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”Motiva on valtion 
omistama yhtiö, jonka 
tehtävänä on vauhdittaa 
kestävää kehitystä.” 

toimitusjohtaja  
Hille Hyytiä 

@HilleHyytia 
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Viestintä ja markkinointi 

Motiva Oy:n organisaatio 

Asiakkaat 

Resurssiviisaat kunnat ja alueet 

Kilpailukykyiset yritykset 

Vastuulliset kuluttajat 

Kestävä liikenne ja liikkuminen 

Kiertotalous Energiatehokkuus 
Seuranta ja 
vaikutukset 

Talous ja hallinto 

Kestävät julkiset hankinnat  

Kestävä rakentaminen ja kiinteistöt  

Toimitusjohtaja 

Vastuullinen ruokajärjestelmä 

Liiketoiminta-alueet 
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Materiaalitehokkuus 

Materiaalikatselmukset 

Sivuvirrat hyötykäyttöön: teolliset symbioosit 

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta 
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Materiaalitehokkuutta 

Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista 

pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren 

aikana. 
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Materiaalikatselmus 
Käytännön työväline yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen 

hallintaan.  Myös muut kustannukset kuten energia, työ, kierrätys ja jätehuolto 

lasketaan mukaan ja ne kohdistetaan materiaalivirtaan. 
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Motiva 

 edistää ja kehittää 

materiaalikatselmustoimintaa  

 kouluttaa  materiaalikatselmoijia  

 neuvoo katselmusten tilaajia ja 

katselmoijia 

 edistää ja valvoo 

materiaalikatselmustoiminnan laatua. 
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Materiaalikatselmus 

”Euromääräiset” prosessin materiaalivirrat  

(ISO 14051 ml. sisäinen kierto ja hävikki) 

 

Asiantuntijakonsultin vetämä työpaja  

sitouttaa ja tuo uusia näkökulmia 

 

Priorisoitu toimenpiteiden listaus ja  

luokittelu antaa selkeän jatkon yrityksen 

toiminnalle 
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Materiaalikatselmuksen hyödyt yritykselle 
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Tukea katselmukseen 

Kohdeyritys voi hakea Motivan hyväksymän konsultin suorittamaan 

materiaalikatselmukseen avustusta 40 % katselmoijan työ- ja 

matkakustannuksista. 

 

Hankeavustus haetaan ennen projektin käynnistämistä työ- ja 

elinkeinoministeriöstä. 

 

Avustus myönnetään ns. de minimis-sääntöjen mukaisesti. 

 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset 
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Materiaalitehokkuustesti 

Motivan sivuilla oleva testi, jossa voit 

nopeasti testata, millä tasolla yrityksesi on ja 

saada vinkkejä toimenpiteistä. 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuustesti 
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Teolliset symbioosit 

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen tai 

muun toimijan muodostama kokonaisuus, jossa 

nämä tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä 

tehokkaasti toistensa raaka-aineita, energiaa, 

teknologiaa, osaamista ja palveluja.  

Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu 

tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää 

kummankin kustannuksia vähentäen myös 

haitallisia ympäristövaikutuksia. 
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FISS –Teolliset symbioosit – toimintamalli 
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www.teollisetsymbioosit.fi 



FISS – Finnish Industrial Symbiosis System 

Enemmän lisäarvoa vähäisemmällä 

luonnonvarojen käytöllä 
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• Toimintamalli, jolla autetaan yrityksiä ja 
muita toimijoita tehostamaan 
keskinäistä resurssien hyödyntämistä, 
sekä synnytetään uutta liiketoimintaa. 

• Käytännön työkalu kierto- ja 
biotalouden, sekä alueiden 
elinvoimaisuuden edistämisessä 

• Pyritään nostamaan materiaalien 
jalostusarvoa ja aikaansaamaan uusia 
kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita  

• Perustuu aktiiviseen symbioosien 
edistämiseen ja yhteiskehittämiseen.  



