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Alkusanat 

Vuonna 2007 päättyneen teollisuuden energiansäästösopimuksen jatkoksi allekirjoitettiin 
4.12.2007 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja toimi-
alaliittojen välillä uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus kaudelle 2008–2016. 
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen on tällä hetkellä liittynyt 10 toimialaliit-
toa ja sopimuksessa on yhteensä 11 eri alojen toimenpideohjemaa sekä lisäksi ns. ylei-
set toimenpideohjelmat niille sekä teollisuuden että palvelualan yrityksille, joiden alalle ei 
ole olemassa omaa toimenpideohjelmaa. Edellä mainituista toimenpideohjelmista viisi 
on keskisuuren teollisuuden toimialakohtaisia toimenpideohjelmia ja lisäksi energia-
valtaiselle teollisuudelle on oma toimenpideohjelma. 

EK vastaa energiavaltaisen teollisuuden ja ns. yleisten toimenpideohjelmien toi-
meenpanosta.  

Tässä raportissa on esitetty tiivistelmä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideoh-
jelmaan liittyneiden yritysten raportoimista vuotta 2012 koskevista tiedoista. Soveltuvin 
osin on käsitelty myös tähän mennessä kulunutta koko sopimuskautta eli myös vuosien 
2008–2012 tietoja. Raportissa on esitetty yhteenveto sopimuksessa mukana olevien 
energiavaltaisen teollisuuden yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista energiatie-
doista ja energiansäästötoimenpiteistä sekä energiatehokkuuden ns. jatkuvan paranta-
misen toimista. 
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Tiivistelmä 

Tässä raportissa esitetään tiedot elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  
energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaa toteuttavien yritysten raportoimista 
energiatiedoista, toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästö-
vaikutuksista. 

Puitesopimuksen mukaisesti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus-
järjestelmään voivat liittyä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman kautta 
pääsääntöisesti ne yritykset, joilla on toimipaikka tai toimipaikkoja, joiden energian lop-
pukulutus on vähintään 100 GWh vuositasolla. 

Vuoden 2012 lopussa energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt 
38 yritystä ja niiden 133 toimipaikkaa. Viidennen sopimusvuoden aikana sopimukseen 
liittyi yksi uusi yritys, jolla oli yksi toimipaikka. Energiavaltaisen teollisuuden toimenpide-
ohjelman tavoitteena on saada kaikki Suomen energiavaltaiset teollisuusyritykset mu-
kaan sopimusjärjestelmään. Käytännössä sopimuksesta puuttuu vain muutama energia-
valtainen teollisuusyritys.  

Kaikki sopimuksessa olevat toimipaikat raportoivat tietonsa internet-pohjaiseen  
seurantajärjestelmään. Energiavaltaisen teollisuuden raportoinnin kattavuus oli käytän-
nössä 100 % raportoinnin sulkeuduttua.  

Sopimukseen liittyneiden yritysten raportoitu energiankäyttö vuonna 2012 oli yhteen-
sä 117 373 GWh/a, josta sähkön osuus 29 805 GWh/a (25 %) ja lämpöä ja polttoaineita 
87 569 GWh/a (75 %). Polttoaineissa ei ole mukana sähköntuotannon polttoaineita.  

Raportoiduilla vuonna 2012 toteutetuilla 119 energiansäästötoimenpiteellä saavutettu 
kokonaissäästö oli 614 GWh/a, josta sähkön osuus oli 151 GWh/a (25 %) ja lämmön ja  
polttoaineiden osuus 463 GWh/a (75 %). Säästöt vastasivat 0,52 %:n osuutta liittyneiden 
koko raportoidusta energiankäytöstä (sähkö + lämpö + polttoaineet) vuonna 2012. Näiden 
vuonna 2012 toteutettujen säästötoimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat 
yhteensä noin 35 milj. euroa ja vastaava säästö energiakustannuksissa noin 24 milj. euroa. 
Jos otetaan huomioon kaikki sopimuskauden aikana toteutetut energiatehokkuustoimenpi-
teet, tuottivat ne vuoden 2012 aikana noin 210 milj. euroa säästöä energiakustannuksissa.  

Viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana toteutetuilla toimenpiteillä säästettiin 
vuonna 2012 yhteensä 5 472 GWh/a ja näiden toimenpiteiden raportoidut investoinnit olivat 
yhteensä 177 milj. euroa ja kumulatiiviset säästöt energiakustannuksissa 541 milj. euroa. 
Kumulatiivisella säästöllä tarkoitetaan vuodesta 2008 alkaen vuoden 2012 loppuun saakka 
toteutuneiksi raportoitujen toimenpiteiden säästöjä yhteensä olettaen, että kaikki säästöt 
ovat edelleen voimassa 2012.  

Sopimusyritykset raportoivat toteutettujen toimenpiteiden lisäksi toimenpiteitä, jotka 
on päätetty toteuttaa tulevaisuudessa ja toimenpiteitä joiden toteuttamista tulevaisuudessa 
harkitaan. Näistä toimenpiteistä laskettu energiansäästöpotentiaali oli vuonna 2012  
yhteensä 2 891 GWh/a, josta sähkön osuus on 562 GWh/a (19 %) ja lämmön ja polttoai-
neiden osuus 2 328 GWh/a (81 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittavien investointien rapor-
toitiin olevan noin 296 milj. euroa. 

Vuonna 2012 raportoitujen muiden kuin energiansäästösyistä tehtyjen 29 toimen-
piteen (MI-toimenpiteet), säästövaikutus oli 352 GWh/a, josta sähkön osuus oli 
41 GWh/a (12 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 311 GWh/a (88 %). Näihin tarvitta-
vien investointien raportoitiin olevan noin 39 milj. euroa. Vuonna 2012 MI-toimenpiteillä 
raportoitu energiansäästö oli 57 % kaikista energiansäästötoimenpiteillä saavutetuista 
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säästöistä. Koko sopimuskauden aikana toteutetuilla MI-toimenpiteillä on saavutettu 
yhteensä 744 GWh/a säästövaikutus, josta sähkön osuus on 157 GWh/a (21 %) ja läm-
mön ja polttoaineiden 587 GWh/a (79 %). MI-toimenpiteiden tulevaisuuden säästöpoten-
tiaaliksi on raportoitu 1 444 GWh/a, josta päätettyjä toimenpiteitä on 605 GWh/a. 

Energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista viedään yrityksissä vuosi vuodelta 
eteenpäin, mutta raportoitujen tietojen mukaan kaikissa toimipaikoissa toimenpiteiden 
toteutus ei ole edennyt toimenpideohjelman vaatimassa vauhdissa. Toimipaikoista, joilla 
on käytössä jokin ympäristö- tai johtamisjärjestelmä, 91 % on sisällyttänyt energiatehok-
kuusasiat omaan johtamisjärjestelmäänsä. ETJ-järjestelmän mukaisia sisäisiä auditoin-
teja tehtiin 35 %:iin toimipaikoista ja johdon katselmuksissa käsiteltiin energiatehokkuut-
ta 64 %:lla toimipaikoista vuonna 2012. Energiatehokkuuden vastuut on määritetty 
92 %:ssa yli vuoden sopimukseen kuuluneista toimipaikoista ja energiatehokkuuden 
tehostamissuunnitelma on tehty 87 %:ssa toimipaikoista, jotka ovat kuuluneet sopimuk-
seen yli kaksi vuotta. 

Vuonna 2012 käynnistyi energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksissä seitse-
män energiakatselmushanketta, joissa oli saman verran erillisiä kohteita. Tukea myön-
nettiin yhteensä noin 0,85 milj. euroa. Kohteiden määrä on pienin koko sopimuskaudel-
la. Myönnetyn energiakatselmustuen määrä oli 30 % kaikille teollisuuden sopimusyrityk-
sille vuonna 2012 yhteensä myönnetystä energiakatselmustuesta ja selvästi vähemmän 
kuin tähän mennessä sopimuskaudella keskimäärin.  

Energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä Investointitukea 
saaneita hankkeita käynnistyi vuonna 2012 energiavaltaisen teollisuuden toimenpideoh-
jelmaan liittyneissä yrityksissä 16. Hankkeiden määrä oli parin edellisen vuoden tasolla, 
mutta hankkeiden koko oli selvästi pienempi. Yhteensä energiavaltaisen teollisuuden 
hankkeille vuonna 2012 myönnetty investointituki oli 1,26 milj. euroa, joka on noin 7 % 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksille koko sopimuskaudella 2008–2012 
myönnetystä investointituesta. 
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1 Johdanto 

Tähän raporttiin on koottu yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjel-
maan liittyneiden yritysten raportoimista tiedoista viidenneltä energiatehokkuussopimuk-
sen raportointivuodelta 2012. Raportti sisältää viiden ensimmäisen sopimusvuoden 
(2008–2012) energiankulutustiedot, tiedot toteutetuista säästötoimenpiteistä vuonna 
2012 ja kumulatiivisesti koko kuluneelta sopimuskaudella sekä tiivistelmän energiate-
hokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamisesta yrityksissä. 
 
 

1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus  

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaisesti energiavaltaiseksi yrityk-
seksi lasketaan yritys, jolla on vähintään yksi toimipaikka, jonka energiankäyttö on yli 
100 GWh vuodessa. Lähes kaikki energiavaltaisen alan yritykset ovat sopimuksessa 
mukana. Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli vuoden 2012 lopussa 
liittynyt 38 yritystä ja 133 toimipaikkaa (Kuva 1).  

Viidennen sopimusvuoden aikana sopimukseen liittyi yksi uusi energiavaltainen  
yritys, jolla on yksi toimipaikka. Lisäksi toimenpideohjelmasta on siirtynyt vuonna 2009 
yksi yritys toiseen toimenpideohjelmaan ja vuonna 2012 yksi yritys on yhdistynyt toiseen 
sopimukseen kuuluvaan yritykseen. 

Edellisvuoteen verrattuna vuonna 2012 raportoivia toimipaikkoja oli kuusi vähem-
män kuin edellisenä vuonna johtuen toimipaikkojen myynnistä, lopettamisesta tai siitä, 
että toimipaikkojen raportointeja on yhdistetty. 

 
 

 
 
Kuva 1 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 

määrä vuosittain ja kumulatiivisesti. 
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1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi toteutettiin edellisvuosi-
en tapaan internet-pohjaisen seurantajärjestelmän avulla. Raportointi toteutettiin sopi-
muksen mukaisessa aikataulussa eli yritykset raportoivat tiedot helmikuun loppuun 
mennessä.  

Vuosittainen raportointi on toimenpideohjelmassa määritelty sopimusvelvoite sopi-
mukseen liittyneille yrityksille. Tavoitteena on, että kaikki sopimukseen liittyneet yritykset 
ja toimipaikat raportoivat vuosittain. Energiavaltaisen teollisuuden osalta raportointiaste 
oli vuonna 2012 käytännössä 100 %.  

Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin ja toimipaikoilta pyydettiin  
lisätietoja, mikäli raportointitiedot olivat puutteellisia tai virheellisiä. Tietojen kattavuus ja 
luotettavuus on tärkeää paitsi yritykselle itselleen, myös niin kansallisella tasolla kuin 
EU-tasolla edellytettäviä erilaisia energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä raportointe-
ja varten.  
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2 Sopimusyritysten energiankäyttö 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti tiedot 
omasta energiankäytöstään. Yritysten raportoimat energiatiedot viidenneltä ensimmäi-
seltä sopimusvuodelta on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa (Taulukko 1, Kuva 2).  

Yritysten raportoimaan energiankulutukseen vaikuttaa niin sopimukseen kyseisenä 
vuonna kuuluneiden toimipaikkojen määrä, kun myös kyseisenä vuonna mahdollisesti 
raportoimatta jättäneiden toimipaikkojen määrä. Yritysten raportoima energiankäyttö on 
ollut joka vuosi pienempi kuin liittymisvaiheessa liittymisasiakirjoissa ilmoitettu energian-
käyttö. Liittymisvaiheessa yritykset ilmoittivat pääsääntöisesti vuoden 2005 energiatie-
dot. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tarkemmin analysoida syitä energiankäytön 
eroihin. Taloudellisen taantuman vaikutus voidaan kuitenkin nähdä erityisesti vuoden 
2009 vähentyneessä energiankulutuksessa. 
 
 
Taulukko 1 Energiankäyttö energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksissä  

vuosina 2008–2012 (raportoineet toimipaikat).  

 
pa=polttoaineet 
 
 
Kuvassa (Kuva 2) liittymisvaiheen energiankäyttö kuvaa kullekin raportointivuodelle  
laskettua summaa kyseisenä vuonna sopimukseen kuuluneiden yritysten ilmoittamasta 
liittymisvaiheen energiankäytöstä. Luku vaihtelee vuosittain, sillä yksittäisen raportointi-
vuoden lukuun lasketaan mukaan vain kyseisenä raportointivuonna sopimukseen kuulu-
neiden yritysten tiedot. Tiedoista on vähennetty sopimuksesta eronneet toimipaikat. 
 

 

Energiatiedot
liittymis-

asiakirjoista
Muutos

Vuosi
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a

Yhteensä
GWh/a %

2012 29 805 87 569 117 373 129 132 -9 %
2011 29 650 89 831 119 481 127 350 -6 %
2010 30 258 85 436 115 695 126 653 -9 %
2009 27 517 75 312 102 829 126 521 -19 %
2008 31 025 85 345 116 370 121 733 -4 %

Muutos 
2008–2012

-4 % + 3 % + 1 % + 6 %

Energiatiedot vuosiraporteista
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Kuva 2 Yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimasta 
energiankäytöstä sopimuskaudella 2008–2012 sekä liittymisvaiheessa  
ilmoitettu energiankäyttö. 

 
 

Raportoitujen vuoden 2012 tietojen perustella metsäteollisuuden osuus energiavaltaisen 
teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä oli sama kuin edellisenä vuote-
na eli 61,9 %, sähkön käytöstä 64 % ja lämmön ja polttoaineiden käytöstä 58,9 %  
(Kuva 3, Kuva 4).  
 
 

 

Kuva 3 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden toimi-
paikkojen energiankäytön (115,8 TWh/a) jakauma toimialoittain vuonna 2012.  

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2008 2009 2010 2011 2012

G
W

h
 

Lämpö+PA GWh Sähkö GWh Liittymisvaiheen energiankäyttö GWh

Metsä
61,9 %

Kemia
20,2 %

Metalli
15%

Muut
3,0 %



 

9 

 

 

Kuva 4 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden toimi-
paikkojen energiankäytön jakauma sähkön (ostettu + oma tuotanto - myyty 
yht. 28,8 TWh/a) sekä polttoaineiden ja lämmön osalta (87,1 TWh/a, ei sisällä 
sähköntuotannon polttoaineita) toimialoittain vuonna 2012.  
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3 Energiansäästö 

3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti energian-
säästösyistä tehdyistä toimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulokset perustuvat ener-
giavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toimittamiin vuosiraportointitietoihin vuodelta 
2012. Osa raportoineista toimipaikoista raportoi toimenpiteet puutteellisesti ilman inves-
tointitietoja, takaisinmaksuaikaa tai säästövaikutusta. Täydennyspyynnöillä pyritään 
täydentämään tietojen kattavuutta. 

Yritysten raportoimat toimenpiteet ovat joko energiakatselmuksissa (KAT-
toimenpiteet) tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja energian-
tehokkuustoimenpiteitä, jotka tuottavat energiansäästöjä. Lisäksi voidaan raportoida 
muista syistä tehtyjä investointeja (MI-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energia-
tehokkuuteen. Vuosiraportoinnissa ilmoitettu toimenpiteiden säästövaikutus on pääsään-
töisesti laskennallinen. Yritykset voivat raportoida myös ympäristötoimenpiteitä  
(YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankulutukseen. Jako em. luokkiin teh-
dään seuraavin perustein: 

• ES- ja KAT -toimenpide on 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 ympäristönsuojelusyistä tehty investointi, jolla on ener-
giavaikutuksia. Ympäristötoimenpiteen energiavaikutus voi olla joskus kulu-
tusta 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 2012 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. 
Jos vuoden 2012 raportoinnissa toimenpiteen toteutusvuodeksi on ilmoitettu 
vuosi 2008–2011, se on otettu huomioon kyseisen vuoden tiedossa. Ennen 
vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä raportissa huomi-
oon sillä ne eivät kuulu energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan.  

• P päätetty: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2013 tai joku muu tuleva vuosi.  

• H harkitaan: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2013 tai tulevina vuosina. Usein 
toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu 
myös huomioon.  

• E ettei toteuteta lainkaan: Ei ole otettu tässä raportissa huomioon. 
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Jos toimenpiteen tiedot on raportoitu vaillinaisesti raportoinnin sulkeutuessa, ei sitä oteta 
huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. Toimenpide siirtyy seuranta-
järjestelmässä ns. keskeneräiset-välilehdelle, jossa toimenpiteen tietoja voi myöhemmin 
täydentää. Kun vaadittavat tiedot toimenpiteestä on täydennetty, otetaan se seuraavan 
vuoden yhteenvetoraportissa huomioon.  

Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että raportoidut energiansäästöt 
ovat pääosin laskennallisia arvioita, jotka on tehty parhaan mahdollisen tiedon perus-
teella ja perustuvat vain harvoin mittaustuloksiin. Kaikille raportoiduille energiansäästöil-
le ei myöskään välttämättä ole aina raportoitu niistä aiheutuneita investointikustannuk-
sia. 

Raportoinnissa toimenpiteen energiansäästövaikutuksena ilmoitetaan aina vain 
vuotuinen energiansäästö. Säästövaikutus raportoidaan yksikössä MWh/a. Suurin osa 
toimenpiteistä tuottaa säästöä useamman vuoden ajan. Toimenpiteen energiasäästö-
vaikutus on voimassa toteutusvuodesta lähtien vuosittain koko sen eliniän ajan.  

Pääsääntöisesti, kaikki sopimuskaudella toteutetut tekniset toimenpiteet ovat voi-
massa vielä sopimuskauden lopussa vuonna 2016, koska teknisten toimenpiteiden elin-
ikä on säästöjenlaskentaohjeistuksen mukaan yleensä vähintään 8 vuotta. Suuri osa ns. 
käyttöteknisten toimenpiteiden säästövaikutuksesta tulee kuitenkin loppumaan sopimus-
kauden aikana, sillä täiden toimenpiteiden elinikä on säästöjenlaskentaohjeistuksen1 
mukaan yleensä ottaen kaksi vuotta. Tulevina vuosina tätä asiaa tullaan tarkastelemaan 
tarkemmin myös sopimustoiminnan vuosiraporteissa, mutta tällä hetkellä asiaa ei ole 
vielä otettu huomioon tässä raportissa esitetyissä koko sopimuskautta kuvaavissa sääs-
töissä. 
 

 

3.2 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.2.1 Energiansäästöt 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden 
sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiatehokkuus-
toimenpiteistä (ES- ja KAT-toimenpiteet) raportointivuodelta. Muiden kuin energiansääs-
tösyistä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on käsitelty luvussa 3.3. On huomattava, 
että esitetyt taulukot ja kuvat eivät sisällä aivan kaikkien vuosiraportoinneissa raportoitu-
jen toimenpiteiden tietoja, sillä kaikille ilmoitetuille investoinneille ei ole ilmoitettu niitä 
vastaavia säästöjä tai vastaavasti todetuille energiansäästöille ei ole ilmoitettu niistä 
aiheutuneita investointikustannuksia.  

Energiavaltaisen teollisuuden toimipaikat raportoivat vuonna 2012 toteutetuiksi yh-
teensä 119 toimenpidettä joiden energiansäästövaikutus oli yhteensä 614 GWh/a. Sääs-
töistä sähkön osuus oli 151 GWh/a ja lämmön ja polttoaineiden 463 GWh/a (Taulukko 2). 
Säästö on 0,52 % sopimusyritysten vuonna 2012 raportoimasta energiankäytöstä.  
Luku on pienin koko sopimuskaudella.  

Kun otetaan huomioon kaikki viitenä ensimmäisenä raportointivuonna toteutetut toi-
menpiteet, tuottivat ne säästöä vuonna 2012 yhteensä noin 5,5 TWh. Säästöistä 1,1 TWh 
oli sähköä ja 4,3 TWh lämpöä ja polttoaineita. (Taulukko 2) Näissä luvuissa ei ole huo-

                                                
1 
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raporto
inti/saastojen_laskenta/ 

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/tietoa_sopimuksista/sopimustoiminnan_kulmakivet/seuranta_ja_raportointi/saastojen_laskenta/
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mioitu, että osan toimenpiteistä elinikä on voinut jo päättyä. Säästöjen elinikiä tullaan tar-
kastelemaan tarkemmin seuraavien vuosien raporteissa. 
 
 
Taulukko 2 Yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten vuonna 2012  

raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä  
sekä koko sopimuskaudella 2008–2012 toteutetut toimenpiteet ja niiden  
säästövaikutus yhteensä.  

 
pa=polttoaineet 

 
 

Osa raportoiduita toimenpiteistä lisää hieman esimerkiksi lämmönkulutusta samaan 
aikaan kun se säästää sähköä, tai toisin päin. Tällaisissa tapauksissa suuremmasta 
säästöstä on vähennetty toisen energiamuodon kasvanut tarve. Tämä muuttaa hieman 
lämmön ja sähkön säästöjen keskinäistä suhdetta, mutta antaa oikeamman tuloksen 
kun säästöt lasketaan yhteen. Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa  
tällaisia toimenpiteitä on koko sopimuskauden aikana ollut yhteensä 28 kappaletta. Suu-
rin osa kyseisistä toimenpiteistä säästää lämpöä tai polttoaineita, mutta lisäävät jonkin 
verran sähkön kulutusta. Muutokset kohdistuivat päätettyihin, harkittuihin sekä vuonna 
2011 toteutettuihin toimenpiteisiin. 

