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yhteenveto kaikkien elinkeinoelämän sopimuksessa olevien toimialojen ts. teollisuuden, 
palvelualojen ja energia-alan yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista energia 
tiedoista, energiansäästötoimenpiteistä sekä Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) to-
teuttamiseen ja ns. jatkuvaan parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä neljän ensimmäi-
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Tiivistelmä 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien. 
Sopimukseen kuuluu energiavaltainen teollisuus, keskisuuri teollisuus (kemianteollisuus, 
teknologiateollisuus, puutuoteteollisuus, elintarviketeollisuus, muovituoteteollisuus),  
palveluala (kaupan ala, matkailu- ja ravintolapalveluiden ala, autoala) sekä energian-
tuotanto ja energiapalvelut. Lisäksi sopimuksessa on sekä keskisuuren teollisuuden että 
palvelualan ns. yleinen toimenpideohjelma, johon voivat liittyä ne yritykset, joilla ei ole 
oman toimialan toimenpideohjelmaa. Nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2016. 
Tässä raportissa käsitellään sopimuskauden neljän ensimmäisen vuoden (2008−2011) 
tuloksia. 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin oli liittynyt vuoden 2011 loppuun 
mennessä yhteensä 467 yritystä ja niiden 3 748 toimipaikkaa. Sopimustoiminta kattoi 
vuoden 2011 lopussa yli 80 % Suomen teollisuuden (energiavaltainen ja keskisuuri teol-
lisuus) energiankulutuksesta.  

Teollisuuden, sisältäen sekä energiavaltaisen että keskisuuren teollisuuden,  
sopimusyritykset toteuttivat neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 1 639 
energiatehokkuustoimenpidettä, joiden säästövaikutus oli yhteensä 3 666 GWh/a.  
Palvelualan yritykset toteuttivat yhteensä 1 324 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden 
säästövaikutus oli yhteensä 60 GWh/a. Energiantuotannon sopimusyritykset toteuttivat 
vastaavasti neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana yli 300 toimenpidettä. Niiden 
vaikutuksesta sähköntuotannon tehostumisen aiheuttama sähköenergiansäästö oli yh-
teensä 778 GWh/a ja lisäksi primäärienergian säästö yhteensä 668 GWh/a. Energia-
palveluiden sopimusyritysten toteuttamien kaukolämmön myyntiin ja sähkön jakeluun 
liittyvien toimenpiteiden säästövaikutus oli 130 GWh/a. Elinkeinoelämän sopimuksessa 
olevien yritysten toteuttamien energiansäästötoimenpiteiden energiansäästö oli neljän 
ensimmäisen sopimusvuoden lopussa yhteensä noin 5,3 TWh/a. 

Teollisuuden toteuttamien energiatehokkuustoimenpiteiden yhteenlasketut inves-
toinnit neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana olivat noin 100 milj. euroa. Vastaa-
vasti palvelualan investoinnit olivat yhteensä noin 9 milj. euroa, energiantuotannon in-
vestoivat 170 milj. euroa ja energiapalveluiden investoinnit 5 milj. euroa. Kaikkien  
elinkeinoelämän sopimuksessa olevien yritysten toteuttamien energiansäästötoimen-
piteiden investointikustannukset olivat neljän ensimmäisen sopimusvuoden lopussa 
yhteensä lähes 284 milj. euroa. Kun otetaan huomioon kaikki sopimuskaudella toteutetut 
energiatehokkuustoimenpiteet, teollisuusyritykset (keskisuuri ja energiavaltainen teolli-
suus) säästivät energiakustannuksissaan vuonna 2011 yhteensä noin 144 milj. euroa.  

Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritykset toteuttivat myös muista kuin energia-
tehokkuussyistä toteutettuja investointeja, joilla kuitenkin oli vaikutusta energia-
tehokkuuteen. Näitä toimenpiteitä raportoitiin vuosina 2008–2011 yhteensä 206 kappa-
letta. Niiden kokonaissäästövaikutus oli noin 360 GWh/a ja investoinnit 68 milj. euroa. 

Energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei sopimuskauden alussa asetettu yhteistä 
säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat tavoitteensa itse Energiatehokkuus-
järjestelmän (ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteet tulee toimenpideohjelman mu-
kaan asettaa vähintään yrityskohtaisesti, mieluiten toimipaikkakohtaisesti, kahden vuo-
den kuluessa liittymisestä. Energiavaltaisen teollisuuden neljän ensimmäisenä sopimus-
vuonna raportoimien toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden energiansäästö-
vaikutus vastasi yhteensä noin 2,8 % energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten 
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raportoimasta vuoden 2011 kokonaisenergiankäytöstä. Keskisuuren teollisuuden ja  
palvelualan kunkin toimialaliiton ohjeellinen energiansäästötavoite on 9 % liiton jäsen-
yritysten energiankäytöstä. Neljännen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoitteesta 
on toteutunut vajaa 34 % keskisuuren teollisuuden osalta ja vajaa 27 % palvelualan 
osalta. Energiantuotannon sopimusyritykset olivat toteuttaneet vuoden 2011 loppuun 
mennessä sähköntuotannon tehostamisen tavoitteestaan (1 000 GWh) 78 % ja primääri-
energian käytön tehostamistavoitteestaan (1 000 GWh) 67 %. Energiapalveluiden  
sopimusyritykset ovat toteuttaneet oman toimintansa sähkön säästötavoitteestaan 
(150 GWh/a) 54 % ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoitteesta (150 GWh/a) 
33 %. Lisäksi Energiapalveluiden sopimusyrityksillä on velvoitteita liittyen asiakkaille 
tarjottaviin energiapalveluihin, joiden tavoitteena on edesauttaa ohjeellisen 9 %  
energiansäästötavoitteen saavuttamista asiakaskunnassa. Näitä toimia ei ole käsitelty 
tässä yhteenvetoraportissa. 

Keskisuuren teollisuuden, palvelualan ja energiapalveluiden toimenpideohjelmissa 
on liittyneille yrityksille velvoitteita myös ns. jatkuvaan parantamiseen. Jatkuvan paran-
tamisen toimenpiteet liittyvät mm. energiatehokkuustoiminnan organisointiin ja suunnit-
teluun, energiankäytön ja tehostamistoimien raportointiin, henkilökunnan kouluttamiseen 
sekä suunnittelun, hankintojen ja logistiikan energiatehokkuuteen liittyviin tehtäviin. Li-
säksi energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönotto on olennainen sopimusvelvoite 
energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon sopimusyrityksissä. Yritykset ovat 
aloittaneet jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamisen hyvin eritasoisesti. 
Useimmat yritykset eivät ole edenneet sopimuksenmukaisessa aikataulussa.  

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten 
ja -analyysien toteutusta sekä myöntää harkinnanvaraista investointitukea energia-
tehokkuussopimuksessa olevien yritysten energiansäästöhankkeille. Sekä energia-
katselmustukea että investointitukea on myönnetty sopimuskaudella ennätysmääriä. 
Myös energiakatselmuskohteiden ja investointitukea saaneiden kohteiden määrä on 
ollut korkea. Neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana energiakatselmustukea on 
myönnetty elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen piirissä yhteensä 304 hank-
keelle, jotka sisältävät 417 katselmuskohdetta. Tuen määrä on neljänä vuonna ollut yh-
teensä n. 5,7 milj. euroa. Vuosina 2008–2011 investointitukea energiansäästöhankkeille 
on myönnetty kaikkiaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen piirissä 221 
hankkeelle. Tuen määrä on ollut kaikkiaan lähes 31 milj. euroa. 
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1 Johdanto 

1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä kansallinen keino edistää energiatehokkuutta 
Suomessa. Uusi sopimuskausi alkoi vuonna 2008 ja kestää vuoteen 2016 asti. Sopi-
mukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne kattavat elinkeinoelämän, kiinteistöalan, 
kunta-alan, öljyalan, tavara- ja joukkoliikenteen sekä maatalouden.  

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa on laadittu eri aloille omat  
toimenpideohjelmansa. Keskisuuressa teollisuudessa on toimenpideohjelmat kemian-
teollisuudelle, teknologiateollisuudelle, muovituoteteollisuudelle, puutuoteteollisuudelle 
sekä elintarviketeollisuudelle. Palvelualalle on kaupan, matkailu- ja ravintolapalveluiden  
(MaRa) ja autoalan toimenpideohjelmat. Näiden lisäksi omat toimenpideohjelmat on 
laadittu energiavaltaiselle teollisuudelle sekä energiantuotannolle ja energiapalveluille. 
Sellaiset palvelualan tai teollisuuden yritykset joiden omalla toiminta-alueella ei ole voi-
massa olevaa omaa toimenpideohjelmaa voivat liittyä Elinkeinoelämän Keskusliiton 
hallinnoimaan yleiseen toimenpideohjelmaan. 

Sopimukseen liittyneet yritykset ja yhteisöt asettavat itse omat energiankäytön  
tehostamistavoitteensa, toteuttavat niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja 
raportoivat vuosittain energiatehokkuustoimenpiteiden toteutumisesta ja muusta sen 
parantamiseen tähtäävästä toiminnasta. Keskisuuren teollisuuden, palvelualan ja  
energiapalvelujen omaa energiankäyttöä koskevissa toimenpideohjelmissa on määritet-
ty, että tavoite on vähintään 9 % liittyjän energiankäytöstä.  

 
 

1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain 
energiankäytöstään, siihen liittyvistä toteuttamistaan tehostamistoimenpiteistä sekä ns. 
jatkuvan parantamisen toimenpiteistä kuten johtamisjärjestelmät, energiankäytön kulu-
tusseuranta, koulutus, hankinnat jne. Tiedot raportoidaan luottamuksellisesti Motivan 
ylläpitämään sopimustoiminnan yhteiseen internetpohjaiseen seurantajärjestelmään. 
Raportit tarkistetaan Motivassa ja tarvittaessa yrityksiltä pyydetään lisätietoja ja/tai tar-
kennuksia. Tuloksista kootaan pääsääntöisesti toimialakohtaiset yhteenvedot. 

 
 

1.3 Sopimukseen liittyneet yritykset 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen oli liittynyt vuoden 2011 loppuun men-
nessä yhteensä 467 yritystä, ja niiden 3 748 toimipaikkaa, kun otetaan huomioon myös 
ketjuina ja toimipaikkaryhminä raportoitavat toimipaikat. Neljännen sopimusvuoden 
(2011) aikana sopimukseen liittyi 63 uutta yritystä ja niiden 115 toimipaikkaa. Seuraa-
vassa taulukossa ja kuvissa (Taulukko 1, Kuva 1, Kuva 2) on eritelty tarkemmin eri toimen-
pideohjelmiin liittyneiden yritysten ja toimipaikkojen (tai raportoivien yksiköiden) määrät. 
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Eniten uusia yrityksiä vuonna 2011 liittyi Teknologiateollisuuden ja Matkailu- ja ravintola-
palvelut ry:n toimenpideohjelmiin. Tarkemmat toimenpideohjelmakohtaiset tiedot liittyjä-
määristä löytyvät toimenpideohjelmien omista vuosiraporteista. 

