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ENERGIANSÄÄSTÖ/ENERGIATEHOKKUUS
• Oman energiankäytön tuntemista ja seurantaa
• Teknis-taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien 

määrittämistä ja toteuttamista
• Energiatehokkuuden ottamista huomioon toimintatavoissa, 

investoinneissa ja hankinnoissa
• Energianhankinnan eri mahdollisuuksien tuntemista



ENERGIATEHOKKUUSTOIMIA
• Yritysten toiminnassa varsinkin tilojen suhteen soveltuvat useat 

samat energiatehokkuustoimet kuin kotioloissakin:
• Lämmitys, jäähdytys, valaistus, ilmanvaihto, tietotekniikka, eristys, 

tiiveys…

• Toisaalta yrityksissä on paljon yksilöllistä toimintaa, jonka 
energiatehokkuuden parantaminen on selvästi vaativampaa

• Tyypillisesti hukkalämpöjen karsimista ja talteenottoa sekä 
hyödyntämistä

• Likaiset ilmanvaihdon poistot, jätevedet, prosessilämmöt ja -
jäähdytykset…



ELINKEINOELÄMÄNENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS2017–2025

• Yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan 
allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa 
toimenpideohjelmaan.

• Toimintasuunnitelmia on laadittu
• elintarviketeollisuudelle
• kemianteollisuudelle
• teknologiateollisuudelle
• puutuoteteollisuudelle
• yleiselle teollisuudelle
• energiantuotannolle
• energiapalveluille
• autoalalle
• kaupan alalle
• matkailu- ja ravintolapalveluille ja
• yleiselle palvelualalle



MITENALKUUN?
• Epätietoisuus mahdollisista keinoista

• Energiakatselmukset

• Tunnistetaan kehityskohde, mutta ei keinoja
• Mittaukset, laskelmat ja suunnitelmat

• Tunnetaan kohteet ja keinot, mutta ongelmana rahoitus tai 
toteutus

• Rahoitusta energiatehokkuustoimiin esim. EIP:ltä (Pohjola) tai 
Finnveralta

• ESCO-palvelu kattaa rahoituksen ja toteutuksen



ENERGIATUET
• Energiatukia myöntää Business Finland
• Tukea pitää hakea ennen hankkeen aloitusta
• Tukea myönnetään toteutuneiden kustannusten perusteella

• Uusiutuvan energian investoinnit 10 – 30 %
• Uusi ja epätavanomainen teknologia/hankinta nostaa prosenttia
• Selvityshankkeet 40 – 50 %

• Investoinnin koon minimi 10 000 €
• Suurissa hankkeissa korostuu hyöty energiatehokkuussopimukseen 

kuulumisesta
• Miljoonaluokan investoinneissa tuen myöntäjänä Työ- ja 

elinkeinoministeriö



Linkki Business Finlandin Energiatuki –verkkosivulle.

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


Käytännön toimiajaesimerkkejä



SEURAANÄITÄ
• Lämmitysjärjestelmän energiatehokas toiminta ja säätö
• Ilmanvaihdon tarkistus ja säätö
• Sähkönkulutus (kiinteistö ja toiminnasta aiheutuva)
• Veden kulutus
• Rakennuksen kunto, ikkunoiden ja ovien tiivistys jne.



Suositeltavatsisälämpötilat
• Asunnossa:

• Keittiö ja olohuone 20-21 °C
• Makuuhuone 18 – 21°C
• Kylpy- ja pesuhuone 21 – 23°C
• Eteinen ja vaatehuone 18 – 20°C

• Yleistilat:
• Porrastilat ja varastotilat 15 – 18°C
• Kylmäkellarit 4 – 6°C
• Pukuhuoneet ja pesutuvat 20 – 22°C

Tiesitkö:
1 aste huonelämpötilassa

= 5 % lämmityskuluissa



Sähkönkulutuksen seuranta
• Sähkölasku: laskut perustuvat todelliseen kulutukseen, ei arvio-

tai tasauslaskuja
• Etäluettavat mittarit, asiakastunnuksella

• Vuositason kulutus
• Kuukausitason kulutus
• Päivätason kulutus
• Tuntitason kulutus

• Älykkäät energiamittarit
• Jos sähköä kuluu enemmän kuin keskimäärin ja asia kiinnostaa