Yritykset voivat raportoida myös aikaisemmin sopimuskaudella toteuttamiaan toi-
menpiteitä jälkikäteen ja/tai täydentää aiemmin keskeneräisiksi jättämiään toimenpiteitä. 
Tästä syystä eri vuosien yhteenvetotiedot eivät välttämältä vastaa täysin toisiaan. Erityi-
sesti vuonna 2011 osalta tiedot poikkeavat aiemman vuoden vastaavasta kuvasta, sillä 
vuonna 2012 lisättiin vuodelle 2011 toteutetuksi yksi noin 1 TWh yksittäinen säästö, 
jonka käsittely oli vielä kesken edellistä yhteenvetoraporttia kirjoitettaessa (Kuva 5). 

Suurin osa (81 %) sopimukseen liittyneistä toimipaikoista on toteuttanut viiden en-
simmäisen sopimusvuoden aikana energiatehokkuustoimenpiteitä. Osa toimipaikoista 
(25 kpl) ei kuitenkaan ole toteuttanut koko sopimuskauden aikana yhtään toimenpidettä. 
Nämä toimenpiteitä raportoimattomat toimipaikat tulevat kuudesta eri yrityksestä.  
Ainoastaan yksi yritys ei ole toteuttanut yhtään toimenpiteitään millään toimipaikallaan. 

 
 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2012 719 1 135 4 337 5 472 177

2012
Toteutettu 119 151 463 614 34,8
Päätetty 55 114 317 431 34,0
Harkitaan 477 448 2 011 2 459 262
Päätetty ja harkittu yhteensä 532 562 2 328 2 891 296

Toimenpide Säästetty energia 
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Kuva 5 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoima sähkön, lämmön 
ja polttoaineiden säästöt vuosina 2008–2012. Pylväillä on esitetty vuosittain 
saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
 

3.2.2 Säästöjen jakautuminen toimialoittain ja energialajeittain 

Toteutettujen toimenpiteiden säästöjen jakautuminen eri toimialojen ja energialajien 
kesken vuonna 2012 ja koko sopimuskauden aikana on esitetty seuraavissa kuvissa 
(Kuva 6, Kuva 7). Pääosa sekä sähkön että lämmön ja polttoaineiden säästöistä on toteu-
tettu metsäteollisuuden yrityksissä, joiden energiankulutuskin on vastaavasti suurin. 
Edellisiin sopimusvuosiin verrattuna metalliteollisuuden osuus säästöistä on kasvanut 
huomattavasti. Metalliteollisuuden osuus lämmön ja polttoaineiden säästöistä vuonna 
2011 oli 19 %, mutta vuonna 2012 niiden osuus oli 37 %.  
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Kuva 6 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimien vuonna 2012 
toteutettujen säästötoimenpiteiden säästövaikutus toimialoittain. 

 
 

 
Kuva 7 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten vuosina 2008–2012 toteutettu-

jen säästötoimenpiteiden säästöosuuden jakautuminen (%) toimialoittain sekä 
niiden raportoima sähkön, lämmön ja polttoaineiden käyttö (GWh/a) (luvut 
pylväiden sisällä toimialoittain). 
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 8, Kuva 9) säästötulokset on esitetty toimialoittain ja energia-
lajeittain koko sopimuskauden 2008–2012 ajalta. Metsäteollisuuden osuus korostuu, 
mikä on luonnollista, koska metsäteollisuuden osuus myös liittyneiden energiankulutuk-
sesta oli 64 % vuonna 2012. Poikkeuksena on vuosi 2011, jossa näkyy yhden suuren 
metalliteollisuudessa raportoidun toteutetun toimenpiteen vaikutus.  

 
 

 

Kuva 8 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toteutettujen säästötoimenpi-
teiden (ES+KAT) kokonaissäästövaikutus (sähkö, lämpö ja polttoaineet)  
toimialoittain vuosina 2008–2012. 

 
 

  

Kuva 9 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toteutettujen sähkön sekä 
lämmön ja polttoaineiden säästötoimenpiteiden säästövaikutus toimialoittain 
vuosina 2008–2012. 

 
 

3.2.3 Kustannussäästöt 

Raportointitietojen perusteella energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten vuonna 
2012 toteuttamat toimenpiteet tuottavat vuosittain kustannussäästöjä yhteensä noin 
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24 milj. euroa (Kuva 10). Laskennassa on käytetty sähkön hintana 47,5 eur/MWh ja läm-
mön ja polttoaineiden hintana 36,05 eur/MWh. 2  

Myös edellisinä vuosina (2008–2011) toteutetut toimenpiteet, joiden säästövaikutus 
on edelleen voimassa, tuottavat edelleen säästöjä. Kuvassa (Kuva 10) on esitetty kuinka 
paljon eri vuosina toteutetut toimenpiteet tuottavat kustannussäästöjä eri vuosina. Säh-
kön ja polttoaineiden hinnan vaihtelusta johtuen, samat toimenpiteet tuottavat säästöjä 
eri vuosina eri määrän. Kun otetaan huomioon kaikki viitenä ensimmäisenä raportointi-
vuonna toteutetut toimenpiteet, energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toteutta-
mat energiatehokkuustoimenpiteet tuottivat yhteensä noin 210 milj. euroa säästöä 
vuonna 2012. 

Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toteuttamilla toimenpiteillä on sääs-
tetty kumulatiivisesti yhteensä viiden vuoden aikana noin 541 milj. euroa olettaen, että 
kaikkien toimenpiteiden säästövaikutus on vielä voimassa vuonna 2012. 
 

 

 
Kuva 10 Yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toteuttamien  

toimenpiteiden tuottamista säästöistä (euroa). 
 
 

3.2.4 Toteutettujen toimenpiteiden investoinnit 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 11) on esitetty yhteenveto vuosittain toteutettujen toimenpi-
teiden määristä ja investoinneista kuluneilta sopimusvuosilta. Vuonna 2012 investoinnit 
energiatehokkuuden tehostamiseen olivat 54,1 milj. euroa edellisen vuoden investointe-
ja pienemmät ja myös lukumääräisesti toimenpiteitä raportoitiin vähemmän. Suuri ero 
selittyy kahdella vuonna 2011 toteutetulla euromääräisesti suurella investoinnilla, joiden 
osuus yhtensä koko investointien määrästä vuonna 2011 oli 78 % (70 milj. €).  

                                                
2 Sähkön hintana on käytetty NordPoolin vuosien 2010, 2011 ja 2012 spot-hintojen keskiarvoa 47,53 eur/MWh. 
Hinta ei sisällä siirto, vero tms. kuluja.  
Lämmön ja polttoaineiden säästön laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen ilmoittamia vuoden 2012 kaukoläm-
mön, maakaasun, jyrsinturpeen, kevyen polttoöljyn hintakehityksen perusteella arvioidun raskaan polttoöljyn (ras-
kaan polttoöljyn hintaa ei ole enää saattavissa Tilastokeskuksesta), kevyen polttoöljyn ja kivihiilen hintojen aritmeet-
tista keskiarvoa 36,05 eur/MWh (alv 0 %). 
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Kaikille investointeja vaativille toimenpiteille ei ole ilmoitettu investoinnin suuruutta, joten 
investointeja koskevat tiedot ovat suuntaa antava.  
 
 

 

Kuva 11 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimat toteutettujen 
säästötoimenpiteiden investointikustannukset vuosina 2008–2012. 

 
 

3.2.5 Toteutettujen toimenpiteiden takaisinmaksuajat 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3) on koottu vuonna 2012 raportoitujen toteutettujen 
toimenpiteiden säästövaikutukset yhteensä eri takaisinmaksuaikaluokissa. Raportoitujen 
tietojen perusteella 42 % sähkön säästöstä ja 12 % lämmön ja polttoaineiden säästöstä 
saatiin käyttöteknisin toimenpitein, jotka eivät vaadi investointeja. Investointia edellyttä-
villä alle kahden vuoden takaisinmaksuajan toimenpiteillä saavutettiin 31 % sähkön 
säästöstä ja 63 % lämmön säästöstä. Yli viiden vuoden takaisinmaksuajan toimenpiteet 
tuottivat 19 % sähkön säästöstä ja 7 % lämmön ja polttoaineiden säästöstä. 

Vuodesta toiseen raportoiduilla ei investointeja vaativilla käyttöteknisillä toimenpi-
teillä saadut säästöt ovat merkittäviä. Näillä toimenpiteillä saavutettu osuus koko sähkön 
säästöstä on vaihdellut 24–68 % välillä vuosina 2009–2012. Vastaava lämmön ja poltto-
aineiden osuus on ollut pienempi, vaihdellen 12–29 % välillä. Tämä kertonee siitä, että 
prosessien energiatehokkuuden tehostamisessa käyttöteknisin toimenpitein on vielä 
potentiaalisia mahdollisuuksia, kun asiaan paneudutaan riittävin resurssein.  

Käyttöteknisillä toimenpiteillä saavutetut kustannussäästöt ovat merkittäviä myös 
tehdaskohtaisesti. Koko energiavaltainen teollisuus säästi vuonna 2012 raportoitujen 
tietojen perusteella käyttöteknisin toimenpitein yhteensä energiakustannuksissa noin 
5 milj. euroa, josta sähkökustannusten osuus on noin 3 milj. euroa ja lämmön ja poltto-
aineiden kustannussäästö noin 2 milj. euroa.  
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Taulukko 3 Vuonna 2012 raportoitujen toteutettujen toimenpiteiden jakautuminen  
takaisinmaksuaikojen perusteella. 

 
1) Ilman investointeja toteutetut toimenpiteet 
2) Jos TMA:ta ei ole raportoitu, se on laskettu käyttäen sähkölle hintaa 47,53 euroa/MWh ja lämmölle  

36,05 euroa/MWh. 
 
 

3.2.6 Tulevaisuuden säästöpotentiaali 

Tulevaisuuden säästöpotentiaaliksi lasketaan raportointivuonna päätetyksi ja harkitta-
viksi merkityt toimenpiteet. Päätettyjen toimenpiteiden säästövaikutus vuonna 2012 oli 
noin 31 GWh/a eli yli 100 GWh/a pienempi edellisvuoteen verrattuna. Vähennys kohdis-
tuu pääosin lämmön ja polttoaineiden säästöön.  

Myös harkinnassa olevia toimenpiteitä on edellisvuotta sekä lukumäärällisesti että 
säästönä laskien edellisvuotta vähemmän, säästönä laskien vähenemä on noin 15 % 
(Kuva 12). Kokonaisuutena päätetyistä ja harkituista toimenpiteistä suurin osa kohdistuu 
lämmön ja polttoaineiden säästöön (Kuva 13). 
 
 

 
Kuva 12 Yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimista 

toteutetuista, päätetyistä ja harkitusta toimenpiteistä. 