Osa toimialaliitoista asetti oman tavoitteen toimenpideohjelmansa kattavuudelle 
vuodeksi 2010. Muoviteollisuus, teknologiateollisuus, kemianteollisuus ja elintarvike-
teollisuus asettivat sopimuksen kattavuustavoitteekseen 60 % alan energian-
kulutuksesta. Puutuoteteollisuuden tavoite oli 65 % ja kaupan alan 66 % alan energian-
kulutuksesta. Matkailu- ja ravintolapalvelualan toimenpideohjelman tavoitteena oli saada 
62 % jäsenyritysten lukumäärästä toteuttamaan toimenpideohjelmaa. Tavoitteensa ovat 
saavuttaneet kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus. 

 
Taulukko 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuoden 2011 lopussa  

olevien yritysten ja toimipaikkojen/raportoivien yksikköjen lukumäärät toimi-

aloittain sekä uusien vuonna 2011 liittyneiden määrä. 
 

 
1) Kaupan 511 osittain ketjuina raportoitavat yksiköt sisältävät yhteensä noin 2 400 erillistä toimipaikkaa. 

 

 

Toimenpideohjelma

Sopimukset
lkm

Raportoivat 
yksiköt

lkm
Sopimukset

lkm

Raportoivat 
yksiköt

lkm

Teollisuus

Energiavaltainen (EVT) 38 137 1 1

 Keskisuuri teollisuus

  Elintarvike 37 72 4 4

  Kemia 30 44 0 0

  Muovi 30 43 3 3

  Puu 15 49 4 11

  Teknologia 96 196 18 30

  Yleinen, teollisuus 17 160 5 5

Keskisuuri teoll. yhteensä 225 564 34 53

Teollisuus kaikki yhteensä 263 701 35 54

Palveluala
  Autoala 2 9 1 4

  Kauppa1) 5 511 2 26

  Matkailu-ja ravintolapalvelut 52 230 13 16

  Yleinen, palvelu 21 70 7 8

Palveluala yhteensä 80 820 23 54

Energia-ala

  Energiantuotanto 35 208 1 1

  Energiapalvelut 89 130 4 6

KAIKKI YHTEENSÄ 467 1 859 63 115

Liittyneitä yhteensä 2011 Uusia  liittyneitä 2011
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Kuva 1 Vuosina 2008–2011 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  

toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten kumulatiivinen määrä. 

 

 

 
Kuva 2 Vuosina 2008–2011 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  

toimenpideohjelmiin liittyneiden toimipaikkojen kumulatiivinen määrä. 
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2 Sopimusyritysten energiankulutus ja -tuotanto 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat joka vuosi toimipaikkakohtaisesti tiedot 
omasta energiankäytöstään. Alle (Taulukko 2) on kerätty teollisuuden ja palvelualojen 
sopimuksiin liittyneiden yritysten yhteenlasketut energiankulutustiedot toimenpide-
ohjelmittain. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös yhteissumma liittymisasia-
kirjoissa ilmoitetuista energiatiedoista. Liittyessään sopimukseen yritys ilmoittaa liittymis-
asiakirjoissaan pääsääntöisesti vuoden 2005 energiatietonsa. Perustelluista syistä tiedot 
saattoivat olla myös vuosilta 2006–2011, koska liittymisasiakirjassa ei ole tarkemmin 
määritelty, mikä muu vuosi saa olla. 

Energiatehokkuussopimuksen piirissä oli vuoden 2011 lopussa yli 80 % Suomen 
teollisuuden energian loppukäytöstä (energiavaltainen ja keskisuuri teollisuus). 

 

Taulukko 2 Raportoitu energiankäyttö teollisuuden ja palvelualan sopimusyrityksissä 

vuonna 2011. 
 

 
1) Kaupan 511 osittain ketjuina raportoivaa yksikköä sisältää yhteensä noin 2 400 toimipaikkaa. 

pa = polttoaineet 

 
 
Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoimat sähkön-
tuotanto, kaukolämmön myynti ja polttoaineidenkäyttötiedot löytyvät toimenpideohjelman 
omasta raportista. 

Toimenpideohjelma
Liittyneet
yritykset

Raportoivat 
yksiköt

Energiatiedot
liittymis-

asiakirjoista

lkm lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a

Yhteensä
GWh/a

Teollisuus

Energiavaltainen teollisuus 38 137 29 784 90 379 120 163 128 675

Keskisuuri teollisuus
Elintarvike 37 72 798 2 304 3 102 2 436

Kemia 30 44 367 949 1 316 1 267

Muovi 30 43 225 109 334 412

Puutuote 15 49 694 2 054 2 749 3 190

Tekno 96 196 1 292 907 2 199 2 540

Yleinen, teollisuus 17 160 195 244 438 498

Keskisuuri yht. 225 564 3 571 6 567 10 138 10 344

Teollisuus, kaikki yht. 263 701 33 355 96 946 130 301 139 019

Palveluala

  Autoalan keskusliitto 2 9

  Kaupan ala 1) 5 511 1 733 563 2 296 1 926

  Matkailu- ja ravintolapalvelut 52 230 266 263 529 681

  Yleinen, palvelu 21 70 847 133 980 410
Palveluala, 
sopimusyritykset yht. 80 820 2 846 959 3 806 3 018

Kaikki yhteensä 343 1 521 36 202 97 905 134 107 142 036

Energiankulutus raportoinnin 
perusteella vuonna 2011



9 

3 Yritysten raportoimat energiatehokkuustoimet 

Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti toteutta-
mansa energiatehokkuustoimenpiteet. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto neljän en-
simmäisen sopimusvuoden tuloksista 2008–2010. Vaikka lähes 100 % sopimukseen 
liittyneistä toimipaikoista raportoi pyydetyt tiedot, on osa tiedoista puutteellisia eikä vas-
tauksia saada kaikilta täysin kattaviksi täydennyspyynnöilläkään. Osasta raportoiduista 
toimenpiteistä voi puuttua joko investointitieto tai säästövaikutus.  

Yritysten toteuttamien ja raportoimien energiatehokkuustoimenpiteiden säästö-
vaikutukset on yleensä määritetty laskennallisesti aikaisemmin tehdyissä energia-
katselmuksissa (KAT-toimenpiteet) tai yritysten omissa selvityksissä (ES-toimenpiteet). 
Näitä toimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 3.1. Muista syistä tehtyjen investointien, 
joilla kuitenkin on vaikutusta energiatehokkuuteen (MI-toimenpiteet teollisuuden,  
palvelualan ja energiapalveluiden toimenpideohjelmissa sekä TT-toimenpiteet energian-
tuotannossa) säästövaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.2. 

Yritykset voivat myös raportoida toteuttamistaan ympäristönsuojeluinvestoinneista 
(YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Nämä toimenpiteet teh-
dään kuitenkin pääasiassa ympäristönsuojelusyistä ja niiden vaikutus on usein  
energiankulutusta lisäävä. Näitä toimenpiteitä on käsitelty kappaleessa 3.3.  

Liitteessä 1 on esitetty, miten raportoitavien energiatehokkuustoimenpiteiden  
toimenpiteiden jako kuhunkin toimenpideluokkaan tehdään. 

 
 

3.1 Energiatehokkuustoimenpiteet 

3.1.1 Teollisuus ja palveluala 

Vuonna 2011 teollisuuden sopimusyritykset toteuttivat yhteensä 569 energiatehokkuus-
toimenpidettä. Niiden yhteenlaskettu säästövaikutus oli 810 GWh/a. Palvelualan yrityk-
set toteuttivat vuonna 2011 yhteensä 652 energiatehokkuustoimenpidettä, jotka tuottivat 
yhteensä 26,4 GWh/a suuruisen säästön. (Taulukko 3) 

Teollisuuden sopimusyritykset toteuttivat neljän ensimmäisen sopimusvuoden ai-
kana yhteensä 1 639 energiatehokkuustoimenpidettä, joiden säästövaikutus oli yhteen-
sä noin 2 666 GWh/a. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu kokonaisinvestointi oli 
noin 100 milj. euroa. Palvelualan yritykset toteuttivat yhteensä 1 324 energiatehokkuus-
toimenpidettä, joiden säästövaikutus oli yhtensä noin 60 GWh/a. Toteutettujen toimenpi-
teiden investoinnit olivat yhteensä 9,3 milj. euroa. (Taulukko 4) 
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Taulukko 3 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista to-

teutetuista energiansäästötoimenpiteistä vuodelta 2011. 
 

 
 
 
Taulukko 4 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  

toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä vuosina 2008–2011 yhteensä. 
 

 

pa = polttoaineet 

 
 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Toteutetut toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 

Energiavaltainen teollisuus 153 216,65 442,8 659,5 19,1

Keskisuuri teollisuus
Elintarvike 38 3,6 7,0 10,6 1,6

Kemia 57 11,5 22,3 33,8 8,8

Muovi 18 1,80 0,5 2,3 0,4

Puutuote 44 3,24 27,0 30,3 0,9

Tekno 176 12,78 57,1 69,9 1,9

Yleinen, teollisuus 83 1,05 2,5 3,6 0,3

Keskisuuri yht. 416 34 116,5 150,5 14,0

Teollisuus yhteensä 569 251 559,3 810,0 33,1

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0

Kaupan ala 502 12,50 5,1 17,6 2,4

Matkailu- ja ravintola-ala 105 1,32 2,7 4,0 1,2

Yleinen,  palvelu 45 2,69 3,2 4,8 0,5

Palveluala yhteensä 652 17 11,0 26,4 4,0

Kaikki alat yhteensä 1221 267 570,3 836,4 37,1

Säästetty energia

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Toteutetut toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 

Energiavaltainen teollisuus 563 951,4 2 388,4 3 339,8 73,0

Keskisuuri teollisuus
Elintarvike 122 7,3 63,2 70,6 6,2

Kemia 158 12,7 36,2 48,9 9,6

Muovi 77 3,8 5,3 9,1 1,0

Puutuote 74 10,3 50,7 61,1 2,1

Tekno 499 47,1 83,6 130,7 7,5

Yleinen, teollisuus 146 1,9 3,7 5,6 0,9

Keskisuuri yht. 1076 83,2 242,7 325,9 27,4

Teollisuus yhteensä 1639 1 034,6 2 631,1 3 665,7 100,4

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kaupan ala 997 35,7 7,3 42,9 5,9

Matkailu- ja ravintola-ala 186 2,5 4,2 6,7 2,6

Yleinen,  palvelu 141 4,4 5,9 10,4 0,8

Palveluala yhteensä 1324 42,6 17,4 60,1 9,3

Kaikki alat yhteensä 2963 1 077,2 2 648,5 3 725,7 109,7

Säästetty energia
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Vuonna 2011 toteutetuilla energiatehokkuustoimenpiteillä teollisuusyritykset säästävät 
energiakustannuksissa vuosittain yhteensä noin 32,5 milj. euroa. Energiavaltaisen teolli-
suuden osuus tästä on noin 26 milj. euroa. Koko sopimuskauden aikana toteutetuilla 
toimenpiteillä teollisuusyritykset säästivät energiakustannuksissaan vuonna 2011 yh-
teensä 144 milj. euroa, olettaen että kaikki toimenpiteet tuottavat edelleen säästöjä. 
Kustannussäästöt on laskettu kunkin keskisuuren teollisuustoimialan raportoimalla kes-
kimääräisellä sähkön hinnalla. Energiavaltaisen teollisuuden osalta sähkön hintana on 
käytetty NordPoolin kolmen viimeisen vuoden liukuvaa sähkön hinnan keskiarvoa. 
Lämmön ja polttoaineiden hintana on laskettu käyttäen vuosittaisia keskiarvoisia poltto-
aineiden hintoja. (Taulukko 5) 

 

Taulukko 5 Yhteenveto teollisuuden sopimusyritysten vuonna 2011 toteuttamilla energi-

ansäästötoimenpiteillä ja vuosina 2008–2011 toteuttamilla energiansäästö-

toimenpiteillä säästetyistä energiakustannuksista. 