• Sähkölämmittäjälle tarjolla automaatiota lämmityksen 
ohjaukseen ja optimointiin



Vedenkulutuksen vähentäminen
Hanojen virtaamien ohjearvot:

• suihkuhana 12 l/min
• keittiöhana 12 l/min

• WC:n käsienpesualtaan hana 6 l/min

Esimerkki:

5 min suihkussa kuluu vettä 60 litraa 
10 minuutissa vettä kuluu 120 litraa

Astianpesukone kuluttaa 6-17 litraa vettä yhtä pesukertaa 
kohden.
Käsin tiskatessa vettä kuluu pesutavasta riippuen 35-140 
litraa samalla tiskimäärällä.

Vesi- ja jätevesi Kaarina 5,58 €/ m3

167 €

1 674 €

16 740 €



Hankinnat
• Aurinkopaneelit on yksi vähäpäästöisimmistä tavoista tuottaa sähköä

o Järjestelmän tekninen käyttöikä on 25-30 vuotta, ja se vaatii vain vähän huoltoa. (https://aurinkosahkoakotiin.fi )

• Jos et voi asentaa aurinkopaneeleja, tee sähkösopimus uusiutuvasta sähköstä

• Lämpöpumppuinvestoinnit
o Lämpöpumpuilla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä monenlaisissa kiinteistöissä. 

Energiakustannuksia voidaan lämpöpumppujen avulla vähentää entisestään, kun avuksi otetaan pörssisähkön hintaa 
seuraavat ohjausjärjestelmät ja mahdollisesti energiavaraajat ja jopa lämmön kausivarastointi.

o Lämpöpumpun hankkimisopas

• Ajoneuvohankinnat
o yrityksen omistamien tai liisaamien ajoneuvojen kulutus ja polttoaineet
o Valitse auto viisaasti

• Valaistus
o Valaistus on monissa kiinteistöissä lämmityksen jälkeen eniten energiaa kuluttava laiteryhmä.
o Älykkäästi ohjattu led-valaistusjärjestelmä. Valaistusinvestointien takaisinmaksuajat pysyvät lyhyinä erityisesti silloin, kun 

nykyinen järjestelmä perustuu vanhempiin energiatehottomiin valonlähteisiin tai valaistuksen käyttöaika on suuri, kuten 
teollisuus- ja logistiikkahalleissa tai kauppakeskuksissa.

o Kohde-esimerkkejä ja vinkkejä älykkäisiin valaistushankintoihin: www.valaistustieto.fi

https://www.motiva.fi/files/14752/Lampopumppujen_hankintaopas_kunnat_ja_taloyhtiot.pdf
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_viisaasti/valitse_auto_viisaasti
http://www.valaistustieto.fi/


Energiatehokasvalaistus
• valaisimet ovat energiatehokkaita ja ne soveltuvat asennuskohteeseen
• valaistusta ohjataan ja ohjausratkaisut on mietitty kohteeseen soveltuviksi
• käyttäjät on opastettu, huolto-ohjelma laadittu ja sitä noudatetaan.

• Hankintaprosessin merkittävimmät päätökset tehdään jo hankintaprosessin alkumetreillä
1. Tarpeiden määrittely ja osaamisen varmistaminen
2. Markkinakartoitus ja parasta mahdollista tekniikkaa edustavan ratkaisun hankinta
3. Hankinnan valmistelun muistilista
4. Valaistuksen suunnittelu
5. Valaistuksen hankinnan vaihtoehdot
6. Hankinnan toteutus, tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu
7. Hankintasopimus ja seuranta

• Kokonaistaloudelliset valaistushankinnat. Opas energiatehokkaiden valaistusratkaisujen julkisiin 
hankintoihin >>

• Valaistushankinnan kannattavuutta voit vertailla www.valaistustieto.fi -sivuston laskurilla, jos
tämänhetkisen valaistuksen kustannukset on tiedossa ja uudesta vaihtoehdosta on alustavat
tiedot.
Siirry laskuriin >>

• (Motivan tuottama palvelu)

http://www.valaistustieto.fi/


Suomalainenkulutuskasvattaapäästöjämuualla

• Finnwatch: suurin osa suomalaisyrityksistä ei tiedä, millä 
energialla niiden teettämät tuotteet on valmistettu