 

 

 

lkm Sähkön 
säästö

Osuus
 säästetystä 

sähköstä

Lämmön+pa 
säästö

Osuus
 säästetystä 

lämmöstä+pa

GWh/a % GWh/a %

Käyttötekniset toimenpiteet 1) 31 63,7 42 % 54,1 12 %

Investointeja vaatineet toimenpiteet
0 vuotta < TMA < 1 vuosi 17 10,7 7 % 145,6 31 %
1 vuosi < TMA < 2 vuotta 24 35,8 24 % 146,5 32 %
2 vuotta < TMA < 5  vuotta 32 11,6 8 % 84,9 18 %
TMA ≥ 5 vuotta 15 28,7 19 % 31,9 7 %
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Kuva 13 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten päätettyjen ja harkittavien 
sekä vuosina 2008–2012 toteutettujen säästötoimenpiteiden säästövaikutus 
sekä niiden jakautuminen sähkön ja lämmön sekä polttoaineiden säästöihin. 

 
 

3.3 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 

Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet), joilla kui-
tenkin on vaikutusta energiankäyttöön, raportoitiin vuonna 2012 toteutetuiksi 29 ja lisäksi 
päätettyjä tai harkinnassa olevia toimenpiteitä oli yhteensä 44 (Taulukko 4).  

Kolmen viime vuoden aikana MI-toimenpiteitä on vuosittain raportoitu 20–30 kappa-
letta. Vuonna 2012 raportoidut MI-säästöt olivat yhteensä 352 GWh/a, joka on 57 %  
ES-toimenpiteiksi raportoidusta säästöstä. Vastaava osuus oli 7 % vuonna 2010 ja 11 % 
vuonna 2011. Koko jo kuluneella sopimuskaudella MI-säästöiksi raportoidut säästöt ovat 
744 GWh/a, joka on 13 % ES-toimenpiteiksi raportoiduista säästöistä.  

Yrityksen kannalta jako ES-toimenpiteisiin (vain energiansäästösyistä tehtäviin toi-
menpiteisiin) ja MI-toimenpiteisiin (muista kuin energiansäästösyistä tehty investointi, 
joka säästää energiaa), ei aina ole selvää. Eri yritykset määrittelevät joskus oman yrityk-
sen lähtökohdista samanlaisetkin toimenpiteet eri lailla ES- ja MI-toimenpiteiksi.  

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös niistä tehdyistä ympäristö-
toimenpiteitä (YM), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Vuonna 2012 tällaisia 
toimenpiteitä raportoitiin yksi kappale, joka lisäsi sähkönkulutusta 2,6 GWh/a. Toimenpi-
teiden investointikustannuksiksi raportoitiin 14,1 milj. euroa (Taulukko 5).  
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Taulukko 4 Yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten muista kuin ener-
giansäästösyistä toteuttamien investointien (MI) säästövaikutuksista. 

 
 
 
Taulukko 5 Yhteenveto energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimista 

ympäristötoimenpiteistä (YM). 

 
 
 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2012 126 157 587 744 121

2012
Toteutettu 29 41 311 352 39
Päätetty 11 3,3 602 605 8,1
Harkitaan 33 255 584 838 186
Päätetty ja harkittu yhteensä 44 258 1 186 1 444 194

Toimenpide Säästetty energia 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2012 18 -7,7 358 350 91,4

2012
Toteutettu 1 -2,6 0,0 -2,6 14,1
Päätetty 1 0,0 3,2 3,2 0,0
Harkitaan 3 0,0 41,8 41,8 21,3
Päätetty ja harkittu yhteensä 4 0,0 45,0 45,0 21,3

Toimenpide Säästetty energia 
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4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen –  
Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) 

4.1 Sopimusvelvoitteet energiatehokkuuden jatkuvalle parantamiselle 

Energiatehokkuussopimuksella tähdätään sopimusyritysten energiatehokkuuden jatku-
vaan parantamiseen ja energiatehokkuusnäkökulmien liittämiseen yrityksessä käytössä 
olevaan johtamisjärjestelmään. Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys sitoutuu 
energiansäästötoimenpiteiden lisäksi toteuttamaan oman alansa toimenpideohjelmassa 
kuvattuja jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.  

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa jatkuvan parantamisen näkö-
kohdat toteutetaan ottamalla yrityksessä käyttöön Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ). 
Pääosassa yrityksiä ja toimipaikkoja tämä tarkoittaa käytännössä energia-asioiden liit-
tämistä yrityksen jo olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Tämän tulee toimenpide-
ohjelman mukaan tehdä 12 kuukauden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä. 
Kahden vuoden kuluessa tulee varmistaa johdon katselmuksella, että yritys on ottanut 
myös käytännön toimissaan huomioon energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen nä-
kökulmat ETJ:ssä kuvatulla tavalla. Yritys sitoutuu käyttämään Energiatehokkuusjärjes-
telmää koko sopimuskauden ajan.  

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen velvoittee-
na on myös nimetä yrityskohtainen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiavastuu-
henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä toimenpideohjelman toimeenpanoon liittyvissä 
asioissa. 
 

 

4.2 Yrityksen oman tavoitteen asettaminen 

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaan, sopimukseen liittyneiden 
yritysten tulee määrittää itselleen ETJ:n käyttöönoton yhteydessä määrällinen (MWh/a) 
energiatehokkuustavoite vuodeksi 2016. Tavoite tulee saavuttaa sopimuskaudella 
2008–2016 toteutettavilla energiatehokkuustoimenpiteillä. Toimenpideohjelmassa tode-
taan, että yrityksen tulee laatia ja ylläpitää dokumentoidut, yksityiskohtaiset, mahdolli-
suuksien mukaan mitattavat ja aikataulutetut tavoitteet energiatehokkuudelle.  

Toimenpideohjelmassa ei suoraan edellytetä yritystä asettamaan toimipaikkakoh-
taisia tavoitteita. Raportointi toteutetaan kuitenkin toimipaikoittain ja yrityskohtaisen ta-
voitteen jakaminen toimipaikkatasolle on suositeltavaa. 

 
 

4.3 ETJ:n liittäminen johtamisjärjestelmään 

Sopimusyrityksen tulee liittää energia-asiat Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) mukai-
sesti yrityksessä olemassa olevaan johtamisjärjestelmään vuoden sisällä sopimusjärjes-
telmään liittymisestä.  

Kaikista energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 
suurimmalla osalla (96 %, 128 kpl) on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä.  
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Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 91 % eli 117 toimipaikkaa 
raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä, (Kuva 14). Määrä 
on kasvanut sopimuskauden alusta merkittävästi, sillä vuonna 2008 vain 55 % (72 kpl) 
toimipaikoista ilmoitti liittäneensä energiatehokkuuden osaksi johtamisjärjestelmäänsä. 
Toimipaikoilta ei kysytty, mihin johtamisjärjestelmään ETJ on liitetty. 

Vuosien 2008–2011 aikana toimenpideohjelmaan liittyneiden toimipaikkojen olisi  
pitänyt liittää energiatehokkuusasiat osaksi johtamisjärjestelmäänsä viimeistään seuran-
tavuonna 2012. Raportoinnin mukaan 16:sta (12 %) neljän ensimmäisen raportointivuo-
den aikana liittyneistä toimipaikoista tämä työ oli vielä kesken.  
 
 

 

Kuva 14 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-
nen johtamisjärjestelmiin energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten  
toimipaikoissa seurantavuonna 2012. 

 
 

Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (128 kpl) suurimmalla osalla 
on käytössä ISO 14001-ympäristöjärjestelmä (127 kpl) ja ISO 9001-laatujohtamisjärjes-
telmä (125 kpl). Sopimusyritysten ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipai-
koista 15:sta on käytössä EMAS-järjestelmä (Kuva 15).  

Muita kuin edellä mainittuja järjestelmiä on käytössä 66 %:lla (85 kpl) ympäristö- ja 
johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista. Muiksi järjestelmiksi mainittiin mm.  
OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO 50001, EN 16001, PEFC CoC, FSC 
CoC, Fami-QS, BRC ja HACCP -järjestelmät. Valtaosa muista raportoiduista järjestel-
mistä oli OHSAS 18001-turvallisuusjärjestelmä (74 toimipaikalla). Kaikkia muita yllä 
mainittuja ”Muita järjestelmiä” oli alle kymmenellä toimipaikalla. 
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Kuva 15  Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa käytössä olevat 
ympäristö- ja johtamisjärjestelmät vuonna 2012. 

 
 

ETJ:n mukaisesti energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden yritys-
ten tulee käsitellä energia-asioita vähintään kerran vuodessa yrityksen sisäisessä audi-
toinnissa ja lisäksi kerran vuodessa johdon katselmuksessa. Raportointitietojen mukaan 
energia-asioita oli tarkasteltu sisäisissä auditoinneissa seurantavuotena 35 %:lla toimi-
paikoista (46 kpl) ja jossain vaiheessa sopimuskauden aikana 60 % toimipaikoista 
(79 kpl). Energia-asioiden sisäinen arviointi on yleistynyt verrattuna sopimuskauden 
alkuun, sillä vuonna 2008 viidesosa (26 kpl) toimipaikoista raportoi tehneensä sisäisen 
auditoinnin.  

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaan ETJ:hin sisältyvä ulkoi-
nen auditointi on vapaaehtoista sopimusyrityksille. Yrityksen käyttämän ympäristö- tai 
johtamisjärjestelmän ulkoinen auditointi oli tehty seurantavuonna 66 %:lla toimipaikoista 
(88 kpl) (Kuva 16). Toimipaikoista 40 % (53 kpl) oli käsitellyt myös energia-asioita ulkoi-
sissa auditoinneissa. Myös energia-asioiden huomioon ottaminen ulkoisessa auditoin-
nissa on lisääntynyt seurantakautena. Seurantakauden alussa vuonna 2008 vajaa nel-
jännes toimipaikoista raportoi sisällyttäneensä energia-asiat ulkoiseen auditointiin.  

Raportointivuonna 64 % toimipaikoista oli sisällyttänyt energia-asiat johdon katsel-
mukseen. Yhteensä ensimmäisten viiden raportointivuoden (2008–2012) aikana 76 % 
toimipaikoista (101 kpl) on raportoinut sisällyttäneensä energian-asiat johdon katsel-
mukseen jossain vaiheessa sopimuskautta.  
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Kuva 16 Auditointien toteuttaminen sekä energia-asioiden käsittely auditoinneissa ja 
johdon katselmuksissa energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten  
toimipaikoissa vuonna 2012.  

 
 

4.4 Energiankulutuksen ja -kustannusten seuranta 

Oman energiankulutuksen tunteminen ja seuranta on lähtökohta energiatehokkuuden 
parantamiselle. Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) edellyttää, että energian tuotannon 
ja käytön kannalta keskeisten toimintojen energiankulutus mitataan tai arvioidaan las-
kennallisesti, analysoidaan, dokumentoidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Tuloksia 
voidaan verrata esimerkiksi toimialan saatavilla olevaan vertailutietoon tai muuhun  
informaatioon. 

Selvästi yleisin energiankulutuksen ja -kustannusten seurantajakso energia-
valtaisen teollisuuden toimipaikoissa on kuukausitason seuranta (Kuva 17). Sähkönkulu-
tusta seurataan vähintään kuukauden tarkkuudella 89 %:lla toimipaikoista (20 vuorokau-
sitasolla ja 98 kuukausitasolla). Ensimmäisenä raportointi vuonna 2008 toimipaikoista 
81 % seurasi sähkönkulutusta vähintään kuukausitasolla.  

