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Alkusanat 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2008–2016, joka allekirjoitettiin vuoden 
2007 lopussa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja 
toimialaliittojen välillä on jatkoa teollisuuden energiansäästösopimukselle 1997−2007. 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen on liittynyt 10 toimialaliittoa ja eri 
aloille on laadittu omat toimenpideohjelmansa. Keskisuuressa teollisuudessa on toimen-
pideohjelmat kemianteollisuudelle, teknologiateollisuudelle, muoviteollisuudelle, puu-
tuoteteollisuudelle sekä elintarviketeollisuudelle. Palvelualalle on kaupan, matkailu- ja 
ravintolapalveluiden (MaRa) ja autoalan toimenpideohjelmat. Näiden lisäksi omat toi-
menpideohjelmat on laadittu energiavaltaiselle teollisuudelle sekä energiantuotannolle ja 
energiapalveluille. Sellaiset palvelualan tai teollisuuden yritykset joiden omalla toiminta-
alueella ei ole voimassa olevaa omaa toimenpideohjelmaa voivat liittyä Elinkeinoelämän 
Keskusliiton hallinnoimiin yleisiin teollisuuden ja palvelualan toimenpideohjelmiin. 

Kemianteollisuus ry on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitou-
tunut toimialaliitto ja se vastaa kemianteollisuuden toimenpideohjelman toimeenpanosta.  

Tässä raportissa esitetään kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden 
yritysten vuoden 2011 vuosiraportoinnin tulokset. Raportissa käsitellään myös jonkun 
verran koko kuluneen sopimuskauden kumulatiivisia tietoja vuodesta 2008 lähtien. Ra-
portissa on esitetty yhteenveto sopimukseen liittyneiden kemianteollisuuden yritysten ja 
niiden toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista ja energiansäästötoimenpiteistä 
sekä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista. 
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Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
kemianteollisuuden toimenpideohjelmaa toteuttavien yritysten raportoimista energiatie-
doista, toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksesta 
sekä ns. energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamiseen 
liittyvistä asioista koskien vuotta 2011 sekä neljää ensimmäistä sopimusvuotta yhteen-
sä.  

Neljännen sopimusvuoden (2011) loppuun mennessä energiatehokkuussopimuk-
sen kemianteollisuuden toimenpideohjelmassa oli mukana 30 yritystä, joissa on yhteen-
sä 44 toimipaikkaa. Neljännen sopimusvuoden aikana yksi yritys vaihtoi kemianteolli-
suuden toimenpideohjelmasta toiseen toimenpideohjelmaan.  

Vuonna 2011 raportoiduilla 57 toteutetulla energiansäästötoimenpiteellä saavutettu 
kokonaissäästö oli 33,8 GWh/a, josta sähkön osuus oli 11,5 GWh/a (34 %) ja lämmön ja 
polttoaineiden osuus 22,3 GWh/a (66 %). Toteutettujen toimenpiteiden raportoidut in-
vestointikustannukset olivat noin 8,8 milj. euroa. Vuonna 2011 toteutetuilla toimenpiteillä 
kemianteollisuuden sopimusyritykset säästävät vuosittain energiakustannuksissa yh-
teensä noin 1,6milj. euroa. 

Neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana kemianteollisuuden sopimusyritykset 
ovat kokonaisuudessaan toteuttaneet säästöjä 48,9 GWh/a. Tämä on 40 % toimialan 
124 GWh:n tavoitteesta vuodelle 2016. Toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden 
investoinnit neljän ensimmäisen vuoden aikana ovat olleet yhteensä noin 9,6 milj. euroa. 
Neljäsosa toimipaikoista (11 kpl) ei ole raportoinut yhtään toteutettua toimenpidettä nel-
jän ensimmäisen sopimusvuoden aikana.  

Toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden lisäksi sopimusyritykset raportoivat 
myös päätetyt ja harkittavat toimenpiteensä. Niistä laskettu tulevaisuudessa mahdolli-
sesti toteutuva säästöpotentiaali oli vuoden 2011 raportoinnin mukaan yhteensä 
32,8 GWh/a, josta sähkön osuus on 6,5 GWh/a (20 %) ja lämmön ja polttoaineiden 
osuus 26,4 GWh/a (80 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 
2,6 milj. euroa. 

Sopimusyritykset raportoivat vuonna 2011 myös 9 muista kuin energiansäästösyis-
tä tehtyä toimenpidettä. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu energiansäästövaikutus 
on 0,13 GWh/a. Yhteensä koko sopimuskaudella on toteutettu 24 muista kuin energian-
säästösyistä tehtyä toimenpidettä, jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen. säästövaiku-
tus on yhteensä 3,36 GWh/a. Vastaavasti neljän ympäristöinvestoinnin säästövaikutus 
on 1,06 GWh/a. 

Yritykset toteuttavat vaihtelevasti energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen so-
pimusvelvoitteita. Osa yrityksistä toteuttaa hyvin jatkuvan parantamisen toimenpiteitä 
joita ovat mm.: energiatehokkuustyön vastuiden jakaminen (1. vuoden aikana), energia-
tehokkuuden tehostamissuunnitelman laatiminen (2. vuoden aikana), henkilökunnan 
kouluttaminen sekä hankinta- ja suunnitteluohjeistusten laatiminen. Puolet kemianteolli-
suuden toimipaikoista, jotka ovat olleet sopimuksessa mukana jo vähintään vuoden, 
ovat määritelleet energiatehokkuuden vastuut ja vajaa neljäsosa toimipaikoista, jotka 
ovat olleet sopimuksessa mukana vähintään kaksi vuotta, ovat laatineet energiatehok-
kuuden tehostamissuunnitelmaa. 
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Vuonna 2011 käynnistyi kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyen viisi 
energiakatselmushanketta. Määrä vastaa aiempien vuosien tasoa. Tavanomaisen tek-
niikan investointitukea saaneita hankkeita kemianteollisuuden yrityksessä käynnistyi 
kolme. Kemianteollisuuden investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä 
vajaa 104 000 euroa.  
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu yhteenveto kemianteollisuuden toimenpideohjelman liittynei-
den yritysten raportoimista tiedoista neljänneltä elinkeinoelämän energiatehokkuusso-
pimuksen sopimusvuodelta 2011. Raportissa esitellään myös koko kuluneen sopimus-
kauden (2008–2011) tuloksia. 
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus  

Kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 30 yritystä, 
joissa oli yhteensä 44 raportoivaa toimipaikkaa. Neljännen sopimusvuoden aikana toi-
menpideohjelmasta siirtyi toiseen toimenpideohjelmaan yksi yritys jolla on yksi toimi-
paikka. Koko sopimuskauden aikana toimenpideohjelmasta on eronnut yhteensä kaksi 
yritystä, mikä on otettu huomioon em. luvuissa. Kuvassa (Kuva 1) eronneet yritykset ovat 
mukana vuosittain liittyneiden yritysten tiedoissa, mutta eroamisvuodesta eteenpäin ne 
on poistettu kumulatiivisesta liittyneiden määrästä.  
 

 
Kuva 1 Sopimuskaudella kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan vuosittain liitty-

neiden yritysten lukumäärä ja sopimukseen liittyneiden kumulatiivinen määrä. 
Kumulatiivisessa liittyneiden määrässä on mukana vain kunakin vuonna so-
pimukseen kuuluneet yritykset 

 
 
Toimialaliiton tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun mennessä sellainen määrä 
jäsenyrityksiä sitoutumaan kemianteollisuuden toimenpideohjelman toteuttamiseen, että 
se kattaa 60 % jäsenyritysten toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta energiankäytöstä. 
Tämä tavoite on saavutettu. 
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1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi toteutettiin käyttämällä 
edellisvuosien tapaan internet-pohjaista seurantajärjestelmää. Raportointi toteutettiin 
sopimuksen mukaisessa aikataulussa eli yritykset raportoivat tiedot helmikuun loppuun 
mennessä.  

Vuosittainen raportointi on tärkeä sopimuksen velvoite sopimukseen liittyneille yri-
tyksille. Tavoitteena on että kaikki sopimukseen liittyneet yritykset ja toimipaikat rapor-
toivat vuosittain. Kemianteollisuuden osalta raportointiaste oli vuonna 2011 noin 98 %. 
Käytännössä kaksi toimipaikkaa jätti raportoimatta. Raportointiasteet vaihtelevat toi-
menpideohjelmittain, mutta kaikkiaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
raportointiastetta vuonna 2011 voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin ja toimipaikoilta pyydettiin li-
sätietoja, mikäli raportointitiedot olivat puutteellisia tai virheellisiä. Tietojen kattavuus ja 
luotettavuus on tärkeää paitsi yritykselle itselleen, myös kansallisella tasolla ja EU:lle 
tehtävän energiansäästön ja -tehokkuuden seurannan ja raportoinnin vuoksi.  
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2 Sopimusyritysten energiankäyttö 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti tiedot 
omasta energiankäytöstään. Yritysten raportoimat energiatiedot neljältä ensimmäiseltä 
sopimusvuodelta on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa (Taulukko 1,Kuva 2). Tau-
lukossa on esitetty myös yhteissumma liittymisasiakirjoissa ilmoitetuista energiatiedois-
ta.  

Yritysten raportoima energiankäyttö on ollut joka vuosi suurempi kuin liittymisvai-
heessa liittymisasiakirjoissa ilmoitettu energiankäyttö. Syitä tähän ei ole tässä yhteydes-
sä mahdollista analysoida.  
 
 
 
Taulukko 1 Energiankäyttö kemianteollisuuden sopimusyrityksissä vuosina 2008–2011  

(raportoineet toimipaikat). Taulukossa lämpö+pa ei sisällä sähköntuotannon 
polttoaineita. 

