Askeleet vähähiiliseen kiinteistöjen energiankäyttöön
Tämä julkaisu auttaa organisaatioita hahmot
tamaan oman toimintansa tason ja löytämään
seuraavia askeleita toiminnan kehittämiseksi
kohti optimoitua ja hiilineutraalia energian
käyttöä. Askeleet auttavat alkuun, kun mietitään, mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa,
tai kun pohditaan, mikä olisi paras seuraava
askel tavoitteiden saavuttamiseksi.
FIKSUT ENERGIATEHOKKUUDEN RATKAISUT kiinteistöissä
ovat hyvä juttu. Parhaimmillaan käyttäjät saavat paremman
sisäympäristön, energiaa ja euroja säästyy ja samalla myös
kiinteistöjen päästöt saadaan painettua alas.
Monet varsin tavanomaiselta tai jopa tylsältä kuulostavat ratkaisut saattavat tuoda suuremmat hyödyt, kuin viimeisimmät
teknologiat. Perusasioiden kuntoon laittaminen kiinteistöjen
energiatehokkuudessa onkin usein se paikka, mistä matka
kohti vähähiilisyyttä kannattaa aloittaa. Vanha totuus on, että
puhtainta energiaa on se jota ei koskaan tarvitse kuluttaa.
Samaan aikaan monet älyratkaisut ja –teknologiat voivat
tuoda merkittäviä parannuksia sekä käyttäjille että omistajille
ja niiden tarjonta lisääntyy jatkuvasti. Uudet energiantuotantomuodot, energiatuotteet ja –palvelut lupaavat kiinteistöihin puhdasta ja edullista energiaa. Myös erilaiset päästöjen
kompensointitavat tekevät tuloaan. Mutta mistä matka kannattaisi aloittaa, mitä muut tekevät ja missä mennään suhteessa muihin ovat tyypillisiä omistajaa askarruttavia asioita.
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NÄMÄ KIINTEISTÖJEN VÄHÄHIILISEN ENERGIANKÄYTÖN ASKELEET on tarkoitettu ammattimaiselle kiinteistöomistajalle,
joka haluaa siirtyä kohti kestävää energiankäyttöä ja vähähiilisyyttä toiminnassaan. Se auttaa alkuun, kun mietitään, mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai kun pohditaan, mitä
tänä päivänä pitäisi tavoitteiden saavuttamiseksi tehdä.
Askelten tavoitteena on myös toimia työkaluna, joka auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toiminnan tason
ja löytää seuraavia askeleita, joita omissa kiinteistöissä kannattaa edistää. Tarkoitus on myös kannustaa toiminnan kehittämiseen ja tukea niin organisaation sisäistä kuin ulkoista
viestintää. Tarkistuslista on laadittu yhdessä alan 50 johtavan yrityksen kanssa osana Green Building Council Finlandin
Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnan työtä.
Toivomme, että askelmalli auttaa teidän organisaatiotanne löytämään tien kohti hiilineutraaleja kiinteistöjä!
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Askeleet vähähiiliseen kiinteistöjen energiankäyttöön
Valitse kaikki yrityksessänne jo toteutetut
toimenpiteet ja katso mihin seuraavaksi
kannattaa keskittyä.

Hiilineutraaliuden edelläkävijä
Ilmastovaikuttaja
Energiaosaaja
❏❏Hiilidioksidipäästöille on asetettu kunnian❏❏Kunnianhimoiset tavoitteet energianku-

lutuksen pienentämiselle asetettu (esim.
energiatehokkuussopimus tai oma johtamismalli)

Tiedostaja
Seuranta ja
johtaminen

❏❏Kiinteistöjen energiankulutusta seurataan
vähintään lämmön ja sähkön päämittareiden osalta tuntitasolla

❏❏Automaatiojärjestelmän etäseuranta osassa

❏❏Energiankulutusta seurataan myös suurimpien kulutuskohteiden osalta tuntitasolla

❏❏Tavoitteet on viety kiinteistötasolle ja jalkautettu henkilöstön tavoitteisiin

optimointi kaikissa kohteissa

❏❏Energiaan liittyvät tehtävät on vastuutettu
ja omistaja seuraa toteutumista

❏❏Eniten ilmastopäästöjä vähentävät hankkeet
toteutetaan vuosittain

❏❏Energiayhtiöiden kanssa tehdään aktiivista

yhteistyötä ilmastopäästöjen ennakoimiseksi

❏❏Viestitään aktiivisesti toimivista ratkaisuista
alalle

❏❏Kiinteistöjen energiatehokkuus on

kiinteistötyyppi huomioiden alan huippua

❏❏Kiinteistön käyttäjät osallistetaan

energiatehokkuuden parantamiseen

❏❏Lisätään hiilineutraalia energiantuotanto

❏❏Kannattavimmat energiatehokkuus
toimenpiteet toteutetaan vuosittain

❏❏Kannattavimmat energiatehokkuustoimen-

❏❏Kaikki mahdollinen ostoenergia on

piteet tiedossa ja aikataulutettu

hiilineutraalia

❏❏Tunnetaan käytössä olevat energianlähteet
ja aiheutetut ilmastopäästöt

Energian
hankinta

on lähes reaaliaikaista ja integroitu osaksi
yrityksen tiedonhallintaa ja johtamista, ja
toimintamalleja päivitetään säännöllisesti

❏❏Automaatiojärjestelmän etäseuranta ja

kohteita

Energiatehokkuus

himoiset tavoitteet, joiden toteutumista
seurataan systemaattisen johtamismallin
mukaisesti (esim. Net Zero Carbon Commitment)

❏❏Ilmastotavoitteiden toteutumisen seuranta

❏❏Oman energiantuotannon mahdollisuudet
selvitetty ja osin hyödynnetty

❏❏Kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian-

kapasiteettia investoimalla tontin ulko
puoliseen energiantuotantoon ja/tai
käyttämällä energianhankinnassa lisäisiä
ostomalleja (esim. PPA)

tuotannon mahdollisuudet on hyödynnetty

❏❏Kiinteistö on aktiivinen osa energiajärjestelmää esim. kulutusjouston, akkujen tai
hukkalämmön jakamisen myötä

❏❏Kompensaatioita ei enää tarvita, koska

kaikki käytetty energia on hiilineutraalia

❏❏Ostetaan osin hiilineutraalia energiaa

Kompensaatiot

❏❏Kompensaatioihin on tutustuttu esimerkiksi
työmatkaliikenteen päästöjä hyvittämällä

❏❏Jäljelle jäävät energian käytön päästöt
kompensoidaan varmennetuilla
menetelmillä

❏❏Energiantuotannon ilmastopäästöjen kompensoinnin mahdollisuuksia on selvitetty

❏❏Pyritään innovaatiotoiminnalla uudistamaan
kiinteistöalaa, yhteistyössä muiden sekto
reiden kanssa, tavoitteena systeeminen
muutos kohti hiilineutraaliutta

❏❏Ollaan mukana tutkimuksessa, verkostoissa,
ekosysteemeissä

❏❏Pyritään uudistamaan omaa toimintaa

Innovaatiot

❏❏Toteutetaan hyviksi havaittuja vakiintuneita
ratkaisuja lyhyellä takaisinmaksuajalla

❏❏Kokeillaan ja pilotoidaan uusia innovaatioita

pitkällä aikavälillä innovaatioiden kautta ja
otetaan innovaatioita käyttöön ensimmäisten joukossa