• Suomalainen kulutus kasvattaa mm. Kiinan ja Intian päästöjä

• Hiilenmustia alihankintaketjuja – Miten suomalaiset yritykset 
hallitsevat riskimaissa sijaitsevien alihankkijoidensa 
kasvihuonekaasupäästöjä? (5/2019)



Esimerkki1:Led-valaistusputketvaihtamalla

• T8-loisteputki lediksi
• Helppoa, mutta kuristin 

pitää muistaa ohittaa

• Kaikkiaan noin 30 €/kpl 
ja säästöä 10 €/kpl, vuosi

• Vähemmän kannattavia
• T5-putkien vaihto
• Kiinteät ledit valaisimissa



Esimerkki2:Paineilmalaitteet
• Pieni kompressori pitää 8 baarin paineen verkostossa 24/365

• Käyntiä pari tuntia päivässä → 300 €/vuosi

• Ison kompressorin vuosikulutus lasketaankin jo tuhansissa 
euroissa

• Millin kokoinen vuoto putkistossa → 500 €/vuosi
 Vuotojen korjaus, paineen laskeminen ja käynnin ajastus

• Paineilmatyökalujen käyttö 25 kertaa tehottomampaa kuin 
sähköisten

• Paineilman käytön vähentäminen sähkötyökaluja suosimalla
• Mahdollisuuksien mukaan eroon keskitetyistä järjestelmistä



Esimerkki3:Öljylämmönkorvaaminenlämpöpumpulla

• Ilmalämmitystä öljyllä on edelleen 
runsaasti käytössä kuluista huolimatta

• Vähemmän likaisissa halleissa jopa 
tavallinen ilmalämpöpumppu riittää 
pitkälle. VILP sopii vesikiertoisiin 
järjestelmiin.

• Alle 2000 € investoinnilla yli 500 öljylitran 
säästö → Muista säädöt ja puhdistukset!

• Likaiselle ilmalle on myös laitteita
• (Öljyn voi jättää varalle)



Esimerkki4:Taajuusmuuttajatsähkömoottoreihin
• ”Uusi taajuusmuuttaja toi vesipumpulle 80 % energiansäästön –

takaisinmaksuaika alle 2 vuotta” (ABB Oy 1/2015)

• Pumput harvemmin tarkkaan mitoitettuja ja silti säätöä tarvitaan, kun 
olosuhteet tai käyttötarpeet muuttuvat.

• Kaikista tuhlaavin, mutta silti yleinen säätötapa on virtauksen kuristaminen

• Taajuusmuuttajalla säästetään energiaa jopa puolet tai ylikin
• Lisäksi käytöstä säädettävämpi, pehmeämpi ja tarkempi

• Pumpun/moottorin käytön kustannukset ovat 5 – 20-kertaiset ostohintaan 
nähden

• Taajuusmuuttaja on kannattava jo hyvin pienissäkin kohteissa



Esimerkki5:Ilmanvaihdonaikaohjaukset
• Raasakan (Ii) teollisuushallin IV-ohjauksen optimointi tuotti 38 

000 euron vuosisäästön, kun säätötyön kustannus oli 500 €.
• Ilmanvaihdon tarpeenmukaisella käytöllä valtavat potentiaalit

• Nyt käytetään monin paikoin homeen pelossa jopa entistä pahemmin 
väärin, kun harkitsemattomasti ajetaan IV-käyttö jatkuvalle täysteholle.

• Ilmanvaihdon ei tarvitse toimia ihmisten ja tilojen käytön 
mukaisesti, kun rakennus on tyhjillään.

• Hallittu painetasapaino on vaihtuvan ilman määrää tärkeämpi!
• Lämmityskuluista 10 – 50 % kuluu vaihtuvan ilman 

lämmitykseen
• Ilmanvaihdon lämmöntarve riippuu myös lämmöntalteenotosta
• Lisäksi puhaltimet kuluttavat sähköä!



@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

Tilaauutiskirjeemme!
valonia.fi/uutiskirjeKiitos!

Liisa Harjula
Energia-asiantuntija

liisa.harjula@valonia.fi
+35822623177

mailto:etunimi.sukunimi@valonia.fi
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