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MOtiva on asiantuntija- ja palveluyri-
tys, joka edistää energian ja materiaalien 
kestävää käyttöä ja uusiutuvan energian 
hyödyntämistä. Motiva tuottaa neuvonta-, 
koulutus-, konsultointi- ja viestintäpalve-
luja sekä toimintamalleja ja työkaluja re-
surssitehokkaiden, kestävien ratkaisujen 
löytämiseksi. Myös toimijoiden verkotta-
minen, kampanjointi ja tietoaineistojen 
julkaiseminen ovat tärkeä osa aktiivista ja 
monipuolista toimintaa. Joutsenmerkin ja 
EU-ympäristömerkin hallinnointi on kuulu-
nut Motivan tehtäviin vuodesta 2011.

Motivan asiakkaita ovat valtionhallinto, 
kunnat, yritykset ja yhteisöt. Valtionhal-
linnon kanssa tehtävä yhteistyö liittyy 
läheisesti kansallisen energia- ja ilmas-
tostrategian toteutukseen sekä EU:n 
energiatehokkuusdirektiivin, rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvan 
energian direktiivin toimeenpanoon ja vai-
kutusten arviointiin. 

Motiva Services Oy myy energiatehok-
kuuspalveluja kasvavassa määrin myös 
ulkomaille. Suomalaiselle osaamiselle on 
kysyntää.
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pääkirjoitus

Tuloksellinen energia- ja ilmastopolitiikka on säilyt-
tänyt merkityksensä talouslamasta huolimatta. Moti-
va on auttanut valtionhallintoa energiatehokkuusdi-
rektiivin toimeenpanon valmistelussa. Direktiivi lisää 
hallinnollisen työn määrää, sillä kaiken kaikkiaan ener-
giatehokkuus on yhä enemmän säädeltyä. Säädösten 
lisäksi tarvitaan koulutusta, kokeiluja sekä asenteisiin 
vaikuttamista  –  siis työtä, jota Motiva tekee.

Osallistuimme viime vuonna myös Suomen 
kansallisen materiaalitehokkuusohjelman val-
misteluun. Valtio ja elinkeinoelämä ovat yhdessä 
ilmaisseet tahtonsa toteuttaa sen suosittamia toi-
menpiteitä. Myös Euroopan unionissa valmisteltiin 
resurssitehokkuuteen liittyviä tavoitteita. Uskon, 
että voimme tehdä materiaalitehokkuudesta uuden 
suomalaisen menestystarinan. 

Toivon, että valtiolla on halua ja rahaa resurssi-
tehokkuuden edistämiseen jatkossakin, sillä valtion 
myötävaikutuksella pystymme hankkimaan työhön 
lisärahoitusta muilta kumppaneiltamme. Resurs-
sitehokkuustyö synnyttää uutta liiketoimintaa ja 
entistä parempia tuotteita ja palveluja. Onnistues-
samme luomme kysyntää suomalaisten palveluiden 
ja tuotteiden viennille, ja autamme siten yhteiskun-
taamme hyvinvoinnin ylläpidossa.

Moni asia yhteiskunnassamme on muuttunut 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Luonnonvarojen 
säästeliäs käyttö ja energiatehokkuus ovat tehok-
kaimpia keinoja vähentää ympäristökuormitusta  –  
ja tehdä se vieläpä taloudellisesti kannattavasti. 
Vähemmästä enemmän -periaate on yhä tärkeämpi.

Kiitän pitkäaikaisia asiakkaitamme hyvästä yh-
teistyöstä. Teitä on ilo palvella. Kiitos myös työhön-
sä sitoutuneille ja osaaville motivalaisille. Erityinen 
kiitos kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka 
asiakkuus on jatkunut kaksi vuosikymmentä. Teidän 
kaikkien kanssa on hyvä työskennellä. n

Motiva täytti 20 vuotta vuonna 
2013. Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö käynnisti toimintamme 
projektina vuonna 1993. Minis-
teriön seuraaja työ- ja elinkei-

noministeriö virastoineen on edelleen keskeinen 
asiakkaamme, ja vuosien aikana olemme saaneet 
työmme tilaajiksi myös laajemmin valtionhallin-
toa ja yrityksiä. Esimerkiksi ympäristöministeriö ja 
liikenne- ja viestintäministeriö hallinnonaloineen 
ovat meille asiakkaina erittäin tärkeitä. Työkent-
tämme on laajentunut, mutta ohjenuoranamme on 
edelleen: vähemmästä enemmän. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän tarve on kasvanut. 
Toimimme entistä enemmän kuluttajien sekä pien-
ten ja keskisuurten yritysten parissa. Suurin vaikut-
tavuus syntyy kuitenkin työstämme energiavaltai-
sen teollisuuden hankkeiden piirissä. 

Liiketoimintamme on laajentunut energiansääs-
töstä energia- ja materiaalitehokkuuden eli koko-
naisvaltaisesti resurssitehokkuuden edistämiseen. 
Siinä toimimme koko yhteiskunnan hyväksi tuloksel-
lisesti ja merkityksellisesti. 

Toimintamme tuo kysyntää ympäristömyötäi-
sille cleantech-tuotteille ja -palveluille. Se toteutuu 
esimerkiksi ympäristömerkkien ja neuvontapalve-
luidemme, kuten julkiselle sektorille suunnatun han-
kintaneuvonnan, kautta. Eikä työmme rajoitu vain 
omaan maahamme, sille on kysyntää myös kansain-
välisesti erityisesti Aasiassa ja Venäjällä.

Vuoden 2013 aikana valmistauduimme energia-
tehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisen 
ja kuluttajien energianeuvonnan tilauksen siirtymi-
seen Energiavirastolle. Se aloitti työnsä vuoden 2014 
alussa. Työ- ja elinkeinoministeriö säilyy kuitenkin 
edelleen asiakkaanamme materiaalitehokkuuden ja 
julkisten hankintojen neuvonnan tilaajana.

Toimitusjohtaja Jouko Kinnunen

Motiva  –  muutoksen tekijä
Motivan toiminta 
tuo kysyntää 
ympäristömyötäisille 
cleantech-tuotteille ja 
-palveluille esimerkiksi 
julkiselle sektorille suunnatun 
hankintaneuvonnan 
kautta. Kysyntää on myös 
kansainvälisesti erityisesti 
Aasiassa ja Venäjällä.
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YritYkset ja Yhteiskunta

Sahoilla vielä tehostettavaa

Sahoille, levytehtaille ja muille puutuoteteollisuu-
den laitoksille laadittiin tarkistuslistat, joiden avul-
la henkilöstö voi tunnistaa tuotantoprosesseihin, 
käyttöhyödykkeisiin ja kiinteistötekniikkaan liit-
tyvät säästökohteet. Listoissa on otettu huomioon 
kunkin alan erityispiirteet. 

Työ tehtiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoituk-
sella, tavoitteena edistää alan energiatehokkuustoi-
mia ja lisätä kannattavuutta. 

Materiaalitehokkuus kannattaa
Energiatehokkuuden rinnalla yritysten kannattaa 
edistää materiaalitehokkuutta, jolla on myös suora 
yhteys kustannuksiin, kilpailukykyyn ja yhteiskun-
tavastuun toteuttamiseen. Materiaalitehokkuus on 
kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden aikaan-
saamista pienenevin materiaalipanoksin. 