 

 
 
 
Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 6) on koottu ilman investointeja teollisuudessa toteutet-
tujen toimenpiteiden säästövaikutukset. Osassa toimenpideohjelmista, mm. energia-
valtainen teollisuus ja teknologiateollisuus, merkittävä osa säästöistä on toteutettu ilman 
investointeja. Ilman investointeja toteutetut, käyttötekniset toimenpiteet liittyivät mm. 
ilmastoinnin käyntiaikojen muutoksiin, lämmitystarpeen vähentämiseen, valaistustavan 
muutoksiin, pumppujen ja kompressorien ohjaukseen, prosessien (mm. höyry- ja  
lauhdejärjestelmä, paineilma) käytön optimoimiseen sekä kunnossapidon tehtäviin.  

 
  

Toimenpideohjelma
Säästöt 2011 
toteutetuilla 

toimenpiteillä

Säästöt 2008-
2011 

toteutetuilla 
toimenpiteillä

milj. euroa/a milj. euroa/a

Energiavaltainen teollisuus 25,97 129,72

Teknologiateollisuus 3,02 6,64

Muovituoteteollisuus 0,15 0,46

Kemianteollisuus (2009-2011) 1,63 2,20

Elintarviketeollisuus 0,52 2,78

Puutuoteteollisuus 1,18 2,51

Yhteensä 32,46 144,32
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Taulukko 6 Teollisuuden sopimusyrityksissä vuonna 2011 ilman investointeja toteutettu-

jen toimenpiteiden säästövaikutus toimenpideohjelmittain sekä niiden osuus 

toimenpideohjelman yhteenlasketuista sähkön, lämmön ja polttoaineiden (pa) 

säästöistä 2011.  

 

 
 
 
Teollisuuden vuosittain toteuttamat, päättämät ja harkitsemat toimenpiteet on esitetty 
seuraavissa pylväskuvissa (Kuva 3). Vastaavat tiedot palvelualalla vuosittain toteutetuis-
ta, päätetyistä ja harkituista toimenpiteistä löytyvät kuvasta neljä (Kuva 4). Luvut ovat 
kumulatiivisia ja esittävät tilannetta kunkin raportointivuoden lopussa. Tavoitteiden saa-
vuttamiseksi olisi tärkeää saada myös vielä harkinnan alla olevista toimenpiteistä mah-
dollisimman paljon toteutukseen sekä jatkaa aktiivisesti uusien säästötoimenpiteiden 
kartoittamista. 

 
 

Toimenpideohjelma
Sähkön 
säästö

Osuus 
säästetystä 

sähköstä

Lämmön +pa 
säästö

Osuus 
säästetystä 
lämmöstä + 

pa

GWh/a % GWh/a %

Energiavaltainen teollisuus 73,68 34 % 76,00 17 %

Keskisuuri teollisuus
Elintarvike 0,43 12 % 0,03 0,5 %

Kemia 0,05 0,4 % 2,42 11 %

Muovi 0,00 0 % 0,00 0 %

Puutuote 0,02 1 % 2,00 7 %

Tekno 4,33 34 % 6,86 12 %

Keskisuuri yht. 4,82 11,30

Teollisuus yhteensä 78,50 87,31
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Kuva 3 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden teollisuusyritysten (keskisuuri 

ja energiavaltainen teollisuus) vuosina 2008–2011 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja 

harkittavien toimenpiteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä säästövaikutus 

kunkin raportointivuoden lopussa.  
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Kuva 4 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden palvelualan yritysten vuosina 

2008–2011 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja harkittavien toimenpiteiden kumulatiivi-

nen lukumäärä, investointitarve sekä säästövaikutus kunkin raportointivuoden lopussa. 

169

347

672

1324

37

118
151

8196

220
281

626

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2008 2009 2010 2011

lk
m

Raportoidut toimenpiteet, palveluala

0,2

2

5

9

0,02

1

2

11

3

2

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011

m
ilj

. e
ur

Investoinnit, koko palveluala

5

15

33

60

1
4

7
46

11
14

35

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011

G
W

h/
a

Energiansäästö, palveluala

Toteutetut toimenpiteet (T) ko. seurantavuoden lopussa
Toimenpiteet, jotka päätetty toteuttaa (P)
Toimenpiteet, joiden toteutusta harkitaan (H)



15 

3.1.2 Energia-ala 

Alla on esitetty yhteenveto energiantuotannon kolmen ensimmäisen sopimusvuoden 
aikana toteuttamista, harkitsemista ja päätetyistä energiatehokkuustoimenpiteistä 
(Taulukko 7). 

 

Taulukko 7 Yhteenveto energiantuotannon sopimusyritysten raportoimista toteutetuista 

toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008–2011 sekä päätetyistä ja harkituista 

säästötoimenpiteistä vuonna 2011 (luku sisältää tuotannolliset toimen-

piteet). 

 

 
 
 
Tiivistelmä energiapalvelun oman toiminnan tehostamistoimenpiteiden tuloksista on 
esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 8, Taulukko 9). Taulukoiden luvut kattavat kauko-
lämmön myynnin ja sähkön jakelun.  
 

Taulukko 8 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämmön myynti ja 

sähkön jakelu) raportoimista omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteute-

tuista ES- ja KAT-toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008−2011 sekä pääte-

tyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2011.  
 

 
pa = polttoaineet 

 

 
  

Toimenpide Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Primäärienergiankäytön 
tehostaminen

GWh/a
milj.
eur

   Toteutettu 2008-2011 314 778 668 169,6

Päätetty 29 19 6 3,8

Harkitaan 181 177 657 71,3

Päätetty ja harkittu yhteensä 210 196 663 75,1

Säästetty energia 

ES+KAT Toimenpiteet Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2011 198 11,90 13,14 25,04 5,19

2011

Toteutettu 58 2,23 1,64 3,87 2,52
Päätetty 5 0,41 0,23 0,64 1,16

Harkitaan 3 0,21 0,00 0,21 0,02

Päätetty ja harkittu yhteensä 8 0,62 0,23 0,85 1,18

Säästetty energia 
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Taulukko 9 Yhteenveto energiapalvelujen sopimusyritysten (kaukolämmön myynti ja säh-

kön jakelu) raportoimista omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteutetuista 

MI-toimenpiteistä yhteensä vuosina 2008−2011 sekä päätetyistä ja harkituista  

säästötoimenpiteistä vuonna 2011. 
 

 
 
 
Seuraavan sivun kuvissa on esitetty energiapalveluiden sopimusyritysten toteuttamat, 
päättämät ja harkitsemat toimenpiteet, jotka tehostavat yritysten omaa energia-
tehokkuutta (Kuva 5). Luvut ovat kumulatiivisia ja kuvaavat tilannetta kunkin raportointi-
vuoden lopussa. 

Yhteenveto energiapalveluiden sopimusyritysten toteuttamista asiakaspään  
energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä löytyy toimenpideohjelman omasta vuosi-
raportista. 

 

Investointi

lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yht sähkö+
lämpö+pa

GWh/a
milj.
eur

Toteutettu 2008–2011 368 68,65 36,31 104,96 105,16

2011

Toteutettu 99 14,78 11,52 26,30 16,68
Päätetty 3 30,00 0,06 30,06 2,60

Harkitaan 2 1,00 0,00 1,00 0,02

Päätetty ja harkittu yhteensä 5 31,00 0,06 31,06 2,62

MI toimenpiteet Säästetty energia 
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Kuva 5 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneiden energiapalveluiden 

yritysten vuosina 2008–2011 raportoimien toteutettujen, päätettyjen ja harkitta-
vien toimenpiteiden kumulatiivinen lukumäärä, investointitarve sekä säästö-
vaikutus kunkin raportointivuoden lopussa. 
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3.1.3 Säästövaikutuksen jakauma toimenpideohjelmittain 

Vuosina 2008–2011 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa toteutettujen  
toimenpiteiden säästövaikutuksesta ylivoimaisesti suurin osa, 63 % on toteutettu ener-
giavaltaisessa teollisuudessa. Energiantuotannon osuus on 27 % ja keskisuuren teolli-
suuden, energiapalveluiden ja palvelualan yhteenlaskettu osuus on loput 10 % (Kuva 6).  

 
 

 
 

Kuva 6 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmissa  

toteutetuiksi raportoitujen toimenpiteiden vuotuisen säästövaikutuksen 

(5,3 TWh/a) jakautuminen eri toiminta-alueille vuoden 2011 lopussa. 

 

 

3.2 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut investoinnit 

Muita kuin energiansäästösyistä tehtyjä toimenpiteitä, joilla kuitenkin on vaikutusta 
energiankäyttöön ns. MI-luokiteltuja toimenpiteitä, teollisuuden ja palvelualan sopimus-
yritykset raportoivat toteutetuiksi 206 kappaletta vuosina 2008–2011. Niiden yhteen-
laskettu säästövaikutus on noin 360 GWh/a (Taulukko 10). 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset eivät raportoi MI-
investointeja, vaan tuotannollisista syistä tehtyjä investointeja (TT-investoinnit). Ko.  
toimenpiteillä saavutettu säästö on sisällytetty aiemmin taulukossa 7 esitettyihin säästö-
lukuihin. 
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Taulukko 10 Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritysten vuonna 2008–2011 rapor-

toimat muiden kuin energiansäästösyistä toteutettujen tehostamis-

investointien (MI) säästövaikutus. 
 

 
pa = polttoaineet 

 

 

3.3 Ympäristöinvestoinnit 

Yrityksillä on mahdollisuus halutessaan raportoida myös niistä toteutetuista ympäristön-
suojeluinvestoinneista (YM), joilla on ollut vaikutusta energiankäyttöön. Tällaisia toimen-
piteitä on vain muutamia ja niiden vaikutus kokonaissäästöihin on vähäinen ja usein 
energiankulutusta lisäävä. Nämä tiedot on esitetty toimialakohtaisissa raporteissa.  
 