 
Energiatiedot

liittymis-
asiakirjoista

Muutos 
liittymis-

tilanteeseen

Vuosi
Sähkö
GWh

Lämpö+pa
GWh

Yhteensä
GWh

Yhteensä
GWh %

2011 421 1 011 1 431 1 278 +12 %
2010 363 942 1 306 1 278 +2 %
2009 346 1 348 1 693 1 267 +34 %
2008 359 927 1 286 1 193 +8 %

Muutos 
2008–2011 

+17 % +9 % +11 % +7 %

Energiankulutus raportoinnin 
perusteella 

 
pa=polttoaineet 
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Kuvassa (Kuva 2) liittymisvaiheen energiankäyttö kuvaa kullekin raportointivuodelle las-
kettua summaa liittyneiden yritysten ilmoittamasta liittymisvaiheen energiankäytöstä. 
Luku vaihtelee vuosittain, sillä yksittäisen raportointivuoden lukuun lasketaan mukaan 
vain kyseisenä raportointivuonna sopimukseen kuuluneiden yritysten tiedot. Tiedoista on 
vähennetty sopimuksesta eronneet toimipaikat. 
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Kuva 2 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten raportoimasta energiankäy-
töstä sopimuskaudella 2008–2011 sekä liittymisvaiheessa ilmoitettu energian-
käyttö. 
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3 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti energian-
säästösyistä tehdyistä toimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulokset perustuvat kemian-
teollisuuden yritysten toimittamiin vuosiraportointitietoihin. Kemianteollisuuden osalta 
raportointiaste oli vuonna 2011 noin 96 %. Käytännössä kaksi toimipaikkaa jätti rapor-
toimatta. Osa raportoineista toimipaikoista raportoi toimenpiteet puutteellisesti ilman 
investointitietoja tai säästövaikutusta. Täydennyspyynnöillä pyritään aina täydentämään 
tietojen kattavuutta. 

Yritysten raportoimat säästövaikutukset ovat energiakatselmuksissa (KAT-
toimenpiteet) tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja laskennallisia 
energiansäästöjä sekä muista investoinneista, joilla on ollut vaikutusta energiatehokkuu-
teen, syntyneitä säästöjä (MI-toimenpiteet). Yritykset voivat raportoida myös ympäris-
tönsuojeluinvestointeja (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankulutukseen. 
Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

• ES- ja KAT -toimenpiteet ovat joko pääosin tai osittain energiansäästösyistä 
tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoitavissa energiansäästö-
osuus. 

• MI-toimenpide on muista kuin energiansäästösyistä tehty investointi, joka 
säästää energiaa. MI-luokitellun toimenpiteen investointikustannus laske-
taan sopimustoiminnan vuosiraportointia varten investoinnin arvioidun sääs-
tövaikutuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä energian hinnoilla ta-
kaisinmaksuaika on kolme vuotta.  

• YM-toimenpide on ympäristöinvestointi, jolla on energiavaikutuksia. Ympä-
ristöinvestoinnin energiavaikutus voi olla joskus kulutusta lisäävä, jolloin 
"säästö" merkitään raportoinnissa negatiivisena.  

 
Säästötoimenpiteet on lisäksi jaoteltu neljään eri luokkaan, toteutetut (T), päätetyt (P), 
harkittavat (H) ja ei toteutettavat toimenpiteet (E), jotka tässä raportissa on otettu huo-
mioon seuraavasti:  

• T toteutettu: Kaikki vuonna 2011 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. 
Jos vuoden 2011 raportoinnissa toimenpiteen toteutusvuodeksi on ilmoitettu 
vuosi 2008–2010, se on otettu huomioon koko sopimuskauden summatie-
dossa. Ennen vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä ra-
portissa huomioon. Nämä ns. varhaistoimet tullaan selvittämään myöhem-
min. 

• P päätetty: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2012 tai joku muu tuleva vuosi.  

• H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2012 tai tulevina vuosina. Usein 
toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu 
myös huomioon.  

• E raportoitu, ettei toteuteta lainkaan: ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
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Jos toimenpiteen tiedot on täytetty vaillinaisesti raportoinnin sulkeutuessa, ei sitä oteta 
huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. Toimenpide siirtyy seurantajärjes-
telmässä ns. keskeneräiset-välilehdelle, jossa toimenpiteen tietoja voi myöhemmin täy-
dentää. Kun vaadittavat tiedot toimenpiteestä on täydennetty, otetaan se seuraavan vuo-
den yhteenvetoraportissa huomioon.  

Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomata, että raportoidut energiansäästöt ovat pää-
osin laskennallisia arvioita, jotka on tehty parhaan mahdollisen tiedon perusteella ja 
perustuvat vain harvoin mittaustuloksiin. Myöskään kaikille ilmoitetuille investoinneille ei 
ole aina ilmoitettu niitä vastaavia säästöjä tai vastaavasti todetuille energiansäästöille ei 
ole ilmoitettu niistä aiheutuneita investointikustannuksia. Jälkikäteen tehtävän tietojen 
tarkistamisen ja puuttuvien tietojen karhuamisen vähentämiseksi ja tulosten riittävän 
tarkkuuden säilyttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että raportoijat vuosittain ilmoittavat 
toimenpiteiden säästövaikutuksen, toteutuksen vaiheen (T, P, H, E) ja toteutusvuoden 
sekä investointia koskevat tiedot mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti vuosiraportoin-
nin yhteydessä sen ohjeistusten mukaisesti.  

Toimenpiteiden energiansäästövaikutus raportoidaan aina yksikössä GWh/a. Suu-
rin osa toimenpiteistä tuottaa säästöä useamman vuoden ajan. Raportoinnissa toimenpi-
teen energiansäästövaikutuksena ilmoitetaan aina vain vuotuinen energiansäästö (ei siis 
toimenpiteen koko elinaikana säästämää energiamäärää yhteensä). Toimenpiteen 
energiasäästövaikutus on voimassa toteutusvuodesta lähtien vuosittain koko sen eliniän 
ajan. Eli sama toimenpide raportoidaan vain kerran. Pääsääntöisesti, sopimuskaudella 
toteutettavat tekniset toimenpiteet tuottavat säästöä vielä sopimuskauden lopussa 
vuonna 2016, koska teknisten toimenpiteiden elinikä on pääsääntöisesti säästöjen las-
kentaohjeistuksen mukaisesti vähintään 8 vuotta.  

Osa erityisesti ennen sopimuskauden alkua toteutetuista toimenpiteistä tulee elin-
ikänsä päähän ja niiden säästövaikutus loppuu sopimuskaudella. Myös ns. käyttöteknis-
ten toimenpiteiden säästövaikutus on säästöjen laskennan ohjeistuksen1 mukaisesti 
pääsääntöisesti kaksi vuotta. Tulevina vuosina tätä asiaa tullaan tarkastelemaan tar-
kemmin myös vuosiraportoinnissa.  
 
 

                                                
1 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmaki
vet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/ 
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3.2 Tehostamisinvestoinneilla saavutetut tulokset 

3.2.1 Energiansäästöinvestoinnit 

Energian säästö 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty yhteenveto kemianteollisuuden sopi-
musyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiatehokkuustoi-
menpiteistä (ES ja KAT -toimenpiteet) raportointivuodelta 2011. Muiden kuin energian-
säästösyistä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.2.2. 

Kemianteollisuuden sopimusyritykset raportoivat vuonna 2011 57 toteutettua ener-
giatehokkuustoimenpidettä. Niiden energiansäästövaikutus on yhteensä 33,8 GWh/a. 
Säästöistä sähkön osuus on 11,5 GWh/a (34 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 
22,3 GWh/a (66 %). Näiden toimenpiteiden investoinneiksi raportoitiin yhteensä 
8,8 milj. euroa. Sopimustoiminnan toimialakohtaisille ekstranet-sivustoille tullaan ko-
koamaan tiedot raportoiduista toteutetuista toimenpiteistä toimialoittain. 

Omaa toimintaa tehostavien energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi toimenpideoh-
jelmassa raportoitiin poikkeuksellisesti yksi energiantuotantoa tehostava toimenpide. 
Sen tehostamisvaikutus sähkön osalta oli 21 GWh/a ja lämmön osalta 37 GWh/a, eli 
enemmän kuin kaikkien muiden koko sopimuskaudella raportoitujen energiankäytönte-
hostamistoimien vaikutukset yhteensä. Koska energiankulutusta, johon tämän energian-
tuotantoa tehostavan toimenpiteen vaikutus kohdistui, ei ole otettu huomioon määriteltä-
essä ko. yrityksen energiansäästötavoitetta vuodelle 2016, ei toimenpiteen säästövaiku-
tusta oteta myöskään huomioon yhteenvedoissa kemianteollisuuden toimenpideohjel-
maan liittyneiden yritysten raportoimista säästöistä (Taulukko 2, Kuva 3) tai toimenpideoh-
jemaan liittyneiden yritysten yhteisen säästötavoitteen saavuttamisen seurannassa  
(Kuva 22).  
 
Taulukko 2 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten vuonna 2011 raportoimista 

toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä sekä siitä kuinka 
paljon koko sopimuskaudella (2008–2011) toteutetut toimenpiteet tuottavat 
säästöä vuonna 2011. 

 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2011 158 12,7 36,2 48,9 9,6

2011
Toteutettu 57 11,5 22,3 33,8 8,8
Päätetty 23 2,2 7,8 10,0 0,3
Harkitaan 100 4,2 18,6 22,8 2,3
Päätetty ja harkittu yhteensä 123 6,5 26,4 32,8 2,6

Energiantuotannon tehostaminen 1 21,0 37,0 58,0 5,5

Toimenpide Säästetty energia 

 
pa=polttoaineet 
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Vuosina 2008–2010 toteutetut toimenpiteet tuottavat edelleen säästöä vuonna 2011. 
Kun otetaan huomioon kaikki neljänä ensimmäisenä raportointivuotena toteutetut toi-
menpiteet, syntyi kemianteollisuuden sopimusyrityksissä vuonna 2011 yhteensä 
48,9 GWh säästöjä. Säästöistä 12,7 GWh (26 %) oli sähköä ja 36,2 (74 %) lämpöä ja 
polttoaineita. (Taulukko 2) 

Koska liittyneet toimipaikat voivat myös raportoida aikaisempina vuosina toteutta-
miaan toimenpiteitä jälkikäteen ja täydentää aiemmin keskeneräisiksi jättämiään toi-
menpiteitään aiemmilta vuosilta, voi taulukossa näkyvä sopimuskaudella 2008–2011 
toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus yhteensä ja edellisen vuoden raportoinnissa 
vuosien 2008–2010 säästöt sekä nyt raportoitu vuoden 2011 säästö yhteensä poiketa 
tosistaan. 