Motiva kehittää palveluja, työkaluja ja toimin-
tatapoja materiaalitehokkuuden edistämiseen eri-
tyisesti yrityksille ja julkiselle sektorille. Keskeinen 
työväline on materiaalikatselmus.

Vuonna 2013 päättyi materiaalikatselmuksen 
kehittämishanke, jonka loppuraportissa ehdotetaan 

Energiakatselmoinnista käytäntöön

Energiakatselmuksilla on tärkeä rooli energiatehok-
kuussopimusten ja jatkossa myös energiatehok-
kuusdirektiivin toimeenpanossa. Katselmuksessa 
selvitetään kohteen energian ja veden käyttö sekä 
raportoidaan säästötoimet ja uusiutuvan energian 
käyttömahdollisuudet.

Motiva seuraa, edistää ja kehittää energiakat-
selmus- ja energia-analyysitoimintaa yhteistyössä 
ministeriöiden, alan asiantuntijoiden sekä katsel-
musten tilaajien ja tekijöiden kanssa. Motiva myös 
neuvoo ja kouluttaa energiakatselmoijia sekä val-
voo toiminnan laatua.

Voimalaitoksen energia-analyysimalli uudistet-
tiin kaksivaiheiseksi. Vuonna 2014 julkaistava malli 
palvelee paremmin energiantuotannon katselmoin-
nin nykytarpeita. 

Energiakatselmoijan peruskurssi järjestettiin 
vuoden aikana kahdesti. Uusien koulutettujen kat-
selmoijien määrä oli yhteensä noin sata.

Lisäksi tehtiin oppaita ja tarkistuslistoja tehtaiden 
omien asiantuntijoiden ja katselmoijien käyttöön. 

Käytännön esimerkkejä yrityksissä toteutetuista 
katselmoinneista löytyy Motivan Energiakatselmuk-
sesta käytäntöön -julkaisusarjasta. 

toimittajat toivat työhön omaa osaamistaan. Han-
ke päättyi loppuseminaariin tammikuussa 2014.

On arvioitu, että ylijäämälämmön tehokkaampi 
hyödyntäminen voisi vähentää teollisuuden vuo-
tuista lämpöenergian käyttöä jopa 4 terawattitun-
tia (TWh). Nyt teollisuuden käyttämästä energias-
ta noin kolmannes karkaa ympäristöön esimerkiksi 
jäähdytysvesien tai prosessikaasujen mukana. 

Lämpö on usein kannattavinta käyttää uudelleen 
tuotannossa. Sitä voi ohjata myös tehdaskiinteistön 
lämmittämiseen, kaukolämmöksi tai polttoaineen 
kuivattamiseen. Hankkeessa laadittiin Tuotannon 
hukkalämpö hyödyksi -esite ja kolme yksityiskohtai-
sempaa raporttia yrityksille oppaiksi.

Neuvontaa pk-yrityksille 
Motiva neuvoo teknologia-, elintarvike- ja kemian-
teollisuuden sekä matkailu- ja ravintola-alan toimen-
pideohjelmiin liittyneitä pk-yrityksiä energiatehok-
kuustyössä. Toimialaliitot ovat tilanneet Motivalta 
neuvontaa jäsenyrityksilleen nyt jo neljä vuotta. 

Vuonna 2013 neuvonnan piirissä oli 240 sopi-
musyritystä ja niiden lähes 600 toimipaikkaa. Yri-
tyskäynneille ja puhelinneuvonnalle oli jatkuvasti 
kysyntää. Yrityksille järjestettiin myös seminaareja. 

Tietoa ja tukea yrityksille

Motivalla on tärkeä rooli elinkeinoelämän energia-
tehokkuussopimusten toimeenpanossa ja seuran-
nassa työ- ja elinkeinoministeriön tukena. Ener-
giatehokkuuden parantamiseksi tehdään tiivistä 
yhteistyötä sekä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
että toimialaliittojen kanssa.  

Yhteydet ovat tiiviit myös sopimusyrityksiin. 
Motivan jo kahdeksan vuotta koordinoimassa jat-
kuvan parantamisen työryhmässä on edustettuna 
laajasti Suomen energiavaltaista teollisuutta ja 
energiantuotantoa.

Motiva kokoaa, tuottaa, jalostaa ja jakaa tietoa. 
Se myös kouluttaa ja toteuttaa kehittämishankkeita, 
usein yhteistyössä yritysten kanssa. Muutkin kuin 
sopimusyritykset voivat hyödyntää tuloksia päivit-
täisessä energiatehokkuustyössään.

Ylijäämälämpö hyödyksi
Ylijäämälämmön taloudellinen hyödyntäminen on 
ollut toistaiseksi laajin Motivan koordinoima, sopi-
mustoimintaa tukeva yrityshanke. Mukana oli suuri 
joukko yrityksiä metsä-, kemian- ja metalliteolli-
suudesta sekä energiantuotannosta. Lisäksi laite-

Resurssitehokkuuden 
merkitys kasvaa
Resurssitehokkuus ei synny osaoptimoinnilla, vaan 
oleellista on kokonaisuus. Tarvitaan osaamista, 
määrätietoisuutta, useita samaan suuntaan 
vaikuttavia toimia, jatkuvaa parantamista. Lähes 
koko suomalainen elinkeinoelämä tekee tuloksellista 
energiatehokkuustyötä. Materiaalitehokkuudessa 
ollaan ottamassa uusia askelia.   

Resurssien tehokas käyttö 
tuo kustannussäästöjä 
ja parantaa yrityksen 
kilpailukykyä.

Tehtaan energiatiimi on tärkeässä roolissa 
energiatehokkuustyössä, kertoo Gyprocin 
Kirkkonummen tehtaan energy champion 
anna-kaisa hiekka.
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YritYkset ja Yhteiskunta

Uusiutuvaa energiaa monipuolisesti
Motiva edistää uusiutuvan energian käyttöä toi-
mimalla tiedonvälityksen kontaktipaikkana ja 
hankkeiden toteuttajana yhdessä muiden alan toi-
mijoiden kanssa.

Bioenergian käyttöä tuettiin ylläpitämällä ja ke-
hittämällä bioenergianeuvojien ja lämpöyrittäjien 
verkostoa. Koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet 
järjestettiin Joensuussa ja Porissa. 

Sitran ja Motivan yhteisen Lähienergiaverkosto-
hankkeen myötävaikutuksella perustettiin kevääl-
lä 2013 Suomen Lähienergialiitto ry. Liitto edistää 
pienimuotoisen uusiutuvan energian tuotantoa ja 
tehokasta käyttöä Suomessa yhteistyössä alan toi-
mijoiden kanssa. 

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin uusiutuvia ener-
gialähteitä koskevan RES-direktiivin yhteistoiminta-
hankkeessa (CA RES, Concerted Action on the Rene-
wable Energy Sources Directive) ja Itämeren alueen 
Baltic Sea Region Bioenergy Promotion -hankkeessa, 
joka päättyi tammikuussa 2014. Bioenergy Promotion 

-verkkosivut ovat toiminnassa vielä kolme vuotta. 

suunnittelussa. Käytännönläheistä ekosuunnittelua 
esiteltiin Motivan M+ -lehdessä, verkoston keskus-
telutilaisuuksissa ja Habitare-messuilla. 

