuuskäsitteen näkökulmasta tilatehokkuuden paraneminen ei paranna itse rakennuksen ener-
giaominaisuuksia, on sekä seurantatietojen että teoreettisten laskelmien perusteella havaittu, että 
työntekijää kohden laskettu energian kokonaiskulutus vähenee lähes suorassa suhteessa tilatehok-
kuuden paranemiseen nähden 

 

 5. Green Lease-vuokrasopimukset 

Uudet vuokrasopimukset pyritään tekemään siten, että energiakustannukset kuuluvat ylläpitovuok-
ran ns. liikkuvaan osaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisesti sovitun kulutustavoitteen alituksesta tai 
ylityksestä aiheutuvat kustannusmuutokset jaetaan vuokranantajan ja vuokralaisen kesken (yleensä 
tasan). Vuokrasopimusmallit ovat toistaiseksi kehitysvaiheessa. 
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