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3Ympäristöministeriö

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.3.2000. Lailla pantiin täytäntöön Euroo-
pan yhteisöjen neuvoston Integrated Pollution Prevention and Control –direktiivi
(IPPC-direktiivi).  IPPC-direktiivi koskee Suomessa noin 500 suurinta päästölähdettä.
Direktiivissä ja ympäristönsuojelulaissa edellytetään myös energiatehokkuuden  kä-
sittelyä lupamenettelyssä. Energiatehokkuutta tulee tarkastella  yhdessä tavanomais-
ten rikki-, typpi- jne. päästöjen kanssa yhtenäisesti ja arvioida sen vaikutusta ympä-
ristösuojelun kannalta.

Tässä ympäristöministeriön teettämässä selvityksessä pääpaino on ollut ener-
giatehokkuuden arvioinnissa jo toiminnassa olevissa laitoksissa. Selvityksessä anne-
taan taustatietoja sekä lupaviranomaiselle että toiminnanharjoittajalle käytännön kei-
noista energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi lupamenettelyssä. Liitteenä on
ehdotus lupamenettelyssä käytettäväksi lomakkeeksi. Työtä on  ohjannut Antero Hon-
kasalo ympäristöministeriöstä ja siihen ovat osallistuneet Markku Hietamäki ympä-
ristöministeriöstä, Pentti Puhakka kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja Jouni Punno-
nen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta. Hanke on toteutettu Electrowatt-
Ekono Oy:ssä, jossa projektipäällikkönä toimi Eero Siitonen ja työhön osallistuivat
Mika Pohjonen, Lea Gynther ja Pertti Koski.

Selvitys on tarkoitettu lähinnä tausta-aineistoksi  ympäristöviranomaisille ja toi-
minnanharjoittajille. Luku 5. Johtopäätökset on kirjoitettu ympäristöministeriössä.

Otaniemessä 30.6.2000

Esipuhe
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Taustan kuvaus

1.1 Energiatehokkuus ja ympäristökysymykset

Tässä selvityksessä energiatehokkuudella tarkoitetaan sitä, että jokin palvelu tai tuote
voidaan tuottaa kohteessa mahdollisimman pienellä energiankäytöllä. Energiatehok-
kuuden parantamisella tarkoitetaan sitä, että tuotteen tuottamiseksi tarvittava ener-
giankulutus pienenee esimerkiksi laitteen ominaiskulutuksen parantuessa. Energia-
kustannusten pienentämiseksi käyttökohteissa tehdään myös sellaisia toimenpiteitä,
joissa energian käytön määrä ei välttämättä pienene. Tällaisia toimenpiteitä ovat esi-
merkiksi sähkökuormitusten ajoittaminen ns. halvan energian ajankohdalle tai käy-
tettävän energiamuodon vaihtaminen, joilla voi olla vaikutusta ympäristöpäästöihin.

Päätökset palvelujen tai tuotteiden energiankulutukseen vaikuttavista ratkaisuis-
ta tehdään käytännössä ottamalla energiankulutuksen ja –kustannusten ohella huo-
mioon myös paljon muita vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi työolojen viih-
tyisyys, toiminnan turvallisuus ja työn tuottavuusnäkökohdat. Energian käyttöä ei
siis voida käsitellä erillisenä, muista asioista irrallaan.

Energian tehokas käyttö ja energian säästö ovat läheisessä yhteydessä ympäris-
tökysymysten kanssa. Pääsääntöisesti mitä pienemmällä energiankulutuksella palve-
lut ja tavarat saadaan tuotettua, sitä vähemmän luonnonvaroja tarvitaan energian
tuotantoon. Hyödyt ilmenevät erityisesti päästöjen vähenemisenä, mutta myös muut
energianhankintaan liittyvät ympäristökuormitukset (mm. maankäyttö, viihtyvyys-
haitat, melu, jätteiden määrä) pienenevät. Lisäksi hyötyjä saavutetaan elinkaariajat-
telun mukaisesti energiantuotannon kaikissa vaiheissa. Aivan yksioikoista yleistystä
energian kulutuksen pienenemisen myönteisistä ympäristövaikutuksista ei kuiten-
kaan voida tehdä; monissa tapauksissa energian lisääntynyt käyttö voi pienentää muita
ympäristökuormituksia enemmän kuin energian hankinta kuormittaa ympäristöä.

Palvelujen tai teollisuustuotannon energian käytön tehokkuutta voidaan tarkas-
tella hyvin laajasti pohtimalla, miten palvelu tai tuotanto pitäisi yhteiskunnassa tuot-
taa, ajoittaa ja sijoittaa, jotta kokonaisuus johtaisi parhaaseen energiatehokkuuteen;
miten esimerkiksi koulu pitäisi sijoittaa ja oppitunnit ajoittaa, jotta oppilaiden liikku-
misen, koulujen sähkön ja lämmityksen energiankulutus ym. olisi tuotettua palvelua
kohti tehokkainta. Samoin erilaisten tuotantolaitosten osalta voidaan asettaa samat
kysymykset.

Energian käytön määrää ja tehokkuutta palvelu- tai teollisuuskohteissa tarkas-
tellaan usein perustuen energian ominaiskulutukseen. Palvelukohteissa ominaisku-
lutus lasketaan usein rakennuksen pinta-alaa tai tilavuutta kohti ja teollisuustuotan-
nossa tuotettua tuoteyksikköä kohti. Näiden avulla ei kuitenkaan voi tehdä pitkälle
meneviä johtopäätöksiä kohteiden energian käytön tehokkuudesta, koska kohteissa
toiminnot, käyttöaste, tuotannon laatu- ym. kysymykset tekevät tehokkuusvertailun
ongelmalliseksi /1/. Teollisuuskohteiden energiatehokkuusmuutosten arviointiin on
ehdotettu menettelytapaa, jonka toimivuutta todellisissa kohteissa tutkitaan parhail-
laan käytännön case-kohteessa /2, 3/.

1
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Parhaiten ja taloudellisimmin uusia energian käytön tehokkuutta edistäviä ja käytön
aikaista energiatehokkuuden ylläpitoa mahdollistavia laite-, järjestelmä-, tila- ym.
ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön, kun rakennetaan uusia palvelutiloja tai uusia tuo-
tantolaitoksia. Käytännössä kohteen tuleva energiankulutustaso määräytyy sen suun-
nittelu- ja rakentamisvaiheessa. Valittuja tilaratkaisuja tai järjestelmävalintoja ei usein-
kaan pystytä taloudellisesti muuttamaan energiatehokkaammiksi ennen kuin koh-
teessa tehdään muista kuin energiansäästösyistä laajoja korjaus- tai muutostöitä.

Vanhoissa palvelutoimipisteissä tai teollisuuden tuotantolaitoksissa energian
käytön tehokkuutta on usein mahdollista parantaa käyttöteknisin keinoin, jotka eivät
aiheuta merkittäviä kustannuksia. Kustannuksia kohteelle syntyy silloin, kun ener-
giatehokkuutta edistetään korvaamalla vanhentuneita järjestelmiä tai laitteita uusilla
energiatehokkailla ratkaisuilla.

Investoinnit energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään normaalisti liiketalou-
dellisin perustein. Energian käytön tehokkuutta parantavan ratkaisun tulee täyttää
kohteen investoinneille asettamat tuottovaatimukset tai takaisinmaksuajat, jotta rat-
kaisu voisi tulla toteutetuksi kohteen rahoituksella. Esimerkiksi teollisuusyritysten
vaatimukset investointien ja erityisesti energiansäästöinvestointien takaisinmaksu-
ajasta ovat yleensä  1…3 vuotta.