 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Toteutetut toimenpiteet 
2008–2011 lkm

Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 
EVT 90 128,6 214,0 342,6 54,3

Keskisuuri teollisuus yht. 92 5,7 11,8 17,6 12,4

Teollisuus yhteensä 182 134,3 225,9 360,2 66,7

Palveluala yhteensä 24 0,75 0,37 1,4 1,42

Kaikki alat yhteensä 206 135,1 226,2 361,6 68,1

Säästetty energia
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4 Asetettujen säästötavoitteiden saavuttaminen 

Tässä kappaleessa käsitellään asetettujen säästötavoitteiden saavuttamista neljän en-
simmäisen sopimusvuoden jälkeen.  

 

4.1 Teollisuus ja palveluala 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 11) on koottu koko teollisuuden ja palvelualan neljänä 
ensimmäisenä sopimusvuotena saavuttamat säästöt sekä toimenpideohjelmiin liittynei-
den yritysten asettamat säästötavoitteet yhteensä vuodelle 2016. Eri toimenpide-
ohjelmiin liittyneet yritykset ovat edenneet sopimuksen toteuttamisessa hyvin eri vauhtia. 
Tasaisella säästövauhdilla neljännen vuoden jälkeen säästöistä olisi tullut saavuttaa 
44 %. Teknologiateollisuus on saavuttanut neljännen vuoden jälkeen jo noin 54 %  
säästötavoitteestaan. Yli kolmanneksen tavoitteesta ovat saavuttaneet myös kaupan ala 
sekä kemianteollisuus. Energiavaltaiselle teollisuudelle ei ole määritelty yhteistä säästö-
tavoitetta, vaan yritykset määrittävät itse säästötavoitteensa. Seuraavassa taulukossa 
näkyvä säästö verrattuna tavoitteeseen kuvaakin energiavaltaisen teollisuuden osalta 
vuosina 2008−2011 säästetyn energian osuutta energiavaltaisen teollisuuden yritysten 
raportoimasta energiankäytöstä vuonna 2011. 
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Taulukko 11 Teollisuuden ja palvelualan sopimusyritysten toteutettujen tehostamis-

investointien vaikutus energiatehokkuuteen vuosina 2008–2011 ja tulokset 

verrattuna yhteenlaskettuun tavoitteeseen. 
 

 
1) Sopimukseen liittyneiden yritysten liittymisvaiheessa ilmoittama säästötavoite yhteensä.  
2) Raportoiduilla toimenpiteillä saavutettu säästö verrattuna yritysten liittyessään ilmoittamaan säästötavoitteeseen 
3) 2,60 % on EVT-yritysten vuosina 2008-2011 säästetyn energian osuus EVT-yritysten raportoimasta energian-

käytöstä vuonna 2011 (120 163 GWh). 
4) Laskettu Tilastokeskuksen vuonna 2005 ESD:n piiriin kuuluvasta energiasta (vain keskisuuri teollisuus) 9 % 

 
 

4.1.1 Energiavaltainen teollisuus 

Aiemmin kuvatun mukaisesti energiavaltaisen teollisuuden yrityksille ei sopimuskauden 
alussa asetettu kaikille yhteistä säästötavoitetta, vaan yritykset asettavat tavoitteensa 
itse Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) käyttöönoton yhteydessä. Lähes kaikki yrityk-
set ovat olleet sopimuksessa mukana jo yli kaksi vuotta, joten tavoitteiden tulisi olla kai-
killa määritettynä vähintään yritystasolla ja mielellään myös toimipaikkatasolla.  

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman mukaan energiavaltaisen teolli-
suuden yhteinen tavoite tuli sopia vuonna 2010. Osapuolet päättivät jättää tavoitteen 
määrittämisen lepäämään ja odottamaan energiatehokkuusdirektiivin valmistumista.  

Tavoitteiden sijaan vuonna 2011 energiavaltaisen teollisuuden tuloksia on verrattu 
raportointivuoden energiankäyttöön. Neljän ensimmäisen sopimusvuoden lopussa ku-
mulatiivinen energiansäästö energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa oli 

Toimenpideohjelma

Säästötavoite 
sopimuskaudelle 

2008-2016 1)

Säästetty energia 
yhteensä 
2008-2011

Säästö 
verratttuna 
laskettuun 

tavoitteeseen 2)

Yhteensä
GWh

Yhteensä
GWh/a %

Teollisuus 

Energiavaltainen teollisuus (3 ei asetettu 3 339,8 2,78 %

Keskisuuri teollisuus

Elintarvike 222 70,6 31,7 %

Kemia 124 48,9 39,5 %

Muovi 44 9,1 20,7 %

Puutuote 287 61,1 21,3 %

Tekno 242 130,7 54,1 %

Yleinen teollisuus 50 5,6 11,3 %

Keskisuuri  yht. 969 326 33,6 %

Teollisuus yhteensä 3 665,7

Palveluala

Autoalan keskusliitto 0 0 0,0 %

Kaupan ala 122 42,9 35,1 %

Matkailu- ja ravintola-ala 61 6,7 11,0 %

Yleinen - palvelu 40 4,0 10,1 %

Palveluala yhteensä 223 53,7 24,0 %

Kaikki yhteensä 3 719,4

Energiapalveludirektiivin 
ESD piiriin kuuluva energia (teollisuus) 
(Tilastokeskus v 2005) 4) 1 660 326 19,6 %
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noin 3 340 GWh/a (Kuva 7). Lämmön ja polttoaineiden säästö on hieman laskenut kol-
men ensimmäisen sopimusvuoden tasosta vuonna 2011. Sähkön säästö on myös las-
kenut edellisestä raportointivuodesta takaisin kahden ensimmäisen vuoden tasolle. 
 
 

 
Kuva 7 Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten raportoimat sähkön, lämmön 

ja polttoaineiden säästöt vuosina 2008–2011. Pylväillä on esitetty vuosittain 
saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 

 
Energiavaltaisen teollisuuden vuosina 2008–2011 raportoimien toteutettujen ES- ja 
KAT-toimenpiteiden energiansäästövaikutus (3 340 GWh/a) on yhteensä noin 2,8 % 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä (sähkö, lämpö 
ja polttoaineet) vuonna 2011. Kun vuosittaisia energiavaltaisen teollisuuden säästöjä 
verrataan kyseisen vuoden energiavaltaisen teollisuuden raportoimiin energiankulutus-
lukuihin, on säästöosuus vaihdellut välillä 0,55 %−0,84 %. 

 
 

4.1.2 Keskisuuri teollisuus 

Toimenpideohjelmien mukaan keskisuuren teollisuuden kunkin toimialaliiton ohjeellinen 
energiansäästötavoite on 9 % liiton jäsenyritysten energiankäytöstä. Toimialan tavoit-
teen saavuttaminen edellyttää, että kukin sopimusjärjestelmään liittyvä yritys asettaa 
vähintään 9 % ohjeellisen energiansäästötavoitteen. Tässä raportissa ja toimiala-
kohtaisissa raporteissa toimialan tavoitteena on käytetty kuhunkin toimenpideohjelmaan 
liittyneiden yritysten yhteenlaskettua määrällistä energiansäästötavoitetta, koska jäsen-
yritysten energiankäyttöä ei tiedetä ja tavoitetta on siten muuten vaikea laskea. Määräl-
linen tavoite (GWh/a) muuttuu vuosittain riippuen siitä, montako uutta yritystä liittyy so-
pimukseen, mutta kokonaisuutena tavoitteen tulee olla vähintään 9 % liittymisasia-
kirjoissa ilmoitetusta energiankäytöstä.  

Keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin vuoden 2011 lopussa liittyneiden yri-
tysten liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu säästötavoite vuodeksi 2016 on 969 GWh/a. 
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Neljännen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoitteesta on toteutunut 326 GWh/a, 
joka vastaa 34 % tavoitteesta (Kuva 8, Kuva 9). 

 

 
Kuva 8 Keskisuuren teollisuuden tavoitteen toteutuma vuoden 2011 lopussa. 
 
 

 

Kuva 9 Keskisuuren teollisuuden raportoitu toteutettujen toimenpiteiden säästö-

vaikutus vuosina 2008–2011 vuosittain ja kumulatiivisesti sekä liittyneiden 

yritysten yhteenlaskettu säästötavoite vuoden 2016 lopussa (GWh/a).  
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Tasaisella säästövauhdilla, olisi neljännen sopimusvuoden loppuun mennessä tavoit-
teesta pitänyt saavuttaa 431 GWh/a. Toimialaliitoista vain teknologiateollisuus on yltänyt 
keskimääräiseen vuosittaiseen säästövauhtiin, jolla liittymisvaiheessa asetettu energian-
säästötavoite (GWh/a) saavutettaisiin vuonna 2016. Toimialakohtaisista tavoitteista on 
vuoden 2011 loppuun mennessä toimialasta riippuen saavutettu noin 11–54 %. Kuvassa 
(Kuva 10) on piirretty yhtenäisellä viivalla neljän ensimmäisen sopimusvuoden toimiala-
kohtaiset toteutuneet säästöt sekä katkoviivalla suunta, joka tulisi toteutua jatkossa, jotta 
asetetut tavoitteet saavutettaisiin vuoteen 2016 mennessä. Kuvasta havaitaan, että 
muiden kuin teknologiateollisuuden säästötahdin pitäisi kiristyä tulevina vuosina, jotta 
tavoitteet saavutettaisiin. Myös teknologiateollisuudessa on jatkossakin aktiivisesti huo-
lehdittava, ettei uusien säätötoimenpiteiden kartoittamisessa toteuttamisessa tule not-
kahduksia. 
 
 

 
 

Kuva 10 Keskisuuren teollisuuden eri toimenpideohjelmissa raportoitu toteutettujen 

toimenpiteiden säästövaikutus vuosina 2008–2011. Jo saavutettu säästö on 

kuvattu yhtenäisellä viivalla. Katkoviivalla on kuvattu vaadittava säästövauhti, 

mikäli säästöt kertyvät vuodesta 2011 eteenpäin tasaisesti sopimuskauden 

loppuun asti. 
 

4.1.3 Palveluala 

Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten yhteenlaskettu säästötavoite vuo-
delle 2016 on 223 GWh/a, josta liittyneet yritykset ovat toteuttaneet neljän ensimmäisen 
sopimusvuoden aikana 60 GWh/a. Tämä vastaa 27 % palvelualan toimenpideohjelmiin 
liittyneiden yritysten yhteisestä tavoitteesta. Erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla sekä 
yleisen palvelualan toimenpideohjelmassa energiatehokkuustyön tulokset alkavat vasta 
pikkuhiljaa näkyä (Kuva 11, Kuva 12).  
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Kuva 11 Palvelualan tavoitteen toteutuma vuoden kolmen ensimmäisen sopimus-

vuoden 2011 lopussa. 

