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• Rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen 

• Energianhankinnan ja 
energiantuotannon kehittäminen

• Tehokas tilankäyttö

• Senaatin tulokset

ESITYKSEN SISÄLTÖ



RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN 

• Toimistorakennusten yksittäiset työpisteet ovat 
yleensä käytössä noin 10 % vuoden tunneista 
• Tilojen käytön aikana keskitytään optimoimaan 

hyvät sisäolosuhteet energiatehokkaasti
• Tilojen käyttöajan ulkopuolella pyritään 

optimoimaan energiankulutus

• Rakennusten tulee sopeutua tilojen muuttuviin 
käyttöasteisiin ja ulkoisten olosuhteiden 
vaihteluun



ENERGIANHANKINNAN JA ENERGIANTUOTANNON 
KEHITTÄMINEN
• Energiantuotannon tai –hankinnan kehittäminen 

puhtaammaksi ei vaikuta sisäolosuhteisiin, mutta 
parantaa kohteen imagoa tilankäyttäjien silmissä

• Päästöttömän energian hankinta
• Senaatin sähköenergiasta 100 % uusiutuvaa

• Oman energiantuotannon muuttaminen 
uusiutuvaksi
• Aurinkosähköohjelma
• Omat merkittävimmät lämpölaitokset ulkoistettu 

uusiutuvalle energialle



TEHOKAS TILANKÄYTTÖ



KESKIMÄÄRÄINEN
VALTION TOIMISTOJEN  
TILATEHOKKUUS

23 m2/HTV

Säästöt toimitilakustannuksiin

Joustavat vuokrasopimukset ja tilat

Senaatti työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana

Terveellisyys,
turvallisuus ja viihtyisyys

Edellytykset monipaikkaiseen 
ja mobiiliin työhön

Maks. 15 m2/HTVMaks. 18 m2/HTV

Yhteiskunta- ja
ympäristövastuu

”TYÖ EI OLE SE 
MINNE MENEN, 
VAAN SE MITÄ TEEN” TILATEHOKKUUSTAVOITTEET

Peruskorjattavissa Uudisrakennuksissa

VALTION TOIMITILASTRATEGIA

Rakennamme 
uutta vain harkiten 

– rakentamaton 
neliö on ekoteko

Kiertotalous ja 
yhteis-

käyttöisyyden 
kasvattaminen

Uusiutuvan 
energian osuuden 

kasvattaminen



68 300

56 000

19 200

Valtion työntekijää**

Valtion työntekijää toimistoissa

Valtion työntekijää monitilaympäristössä
37 % toimistossa työskentelevistä on monitilaympäristössä

6 800 Työntekijää nimeämättömissä työpisteissä
13 % toimistoissa työskentelevistä on mobiileja

NYKYTILANNE*

800 Työntekijää yhteiskäyttöisissä tiloissa
1,5 % toimistoissa työskentelevistä on ”co-workkaajia”

* Luvut vuodelta 2018 
** Ko. laskelma ei pidä sisällä aivan jokaista 
valtionhallinnon työntekijää (n. 70 000)



TUOTTAVUUS PARANEE 
MONITILAYMPÄRISTÖISSÄ

• Monitilaympäristö tukee 
henkilöstön suorituskykyä. 
Työntekijän kokemus 
paremmasta suoriutumisesta 
suojaa häntä ylikuormittu-
miselta ja edistää työhyvin-
vointia.

• Säästöjä syntyy sitä kautta, että 
asiakaskokemus ja henkilöstön 
työhyvinvointi paranevat.

”Tulos itsearvioidun tuottavuuden paranemisesta  
monitilaympäristössä oli hätkähdyttävä. Se kertoo, 
että suunta on oikea.”
– Heljä Franssila, erityisasiantuntija, tietotyö

• Monitilaympäristömuutos ei 
ole koskaan vain tilanmuutos. 
Se on ennen kaikkea 
työkulttuurin ja päivittäisten 
työntapojen muutos.

• Organisaation johtamis- ja 
yhteistyökäytäntöjä pitää 
kehittää, jotta työympäristö-
muutos onnistuu ja ihmisten 
suorituskyvystä huolehditaan.

TUTKIMUSTULOS

Valtionhallinnon 
työntekijöiden itsearvioitu 
tuottavuus nousi 

13 % 
monitilaympäristöön 
muuton jälkeen

Mittaus tehtiin 
organisaatioissa, joissa 
osa organisaation 
toimipaikoista oli 
siirtynyt 
monitilaympäristöön 
ja osa ei.