Tuloksia 

15 

FISS-

työpajoja 

yli 30 

kpl 

Synergia-

mahdollisuuksia 

tunnistettu 

>2500 

kpl 

Resursseja 

mukana 

> 5000 

kpl 

14 

hanketta 

mukana 

13 
maakunna

ssa 

Yrityksiä 

mukana 

yli 700  

kpl 
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Aluehankkeet 
• Ongoing:  

1. Länsi-Lappi: Kemin Digipolis 

2. Pohjois-Karjala: Pikes, KETI, Joensuu Science Park 

3. Pohjois-Kymenlaakso: Kouvola Innovation 

4. Etelä-Kymenlaakso and Päijät-Häme: Cursor 

5. Keski-Pohjanmaa: Centria 

6. Satakunta: Prizztech,  

7. Varsinais-Suomi: Turku AMK, Valonia, Turku Science 

Park 

8. Satakunta – Rauma: City of Rauma 

9. Etelä-Karjala: Wirma, LUT 

10. Etelä-Savo: Miksei Mikkeli 

11. Keski-Suomi: JAMK. Benet Oy 

12. Uusimaa: Sykli 

13. Pohjois-Pohjanmaa: Oulu AMK 

14. Pohjois-Savo: Navitas, Savonia, Iisalmen 

teollisuuspuisto 

• Under development: 

1. Kanta-Häme 

2. Päijät-Häme 

3. Pirkanmaa 
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Case-esimerkkejä FISS:istä 

Keramia oy - tiilien raaka-aineena käytetään 

keraamisesta teollisuudesta tulevia saniteettiastioita, 

paperiteollisuuden kaoliinijätteitä, metalliteollisuuden 

jauheita sekä eristeteollisuuden hiekkakivipölyä. 

Muovikelajätteelle löytynyt  

hyötykäyttökohde opiskelijatyönä 

40 000 tonnia kalkkipitoisia 

sivuvirtoja –käyttökohteita ja 

liiketoimintaideoita löydetty 

fact finding -työtavalla. 

Teollisuusalueelle on rakentumassa vajaan 3 ha 

suuruinen bioterminaali ja logistiikkakeskus. 

Feedstock Optimum Oy:n toimesta alueelle 

rakennetaan suuri biojalostamo, joka tulee 

jalostamaan puupohjaisia bionesteitä ja biohiiltä. 

Kokkolan suurteollisuusalue - KIP 

Agroekologiset symbioosit 

- Maatilakokoluokan biokaasulaitos (CHP)  

- Liikennebiokaasuntuotanto maatilalla 

Rakennuskivilouhimoiden 

sivukivi hyötykäyttöön 

Poistotekstiilien 

liiketoiminnallinen 

hyödyntäminen 

Datakeskuksen 

jäähdytysvesie

n 

hyödyntäminen 

kalankasvatuk-

sessa 
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Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta - Jästi 

• Ilmoitusalusta jätteiden ja sivuvirtojen haltijoille ja hyödyntäjille sekä 

näihin liittyville palveluille. 

• Uusia mahdollisuuksia teollisiin symbiooseihin: jätteet ja sivuvirrat 

hyötykäyttöön. 

• Avautuu huhtikuussa 2019 
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Energiatehokkuus 

Energiatehokkuussopimukset 

Energiakatselmukset 

Tukea energiatehokkuustoimiin 

11/10/201
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Energiatehokkuussopimukset  
Suomen ensisijainen valinta EED toimeenpanossa  

 Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää  

EU:n tiukat energiatehokkuusvelvoitteet  

 Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU)  (EED) 

 Tavoitteena olla keskeisessä roolissa EED toimeenpanossa myös vuoden 2020 jälkeen 

 Vapaaehtoiset sopimukset ovat vaihtoehto uudelle kansalliselle 

lainsäädännölle tai muille uusille pakkokeinoille  

 Rakentuu hyvälle yhteistyölle valtion, toimialojen, yritysten ja kuntien välillä 

 Kaikilla sama tavoite ja suunta 

 Suomea sitovien energiatehokkuusvelvoitteiden toimeenpano onnistuu 

vapaaehtoisin keinoin vain, jos sopimustoiminta on: 

 kattavaa ja  

 täyttää asetetut tavoitteet energiankäytön tehostumisesta 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:FI:PDF


Energiatehokkuussopimukset 2017–2025 
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/ 
 