Energiankulutuksen tehostamisratkaisujen taloudellisuus käyttökohteissa las-
ketaan energian markkinahinnoin. Markkinahinnat sisältävät ympäristöveroja ja osin
ympäristöperusteisesti asetettuja energiaveroja.

Energian tuotannon tai käytön ympäristöpäästöjä voidaan rajoittaa myös nor-
mein ja lainsäädännöllä. Jotkut säädösten vaatimusten täyttämiseksi tehdyt ratkaisut
lisäävät energiankulutusta (esim. savukaasujen puhdistus, prosessivesien kierrätys),
jonka takia säädöksissä tulee ottaa huomioon se, että ne johtavat kokonaisuuden ja
mm. ympäristöpäästöjen kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Euroopan yhteisöjen neuvoston ns. IPPC-direktiivi, direktiivi ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi, annettiin vuonna 1996 /4/. Eräs
direktiivin perusteluista ja kantavista ajatuksista on, että ilman yhtenäistämistä (yh-
täaikaista tarkastelua) ilmaan, veteen tai maaperään kohdistuvien päästöjen vähentä-
mistä koskevat erilliset toimenpiteet voivat aiheuttaa saasteiden siirtymistä ympäris-
tön eri osista toiseen, sen sijaan että ne suojelisivat ympäristöä kokonaisuutena.

Energiatehokkuus on sisällytetty osaksi direktiiviä. Direktiivin kolmas artikla
edellyttää, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta viranomaiset
voivat varmistua siitä, että laitoksia käytetään siten, että energiankäyttö on tehokasta.
Kuudennen artiklan mukaan lupahakemusten tulee sisältää tietoa laitoksen energi-
ankäytöstä. Yhdeksännen artiklan mukaan luvan myöntämisen ehtona on, että lupa
käsittää kaikki tarvittavat toimenpiteet kolmannessa artiklassa tarkoitettujen vaati-
musten täyttämiseksi. Tämän tarkempia ohjeita tai vaatimuksia direktiivi ei energia-
tehokkuuden osalta esitä muutoin kuin välillisesti edellyttämällä parhaan käytettävissä
olevan tekniikan (BAT, ks. luku 3.4) hyödyntämistä.

Direktiivi kattaa suurimmat laitokset, joiden toimiala on energia-alan teollisuus,
metallien tuotanto ja jalostus, mineraaliteollisuus, kemian teollisuus tai jätehuolto
sekä joukon muita laitoksia mm. puunjalostus-, tekstiili- ja elintarviketeollisuudesta.
Suomessa on 400…500 direktiivissä tarkoitettua laitosta.

1.2 Työn tavoite ja rajaukset
Tämän selvityksen tavoitteena on edistää ympäristölupavelvollisten ja ympäristövi-
ranomaisten mahdollisuuksia muodostaa käsitys energiatehokkuuden roolista ym-
päristölupamenettelyssä ja antaa tausta-aineistoa energiatehokkuusarviointiin ym-
päristölupamenettelyssä. Tarkoitus on myös tarkastella lupavelvollisen kannalta ener-
giatehokkuutta koskevien asioiden huomioimista lupahakemuksessa.
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Työssä on rajauduttu tarkastelemaan niitä laitoksia, jotka IPPC-direktiivi kattaa. Tar-
kastelu ei kuitenkaan sisällä energiatoimialaa eli lähinnä energian tuotantoa voima-
laitoksissa. Näin on menetelty siksi, että energiatoimiala poikkeaa ominaispiirteiltään
niin paljon muista IPPC-direktiivin kattamista laitoksista, että niiden käsittely yh-
dessä aiheuttaisi sekaannusta.



8 Suomen ympäristö 454

2 Energiatehokkuus
ympäristönsuojelulaissa

Uusi ympäristönsuojelulaki (86/2000) tuli voimaan 1.3.2000. Ympäristönsuojelu- ja
vesilainsäädäntöuudistuksen tavoitteena oli ajanmukaistaa ja yhtenäistää lainsäädän-
töä ja siihen perustuvia lupajärjestelmiä. Lailla pantiin myös täytäntöön Euroopan
yhteisöjen neuvoston IPPC-direktiivi.

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimin-
taan (YSL § 28). Lupa on oltava lisäksi muutamissa muissa tapauksissa, mm. toimin-
nan olennaiseen muuttamiseen. Ympäristöluvan myöntää hakemuksesta ympäristö-
lupavirasto (merkittävimmät ympäristöluvat), alueellinen ympäristökeskus (alueel-
lisesti merkittävät ympäristöluvat) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (muut
ympäristöluvat).

Ympäristönsuojelulaissa (YSL) energiatehokkuuden huomioimista edellytetään
43. pykälässä, joka käsittelee lupamääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
seksi. Energiatehokkuus on otettu tarkastelun piiriin siksi, että energian kulutus ai-
heuttaa usein energian tuotantopäässä haitallisia ympäristöpäästöjä. Laissa todetaan,
että energian käytön tehokkuus on otettava huomioon “tarpeen mukaan” eli siinä ta-
pauksessa, että sillä on merkitystä lain tavoitteiden kannalta..

43 §
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset:
1) päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan

sijainnista;
2) jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä;
3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;
4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja

päästöjen ehkäisemisestä;
5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista,

sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Jos 1 momentin mukaisilla määräyksillä muussa kuin teollisessa toiminnassa tai ener-
giantuotannossa ei toiminnan luonteesta johtuen voida riittävästi ehkäistä tai vähen-
tää ympäristöhaittoja, voidaan luvassa antaa tarpeelliset määräykset tuotantomää-
rästä, -ravinnosta tai -energiasta.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alu-
een ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäris-
töön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet
toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamäärä-
ysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen
mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnetto-
muuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Kuva 1.  Ympäristönsuojelulain energian käytön tehokkuuden huomioimista koskeva
             pykälä 43 (lihavoinnit selvityksen tekijän)
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YSL:n perusteluissa todetaan, että lupaharkinnassa energiatehokkuutta tulisi vaatia
lähinnä vain IPPC-direktiivissä tarkoitetuilta toiminnoilta. Energiatehokkuus voitai-
siin selvittää esimerkiksi vapaaehtoisten energiakatselmusten perusteella.

Perusteluissa todetaan myös, että lain toisen momentin mukaan määräyksiä voi-
taisiin antaa myös tuotantomäärästä, -ravinnosta ja -energiasta. Tämä määräys koski-
si kuitenkin muita kuin teollisia toimintoja ja energiantuotantoa esimerkiksi kalan-
kasvatuslaitoksia, kivenmurskaamoja ja romuttamoja sekä eräissä tapauksissa eläin-
suojia. Momentin mukainen määräys olisi mahdollinen ainoastaan, jos ympäristö-
haittoja ei voitaisi muuten riittävästi ehkäistä tai rajoittaa muilla ensimmäisessä mo-
mentissa tarkoitetuilla määräyksillä.

Ympäristönsuojeluasetuksen 9 pykälässä edellytetään, että “Lupahakemuksen
tulee lisäksi sisältää, ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen vaikutukset, tarpeel-
lisessa laajuudessa …. tiedot energian hankinnasta, käytetystä energiasta ja arvio
energian käytön tehokkuudesta”. Asetuksen 37 pykälässä edellytetään, että parhaan
käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon energian käy-
tön tehokkuus. Asetuksen 19 pykälässä todetaan, että lupapäätöksestä on tarvittaessa
käytävä ilmi, miten ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ja vapaaehtoisiin energi-
an säästösopimuksiin perustuvat toimet ja raportointi on otettu huomioon lupamää-
räyksiä asetettaessa.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n energiatehokkuutta koskevat kohdat antavat liik-
kumavaraa energiatehokkuuden huomioimiseksi ympäristöluvassa annettavissa eh-
doissa ja määräyksissä. Kohtien tarkoituksena voidaankin tulkita olevan antaa ympä-
ristölupaviranomaiselle tarvittaessa tapauskohtainen mahdollisuus puuttua kokonai-
suuden kannalta merkittäviin energiatehokkuuteen liittyviin ympäristönsuojelulli-
siin näkökohtiin, ei niinkään energiatehokkuuden nostaminen keskeiseen asemaan
lupaharkinnassa yleensä.