Ennen- ja 
jälkeenmittaus 
tehtiin sekä 
monitilaan 
muuttaneissa 
toimipaikoissa että 
niissä, joissa 
muutosta ei tehty.



SENAATIN SESAM
HELSINKI JA KUOPIO

Sesam lyhyesti etc.
Helsingissä 40 avointa 
paikkaa Sesam-kävijöille 
päivittäin, Kuopiossa 10

Sesam lyhyesti 
Tarjoaa uudenaikaisen 
monitilaympäristön valtion-
hallinnossa työskentelevien 
käyttöön

Sesam syntyi vahvan 
yhteiskehittämisen 
tuloksena: mukana 
palvelumuotoilu-
projektissa
valtionhallinnon eri
toimijoita sekä
senaattilaisia

74
NPS*

4h37min

KESKIMÄÄRÄINEN 
SESAMISSA 
VIETETTY AIKA

5886
KÄYNTIKERRAT**

• Sesam on yhteisöllinen työympäristö kaikille 

valtionhallinnon työntekijöille

• Sesam toimii kokeiluna, jonka kautta haetaan joustavampaa 

ja tehokkaampaa tapaa valtion kiinteistöjen käyttöön

• Tavoitteena on, että jatkossa yhä useampi valtionhallinnon 

työympäristö on avoin kaikille valtiolla työskenteleville

”Kiva oli työskennellä viihtyisässä ympäristössä. Kahdessa 
tunnissa onnistuin työskentelemään tehokkaammin kuin 
yhdessä päivässä avotoimistossamme.”

*nettosuositteluindeksi ** HKI Sesamissa



Uudenmaan maistraatti ja IHH avasivat 
ovensa 04/19, mukana yli kymmenen 

asiakaspalveluorganisaatiota.

”-- Tarkoitus tuoda kaupungin ja valtion palvelut 
keskitetysti porilaisten lähelle. Tavoitteena on 

parantaa yhteistyötä sekä asiakas- ja 
työntekijäkokemusta”

YHTEISKÄYTTÖISYYS:
ESIMERKKEJÄ VALTIOLTA

”Pienemmillä paikkakunnilla yhteiskäyttöisyys mahdollistaa 
myös yksittäiselle virkamiehelle laadukkaamman ja 

monipuolisemman työympäristön --”

Yhteistyötä tehdään 
enemmän yli 

hallinnonrajojen



SENAATTI-KIINTEISTÖJEN 
ENERGIANKULUTUS, PÄÄSTÖT JA 
TILANKÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS 
SISÄOLOSUHTEISIIN



SÄHKÖN OMINAISKULUTUKSEN KEHITTYMINEN

Rakennusten ominaiskulutukset ovat laskeneet maltillisesti, koska 
tilojen käyttöasteet ovat lisääntyneet ja ns. helpot toimenpiteet on jo 
tehty suuressa osassa Senaatin rakennuskantaa



MONITILATOIMISTON VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN

Tilatehokuuden parantuminen on laskenut työntekijäkohtaista 
energiankulutusta kymmeniä prosentteja virastoissa, joissa on 
siirrytty työskentelemään nykyaikaisiin monitilaympäristöihin.



SENAATTI-KIINTEISTÖJEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Senaatin hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet kolmasosaan 2012 –
2018, koska sähköstä 100 % on vihreää, kaukolämmössä on myös 
käytössä vihreitä sopimuksia ja omat ”potentiaaliset” lämpölaitokset 
on ulkoistettu uusiutuville energialähteille



TILANKÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS SISÄOLOSUHTEISIIN

Tilankäyttäjien tyytyväisyys toimitilojen sisäolosuhteisiin on 
parantunut vuodesta 2014 ja samaan aikaan 
hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus ovat laskeneet



Laadukkaasti toteutetuissa ja 
ylläpidetyissä nykyaikaisissa 
työympäristöissä toteutuvat yhtä aikaa 
hyvät sisäolosuhteet ja hyvä 
energiatehokkuus.

- Tehokas tilankäyttö monitiloissa     
>> yhteiskäyttöisyys  
tulevaisuudessa

- Uusiutuvat energialähteet
- Tarpeenmukainen talotekniikka

YHTEENVETO



www.senaatti.fi

KIITOS

https://www.linkedin.com/company/senate-properties
http://www.slideshare.net/SenaattiSome
https://twitter.com/SenaattiK
https://www.youtube.com/channel/UCunSUhMjKd5KqASPgBrndkQ
https://www.facebook.com/SenaattiKiinteistot

