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Energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien kannalta 
keskeisimmät kohteet

Energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvan energian valitseminen keskeistä 
siellä, missä energiaa kuluu eniten

• Kiinteistöjen lämmitys ja muu 
energiankulutus

• Joukkoliikenne ja kuljetuspalvelut
• Sähkö

 Suurin potentiaali



Kuntien oman energiankulutuksen 
jakaantuminen 2016

rakennukset 88%
valaistus 4 %
vesihuolto 5%
liikenne 2 %
muu kulutus 1%
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Lähde: KETS-KEO raportointi, 
2016
Huom! Kuvaaja ei sisällä 
ostopalveluita kuten 
joukkoliikennehankintoja.



Miten kunta voi edistää uusiutuvia?
Sisäinen toiminta (kuntapäättäjät ja virkamiehet)
Resurssointi (oma vastuuhenkilö, energia-asiantuntija)
Strategiat  sitoumukset
Kartoitukset (esim. UEKK, energiatase, potentiaalikartoitukset)
Mahdollistaminen (kaavoitus, tontinluovutusehdot, 

maankäyttösopimukset, luvitus)
Toteutus

 Sähkön hankinta
 Fossiilisten korvaaminen uusiutuvilla
 Julkiset hankinnat
 Liikenne

Yhteistyö
 Kunta, yritykset, kuntalaiset

 Viestintä ja osallistaminen (sisäinen, yrityksille ja kuntalaisille)
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Sitoumukset Suomen kunnissa 

24/05/17
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Kuva: Diplomityö, 
Okariina Rauta

Tilanne kunnissa 
vuoden 2016 

lopussa



ENERGIATEHOKKUUS-
SOPIMUKSET2017–2025







KANSALLISET HYÖDYT

Energiatehokkuussopimukset

 Keskeinen osa Suomen energiapolitiikkaa Ensisijainen keino EU:n 
energiatehokkuusdirektiivin 
(EED) toimeenpanossa
 Palvelee myös rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin 
(EPBD) toimeenpanoa

 Helpottaa uusiutuvan 
energian velvoitteiden 
toteutumista 

 Auttaa kasvihuonekaasu-
päästövelvoitteiden 
saavuttamisessa

 Edistää osaltaan Suomen 
huoltovarmuutta ja 
energiaomavaraisuutta 

 Luo vihreää kasvua & 
markkinoita puhtaan 
teknologian ratkaisuille

 Ei verotuksen tai 
lainsäädännön 
haitallisia vaikutuksia 
yritysten kilpailukykyyn

 Vaihtoehtoinen ja täydentävä 
keino 
lainsäädännölle/pakkokeinoille

 Lisää yritysten ja kuntien kustannustehokkuutta 
& parantaa toimintaedellytyksiä

 Vastaa osaltaan kansainvälisiin 
ilmastositoumuksiin
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Viesti toiminnastanne sekä henkilöstölle että kuntalaisille

VIESTINTÄÄN LIITTYVÄT VELVOLLISUUDET

 Tavoitteena on toimia esimerkillisesti energiansäästöä ja energiatehokkuutta 
koskevissa asioista ja osoittaa se tiedottamalla toimista aktiivisesti niin 
organisaation sisällä kuin organisaatiosta ulospäin. 
 Tieto mukaan toiminta- tai tilintarkastuskertomukseen
 Julkaistava toimintasuunnitelma verkkosivuilla
 Tiedotettava säännöllisesti tai järjestettävä koulutusta energiansäästöön ja 

energian tehokkaaseen käyttöön liittyvistä asioista omalle henkilöstölle sekä 
luottamushenkilöille

 Viestittävä sopimukseen liittymisestä, siihen liittyvästä 
energiansäästötavoitteesta ja sen saavuttamisen seurannasta julkisesti, esim. 
verkkosivuilla

 Energiansäästöön, energiatehokkaaseen käyttöön ja uusiutuvaan energiaan 
liittyvät asiat sisällytettävä kasvatus- ja opetustoimintaan.

 Toimittava yhteistyössä tiedostusvälineiden sekä energiansäästön ja 
uusiutuvien energialähteiden edistämisestä vastaavien organisaatioiden 
kanssa tiedon välittämiseksi alueellaan asukkaille ja muille toimijoille.
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VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

 Tiimityössä on voimaa – ota mukaan kuntanne viestintäväki
 tehkää viestintäsuunnitelma 
 sovittakaa energiatehokkuussopimuksen viestintä osaksi kuntanne arkipäivän 

viestintää
 Hyödynnä kunnan omia kanavia ja tilaisuuksia
 Verkkosivut, uutiskirjeet, jne.