Sen sijaan ympäristönsuojeluasetuksen toteamus siitä, että ympäristölupahake-
muksessa tulee esittää arvio energian käytön tehokkuudesta on selkeä ja erityisesti
tämän arvion tekemiseen, sen sisältöön ja arviointiin pyritään tässä työssä antamaan
suuntaviivoja.
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3 Energiatehokkuuden edistäminen
ja toteaminen

3.1 KTM:n ja toimialajärjestöjen vapaaehtoiset
       energiansäästösopimukset

3.1.1 Säästösopimusten sisältö ja tavoitteet

Energian käytön tehostaminen pienentää välittömästi yrityksen tuotantokustannuk-
sia ja parantaa siten sen kilpailukykyä. Sitoutumalla pitkäjänteiseen ja suunnitelmal-
liseen energiatehokkuuden parantamiseen voidaan usein vaikuttaa myös ympäristö-
päästöihin. Ottamalla osaltaan vastuuta energia- ja ympäristöasioista yritys luo itsel-
leen myönteistä yrityskuvaa.

Energian käytön ja tuotannon tehostamistavoitteet asetetaan yksilöllisesti yri-
tyksen lähtötilanne ja resurssit huomioiden. Kaikkien energiatehokkuuteen tähtäävi-
en investointien ensisijaisena lähtökohtana on taloudellisuus.

Energiansäästösopimukset ovat osa Suomen energiastrategiaa, jonka tavoittee-
na on pysäyttää energian kulutuksen kasvu 10-15 vuoden kuluessa. Sopimukset edes-
auttavat osaltaan kansainvälisten ilmastosopimusten tavoitteiden saavuttamista.

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskus-
liitto (TT) allekirjoittivat marraskuussa 1997 sopimuksen energian säästön edistämi-
seksi teollisuudessa. Vuoteen 2005 voimassa olevaan puitesopimukseen yritykset voi-
vat liittyä erillisellä liittymisasiakirjalla. Energiansäästösopimukseen on liittynyt
31.1.2000 mennessä kaikkiaan 64 yritystä joiden energian kulutus edustaa lähes 75 %:a
teollisuuden energiankäytöstä.

Sopimukseen liittyminen edellyttää yrityksiltä /5/:

- - energiankulutuksen tilanneselvitystä
- energiavastuuhenkilön nimeäminen
- energian käyttö- ja tuotantotiedot
- alustava aikataulu energiakatselmuksille ja analyyseille

- - energiankulutuksen katselmointia ja analysointia
- energian tuotanto ja käyttö
- tehostamismahdollisuudet
- kustannukset ja säästöt

- - tehostamissuunnitelman laatimista
- taloudellisesti toteutettavat investoinnit
- muut tehostamistoimenpiteet
- toteutusaikataulut

- - suunnitelman mukaisia tehostamistoimenpiteitä ja
- - vuosittaista raportointia TT:lle
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KTM tukee sopimukseen liittyneiden yritysten energiakatselmus- ja analyysitoimin-
taa enintään 50 %:lla kustannuksista sekä energiansäästöinvestointeja enintään 10 %:lla.
KTM tukee myös sopimukseen liittymättömien yritysten energiakatselmustoimintaa
enintään 40 %:lla katselmuskustannuksista, mikäli katselmus toteutetaan MOTIVA:n
mallin mukaisesti.

KTM:n tukemissa säästösopimuksissa mainituissa energiakatselmuksissa selvi-
tetään kohteiden energiankäytön ja sen tehokkuuden nykytila, esitetään energian käy-
tön tehostamismahdollisuudet ja esitetään ehdotettujen toimenpiteiden taloudelli-
suus.

Kun yritys liittyy energiansäästösopimukseen, se allekirjoittaa liittymisasiakirjan.
Siinä todetaan, että säästösopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sopimukseen liit-
tyvä yritys mm.

- nimeää yrityskohtaisen ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiavas-
tuuhenkilöt

- tekee määräaikaan mennessä energiankäytön tilanneselvityksen, jossa on myös
esitetty suunnitelma tarvittavien energiakatselmusten ja -analyysien tekemi-
sestä

- tekee suunnitelman mukaiset energiakatselmukset ja -analyysit tilannesel-
vityksessä esitetyssä aikataulussa

- laatii tehostamissuunnitelman, joka sisältää määrälliset tehostamistavoitteet,
kustannukset ja aikataulun

- sitoutuu energiansäästön huomioonottamiseen investoinneissa ja
- pyrkii energiaa säästävien tekniikoiden käyttöönottoon aina, kun se on ta-

loudelliset näkökohdat sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huo-
mioonottaen mahdollista

- antaa vuosittain Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolle tiedot toimi-
paikoittain energiankulutuksesta ja energiatehokkuuteen vaikuttaneista te-
kijöistä

3.1.2 Raportointi ja tavoitteiden toteutumisen seuranta

Energiansäästösopimuksen toteutumista seurataan vuosittain. Säästösopimukseen
liittynyt yritys toimittaa TT:lle yhteenvedon, jossa esitetään energian käyttö ja tuo-
tantotiedot, toteutetut tehostamistoimenpiteet ja arvio muista energiatehokkuuteen
vaikuttavista toimenpiteistä.

Seurantatuloksiin perustuen TT ja yritykset saavat palautetietoa energiatehok-
kuuden kehittymisestä mm. toimialoittain.

Seurantajärjestelmää ollaan käynnistämässä v. 2000 keväällä. Yrityksille lähete-
tään kaavakkeet täytettäviksi. Kaavakkeet sisältävät kysymyksiä seuraavista osa-alu-
eista (ks. liite 1):
- osa A: Energian käytön kehitys lukuina
- osa B1: Yhteenveto energiakatselmuksessa havaituista energiansäästö-

toimenpiteistä
- osa B2: Yhteenveto muista energiansäästötoimenpiteistä
- osa B3: Yhteenveto ympäristönsuojeluinvestoinneista
- osa C: Sanallinen osuus = sanallinen kuvaus niistä energiatehokkuuteen vai-

kuttaneista tekijöistä, joiden esittäminen numeerisessa muodossa ei ole mah-
dollista

Yritykset lähettävät tiedot luottamuksellisina TT:lle. Yrityskohtaisista tuloksista laa-
ditaan yhteenvetoraportit, joissa toimialoittain esitetään tiedot säästötuloksista ja teh-
dyistä toimenpiteistä.
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3.2 Energiakatselmukset ja -analyysit

3.2.1 Katselmusmallit

Energiakatselmuksia on Suomessa tehty jo pitkään erilaisin toiminta- ja rahoitusmal-
lein. Vuodesta 1993 alkaen on maassamme tehty energiakatselmuksia MOTIVA-malli-
en mukaisesti /6, 7/. Energiakatselmusmallit on kehitetty erilaisille käyttökohteille ja
katselmusten tekijät on koulutettu ja auktorisoitu katselmustyöhön. Malleissa määri-
tetään katselmuksen toteutuksen ja raportoinnin sisältö ja esitetään pelisäännöt, joi-
den mukaan mm. ministeriön maksamat avustukset määräytyvät.