Toisen jäte on toisen raaka-aine
Vuonna 2013 Motiva käynnisti hankkeen, jossa et-
sitään yhteistyössä Sitran kanssa parasta tapaa 
edistää teollista symbioosia Suomessa. Sen avulla 
on saatu monissa maissa huomattavia säästöjä ja 
ympäristöhyötyjä.

Teollisella symbioosilla tarkoitetaan resurssien 
kierrättämistä käyttäen yrityksen jäte- tai sivuvirtoja 
toisen yrityksen prosesseissa raaka-aineena.

Toimintatapoja kokeiltiin työpajoissa, joita jär-
jestettiin yritysryhmille Helsingissä, Jyväskylässä ja 
Raumalla. Työpajoissa kerättiin tietoa alueella synty-
vistä materiaalivirroista ja pyrittiin saattamaan mate-
riaalien tarjoajat ja mahdolliset hyödyntäjät yhteen. 

Motiva ja Sitra olivat mukana perustamassa teol-
lisia symbiooseja edistävää eurooppalaista yhteistyö-
verkostoa, EUR-ISAa (European Industrial Symbio-
sis Association). Verkoston vaikutuspiirissä on noin 
20 000 yritystä kolmestatoista Euroopan maasta. 

materiaalikatselmusohjelman toteuttamista. Rapor-
tissa on ehdotus myös toiminnan organisoinnista.

Maaliskuussa 2014 julkistettu kansallinen mate-
riaalitehokkuusohjelma tukee Motivan kehityshank-
keessa ehdottamaa viisivuotista katselmusohjelmaa. 

Motivassa on jo käynnissä hanke, jossa on tarkoi-
tus toteuttaa mahdollisimman monta valtion tuke-
maa materiaalikatselmusta vuosina 2014 – 2015. Ta-
voitteena on lisätä katselmusten määrää ja edistää 
toiminnan laajenemista uusille aloille myös markki-
noinnin ja viestinnän keinoin. Lisäksi pyritään paran-
tamaan toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta.

Koko tuoteketju tarkasteluun
Materiaalitehokkuus liittyy läheisesti tuotesuunnit-
teluun, sillä materiaalien käytössä on usein paran-
nettavaa koko tuoteketjun matkalla. 

TUORE-osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille 
ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä 
tuoteketjujen hallinnan ja elinkaariajattelun osaamis-
taan. Verkoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä 
ja edistää luotettavaa, puolueetonta viestintää.

Vuonna 2013 kehitettiin työkaluja, joiden avulla 
ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon jo tuote-

Koulutusaineisto maatiloille  
Motiva toimii Maatilojen energiaohjelman operaat-
torina maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. 

Vuoden aikana tarkistettiin tilakohtaisia ener gia-
suunnitelmia, järjestettiin suunnittelijakoulutus ja 
tuotettiin yhteistyössä ProAgrian kanssa koulutusai-
neisto traktorin taloudellisesta ajotavasta. Koulutus-
kokeiluun osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. n

Motiva Services Oy  
konsultoi Suomessa ja maailmalla

Motiva Oy:n tytäryhtiö Motiva Services Oy 
tarjoaa energiatehokkuuden konsultointi- ja 
koulutuspalveluja Suomessa ja kansainvälises-
ti. Palvelut ulottuvat käytännön tuesta ener-
giatehokkuuden johtamisen konsultointiin. 

Kansainväliset hankkeet ovat usein liittyneet 
valtiojohtoisen energiatehokkuustoiminnan 
käynnistämiseen. Hankkeita toteutetaan yhteis-
työssä konsulttien ja laitetoimittajien kanssa. 

www.energiatehokkuussopimukset.fi
www.motiva.fi/energiakatselmukset
www.motiva.fi/materiaalitehokkuus
www.tuoreverkosto.fi
www.motiva.fi/uusiutuvat
www.motiva.fi/maatilat
www.ca-res.eu
www.bioenergypromotion.net

riitta Lempiäinen ja suvi salmela tahtovat 
moduuliajattelua tuotteiden ja palveluiden 
elinkaaren jäljitykseen.

Kenttämittaukset ovat luotettavan ja kokonaisval-
taisen ymmärryksen perusta, sanoo jussi jääske-
läinen Motiva Services Oy:stä.
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Ympäristömerkintä

laitoksille ja painopapereille. MSA:n kautta lupansa 
uusi ensimmäisenä Pohjoismaissa Stora Enson Veit-
siluodon tehtaat, jonka paino- ja kopiopaperit täyt-
tävät Joutsenmerkin tiukentuneet vaatimukset.

Tulevaisuudessa MSA-tietokanta tulee myös 
Joutsenmerkin muiden tuoteryhmien käyttöön.

Teemana koti
Ympäristömerkintä vie lähivuosina vahvasti eteen-
päin koti-teemaa. Teeman käynnisti vuonna 2013 
ekoasumishaaste. Se innosti sisustusbloggaajia ja 
suunnittelijoita pohtimaan materiaalivalintoja, tuot-
teiden ympäristövastuullisuutta, kierrätystä, ajaton-
ta muotoilua ja käyttötavaroiden pitkäikäisyyttä. 

Habitare-messuilla Motiva yhteistyökumppanei-
neen järjesti sisustusalan ammattilaisille monipuolis-
ta ohjelmaa teemana elinkaariajattelu. Joutsenmer-
kin hauska Ympäristökriteerit tutuiksi -suunnistus 
sai monen messukävijän miettimään huonekaluja ja 
kestävää kehitystä.

Uusia tuoteryhmiä  
EU-ympäristömerkin piiriin 
EU-ympäristömerkillä oli Suomessa vuoden 2013 lo-
pussa 14 luvanhaltijayritystä. Vuoden aikana UPM ja 
Stora Enso lisäsivät monia uusia paperilaatuja lupiinsa.

Joutsenmerkin suosio kasvaa
Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden määrä 
on kasvanut tasaisesti. Vuoden 2013 lopussa Suo-
messa oli 370 lupaa ja 323 luvanhaltijaa. Vuoden 
aikana myönnettiin 48 uutta lupaa. 

Kriteereitä on laadittu jo yli 60 tuoteryhmälle ja 
palvelulle. 

Myös kongressikeskukset voivat nyt hakea Jout-
senmerkkiä, sillä hotellien ja ravintoloiden kriteerit 
laajennettiin koskemaan kongressikeskuksia. Uusi-
tut kriteerit tiukentavat muun muassa energianku-
lutusta, lisäävät luomuruoan käyttöä ja varmistavat, 
ettei ravintoloiden listoilta löydy uhanalaisia kalala-
jeja, kuten meritaimenta. 

Vaatimukset kiristyvät
Joutsenmerkin kriteerejä kehitetään yhdessä mui-
den Pohjoismaiden kanssa, ja kriteerit uusitaan 
keskimäärin 3 – 5 vuoden välein. Kun vaatimukset 
kiristyvät, luvanhaltijan on haettava merkin käyttö-
oikeutta uudelleen. Merkin säilyttäminen edellyttää 
siten tuotteen ja palvelun jatkuvaa parantamista.