Vuonna 2011 toimenpiteitä on toteutettu huomattavasti enemmän kun edellisinä 
vuosina (esim. 19 kpl 2010). Vuoden 2011 säästöt ovat melkein 70 % koko sopimus-
kauden aikana kemianteollisuuden toimenpideohjelmassa toteutetuista säästöistä. 
Säästöjä kasvattaa erityisesti yksi suuri toteutettu toimenpide. Se kattaa yli 60 % vuonna 
2011 toteutetuista lämmön ja sähkön säästöistä. Melkein kolmasosa toimipaikoista (12 
toimipaikkaa 44 toimipaikasta) ei kuitenkaan ole raportoinut yhtäkään energiatehokkuus-
toimenpidettä koko raportointikauden aikana.  

Lämmön säästöt ovat olleet huomattavasti sähkön säästöjä suuremmat koko sopi-
muskauden ajan (Kuva 3). Sähkön säästöt kasvoivat kuitenkin huomattavasti aiempien 
raportointivuosien tasoon nähden vuonna 2011. Tähän vaikuttaa erityisesti yksi suuri 
vuonna 2011 toteutettu toimenpide, josta on käsitelty aiemmin tässä kappaleessa. 
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Kuva 3 Kemianteollisuuden sopimusyritysten raportoimat sähkön sekä lämmön ja 
polttoaineiden (PA) säästöt vuosina 2008–2011. Pylväillä on esitetty vuosittain 
saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 
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Kustannussäästöt 
Raportointitietojen perusteella kemianteollisuuden sopimusyritysten vuonna 2011 toteut-
tamat toimenpiteet tuottavat vuosittain kustannussäästöjä yhteensä noin 
1,63 milj. euroa. Laskennassa on käytetty sähkön hintana yritysten raportoimien säh-
könhintojen keskiarvoa 72,7 eur/MWh ja lämmön ja polttoaineiden hintana 
35,3 eur/MWh.  

Myös edellisinä vuosina (2008–2010) toteutetut toimenpiteet tuottavat edelleen 
säästöjä. Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on esitetty kuinka paljon eri vuosina toteutetut 
toimenpiteet tuottavat säästöjä eri vuosina. Sähkön ja polttoaineiden hinnan vaihtelusta 
johtuen, samat toimenpiteet tuottavat eri vuosina eri määrän kustannussäästöjä. Kun 
otetaan huomioon kaikki neljänä ensimmäisenä raportointivuonna toteutetut toimenpi-
teet, kemianteollisuuden sopimusyritysten toteuttamat energiatehokkuustoimenpiteet 
tuottivat yhteensä noin 2,20 milj. euroa säästöä vuonna 2011. 

Kemianteollisuuden sopimusyritysten toteuttamilla toimenpiteillä on säästetty yh-
teensä neljän vuoden aikana noin 2,98 milj. euroa. 
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Kuva 4 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten toteuttaminen toimenpitei-
den tuottamista säästöistä (euroa). 

 
 

Säästöpotentiaali 
Säästöpotentiaaliksi lasketaan päätetyt ja harkittavat toimenpiteet. Vuonna 2011 niiden 
säästövaikutus on raportoinnin mukaan yhteensä 32,8 GWh/a ja raportoitu investointi-
kustannus 2,6 milj. euroa (Kuva 5). Päätettyjen toimenpiteiden osuus tästä on 30 % 
(10,0 GWh/a) ja investointikustannuksista 12 % (0,3 milj. euroa). Kaikille harkittaville 
toimenpiteille ei välttämättä ole raportoitu investointeja, luultavasti siitä syystä, että niitä 
ei vielä kovinkaan tarkasti tiedetä. Siksi harkittavien toimenpiteiden investoinnit jäävät 
niin pieniksi. Päätetyistä ja harkituista toimenpiteistä suurin osa kohdistuu lämmön ja 
polttoaineiden säästöön. (Kuva 6) 
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Kuva 5 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, 

päätetyistä ja harkitusta toimenpiteistä. 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Sähkö Lämpö+pa

G
W

h/
a

       
 

Harkitaan Päätetty Toteutettu 2008–2011
 

Kuva 6 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, 
päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä ja niiden jakautumisesta läm-
mön, polttoaineiden ja sähkön säästöjen kesken. 
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Toteutettujen toimenpiteiden takaisinmaksuajat 
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3) on koottu vuonna 2011 toteutettujen toimenpiteiden 
takaisinmaksuaikoja toimenpiteiden säästövaikutuksien suhteen. Vuonna 2011 ei juuri 
toteutettu käyttöteknisiä toimenpiteitä, jotka eivät vaadi investointeja. Suurin osa sääs-
töistä toteutettiin toimenpiteillä joilla on suhteellisen pitkä takaisinmaksuaika (5–10 vuot-
ta). Näillä toimenpiteillä sähkön säästöistä toteutettiin 72 % ja lämmön säästöistä 64 %.  
 
 
Taulukko 3 Vuonna 2011 raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden takaisinmaksuaikoja 

ja toimenpiteiden säästövaikutus kemianteollisuuden sopimusyrityksissä. 

 

Takaisinmaksuaika Toimen-
pit. lkm 

Sähkön  
säästö 2) 

Osuus 
 säästetystä  

sähköstä 
Lämmön+pa  

säästö 2) 
Osuus 

 säästetystä 
lämmöstä+pa 

    GWh/a % GWh/a % 

            
Käyttöteknisen toimenpiteet 1) 10 0,05 0 % 2,42 11 % 
            
0 vuotta < TMA < 1 vuotta 18 1,39 12 % 1,63 7 % 
1 vuotta ≤ TMA < 2 vuotta 13 0,57 5 % 2,58 12 % 
2 vuotta ≤ TMA < 5  vuotta  8 1,15 10 % 1,33 6 % 
5 vuotta ≤ TMA < 10  vuotta  6 8,36 72 % 14,32 64 % 
TMA ≥ 10  vuotta  3 0,04 0 % 0,03 0 % 

            
1) Ilman investointeja toteutetut toimenpiteet 
2) Taulukon luvuissa eivät ole mukana sellaiset toimenpiteet, jotka vaativat investointeja, mutta niitä ei ole raportoitu 
ja myös takaisinmaksuaika puuttuu. Tästä syystä yhteenlasketut arvot eivät ole samat kuin taulukossa 4.  
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Investoinnit 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 7) on esitetty vertailu toteutuneista säästöistä ja investoin-
neista koko sopimuskaudelta vuodesta 2008 lähtien. Toteutettujen toimenpiteiden luku-
määrä vuonna 2011 on suurempi kuin minään edellisenä sopimusvuotena. Pääosin tai 
osin energiansäästösyistä tehtäviä investointeja toteutettiin myös merkittävästi enem-
män kuin aiempina sopimusvuosina. Vuoden 2011 investointeja nostaa erityisesti yksi 
suuri toteutettu investointi (7,8 milj. euroa). Silti ilman tätäkin investointia, vuoden 2011 
energiatehokkuusinvestoinnit olisivat suuremmat kuin edellisten kolmen sopimusvuoden 
investoinnit yhteensä. 
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Kuva 7 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten raportoimista toteutettujen 
energiansäästötoimenpiteiden investoinneista sopimuskaudella 2008–2011. 

 

 

3.2.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit 

Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä, jotka kuitenkin vaikuttavat energiate-
hokkuuteen (MI-toimenpiteitä) raportoitiin vuonna 2011 9 kappaletta. Niiden energiansääs-
tövaikutus on yhteensä 0,13 GWh/a. Toimenpiteiden investointikustannukseksi oli arvioitu 
noin 0,89 milj. euroa (Taulukko 4). Ympäristöinvestointeja sopimusyritykset eivät raportoineet 
vuonna 2011 (Taulukko 5). 
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Taulukko 4 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten koko sopimuskaudella 

2008–2011 raportoimista muista kuin energiansäästösyistä toteutetuista, pää-
tetyistä ja harkituista toimenpiteistä (MI). 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Toteutettu 2008–2011 24 0,49 2,86 3,36 2,11 
            
2011           

Toteutettu  9 0,06 0,06 0,13 0,89 
Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Päätetty ja harkittu yhteensä 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

            
 
 
 
Taulukko 5 Yhteenveto kemianteollisuuden sopimusyritysten koko sopimuskaudella 

2008–2011 raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista ympäristö-
toimenpiteistä (YM). 

 

Toimenpide Säästetty energia  Investointi 

  lkm 
Sähkö 
GWh/a 

Lämpö+pa 
GWh/a 

Yht sähkö+ 
lämpö+pa 

GWh/a 
milj. 
eur 

            
Toteutettu yhteensä 4 0,56 0,50 1,06 2,41 
            
2011           

Toteutettu  0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Päätetty 1 0,00 35,00 35,00 0,35 
Harkitaan  0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Päätetty ja harkittu yhteensä 1 0,00 35,00 35,00 0,35 
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4 Jatkuvan parantamisen toimenpiteet 

4.1 Sopimusvelvoitteet jatkuvalle parantamiselle 

Energiatehokkuussopimuksella tähdätään sopimusyritysten energiatehokkuuden jatku-
vaan paranemiseen ja energiatehokkuusnäkökulmien liittämiseen yrityksessä käytössä 
olevaan johtamisjärjestelmään. Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys sitoutuu 
energiansäästötavoitteiden lisäksi toteuttamaan oman alansa toimenpideohjelmassa 
kuvattuja jatkuvan parantamisen toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä pyritään muuttamaan 
energiatehokkuustyö kertaluonteisesta projektista jatkuvaksi prosessiksi. 
  
Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteitä ovat mm.:  

• Oman energiankäytön tunteminen ja seuranta 
• Energiatehokkuustoiminnan organisointi ja suunnittelu yrityksen sisällä 
• Omien energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen ja toteuttaminen 
• Energiankulutuksen ja -tehostamisen vuosittainen raportointi 
• Koulutus ja viestintä 
• Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 
• Uuden energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönotto 
• Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen 
• Uusiutuvien energialähteiden käyttö  
• Energiatehokkuustoiminnan arviointi 
 

Toimialaa koskevassa toimenpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu, mitä kukin edellä 
listattu toimenpide tarkemmin pitää sisällään.  

Sopimuksen mukaan kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 
tulee ensimmäisen sopimusvuoden aikana selvittää oma energiankulutuksensa nykytila 
toimipaikka tai/ja toimipaikkaryhmätasolla energialajeittain (sähkö, lämpö, polttoaineet), 
asettaa yleiset energiankäytön tehostamisen päämäärät sekä määrittää energiatehok-
kuustoiminnan vastuut. Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä 
yrityksen on tunnistettava mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä ja asetettava toimi-
paikkakohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet sekä laadittava aikataulu kus-
tannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Yritysten sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan kaikkien toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden perusteella. Energiate-
hokkuussopimusten vuosiraportoinnissa seurataan näin myös jatkuvan parantamisen 
toimenpiteiden toteuttamista sopimusyrityksissä. Kuten aiemminkin on korostettu, on 
olennaista, että myös näihin muihin kuin suoraan energiankäyttöä ja energiankäytön 
tehostamistoimia koskeviin sopimuksen toimeenpanon seurantaa tukeviin kysymyksiin 
saadaan vastaukset kattavasti. 

Seuraavissa kappaleissa 4.2—4.7 on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoi-
mista jatkuvaan parantamiseen liittyvistä tiedoista.  
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4.2 Johtamisjärjestelmät 

Kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan on liittynyt 31 yritystä, joilla on yhteensä 
44 toimipaikkaa. Näistä toimipaikoista 95 %:lla eli 42 toimipaikalla on käytössä ympäris-
tö- ja/tai johtamisjärjestelmä. (Kuva 8). 
 

Järjestelmiä 
käytössä 95%

Järjestelmiä ei 
käytössä 5%

 
Kuva 8 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö kemianteollisuuden sopimusyritys-

ten toimipaikoissa (45 toimipaikkaa) seurantavuonna 2011. 
 
 
Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (42 toimipaikkaa) vajaa 
puolet (18 kpl) raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä, 
(Kuva 9). Määrä on kasvanut edellisistä raportointivuosista. Esimerkiksi vuonna 2009 vain 
3 toimipaikkaa raportoi liittäneensä energiatehokkuuden osaksi johtamisjärjestelmäänsä.  

Kemianteollisuuden sopimusyrityksiä ei velvoiteta Energiatehokkuusjärjestelmän 
(ETJ) käyttöön. ETJ kuitenkin auttaa sopimusyritystä täyttämään muita sopimusjärjes-
telmän velvoitteita suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti, ja se onkin vapaaehtoisesti 
liitetty johtamisjärjestelmään muutamalla (3 kpl) ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyt-
tävistä toimipaikoista. Määrä on vähentynyt yhdellä toimipaikalla edellisestä raportointi-
vuodesta. (Kuva 9) 

Uusiutuvan energian käytön edistäminen on sisällytetty käytössä olevaan johtamis-
järjestelmään kolmella johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista, mikä on kaksi 
toimipaikkaa edellistä raportointivuotta vähemmän. (Kuva 9) 
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Kuva 9 Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen sisältyminen 

johtamisjärjestelmiin kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa 
vuonna 2011. 

 
 
Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (42 kpl) suurimmalla osalla 
(29 kpl) on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. ISO 14001 -järjestelmän käyttö 
on vähentynyt kolmella toimipaikalla edellisestä raportointivuodesta 2009, jolloin 
32 toimipaikkaa raportoi käyttävänsä ISO 14001-järjestelmää. (Kuva 10). 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 34:llä on käytössä 
ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä. ISO 9001-järjestelmää käyttävien toimipaikkojen 
lukumäärä on vähentynyt kahdella toimipaikalla edellisestä raportointivuodesta. (Kuva 10) 

Kemianteollisuuden sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä 
toimipaikoista yksi raportoi käyttävänsä EMAS-järjestelmää, kuten edellisenäkin vuonna. 
(Kuva 10)  

Muita kuin edellä mainittuja järjestelmiä on käytössä yli puolella (21 kpl) ympäristö- 
ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista. Muiksi järjestelmiksi mainittiin mm. 
OHSAS 18001, GMP, SOP, EHS, ISO 50001 sekä yrityksen omia EHS järjestelmiä. 
Muiden kuin edellä mainittujen ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö on vähentynyt 
yhdellä toimipaikalla edellisestä vuodesta. (Kuva 10) 

ISO 14001 ja ISO 9001 -järjestelmiä käyttävien toimipaikkojen yleisyyttä tarkastel-
taessa tulee huomata, että eri vuosien raporteissa ilmoitetut prosenttiluvut eivät ole ai-
van vertailukelpoisia keskenään. Kahtena ensimmäisenä raportointivuonna (2008 ja 
2009) järjestelmiä käyttävien osuus ilmoitettiin sopimukseen liittyneiden toimipaikkojen 
kokonaismäärästä ja vuonna 2010 ja 2011 osuus on ilmoitettu niiden toimipaikkojen 
määrästä, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä on käytössä joku laatu tai johtamisjärjestel-
mä. (Kuva 10) 
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Kuva 10 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävissä kemianteollisuuden sopi-
musyritysten toimipaikoissa käytössä olevat ympäristö- ja johtamisjärjestel-
mät 2011. 

 
 

4.3 Energiankulutuksen ja -kustannusten seuranta 

Oman energiankulutuksen tunteminen ja seuranta on lähtökohta energiatehokkuuden 
parantamiselle. Selvästi yleisin energiankulutuksen ja -kustannusten seurantajakso ke-
mianteollisuuden toimipaikoissa on kuukausitason seuranta, (Kuva 11).  

Sähkönkulutusta seurasi vuonna 2011 vähintään kuukausittain 91 % toimipaikoista 
(40 toimipaikkaa, joista kolme vuorokausi- ja 37 kuukausitasolla). Vain vuositasolla säh-
könkulutusta raportoi seuraavansa kolme toimipaikkaa. Ensimmäisenä raportointivuon-
na 2008 sähkönkulutusta raportoi seuraavansa vuorokausitasolla neljä toimipaikkaa, 
kuukausitasolla 32 toimipaikkaa ja vuositasolla viisi toimipaikkaa. (Kuva 11)  

Suurin osa toimipaikoista seurasi vuonna 2011 lämmönkulutusta kuukausitasolla. 
Vuorokausitasolla lämmönkulutusta seurattiin kahdessa toimipaikassa, kuukausitasolla 
33 toimipaikassa ja vuositasolla yhdessä toimipaikassa. Seurannan taso ei ole juuri 
muuttunut raportointikauden aikana, sillä vuonna 2008 lämmönkulutusta seurasi kak-
si toimipaikkaa vuorokausitasolla, 29 kuukausitasolla ja kolme vuositasolla. (Kuva 11)  

Polttoaineenkulutusta seurasi vuonna 2011 vuorokausitasolla neljä toimipaikkaa, 
kuukausitasolla 24 toimipaikkaa ja vuositasolla neljä toimipaikkaa. Seurannan taso on 
hieman tihentynyt raportointijakson alusta. Vuonna 2008 polttoaineenkulutusta seurasi 
kaksi toimipaikkaa vuorokausitasolla, 22 kuukausitasolla ja viisi vuositasolla. (Kuva 11) 

Energiakustannuksia seuraa yksi toimipaikka vuorokausitasolla, 35 kuukausitasolla 
ja kuusi vuositasolla vuonna 2011. Muutosta ei ole juuri tapahtunut, sillä ensimmäisenä 
raportointivuonna 2008 toimipaikoista yksi seurasi energiakustannuksia vuorokausitasol-
la, 32 kuukausitasolla ja seitsemän vuositasolla. (Kuva 11) 
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Omien ajoneuvojen polttoaineiden seuranta on hieman lisääntynyt sopimuskaute-
na. Seurantavuonna omien ajoneuvojen polttoaineenkulutusta seurasi seitse-
män toimipaikkaa kuukausitasolla ja seitsemän toimipaikkaa vuositasolla, kun ensim-
mäisenä raportointivuonna ajoneuvojen polttoaineenkulutusta seurasi toimipaikoista 
kuusi kuukausi- ja viisi vuositasolla. 

Muutokset toimipaikkojen energiankulutuksen seurannassa eivät siis ole olleet ko-
vin suuria laskettuna kunkin raportointivuoden liittyneiden toimipaikkojen lukumäärästä. 
Useassa tapauksessa kuukausi ja vuositasolla kulutuksia ja kustannuksia seuraavien 
suhteelliset määrät ovat hieman laskeneet ensimmäisestä raportointivuodesta. Tähän 
varmastikin osaltaan vaikuttaa se, että raportoimattomien toimipaikkojen osuus on 
noussut ensimmäisestä raportointivuodesta. Sopimukseen liittyneiden toimipaikkojen 
kokonaismäärä on myös kasvanut raportointijakson aikana. Raportoimattomissa toimi-
paikoissa voi olla mukana myös yrityksiä, jotka eivät käytä kyseistä energiamuotoa, mut-
ta eivät ole ilmoittaneet siitä tässä yhteydessä. Yksikään toimipaikka ei ole raportoinut, 
että energiankulutuksia tai kustannuksia ei seurattaisi ollenkaan. 
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Kuva 11 Energiankulutuksen seurantajaksot kemianteollisuuden sopimusyritysten  
toimipaikoissa vuonna 2011. 