Lämmönkulutusta seurataan vähintään kuukausitasolla 80 % toimipaikoista  
(13 vuorokausitasolla ja 93 kuukausitasolla). Lämmönkulutuksen kuukausittainen seu-
ranta on lisääntynyt ensimmäisestä raportointivuodesta 2008 selvästi, jolloin vain 60 % 
toimipaikoista (78 kpl) ilmoitti seuraavaansa lämmönkulutusta kuukausittain.  

Yhä useampi toimipaikka seuraa myös energiakustannuksia vähintään kuukausita-
solla. Vuonna 2008 toimipaikoista 75 % (100 kpl) seurasi energiakustannuksia vähin-
tään kuukausittain ja vuonna 2012 jo 88 % toimipaikoista raportoi seuraavansa energia-
kustannuksia kuukausitasolla tai tarkemmin (2 vuorokausi- ja 114 kuukausitasolla). 
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Kuva 17  Energiankulutuksen seurantajaksot energiavaltaisen teollisuuden sopimus-

yritysten toimipaikoissa vuonna 2012. 
 
 
Suurin osa toimipaikoista seuraa sekä energiankulutuksia (sähkö, lämpö polttoaineet) että 
energiakustannuksia kokonaiskulutuksena ja -kustannuksina (Kuva 18).  

Sähkönkulutusta raportoi vuonna 2012 seuraavansa kokonaiskulutuksena 57 toi-
mipaikkaa, osastoittain 28 toimipaikkaa, tuotantolinjoittain 26 toimipaikkaa ja prosesseit-
tain 20 toimipaikkaa. Lämmön osalta jakauma on hyvin samanlainen (59 kokonaiskulu-
tuksena, 28 osastoittain, 14 tuotantolinjoittain ja 19 prosessitasolla). 

Suurin osa toimipaikoista (69 kpl) seuraa energiakustannuksia kokonaiskustannuk-
sina. Myös tuotantolinjakohtainen energiakustannusten seuranta on melko yleistä 
(29 kpl). 
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Kuva 18  Energiankulutuksen seurantataso energiavaltaisen teollisuuden sopimus-

yritysten toimipaikoissa vuonna 2012. 
 
 
Valtaosa toimipaikoista (94 %, 125 kpl) seuraa energiatehokkuutta ominaiskulutusten 
avulla (Kuva 19). Indeksejä käyttää 20 toimipaikkaa ja muuten energiatehokkuutta seuraa 
34 toimipaikkaa. Muiksi energiatehokkuuden seurantatavoiksi raportoitiin mm. painotet-
tujen kertoimien käyttö, laitoskohtaiset tunnusluvut, kokonaiskulutuksen ja hukkapro-
senttien seuranta, Benchmarkaus yrityksen sisällä ja kilpailijoihin nähden sekä on-line 
seuranta ja hälytysrajat. 
 

 
Kuva 19 Energiatehokkuuden seurantatavat energiavaltaisen teollisuuden sopimus-

yritysten toimipaikoissa vuonna 2012. 
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4.5 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma 

Liittyneiden yritysten sopimusvelvoitteena on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa 
määrittää yritys- ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. 
Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energia-
tehokkuuden tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtävil-
le vastuuhenkilöt. 

Yli vuoden sopimukseen kuuluneista 132 toimipaikoista 92 %:lla (121 toimipaikkaa) 
on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tieto-
jen perusteella 8 % toimipaikoista (11 kpl) ei ole nimennyt vastuita toimenpideohjelman 
toimeenpanon edellyttämässä ajassa.  

Koska valtaosa energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneistä yri-
tyksistä on kuulunut sopimustoimintaan jo yli vuoden (132 kpl), eivät luvut juurikaan 
muutu kun tarkastellaan kaikkia 133 toimenpideohjelmaan vuoden 2012 lopussa kuulu-
nutta toimipaikkaa (Kuva 20). 
 

 

 
Kuva 20 Vastuuhenkilöiden nimeäminen eri tasoilla energiavaltaisen teollisuuden  

sopimusyrityksissä vuonna 2012. 
 

 
Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma tulee toimenpideohjelman edellyttämän 
Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) velvoitteiden mukaisesti tehdä kahden ensimmäi-
sen sopimusvuoden aikana. Raportoitujen tietojen perusteella vähintään kaksi vuotta 
sopimuksessa olleista toimipaikoista (131 kpl) 87:llä on voimassaoleva tehostamissuun-
nitelma ja 57 toimipaikkaa ilmoittaa päivittäneensä tehostamissuunnitelman seuranta-
vuonna.  

Luvut eivät juuri muutu, kun tarkastellaan kaikkia vuoden 2012 lopussa toimenpi-
deohjelmaan kuuluneita toimipaikkoja (133 kpl), koska suurin osa energiavaltaisen teol-
lisuuden toimipaikoista on kuulunut toimenpideohjelmaan jo yli kaksi vuotta (Kuva 21).  
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Kuva 21 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne energia-
valtaisen teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2012. 

 
 

4.6 Koulutus ja viestintä 

Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan 
parantamisen avaintekijöitä ja Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) velvoitteita yrityksel-
le. Seurantavuonna noin kolmasosa toimipaikoista (46 kpl) ilmoitti järjestäneensä henki-
löstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 22).  

Vuonna 2012 energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta henkilöstölleen antaneista 
toimipaikoista, 9 antoi koulutusta vain energiavastuuhenkilölle, 23 vain muulle henkilö-
kunnalle ja 13 sekä energiavastuuhenkilöille että muulle henkilökunnalle ja yksi ei määri-
tellyt kenelle koulutusta on järjestetty (Kuva 23). 

Vuonna 2012 vajaa kolmannes toimipaikoista ilmoitti, järjestäneensä taloudellisen 
ajotavan koulutusta seurantavuonna. Noin neljäsosalla toimipaikoista energiatehokkuus 
on kriteerinä tulospalkkauksessa. Myös noin neljännes toimipaikoista oli vuonna 2012 
viettänyt Energiansäästöviikkoa (Kuva 22). 
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Kuva 22  Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus energia-
valtaisen teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2012.  

 
 

 
Kuva 23 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulu-

tusta järjestäneissä energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toimipai-
koissa vuonna 2012. 

 
 
Kolmannes toimipaikoista (41 kpl) ilmoitti hyödyntävänsä sopimukseen kuulumista jollain 
tavalla yrityksen omassa viestinnässä. Toimipaikoista 38 (29 %) mainitsee energia-
tehokkuussopimukseen liittymisen kotisivuillaan ja 11 toimipaikkaa (8 %) käyttää ener-
giatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään. 
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Kuusi toimipaikkaa (5 %) ilmoittaa energiansäästötavoitteensa nettisivuillaan. Myös kuu-
si toimipaikkaa ilmoittaa nettisivuillaan toteuttamiensa energiatehokkuustoimenpiteiden 
energiansäästövaikutuksen.  

 
 

 

Kuva 24  Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä energiavaltaisen 
teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2012.  

 
 

4.7 Suunnittelu ja hankinnat 

Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) asettamissa velvoitteissa edellytetään, että liittyneet 
yritykset ja toimipaikat ottavat energiatehokkuuden huomioon suunnittelussa ja hankin-
noissa. Kuvassa (Kuva 25) on esitetty kuinka suurella osalla toimipaikoista on laadittu 
ohjeistus energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa ja suunnittelussa. 

Suunnittelun energiatehokkuudesta on ohjeistus 76 toimipaikalla (57 %). Toimipai-
koista 19 ilmoittivat myös päivittäneensä ohjeistusta kuluneena raportointivuonna. 

Toimipaikoista 87 (65 %) on käytössä ohjeet tai suositukset hankintojen energia-
tehokkuudesta. Toimipaikoista 18 oli päivittänyt ohjeita seurantavuonna. Hankintaohjeet 
koskevat mm. sähkömoottoreita, pumppuja, puhaltimia, taajuusmuuttajia, paineilmalait-
teistoja, polttojärjestelmiä, muuntajia, leasing autoja, sähköisiä sisälämmittimiä, valais-
tusta, ilmastointilaitteita, tietokoneita, prosessiratkaisuja, tuotantolaitteita sekä korjaus- 
ja uudisrakennushankkeita. Osa vastaajista ilmoitti, että ohjeet koskevat kaikkia laite-
hankintoja. 
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Kuva 25 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2012.  

 
 
Kaksi energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoista edellyttää alihankki-
joiden kuulumista muiden alojen energiatehokkuussopimuksiin. Kumpikin näistä toimi-
paikoista tarkensi edellyttävänsä alihankkijoilta kuulumista tavarankuljetuksen sopimuk-
seen.  
 
 

4.8 Logistiikka 

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä 
tehostamaan logistiikan energiatehokkuutta parantamalla mm. kuljetusten logistiikkaa ja 
energiankäyttöä yhteistyössä näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yksi mahdolli-
suus edesauttaa tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on 
edellyttää kuljetuksia alihankintana tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energia-
tehokkuussopimukseen. Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan kuuluvista 
toimipaikoista seitsemän piti kuljetusyrityksen kuulumista tavaraliikenteen ja logistiikan 
energiatehokkuussopimukseen kriteerinä kuljetusten kilpailuttamisessa vuonna 2012. 

Toimipaikoista 16 (12 %) raportoi teettäneensä kuljetusketjujen energiakatselmuk-
sen. Lisäksi 18 toimipaikkaa raportoi edellyttävänsä kuljetuspalveluihin liittyvän poltto-
aineen kulutuksen raportointia (Kuva 26). 
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Kuva 26 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon energiavaltaisen  
teollisuuden sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna 2012.  
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5 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

5.1 Energiansäästötavoitteet 

Energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei sopimuksen alussa asetettu kaikille yhteistä 
säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat tavoitteensa itse Energiatehokkuus-
järjestelmän (ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Koska lähes kaikki yritykset ovat olleet 
sopimuksessa mukana jo yli kaksi vuotta, tulisi tavoitteet kaikilla olla määritettynä vähin-
tään yritystasolla ja mieluummin myös toimipaikkatasolla. Koska kaikki yritykset eivät ole 
tavoitetta määrittäneet, ei saavutettuja säästöjä ole tässä raportissa mahdollista verrata 
yhteensä tähän mennessä asetettuihin tavoitteisiin. 

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaan sen kohderyhmänä ole-
valle teollisuudelle sovitaan yhteinen energiankäytön tehostamistavoite vuonna 2010. 
Tavoitteen määrittämistä siirrettiin ja energiatehokkuusdirektiivin (EED) neuvottelujen 
alettua vuonna 2011 päätettiin odottaa uuden direktiivin mahdollisesti mukanaan tuomia 
muutostarpeita. 