Joutsenmerkin hakemista varten on avattu 
sähköinen tietokanta My Swan Account (MSA). 
Tietokanta avattiin vuonna 2012 paperi- ja paino-
laitoskemikaalien toimittajille ja vuonna 2013 paino-

Vastuullinen valinta,  
kestävä kehitys

Yritykset voivat erottautua kilpailijoistaan hankkimalla 
tuotteilleen ja palveluilleen pohjoismaisen Joutsenmerkin 
tai EU-ympäristömerkin. Merkit kertovat, että 
tuotteet täyttävät tiukat asiantuntijoiden laatimat 
ympäristövaatimukset. Suomessa molempia merkkejä 
hallinnoi Motiva Services Oy.

Arvostettu ja tunnettu Joutsenmerkki

Taloustutkimus Oy tutki Markkinointi & Mainonta -lehden tilauk-
sesta Suomen arvostetuimmat brändit. Joutsenmerkki sijoittui 
jälleen neljänneksi Fazerin Sinisen, Fazerin ja Fiskarsin jälkeen.

Joutsenmerkin tunnistaa lähes yhdeksän kymmenestä suomalai-
sesta (YouGov Norge AS, tammikuu 2013).

Mitä enemmän 
ympäristömerkittyjä 
tuotteita käytetään 
ja vaaditaan, sitä 
halukkaammin 
valmistajat toimivat 
ympäristön ehdoilla.
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Viestintää monikanavaisesti
Joutsenmerkin uudet verkkosivut avattiin syyskuus-
sa 2013. Tarjolla on runsaasti tietoa Joutsenmerkin 
perusperiaatteista ja elinkaariajattelusta. 

Sivuilla jatkuvat suositut palstat: kuukauden 
merkkituotteen ja luvanhaltijoiden esittelyt. Uutta 
on Joutsen-blogi monipuolisine teemoineen.

Molemmat ympäristömerkit viestivät sekä perin-
teisessä mediassa että sosiaalisen median kanavilla. 

Joutsenmerkki kampanjoi Facebook-sivuillaan 
muun muassa vastuullisten lomavalintojen puoles-
ta. EU-ympäristömerkin Facebook-sivut julkistettiin 
vuoden lopulla.

Lautakunnalle uusi puheenjohtaja 
Suomen ympäristömerkintälautakunnan puheen-
johtajaksi valittiin kansanedustaja Anni Sinnemäki. 
Lautakunnan tarkoituksena on edistää Joutsenmer-
kin ja EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. n

www.joutsenmerkki.fi
www.eu-ymparistomerkki.fi
www.facebook.com/Joutsenmerkki
www.facebook.com/EUymparistomerkki
twitterissä @Joutsenmerkki

Koko Euroopassa EU-ympäristömerkkilupia oli 
vuoden lopussa yhteensä 2  086. Merkittyjä tuot-
teita ja palveluita oli yli 37 000, eniten Ranskassa, 
Italiassa, Saksassa ja Espanjassa. 

Vuonna 2013 merkinnän piiriin tulivat uusina 
tuoteryhminä huuhtelevat wc- ja urinaalilaitteistot, 
tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet, pape-
rin jatkojalosteet sekä vesikiertoiset lämmittimet. 

Ulko- ja sisämaalien, tekstiilituotteiden ja vuode-
patjojen sekä muutaman muun tuoteryhmän vaati-
mukset uusittiin.

Pohjoismaiden vihreä verkosto
Ympäristömerkinnän Vihreät valinnat -hankintaver-
kosto aloitti toimintansa Suomessa vuoden 2012 
lopulla. Verkosto on tarkoitettu yrityksille ja yh-
teisöille, jotka haluavat tukea ja näkyvyyttä omille 
ympäristötoimilleen.

Verkosto on saavuttanut Ruotsissa ja Norjassa 
jo vahvan aseman. Ruotsin verkostoon kuuluu 255 
jäsentä hyvin erilaisilta toimialoilta.

Suomessa ensimmäisinä mukaan lähtivät If Va-
hinkovakuutusyhtiö, MSD Finland Oy, Kirjapaino 
Markprint Oy, Best Western Hotel Haaga, Veikkaus 
Oy, Fiblon Oy, Lassila & Tikanoja ja Motiva.

aineistoa, järjestettiin koulutuksia ja tuotettiin kun-
tapäättäjille video vihreiden hankintojen hyödyistä. 
Kaksivuotinen hanke päättyi vuonna 2013, mutta 
verkkoaineistot ovat jatkossakin hankkijoiden käy-
tettävissä Baltic GPP -sivustolla. Motiva vastasi 
hankkeen viestinnästä.

Selkeyttä laajoihin ESCOihin 
Monesti hyvä väline julkisen sektorin energiatehok-
kuuden parantamiseen on ESCO-palvelu. Siinä palve-
luntarjoaja eli ESCO-yritys toteuttaa asiakkaalle ener-
giatehokkuustoimet kokonaispalveluna ja myös takaa 
ja todentaa säästöt. Investointikustannukset katetaan 
sovitun palvelukauden aikana syntyvillä säästöillä. 

Motiva toimii ESCOn tiedonvälittäjänä ja mark-
kinoijana. Yhdessä kuntien, Suomen Kuntaliiton ja 
palveluntarjoajien kanssa laadittu julkaisu Ohjeita 
julkisten ESCO-hankintojen tilaajille auttaa laajoissa, 
useita kiinteistöjä koskevissa hankkeissa. 

Esimerkiksi Vantaan kaupunki toteuttaa laajan 
ESCO-hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa 
14 kiinteistön energiatehokkuutta. Turun kaupun-
ki on toteuttanut ESCO-hankkeita tuloksekkaasti 
1990-luvulta alkaen.

Hankintoja ympäristön ehdoilla
Motiva auttaa kuntia ja valtiota ottamaan ympä-
ristönäkökohdat huomioon hankinnoissa. Palvelun 
keskiössä on Motivan hankintapalvelu, sen uudistu-
nut tietopankki ja Help Desk -neuvonta, jota tarjo-
taan puhelimitse ja sähköpostitse. 

Hankintapalvelu tarjoaa tietoja ja työkaluja, jot-
ka edistävät esimerkiksi rakentamisen ja liikenteen 
energiatehokkuuden parissa tehtävää työtä. 

Tuoteryhmäkohtaisia hankintaohjeita ja kriteerei-
tä valmistellaan yhteistyössä alan toimijoiden kans-
sa. Kriteerit määrittelevät minimitason, joka tuottei-
den ja palveluiden tulee täyttää. 

Kriteerien käytöllä on vaikutusta tuotekehityk-
seen ja siten tuotteiden ja palveluiden ympäristö-
kuormituksen vähenemiseen. 

Ohjeet ja esimerkit auttavat eteenpäin  
Vuonna 2013 tuotettiin ohjeistuksia muun muassa 
ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin sekä läm-
pöyrittäjyyspalveluiden hankintaan. 

Hyviä julkisen hankinnan esimerkkejä nostettiin 
esiin seminaareissa, uutiskirjeissä, esimerkkikorteis-
sa ja Motivan M+ -lehdessä.