 
 

 
 

Kuva 12 Palvelualan raportoitu toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus vuosina 

2008–2011 vuosittain ja kumulatiivisesti sekä liittyneiden yritysten yhteen-

laskettu säästötavoite vuoden 2016 lopussa (GWh/a). 
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4.2 Energia-ala 

4.2.1 Energiantuotanto 

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten tavoitteena on toteuttaa 
energiankäytön tehostamistoimia, joilla parannetaan primäärienergiankäytön tehokkuut-
ta ja energiatuotannon kokonaishyötysuhdetta. Toimenpideohjelman ohjeellinen tavoite 
on saavuttaa sopimusyrityksissä kokonaisuutena vuoteen 2016 mennessä 1 000 GWh:n 
primäärienergiankäytön säästö ja 1 000 GWh:n sähköntuotannon tehostuminen sähkö-
energiaksi laskettuna verrattuna kehitykseen ilman näitä uusia toimia. Vuoden 2011 
loppuun mennessä sähköntuotannon tehostumisen tavoitteesta oli toteutunut 78 % 
(778 GWh) ja primäärienergian säästöstä 67 % (668 GWh) edellyttäen, että toimen-
piteiden säästövaikutus on voimassa vielä vuoden 2016 lopussa (Kuva 13, Taulukko 12). 

 

 

 

 

Kuva 13 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähköntuotannon tehos-

tumisen ja primäärienergiankäytön säästöt vuosina 2008–2011. Pylväillä on 

esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen  

vuosisäästö. 
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Taulukko 12 Tavoitteiden toteutuminen energiantuotannon toimenpideohjelman  

sopimusyrityksissä raportointivuonna 2011. 

 

 

 

 

4.2.2 Energiapalvelut 

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa liittyneissä yrityksissä 
energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka johtavat 150 GWh/a sähkönsäästöön sekä 
150 GWh/a primäärienergian käytön tehostamiseen vuoteen 2016 mennessä verrattuna 
tilanteeseen ilman näitä uusia toimia. Sähkönsäästöt voivat näkyä sähkön siirto- ja jake-
luhäviöiden tai kaukolämmön tuotannon ja siirron sähkönkulutuksen vähenemisessä. 
Primäärienergian käyttöä voidaan tehostaa pienentämällä kaukolämmön jakeluhäviöitä 
tai erillistuotannon polttoaine-energian kulutusta tehostamalla. Lisäksi Energiapalvelui-
den sopimusyrityksillä on velvoitteita liittyen asiakkaille tarjottaviin energiapalveluihin, 
joiden tavoitteena on edesauttaa ohjeellisen 9 % energiansäästötavoitteen saavuttamis-
ta asiakaskunnassa. Näitä toimia ei ole käsitelty tässä yhteenvetoraportissa. 

Kuvassa (Kuva 14) on esitetty vain energiansäästösyistä tehtyjen toimenpiteiden 
(ES- ja KAT-toimenpiteet) toteutunut energiansäästövaikutus neljän ensimmäisen  
sopimusvuoden ajalta. Vuoden 2011 lopussa sähkö oli säästetty 11,9 GWh ja lämpöä ja 
polttoaineita 13,1 GWh. Jos pelkkien ES- ja KAT-toimenpiteiden säästövaikutus otetaan 
huomioon, olisi energiapalveluiden toimenpideohjelman säästötavoitteesta saavutettu 
sähkön osalta 7,9 % ja lämmön ja polttoaineiden osalta 8,8 %. 
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Kuva 14 Sähkön jakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat omaa energian-

käyttöä koskevat energiansäästötoimenpiteiden (ES + KAT) säästöt vuosina 

2008–2011. Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yh-

dysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. 
 
Kun otetaan huomioon sekä varsinaisten energiansäästötoimenpiteiden (ES- ja KAT-
toimenpiteet) että muiden toimenpiteiden (MI-toimenpiteet) energiansäästövaikutus, 
toteutettiin neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana sähkön säästötavoitteesta 54 % 
(noin 81 GWh/a) ja lämmön sekä polttoaineiden säästötavoitteesta 33 % 
(noin 49 GWh/a) edellyttäen, että säästötoimenpiteiden säästövaikutus on voimassa 
vielä vuoden 2016 lopussa (Taulukko 13).  
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Taulukko 13 Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat säästöt vuosina 

2008–2011 ja niiden osuus kokonaistavoitteesta koko sopimuskaudelle. 

Säästötavoitteen seurannassa (%) on otettu ES ja KAT toimenpiteiden lisäk-

si huomioon myös ns. MI-toimenpiteet. 
 

Energiapalvelujen toimenpideohjelma Energia 

  Sähkö 
Yhteensä  
lämpö+pa 

  GWh/a GWh/a 

Tehostamistavoite vuodelle 2016 150 150 
 
Energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 
Raportoitu toteutettu säästö (KAT+ES-toimet)  

    vuonna 2008–2011  11,9 13,1 

Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet
    Raportoitu toteutettu säästö (MI) 
    vuonna 2008–2011 68,7 36,3 

Kaikki yhteensä (KAT+ES+MI ) 80,6 49,4 

Osuus tehostamistavoitteesta (%) 54 % 33 % 
   

pa = polttoaineet 
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5 Jatkuvan parantamisen toimenpiteet 

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 
 

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

Energiavaltaisen teollisuuden sekä energiantuotannon toimenpideohjelmissa jatku-
van parantamisen näkökohdat toteutetaan ottamalla käyttöön Energiatehokkuus-
järjestelmä (ETJ). Pääosassa yrityksiä ja toimipaikkoja tämä tarkoittaa käytännössä 
energia-asioiden liittämistä yrityksen olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Tämän 
tulee toimenpideohjelman velvoitteiden mukaan tapahtua 12 kuukauden kuluessa  
sopimusjärjestelmään liittymisestä. 24 kuukauden kuluessa tulee varmistaa johdon kat-
selmuksella, että yritys on ottanut käytännön toimissaan huomioon energiatehokkuuden 
jatkuvan parantamisen näkökulmat Energiatehokkuusjärjestelmässä kuvatulla tavalla. 
ETJ:n käyttöönotto on vapaaehtoista keskisuuren teollisuuden ja palvelualan toimen-
pideohjelmiin liittyneille yrityksille. 

Energiatehokkuussopimuksen mukaan toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten tu-
lee 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  
kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Muille 
jatkuvan parantamisen velvoitteille ei ole määritelty toteuttamisaikataulua. 

Yritysten sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan kaikkien toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden perusteella. Energia-
tehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa seurataan näin myös jatkuvan parantamisen 
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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. 

Yritykset toteuttavat vaihtelevasti energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen  
sopimusvelvoitteita. Osa yrityksistä on jo jakanut energiatehokkuustyön vastuut, laatinut 
energia-tehokkuuden tehostamissuunnitelman, järjestänyt koulutusta henkilökunnalleen 
sekä laatinut hankinta- ja suunnitteluohjeistuksen. Kuitenkin suuri osa toimipaikoista, 
jotka ovat olleet sopimuksessa mukana jo vähintään vuoden, ovat ole määritelleet  
energiatehokkuuden vastuita. Vielä enemmän puutteita on energiatehokkuuden  
tehostamissuunnitelman laatimisessa. Toimenpideohjelmien vuosiraporteissa on tar-
kemmin kuvattu kunkin toimialan tilanne jatkuvan parantamisen toimenpiteiden suhteen. 
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6 Kehitysideat 

Yrityksillä on vuosiraportoinnin yhteydessä mahdollisuus tuoda esille energiatehokkuutta 
parantavia kehitys- ja tutkimusideoita, joita yritys ei yksin tulisi toteuttamaan. Motiva 
kokoaa ideat ja kartoittaa muiden yritysten ja tahojen kiinnostuksen esitettyihin aiheisiin 
mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

Vain muutamat yritykset ovat tehneet kehitysehdotuksia. Esitettyjä ehdotuksia on 
käsitelty kunkin toimialan ohjausryhmien kokouksissa ja energiavaltaisen teollisuuden ja 
energiantuotannon ns. jatkuvan parantamisen työryhmän (JaPa) kokouksissa. Niissä on 
sovittu, miten aiheita viedään eteenpäin. Esitetyt kehitysideat löytyvät toimialakohtaisista 
vuosiraporteista. 
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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-yrityksille1 
tuki on 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteistöihin kohdistuvissa 
katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teollisuuden katselmusmalleja 
käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perusteella. Vastaavasti kauko-
lämpökatselmuksissa tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy verkossa myydyn 
energian ja voimalaitosten energia-analyyseissä voimalaitoksen vuotuisen polttoaine-
käytön perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleis-
ohjeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden 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 Myönnetty energiakatselmustuki elinkeinoelämän sopimusyrityksille 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset käynnistivät yhteensä 
vuonna 2011 lukumääräisesti selvästi vähemmän energiakatselmuksia kuin edellisenä 
vuonna, mutta energiakatselmustuella mitattuna volyymi sen sijaan nousi koko sopimus-
kauden korkeimmalle tasolle tähän mennessä. 

Tuen kasvu selittyy energiavaltaisessa teollisuudessa käynnistyneellä useammalla 
suurella hankkeella, vaikka käynnistyneiden katselmuskohteiden lukumäärä lähes puolit-
tuikin edellisestä vuodesta. Muissa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen  
toimenpideohjelmissa (energia-ala, keskisuuri teollisuus, yksityinen palveluala) sekä 
käynnistyneiden kohteiden lukumäärä että myönnetty katselmustuki laskivat selvästi 
vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Keskisuuressa teollisuudessa oli kuitenkin 
suurta vaihtelua toimenpideohjelmittain. Poikkeuksena muista toimenpideohjelmista 
kemianteollisuudessa sekä katselmustukea saaneiden hankkeiden lukumäärä että niille 
myönnetty tuki kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta. Vastaava poikkeus oli myös 
energiapalvelujen toimenpideohjelmassa, jossa sekä käynnistyneiden katselmusten 
lukumäärä että myönnetty tuki kasvoivat edellisestä vuodesta. Toisaalta edellisenä 
vuonna oli käynnistynyt vain yksi hyvin pieni hanke. 

Vuonna 2011 elinkeinoelämän toimenpideohjelmissa käynnistyi yhteensä 63 han-
ketta, mikä oli lähes kolmannes vähemmän kuin vuonna 2010. Vastaavasti näihin liitty-
vien katselmuskohteiden määrä laski lähes puoleen (54 %). Myönnetty energia-
katselmustuki oli sen sijan korkeampi kuin aiemmin sopimuskaudella (1,90 milj. euroa), 
joka johtuu siis energiavaltaisen teollisuuden suurista hankkeista ja sen vuonna 2011 
merkittävän suuresta osuudesta koko elinkeinoelämälle myönnetystä katselmustuesta. 

                                                 
1 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työnteki-
jää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 
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Vuonna 2011 energiavaltaisien teollisuuden osuus elinkeinoelämän sopimusyrityksille 
myönnetystä energiakatselmustuesta oli 70 %, kun se aiempina vuosina on ollut noin 
neljännes.  