Energiatehokkuusdirektiivi tuli voimaan joulukuussa 2012 ja se on toimeenpantava 
kesäkuuhun 2014 mennessä. EED sisältää sitovan energiansäästötavoitteen (artikla 7), 
jonka toimeenpanossa keskeisenä elementtinä on Suomessa suunniteltu olevan  
energiatehokkuussopimusjärjestelmämme. Sitovaan energiansäästötavoitteeseen sisäl-
tyy aiemmasta energiapalveludirektiivistä (ESD) poiketen myös päästökaupan piirissä 
olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teollisuuden toimenpideoh-
jelmaan liittyneiden energiankäyttö. Tavoitteiden asettamiseen energiavaltaisen teolli-
suuden toimenpideohjemassa palataan uudesta energiatehokkuussopimuskaudesta 
neuvoteltaessa (kts. luku 9).  

 
 

5.2 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan on liittynyt vuosina 2011 ja 2012 
yhteensä vain kaksi yritystä, joilla on yhteensä kaksi toimipaikkaa. Muut yritykset ovat 
olleet sopimuksessa jo vähintään kaksi vuotta, joten ETJ:n velvoitteiden toteuttaminen 
pitäisi olla hyvässä vauhdissa yrityksessä. 

Tulosten mukaan ETJ:n vieminen käytäntöön etenee, vaikka ei kaikissa yrityksissä 
olekaan aivan sopimuksen mukaisessa aikataulussa.  

• Toimipaikoista, joilla on käytössä jokin ympäristö- tai johtamisjärjestelmä 
(128 kpl), 91 % (117 kpl) on sisällyttänyt energiatehokkuusasiat omaan johtamis-
järjestelmäänsä.  

• ETJ-järjestelmän mukaisia sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2012 35 %:iin  
toimipaikoista (46 kpl).  

• Johdon katselmuksissa oli seurantavuonna käsitelty energiatehokkuutta 64 %:lla 
toimipaikoista (85 kpl).  

• Energiatehokkuuden vastuut on määritetty 92 % yli vuoden sopimukseen kuulu-
neista toimipaikoista. 

• Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma on tehty 87 % toimipaikoista, jotka 
ovat kuuluneet sopimukseen yli kaksi vuotta. 
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• Sähkönkulutusta seurataan vähintään kuukauden tarkkuudella 89 %:lla toimipai-
koista. Sähkönkulutusta seuraa kokonaiskulutuksena 43 % toimipaikoista, osas-
tokohtaisesta 21 %, tuotantolinjakohtaisesti 20 % ja prosesseittain 15 % toimi-
paikoista. 

• Lämmönkulutusta seurataan vähintään kuukauden tarkkuudella 80 %:lla toimi-
paikoista. Lämmönkulutusta seuraa kokonaiskulutuksena 44 % toimipaikoista, 
osastokohtaisesti 21 %, tuotantolinjoittain 11 % ja prosesseittain 14 %. toimipai-
koista. 

• Energiatehokkuutta seurataan ominaiskulutuksen avulla 94 % toimipaikoista.  
• Energiatehokkuus on lisätty hankintaohjeisiin jo 65 %:lla toimipaikoista ja  

suunnitteluohjeisiin 57 %:lla toimipaikoista.  
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6 Kehitysideat 

Yrityksillä on mahdollisuus raportoinnin yhteydessä tuoda esille kehitystarpeita tai  
-ideoita. Seuraavassa on lista aiheista, joita energiavaltaisen teollisuuden yritykset toivat 
esille:  

• Kaukolämpöputkien saneerauksesta saatava hyöty lämpöhäviöiden pienenemi-
sen kautta. 

• Hukkalämpöjen hyötykäytön mahdollisuudet esim. polttoaineiden kuivatukseen 
ja rakennusten lämmityksiin. 

• Lämmönvaihdinten likaantumisesta ja tukkeutumisesta syntyvät ongelmat  
• Jätevesien hyödyntämiseen tarvittavat suodatusmenetelmät. 

 
Kehitysideoita otetaan esille sekä ns. jatkuvan parantamisen työryhmässä (JaPa) sekä 
ehdotetaan käsiteltäväksi energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden 
ohjausryhmässä. 
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7 Energiakatselmus- ja investointituet 

7.1 Energiakatselmustuki 

7.1.1 Energiakatselmustuki 2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja 
analyysien toteutusta. Tuki on vuonna 2012 ollut kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 
40 % tuettavasta maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liitty-
neille pk-yrityksille tuki vuonna 2012 oli 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja mää-
räytyy kiinteistöihin kohdistuvissa katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja 
teollisuuden katselmusmalleja käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten 
perusteella. Voimalaitosten energia-analyyseissä tuki määräytyy voimalaitoksen vuotui-
sen polttoainekäytön perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoi-
minnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri katsel-
mustyypeille.  

Vuoden 2013 tukilinjauksissa TEM on päättänyt edellisistä vuosista poiketen laa-
jentaa 50 %:n katselmustukimahdollisuuden kaikille mikro- ja pk-yrityksille. Laajennettu 
tuki on voimassa ministeriön vuoden 2013 tukilinjausten voimassaolon ajan. Vuoden 
2014 energiakatselmustuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Tuki haetaan 
siitä paikallisesta ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatsel-
muksen aloittamiseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen. 

 
 

7.1.2 Energiakatselmustuki energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksille 

Vuonna 2012 käynnistyi energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyen seit-
semän energiakatselmushanketta, joissa oli yhteensä saman verran kohteita. Tämä oli 
vähiten koko sopimuskaudella, mutta kattoi kuitenkin yli kolmanneksen kaikissa teolli-
suuden toimenpideohjelmissa käynnistyneistä hankkeista 2012.  

Koko sopimuskaudella 2008–2012 on energiavaltaisen teollisuuden toimenpideoh-
jelmaan liittyen käynnistynyt 56 energiakatselmushanketta. Näissä on tehty yhteensä 11 
teollisuuden energia-analyysiä, 11 prosessiteollisuuden 1. vaiheen analyysiä, 30 pro-
sessiteollisuuden 2. vaiheen analyysia, 4 voimalaitosten energia-analyysiä sekä 2 teolli-
suuden energiakatselmusta ja 7 kiinteistökatselmusta. Energiavaltaisen teollisuuden 
toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipakoista 61 % on käynnistänyt energiakatselmuk-
sen vuoden 2012 loppuun mennessä.  

Energiavaltaisen teollisuuden hankkeille vuonna 2012 myönnetty energiakatsel-
mustuki oli yhteensä noin 0,85 milj. euroa. Tämä oli vain 30 % kaikille teollisuuden so-
pimusyrityksille vuonna 2012 yhteensä myönnetystä energiakatselmustuesta ja selvästi 
vähemmän kuin edellisenä vuonna ja sopimuskaudella keskimäärin. Katselmuskohtei-
den lukumäärällä mitattuna energiavaltaisen teollisuuden osuus teollisuuden sopimusyri-
tysten kohteiden lukumäärästä vuonna 2012 oli hieman edellisvuotta korkeampi, noin 
kolmannes.  
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Kuvassa (Kuva 27) on esitetty energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 
liittyneille yrityksille sopimuskaudella 2008−2012 vuosittain myönnetty energiakatsel-
mustuki ja tukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä. 

 
 

 

Kuva 27 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityk-
sille vuosittain sopimuskaudella 2008–2012 myönnetty energiakatselmustuki 
ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain 
myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. 

 
 
Taulukossa (Taulukko 6) on yhteenveto TEM:n energiavaltaisen teollisuuden toimenpide-
ohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä energiakatselmustuesta vuonna 
2012 sekä koko sopimuskaudella 2008−2012 yhteensä. Taulukossa on myös esitetty 
vastaavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien keskisuuren teol-
lisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten energiakatselmustuet yhteensä.  

Taulukossa on esitetty energiakatselmustuki myös teollisuuden muille kuin elinkei-
noelämän sopimusjärjestelmään liittyneille niin keskisuuren teollisuuden kuin energiaval-
taisen teollisuuden yrityksille. Muille kuin energiatehokkuussopimukseen liittyneille yri-
tyksille myönnetyn energiakatselmustuen osuus kaikille teollisuusyrityksille vuonna 2012 
myönnetystä katselmustuesta oli 67 % ja katselmuskohteista noin kolmannes ei kuulu-
nut sopimuksiin. Kaikki ko. sopimustoiminnan ulkopuolella käynnistyneet hankkeet koh-
distuivat keskisuureen teollisuuteen. Koko sopimuskaudella 2008–2012 muille kuin so-
pimuksiin liittyneille teollisuusyrityksille myönnetty energiakatselmustuki on ollut 24 % ja 
käynnistettyjen katselmuskohteiden lukumäärä 22 % kaikille teollisuusyrityksille yhteen-
sä myönnetystä tuesta ja katselmuskohteiden lukumäärästä.  
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Taulukko 6 Energiakatselmustuki teollisuuden hankkeisiin vuonna 2011 sekä koko sopi-
muskaudella 2008−2012 yhteensä. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden 
kust. 

Hankkeiden 
tuki 

            
    lkm lkm eur eur 
            
  Energiavaltainen teollisuus 7 7 212 890 85 150 
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 19 22 686 668 282 392 

2012 Teollisuus, sopimusyritykset yht. 26 29 899 558 367 542 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 10 11 334 140 133 654 
            

  Energiavaltainen teollisuus 56 67 6 017 401 2 413 287 
Yhteensä Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 157 196 5 922 584 2 408 324 

2008–2012 Teollisuus, sopimusyritykset yht. 213 263 11 939 985 4 821 611 
  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 4 4 156 300 62 520 
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 42 51 1 134 960 456 668 
            

 
 
Kuvassa (Kuva 28) on esitetty sopimuskaudella 2008–2012 elinkeinoelämän energia-
tehokkuussopimuksen teollisuuden eri toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten energia-
katselmustukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärän ja niille myönnetyn 
energiakatselmustuen kohdistuminen teollisuuden toimenpideohjelmiin. Sopimuskaudel-
la 2008–2012 on teollisuuden sopimusyritysten 263 energiakatselmuskohteelle myön-
netty yhteensä tukea noin 4,82 milj. euroa.  

 
 

Lukumäärä Energiakatselmustuki 

  

Kuva 28 Energiakatselmustukikohteiden lukumäärän ja niihin myönnetyn tuen kohdis-
tuminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen teollisuuden eri  
toimenpideohjelmiin sopimuskaudella 2008–2012. 
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7.2 Investointituki energiansäästöön 

7.2.1 Investointituki energiansäästöhankkeille 2012 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteis-
sa harkinnanvaraista investointitukea energiansäästöhankkeille. Energiatuen pääpaino 
on uuden energiaa säästävän ja uusiutuvia energialähteitä edistävän tekniikan käyt-
töönotossa. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset voivat tietyin edellytyksin 
saada energiansäästötoimiin kohdistuvaa investointitukea myös tavanomaisen tekniikan 
hankkeisiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sillä arvioidaan olevan hankkeen 
käynnistymiselle tärkeä merkitys. 

Tuen suuruus määritetään aina hankekohtaisesti. Tuki tavanomaisten säästöinves-
tointien toteuttamiseen oli vuonna 2012 enimmillään 20 % ja se myönnetään vain sille 
osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaansaamiseksi välttämätön. 
Päästökauppalain soveltamisalan piirissä oleville laitoksille ei tukea myönnetä tavan-
omaisen tekniikan hankkeille, joissa päästöoikeuksilla on merkittävä taloudellinen vaiku-
tus hankkeen kannattavuuteen. 