Itämeren maiden Baltic GPP (Green Public Pro-
curement) -hankkeessa tuotettiin verkkokoulutus-

Kestävän talouden 
keskiössä

Energiankäyttö kannattaa nostaa tarkasteluun 
kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. 
Ympäristön huomioon ottaminen hankinnoissa, 
kiinteistöjen aktiivinen energiakatselmointi, 
uusiutuvan energian hankkeet, 
energiatehokkuussopimukset  –  kaikki ovat hyviä 
askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta.
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Uusiutuva energiateko -kilpailu järjestetään 
joka toinen vuosi. Palkinnon on rahoittanut työ- ja 
elinkeino ministeriö. n

www.motivanhankintapalvelu.fi
www.motiva.fi/esco
www.energiatehokkuussopimukset.fi
www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia
www.tuulivoimaopas.fi
www.balticgpp.eu
www.ca-res.eu

Kuntakatselmuksessa voidaan muun muassa etsiä 
sopivia kohteita ja alueita lämpöyrittäjille tai selvit-
tää mahdollisuuksia biokaasulaitokselle. 

Espoon kaupungin kuntakatselmuksessa luotiin 
aurinko- ja geoenergiakartat, joiden avulla jokainen 
espoolainen voi vertailla näiden energiamuotojen 
potentiaalia omassa kiinteistössään.

Uusiutuvan energian kuntakatselmoinnin vilkas-
tuminen näkyi Motivassa neuvojen kysynnän kasvu-
na. Motiva tarjosi kunnille tietoa aiheesta ja koulutti 
uusia katselmoijia.

Uusiutuva energiateko -palkinto Kotkaan
Motivan Uusiutuva energiateko -kilpailussa haettiin 
uutta tai saneerattavaa asuinaluetta, jossa uusiutu-
van energian käyttö ja energiatehokkuus on otettu 
monipuolisesti huomioon. 

Pääpalkinnon 10 000 euroa voitti Kotkan Räs-
kiin kaavoitettu pientaloalue, jonka suunnittelussa 
energiatehokkuus on keskeisenä lähtökohtana. Kun-
niamaininnan saivat Oulun Hiukkavaaraan alue, Por-
voon Skaftkärr ja Helsingin Energian Sakarinmäen 
koulu, joka palkittiin saneerauskohteena.

Kilpailun runsas osanotto oli järjestäjille iloinen 
yllätys. Kahteen sarjaan ilmoittautui kaikkiaan 16 
hanketta eri puolilta maata. 

muksia kuvataan Energiatehokkuustoimilla elinvoi-
maa kuntiin -esimerkkikortissa. Avainasemassa ovat 
olleet johdon sitoutuminen sekä sopimustoiminnan 
määrätietoinen johtaminen ja hyvä organisointi. 

Yksi kunta-alan sopimusten tavoitteista on ener-
giatehokkuuden huomioon ottaminen yhdyskun-
tasuunnittelussa ja kaavoituksessa. Länsi-Uudel-
lamaalla valmisteltiin aiheeseen liittyvää hanketta 
laajana yhteistyönä.  

Marraskuussa pidetyt sopimuskuntien yhdyshen-
kilöpäivät saivat jälleen myönteistä palautetta. Päivi-
en tavoitteena on vahvistaa sopimuskuntien yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa sekä välittää hyviä käytäntöjä. 

Uusiutuva energia etenee
Vuonna 2013 Suomessa käynnistyi 15 uusiutuvan 
energian kuntakatselmusta, mikä on yli kolminker-
tainen määrä vuoteen 2012 verrattuna. 

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa selvi-
tetään kokonaisvaltaisesti alueen energian tuotan-
non ja käytön nykytila, uusiutuvan energian varannot 
sekä taloudelliset mahdollisuudet lisätä uusiutuvan 
energian käyttöä kunnassa. Tarkasteluun otetaan 
myös muut kuin kunnan omat toiminnot.

Uusiutuvan energian käytöllä on mahdollista 
lisätä alueen elinvoimaisuutta ja omavaraisuutta. 

Vuosipäivä verkotti

Motivan järjestämä Kestävien hankintojen vuosi-
päivä kokosi satapäisen yleisön pohtimaan, kuinka 
hyvistä hankintastrategioista päästään viisaisiin 
hankintakäytäntöihin. 

Esillä olivat myös hankintadirektiiviin uusiminen ja 
valmisteilla ollut valtioneuvoston periaatepäätös in-
novatiivisten ja kestävien hankintojen edistämiseksi.

Vuosipäivässä palkittiin vuoden 2013 Kestävä jul-
kinen hankkija -kilpailun voittajat, Toholammin Ener-
gia ja Jyväskylän kaupunki. Kilpailun kahteen sarjaan 
osallistui yhteensä 16 hanketta.

Energiatehokkuussopimus kannattaa
Motiva on tukenut kunta-alan energiatehokkuusso-
pimusten toimeenpanoa monin tavoin. Neuvontaa 
ja koulutusta järjestettiin muun muassa seurantajär-
jestelmän käytöstä. 

Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen tai 
ener giaohjelmaan oli vuoden 2013 loppuun mennes-
sä liittynyt yli 130 kuntaa tai kuntayhtymää. Vuoden 
2012 vuosiraportoinnin mukaan liittyneiden toteutta-
mien toimenpiteiden aikaansaama energiansäästö oli 
noin 185 gigawattituntia (GWh) vuodessa.

Sopimustoimintaa ovat toteuttaneet tuloksek-
kaasti esimerkiksi Mikkeli ja Kuusamo, joiden koke-

Julkinen sektori 
vaikuttaa suurella 
ostovoimallaan energia- 
ja materiaalitehokkaiden 
tuotteiden yleistymiseen 
markkinoilla.

Hankintapäätökset 
vaikuttavat esimerkiksi 

julkisten kiinteistöjen 
energiatehokkuuteen 

ja joukkoliikenteen 
polttoainevalintoihin.

Kestävien hankintojen vuosipäi-
vässä pohdittiin, miten hyvistä 
strategiosta päästään viisaisiin han-
kintapäätöksiin. Vuosipäivän avasti 
ympäristö ministeri Ville niinistö.

Kunnalle helppo keino siirtyä uusiutu-
van energian käyttäjäksi on ostaa läm-
pöä lämpöyrittäjältä. Kuuhankalämpö 

Oy:n toimitusjohtaja petri heinonen 
esittelee rakenteilla olevaa Hankasal-

men kaukolämpöverkkoa.
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tion  –  Energy Performance of Buildings Directive) 
Motiva toimii kansallisena koordinaattorina.

Nollaenergiatalo veti väkeä
Motivan koordinoiman Energiatehokas koti -hankkeen 
tavoitteena on edistää matalaenergiarakentamista ja 
lähes nollaenergiarakentamista. EU-direktiivin mu-
kaan uudisrakennusten on oltava tätä tasoa vuonna 
2021 ja julkisten uudisrakennusten jo vuonna 2019.

Hankkeen verkkosivuilla seurattiin Hyvinkään 
asuntomessuille valmistuneen nettonollaenergia-
talo Villa ISOVERin rakentamista vaihe vaiheelta, 
ja seuranta jatkuu. Taloon on asennettu mittareita, 
jotka antavat tietoa asumisen aikaisesta energianku-
lutuksesta ja -tuotannosta.

Energiatehokas koti -hankkeen tekemän kyselyn 
mukaan suomalainen pientalorakentaja tavoittelee 
energiatehokkuutta lähinnä käyttökustannuksissa 
säästääkseen. Kyselyyn vastasi noin 200 rakentajaa. 