 

 
Suurin osa toimipaikoista seuraa energiankulutuksia (sähkö, lämpö polttoaineet) ja ener-
giakustannuksia kokonaiskulutuksena ja -kustannuksina, (Kuva 12).  

Sähkön osastokohtainen seuranta on yleistynyt seurantakauden alun 19 %:sta 
(8 kpl) seurantavuoden 2011 25 %:iin (11 kpl). Sähkön kokonaiskulutusta seurasi vuon-
na 2011 28 toimipaikkaa (64 %) ja vuonna 2008 29 toimipaikkaa (70 %). Raportointi-
vuonna myös kolme toimipaikkaa ilmoitti seuraavansa sähkön kulutusta prosessikohtai-
sesti (7 %).  
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Lämmönkulutusta seurasi osastokohtaisesti 7 toimipaikkaa (16 %) vuonna 2011, 

mikä on sama kuin seurantakauden alussakin (7 kpl, 17 %). Lämmön kokonaiskulutuk-
sen seuranta on lisääntynyt neljän seurantavuoden aikana. Ensimmäisenä raportointi-
vuonna 2008 52 % toimipaikoista (22 kpl) raportoi seuraavansa lämmön kokonaiskulu-
tusta, seurantavuonna jo 59 % (26 kpl).  

Polttoaineenkulutusta seuraa kokonaiskulutuksena 18 toimipaikkaa (41 %), osasto-
kohtaisena kulutuksena viisi toimipaikkaa (11 %) ja tuotantolinjakohtaisena kulutuksena 
samoin viisi toimipaikkaa. Polttoaineenkulutuksen seurantatasoissa ei ole juuri tapahtu-
nut muutoksia seurantakautena. 

Energiakustannuksia kokonaiskulutuksen tasolla seurasi vuonna 2011 30 toimi-
paikkaa (68 %) ja vuoden 2008 31 toimipaikkaa (74 %). Osastokohtaisesti energiakus-
tannuksia raportoi seuraavansa viisi toimipaikkaa (11 %) vuonna 2011, mikä on yksi 
toimipaikka vähemmän kuin 2008. Energiakustannusten prosessitason seuranta on 
noussut 7 %:iin eli kolmeen toimipaikkaan, kun seurantakauden alussa yksikään toimi-
paikka ei raportoinut seuraavansa energiakustannuksia prosessikohtaisesti.  
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Kuva 12 Energiankulutuksen seurantataso kemianteollisuuden sopimusyritysten toi-
mipaikoissa vuonna 2011. 

 
 
Valtaosa toimipaikoista (68 % eli 30 toimipaikkaa) seuraa energiatehokkuutta ominais-
kulutusten avulla (Kuva 13). Vuonna 2011 yksi toimipaikka raportoi seuraavansa energia-
tehokkuutta indeksien avulla. Muuten koko seurantakauden aikana yksikään toimipaikka 
ei ole raportoinut käyttävänsä indeksejä apuna energiatehokkuuden seurannassa. Muu-
ten kuin ominaiskulutusten ja indeksien avulla energiatehokkuutta seuraa 11 % toimipai-
koista (5 toimipaikkaa). Muut tavat olivat mm. kokonais-, osasto-, tuotantolinja- ja pro-
sessitason kulutuksen seuranta sekä energiamittausten lisäys. 
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Toimipaikoilla tapahtuvassa energiatehokkuuden seurannassa ei neljän seuranta-
vuoden 2008–2011 aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kolmena ensimmäise-
nä raportointivuonna energiatehokkuutta seurattiin ominaiskulutuksen avulla 62 %:lla 
toimipaikoista. vuonna 2008 tämä tarkoitti 26 toimipaikkaa ja sekä vuonna 2009 että 
2010 29 toimipaikkaa. 
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Kuva 13 Energiatehokkuuden seurantatavat kemianteollisuuden sopimusyritysten 

toimipaikoissa vuonna 2011. 
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4.4 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa mää-
rittää yritys- ja toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä 
tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden 
tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhen-
kilöt. 

Koska toimenpideohjelmaan ei liittynyt uusia yrityksiä vuonna 2011, ovat kaikki so-
pimuksessa mukana olevat yritykset kuuluneet siihen ainakin vuoden. Toimipaikoista 
(44 kpl) puolella (22 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Tämä 
tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella puolet toimipaikoista ei ole nimennyt 
vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. Kauiten sopimuk-
seen kuuluneista toimipaikoista, eli vuonna 2008 liittyneistä (41 toimipaikkaa), vastuut 
on määritetty vain 46 %:lla eli 19 toimipaikalla.  

Toimipaikka- sekä yritystasolla energiatehokkuustoiminnan vastuut raportoi määrit-
täneensä 10 toimipaikkaa, pelkästään toimipaikkatasolla seitsemän ja pelkästään yritys-
tasolla kaksi toimipaikkaa (Kuva 14). Muulla tavalla kuin yritys- tai toimipaikkakohtaisesti 
vastuut määrittelee kolme toimipaikkaa. Muuksi tavaksi tarkennettiin henki-
lö/aikataulutaso sekä ympäristöohjelman mukaisesti. 

 
 

Toimipaikka ja yritys
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4 %
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Kuva 14  Vastuuhenkilöiden nimeäminen kemianteollisuuden sopimusyrityksissä 

vuonna 2011. 

 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma on toimenpideohjelman velvoitteiden mu-
kaan tehtävä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen perus-
teella vähintään kaksi vuotta sopimukseen kuuluneista toimipaikoista (43 toimipaikkaa) 
10:llä on voimassaoleva tehostamissuunnitelma ja viisi toimipaikkaa ilmoittaa päivittä-
neensä tehostamissuunnitelman seurantavuonna.  

Kaikista vuonna 2011 raportoineista 44 toimipaikasta viidesosa eli 11 toimipaikkaa 
ilmoitti laatineensa voimassaolevan tehostamissuunnitelman (Kuva 15). Määrä on kas-
vussa sillä esim. vuonna 2009 11 %:lla toimipaikoista (6 toimipaikalla 47 toimipaikasta) 
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oli valmis tehostamissuunnitelma. Positiivisesta kehityksestä huolimatta toimipaikkakoh-
taisten tehostamissuunnitelmien laatimisessa ollaan selvästi jäljessä sopimuksessa ase-
tetusta velvoitteesta. 
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Kuva 15 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne kemianteolli-

suuden sopimusyrityksien toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 

4.5 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja velvoitteita yritykselle. Seurantavuonna yhdeksän toimi-
paikkaa järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa,  
(Kuva 16). Ensimmäisenä seurantavuonna 2008 energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta 
järjestettiin neljällä toimipaikalla, joten henkilöstön kouluttaminen on hieman yleistynyt 
sopimuskautena. 

Energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista yhdeksästä toimipaikasta kaksi 
antoi koulutusta vain energiavastuuhenkilöille, kuusi vain muulle henkilökunnalle ja yksi 
sekä energiavastuuhenkilölle että muulle henkilökunnalle, (Kuva 17). 

Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on seitsemällä toimipaikalla. 
Vuonna 2008 yhdeksän toimipaikkaa raportoi huomioivansa energiatehokkuusasiat tu-
lospalkkioissa. 

Taloudellisen ajotavan koulutusta järjesti seurantavuonna yhdeksän toimipaikkaa. 
Koulutuksen järjestäminen on lisääntynyt edellisistä raportointivuosista. Vuonna 2008 
kaksi toimipaikkaa ilmoitti järjestäneensä taloudellisen ajotavan koulutusta henkilöstölle.  

Energiansäästöviikko on yksi tapa viestiä energiatehokkuudesta sekä toimipaikan 
sisällä että myös muille. Energiansäästöviikkoa vietettiin vuonna 2011 kahdessa toimi-
paikassa. Ensimmäisenä raportointivuonna vain yksi toimipaikka ja vuonna 2009 ei yh-
tään toimipaikkaa raportoi viettäneensä energiansäästöviikkoa.  
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Kuva 16 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus kemian-

teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2011. 
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Kuva 17 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa 
vuonna 2011.  

 
 
Raportoitujen tietojen mukaan yhteensä seitsemän toimipaikkaa, hyödyntää sopimuk-
seen liittymistä omassa viestinnässään, (Kuva 18). Ensimmäisenä sopimusvuonna 2008 
neljä toimipaikkaa raportoi hyödyntävänsä energiatehokkuussopimusta viestinnässään.  

Vastaavasti vajaa viidennes toimipaikoista (8 toimipaikkaa) ilmoitti mainitsevansa 
energiatehokkuussopimukseen liittymisen kotisivuillaan. Energiatehokkuussopimuksen 
kotisivuillaan mainitsevien toimipaikkojen määrä on kasvanut sopimuskauden alkuun 
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verrattuna: ensimmäisenä raportointivuonna kolme toimipaikkaa ilmoitti kotisivuillaan 
kuuluvansa energiatehokkuussopimukseen. Viisi toimipaikkaa, joiden kotisivuilla maini-
taan liittyminen energiatehokkuussopimukseen, tarkensi mainitsevansa energiansäästö-
tavoitteensa kotisivuillaan. Yksikään toimipaikka ei maininnut kotisivuillaan toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutusta. 

Energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään 
hyödyntää viisi toimipaikkaa. Kasvua on ollut hieman, sillä esim. vuonna 2008 vain yksi 
toimipaikka raportoi käyttäneensä graafista tunnusta.  
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Kuva 18 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä kemian-
teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2011. 