Uuden teknologian hankkeissa tuki vuonna 2012 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  
energiatehokkuussopimusjärjestelmään eli käytännössä enimmillään 25 %. 

Vastaavasti kuten energiakatselmustukea, myös investointitukea on haettava aina 
ennen hankkeen aloittamista. Tukihakemus toimitetaan pääsääntöisesti kohteen sijainti-
paikan mukaan määräytyvään paikalliseen ELY-keskukseen. Investointi katsotaan aloi-
tetuksi, kun sitä koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova 
tilaus. 

Edellä käsitellyn energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen kohdistuvan Inves-
tointituen tasot TEM määrittää vuosittain. Vuonna 2013 edellä mainittuihin tukitasoihin ei 
tullut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan vuoden 2013 investointitukien 
tukiehtoihin tuli joitain muutoksia koskien säästöinvestointien takaisinmaksuaikoja, nii-
den kokoa ja ESCO-palvelulla toteutettavien hankkeiden hakijaa. Vuoden 2013 tukilinja-
usten mukaisesti koroton takaisinmaksuaika investointituen kohteena olevalle energian-
säästötoimenpiteelle on oltava yli 3 vuotta. Lisäksi takaisinmaksuajan ollessa 3–5 vuot-
ta, suurilta yrityksiltä edellytetään hakemukseen selvitys, jossa on esitetty investoinnin 
kannattavuus tuen kanssa ja ilman sekä tuen tarvetta koskevat kirjalliset perustelut. 
Tuettaville hankkeille ei myöskään edellisen vuoden tapaan ole enää määritetty tuetta-
van hankkeen ylärajaa ja ESCO-palvelulla toteutettavassa hankkeessa ei ESCO-yritys 
enää voi olla tuen hakijana.  

Vuoden 2013 investointitukia koskevat tukilinjaukset ja linkit tukihakemuksiin löyty-
vät laajemmin Motivan verkkosivulta3 kohdasta TEM energiakatselmus- ja investointituet 
2013. Vuoden 2014 energiatuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 
  

                                                
3 http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-
_ja_investointituet 

http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet
http://motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet
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7.2.2 Investointituki energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksille 

Vuonna 2012 käynnistyi energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneissä 
yrityksissä 16 energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää inves-
tointitukea saanutta hanketta. Kaikki 16 hanketta olivat ns. tavanomaisen tekniikan 
energiansäästötoimenpiteisiin suunnattua investointitukea saaneita hankkeita.  

Hankkeiden lukumäärä toimenpideohjelman alueella laski noin puoleen viime vuo-
desta, mutta oli silti samalla tasolla kuin vuonna 2010, ja suurempi kuin sopimuskaudella 
keskimäärin Vuonna 2012 energiavaltaisen teollisuuden investointitukea saaneet hank-
keet edustivat 38 % teollisuuden investointitukea saaneista hankkeista ja tuella mitattu-
na niiden osuus oli 37 %. Yhteensä energiavaltaisen teollisuuden hankkeille vuonna 
2012 myönnetty investointituki oli 1,26 milj. euroa, joka on noin 7 % energiavaltaisen 
teollisuuden sopimusyrityksille koko sopimuskaudella 2008–2012 myönnetystä inves-
tointituesta.  

Kuvassa (Kuva 29) on esitetty energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 
liittyneille yrityksille sopimuskaudella vuosittain myönnetty investointituki energiansääs-
töön ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä tukea saaneiden hankkeiden luku-
määrä. 

 

 

Kuva 29 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityk-
sille vuosittain sopimuskaudella 2008–2012 energiansäästö- ja energiatehok-
kuus-hankkeille myönnetty investointituki sekä hankkeiden lukumäärä. Pyl-
väillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden lukumäärä. 

 
Taulukossa (Taulukko 7) on yhteenveto TEM:n energiavaltaisen teollisuuden toimenpide-
ohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä investointituesta energiansäästö-
investointeihin vuonna 2012 sekä yhteensä koko sopimuskaudella 2008−2012. Taulu-
kossa on vertailun vuoksi esitetty vastaavasti myös elinkeinoelämän energiatehokkuus-
sopimukseen kuuluvien keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin liittyneiden yritys-
ten ja energia-alan toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten saama investointituki  
yhteensä.  

Energiavaltaisen teollisuuden osuus koko sopimuskaudella 2008−2012 kaikille 
 teollisuuden sopimusyrityksille myönnetystä tuesta on 62 % ja hankkeiden  

0,80
0,33

4,40

10,49

1,26

9

3

16

23

16

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ha
nk

ke
id

en
 lu

ku
m

ää
rä

m
ilj

. e
ur

      

Energiavaltainen teollisuus, investointituki Energiavaltainen teollisuus, hankkeiden lkm



 

41 

lukumäärästä 37 % – tällöin mukana on siis myös keskisuuren teollisuuden sopimus-
yritysten hankkeet.  

 
Taulukko 7 Investointituki energiansäästöön teollisuudessa. 

Sopimusalue 2012 2008–2012 
yhteensä 

  Hankkeet 
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi- 

tuki 
  lkm eur lkm eur 
          

Energiavaltainen teollisuus 16 1 257 300 67 17 271 578 
Keskisuuri teollisuus yhteensä 26 2 146 605 112 10 737 796 
Teollisuuden sopimusyritykset yht. 42 3 403 905 179 28 009 374 
Energia-ala yhteensä 7 1 455 434 33 4 935 789 
          

 
 

Kuvassa (Kuva 30) on esitetty sopimuskaudella 2008–2012 energiansäästöön ja energia-
tehokkuuden parantamiseen suunnattua investointitukea saaneiden teollisuuden hank-
keiden ja niille myönnetyn investointituen kohdistuminen elinkeinoelämän energiatehok-
kuussopimuksen teollisuuden toimenpideohjelmiin. 

Sopimuskaudella 2008–2012 on teollisuuden sopimusyritysten 179 investointi-
hankkeelle myönnetty yhteensä tukea noin 28 milj. euroa. Tuen ja lukumäärän erilaisis-
sa jakaumissa näkyy selvästi sekä yksi kemianteollisuuden merkittävän suuri uudentek-
nologian investointitukea saanut hanke vuonna 2010 että energiavaltaisen teollisuuden 
keskimäärin suuret hankkeet, joille investointitukea on myönnetty. Tästä johtuen sekä 
kemianteollisuuden että energiavaltaisen teollisuuden osuus investointitukea saaneiden 
hankkeiden lukumäärästä on selvästi pienempi kuin vastaava osuus tuesta laskettuna.  
 

Lukumäärä Energiakatselmustuki 

  
Kuva 30 Investointitukihankkeiden ja niihin myönnetyn tuen kohdistuminen elinkei-

noelämän energiatehokkuussopimuksen teollisuuden toimenpideohjelmiin 
sopimuskaudella 2008–2012. 

Energiavaltainen 
(EVT)
37%

Elintarvike
12%

Kemia
5%

Muovi
8%Puu

3%

Teknologia
28%

Yleinen teollisuus
6%

       

Energiavaltainen 
(EVT)
62%

Elintarvike
9%

Kemia
13%

Muovi
2%

Puu
1%

Teknologia
11%

Yleinen teollisuus
2%

      



42 
 

8 Yhteenveto 

Viidennen sopimusvuoden lopussa energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjemaan 
liittyneitä yrityksiä oli 38 ja 133 toimipaikkaa, joista vuonna 2012 liittyneitä oli uusia yksi 
yritys ja yksi toimipaikka. Sopimukseen on liittymättä vain muutama energiavaltaisen teol-
lisuuden yritys.  

Vuonna 2012 toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden (KAT- ja ES-toimen-
piteet) kokonaissäästö oli 614 GWh/a. Merkillepantavaa on, että sähkönsäästöstä 42 % 
ja lämmön ja polttoaineiden säästöistä 12 % toteutui raportoitujen tietojen mukaan käyt-
töteknisin toimenpitein ilman investointeja. Erityisesti sähkön säästöstä käyttöteknisten 
toimenpiteiden osuus on huomattavan suuri.  

Energiansäästötoimenpiteiden kokonaissäästö vastaa 0,52 % energiavaltaisen  
teollisuuden sopimusyritysten vuonna 2012 raportoimasta kokonaisenergiankäytöstä 
(sähkö+lämpö+polttoaineet). Vuonna 2008 vastaava säästöprosentti oli 0,60 %, 0,65 % 
vuonna 2009, 0,84 % vuonna 2010 ja 1,8 % vuonna 2011. Vuonna 2011 raportoitiin yksi 
erittäin suuri säästötoimenpide, joka selittää ko. vuoden selvästi muita vuosia suurem-
mat säästöt. 

Vuonna 2012 toteutettujen toimenpiteiden investoinnit olivat yhteensä 
34,8 milj. euroa. Toteutetuilla toimenpiteillä säästetään vuosittain energiakustannuksissa 
noin 24 milj. euroa.  

Edellä olevan toteutuneen säästön lisäksi oli raportoiduista päätetyistä ja harkitta-
vista toimenpiteistä laskettu säästöpotentiaali yhteensä 2 891 GWh/a, josta päätettyjä 
toimenpiteitä oli 431 GWh/a (15 %).  

Viiden ensimmäisen vuoden kokonaissäästö on 5 472 GWh/a, joka on 4,6 % ener-
giavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimasta energiankäytöstä vuonna 
2012. Investoinnit energiatehokkuustoimenpiteisiin olivat viitenä ensimmäisenä vuonna 
yhteensä 177 milj. euroa. Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten toteuttamilla 
toimenpiteillä on säästetty kumulatiivisesti yhteensä viiden vuoden aikana noin 
541 milj. euroa olettaen, että kaikkien toimenpiteiden säästövaikutus on vielä voimassa 
vuonna 2012. 

Toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi tulevina vuosina, erityisesti nykyisen 
sopimuskauden kolmena viimeisenä vuotena (2014–2016), on erittäin tärkeää, koska 
toimenpiteiden säästöt vaikuttavat olennaisesti myös joulukuussa 2012 voimaan astu-
neen energiatehokkuusdirektiivin (EED) kansallisesti sitovan säästötavoitteen (artikla 7) 
saavuttamiseen. 

Energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon yhteisenä vapaaehtoisena 
taustaryhmänä toimii Motivan koordinoima ns. JaPa- jatkuvan parantamisen työryhmä. 
Se ideoi ja arvioi säästötoimenpiteitä tukevia yhteisiä kehityshankkeita. Vuonna 2012 
tällainen hanke paneutui ylijäämälämmön taloudelliseen hyödyntämiseen. Hankkeessa 
on mukana yhteensä kymmenen tehdasta tai voimalaitosta ja kuusi laitetoimittajaa. 
Hanke valmistuu tammikuussa 2014. 
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9 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopimus-
toiminta  

Energiatehokkuusdirektiivi (EED) tuli voimaan joulukuussa 2012. Se korvaa energiapal-
veludirektiivin (ESD) ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin (CHP) 
sekä muutaman kohdan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä.  