Energiakatselmusmalleja on laadittu eri käyttökohteille:
- Kiinteistökatselmus (palvelusektorin rakennusten energiakatselmus)
- Teollisuuden energiakatselmus (teollisuuden suppeampi energiakatselmus, jossa

kartoitetaan kiinteistöjen ja käyttöhyödykejärjestelmien energiansäästömah-
dollisuudet)

- Teollisuuden energia-analyysi (teollisuuden laajempi energiakatselmus, jossa kar-
toitetaan teollisuuden energiakatselmuksen laajuuden lisäksi prosessien tai
tuotannon energiansäästömahdollisuudet)

- Prosessiteollisuuden energia-analyysi (kaksivaiheinen suurten teollisuuskohtei-
den energia-analyysi)

- Energiakatsastus (pienten palvelu- tai teollisuussektorin rakennusten edellisiä
suppeampi energiakatselmus)

- Käyttöönottokatselmus (energiakatselmus uusille tai peruskorjatuille palvelu- ja
teollisuuskohteille)

- Seurantakatselmus (energiakatselmus palvelu- ja teollisuuskohteille, joissa on
toteutettu energiakatselmus)

Prosessiteollisuuden energia-analyysin ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan koko-
naisuus ja esitetään selkeästi havaitut säästömahdollisuudet /11/. Näiden lisäksi esite-
tään alustavat ehdotukset ns. täydentäviksi analyyseiksi niissä osa-alueissa tai pro-
sesseissa, joissa säästöpotentiaalia on havaittu, mutta joissa säästötoimen analysointi
ja toimenpide-ehdotuksen tekeminen edellyttää yksityiskohtaista ja laajaa selvitystä.
Täydentävät analyysit muodostavat prosessiteollisuuden energia-analyysin toisen
vaiheen.

3.2.2 Energiakatselmusten tavoitteet, toteutus ja sisältö

Energiakatselmusten tavoitteena on:

- selvittää kohteen energian käytön nykytila ja säästöpotentiaali
- esittää energiansäästötoimenpiteet ja niiden taloudellisuus
- esittää tarvittavat jatkotoimenpiteet

Energiakatselmus toteutetaan yleensä katselmuskohteen henkilöstön ja auktorisoitu-
jen LVI- ja sähkövastuuhenkilöiden yhteistyönä. Työ sisältää perustietojen kartoituk-
sen, kenttätyön mittauksineen, aineiston käsittelyn ja raportoinnin. Työn tuloksena
esitetään katselmusraportti, jossa ehdotettavat säästötoimenpiteet ja niiden taloudel-
lisuus (takaisinmaksuaika) on selkeästi ja kootusti esitetty taulukkomuodossa ja eh-
dotuksen perusteet erikseen raporttitekstissä.
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Raportin valmistuttua katselmoijat esittelevät tehdyn työn ja tulokset tilaajalle ra-
portin luovutustilaisuudessa sekä tekevät selkeät ehdotukset jatkotoimien käynnistä-
miseksi. Työn päätteeksi tilaajan on esitettävä sen hetkinen käsityksensä katselmuk-
sessa ehdotettujen säästötoimenpiteiden toteutettavuudesta. Nämä merkinnät lisä-
tään toimenpide-ehdotukset sisältävään raportin taulukkoon tai ne voidaan esittää
luovutustilaisuudesta laadittavan muistion erillisenä liitteenä.

Normaalisti lyhyen takaisinmaksuajan selkeät toimenpide-ehdotukset johtavat
nopeasti toimenpiteisiin. Joskus tilaajalla voi olla syynsä siirtää ehdotetun toimenpi-
teen toteutusajankohtaa tai jättää se myöhemmin päätettäväksi. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi suunnitelmat tulevien vuosien muutoksista tai laajennuksista.

Katselmusavustuksen hakija (yleensä tilaaja) toimittaa maksatushakemuksen
yhteydessä Työvoima- ja elinkeinokeskukselle (TE-keskus) yhden täydellisen katsel-
musraportin ja tiivistelmän, jossa on tärkeimmät kohdetiedot ja tulokset.

3.2.3 Kulutusseuranta katselmuskohteissa

Katselmuskohteet sitoutuvat pyydettäessä toimittamaan katselmuksen valmistumi-
sesta seuraavien kolmen vuoden ajalta tiedot toteutetuista energiansäästötoimenpi-
teistä sekä lämmön, sähkön ja veden vuosikulutuksista ja kustannuksista KTM:lle ja/
tai MOTIVA:lle. Näiden perusteella MOTIVA ei kuitenkaan ole arvioinut säästötoi-
menpiteiden toteutusastetta tai energiatehokkuuden paranemista, koska kohteiden
tilastoiduissa vuosikulutustiedoissa on suuria vaihteluita, jotka eivät ole seurausta
pelkästään energiansäästötoimista, vaan osa johtuu virheellisistä tiedoista, osa koh-
teiden toiminnallisista muutoksista jne. /8/.

Kesällä 1996 toteutetun palautekyselyn perusteella MOTIVA on todennut, että
keskimäärin kaksi kolmasosaa ehdotetuista säästötoimenpiteistä toteutuu muutaman
katselmusta seuraavan vuoden sisällä /8/.

3.2.4 Katselmukset vanhoissa ja uusissa kohteissa

Energiakatselmuksia tehdään pääasiassa vanhoihin, jo usean vuoden ajan toiminnas-
sa olleisiin rakennus- tai tuotantotiloihin. Käytännössä katselmusta ei vastaavassa laa-
juudessa tehdä heti lähivuosina kohteeseen uudestaan muulloin kuin niissä tapauk-
sissa, joissa toiminta tai energian käyttö on oleellisesti muuttunut.

Katselmustoimintaa koskevien ohjeistuksen mukaan katselmuksissa ehdotetaan
sellaisia käyttöteknisiä tai investointeja vaativat toimenpiteitä, joiden takaisinmaksu-
aika on alle kymmenen vuotta. Käytännössä ehdotettujen toimenpiteiden takaisin-
maksuajat ovat keskimäärin lyhyempiä; raportoidusta energiansäästöpotentiaalista
64 % saavutettaisiin toimenpiteillä, joiden takaisinmaksuaika on alle kaksi vuotta /9/.

Pitkän takaisinmaksuajan säästötoimenpide-ehdotuksia esitetään kirjattavaksi
katselmusraportteihin lähinnä siksi, että kohteessa myöhemmin tapahtuvien toimin-
ta- ym. muutosten yhteydessä tai seurauksena katselmusaikana todettu säästötoimen
takaisinmaksuaika saattaa oleellisesti lyhentyä.

Käyttöönottokatselmukset on kehitetty uusien tai peruskorjattujen energiankäyt-
tökohteiden tarpeisiin. Kokemusten mukaan myös uusissa tai peruskorjatuissa koh-
teissa löytyy merkittävää energiansäästöpotentiaalia, joten katselmusten toteuttami-
nen myös näissä kohteissa on hyvin perusteltua. Käyttöönottokatselmusmalli on kui-
tenkin toteutukseltaan ja raportoinniltaan muista jonkin verran poikkeava ja rapor-
toinnin osalta suppeampi. Säästömahdollisuuksien hakemiseen ja tarkasteluun päte-
vät kuitenkin samat periaatteet kuin muihin katselmuksiin.
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3.2.5 Energiatehokkuusindeksi

Yksittäisten kulutuskohteiden energian käytön tehokkuuden kehittymisen tai sen
muutoksen arviointi ja seuranta olisi tärkeää kohteelle esimerkiksi siksi, että tehtyjen
säästötoimenpiteiden tuloksellisuus voidaan todeta. Tämä on aiempaa tärkeämpää
myös siksi, että energiansäästösopimuksissa painotetaan energiatehokkuusmuutok-
sen seurannan merkitystä.