 Hyödynnä eri teemaviikot ja tapahtumat
 Energiansäästöviikko, Liikkujan viikko jne. ovat hyviä paikkoja nostaa oman 

kuntanne toimet esiin.
 Käytä hyväksesi jo valmista aineistoa
 Esittelykalvot, videot ja muut materiaalit ovat käytössäsi
 Riihimäki https://www.youtube.com/watch?v=yyAUlfqcUH8
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Sähkön alkuperätakuut
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Tiedätkö, mitä sähköä teille ostetaan?
• Organisaation strategia ohjaa noin 

40 % vastaajista ostamaan 
uusiutuvalla tuotettua sähköä

• Uusiutuvalla tuotettua sähköä ostaa 
noin 30 %, joista

• suurin osa ostaa sertifioitua sähköä

• vain muutama hankkii sähkön ja 
alkuperätakuut erikseen

• muutamilla käytössä myös muita 
hankintakriteereitä: esimerkiksi tietty 
uusiutuvan energian muoto

12/2016 Motiva Oy | Sähkön alkuperätakuu

Lähde: Motivan kysely, 2016



Kuntien lämpöpumppuhankinnat-kysely

0 5 10 15 20 25 30 35 40

En osaa sanoa

Ilmälämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu

Maalämpöpumppu
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Yhteensä 57 kunnassa tehty lämpöpumppuhankinta.



Lämpöpumppuhankinnat 
Miksi investointi tehtiin / miksi se kiinnostaa?

• Kunnissa, joissa hankintoja on tehty:
1. Energiansäästö
2. Kustannussäästö
3. Mahdollisuus jäähdytykseen
4. Ympäristösyyt
5. Lyhyt takaisinmaksuaika
6. Investoinnin hyvä tuotto

• Kunnissa, joissa hankintoja ei ole tehty:
1. Energiansäästö
2. Kustannussäästö
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Uusiutuvan energian huomioiminen 
kaavoituksessa, maankäyttösopimuksissa ja 
tontinluovutusehdoissa 

• Myönteinen asennoituminen  kannustaminen ja edistäminen
• Suomessa ei yhtenäistä valtakunnallista ohjeistoa, vaan käytännöistä on päätetty kuntakohtaisesti
• Hankkeiden ennakointi mahdotonta kaava voi olla mahdollistaja 
• Eksaktit kaavamerkinnät tarpeettoman sitovia. Erityisesti aurinkoenergiaa koskevia 

kaavamerkintöjä ja –määräyksiä annettu vähän, voimaloita toteutettu erilaisille alueille (joustavaa)
• Asemakaavamääräykset kattorakenteista? (aurinkoenergian asentaminen mahdollistettava)

• Ei pakoteta tiettyyn ratkaisuun (esim. kaukolämpöön)
• Esim. Uudenmaan liitolla meneillään aurinkoenergiaselvitys

– Tunnistetaan potentiaalisia alueita 
(rakentamattomat, pohjavesialueet, 
lentomelualueet, moottoriteiden varret,
johtokadut, muut rajoitteet)

• Aurinkolämpöä edistäisi mahdollisuus 
syöttää kauko- tai aluelämpöverkkoon
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 Tuoteryhmäkohtaisia 
hankintaohjeita ja suosituksia 
esimerkkikriteereiksi yhteistyössä
hankkijoiden ja yritysten kanssa

 Keskittyvät merkittävimpiin, 
todennettavissa oleviin
vaikutuksiin.

10.10.2017 Elina Ojala, Motiva Oy

Tutustu: 
www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki


Vihreän julkisen talonrakentamisen opas
• Suositukset rakennushankkeiden ympäristövaikutusten 

vähentämiseen  enemmän kuin säädökset 
edellyttävät. 

• Laadittu yhteistyössä kuntien, rakennusliikkeiden, 
konsulttien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

• Missä vaiheissa rakennuksen hankintaprosessia voidaan 
tehokkaimmin vaikuttaa rakennuksen elinkaaren 
ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. 

– Kriteereissä asetetaan vähimmäisvaatimuksia energia- ja 
materiaalitehokkuudelle suunnitteluvaiheessa, 
materiaalihankinnoissa ja rakennusurakoissa.

Tutustu: http://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen

10.10.2017 Elina Ojala, Motiva Oy
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• Arvioilta 24 % kaupungin liikenteen CO2-päästöistä syntyy 
rakennustyömaiden sisällä

• Markkinavuoropuhelua yritysten kanssa
– Miten voimme hyödyntää hankintoja päästöjen vähentämisessä?

– Mitä ratkaisuja voidaan kehittää lähitulevaisuudessa?

– Mitä haasteita on?