 

 

4.6 Suunnittelu ja hankinnat 

Toimenpideohjelman liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edelly-
tetään energiatehokkuuden ottamista huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Kuva 
(Kuva 19) sisältää yhteenvedon ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuuteen liittyvis-
sä hankinnoissa ja suunnittelussa kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipaikoilla.  

Toimipaikat ovat seurantavuoden raportoitujen tietojen perusteella lisänneet ohjeis-
tusta jonka avulla energiatehokkuus otetaan huomioon hankinnoissa ja suunnittelussa. 
Toimipaikoista viidellä on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuu-
desta, kun seurantakauden alussa yksi toimipaikka raportoi laatineensa energiatehok-
kuuden huomioivat suunnitteluohjeet. Näistä viidestä toimipaikasta, jotka ottavat ener-
giatehokkuuden huomioon suunnittelussa, kaksi on päivittänyt suunnitteluohjeet seuran-
tavuonna. 
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Hankintojen energiatehokkuudesta on ohjeistus kymmenellä toimipaikalla vuoden 
2011 raportoinnin perusteella. Vuonna 2008 vain neljällä toimipaikalla oli ohjeet. Kaksi 
toimipaikkaa oli päivittänyt ohjeita vuonna 2011.  

Kolmen seurantavuoden jälkeen edelleen valtaosalta raportoineista toimipaikoista 
puuttuu suunnitteluun ja/tai hankintoihin liittyvä energiatehokkuuden huomioon ottava 
ohjeistus tai ne eivät siitä ainakaan ole raportoineet.  
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Kuva 19 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 
Energiatehokkuuteen liittyvät hankintaohjeet koskevat raportointitietojen perusteella 
laajempia kokonaisuuksia kuten prosesseja ja osaprosesseja, sähkömoottoreita ja yri-
tyksen omistamia tai leasing autoja. Lisäksi energiatehokkuusasiat sisältävät hankinta-
ohjeet koskevat pienessä osassa muita kuin edellä mainittuja kohteita, (Kuva 20).  

Kuudella toimipaikalla on sähkömoottoreiden energiatehokkuutta käsittelevät han-
kintaohjeet. Seurantakauden alussa vain yhdellä toimipaikalla oli sähkömoottoreita kos-
kevat hankintaohjeet.  

Hankintaohjeet käsittävät laajempaa prosessi- tai osaprosessikokonaisuutta seit-
semässä toimipaikassa. Ensimmäisenä raportointivuonna kaksi toimipaikkaa raportoi 
laatineensa ohjeistuksen energiatehokkuuden huomioon ottamisesta prosessien tai 
osaprosessien hankinnoissa. 

Muita hankintoja koskevia energiatehokkuuteen liittyviä hankintaohjeita on yhdellä 
toimipaikalla. Tämä toimipaikka tarkensi muun hankintaan liittyvän energiatehokkuusoh-
jeistuksen koskevan investointiprojekteja.  
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Kuva 20 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 

kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2011. 
 
 
Yksikään kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipaikka ei edellytä alihankkijoiden 
kuulumista heidän oman alueensa energiatehokkuussopimuksiin. 
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4.7 Logistiikka 

Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä tehostamaan logistiikan energia-
tehokkuutta parantamalla mm. kuljetusten logistiikkaa ja energiankäyttöä yhteistyössä 
näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavarakuljetus-
ten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia alihankinta-
na tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. Toimipaikat 
voivat myös edellyttää kuljetuspalveluihin liittyvän polttoaineen kulutuksen raportointia 
tai teettää kuljetuksilleen kuljetusketjujen energiakatselmuksen. 

Logistiikan energiatehokkuus on raportointitietojen perusteella yritysten toiminnas-
sa yhä hyvin vähän huomioonotettu asia. Raportointivuonna yksi toimipaikka on asetta-
nut energiatehokkuussopimuksen kuulumisen kriteeriksi kuljetusten kilpailuttamisessa.  
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Kuva 21 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon kemianteollisuuden 
sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2011. 
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5 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

5.1 Energiansäästötavoitteet 

Seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 6, Kuva 22) on esitetty kemianteollisuuden 
sopimusyritysten liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu energiansäästötavoite sopimus-
kaudelle 2008–2016 ja yritysten tähän mennessä vuosina 2008−2011 raportoimat sääs-
töt. Säästetty energia ja sen prosenttiosuus sopimuskauden kokonaistavoitteesta ku-
vaavat kunakin raportointivuonna kumulatiivista säästöä ko. vuoden lopussa laskettuna 
sopimuskauden alusta. Vuoden 2011 loppuun mennessä koko sopimuskauden tavoit-
teesta (124 GWh/a) oli saavutettu 40 %, joka vastaa 49 GWh:n vuotuista säästövaiku-
tusta. Kemianteollisuuden sopimusyritysten raportoimien tietojen perusteella toimenpi-
deohjelmaan liittyneiden yritysten kokonaissäästötavoitteesta ollaan vielä jäljessä. Kuten 
kuvasta (Kuva 22) nähdään, on raportoitujen säästötoimenpiteiden säästövaikutus 
6 GWh/a alle sen, mitä ns. tasaisen vauhdin taulukolla edellytettäisiin, jotta vuoden 2016 
tavoite saavutettaisiin. Toisaalta vuoden 2011 säästöt olivat huomattavasti suuremmat 
kuin edellisten vuosien ja jos trendi pysyy seuraavina vuosina samana, tullaan tavoiteta-
so saavuttamaan pian.  
 
 
Taulukko 6 Energiansäästötavoitteen toteutuminen kemianteollisuuden sopimus-

yrityksissä vuosina 2008–2011. 

 

Tilanne vuoden 
lopussa

Energiatiedot 
liittymisasiakirjoista

Liittyneiden 
yhteenlaskettu     

tavoite 1)

Säästetty energia: 
sähkö+lämpö+pa

Säästöjen suhde 
tavoitteeseen

GWh/a GWh GWh/a
% tavoitteesta 

saavutettu

2011 1 278 124 49 40 %
2010 1 278 124 15 12 %
2009 1 267 123 11 9 %
2008 1 193 116 1 1 %

 
1) Vuosien 2008–2011 aikana sopimukseen liittyneiden yritysten ilmoittama säästötavoite yhteensä 
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Kuva 22 Vuosittain toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen säästö ja laskennallinen 
tavoitteen toteutuminen kemianteollisuuden toimipaikoissa 2008–2011. 

 
 
Kun tarkastellaan vain niitä yrityksiä jotka ovat jo toteuttaneet sopimuskaudella ainakin 
yhden energiatehokkuustoimenpiteen jollain toimipaikallaan, on tilanne vielä parempi. 
Näiden yritysten yhteenlaskettu säästötavoite vuodelle 2016 on 109 GWh/a ja tasaisella 
tahdilla heidän olisi pitänyt toteuttaa säästöjä vuoteen 2011 mennessä 49 GWh/a. Eli, 
nämä yritykset olisivat juuri siinä säästöjentoteutusvauhdissa, jolla vuoden 2016 tavoite 
saavutetaan ajallaan. 

Kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan vuoden 2011 loppuun liittyneiden yritys-
ten asettaman kokonaistavoitteen saavuttaminen vuonna 2016 edellyttää jatkossa vuo-
sina 2012−2016 vuosittain uusia energiatehokkuustoimenpiteitä, joiden vaikutus on yh-
teensä keskimäärin noin 15 GWh/a. Tähän mennessä vuosina 2008−2011 raportoitu 
uusi vuotuinen säästö on ollut keskimäärin 12 GWh/a. 
 

5.2 Jatkuva parantaminen 

Keskisuuren teollisuuden ja palvelualojen toimenpideohjelmissa sopimusyritysten toi-
minnallisena tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi yrityksen käytössä olevia tai 
käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkemmin 
kuvattu joukko muita toimenpiteitä.  

Toimenpideohjelman mukaan sopimuksen toimeenpano yrityksissä käynnistyy 
energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisella, joka käsittää nykytilanteen 
selvityksen ja energiatehokkuustyön organisoimisen ja säästöpotentiaalin kartoittami-
sen. Toimenpidesuunnitelma tulee olla tehtynä kahden ensimmäisen sopimusvuoden 
aikana. Suunnitelman laatineiden toimipaikkojen määrä on kasvanut seurantakauden 
aikana, kehityksestä huolimatta neljän ensimmäisen vuoden aikana suunnitelman on 
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laatinut vain 23 % toimipaikoista. Vastuiden määrittämisen on toteuttanut 50 % toimipai-
koista. 

Kaikkiaan kolme toimipaikkaa käyttää vapaaehtoisesti Energiatehokkuusjärjestel-
mää (ETJ). Energiankulutusta ja -kustannuksia seurataan yleisimmin vielä kokonaiskulu-
tuksina kuukausitasolla. Hyvin harva seuraa energiakustannuksia ja energiankulutusta 
(sähkö, lämpö, polttoaineet) vuorokausitasolla, eikä seurantaa ole tihennetty seuranta-
kauden alusta.  

Henkilöstön kouluttaminen energiatehokkuusasioissa on yhä vähän huomioonotettu 
asia. 20 % toimipaikoista järjesti vuonna 2011 koulutusta henkilökunnalleen energiate-
hokkuuteen liittyen. 16 % toimipaikoista on huomioinut energiatehokkuuden viestinnäs-
sä.  