Motivan koordinoimassa Elvari-ohjelmassa teh-
tiin esimerkkikortteja, jotka opastavat tehostamaan 
sähkölämmitteisten pientalojen sähkönkäyttöä. Oh-
jelmassa mukana olevien pientalojen energiankulu-
tusta seurataan jatkuvasti. 

kiinteistöt ja rakentaminen

Energiatodistus ajankohtainen

Energiatodistus uudistui 1. kesäkuuta 2013 voi-
maan tulleen lain myötä. Uudisrakennuksille tar-
vitaan energiatodistus niin kuin ennenkin, ja se 
laaditaan rakennuslupaa haettaessa. Olemassa 
oleville rakennuksille todistus tarvitaan myynnin ja 
vuokrauksen yhteydessä tietyin siirtymäajoin. 

Energiatodistuksissa otettiin käyttöön laskennal-
liseen kokonaisenergiankulutukseen eli E-lukuun pe-
rustuva rakennusten luokittelu. Nyt ostaja ja vuok-
raaja saa rakennuksen energiankäytöstä tietoa, joka 
ei riipu sen hetkisten käyttäjien tottumuksista vaan 
rakennuksen ominaisuuksista.

Uudistus on näkynyt selvästi Motivan energia-
todistusneuvonnan vilkastumisena. Ympäristömi-
nisteriön toimeksiannosta tietoa annetaan Motivan 
Energiatodistus-sivustolla, minkä lisäksi ammatti-
laisia ja kuluttajia neuvotaan puhelimitse ja sähkö-
postitse. Verkkokäyntien ja yhteydenottojen määrä 
moninkertaistui vuoden 2013 aikana. 

Energiatodistuksen laatijoille järjestettiin maa-
liskuussa 2013 keskustelu- ja verkottumistilaisuus, 
johon osallistui liki 200 alan ammattilaista. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin yhteis-
toimintaprojektissa (CA EPBD III, Concerted Ac-

Energiatehokkuus on 
investointi tulevaisuuteen

Rakentamismääräykset ohjaavat käyttämään 
vähäpäästöisempiä energiamuotoja. 
Energiatehokkuus kiinnostaa rakentajia, ja he 
osaavat jo vaatia sitä. Alan ammattilaisten 
valmiudet paranevat. Edistystä tapahtuu 
monella rintamalla. 

nitelmaa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 
Hankkeessa kootaan ja dokumentoidaan energia-
tehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt sekä 
tuotetaan niihin perustuvaa koulutusmateriaalia. 
Lisäksi suunnitellaan täydennyskoulutusohjelmat ja 
järjestetään koulutuskokeiluja.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja TTS 
Työtehoseura tuottavat koulutusaineistoa ja koulut-
tavat. Motiva Services Oy koordinoi hanketta sekä 
vastaa viestinnästä ja verkoston yhteistyöstä. 

Rahoitus saadaan 75-prosenttisesti EU:n IEE (In-
telligent Energy Europe) -ohjelmasta. Hanke jatkuu 
kevääseen 2016 saakka.

Sertifioidut asentajat rekisteriin
Vuonna 2013 Suomeen saatiin luotua uusiutuvan 
energian laiteasentajien sertifiointi- ja koulutus-
järjestelmä. Motiva on osallistunut järjestelmän 
kehittämiseen ja viestintään ympäristöministeriön 
toimeksiannosta. 

Asentaja, joka on suorittanut loppukokeen ja 
jolla on käytännön kokemusta asennuksista, saa 
sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointi-
tunnusta. Asentajarekisterin luominen ja ylläpito 
on Motivan vastuulla.

Kiinteistöalan toimenpide- 
ohjelmat tuottavat tulosta 
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa oli 
vuoden 2013 lopussa mukana 26 yhteisöä. Vuoden 
2012 loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden 
energiansäästö on yhteensä 149 gigawattituntia 
(GWh) vuodessa. Tämä on noin 70 prosenttia vuo-
delle 2016 asetetusta kokonaissäästötavoitteesta.

Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelmassa oli 
vuoden 2013 lopussa mukana 32 yhteisöä. Ohjelman 
kahtena ensimmäisenä vuonna on raportoinnin mu-
kaan tehty 900 toimenpidettä, joiden energiansääs-
tö on yhteensä 58 GWh vuodessa. Tämä on noin 35 
prosenttia vuodelle 2016 asetetusta tavoitteesta.

Täydennyskoulutusta tulossa
BUILD UP Skills Finland -hankkeessa valmistui ke-
väällä 2013 etenemissuunnitelma rakennusalan am-
mattiryhmien lisäkoulutuksen järjestämiseksi. 

Suurimmalle osalle rakennusalan työntekijöis-
tä tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta rakentamisen 
laatu- ja energiatehokkuustavoitteet saavutetaan, 
suunnitelmassa todetaan. 

Lokakuussa käynnistyi BUILD UP Skills Finland 
-jatkohanke, jossa toteutetaan etenemissuun-

Kuopion Pappilanmäkeen rakennetaan uutta 
asuinaluetta lähelle kaupungin keskustaa.
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kodin energia

www.motiva.fi/energiatodistus
www.energiatehokaskoti.fi
www.motiva.fi/elvari
www.energiatehokkuussopimukset.fi
www.motiva.fi/buildupskills
www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia
www.motiva.fi/sertifioidutasentajat  
www.lammitysvertailu.eneuvonta.fi
www.motiva.fi/kulutuksennormitus
www.epbd-ca.eu

Motiva osallistuu myös biokattilaneuvonnan 
organisointiin. Neuvontajärjestelmä valmistuu 
vuonna 2015.

Aurinkosähkön tuotantoa seurattiin ja tiedot vie-
tiin Motivan Aurinkoenergia-sivuille. Aiheesta ryh-
dyttiin kokoamaan tietosivustoa kuluttajien tarpei-
siin. Sähkön pientuotanto -sivut avattiin.

Lämmitysvertailujen avuksi
Motiva julkaisi internet-pohjaisen lämmitystapojen 
vertailulaskurin. Laskuriin on valittu mukaan pien-
talojen yleisimpiä pää- ja tukilämmitystapoja. Läm-
mitystapojen yhdistelmistä ovat mukana vain talou-
dellisesti kannattavimmat. Huomioon otetaan myös 
energian hinnan ja korkokannan muutokset. Laskenta 
antaa tulokseksi eri vaihtoehtojen energia- ja inves-
tointikustannukset vuosittain ja halutulla aikajaksolla.

Motiva oli mukana kehityshankkeessa, jonka tu-
loksena rakennusten lämmitysenergian kulutuksen 
normituksessa otettiin käyttöön uudet, ilmastolli-
selle vertailukaudelle 1981 – 2010 lasketut lämmi-
tystarveluvut. Lämmitystarveluvun avulla voi verrata 
rakennuksen lämpöenergian kulutusta eri vuosina ja 
eri kunnissa olevien vastaavanlaisten rakennusten 
ominaiskulutuksia keskenään. n

kiinteistöt ja rakentaminen

esiteltiin palvelukokonaisuus ja ajankohtaisia asioi-
ta neuvonnan aihealueilta. Tilaisuuden videoita voi 
katsoa Motivan YouTube-kanavalta.