Elinkeinoelämän sopimusyrityksille myönnetty energiakatselmustuki kattoi 91 % 
kaikille elinkeinoelämän yrityksille vuonna 2011 myönnetystä energiakatselmustuesta 
(2,08 milj. euroa). Vastaavasti osuus elinkeinoelämän yrityksille kaikkiaan vuonna 2011 
käynnistetyistä hankkeista (94 hanketta) oli 57 % ja energiakatselmuksista (117 kohdet-
ta) 54 %. Edellä näkyvä suuri ero katselmushankkeiden ja -kohteiden lukumäärän ja 
myönnetyn tuen välillä liittyy pääosin siihen, että yksityisen palvelusektorin energia-
katselmuksista vain noin puolet on sopimusyritysten käynnistämiä ja ko. katselmukset 
ovat tuella mitattuna melko pieniä verrattuna muiden elinkeinoelämän sopimusyritysten  
energiakatselmuksiin ja -analyyseihin.  

 

Kuva 15 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin 

liittyneiden yritysten käynnistämien energiakatselmuskohteiden lukumäärä 

ja niihin myönnetty energiakatselmustuki vuosittain 2008−2011. 
 

Elinkeinoelämän eri toimenpideohjelmille sekä koko sopimusalalle yhteensä myönnetty 
energiakatselmustuki sekä käynnistyneiden hankkeiden ja niiden sisältämien energia-
katselmusten lukumäärä ja katselmuskustannukset vuonna 2011 on esitetty taulukossa 
(Taulukko 14). Taulukko 15 sisältää vastaavat tiedot koko sopimuskaudelta 2008−2011.  
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Taulukko 14 Energiakatselmustuki elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri  

toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten katselmushankkeisiin vuonna 2011. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet 
Hankkeiden

kustannukset
Hankkeiden

TEM tuki 

    lkm lkm euroa euroa 
            

  Elintarviketeollisuus 7 7 258 990 110 350
  Kemianteollisuus 5 6 231 270 92 500
  Muoviteollisuus 1 1 12 650 6 320
  Puutuoteteollisuus 2 2 107 000 42 800
  Teknologiateollisuus 10 10 283 634 116 670
  Yleinen - teollisuus 0 0 0 0
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 25 26 893 544 368 640

  Energiavaltainen teollisuus 9 9 3 301 200 1 321 730
2011 Teollisuus, sopimusyritykset yht. 34 35 4 194 744 1 690 370

  Autoala 0 0 0 0
  Kaupan ala 2 2 28 700 11 480
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 7 11 90 610 39 190
  Yleinen - palvelu 3 3 79 160 33 195
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 12 16 198 470 83 865
  Energiapalvelut 2 6 29 430 13 000
  Energiantuotanto 6 6 277 590 111 030

  Energia-alan sopimusyritykset yht. 8 12 307 020 124 030
  Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 54 63 4 700 234 1 898 265
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 7 9 208 110 83 210

  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0

  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 33 45 253 528 101 378

  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 0 0 0 0

  Elinkeinoelämä muut kuin sopimusyritykset yht. 40 54 461 638 184 588

  Elinkeinoelämä kaikki yhteensä 94 117 5 161 872 2 082 853
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Taulukko 15 Energiakatselmustuki elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri  

toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten katselmushankkeisiin yhteensä  

koko sopimuskaudella 2008–2011. 

Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet 
Hankkeiden 

kustannukset 
Hankkeiden

TEM tuki 

    lkm lkm euroa euroa 
            

  Elintarviketeollisuus 29 38 1 573 959 648 800
  Kemianteollisuus 22 23 783 625 314 400
  Muoviteollisuus 13 13 253 640 102 690
  Puutuoteteollisuus 12 12 510 350 204 800
  Teknologiateollisuus 56 72 1 833 970 743 102
  Yleinen - teollisuus 7 16 277 501 110 990
  Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 139 174 5 233 045 2 124 782

Yhteensä Energiavaltainen teollisuus 48 58 5 723 511 2 295 737
2008–2011 Teollisuus, sopimusyritykset yht. 187 232 10 956 556 4 420 519

  Autoala 0 0 0 0
  Kaupan ala 6 18 196 720 78 680
  Matkailu- ja ravintolapalvelut 54 80 574 597 248 152
  Yleinen - palvelu 20 29 292 322 118 455
  Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht. 80 127 1 063 639 445 287
  Energiapalvelut 5 11 69 010 28 820
  Energiantuotanto 32 47 2 070 591 850 830

  Energia-alan sopimusyritykset yht. 37 58 2 139 601 879 650
  Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 304 417 14 159 796 5 745 456
  Keskisuuri teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 31 39 803 691 324 164

  Energiavalt. teollisuus, muut kuin sopimusyritykset 4 4 156 300 62 520

  Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht. 134 157 953 328 381 910

  Energia-ala, muut kuin sopimusyritykset 2 2 141 920 56 760

  Elinkeinoelämä muut kuin sopimusyritykset yht. 171 202 2 055 239 825 354

  Elinkeinoelämä kaikki yht. 475 619 16 215 035 6 570 810
         

 

Vaikka katselmustukea myönnettiin elinkeinoelämän sopimusyrityksille yhteensä vuonna 
2011 selvästi enemmän kuin minään aikaisempana sopimusvuotena (Kuva 15), vaihteli 
tilanne kuitenkin toimenpideohjelmittain. Suurimmassa osassa toimenpideohjelmia sekä 
tuettujen katselmusten lukumäärä että katselmuksille myönnetyn tuen määrä laskivat 
edellisestä vuodesta (Kuva 16).  

Vuonna 2011 katselmustoiminta vilkastui vain kemianteollisuuden ja energia-
palvelujen toimenpideohjelmissa kun tarkastellaan sekä katselmuskohteiden lukumää-
rällä että niille myönnetyn tuen määrää. Energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksille 
myönnetty katselmustuki kasvoi selvästi, kuten jo edellä on kuvattu, mutta katselmus-
kohteita oli silti selvästi edellistä vuotta vähemmän.  

Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää laskua käynnistyneissä katselmuksissa 
vuonna 2011 oli käytännössä kaikkien muiden kuin edellä mainitussa toimenpide-
ohjelmissa (Kuva 16). Tämä näkyi lähes vastaavasti ko. alueille myönnetyissä katselmus-
tuissa (Kuva 17). 
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Kuva 16 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin 

liittyneiden yritysten käynnistämien energiakatselmuskohteiden lukumäärä 

vuosittain sopimuskaudella 2008−2011. 

 

 

 

Kuva 17 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin 

liittyneiden yritysten energiankatselmuskohteille myönnetty katselmustuki 

vuosittain sopimuskaudella 2008−2011. 
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Ensimmäistä kertaa vuonna 2011 suurin osa elinkeinoelämän energiatehokkuus-
sopimuksen sopimusyrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta (1,90 milj. euroa) ei 
kohdistunut keskisuuren teollisuuden hankkeille vaan energiavaltaiseen teollisuuteen. 
Keskisuuren teollisuuden hankkeille myönnetyn tuen (0,37 milj. euroa) määrä oli noin 
puolet edellisestä vuodesta ja katselmuskohteiden lukumääräkin lähes puolittui edelli-
seen vuoteen verrattuna. Lukumääräisesti energiakatselmuksia käynnistyi kuitenkin 
edelleen eniten keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmissa (Kuva 18).  

Vuonna 2011 sekä elintarviketeollisuuden että teknologiateollisuuden osuus koko 
keskisuurelle teollisuudelle myönnetystä tuesta oli vajaa kolmannes ja kemian-
teollisuuden osuus noin neljännes. Muiden keskisuuren teollisuuden toimenpide-
ohjelmien alueille myönnetyn tuen osuus keskisuuren teollisuuden sopimustoimintaan 
liittyville hankkeille myönnetystä tuesta vaihteli välillä 0 %−12 %.  

Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille vuonna 2011 myönnetty  
energiakatselmustuki (0,084 milj. euroa) kattoi vain 4 % koko elinkeinoelämälle myönne-
tystä tuesta vuonna 2011. Lukumääräisesti eniten katselmuksia käynnistyi palvelualalla 
matkailu ja ravintolapalvelujen toimenpideohjelmassa, kun taas kaupan alalla ja palvelu-
alan yleisessä toimenpideohjelmassa käynnistyi vain muutama katselmus.  

 
 

 
 

Kuva 18 Vuonna 2011 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-

ohjelmiin liittyneiden yritysten käynnistämille energiakatselmuksille myönne-

tyn katselmustuen ja tukea saaneiden katselmuskohteiden lukumäärän jakau-

tuminen eri toiminta-alueille. 

 

Verrattaessa koko sopimuskaudella (2008–2011) myönnettyä energiakatselmustukea 
vuonna 2011 myönnettyyn katselmustukeen on sen jakautumisessa toimenpide-
ohjelmittain merkittävä ero. Katselmuskohteiden lukumäärissä vastaavaa suurta eroa 
vuoden 2011 käynnistyneiden katselmusten ja koko sopimuskauden toteutuman välillä 
ei toimenpideohjelmien välillä sen sijaan ole (Kuva 18, Kuva 19). 
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Kuva 19 Sopimuskaudella (2008–2011) elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 

eri toimenpideohjelmiin liittyneiden yritysten käynnistämille energiakatsel-

muksille myönnetyn katselmustuen ja tukea saaneiden katselmuskohteiden 

lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 

 

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 säästö-
investointien toteuttamiseen oli vuonna 2011 enimmillään 25 % (vuonna 2012 20 %) ja 
se myönnetään vain sille osuudelle investoinnista, joka on energiansäästöön aikaan-
saamiseksi välttämätön. Päästökauppasektorin kohteille ei tukea myönnetä tavanomai-
sen tekniikan hankkeille, joilla on suora vaikutus hakijan kasvihuonekaasupäästöihin. 

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  
energiatehokkuussopimusjärjestelmään eli käytännössä enimmillään 30 % (vuonna 
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  
urakkasopimus on allekirjoitettu tai päälaitteista on tehty sitova tilaus. 
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TEM määrittää vuosittain investointituen tasot. 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 liitty-
viä rajoituksia. Tuettavan hankkeen koko voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 3 miljoo-
naan euroa ja tuki voi maksimissaan olla 500 000 euroa.  

Vuoden 2013 energiatuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 
 

7.2.2 Myönnetty investointituki elinkeinoelämän sopimusyrityksille 

Vuonna 2011 elinkeinoelämän sopimukseen liittyneissä yrityksissä investointitukea saa-
neiden hankkeiden määrä edelleen tuplaantui edellisestä vuodesta. 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin liittyneet yri-
tykset käynnistivät vuonna 2011 yhteensä 110 TEM:n energiansäästötoimenpiteisiin 
suunnattua investointitukea saanutta hanketta. Näille hankkeille yhteensä myönnetty 
tuki on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna, joka sekin oli ollut selvästi 
aiempia vuosia suurempi (Kuva 20). 
 