Valtaosa toimipaikoista vastasi jatkuvan parantamisen kysymyksiin raportoinnissa, 
mutta osa toimipaikoista oli täyttänyt jatkuvan parantamisen osion varsin puutteellisesti. 
Vajaalta neljännekseltä kemianteollisuuden toimipaikoista jouduttiin jälkikäteen pyytä-
mään täydennystä jatkuvan parantamisen tietoihin vuoden 2011 vuosiraporttiin. Tulos-
ten valossa toimenpideohjelman velvoittamien ns. jatkuvan parantamisen toimenpiteiden 
toteuttamisessa on useimmilla alueilla selvästi parantamisen varaa. 
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6 Kehitysideat 

Toimipaikoilla on mahdollisuus raportoinnin yhteydessä tuoda esille kehitysideoita ja 
tarpeita, joita yritys itse ei lähde yksin toteuttamaan. Vuonna 2011 kemianteollisuuden 
sopimusyritykset raportoivat kaksi kehitysehdotusta. Toisessa toivottiin lisää tietoa siitä 
miten jatkuvan parantamisen toimenpiteillä synnytettävät säästöt pystyttäisiin esittä-
mään konkreettisemmin taloudellisina säästöinä yrityksen budjetissa. Toinen sitä miten 
tuotantomäärän ja tuotevalikoiman vaikutukset energiankulutukseen tulisi huomioida 
aloilla joilla tuotannon vaihtelut ovat suuria.  
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7 Energiakatselmus- ja investointituet 

7.1 Energiakatselmustuki 

7.1.1 Energiakatselmustuki 2011 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 40 % tuettavasta 
maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille pk-yrityksille2 
tuki on 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteistöihin kohdistuvissa 
katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teollisuuden katselmusmalleja 
käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perusteella. TEM:n vuosittain 
julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkus-
tannusosuuden 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. 

 

7.1.2 Energiakatselmustuki kemianteollisuuden sopimusyrityksille 

Vuonna 2011 käynnistyi kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyen viisi energia-
katselmushanketta, joissa oli yhteensä kuusi kohdetta. Katselmusaktiivisuus vastaa 
aiempien vuosien tasoa, lukuun ottamatta viime vuotta, jolloin katselmuksia käynnistyi 
vain kolme. 

Vuonna 2011 käynnistyneistä energiakatselmuksista kolme oli teollisuuden ener-
gia-analyysejä, yksi teollisuuden energiakatselmus, yksi seurantakatselmus ja yksi voi-
malaitoksen energia-analyysi. 

Koko sopimuskaudella 2008–2011 on käynnistynyt 23 energiakatselmushanketta, 
joissa on tehty yhteensä 17 teollisuuden energia-analyysiä, neljä teollisuuden energia-
katselmusta ja yksi seurantakatselmus sekä voimalaitoksen energia-analyysi. Kemian-
teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista vähän yli puolet on käynnis-
tänyt energiakatselmuksen vuoden 2011 loppuun mennessä.  

Kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyville hankkeille vuonna 2011 myön-
netty energiakatselmustuki oli yhteensä 92 000 euroa. Tämä oli neljännes keskisuuren 
teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 yhteensä myönnetystä energiakatselmus-
tuesta. Osuus keskisuurelle teollisuudelle myönnetystä tuesta kasvoi selvästi edellisestä 
vuodesta, joskin yhteensä koko keskisuuren teollisuuden hankkeille myönnetty tuki laski 
lähes puoleen edellisestä vuodesta. Myös katselmuskohteiden lukumäärällä mitattuna 
kemianteollisuuden osuus keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten kohteista vuonna 
2011 oli lähes neljännes. Mikäli myös energiavaltainen teollisuus lasketaan mukaan, oli 
kemianteollisuuden osuus kaikille teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 myönne-
tystä energiakatselmustuesta 5 % ja katselmuskohteiden lukumäärästä 17 %. 

 

                                                
2 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 
työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 
milj. euroa. 
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Kuvassa (Kuva 23) on esitetty kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille 
yrityksille sopimuskaudella vuosittain myönnetty energiakatselmustuki ja tukea saanei-
den energiakatselmuskohteiden lukumäärä. 
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Kuva 23 Kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille vuo-
sittain sopimuskaudella 2008–2011 myönnetty energiakatselmustuki ja ener-
giakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty 
tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 

 
Taulukossa (Taulukko 7) on yhteenveto TEM:n kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan 
liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä energiakatselmustuesta vuonna 2011 sekä 
koko sopimuskaudella 2008−2011 yhteensä. Taulukossa on myös esitetty vastaavasti 
elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien keskisuuren teollisuuden 
toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten energiakatselmustuet yhteensä sekä myös 
energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden sopimusyritysten ener-
giakatselmustuet.  

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden sopimusyritysten ener-
giakatselmustuki kattoi vuonna 2011 enää reilun viidenneksen kaikille teollisuuden so-
pimusyrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta ja oli määrällisestikin vain noin 
puolet siitä mitä parina aiempana vuonna on tälle alueelle yhteensä myönnetty. Katsel-
muskohteiden lukumäärä oli kuitenkin lähes 75 % teollisuuden kaikissa sopimusyrityk-
sissä käynnistyneiden energiakatselmusten tai -analyysien lukumäärästä. Keskisuuren 
teollisuuden energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille myönnetyn energiakat-
selmustuen osuus kaikille keskisuuren teollisuuden yrityksille myönnetystä katselmus-
tuesta oli 95 % ja katselmuskohteiden lukumäärästä 80 %. 

Taulukossa (Taulukko 7) on esitetty energiakatselmustuki myös teollisuuden muille 
kuin elinkeinoelämän sopimusjärjestelmään liittyneille niin keskisuuren teollisuuden kuin 
energiavaltaisen teollisuuden yrityksille. Vaikka näiden hankkeiden osuus oli reilu 15 % 
kaikista teollisuudessa käynnistyneistä energiakatselmushankkeista (20 % katselmus-
kohteiden lukumäärästä), olivat nämä sopimustoiminnan ulkopuolella teollisuusyrityksis-
sä käynnistyneet hankkeet keskimäärin melko pieniä ja niiden osuus oli yhteensä vuon-
na 2011 myönnetystä energiakatselmustuesta vain noin 5 %. 
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Taulukko 7 Energiakatselmustuki teollisuuden hankkeisiin vuonna 2011 sekä koko sopi-
muskaudella 2008−2011 yhteensä. 

 
 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            

    lkm lkm eur eur 

2011 

          
Kemianteollisuus 5 6 231 270 92 500 
Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 25 26 893 544 368 640 
Energiavaltainen teollisuus 9 9 3 301 200 1 321 730 
Teollisuus, sopimusyritykset yht. 34 35 4 194 744 1 690 370 
Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 7 9 208 110 83 210 
Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 
          

  Kemianteollisuus 22 23 783 625 314 400 
Yhteensä Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 139 174 5 233 045 2 124 782 

2008–2011 Energiavaltainen teollisuus 48 58 5 723 511 2 295 737 
  Teollisuus, sopimusyritykset yht. 187 232 10 956 556 4 420 519 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 31 39 803 691 324 164 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 4 4 156 300 62 520 
            

 

 
Kuvassa (Kuva 24) on esitetty sopimuskaudella 2008–2011 eri keskisuuren teollisuuden 
toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten energiakatselmustukea saaneiden katselmus-
kohteiden lukumäärän sekä vastaavasti niille yhteensä myönnetyn energiakatselmustu-
en jakautuminen keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmiin.  
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Lukumäärä Energiakatselmustuki
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Kuva 24 Energiakatselmustukikohteiden lukumäärän ja niihin myönnetyn tuen kohdis-

tuminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teolli-
suuden eri toimenpideohjelmiin sopimuskaudella 2008–2011. 

 

 
Sopimuskaudella 2008–2011 on keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten 
174 energiakatselmuskohteelle myönnetty yhteensä tukea noin 2,12 milj. euroa.  

Keskisuuren teollisuuden osuus kaikille teollisuuden sopimusyrityksille sopimus-
kaudella 2008–2011 myönnetystä energiakatselmustuesta on vuonna 2011 pienentynyt 
selvästi ja oli nyt 48 %, kun se vielä edellisenä vuonna oli 65 %. Vastaavasti keskisuu-
ren teollisuuden osuus kohteiden lukumäärästä on pysynyt ennallaan 75 %:ssa. 

Vuosina 2008–2011 sopimukseen liittyneiden keskisuuren teollisuuden energiakat-
selmustukien lisäksi reilut puolet sopimuksiin liittyneiden teollisuusyritysten energiakat-
selmustuista on kohdistunut energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liitty-
neille yrityksille. Näiden osuus katselmuskohteiden määrästä oli noin neljännes.  
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7.2 Investointituki energiansäästöön 

7.2.1 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.  

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 % (vuon-
na 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. 
 

7.2.2 Investointituki kemianteollisuuden sopimusyrityksille 

Vuonna 2011 käynnistyi kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneissä yrityksissä 
kolme tavanomaisen tekniikan investointitukea saanutta hanketta. Vuonna 2011 kemian-
teollisuuden investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä vajaa 
104 000 euroa. Näin palataan aiempien vuosien tavanomaisempaan tasoon, kun vuo-
den 2010 tuessa on mukana mittava yksi uuden teknologian investointitukea saanut 
hanke, joka kattoi ko. vuoden kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan kohdistuneesta 
tuesta 99 %. Kemian teollisuuden osuus keskisuuren teollisuuden sopimusyrityksille 
vuonna 2011 yhteensä myönnetystä investointituesta oli 4 % ja ko. hankkeiden luku-
määrällä mitattuna 8 %. Mikäli myös energiavaltainen teollisuus lasketaan mukaan, oli 
kemianteollisuuden osuus kaikille teollisuuden sopimusyrityksille vuonna 2011 myönne-
tystä energiatehokkuuden parantamiseen suunnatusta investointituesta 1 % ja tukea 
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saaneiden investointihankkeiden lukumäärästä 5 %, kun vastaavat luvut vuonna 2010 
olivat 39 % ja 5 %. 