Portaali kokoaa perustiedot ja luotettavat linkit 
neljältä alueelta: energiatehokkaasta asumisesta, 
rakentamista, remontoinnista ja liikkumisesta. 

Portaalin kautta kuluttajat löytävät asiantuntevan 
energianeuvojan joko sähköisesti tai lähipalveluna 
omasta maakunnastaan. Etsi lähin neuvoja -palvelu 
onkin ollut sivuston käytetyimpiä osioita. Tietojen ja 
kokemusten vaihto on alkanut vilkkaana Kysy ja kes-
kustele -palstalla.

Puhelinneuvontakokeilu käynnistettiin huhti-
kuussa. Neuvontaa tarjottiin neljänä päivänä viikos-
sa vuoden loppuun asti.

Kaikkialla Suomessa
Maakunnallista neuvontaa oli vuonna 2013 tarjolla 
jo 17 alueella Uudeltamaalta Lappiin. 

Palveluja tuottavat maakuntakeskusten valtuutta-
mat luotettavat organisaatiot, kuten energiatoimis-
tot ja kunnan rakennus- tai ympäristöviranomaiset.

Toimintatavat vaihtelevat, mutta kaikki alueelliset 
neuvojat vastaavat verkkopalvelussa kuluttajien lä-
hettämiin kysymyksiin. Useimmat myös järjestävät 
info- ja koulutustapahtumia eri kohderyhmille. Mes-

Valtakunnallisesti ja alueellisesti 
Motiva on vuodesta 2010 lähtien koordinoinut val-
takunnallista kuluttajien energianeuvontaa työ- ja 
elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Yhdessä maa-
kunnallisten toimijoiden kanssa on rakennettu palve-
lukokonaisuus, jonka ensisijaisena kanavana on Eneu-
vonta-portaali. Sitä täydentää alueellinen neuvonta.

Energianeuvonta yhdistää energia- ja ympäristö-
alan viranomaisia, palveluntarjoajia ja toimijoita val-
takunnallisesti ja alueellisesti. Yhteistyössä, tietoa ja 
vastuuta jakaen sekä resursseja yhdistäen neuvonta 
on tehokasta, yhdensuuntaista ja tavoittavaa.

Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmässä 
ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, Ener-
giavirasto, ympäristöministeriö, liikenne- ja vies-
tintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Energiateolli-
suus ry ja Motiva. 

Neuvonnan tavoittavuutta ja tuloksia seurataan 
järjestelmällisesti. Vaikutusten arviointia kehitetään 
osana kuluttajaneuvonnan kokonaisuutta.

Helposti tiedon lähteille
Eneuvonta-portaalin julkistaminen 4. huhtikuuta 
oli vuoden 2013 kohokohtia. Medialle ja keskeisille 
yhteistyökumppaneille järjestettiin tilaisuus, jossa 

Apua arjen energiapäätöksiin

Puolueeton ja luotettava energianeuvonta 
on nyt useimpien suomalaisten ulottuvilla, 
joko verkossa tai henkilökohtaisena 
palveluna. Tietoa saa niin asumisen, 
rakentamisen, remontoinnin kuin 
liikkumisen vaihtoehdoista. Neuvoja 
kysytään ja kokemuksia vaihdetaan. 
Yhä useammat myös toimivat  –  tekevät 
arjessaan harkittuja ja kestäviä valintoja.

Hyvinkään asuntomessuilla esiteltiin lähes 
nollaenergiatason Villa ISOVEr, joka on  
Energiatehokas koti -hankkeen seurantakohde.
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järjestelmän soveltuvuutta omaan kohteeseensa. 
Taloyhtiön energiaeksperttiaineisto uudistettiin, ta-
voitteena on aktivoida asukasaktiiveja tähän hyviä 
tuloksia tuottaneeseen toimintaan.

Vinkkivideoita tuotettiin muun muassa ilmaläm-
pöpumpusta, tukilämmityksestä, energiatehokkaas-
ta ruoan säilytyksestä, vedenkäytöstä ja energia-
tehokkaan lampun valinnasta. Videoita voi katsoa 
Motivan YouTube-kanavalla.

Energianeuvonnan vuosipäivää vietettiin mar-
raskuussa yhdessä korjausrakentamisen neuvonnan 
kanssa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 110 henkilöä.

Vuoden 2013 energianeuvojaksi valittiin Kymen-
laakson energianeuvoja Heikki rantula. 

Tutut palvelut jatkavat
Laitteiden hankintaan, sijoitteluun ja käyttöön kulut-
tajat saavat neuvoja Motivan ylläpitämästä Ostajan 
opas -verkkopalvelusta. Sivustolta löytyy myös tuo-
retta tietoa energiamerkinnöistä. Näin luet energia-
merkintää -kortteja tuotettiin jaettavaksi neuvonta-
verkoston ja kauppaketjujen kautta. 

Motivan ylläpitämä TopTen-Suomi -hakutyökalu 
uudistettiin niin, että se toimii myös matkapuheli-
mella. TopTen-Suomi listaa noin kymmenestä tuote-

suilla ja yleisötapahtumissa neuvojat tavoittavat uu-
sia kuluttajaryhmiä. 

Esimerkiksi Energiansäästöviikolla neuvojat osal-
listuivat eri puolilla Suomea yli 40 tapahtumaan ja 
tilaisuuteen. 

Neuvonta oli mukana myös Suomen Omako-
tiliitto ry:n järjestämällä kahdeksan paikkakunnan 
kiertueella. Helsingin Oma Koti 2013 -messuille 
osallistuttiin omalla osastolla. Lisäksi maakunnal-
liset neuvojat osallistuivat useisiin rakentamisen ja 
remontoinnin paikallisiin tapahtumiin.

Tukea ja laatua neuvontaan
Motiva tuottaa neuvojien käyttöön työkaluja ja neu-
vonta-aineistoja sekä järjestää koulutusta ajankoh-
taisista aiheista. Osaamisen ylläpitäminen, tiedon-
vaihto ja verkottuminen ovat edellytys luotettavalle 
ja laadukkaalle neuvonnalle.

Vuonna 2013 neuvojille tuotettiin aineistoa muun 
muassa pientalon lämmitysjärjestelmän valinnasta, 
vaihdosta ja tehostamisesta sekä kotitalouksien 
sähkön- ja vedenkulutuksesta. Näistä aiheista tar-
jottiin myös koulutusta. 

Uuden verkkotyökalun avulla kuluttaja voi yksin 
tai yhdessä neuvojan kanssa vertailla lämmitys-

Vuonna 2013 energianeuvojat 
tavoittivat 450 tilaisuudessa ja 

tapahtumassa yhteensä  
40 000 suomalaista.

lee lamppuja valaisimen tyypin, ominaisuuksien ja 
käyttöpaikan perusteella. Myymälähenkilökunnalle 
tarkoitettu Lamppukoulu-verkkokurssi päivitettiin.

Kuluttajia ja ammattiostajia tukee myös euroop-
palainen PremiumLight-hanke, jonka ensimmäiset 
lampputestit valmistuivat vuonna 2013. Testitulok-
set löytyvät hankkeen verkkosivuilta. Suomessa teh-
tiin lamppujen jälleenmyyjille infotaulut, jotka ovat 
ladattavissa sivuilta.