• Kolme pääteemaa: 
1. Rakennusten lämmitys ja kuivaus

2. Työkoneiden päästöt

3. Päästöt työmaalle kulkevasta kalustosta

22/11/2017 Green Deal for Public Procurement 19

Tavoitteena päästöttömät rakennustyömaat, Oslo 



10.10.2017 Elina Ojala, Motiva Oy

www.valaistustieto.fi

• Tietoa ja työkaluja energiatehokkaan 
valaistuksen 

• suunnitteluun
• hankintaan 
• elinkaarikustannusten vertailuun 
• esimerkkejä onnistuneista valaistusinnovaatioista

• Kattaa sisä-, ulko- ja katuvalaistuksen
+ valaistuksen ohjauksen

• Vertailutyökalu elinkaarikustannusten 
vertailuun tarjousten välillä

• Sivusto ja työkalu laadittu yhteistyössä 
valaistusalan toimijoiden ja valaistusta 
hankkivien kuntien ja kiinteistön omistajien 
kanssa.

http://www.valaistustieto.fi/


Yhteistyö yritysten kanssa
• Yhteistyökeskusteluja kunnan ja yritysten välillä (markkinavuoropuhelut) 

yhteistyöverkostojen luominen ja sitä kautta ratkaisujen löytäminen

• Maa kallista, eri maankäyttömuotojen kilpailu  esim. kiinteistökohtainen/katoille sijoitettu 
aurinkoenergiatuotanto sopii Uudellemaalle 

– Paljon kattopintoja: logistiikkakeskukset, urheiluhallit, kauppakeskukset 

• teollisuus- tms. alueet voivat soveltua esim. maaperustaiseen, keskitettyyn aurinkoenergian 
tuotantoon  
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Viestintä ja osallistaminen
• Oman henkilökunnan koulutus
• Viestintä kunnan omilla kanavilla
• Paikalliset ja alueelliset tapahtumat kansalaisten ja yritysten aktivoimiseksi
• Viestintä esim. alueellisten kehitysyhtiöiden tms. kanssa
• Kampanjat ja teemaviikot tiedotuksen ja koulutuksen apuna
• Tontin oston ja rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 

rakentajalle/rakennuttajalle annetaan tietoa uusiutuvan energian käytön 
vaihtoehdoista ja matalaenergiarakentamisesta

• Tontin ostajille ja pientalorakentajille järjestetään koulutusta uusiutuvista 
energialähteistä ja energiansäästöstä.
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Lisätietoa uusiutuvista
• aurinkoenergia

• www.motiva.fi/aurinkosahko
• www.motiva.fi/aurinkolampo
• www.finsolar.net

• lämpöpumput
• www.motiva.fi/lampopumput
• Motivan lämpöpumppuselvitys 

https://www.motiva.fi/files/13313/Motivan_lampopumppuselvitys_kunn
ille_2017.pdf

• Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU www.sulpu.fi
• Tähän linkki lokakuun lämpöpumppuseminaarin aineistoihin

• Bioenergia 
• www.motiva.fi/bioenergia
• www.bioenergia.fi
• www.motiva.fi/lampoyrittajyys
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Lisätietoja julkisista hankinnoista
• Motivan hankintapalvelu http://www.motivanhankintapalvelu.fi/

• Ota yhteyttä: hankintapalvelu@motiva.fi

• Tilaa uutiskirje: www.motivanhankintapalvelu.fi

• Julkiset hankinnat, alkuperämerkitty sähkö: 
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/sahko

• Kuntaliiton ja TEMin julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi

• Kunnat Kuntoon-hanke
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Lisätietoa sähkön alkuperästä
• Fingrid Oyj: www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Alkuperatakuu

– Vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin palvelusta
– Palvelun tuottaa Fingridin tytäryhtiä Finextra Oy

• Energiavirasto: www.energiavirasto.fi/sahkon-alkuperatakuu
– Valvoo alkuperätakuujärjestelmää Suomessa

• Motivan hankintapalvelu: www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/sahko
– Tietoa ja suosituksia julkisen sektorin sähkönhankinnalle 
– Webinaaritallenne sähkön alkuperästä (2016)

• Motiva/Kuluttajat, Sähkön alkuperätakuu – UKK: www.motiva.fi/sahkonalkupera
• Ekoenergia: www.ekoenergia.fi

– Suomen Luonnonsuojeluliito ympäristömerkki sähkölle

• Enegia Oy: www.enegia.com/fi/ratkaisut/energiamarkkina/alkuperatakuut-ja-
vihreat-sertifikaatit/

– Tietoa sähkön alkuperätakuusta

12/2016 Motiva Oy | Sähkön alkuperätakuu
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Lisätietoa KETSistä
• Energiatehokkuusopimusten kotisivu ja extranet
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet

• Esitysaineistot www.slideshare.net/Energiatehokkuussopimukset

• Asiantuntija-apu kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi
• Yhteyshenkilöt okariina.rauta@motiva.fi / kirsi.maaria.forssell@motiva.fi

• Energiatehokkuussopimusten seuranta ja raportointi seuranta-
apu@motiva.fi

• Twitter #energiatehokkuussopimus #energiatehokkuus
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