Osana EED:n toimeenpanoa jäsenvaltiot määrittivät direktiivin vaatimat omat kan-
salliset energiatehokkuustavoitteensa keväällä 2013 (artikla 3). Suomen osalta tavoite 
vastaa vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa määritettyä energian loppukulutusta 
vuonna 2020. EED sisältää lisäksi sitovan energiansäästötavoitteen (artikla 7), jonka 
laskenta on käynnissä ja jonka toimeenpanossa keskeisenä elementtinä on Suomessa 
suunniteltu olevan energiatehokkuussopimusjärjestelmämme. Artiklan 7 edellyttämään 
sitovaan energiansäästötavoitteeseen sisältyy energiapalveludirektiivistä poiketen myös 
päästökaupan piirissä olevan teollisuuden loppukäyttö eli myös energiavaltaisen teolli-
suuden toimenpideohjelmaan liittyneiden energiankäyttö.  

Nykyiset energiatehokkuussopimuksemme sopivat periaatteiltaan hyvin EED:n ar-
tiklan 7 hyväksymiin politiikkatoimiin, eikä direktiivi edellytä niihin merkittäviä muutoksia. 
Jo nyt mm. energiatehokkuussopimustoimintaan liittyvä vuosittainen raportointi palvelee 
EED:n seurantatarpeita. Jos mahdollisia muutostarpeita nousee esiin, voidaan niitä käsi-
tellä energiatehokkuussopimusten jatkokaudesta neuvoteltaessa. 

Uudessa direktiivissä artiklaan 7 liittyvä säästötavoite on määritetty kumulatiivisena 
ja siinä laskennassa säästötoimet ovat tavoitteen saavuttamisen kannalta sitä arvok-
kaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty. Tämä tarkoittaa, että nykyisen sopimusjakson 
kolmen viimeisen vuoden (2014–2016) säästöjen on arvioitu EED.n toimenpanoa val-
misteltaessa kattavan noin kaksi kolmasosaa vuonna 2020 vaadittavasta artiklan 7 edel-
lyttämästä sitovasta säästötavoitteesta. Tästä johtuen nykyisen sopimuskauden lopulla 
säästötoimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen ja raportointi ovat todella tärkeitä. 

EED on toimeenpantava kansallisesti vuoden 2014 kesäkuun alkuun mennessä. 
Energiatehokkuussopimukset toimivat meillä hyvin, joten nykyinen vuonna 2016 päätty-
vä sopimuskausi kannattaa viedä suunnitellusti loppuun. Tavoitteena on kuitenkin jo 
syksyllä 2013 allekirjoittaa nykyisen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 
(puitesopimus) allekirjoittaneiden liittojen kanssa aiesopimus, jossa elinkeinoelämä si-
toutuisi tavoittelemaan EED:n mukaista kumulatiivista energiansäästöä ja neuvottele-
maan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä sopimuskaudesta. Aiesopimuksessa TEM 
pyrkisi uutta sopimusjaksoa koskien varmistamaan sopimukseen liittyvien tukien jatku-
misen. Uusista energiatehokkuussopimuksista tai nykyisten jatkoajasta neuvottelut aloi-
tettaisiin vuonna 2015. Uusi sopimuskausi tai nykyisen sopimuksen jatkokausi ulottuisi 
vuoteen 2020 tai mahdollisesti pidemmällekin ja se voisi käynnistyä kattavasti vuoden 
2017 alussa. 
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LIITE 1  Raportoidut toteutetut energiansäästötoimenpiteet 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten  
toimipaikoissa vuonna 2012 

Seuraavaan listaan on koottu energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimia 
toteutettuja säästötoimenpiteitä vuodelta 2012. Toimenpiteet ovat siinä muodossa, kuin 
ne ovat raporteissa, joten niitä ei ole tässä yhteydessä tarkemmin kuvattu. Mahdolliset 
toimipaikan tunnistetiedot on poistettu toimenpiteistä. Toimenpiteiden jaottelu on  
suuntaa-antava ja perustuu vain käytettävissä oleviin toimenpiteiden nimiin.  
 
1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet 
 
1.1 Sellun ja massan valmistus ja käsittely 
 
Polttolipeän takaisinkierto sekoitussäiliöön suljettu 
Meesasuotimen pesuvesien suhdesäätö 
Jauhatusenergian kulutuksen vähentäminen 
Yhden rejektilajittimen ajomalli 
Ajotapamuutos massan valmistuksessa 
Hiokkeen freeneksen nosto 
Meesauunin murskaimen laakerin jäähdytys 
Soodakattilan pikiöljypolttimien hankinta 
Soodakattilan nuohointen uusinta 
Soodakattilan nuohointen suuttimien uusinta 
TMP LC-jauhatus 
TMP energiansäästö ja laatu 
Liettämön pulppereiden käynnin optimointi 

 
1.2 Paperin ja kartongin valmistus ja käsittely 

 
Kartonkikoneiden energiatehokkaan käytön kehittäminen 
Kartonkikoneen huopaimulaatikoiden kansien vaihto 
Paperikone, sellun jauhatussakeuden nosto 
Paperikone, sellun jauhatuksen EOK optimointi 
Paperikone, superkalantereiden IQ palkkien vähennys 
Kartonkikoneen välikalanterin hydrauliikan korvaus digihydrauliikalla 
Kartonkikoneen SYM-telan hydrauliikan poisto 
Paperikoneen pulpperointi/entsyymi optimointi 
Lämmön säästö paperin kuivatuksessa (x 4) 
Paperikoneen tuorehöyryn lämpötilan säätö puristinosalla 
Paperikoneen puristinosan höyrylaatikon modernisointi 
Päällystyskoneen leijukuivaimien tiivistyslistojen asennus 
Viiran imutelan kaavari 
Paperikoneen tyhjöjärjestelmän modernisointi 
Maxi-puristimen muutos öljystä höyrylle 
Paperikoneen profiloiva leiju 
Jälkilajittelun energiansäästö 
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Suotonauhapuristimen kuiva-aineen nostoprojekti 
Paperikoneen huuvan ja konep. invertterit 
Kartonkikoneen puristinosan turbon muutos 2-portaiseksi 
Kartonkikoneen kenkäpuristin 
Paperikoneen hierteen annostelusäiliön ohitus 
Kartonkikoneen puristin huovattomaksi 
Tarpeettoman pesupuristimen pysäyttäminen 

 
1.3 Muut prosessit 
 
Voimalaitos kuoren kuiva-aineen nosto 
Elvyttämöiden vesiajossa reaktoreihin syötettävän veden määrän vähentäminen 
Fakkeloinnin vähentäminen 
Ulostulolämpötilojen optimointi 
Column purity control 
Suihkujauhatuksen tehostaminen (x 2) 
Leikepuristimen seulat 
Resin replacement in chromatigraphic separation 
Kameroiden käyttö linkouksessa 
Instrumentti-ilman pullonkaulojen poisto 
Olefins, Ethylene vaporizer 
Kolmivaihehaihturin esilämmitin 
Leikepuristimin sulkupellit 
Paineilmakuivaimen uusinta 
Ethylene refrig compressor renewal 
Jalometallin ilmastointi höyrystä kaukolämpöön 
Kloraattikennojen pinta-alan kasvattaminen 
Suodatinkaappien huuhteluautomatiikka 

 
2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 
 
2.1 Höyry- ja lauhdejärjestelmä 
 
Höyryjärjestelmän paineen/lämpötilan lasku 
Lauhteenpoistimien kuntokartoitukset toistuviksi 
Lauhteenpoistimien korjaukset 
Lauhteenerottimien asennukset 
Lauhdelämmön hyödyntämine puristukseen 
Kartonkikoneen hönkähöyryn hyödyntäminen 
Hönkähöyryjen komprimointi 15 bar höyryejektorilla ja hyödyntäminen 3 bar höyrytukkiin 

 
2.2 Paineilmajärjestelmä 
 
Paineilmakompressorin paineilman puhallinpatterin pysäytys 
Paineilmaverkon painetason alennus 
Paineilmaverkoston vuotojen tilkitseminen 
Paineilmatuotannon tehostaminen 
Paineilmakompressorin uusinta 
Paineilman kulutuksen vähentäminen 
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2.3 Pumppaukset 
 
Connecting vacuum pumps into common header (x 2) 
Pumppauskäyrän tarkistus 
Paperikoneen 0-vesien pumpun invertteri 
Jätevesipumppujen ohjaus 
Kunnostushuollon suorittaminen ja pyörimisnopeuden alentaminen vesirengaspumpulla 
Merivesipumppujen taajuusmuuttajakäytöt 
Thermoöljypumppujen uusinta 
Suorakäyttöisen syöttövesipumpun korvaaminen invertterikäyttöisellä pumpulla 
Pumppausten tehostaminen 
Vaahtopumput 
Kaivoksen valumavesien pumppauksen muutos 
Vesirengaspumppujen kytkentämuutoksien toteuttaminen 
 
2.4 Vesikierrot 
 
Jäteveden jäähdytystornien pysäyttäminen talvella 
Hiomon kiertovesisäiliön ohitus 
Savukaasupesurin vesikierron painesuodin 
Pintailmastimien uusinta uudentyyppisellä 
 
2.5 Puhallukset 
 
Kartonkikoneen turbopuhallin 
Häkäkaasupuhallinkapasiteetin lisääminen kuumavalssaamolle 
 
3. Lämmön talteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet 
 
LTO-tehostus (vesikierto) 
Kartonkikoneen savukaasuekonomaiserin lämmön hyödyntäminen kuorimolla 
Sekundäärilämmön mittaus ja ohjaus 
Lämmön talteenotto syöttöveteen 
Lämmön talteenotto lauhteesta kaukolämpöön 
Lisäveden lämmitys hukkalämmöillä ennen RO-laitosta 
Kompressoreiden lämmön siirto kaukolämpöön 
Soodakattilan sekundääri-ilman lämmönvaihtimen uusinta 
Prosessilämmön talteenotto 

 
4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 
 
4.1 Lämmitykset 
 
Rakennusten lämmityksen vähentäminen 
Jäähdytys- ja lämmitysautomaation uusinta 
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4.2 Valaistus 
 
Sisävalaistusryhmien ohjausmuutokset 
Kellarin loisteputkivalaisimien vaihtaminen led-valaisimiin 
Valaistuksen muutos, LED 
 
5. Teollisuusuunit 

 
Levyvalssaamo uunien jako kuumaan ja kylmään 
Polttoprosessin parantaminen 
Happilanssaus askelpalkkiuunilla 
 
6. Eristyksiin ja häviöihin liittyvät tehostamistoimenpiteet 

 
Autosuodattimien eristys 
GB-suodattimien eristys 
Kolonnin eristys 

 
7. Moottorit 

 
Painelajittimen sähkömoottorin varustaminen taajuusmuuttajaohjauksella (x 2) 
Taajuusmuuttajakäytöt 

 
8. Muut 

 
Kaukolämpösäätöjen parantaminen 
Voimalaitoksen biolietekuivain 
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