 

Kuva 20 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneille yrityksille myönnetty investointituki ja tukea saaneiden hankkeiden 

lukumäärä vuosittain 2008−2011.  

 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 16) on esitetty elinkeinoelämän eri toimenpide-
ohjelmille yhteensä sekä eri sektoreille (keskisuuri teollisuus, teollisuus yhteensä, yksi-
tyinen palveluala sekä energia-ala) yhteensä myönnetyn investointituen määrä sekä 
käynnistyneiden hankkeiden lukumäärä sekä vuonna 2011 että koko sopimuskaudella 
yhteensä (2008−2011). 

Taulukossa näkyvää myönnettyä tukea vastaavat investoinnit ovat vuonna 2011  
tukihakemusten perusteella olleet yhteensä lähes 73 milj. euroa. Investoinneista 75 % 
(55,5 milj. euroa) kohdistui teollisuuden toimenpideohjelmiin. Energiavaltaisen teollisuu-
den toimenpideohjelmaan liittyneiden osuus näistä teollisuuden tukea saaneiden hank-
keiden investoinneista oli 44,3 milj. euroa. ja keskisuuren teollisuuden toimenpide-
ohjelmiin liittyneiden 11,2 milj. euroa. Yksityiselle palvelualalle ja energia-alalle myönnet-
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tyä tukea vastaavat investoinnit olivat yhteensä noin 17,4 milj. euroa, josta yksityisen 
palvelualan osuus vuonna 2011 oli 4,6 milj. euroa ja energia-alan 12,9 milj. euroa.  

 

Taulukko 16 Investointituet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-

ohjelmiin liittyneiden yritysten energiatehokkuushankkeisiin vuonna 2011 se-

kä yhteensä koko sopimuskaudella 2008–2011. 

Sopimusalue 2011 2008–2011 
yhteensä 

  Hankkeet
Investointi- 

tuki Hankkeet 
Investointi-

tuki 

  lkm euroa lkm euroa 
          

Elintarviketeollisuus 8 899 400 15 1 560 730

Kemianteollisuus 3 103 750 6 3 646 000

Muoviteollisuus 4 148 020 14 520 860

Puutuoteteollisuus 3 311 000 5 389 700

Teknologiateollisuus 19 1 139 940 40 1 996 981

Yleinen - teollisuus 2 148 200 6 476 920

Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset yht. 39 2 750 310 86 8 591 191

Energiavaltainen teollisuus 23 10 485 020 51 16 014 278

Teollisuus, sopimusyritykset yht. 62 13 235 330 137 24 605 469

Autoala 1 7 400 1 7 400

Kaupan ala 16 291 827 25 1 421 118

Matkailu- ja ravintolapalvelut 8 584 130 14 736 080

Yleinen - palvelu 9 356 210 18 843 347

Yksityinen palveluala, sopimusyrit. yht. 34 1 239 567 58 3 007 945

Energiapalvelut 5 282 450 7 358 200

Energiantuotanto 9 2 364 470 19 3 122 155

Energia-alan sopimusyritykset yht. 14 2 646 920 26 3 480 355

Elinkeinoelämä sopimusyritykset yht. 110 17 121 817 221 31 093 769
       

 
Kaikissa toimenpideohjelmissa – keskisuuri teollisuus, teollisuus yhteensä, yksityinen 
palveluala sekä energia-ala – investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärä kasvoi 
vuonna 2011 edellisestä vuodesta. Keskisuuressa teollisuudessa ja palvelualalla,  
muoviteollisuutta ja matkailu- ja ravintolapalveluja lukuun ottamatta, käynnistyneiden 
investointitukea saaneiden hankkeiden lukumäärä kasvoi (Kuva 21).  

Elinkeinoelämän investointitukea vuonna 2011 saaneiden hankkeiden määrä on 
puolet koko sopimuskaudella 2008−2011 tuettujen hankkeiden määrästä ja vähän yli 
puolet ko. hankkeille myönnetystä tuesta.  

Merkittävimmin hankkeiden lukumäärä nousi energiantuotannon, yleisen palvelualan, 
teknologiateollisuuden ja elintarvikealan toimenpideohjelmissa. Käynnistyneitä tukea saanei-
ta hankkeita oli edellistä vuotta enemmän myös energiavaltaisen teollisuuden, kemian-
teollisuuden, puutuoteteollisuuden ja kaupan alan toimenpideohjelmien alueilla.  

Tuella mitattuna ainoastaan muoviteollisuuden ja kemian teollisuuden hankkeisiin 
myönnetty investointituki laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, kemian-
teollisuuden osalta erittäin paljon. Toisaalta vuonna 2010 oli kemianteollisuudessa ollut 
yksi erittäin suuri hanke, joka nosti ko. alueen tuen edellisenä vuonna merkittävän suu-
reksi (Kuva 22). 
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Energiavaltaisen teollisuuden osuus (10,5 milj. euroa) elinkeinoelämän energia-
tehokkuussopimukseen liittyneille myönnetystä tuesta vuonna 2011 oli useimpien aiem-
pien vuosien tapaan jälleen merkittävä (61 %). Vastaavasti energiantuotannon toimen-
pideohjelmaan liittyneille vuonna 2011 myönnetyn tuen (2,4 milj. euroa) osuus oli 14 %, 
muille toiminta-alueille myönnetyn tuen vaihdellessa 1–7 %:n välillä.  

Kaikissa toimenpideohjelmissa on sopimuskaudella 2008−2011 käynnistynyt vähin-
tään yksi tukea saanut energiansäästöhanke. (Kuva 21, Kuva 22) 

 

 

Kuva 21 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneiden yritysten investointitukea saaneiden energiatehokkuushankkeiden 

lukumäärä vuosittain sopimuskaudella 2008−2011. 
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Kuva 22 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpideohjelmiin  

liittyneiden yritysten energiatehokkuushankkeille myönnetty investointituki 

vuosittain sopimuskaudella 2008−2011. 

 

Vuonna 2011 myönnetyn investointituen jakautuminen eri toiminta-alueille (Kuva 23) ero-
aa merkittävästi edellisestä vuodesta ja se vaikuttaa selvästi myös koko sopimus-
kaudella 2008–2011 myönnetyn investointituen jakautumiseen eri toiminta-alueille  
(Kuva 24).  

Vuonna 2010 elinkeinoelämän hankkeille myönnetystä tuesta suuntautui lähes sa-
man verran keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin kuin energiavaltaisen teolli-
suuden toimenpideohjelmaan. Vuonna 2011 taas energiavaltaisen teollisuuden hank-
keille myönnetty investointituki oli lähes nelinkertainen keskisuuren teollisuuden hank-
keisiin verrattuna. Teollisuuden hankkeiden osuus kaikille elinkeinoelämän sopimus-
yrityksille myönnetystä investointituesta vuonna 2011 oli 77 %, kun se edellisenä vuon-
na oli yli 90 %. Vastaavasti energia-alan osuus sopimuskaudella myönnetystä investoin-
tituesta kasvoi merkittävästi, 11 %-yksikköä, edellisestä vuodesta. Teollisuuden osuus 
investointitukea saaneiden hakkeiden lukumäärästä on selvästi myönnettyä tukea pie-
nempi (56 %), koska teollisuuden hankkeet ovat pääsääntöisesti palvelualan hankkeita 
suurempia. (Kuva 23) 
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Kuva 23 Vuonna 2011 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen eri toimenpide-

ohjelmiin liittyneille yrityksille myönnetyn investointituen ja tukea saaneiden 

hankkeiden lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 

 
Verrattuna vuonna 2011 elinkeinoelämän energiatehokkuushankkeille myönnettyä  
investointitukea koko sopimuskaudella 2008–2011 myönnettyyn investointitukeen oli 
teollisuuden osuus (77 %) edellisestä vuodesta poiketen pienempi kuin koko sopimus-
kaudella myönnetyn tuen osuus (80 %). Sama pätee myös hankkeiden lukumäärään. 
(Kuva 24) 

Energiavaltaisen teollisuuden osuus koko sopimuskaudella 2008−2011 myönnetys-
tä investointituesta kasvoi edellisen vuoden vastaavasta arvosta 12 %-yksikköä ja vas-
taavasti keskisuuren teollisuuden osuus laski 14 %-yksikköä. Myös energia-alan ja  
palvelualan osuudet nousivat jonkin verran myönnetyllä tuella mitattuna ja palvelualalla 
myös tukea saaneiden hankkeiden lukumäärällä mitattuna.  
  

Investointitukikohteiden 
lukumäärä yht. 110
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yht. 17,12 milj. eur
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Kuva 24 Sopimuskaudella 2008–2011 elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 

eri toimenpideohjelmiin liittyneille yrityksille myönnetyn investointituen ja  

tukea saaneiden hankkeiden lukumäärän jakautuminen eri toiminta-alueille. 

 

Edellä esitetty koski elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille 
energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön myönnettyä investointitukea.  

Sen lisäksi sopimusyrityksille vuonna 2011 myönnettiin uusiutuvan energiankäytön 
lisäämiseen investointitukea 16 hankkeeseen yhteensä 2,6 milj. euroa. Hankkeista kol-
me (0,05 milj. euroa) oli keskisuuren teollisuuden, kaksi (0,57 milj. euroa) energia-
valtaisen teollisuuden, kolme (0,21 milj. euroa) yksityisen palvelualan ja kahdeksan 
(1,8 milj. euroa) energia-alan sopimusyritysten hankkeita. Vuonna 2011 myönnettyjä 
uusiutuvan energian tukia vastaavat investoinnit olivat yhteensä noin 13,7 milj. euroa.  

Vuosina 2009−2011 on uusiutuvan energian tukea myönnetty sopimusyrityksille yh-
teensä 8,5 milj. euroa ja sitä vastaavat investoinnit ovat olleet noin 43,3 milj. euroa 
(vuoden 2008 tietoa ei ole käytössä). Kaudella 2009−2011 elinkeinoelämän sopimus-
yrityksille myönnetystä uusiutuvan energian investointituesta valtaosa (88 %) on myön-
netty energia-alalle, 7 % energiavaltaisen teollisuuden sopimusyrityksille ja loput yh-
teensä hieman noin 5 % keskisuuren teollisuuden (2 %) ja palvelualan (3 %) sopimus-
yrityksille. 