On erityisesti huomattava, että energiatehokkuuden muutosta tai tehtyjen sääs-
tötoimien vaikutusta kulutuskohteessa ei yleensä voi luotettavasti selvittää seuraa-
malla pelkästään kohteen vuotuista energiankulutusta. Myöskään energian ominais-
kulutuksen (kWh/rakennustilavuus tai kWh/tuoteyksikkö) perusteella ei normaalisti
voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kohteen energian käytön tehokkuudes-
ta.

Teollisuuden energiankäytön määrä vaihtelee tuotantomääristä ja tuotteiden laa-
dusta riippuen. Teollisuuden käyttöön kehitetyssä energiatehokkuuden arvioinnin
menettelytapaehdotuksessa otetaan huomioon mm. vaihtelut edellä mainituissa te-
kijöissä, jolloin voidaan laskea ns. energiatehokkuusindeksi, mikä kuvaa kohteen ener-
giatehokkuuden muutosta vertailuvuoden energiankulutukseen nähden /2/. Energia-
tehokkuusindeksin avulla ei luokitella tai vertailla kohteen energiatehokkuutta eikä
sitä ole tarkoitettu saman toimialan kohteiden energian käytön tehokkuuden vertai-
luun.

Energiatehokkuusindeksin kehitystarpeita ja käyttökelpoisuutta eri toimialoilla
tutkitaan ja kehitetään edelleen. Ainakaan toistaiseksi se ei  ole käyttökelpoinen me-
netelmä energiatehokkuusarviointiin ympäristölupamenettelyssä

3.3 EU:n BREF-asiakirjat
Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla (BAT = Best Available Techniques) tarkoite-
taan niitä mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti to-
teuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, ra-
kentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama
ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Tekniikka on teknisesti ja
taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja
sitä voidaan soveltaa asianomaisella toimialalla kustannuksin, jotka ovat toiminnan
aiheuttamaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen nähden kohtuullisia.

EU organisoi tietojenvaihtoa jäsenmaiden ja teollisuuden välillä parhaasta käy-
tettävissä olevasta tekniikasta. Komissio julkaisee tietojenvaihdon tulokset ns. par-
haan tekniikan asiakirjoina (BREF-asiakirjat, IPPC BAT Reference Documents). Pisim-
mälle on edistytty rauta- ja terästeollisuuden sekä sementti- ja kalkkiteollisuuden osalta.
Esimerkiksi rauta- ja terästeollisuuden BREF-asiakirja on laadittu helmikuussa 2000 /
10/. Se on 355 sivuinen asiakirja, jossa kuvataan toimialan erilaisia prosesseja, niiden
energiankäyttöä ja päästöjä.

Terästeollisuutta koskevassa BREF-asiakirjassa valokaariuuniprosessiin perustu-
van tuotannon BAT-tekniikoista ainoastaan yksi koskettelee selkeästi energian kulu-
tusta so. romun esilämmitys savukaasuilla /10, ss. 315-316/:

- pölypäästöjen talteenotossa voidaan päästä esitetyillä tekniikoilla 98 %:n te-
hokkuuteen

- pölysuodatuksella voidaan uusissa laitoksissa päästä alle 5 mg pöly/Nm3 ja ole-
massaolevissa 15 mg pölyä/Nm3

- haitallisten yhdisteiden erityisesti PCDD/F ja PCB emissioiden minimointi,
emissiokonsentraatiot suuruusluokkaa PCDD/F < 0,5 ng I-TEQ/Nm3 ovat saa-
vutettavissa
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- romun esilämmitys
- jos osa esilämmitetään, voidaan saavuttaa 60 kWh/ton säästö
- jos koko romumäärä esilämmitetään, voidaan säästää 100 kWh/ton
- romun esilämmityksen soveltuvuus riippuu paikallisista olosuhteista ja tutki-
  taan laitoskohtaisesti. Romun esilämmitystä sovellettaessa on huolehdittava
  mahdollisesta orgaanisten saasteiden lisääntymisestä.

- kiinteiden jätteiden minimointi
- emissiot veteen

- jäähdytysvesien kierrätys uunin jäähdytyksessä
- valuprosessin jäähdytyksessä

- jäähdytysvesien kierrätys niin paljon kuin mahdollista
- öljyjen erottaminen osastoiduissa säiliöissä tai jollakin muulla tehok-
   kaalla laitteella

BAT-raportteja ei ole tarkoitettu yrityksiä ja viranomaisia sitoviksi standardeiksi, vaan
niillä on tarkoitus tuottaa informaatiota päästö- ja kulutustasoista, joihin päästään
käyttämällä määriteltyä tekniikkaa. Sopivat raja-arvot kullekin yksittäiselle tapauk-
selle on sitten erikseen määriteltävä ottamalla huomioon mm. paikalliset olosuhteet /
10, s. 315/.

Raporttien sisällössä keskitytään erityisesti ympäristöpäästöihin ja kuvataan tek-
niikat, joita voidaan pitää parhaana käyttökelpoisena tekniikkana (BAT:na). Rapor-
teissa ei esitetä, että kuvatut tekniikat olisivat ainoat oikeat, vaan niissä todetaan, että
yhtä hyvin voi tulla kyseeseen olemassa olevaa tai kehittelyn alla olevaa muuta tek-
niikkaa, joilla saavutetaan yhtä hyvät tai paremmat suoritusarvot.

3.4 Ympäristöjärjestelmät
Ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on tukea ympäristöasioiden systemaattista huo-
mioon ottamista yrityksen kaikissa toiminnoissa. Yleisin ympäristöjärjestelmämalli
perustuu ISO 14001 standardiin, jossa määritellään ympäristöjärjestelmää koskevat
vaatimukset. Yritys voi itse määrittää järjestelmän piiriin otettavat toiminnot ja ta-
voittelemansa ympäristöasioiden hallinnan tason. Yritys voi hakea ympäristöjärjes-
telmälleen sertifikaattia, jolla voidaan todentaa ulkopuolisille tahoille yrityksen ym-
päristöjärjestelmän täyttävän ISO 14001 -standardin vaatimukset.

Ympäristöjärjestelmä voidaan toteuttaa myös EU:n EMAS-asetuksen mukaisesti.
EMAS-järjestelmän ja ISO 14001 -standardin tavoitteet ja sisältö ovat pitkälti yhden-
mukaiset. EMAS-järjestelmän lisävaatimus on julkinen ympäristöselonteko.

Ympäristöjärjestelmän rakenne
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen koostuu seuraavista vaiheista:
1. Alustava ympäristökatselmus

· Selvitetään ympäristöasioiden hallinnan nykytila
2. Ympäristöpolitiikka

· Laaditaan yrityksen ympäristöpolitiikka
3. Ympäristöjärjestelmän suunnittelu

· Tunnistetaan yrityksen toiminnan ympäristönäkökohdat
· Tunnistetaan sidosryhmien ja yhteiskunnan ympäristöasioiden
  hallinnalle asettamat vaatimukset
· Asetetaan ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet
· Laaditaan ympäristöohjelmat ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden
  saavuttamiseksi
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· Suunnitellaan ja dokumentoidaan ympäristöasioiden hoitamista
  koskevat toiminnot ja toimintaohjeet

4. Järjestelmän toteuttaminen
· Varmistetaan toimintaedellytykset
· Muodostetaan tukitoiminnot

5. Mittaus ja arviointi
· Luodaan toimintatavat toiminnan tarkkailua ja mittaamista varten
· Luodaan toimintatavat poikkeamien korjaamista ja ehkäisemistä
  varten
· Luodaan toimintatavat ympäristöjärjestelmän auditointeja varten

6. Johdon katselmukset
· Katselmoidaan ympäristöjärjestelmä
· Varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen

7. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

Ympäristöjärjestelmän toiminta

Ympäristöjärjestelmän ylläpito on jatkuva prosessi, jossa ympäristöasioiden hallin-
nan tasoa pyritään parantamaan jatkuvasti asettamalla toiminnalle yrityksen ympä-
ristöpolitiikan pohjalta ympäristöasioita koskevia päämääriä ja tavoitteita, laatimalla
konkreettisia ohjelmia niiden saavuttamiseksi sekä mittaamalla ja seuraamalla tavoit-
teiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan poikkeamia korjaa-
vien ja ehkäisevien toimenpiteiden sekä ympäristöauditointien avulla. Tämän lisäksi
yrityksen johto arvioi säännöllisin väliajoin ympäristöjärjestelmän soveltuvuuden ja
tehokkuuden johdon katselmuksissa. Kuvassa 2 on kuvattu ISO 14001 standardin
mukainen ympäristöjärjestelmämalli.

