


• 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.



Ammattilaisen tekemä energiakatselmus on varma ja luotettava  
tapa löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat  
keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia.
Energiakatselmus on tärkeä askel kohti järkevää energiankäyttöä ja
-hallintaa.

Motiva-mallin mukainen energiakatselmus on perusteellinen  
ja kattava selvitys rakennuksen tai tuotantolaitoksen  
energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista
tehostamismahdollisuuksista. Tulokset ohjaavat taloudelliseen
energiankäyttöön sekä energiatehokkuuden tavoitteelliseen ja
aktiiviseen parantamiseen.



* Vuosina 2008–2013 toteutetut  
Motiva-mallin mukaiset  

energiakatselmukset

- 12 % - 7 % - 2 % - 13 %
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Kustannussäästöjä syntyy monesti  
jopa ilman investointeja. Esimerkiksi  
palvelualalla arviolta kolmasosan  
katselmuksissa havaituista  

toimenpiteistä voi toteuttaa pelkästään  
säätämällä laitteita ja järjestelmiä sekä  
muuttamalla toimintatapoja. Monet  
investoinnit maksavat itsensä takaisin  
alentuneina energiakustannuksina  
nopeasti, osa jo ensimmäisen vuoden  
aikana.

LUE LISÄÄ:
Vapaaehtoiset energia-

katselmukset pk-
yrityksille ja kunnille  
www.motiva.fi/  
energiakatselmukset



Katselmuksessa löydetyt lämmön, sähkön ja vedenkäytön säästökohteet auttavat alentamaan  
energiakustannuksia.



Kunnat sekä pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada valtion energiatukea  
energiakatselmusten ja -analyysien toteuttamiseen. Tukea voi hakea  
paikallisilta ELY-keskuksilta läpi vuoden ja sitä myönnetään määrärahojen  
puitteissa.

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet kunnat ja yritykset voivat  
saada harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan  
energiatehokkuusinvestoinneille.

Valtio tukee taloudellisesti erityisesti uuden teknologian käyttöönottoa.  
Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia teknisiä ja muita ratkaisuja, joita  
Suomessa ei ole aiemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa. Tuen  
suuruus vahvistetaan vuosittain.

Kuntasektorin sekä mikro- ja pk-yritysten energiakatselmuksissa tuen osuus  
energiakatselmuksen hyväksyttävistä kustannuksista voi olla valtioneuvoston  
asetuksen (1063/2012) mukaan enintään 50 %.

LUE LISÄÄ: energiatuki (www.tem.fi/energia/energiatuki)

Vuonna 2015 voimaan  
astuneen energiatehokkuuslain  
myötä valtio myöntää  
energiakatselmuksiin tukea  
vain yrityksille, joiden  
palveluksessa on alle 250  
henkilöä ja vuosiliikevaihto

on alle 50 miljoonaa euroa tai  
taseen loppusumma alle 43  
miljoonaa euroa. Jos yritys  
voidaan luokitella suureksi  
yritykseksi omistussuhteiden  
kautta, tukea ei voida myöntää.  
Yritykset, jotka eivät täytä  
näitä määritelmiä katsotaan  
suuriksi yrityksiksi, joita koskee
lakisääteinen velvoite pakollisiin  
energiakatselmuksiin.

http://www.tem.fi/energia/energiatuki)
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Tuen myöntämisen edellytys on, että tuki haetaan Business Finlandilta ennen katselmuksen toteutuspäätöstä.



Energiakatselmuksessa huomioidaan aina kohteen erityispiirteet ja -tarpeet.  
Energiakatselmoijat keskittyvät energiankulutuksen kannalta keskeisten ja taloudellisesti  
kannattavien tehostamistoimenpiteiden löytämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään  
tärkeimpiin, energiakustannuksiltaan merkittävimpiin toimintoihin, käyttötapoihin, laitteisiin  
ja järjestelmiin. Katselmoijat arvioivat toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet ja kuvaavat  
toimenpide-ehdotukset riittävän yksityiskohtaisesti jatkotoimien käynnistämiseksi.

Asiantuntevien ja kokeneiden katselmoijien valinta on lähtökohta laadukkaalle  
energiakatselmukselle.

Energiakatselmoija on energiatehokkuuden ammattilainen
Pätevöityneet energiakatselmoijat ovat Motivan energiakatselmoijan peruskurssin  
hyväksytysti suorittaneita lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita. Heillä on oikeus toimia  
vastuuhenkilöinä työ- ja elinkeinoministeriön tukemissa energiakatselmuksissa ja
-analyyseissa. Jokaiseen katselmukseen on nimettävä kaksi vastuuhenkilöä, joilla on pätevyys  
toteuttaa Motiva-mallin mukaisia energiakatselmuksia.

Suomessa on koulutettu noin 2000 energiakatselmoijaa vuosina 1992–2014. Motiva  
ylläpitää rekisteriä katselmuksia hyväksytysti raportoineista katselmoijayrityksistä, joita oli  
60 vuonna 2015.





Toimistorakennusten yleisimmät energiansäästökohteet löytyvät ilmanvaihdon  
lämmityksen säädöistä ja käyntiaikojen muutoksista sekä energiatehokkaammasta  
valaistuksesta. Energiansäästötoimet leikkaavat toimistorakennusten  
energiankuluja keskimäärin 15 prosenttia.

Toimistorakennusten energiakatselmuksissa* havaittu  
keskimääräinen säästöpotentiaali

16 %
LÄMPÖ

10 %
SÄHKÖ

7 %
VESI

15 %
KUSTANNUSSÄÄSTÖ

TOIMISTORAKENNUKSET





26 %
LÄMPÖ

9 %
SÄHKÖ

9 %
VESI

16 %
KUSTANNUSSÄÄSTÖ

PK-TEOLLISUUS: KIINTEISTÖT JA  

TEHDASPALVELUJÄRJESTELMÄT

Teollisuuden energiakatselmuksessa suurennuslasin alla on  
kiinteistötekniikan lisäksi keskeisten käyttöhyödykkeiden  
energiatehokkuus. Pk-teollisuuden energiakatselmuksissa  
todetut säästötoimet liittyvät usein valaistukseen, ilmanvaihdon  
lämmitykseen ja käyntiaikojen muutoksiin sekä lämmön  
talteenottoon. Myös paineilmajärjestelmistä löytyy usein  
merkittäviä säästöjä.

Teollisuuden energiakatselmuksissa* havaittu
keskimääräinen säästöpotentiaali

















Selvitys tehdään katselmoijan ja tilaajan yhteistyönä. Hyvä lopputulos  
vaatii molempien työpanosta ja saumatonta yhteispeliä. Katselmuksen  
tilaaja tuntee omat palvelut ja toiminnot parhaiten ja on tarpeellinen apu  
katselmuksen kenttätyöosuudessa. Energiakatselmoija tuo katselmukseen  
tarvittavan energiatehokkuusasiantuntemuksen sekä kokemuksen.

Katselmuksen tuloksena syntyy raportti, jossa on esitetty tiedot  
energiankulutuksesta ja sen jakautumisesta. Raportti sisältää ehdotukset  
kohteeseen soveltuvista energiankäytön tehostamistoimenpiteistä
ja investoinneista. Siinä on myös eritelty toimenpiteiden  
energiansäästövaikutukset, kustannukset ja takaisinmaksuajat. Lopuksi  
tilaaja ja katselmoija arvioivat yhdessä raportin ja toimenpide-ehdotukset ja  
tilaaja päättää jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta.



1. Tiedä mitä tilaat. Tutustu katselmusohjeistukseen ja kysy tarvittaessa  
apua Motivasta.

2. Mieti tarpeesi ja erityistoiveesi – kuvaa kohde huolella  
tarjouspyynnössä.

3. Hyödynnä valtion tuki kuntien ja PK-yritysten katselmuksille.  
Tilaa ja käynnistä työ vasta tukipäätöksen jälkeen.

4. Valitse asiantuntevat katselmoijat.

5. Ajoita katselmus lämmityskaudelle.

6. Toteutus on yhteistyötä – varaa riittävästi aikaa ja resursseja  
työhön osallistumiseen.

7. Vaadi katselmusohjeistuksen mukaista laatua.

8. Älä aikaile energiansäästötoimien toteutuksessa. Kuittaa  
kustannussäästöt heti käyttöösi.

9. Ota kaikki hyöty irti katselmuksesta – käytä tuloksia myös oppimiseen  
ja toiminnan kehittämiseen.

10. Muutokset toiminnassa vaikuttavat energiankäyttöön. Ylläpidä  
energiatehokkuutta ja uusi katselmus tarvittaessa.