  
 

Investointitukikohteiden 
lukumäärä yht. 221

Investointituki 
yht. 31,09 milj. eur
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8 Yhteenveto 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus kattoi neljän ensimmäisen sopimusvuoden 
jälkeen yli 80 % teollisuuden energiankulutuksesta (vuoden 2011 lopussa). Lähes kaikki 
energiavaltaisen teollisuuden yritykset olivat liittyneet sopimukseen jo ensimmäisen  
sopimusvuoden lopussa. Keskisuuren teollisuuden toimialaliitoista elintarviketeollisuus 
ja kemianteollisuus ovat saavuttaneet 60 % kattavuustavoitteensa. Muilla keskisuuren 
teollisuuden toimenpideohjelmilla sekä palvelualan toimenpideohjelmilla on vielä matkaa 
kattavuustavoitteisiinsa. Energiantuotanto on selvästi ylittänyt 80 % kattavuustavoitteen-
sa sähköntuotannon osalta ja kattavuus lämmön tuotannon osalta oli 77 %. Energia-
palvelut ovat myös saavuttaneet tavoitteensa kattaa sopimustoiminnalla 80 % loppu-
asiakkaille siirrettävästä sähköstä sekä myytävästä sähköstä ja kaukolämmöstä. Sopi-
musta ei enää ole enää vuonna 2011 aktiivisesti markkinoitu, vaan on keskitytty sopi-
muksen toimeenpanon tukeen. 

Vuosiraportointi sujui hyvin. Lähes kaikilla toimialoilla raportointiaste oli lähes 
100 %. Sopimuksen seurantajärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisella tavalla ja sitä 
parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityksiä pyritään opastamaan mahdolli-
suuksien mukaan raportoinnissa.  

Vaikka raportointiaste on ollut erinomainen, on energiavaltaista teollisuutta ja  
kemianteollisuutta lukuun ottamatta vielä noin puolet toimipaikoista sellaisia, jotka eivät 
ole raportoineet vuoden 2011 loppuun mennessä yhtään toteutettua toimenpidettä.  
Toimenpiteitä raportoimattomien toimipaikkojen osuudet vaihtelevat 43 % ja 68 % välillä 
toimenpideohjelmasta riippuen. Energiavaltaisella teollisuudella ja kemianteollisuudella 
toimenpiteitä raportoimattomia toimipaikkoja on noin neljännes kaikista toimipaikoista. 
Vuonna 2012 keskisuuren teollisuuden ja palvelualan toimipaikkoihin otettiin yhteyttä 
kirjeitse ja puhelimitse passiivisten toimipaikkojen aktivoimiseksi.  

Energiavaltaisen teollisuuden vuosina 2008–2011 raportoimien toteutettujen ES- ja 
KAT-toimenpiteiden energiansäästövaikutus (3 340 GWh/a) on yhteensä noin 2,8 % 
energiavaltaisen teollisuuden sopimusyritysten kokonaisenergiankäytöstä (sähkö, lämpö 
ja polttoaineet) vuonna 2011. Energiavaltaisen teollisuuden säästöt ovat vaihdelleet 
vuosittain 0,55–0,84 % välillä verrattaessa säästöjä energiavaltaisen teollisuuden rapor-
toimaan kokonaisenergiankulutuksen kyseisenä vuonna. Energiatehokkuusjärjestelmä 
on käyttöönotossa energiavaltaisen teollisuuden lähes kaikilla (97 %) sopimustoimi-
paikoilla. Jatkuvan parantamisen (JaPa) -työryhmä jatkaa edelleen työtään ja vie  
kehitysideoita eteenpäin energiavaltaisen teollisuuden ja energiantuotannon toimialoilla.  

Keskisuuren teollisuuden tulokset, teknologiateollisuutta lukuun ottamatta, eivät ole 
vielä riittäviä, jotta 9 %:n säästötavoitteeseen päästäisiin vuonna 2016. Toisaalta  
katselmustoiminta on vilkasta ja toimenpiteitä on toteutettu kasvavassa määrin useassa 
toimenpideohjelmassa. Energiatehokkuusneuvontaa kehitetään yhteistyössä siihen 
osallistuvien toimialaliitojen kanssa. Tavoitteena on tavoittaa passiiviset toimipaikat ja 
aktivoida niitä sopimusvelvoitteiden toimeenpanossa. 

Palvelualan kahden ensimmäisen vuoden toimenpiteiden toteuttamisvauhti ei 
myöskään vielä riitä 9 %:n säästötavoitteen saavuttamiseksi. Myös tällä toimialalla 
energiakatselmustyö on ollut vilkasta, ja jos päätetyksi ja harkituksi raportoidut toimen-
piteet tullaan toteuttamaan, tulee säästötahti kiristymään tulevaisuudessa. 

Energiantuotanto on saavuttanut neljän ensimmäisen sopimusvuoden reilusti yli 
puolet tehostamistavoitteistaan; sähköntuotannon tehostamisen tavoitteestaan 78 % ja 
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primäärienergian käytön tehostamistavoitteestaan 67 %. Mikäli säästötoimenpiteitä tul-
laan toteuttamaan samalla vauhdilla seuraavina vuosina, tullaan toimenpideohjelman 
säästötavoite ylittämään selvästi vuoteen 2016 mennessä.  

Energiapalveluyritysten velvoitteet koskevat sekä omaa toimintaa että asiakkaille 
suunnattuja toimia. Tällä sektorilla ollaan myös hyvässä vauhdissa omalle energian-
käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Sähkön säästötavoitteesta 
energiapalveluyritykset ovat saavuttaneet 54 % ja lämmön sekä polttoaineiden säästö-
tavoitteesta 33 %. Asiakkaille suunnattujen toimien energiansäästövaikutusta ei voida 
tässä vaiheessa arvioida kovin tarkasti, eikä sille ole toimenpideohjelmassa asetettu 
määrällistä (GWh/a) tavoitetta. 
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Liite 1 Toimenpiteiden jaottelu raportoinnissa 

Yritysten raportoimat säästövaikutukset ovat energiakatselmuksissa (KAT-toimenpiteet) 
tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja laskennallisia energian-
säästövaikutuksia sekä tuloksia muista investoinneista, joilla on ollut vaikutusta energia-
tehokkuuteen (MI-toimenpiteet). Yritykset voivat raportoida myös niistä toteutetuista 
ympäristönsuojeluinvestoinneista (YM-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energian-
käyttöön. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: 

 ES- ja KAT-toimenpide tarkoittaa, että kyseessä on joko pääosin tai osin  
energiansäästösyistä tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoitavissa 
energiansäästöosuus. 

 MI-toimenpide on muu kuin energiansäästösyistä toteutettu investointi, joka 
säästää energiaa. MI-luokitellun toimenpiteen investointikustannus lasketaan 
sopimustoiminnan vuosiraportointia varten investoinnin arvioidun säästövaiku-
tuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä energian hinnoilla takaisinmaksu-
aika on kolme vuotta. 

 YM on ympäristöinvestointi, jolla on energiavaikutuksia. Ympäristöinvestoinnin 
energiavaikutus voi olla joskus kulutusta lisäävä, jolloin "säästö" merkitään ra-
portoinnissa negatiivisena. 

 TT toimenpiteet ovat energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritys-
ten toteuttamia tuotannollisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat energiankäyttöön. 

 
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 on ilmoitettu toteutusvuodeksi vuosi 2008, 
2009 tai 2010, se on otettu huomioon koko sopimuskauden summatiedos-
sa. Ennen vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä huomi-
oon. Nämä ns. varhaistoimet tullaan selvittämään myöhemmin. 

 P päätetty: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, 
joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2011 tai joku muu tuleva vuosi.  

 H harkitaan: yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpi-
teet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2011 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 huomi-
oon. 

 
Jos yritys ei ole ilmoittanut toimenpiteen toteutuksen vaihetta raportoinnin sulkeutumi-
seen mennessä, sitä ei oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. 
Yrityksen osalta toimenpide siirtyy seurantajärjestelmän raportoinnissa ns. Keskeneräi-
sen-välilehdelle, jonka tiedot yritys voi myöhemmin täydentää. Kun tiedot toimenpiteen 
osalta ovat täydelliset, ne otetaan seuraavan vuoden yhteenvetoraportissa huomioon. 
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Liite 2 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen vuosina  
2008–2011 päätetyistä ja harkituista toimenpiteistä toimi-
aloittain 

Päätetyt toimenpiteet 
 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 17) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimenpi-
deohjelmien päätetyiksi raportoimat toimenpiteet, niiden säästövaikutuksen sekä inves-
toinnit. Taulukossa on tilanne vuoden 2011 lopussa. 

 

Taulukko 17 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  

päätetyistä säästötoimenpiteistä vuonna 2011. 

 

 

pa = polttoaineet 

 
 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Päätetyt toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 

Energiavaltainen teollisuus 63 85,6 459,4 545,0 18,8

Keskisuuri teollisuus
Elintarvike 36 0,4 57,4 57,9 6,6

Kemia 23 2,2 7,8 10,0 0,3

Muovi 12 1,2 3,8 5,0 1,1

Puutuote 13 1,2 6,0 7,1 0,3

Tekno 62 3,7 8,8 12,4 0,8

Yleinen teollisuus 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Keskisuuri yht. 147 8,7 83,7 92,4 9,1

Teollisuus yhteensä 210 94,2 543,2 637,4 28,0

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kaupan ala 17 0,2 0,1 0,3 0,0

Matkailu- ja ravintola-ala 60 1,2 1,3 2,5 0,1

Yleinen - palvelu 4 0,5 1,2 1,7 0,5

Palveluala yhteensä 81 1,9 2,6 4,5 0,7

Kaikki alat yhteensä 291 96,1 545,8 641,9 28,6

Säästetty energia
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Harkitut toimenpiteet 
 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 18) on esitetty teollisuuden ja palvelualan eri toimen-
pideohjelmien harkittaviksi raportoimat toimenpiteet, niiden säästövaikutuksen sekä 
investoinnit. Taulukossa on tilanne vuoden 2011 lopussa. 
 

Taulukko 18 Yhteenveto teollisuuden ja palvelualojen sopimusyritysten raportoimista  

harkituista säästötoimenpiteistä vuonna 2011. 

 

 

pa = polttoaineet 

 

 

Toimenpideohjelma Toimenpide Investointi

Harkitut toimenpiteet lkm
Sähkö
GWh/a

Lämpö+pa
GWh/a

Yhteensä
GWh/a milj.eur

Teollisuus 

Energiavaltainen teollisuus 485 307,9 2 570,6 2 878,5 269,5

Keskisuuri teollisuus
Elintarvike 185 19,2 163,6 182,8 23,7

Kemia 100 4,2 18,6 22,8 2,3

Muovi 166 4,3 6,8 11,1 1,5

Puutuote 74 7,5 49,2 56,7 4,7

Tekno 361 13,6 66,4 80,0 16,5

Yleinen teollisuus 28 0,5 3,0 3,6 0,9

Keskisuuri yht. 914 49,4 307,5 357,0 49,5

Teollisuus yhteensä 1 399 357,3 2 878,1 3 235,5 319,0

Palveluala
Autoalan keskusliitto 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kaupan ala 270 5,5 8,2 13,8 1,0

Matkailu- ja ravintola-ala 250 1,8 12,8 14,6 2,5

Yleinen - palvelu 106 4,0 3,1 7,1 1,1

Palveluala yhteensä 626 11,3 24,1 35,4 4,6

Kaikki alat yhteensä 2 025 368,6 2 902,2 3 270,8 323,7

Säästetty energia
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