Kuvassa (Kuva 25) on esitetty kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille 
yrityksille sopimuskaudella vuosittain myönnetty investointituki energiansäästöön ja 
energiatehokkuuden parantamiseen sekä tukea saaneiden hankkeiden lukumäärä. 
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Kuva 25 Kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille vuo-
sittain sopimuskaudella 2008–2011 energiansäästö- ja energiatehokkuus-
hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden lukumäärä. Pylväillä on 
esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden lukumäärä. 

 
 
Taulukossa (Taulukko 8) on yhteenveto TEM:n kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan 
liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä investointituesta energiansäästöinvestointei-
hin vuonna 2011 sekä yhteensä koko sopimuskaudella 2008−2011. Taulukossa on 
myös esitetty vastaavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren 
teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille yhteensä sekä energiavaltaisen 
teollisuuden toimenpideohjemaan liittyneille yrityksille myönnetyt investointituet. 

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneille sopimusyrityksille kohdistui 
vuonna 2011 myönnetystä investointituesta 21 %, joka on vähemmän kuin edellisenä 
vuonna ja myös selvästi vähemmän kuin koko sopimuskaudella keskimäärin (35 %).  

Kemianteollisuuden osuus koko sopimuskaudella kaikille teollisuuden sopimusyri-
tyksille myönnetystä tuesta on 14 %, mutta hankkeiden lukumärästä vain 4 % – tällöin 
mukana siis on myös energiavaltaisen teollisuuden hankkeet. Kemianteollisuuden suuri 
osuus teollisuusyrityksille myönnetystä investointituesta johtuu edellä mainitusta erittäin 
suuresta uuden teknologian tukea saaneesta hankkeesta vuonna 2010.  
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Taulukko 8 Investointituki energiansäästöön teollisuudessa. 
 

Sopimusalue 2011 2008–2011 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Kemianteollisuus 3 103 750 6 3 646 000 
Keskisuuri teollisuus yhteensä 39 2 750 310 86 8 591 191 
Energiavaltainen teollisuus 23 10 485 020 51 16 014 278 
Teollisuuden sopimusyritykset yht. 62 13 235 330 137 24 605 469 
Energia-ala yhteensä 14 2 646 920 26 3 480 355 
          

 
 
Kuvassa (Kuva 26) on esitetty sopimuskaudella 2008–2011 energiansäästöön ja energia-
tehokkuuden parantamiseen suunnattua investointitukea saaneiden keskisuuren teolli-
suuden hankkeiden lukumäärän sekä vastaavasti niille myönnetyn investointituen jakau-
tuminen keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmiin. Sopimuskaudella 2008–2011 
on keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten 86 investointihankkeelle myönnetty yh-
teensä tukea noin 8,59 milj. euroa. 

Tuen ja lukumäärän erilaisissa jakaumissa näkyy selvästi yksi kemianteollisuuden 
merkittävän suuri uudenteknologian investointitukea saanut hanke vuonna 2010, joka 
nostaa kemian teollisuuden osuuden keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten tuesta 
yli 40 %:n vaikka tukea saaneita hankkeita on lukumääräisesti vain reilu 7 %.  
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Kuva 26 Investointitukihankkeiden ja niihin myönnetyn tuen kohdistuminen elinkei-

noelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden eri toimen-
pideohjelmiin sopimuskaudella 2008–2011. 
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8 Sähkönhinta ja energiakustannusten osuus liikevaihdosta 

Yrityksiä pyydettiin raportoimaan myös sähkön hinta ja sähkökustannuksien osuutta 
toimipaikan liikevaihdosta. Täysin kattavasti tätä osiota ei vielä raportoitu, joten täysin 
luotettavaa arviota ostosähkön hinnasta sekä sähkökustannusten osuudesta liikevaih-
toon ei voi antaa. Vuonna 2011 ostetun sähkön keskihinta oli 72,71 eur/MWh, mediaani 
72,83 eur/MWh, minimi 38,54 eur/MWh ja maksimi 116,53 eur/MWh (Kuva 27). Tiedon 
raportoi 89 % toimipaikoista (39 kpl). 
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Kuva 27 Ostetun sähkön hinta (€/MWh) kemianteollisuuden sopimusyritysten toimipai-

koissa vuonna 2011. Ostosähkön kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverot-
tomana kokonaiskustannuksena (sisältäen sähköveron ja siirtomaksut). 
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Energiakustannusten osuus toimipaikan liikevaihdosta vaihtelee suuresti toimipaikoit-
tain. Keskiarvo oli 6,5 %. mediaani 4,0 %, minimi 0,5 % ja maksimi 34 %. Seuraavassa 
kuvassa (Kuva 28) on esitetty energiakustannusten osuus liikevaihdosta vuonna 2011 
raportoineissa toimipaikoissa. Tiedon raportoi 70 % toimipaikoista (31 kpl). 
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Kuva 28 Sähkönkustannusten osuus liikevaihdosta kemianteollisuuden sopimus-

yrityksien toimipaikoissa 2011. 
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9 Yhteenveto 

Kemianteollisuuden toimenpideohjelmassa oli vuoden 2011 lopussa 31 yritystä ja 44 
toimipaikkaa. Neljännen sopimusvuoden aikana ei liittynyt uusia yrityksiä.  

Kemianteollisuuden sopimusyritysten yhteenlaskettu energiansäästötavoite vuoden 
2016 loppuun mennessä on 124 GWh. Vuoden 2011 loppuun mennessä sopimusyritys-
ten toteuttamien energiankäytön tehostamistoimenpiteiden säästövaikutus (49 GWh/a) 
oli yhteensä noin 40 % vuoden 2016 tavoitteesta. Jotta vuoden 2016 loppuun asetettu 
tavoite saavutettaisiin, olisi säästöjen pitänyt olla vuosittain keskimäärin 13,75 GWh ja 
neljän ensimmäisen vuoden aikana yhteensä noin 55 GWh. Vuonna 2011 säästötavoi-
tetta saavutettiin edellisiä vuosia suurempien säästöjen ansiosta. Jotta säästötavoittee-
seen päästäisiin, tulee vuoden 2011 hyvä tahti säästöjen suhteen pitää yllä. Raportoitu 
säästöpotentiaali eli päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden säästövaikutus on vuoden 
2011 raportoinnissa yhteensä noin 33 GWh/a, joista päätettyjä toimenpiteitä oli 
10 GWh/a. Vaikka kaikki nämä päätetyt ja harkittavat toimenpiteet toteutettaisiin, tarvi-
taan silti sen lisäksi vielä uusia toimenpiteitä kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. Tilan-
netta ei juuri muuta, vaikka mukaan laskettaisiin muiden kuin energiansäästösyistä teh-
tyjen toimenpiteiden säästövaikutus, joka neljän ensimmäisen vuoden raportoinnin mu-
kaan on noin 3,4 GWh/a. Neljäsosa (11 kpl) kemianteollisuuden toimipaikoista ei ole 
raportoinut yhtään toteutettua toimenpidettä neljän ensimmäisen sopimusvuoden aika-
na. 

Energiansäästötoimenpiteillä on sopimusyrityksissä saavutettu neljän ensimmäisen 
vuoden aikana yhteensä noin 2,98 milj. euron kustannussäästö. 

Neljän ensimmäisen vuoden aikana kemianteollisuuden toimenpideohjelman alu-
eella energiansäästötoimenpiteisiin on investoitu 9,6 milj. euroa. Joka vuosi on myös 
raportoitu toteutetuiksi käyttöteknisiä toimenpiteitä, joilla on saavutettu säästöjä myös 
ilman investointeja. Vuonna 2011 investointien määrä energiatehokkuustoimenpiteisiin 
kasvoi moninkertaiseksi edellisiin sopimusvuosiin verrattuna.  

Jatkuvan parantamisen vastauksissa näkyy yritysten ja toimipaikkojen erilainen ti-
lanne energiatehokkuustyön suhteen. Toiset yritykset ovat jo jakaneet vastuut energia-
tehokkuustyöstä organisaationsa sisällä, laatineet energiatehokkuuden tehostamissuun-
nitelman, kouluttaneet henkilökuntaansa ja laatineet ohjeita hankintojen sekä suunnitte-
lun energiatehokkuuden vaatimuksista. Toisaalta yli puolet toimipaikoista, jotka ovat 
olleet sopimuksessa mukana jo vähintään vuoden, ei ole vielä määrittänyt energiatehok-
kuuden vastuita ja 77 % toimipaikoista jotka ovat olleet sopimuksessa mukana vähin-
tään kaksi vuotta, eivät ole vielä laatinut energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaa.  

Sopimustoiminnan alussa panostettiin yritysten saamiseksi sopimukseen mukaan. 
Tästä eteenpäin tullaan panostamaan erityisesti sopimuksen toimeenpanoon ja yritysten 
aktivoimiseen. Yrityksiä kannustetaan teettämään energiakatselmuksia, toteuttamaan 
toimenpiteitä ja kehittämään johtamista jatkuvan parantamisen toimenpiteiden henges-
sä. Sekä kemianteollisuuden sopimusyritysten yhteenlasketut vuosittaiset investoinnit 
sekä toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutukset ovat kasvaneet erityisesti viimei-
simpänä sopimusvuotena. Jotta kaikkien sopimusyritysten asettamien energiansäästö-
tavoitteiden kautta määritettävään toimenpideohjelman yhteiseen energiansäästötavoit-
teeseen päästään, on myös kaikki passiiviset yritykset saatava aktiivisesti mukaan sel-
vittämään säästömahdollisuuksia ja toteuttamaan energiatehokkuustoimenpiteitä.  
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Vuonna 2011 käynnistyi kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyen viisi 
energiakatselmushanketta. Määrä vastaa aiempien vuosien tasoa. Tavanomaisen tek-
niikan investointitukea saaneita hankkeita kemianteollisuuden yrityksissä käynnistyi 
kolme. Kemianteollisuuden investointitukea saaneiden hankkeiden tuki oli yhteensä 
vajaa 104 000 euroa.  
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