KUNTA-ALAN 
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 

KIINTEISTÖALAN 
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 

HÖYLÄ IV 
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 

LÄMMITYSPOLTTONESTEIDEN 

JAKELU   

Öljylämmityskiinteistöt 

ELINKEINOELÄMÄN 
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 

KAUPUNGIT & KUNNAT 

KUNTAYHTYMÄT 

TOIMITILAKIINTEISTÖT 

VUOKRA-

ASUNTOYHTEISÖT 

ENERGIA-ALA 

Energiantuotanto 

Energiapalvelut 

TEOLLISUUS 

Energiavaltainen teollisuus l  

Elintarviketeollisuus l  Kemianteollisuus 

Teknologiateollisuus l  

Puutuoteteollisuus l  

Yleinen – teollisuus 

PALVELUALA 

Kaupan ala  l  Matkailu- ja 

ravintolapalvelut l  Autoala  l   

Yleinen – palveluala 
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HYÖDYT LIITTYJÄLLE 

 Joustavampi ja mielekkäämpi  

vaihtoehto uudelle kansalliselle  

lainsäädännölle tai muille 

uusille pakkokeinoille 

 Tarkoituksenmukainen 

energiankäyttö on 

vastuullista 

 Toiminnan ilmastokuorma 

vähenee 

 Turhien energiakulujen karsinta 

lisää kannattavuutta ja tulosta 

 Liittyy luontevaksi osaksi  

johtamisjärjestelmiä 

 Mahdollisuus hyödyntää  

valtion energiatukea 

energiatehokkuustoimiin 

 Energiankäytön tehostuminen  

muuttuu hyödylliseksi 

toimintatavaksi  

 Rakentaa ja vahvistaa  

myönteistä julkisuuskuvaa 

Energiatehokkuussopimukset 
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LIITTYJÄ SITOUTUU JATKUVAAN PARANTAMISEEN  

 

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025 

 Tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi käytössä olevia 

tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia  

 Tavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu: 

 Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun 

 Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen 

 Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseen 

 Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa 

 Henkilökunnan koulutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään 

 Vuosittaiseen raportointiin 

 Liittyjä pyrkii myös uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisäämiseen. 

 Jokainen liittyjä toteuttaa toimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu tekemään parhaansa 

tavoitteen saavuttamiseksi. 

 Työ edellyttää johdon sitoutumista, pitkän aikavälin päämäärien ja tavoitteiden asettamista 

sekä niiden systemaattista toteuttamista ja seurantaa 
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Tuet selvityshankkeisiin 

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista 
selvityshankkeeseen voi olla enintään: 

• energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, 
mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 % 

• muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 % 
 
Tukea ei myönnetä katselmuksiin suurille yrityksille. Suureksi yritykseksi 
määritellään yritys tai konserni, jonka 

• työntekijämäärä on yli 250 tai 
• liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€. 

Määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen 
sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut 
työntekijät, liikevaihdot ja taseet.  
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Tuet energiansäästö- ja 
energiatehokkuusinvestointeihin 2018 

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit 
 
Tavanomainen teknologia: 

• 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille. 
• 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua. 
• 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille  

yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua. 
 
HUOM! Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään 
tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös 
energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille. 
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Tuki uusiutuvan energian investoinneille 2018  

Tavanomainen teknologia: 
• Lämpöpumppuhankkeet 15 %* 
• Aurinkosähköhankkeet 25 % 
• Biokaasuhankkeet 20-30 % 
• Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 % 
• Aurinkolämpöhankkeet 20 % 
• Pienvesivoimahankkeet 15-20 % 
• Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 % 
• Pientuulivoimahankkeet 20-25 % 

• pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin 

sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja. 
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Maatilat 

http://energiatehokkaasti.fi/content/investointituet-energiasta-

maatiloille 

• Energiatehokkuusinvestoinnit 

• Energiantuotanto 

11/10/2018 28 
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Uusiutuva energia 

Yleistä: 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia 

 

Aurinkosähkö ja –lämpö 

Bioenergia 

Tuulienergia 

Lämpöpumput 

 

 

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia



