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Energia- ja materiaalikatselmukset

Konkreettiset työkalut yrityksille vihreään 

siirtymään –webinaari 24.11.2021



Energiakatselmustoiminta Suomessa 2021

Mikro- ja pk-yritykset, kunnat ja 
kuntayhtymät, seurakunnat ja säätiöt

Vapaaehtoinen

Valtio tukee Motivan-mallin mukaan
toteutettuja energiakatselmuksia

Suuret yritykset

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret 
yritykset tekemään yrityksen 

energiakatselmuksen neljän vuoden välein

Ei tukea. Energiavirasto valvoo lain 
toteutumista yrityksissä

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai 

konserni, jonka

•työntekijämäärä on yli 250 tai

•liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.
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Motivan mallin mukaiset katselmukset

• Ainoa tuettava katselmustapa. Tuki 40 %, energiatehokkuussopimukseen kuuluville 50 %.

• Toimivat katselmusmallit aina pienistä kiinteistöistä isompiin teollisuuskohteisiin. 

• Katselmuksissa käydään läpi kohteen koko energiankäyttö ja esitetään taloudellisesti kannattavat

toimenpiteet energiankulutuksen ja –kustannusten vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön

osuuden kasvattamiseksi.

• Katselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat. Yhteystiedot Motivan sivuilla.

• Motiva valvoo katselmusten laatua ja neuvoo tarvittaessa niin tilaajaa kuin katselmoijaa

katselmusprosessin eri vaiheissa.
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• Keskimääräiset katselmuksissa esitetyt

alle 10 vuoden takaisinmaksuajan

säästöpotentiaalit kuvassa.



Täsmäkatselmuksen pilotointi 2021-2022

• Pilotointiaika on 16.8.2021-31.12.2022. Tukihakemukset sisään viimeistään 15.8.2022.

• Pilotoinnin kohderyhmänä mikro- ja pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt sekä pienten kuntien

liikelaitokset. 

• Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat lisäksi

suorittaneet täsmäkatselmuksen verkkokurssin hyväksytysti. 

• Täsmäkatselmus on energiakatselmus, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, 

energiansäästöön, uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen tai muuten vähähiilisyyden 

saavuttamiseen kohteen energiankäytössä.

• Ei tarvitse kattaa kohteen kaikkea energiankäyttöä vaan voidaan kohdistaa vain ja ainoastaan 

todelliseen katselmointitarpeeseen. Esim. lämmitysjärjestelmään ja hukkalämpöihin.

• Käytännössä ei vaatimuksia toteutus- tai raportointitavalle, -mallille tai sisällölle em. määrittelyn 

lisäksi. 

• Valtion tuki 40 % tai 50 % kustannuksista. Tuet välillä 800…11 000 € kohteesta riippuen. 

• Miksi et toteuttaisi raameihin mahtuvaa selvitystarvetta tuetusti täsmäkatselmuksena?
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Täsmäkatselmuksen pilotointi 2021-2022

• Kaikki tieto, linkit ja verkkokurssi löytyvät koottuna

www.motiva.fi/tasmakatselmus

Lisätietoja,

Tomi.kiuru@motiva.fi, (0)9 6122 5009

KIITOS!
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http://www.motiva.fi/tasmakatselmus
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Materiaalikatselmus
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Materiaalikatselmus

• Ohjaa vastuulliseen ja resurssiviisaaseen 

toimintaan.  

• Tuotannon tehostamisen työkalu, joka 

käynnistää jatkuvan kehitysprosessin. 

• Tuottaa arvokasta tietoa yrityksen 

kehitystoimintaan ja lisää osaamista 

yrityksessä. 

• Sitouttaa yrityksen henkilöstön 

materiaalitehokkuuden parantamiseen.
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Materiaalikatselmus sopii erikokoisille yrityksille 
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Tukea materiaalikatselmuksiin 

• Materiaalikatselmuksiin voi hakea rahoitusta 

Business Finlandilta. 

• Rahoitus kattaa 50 prosenttia katselmuksen 

kustannuksista, jopa 15 000 € /katselmus.

• Rahoitus koskee ulkopuolisen, Motivan 

materiaalikatselmuskoulutuksen käyneen 

katselmusasiantuntijan palkkiota sekä tälle 

toteutuksen yhteydessä syntyviä muita 

kustannuksia.

• Tuki on de minimis –tukea.
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Materiaalikatselmuksen eteneminen 

• Energia-, työ-, kierrätys- ja 

jätehuoltokustannukset kartoitetaan.

• Prosessin euromääräiset materiaalivirrat 

(ISO 1405) lasketaan ja niistä tunnistetaan 

hävikki. 

• Asiantuntijakonsultin vetämissä työpajoissa 

etsitään toimenpide-ehdotuksia.

• Kehitysehdotusten priorisointi ja 

toimenpide-ehdotukset yrityksen toiminnan 

tehostamiseen ja materiaalivirtojen 

hallintaan. 

• Priorisoitu toimenpidelistaus ja 

luokittelu auttavat kehittämään yritystä. 
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Tutustu ja tilaa Materiaalikatselmus 

•Materiaalikatselmus

•Materiaalikatselmuksia tekevät yritykset 

• Business Finland, 

materiaalikatselmuksen rahoitus

•materiaalikatselmus@motiva.fi

• Lisätietoja: ilkka.hippinen@motiva.fi
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https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset/materiaalikatselmusten_tuloksia_suomessa
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset/materiaalikatselmuksia_tekevat_yritykset
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus
mailto:materiaalikatselmus@motiva.fi