Kuva 2.  ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmämalli

Yritys laatii itselleen ympäristöohjelman, jossa voi tapauksesta riippuen olla myös
erilaisia energian käytön tehostamiseen tähtääviä tavoitteita ja niiden saavuttamisek-
si tarvittavia toimenpiteitä ja suunnitelmia. Tällöin tavoitteiden toteutumista seura-
taan osana ympäristöjärjestelmään kuuluvaa katselmointitoimintaa sekä yrityksen
sisäisesti että ulkopuolisten auditoijien toimesta. Myös ympäristöjärjestelmän tuot-
tamat tiedot ja kokemukset voivat toimia taustatietoina tai -selvityksinä, kun
ympäristölupahakemukseen tehdään arviota energiatehokkuudesta.



17Ympäristöministeriö

Energiatehokkuus
ympäristölupahakemuksessa

Ympäristölupahakemuksen tulee sisältää, ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen
vaikutukset, tarpeellisessa laajuudessa tiedot energian hankinnasta, käytetystä ener-
giasta ja arvio energian käytön tehokkuudesta. Hakijan velvollisuudeksi ei kuiten-
kaan tulisi asettaa sellaisen selvityksen tekemistä, jossa määritettäisiin säästyneen
energian aiheuttamaa kuormitusmuutosta muualla so. energiantuotannossa.

Tässä keskitytään siihen, miten arvio energian käytön tehokkuudesta tulisi tai
voitaisiin tehdä.

Tehokkuusarvion tuottaminen koostuu ainakin kahdesta vaiheesta:
- taustatietojen hankinta
- analysointi ja raportointi

On muistettava, että energiansäästöpotentiaalia on kaikissa kulutuskohteissa, mutta
käytännössä sovellettavat tehokkuutta edistävät menettelytavat tai tekniikat on ta-
pauskohtaisesti arvioitava mm. kohteen lyhyen ja pitkän tähtäimen tuotantostrategi-
an valossa. Ympäristölupamenettelyssä näitä menettelytapoja tai tekniikoita tulee
arvioida nimenomaan ympäristövaatimusten kannalta.

4.1 Taustatiedot
Tuotantolaitoksen energiatehokkuusarvion taustatietoina voivat olla mm:

- energian kulutustiedot
- tuotantotiedot
- energiakatselmus tai –analyysiraportti
- ympäristönhallintajärjestelmäntavoitteet ja niiden toteutuminen
- teollisuuden energiansäästösopimuksen toimipaikkakohtainen vuosiraportti
- toimialan BREF-asiakirjat
- muut energiatehokkuutta edistävät selvitykset tai toteutusprojektit

Vuotuiset energiankulutus- ja tuotantotiedot ovat tehokkuustarkastelussa välttämät-
tömät. BREF-asiakirjoja on keväällä 2000 käytettävissä vasta muutamalta toimialalta,
mutta jatkossa niistä syntyy lisää. Näissä raporteissa on esitetty BAT -tekniikoita eri-
laisissa tuotantoratkaisuissa eri toimialoilta.

Energiakatselmus- tai energia-analyysiraportissa esitetään energian käytön te-
hokkuuden katselmuksen aikainen tila. Tämän lisäksi katselmusraportissa on kuvat-
tu energian käytön tehostamisehdotukset taloudellisuuslaskelmineen. Näiden toteu-
tettavuuteen ja toteutuksen ajankohtaan on kohteessa otettu kantaa katselmuksen
lopetuspalaverissa. Energiakatselmus kuvaa toteutusajankohdan tilannetta eikä vält-
tämättä ole täysin ajankohtainen lupahakemusta tehtäessä. Mm. tästä syystä energia-
katselmus ei sellaisenaan sovellu lupahakemuksen energiatehokkuusarvioksi, vaan
se on yksi lähtötiedoista, kun arvio laaditaan.

Ne yritykset , jotka ovat liittyneet teollisuuden energiansäästösopimukseen, tu-
levat vuodesta 2000 eteenpäin täyttämään ”Teollisuuden energiansäästösopimuksen
toimipaikkakohtaisen vuosiraportin.” Tässä raportissa selvitetään varsin yksityiskoh-

4
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taisesti yrityksen energian käyttöä, suunnitelmia energian käytön tehostamiseksi ja
toteutettuja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi ja muita investointeja mm.
ympäristönsuojelun edistämiseksi.

4.2 Arvio energiatehokkuudesta
       ympäristölupahakemukseen

4.2.1 Energiansäästösopimukseen liittyneet yritykset

Teollisuuden vapaaehtoiseen energiansäästösopimukseen liittyneet yritykset laativat
vuosiraportin energian käytöstään ja käytön tehostamiseen liittyvistä toimenpiteistä
ja toimittavat raportin Motivalle. Tämä tehdään käytännössä täyttämällä vuosiraport-
tikaavake (ks. liite 1). Siihen täytetään tiedot energian käytöstä, energian käytön te-
hostamissuunnitelmista, energiakatselmusten alkamis- ja päättymisajankohdista, teh-
dyistä energiansäästö- ja ympäristönsuojeluinvestoinneista ym.

Tätä vuosiraporttia yritys voi hyödyntää ympäristölupahakemuksessaan suoraan,
sitä tehokkaammin mitä paremmin lupahakemuksen ja vuosiraportin kohteet vas-
taavat toisiaan.

Tässä raportissa ehdotetaan kuitenkin toimintamallina sitä, että yritys laatii eril-
lisen energiatehokkuusarvion ympäristölupahakemukseensa liitteen 2 muotoisena.
Tässä kaavakkeessa esitetään karsitusti vastaavia tietoja kuin vuosiraportissakin ja sen
lisäksi arvio energiatehokkuudesta. Tällä menettelytavalla voidaan päätyä yhtenäi-
seen käytäntöön sekä säästösopimukseen liittyneiden että muiden yritysten kesken.

4.2.2 Muut yritykset

Ne yritykset, jotka eivät ole liittyneet teollisuuden vapaaehtoiseen energiansäästöso-
pimukseen, mutta ovat IPPC-direktiivin alaisia, tekisivät vastaavanlaisen, liitteen 2
mukaisen erillisen energiatehokkuusarvion hakemukseensa.

Erillisessä energiatehokkuusarviossa pyydetään siis yritystä kertomaan samoja
tietoja kuin edellä mainitussa vuosiraportissa. Se ei kuitenkaan ole yhtä laaja eikä sen
välttämättä tarvitse perustua toteutettuun energiakatselmukseen.
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Kuva 3. Ehdotus energiatehokkuusarvion laadinnasta ympäristölupahakemukseen

Energiatehokkuusarvion perusteella viranomainen voi muodostaa oman käsityksen-
sä hakijan energian käytön tehostamisen tai vähentämisen merkityksestä ympäristön
kannalta.
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Johtopäätökset5
EUn yhtenäislupa-direktiivi, joka on Suomessa toimeenpantu ympäristönsuojelulail-
la, edellyttää, että yritykset ovat  selvillä energian käytöstään ja pystyvät raportoi-
maan sen kehittymisestä  luotettavasti ympäristölupa- ja valvontaviranomaiselle. Yh-
tenäislupadirektiivi edellyttää energiatehokkuuden huomioonottamista arvioitaessa
laitoksen BAT-tasoa. Tällöin energian käytön aiheuttamia haittoja tulee arvottaa yh-
dessä toiminnasta aiheutuvien muiden päästöjen (rikki, typen oksidit jne) ja jättei-
den  aiheuttamien haittojen kanssa. Lisäksi luvan myöntämisen yhteydessä on selvi-
tettävä, että energiaa käytetään tehokkaasti toiminta kokonaisuudessaan huomioon
ottaen. Tässä selvityksessä energiatehokkuuden arviointia on käsitelty lähinnä jo toi-
minnassa olevien laitosten kannalta ja pyritty antamaan tausta-aineistoa itse arvioin-
tiin. Selvityksen liitteenä on ehdotus lupahakemukseen liitettävästä ”Arvio energia-
tehokkuudesta” –osasta.

Ympäristölupaa haettaessa toiminnan harjoittajan tulee esittää ympäristölupa-
viranomaiselle arvio energian käytöstä ja käytön tehostumisesta ja siihen vaikuttavis-
ta tekijöistä. Tällöin voidaan hyödyntää  pitkälti energiansäästösopimuksen toimeen-
panon ja mahdollisesti ympäristöjärjestelmän energiaosion tietoja.

Lupaharkinnassa luvankäsittelijän on tarpeen mukaan otettava huomioon myös
energiankäytön tehokkuus. Pystyäkseen arvioimaan toiminnan energiatehokkuutta
viranomaisen tulee saada riittävät tiedot sekä energiankäytön kehittymisestä että suun-
nitelmat tulevaisuudesta. Tietojen tulisi olla sellaisessa muodossa, että niistä selviäisi
kokonaisenergiankäyttö ja sen jakautuminen tarvittaessa eri yksiköille, jos se on tar-
peen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Ympäristöinvestointien vaikutukset energi-
ankäyttöön tulisi myös eritellä. Tietojen tulisi olla läpinäkyvästi jäljitettäviä ja mie-
luusti ulkopuolisen osapuolen todentamia. Käytettävien tietojen perusteella lupavi-
ranomainen harkitsee, onko tarpeen antaa energiatehokkuuteen liittyviä lupamäärä-
yksiä ja täyttyvätkö ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset määräysten anta-
miselle.

Energiatehokkuuden arviointiin tarvitaan aina sekä numerotietoa että sanalli-
nen kuvaus.

Energiatehokkuuden kehittymistä voi kuvata esimerkiksi laitos- tai toimialakoh-
taisella indeksillä. Toimialakohtainen, kansainvälinen indeksi on käytössä  öljynjalos-
tamoilla  minkä lisäksi kansallisesti on kehitteillä laitos- ja toimialakohtaisia indekse-
jä.

Energiansäästösopimuksiin liittyviä selvityksiä ja vuosiraportointia  voidaan
hyödyntää lupien seurantaan ja valvontaan liittyvässä raportoinnissa. Yritys voi hyö-
dyntää myös ympäristöjärjestelmää energiatehokkuuden raportoinnissa, jos ympä-
ristöjärjestelmä  sisältää merkittävänä ympäristönäkökohtana myös energiatehokkuu-
den jatkuvan parantamisen, jolloin sille on asetettu päämäärä välitavoitteineen ja sen
toteutumista seurataan jatkuvasti.

Lupien seurannassa ja valvonnassa voisi pitkälle käyttää  samoja tietoja päivitet-
tynä kuin luvanhakuvaiheessakin.
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Liite 1
OSA A    ENERGIANKÄYTÖN KEHITYS LUKUINA

Tarkasteluvuosi
Sopimusnumero ja yritys

Toimipaikan nimi
Toimipaikan toimialaluokka TOL 95, 3 numeroa
Toimipaikan osoite: Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka
Toimipaikan energiavastuuhenkilö:

Etunimi Sukunimi
Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka
  Puhelin GSM

  Fax
  Sähköposti

1 Toimipaikan energiakatselmuksen / -analyysin suorittamisen ajankohta Prosessiteoll. energia-analyysin 1. vaihe
Alkaa: Alkaa:

Tehty vuonna: Tehty  vuonna:

2 Toteutetut energiansäästöinvestoinnit mk
3 Toteutetut ympäristönsuojeluinvestoinnit mk

4 YHTEENVETO TOIMIPAIKAN ENERGIANKÄYTÖSTÄ

4.1 Sähkö Kustannukset Käyttö
4.1.1   oma tuotanto mk/a MWh/a
4.1.2   ostettu mk/a MWh/a
4.1.3   myyty mk/a MWh/a

4.2 Lämpö Kustannukset Käyttö
4.2.1   oma tuotanto mk/a MWh/a
4.2.2   ostettu mk/a MWh/a
4.2.3   myyty mk/a MWh/a

4.3 Tuontipolttoaineet Kustannukset Käyttö

4.3.1 - mk/a MWh/a

4.3.2 - mk/a MWh/a

4.3.3 - mk/a MWh/a

4.3.4 - mk/a MWh/a

4.3.5 - mk/a MWh/a

4.4 Kotimaiset polttoaineet Kustannukset Käyttö

4.4.1 - mk/a MWh/a

4.4.2 - mk/a MWh/a

4.4.3 - mk/a MWh/a

4.4.4 - mk/a MWh/a

4.4.5 - mk/a MWh/a

4.5 Prosessipolttoaineet ja
energiaraaka-aineet Kustannukset Käyttö

4.5.1 - mk/a MWh/a

4.5.2 - mk/a MWh/a

4.5.3 - mk/a MWh/a

4.5.4 - mk/a MWh/a

4.5.5 - mk/a MWh/a

4.6 Myydyt polttoaineet (nimeä) Määrä
4.5.1 MWh/a
4.5.2 MWh/a
4.5.3 MWh/a
4.5.4 MWh/a
4.5.5 MWh/a

Käyttö
4.7 Polttoaineet omaan sähkön ja/tai lämmöntuotantoon MWh/a

Kustannukset Käyttö
4.8 Vesi mk/a 1000 m3/a
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5. TOIMIPAIKAN TUOTANTO, HENKILÖSTÖ JA RAKENNUKSET

5.1 Tuotanto/päätuotteet (nimeä) Määrä Yksikkö/a
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.2 Henkilöstö ja työtunnit Määrä
5.2.1   Henkilöstön määrä hlö
5.2.2   Tehdyt työtunnit h/a

5.3 Rakennustiedot
5.3.1   Rakennusten lukumäärä kpl
5.3.2   Lämmitetty rakennustilavuus m3
5.3.3   Lämmitetty bruttoala m2

6. KÄYTÖSSÄ OLEVAT ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTÄVÄT TOIMINTAMALLIT

6.1 Energiaraportointi (merkitse X:llä kullekin vaakariville käytössä oleva taso. Vain yksi vaihtoehto vaakariviä kohden.)

