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Esityksen sisältö

• Alueellinen energianeuvonta
• Energiatehokkuuden

parannusmahdollisuuksien kartoittaminen
• Energiakatselmukset

25 paikkakunnalla
Suomessa



Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa
KULUTTAJILLE • KUNNILLE • PK-YRITYKSILLE

Puolueetonta tietoa ja neuvontaa energiatehokkuudesta
ja uusiutuvasta energiasta

§ Tietoa ja tukea energiatehokkuussopimuksiin liittyville
kunnille ja yrityksille

§ Tietoa energiakatselmusten hyödyistä ja tuista
§ Tietoa uusiutuvan energian kuntakatselmuksista
§ Tietoa ja neuvontaa energiafiksusta asumisesta,

lämmitysmuodon valinnasta ja vaihdosta sekä
kestävistä arjen valinnoista
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Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa
KULUTTAJILLE • KUNNILLE • PK-YRITYKSILLE

§ Tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen ja
uusiutuvan energian käytön lisääminen

§ Energianeuvontaa tekevät tahot hyödyntävät muun
muassa Energiaviraston rahoituksella Motiva Oy:n
tekemiä energiatehokkuuden ja uusiutuvaan energian
edistämiseen tehtyjä materiaaleja.

§ Energianeuvonnan kautta ei tarjota tietoa yksittäisistä
laitevalinnoista eikä tehdä yksityiskohtaista
suunnittelua tai konsultointia.
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Energiavirasto on vuodesta 2018 rahoittanut ja koordinoinut alueellista energianeuvontaa.
Alueellinen energianeuvonta lähti käyntiin vuoden 2018 keväällä kokeiluhankkeilla 12 maakunnassa.
Kokeiluhankkeiden tuloksia hyödynnettiin keväällä 2019 toteutetussa kilpailutuksessa, jossa kuhunkin
18 maakuntaan haettiin energianeuvonnan toteuttajaa. Kilpailutuksessa haettiin energianeuvonnan
toteuttajia neljän vuoden ajalle (toukokuu 2019 - toukokuu 2023) sisältäen option kahteen lisävuoteen.
Alueellisen energianeuvonnan toimijoita rahoitetaan kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonan euron
suuruisesti viiden vuoden aikajänteellä 2018-2023. Työ jatkuu optiona vuoteen 2025.



Mitä energianeuvoja tekee?
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Kunnille
maksutonta!

Neuvoo
kilpailutuksessa

Neuvoo
vaihtoehtojen

selvittämisessä

Kertoo
katselmusvaihto-

ehdoista ja
energiatehokkuus-

sopimuksista

Neuvoo tuki-
hakemuksissa

Kertoo rahoitus-
vaihtoehdoista

Antaa vinkkejä
energiatehokkuus-

työhön

Ei tee
suunnittelu- eikä
konsultointitöitä



Energiatehokkuuden
parannusmahdollisuuksien
kartoittaminen



Uusiutuva energia
Luovutaan fossiilisista

polttoaineista ja siirrytään
päästöttömään energian

tuotantoon, myös
paikallisesti

Energiatehokkuus
Tuotetaan sama tulos

käyttämällä vähemmän
energiaa, esim. vaihto

LED-valaisimiin ja
energiatehokkaisiin

ilmanvaihtopuhaltimiin

Energian säästäminen
Käytetään vähemmän
energiaa parantamalla

ohjausmahdollisuuksia ja
muuttamalla

käyttäytymistämme, esim.
valaistuksen ohjaukset ja

käyttö

Tavoitteena päästötön energian tuotanto,
energiatehokas käyttö ja energian säästö

Tuottaminen
mahdollisimman
päästöttömästi

Tehokas
käyttäminen

Viisas
käyttäminen



Tavoitteet ja kulutuksien seuranta

§ Onko yrityksessä määritelty tavoitteet energiankulutukselle ja
päästöjen vähentämiselle?

§ Onko suunnitelmaa miten ja milloin tavoitteet saavutetaan? Esim.
tiekartta tai toimenpidesuunnitelma energiatehokkuuden
parantamisesta ja päästöjen vähentämisestä

§ Mikä on nykyinen energiankulutus ja miten kulutus on kehittynyt
viime vuosina?

§ Miten kulutusta seurataan ja miten poikkeamiin reagoidaan?



Miten edetä?

Selvitetään nykyinen
energian käyttö

Asetetaan tavoitteet
energiatehokkuuden

parantamiselle ja
päästöjen vähentämiselle

Kartoitetaan
energiatehokkuuden

parannus- ja
hiilidioksidipäästöjen

vähennysmahdollisuudet

Toteutetaan ainakin
kustannustehokkaat

toimenpiteet

Seurataan toimenpiteiden
vaikuttavuutta seuraamalla
systemaattisesti energian

ja veden kulutuksia

Parannetaan ja kehitetään
jatkuvasti



Selvitetään mihin energiaa ja vettä kuluu ja kuinka
paljon

§ Millä tasolla ominaiskulutukset ovat (esim. per pinta-ala, tilavuus,
asiakas tai tuotantomäärä)

§ Kuinka paljon CO2-päästöjä kulutus aiheuttaa
§ Esimerkki liike- ja autokorjaamokiinteistön energiakatselmuksessa

lasketusta energian käytön jakautumisesta



§ Lämmitysjärjestelmän uusiminen tai kunnostus
§ Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton

lisääminen/tehostaminen
– Prosessi- ja kiinteistön ilmanvaihto

§ Ilmanvaihdon käyttö ja puhaltimien uusiminen
energiatehokkaammiksi

§ Rakennusvaipan tiiveyden ja
lämmöneristyksen parantaminen

§ Hukkalämpöjen hyödyntäminen
§ Valaistuksen uusiminen ja ohjausten

parantaminen
§ Paineilman käyttö ja paineilmaverkoston

vuotojen vähentäminen
§ Tuotantolaitteiden käyttö ja

energiatehokkaampien laitteiden hankinta

Energiatehokkuuden parannuskohteita yrityksessä

Energiatehokkuuden oheishyödyt yrityksissä, Motiva, 2018



Energiakatselmukset



https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiakatselmukset
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta

Energiakatselmustoiminta jakaantui 1.1.2015 kahteen osaan

Energiakatselmukset

Vapaaehtoiset
energiakatselmukset

- pk-yrityksille ja kunnille

- valtio myöntää tukea
toteutukseen

- Motiva koordinoi toimintaa

Suurten yritysten
pakolliset

energiakatselmukset

- lakisääteinen kaikille
suurille yrityksille

- ei myönnetä tukea

- Energiavirasto
vastuullisena viranomaisena



§ Tavoitteena
– Kohteen energiankäytön nykytilan ja säästöpotentiaalin selvittäminen
– Säästötoimenpide-ehdotusten löytäminen ja esittäminen
– Uusiutuvan energian hyödyntämisen lisäämismahdollisuuksien selvittäminen

§ Kattava kohteen energiaa käyttävien järjestelmien läpikäynti
§ Motivalla useita energiakatselmusmalleja

– Kiinteistön energiakatselmus
– Teollisuuden energiakatselmus tai pk-teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus

§ Motivan täsmäkatselmus
– Katselmoidaan kohteesta vain halutut osa-alueet
– Vuoden pilotointijakso 8/2021-8/2022, tukea voi hakea 15.8.2022 asti,

katselmus oltava valmis viimeistään 31.12.2022

MOTIVA Energiakatselmus



§ Tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen
energiankulutuksen jakautumisesta

§ Paikallistaa energian ja veden käytön tehostamismahdollisuudet

§ Esittää toimenpide-ehdotukset ja selkeät laskelmat säästöistä, investoinneista,
taloudellisuudesta sekä muista mahdollisista vaikutuksista

§ Ohjaa energiankäytön ja -tehokkuuden säännölliseen seurantaan tavoitteena
energiatehokkuuden ylläpito ja jatkuva parantaminen

§ Opastaa teknistä henkilökuntaa käyttämään laitteita ja järjestelmiä
energiatehokkaasti

§ Löytää mahdollisuudet uusiutuvan energian hyödyntämiseen

§ Auttaa vähentämään toiminnan hiilidioksidipäästöjä

Energiakatselmuksen hyödyt



Energiakatselmuksissa tunnistettu säästöpotentiaali
Motivan tilasto toteutetuista
energiakatselmushankkeista
PK-teollisuuden kohteet

Vuosina 2011-2021 katselmoidut kohteet, 119 kpl

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/tilastotietoa_katselmuksista

Yksityisen palvelusektorin kohteet

Vuosina 2011-2021 katselmoidut kohteet, 339  kpl
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Energiakatselmuksissa tunnistettu säästöpotentiaali
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Yleisimmät teollisuuden energiakatselmuksissa havaitut energiansäästötoimet

Energiakatselmuksissa ehdotetut toimenpiteet

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmuksissa
_havaitut_saastomahdollisuudet/pk-teollisuus



Yleisimmät toimistorakennusten energiakatselmuksissa havaitut energiansäästötoimet

Energiakatselmuksissa ehdotetut toimenpiteet

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmuksissa
_havaitut_saastomahdollisuudet/toimistorakennukset



Kilpailutus
• Motivan
tarjouspyyntömalli

• Katselmuksen tekijän
valinta

• Ehdollinen tilaus

Tukihakemus
• Business Finlandin
verkkopalvelu

• Tarvitaan katselmuksen
kustannus

Tukipäätös
• Käsittelyaika ja päätös
riippuu Business
Finlandin
käsittelyajoista ja jäljellä
olevasta
tukirahoituksesta (jos
loppuvuodesta tukirahat
loppu, joudutaan
odottamaan seuraavan
vuoden tukirahoja)

Tilaus ja sopimus
katselmoijan

kanssa
Katselmuksen

toteutus

Maksatusselvitys
• Tuen maksatuksen
hakeminen (”rahat tilille”

• Business Finlandin
verkkopalvelu

Motiva energiakatselmuksen toteutus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/

• Voidaan hakea energiatukea Business Finlandilta
• Tukea ei myönnetä katselmukselle, joka on käynnistetty ennen tukipäätöstä
• Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin

• Alustavasti valittu katselmoija avustaa yleensä tukihakemuksen ja maksatusselvityksen
laadinnassa



Muista energiatuki rahoituksessa

§ Tukea voi saada uusiutuvan energian
investointihankkeisiin sekä energiansäästöä ja
energiatehokkuutta edistäviin
investointihankkeisiin ja selvityksiin

§ Haetaan Business Finlandilta

§ Tukea ei myönnetä investoinnille tai selvitykselle,
joka on käynnistetty ennen tukipäätöstä

§ Energiatukea voivat saada kaiken kokoiset
yritykset sekä yhteisöt, kuten kunnat,
seurakunnat ja säätiöt

§ Selvityshankkeiden osalta suuret yritykset eivät
saa tukea energiakatselmuksiin, koska ne ovat
heille pakollisia, ja kunnat eivät saa tukea
täsmäkatselmuksiin

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki



Kiitos!

Voit laittaa meille sähköpostia:
energianeuvonta@ramboll.fi

@EneuvontaUus
@EneuvontaPH
@EneuvontaKym

Energianeuvonta alueellasi

Energianeuvonta alueellasi