Raportoitava suure Raportointi-/seurantajakso
Vuorokausi Kuukausi Vuosi Ei seurata

6.1.1   Sähkönkulutus
6.1.2   Lämmönkulutus
6.1.3   Polttoaineiden kulutus
6.1.4   Energian ominaiskulutukset
6.1.5   Energiakustannukset

6.2 Onko yrityksellä käytössä ympäristönhallintajärjestelmää? (ei, suunnitteilla, ISO14001, EMAS, muu)

, jos muu malli niin mikä?  Ei
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OSA C
1 SANALLINEN OSUUS = SANALLINEN KUVAUS NIISTÄ ENERGIATEHOKKUUTEEN 

VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ, JOIDEN ESITTÄMINEN NUMEERISESSA
NUODOSSA EI OLE MAHDOLLISTA ESIM.:

- Energiankäytön (osan A) muutoksia selittävät tekijät
- Merkittävät muutokset tuotannossa, tuotteissa, rakennuskannassa jne.
- Henkilöstön koulutus energia-asioissa
- jne.

2 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia raportointiin liittyen
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Liite 2
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Energiatehokkuusindeksi

Tässä kohdassa esitetään lyhyt kuvaus kehitteillä olevasta energiatehokkuusindeksis-
tä. Yksityiskohtaisesti asiaa on esitetty viitteessä 2.

Sähkön ja lämmön käytön tehokkuusindeksit IS ja IL, ovat energiatehokkuuden
seurantajärjestelmän keskeiset mittarit. Laskentamenetelmän laatimisessa on lähdet-
ty siitä peruslähtökohdasta, että tuotantoyksikön energian käyttö  voidaan jakaa kah-
teen osaan:

· perusenergiaan  ja
· muuttuvaan energian käyttöön

Perusenergia muodostuu tuotannosta riippumattomasta osasta, kuten tilojen lämmi-
tyksestä, valaistuksesta jne. Muuttuva energian käyttö on tuotannon määrästä riippuva
osuus, joka yleensä kasvaa tuotannon kasvaessa.

Alla on esitetty laskentamalli lämmön energiatehokkuusindeksin laskennasta.
Lämmön käytön energiatehokkuusindeksi IL tarkasteluvuodelle k lasketaan mitatun
ja perusvuoden energiatehokkuuden perusteella lasketun energian käytön osamäärä-
nä kaavalla 1.

         , jossa (1)

, (2)

jossa

CL, 0 =  perusvuoden perusenergia (ilmanvaihdon lämmitys, tilojen lämmitys, proses-
sin ylläpitoenergia yms.)

AL,j = teollisuusalakohtaisia tai tuotantoyksikkökohtaisia vakioita, esimerkiksi
tuotantolinjan energian ominaiskulutus  (EOKj) perusvuonna

x,j,k = seurattavia energian käytön volyymimuuttujia tarkasteluvuonna, kuten:
tuotteen tai raaka-aineen määrä (paino, pituus, tilavuus tai pinta-ala), tuotettu kpl-
määrä, työtunnit, konetunnit, tms.

ML,k = rakenteellisten korjaustekijöiden vaikutusten summa tarkasteluvuonna,
esim. lämmitystarveluku, käyttöaste, tms. (perusvuonna korjaustekijöitä ei  luonnol-
lisestikaan ole eli ML,0=0)

Sähkön käytön energiatehokkuusindeksi lasketaan vastaavasti kuten lämmön
käytön energitehokkuusindeksi.

Laskennallisen energiankulutuksen, Elask., termien määrittäminen käytännössä
vaatii useimmilla toimialoilla ensin tehdas- ja tuotantolinjakohtaisesti energian käy-
tön ja sitä selittävien tekijöiden riippuvuussuhteiden selvittämistä. Energiankäyttö-
ja energiansäästöselvityksistä (mm. energia-analyysit) voi saada tähän hyvää perus-
tietoa.

Käytännössä perusenergian, C0, määrittämiseksi voidaan tehdä mittauksia tuo-
tantoyksikön energian käytöstä tilanteessa, kun tuotanto ei ole käynnissä (esim. sei-
sokin aikana). Lämmitykseen käytetyn  perusenergian määrittämiseksi mittaukset
tulisi tehdä ajankohtana, jolloin ulkoilman lämpötila on lähellä paikkakunnan läm-
mityskauden keskilämpötilaa. Perusenergian määrittäminen on helppoa, jos tuotan-
toyksikön energian käyttöä mitataan  erikseen. Joillakin toimialoilla perusenergiaa ei
kannata ottaa laskennassa mukaan omana tekijänä, jos tämän osuus koko tuotantoyk-
sikön energian käytöstä on hyvin pieni.

Liite 3
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Rakenteellisten korjaustekijöiden vaikutus (M) tarkasteluvuonna on summa perus-
energiaan ja muuttuvaan energiaan tehtävistä korjauksista. Korjaukset tehdään, jotta
perusvuosi ja tarkasteluvuosi saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. Käytännössä M
on summafunktio tuotantoyksikkökohtaisesti hyvin erilaisista korjaustekijöistä. Ku-
vissa 1 ja 2 on havainnollistettu energian käytön ja energiatehokkuusindeksin  välistä
yhteyttä ja laskentaa.

Kuva 1. Energian käyttö on kasvanut tarkasteluvuonna, mutta energiatehokkuus ei
            ole muuttunut eli energiatehokkuusindeksi on edelleen 1,0.

Kuvassa 1 energian käyttö on lisääntynyt perusvuodesta tarkasteluvuoteen. Energia-
tehokkuusindeksi, , on kuitenkin pysynyt samana kuin perusvuonna eli 1,0:nä.

Kuvassa 2 tarkasteluvuoden  laskettu energian käyttö on suurempi kuin mitattu,
joten energiatehokkuus on tarkasteluvuonna parantunut ja muutos näkyy indeksin
pienenemisenä.

Kuva 2. Energian käyttö on kasvanut perusvuodesta tarkasteluvuoteen, mutta
            energiatehokkuus on parantunut
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Menettelytavan kehitystyön aikana ja rinnalla kokeiltiin tehokkuusindeksin laatimis-
ta todellisissa kohteissa. Parhaillaan eräälle terästehtaalle laaditaan energiatehokkuus-
indeksiä koehankkeena /3/. Työn aikana saatuja kokemuksia voidaan käyttää menette-
lytavan kehittämiseen ja sen käyttöönoton edistämiseen. Tehokkuusindeksin laadin-
ta ei kuulu säästösopimuksen sisältöön eikä ainakaan toistaiseksi esimerkiksi energia-
katselmusten tai -analyysien tehtäviin.
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Liite 4

TARJOUSPYYNNÖT  JA KONSULTIN VALINTA

ENERGIA-ANALYYSIN JA -KATSELMUKSEN TOTEUTUSENERGIA-ANALYYSIN JA -KATSELMUKSEN TOTEUTUS

AVUSTUSHAKEMUS (TE-keskus, Yritysosasto)

ALOITUSPALAVERI
• Tilaajan tavoitteet ja tarpeet
• Työn painotukset ja raportoinnin erityistarpeet

PERUSTIETOJEN KARTOITUS
• Energiankäyttötiedot 3…5 vuodelta
• Suunnittelu-, käyttö- ja huoltoasiakirjat

KENTTÄTYÖ
• Kohteen katselmointi, mittausohjelma
• Mittaukset ja muut selvitykset

TIETOJEN ANALYSOINTI
• Energiajakaumat, energiataseet, Sankey-diagrammit
• Säästötoimenpiteiden kartoitus
• Säästöjen ja investointien laskenta

RAPORTOINTI
• Analyysi- tai katselmusraportin laadinta
• Raportin esittely ja luovutus
• Maksatushakemus ja raportti TE-keskukseen

• Raportin tarkastus

• Tallennus tietokantaan

JATKOTOIMENPITEET
•Säästötoimenpiteiden toteutus ja seuranta

• Raportti MOTIVAan
• Maksatuspäätös
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