Kodin laitteet yhä energiatehokkaampia
Motiva on lähes 20 vuotta seurannut kylmälaittei-
den tarjontaa pääkaupunkiseudun kodinkoneliikkeis-
sä. Seurantaan on otettu myös pyykinpesukoneet ja 
kuivausrummut sekä viimeisimpänä televisiot.

Kylmälaitteiden tarjonta on siirtynyt selvästi 
energiatehokkaampaan suuntaan, luokkiin A++ ja 
A+++. Markkinoiden laajin tarjonta on kuitenkin luo-
kassa A+. Myös televisioita on eniten luokassa A+, 
sillä paremman energiatehokkuusluokan laitteita ei 
ole vielä laajalti saatavilla.

ryhmästä markkinoiden energiatehokkaimmat tuot-
teet. Sähkönkulutuksen lisäksi vertailuun sisältyy 
muitakin tekijöitä, kuten veden kulutus. 

Myös Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki 
opastavat valitsemaan ympäristön kannalta parhai-
ta tuotteita ja palveluja.

Lamput valokeilassa
Valaistustuotteiden markkinat ovat mullistuneet 
teknologian kehityksen ja EU-lainsäädännön myö-
tä. Hehkulamput ovat jo lähes poistuneet kauppo-
jen hyllyiltä. 

Lamppuvalikoima on monipuolistunut nopeasti, 
mutta hyvälaatuisten tuotteiden tunnistaminen on 
haastavaa niin kuluttajalle kuin ammattiostajalle. 

Vuonna 2013 ajankohtainen asia oli lamppujen 
energiamerkinnän uudistuminen. Energiatehok-
kaimmat lamput erottuvat aiempaa paremmin, kun 
A-energialuokan asteikkoon tulivat mukaan luokat 
A+ ja A++. Lamppujen kierrätys helpottui uuden jä-
telain voimaan tullessa. 

Motivan koordinoima Lampputieto-hanke välit-
tää tietoa lampputyypeistä ja niiden ominaisuuk-
sista. Lampputieto-sivusto päivitettiin, ja se sisältää 
nyt myös ledilamput. Lampunvalintakone suositte-

Neuvonnan tulisi 
tavoittaa rakentajat, 
remontoijat ja muut 

kauaskantoisia ratkaisuja 
suunnittelevat kuluttajat 

riittävän ajoissa.
Kuluttajien energianeuvojien tapaami-
sissa päästään vaihtamaan kokemuksia, 
tietoja ja luodaan uusia kontakteja.
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aineista. Tempaus liittyi ensimmäistä kertaa vietet-
tyyn Ruokahävikkiviikkoon. 

Saa syödä! -tempauksen järjestivät yhteistyös-
sä Motiva, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ku-
luttajaliitto ry, Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus MTT, maa- ja metsätalousministeriö, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä 
Maa- ja kotitalousnaiset. 

Tempauksella muistutettiin, että jokainen voi vä-
hentää ruokahävikkiä. MTT:n tutkimuksen mukaan 
Suomen kodeissa heitetään syömäkelpoista ruokaa 
pois jopa 120 – 160 miljoonaa kiloa vuodessa. n

Muutoksia sähkönkulutuksessa

Ekosuunnittelu ja energiamerkinnät ovat selvästi vä-
hentäneet yksittäisten kodin laitteiden sähkönkulu-
tusta. Suomessa sähkön kokonaiskulutus on kuitenkin 
kasvanut, koska lämmitykseen kuluu lämpöpumppu-
jen käytön lisääntymisen vuoksi entistä enemmän 
sähköä. Tämä ilmenee Adato Energia Oy:n tekemästä 
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -selvityksestä.

Selvityksen mukaan valaistuksen osuus kotita-
louksien sähkönkäytöstä oli vuonna 2011 enää 8 
prosenttia, kun se viisi vuotta aikaisemmin oli 14 
prosenttia. Tietotekniikan ja televisioiden kulutus oli 
yhtä suuri kuin kylmälaitteiden, kummankin ryhmän 
osuus oli 7 prosenttia. Televisioiden valmiustilakulu-
tus on vähentynyt, ja se on hillinnyt ruutukoon kas-
vun tuomaa kulutuksen lisäystä. 

Motivan vuonna 2013 teettämien selvitysten 
perusteella ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaa-
timusten tuoma sähkön säästö Suomessa on noin  
4 terawattituntia (TWh) vuonna 2020. 

Tempaus ruokahävikin vähentämiseksi
Helsingin keskustassa Narinkkatorilla jaettiin 6. 
marraskuuta 5  000 ilmaista kasvisruokalounasta. 
Ruoka oli valmistettu kauppojen ylijääneistä raaka-

Ennätyshyvä Liikkujan viikko

Kahdettatoista Liikkujan viikkoa vietettiin ympäri 
Eurooppaa 16. – 22. syyskuuta. Suomessa kampan-
jaa koordinoi tuttuun tapaan Motiva. Mukaan lähti 
peräti 29 kuntaa, ja tapahtumien kirjo oli huikea. 

Kuntien järjestämät tapahtumat koottiin Liikku-
jan viikon verkkosivuille valtakunnalliseen tapahtu-
makalenteriin, samoin kuin keväisen Pyöräilyviikon 
tilaisuudet.

Kampanjan Euroopan laajuisena teemana oli 
ilmanlaatu, ja Suomessa painotettiin erityisesti 
joukkoliikennenäkökulmaa. Joukkoliikennettä pääsi 
kokeilemaan alennuksella tai ilmaiseksi ainakin Por-
voossa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Turussa, 
Kouvolassa, Joensuussa, Tampereella ja Torniossa 
sekä laajasti pääkaupunkiseudulla. 

Menoon osallistui myös lukuisa joukko muita 
kuntia Järvenpäästä Ouluun ja Porista Kuopioon. 
Tempauksissa nähtiin kaikkea mahdollista rap-lau-
lukisasta pyöränkorjaukseen.

Viikon suojelijana toimi Paleface alias Karri Miet-
tinen, jonka rento tietoisku valtakunnallisella Voice-
radiokanavalla sai paljon kiitosta. Rap-artisti esiintyi 
myös kampanjan tiedotustilaisuudessa Kulttuuriteh-

Liikkumisen ohjaus onnistuu

Motiva ja Liikennevirasto ovat tehneet yhteistyötä val-
takunnallisen liikkumisen ohjauksen parissa vuodesta 
2010 alkaen. Liikkumisen ohjaus on turvallisen, talou-
dellisen ja ympäristöä säästävän kulkemisen edistä-
mistä kannustavin toimenpitein, esimerkiksi neuvon-
nalla, markkinoinnilla ja palveluita kehittämällä.

Valtakunnallisessa koordinoinnissa keskityttiin 
vuonna 2013 tekemään liikkumisen ohjausta tunne-
tuksi ja edistämään sen kytkentää muuhun suunnit-
teluun. Koordinoinnilla tuettiin eri puolilla Suomea 
tehtävää seudullista työtä.

Keskeinen elementti koordinoinnissa on Liikkumi-
sen ohjauksen verkosto (LIVE), joka yhdistää liikku-
misen ohjauksen parissa työskenteleviä ja siitä kiin-
nostuneita toimijoita. Verkosto kokoontui keväällä ja 
syksyllä Helsingissä. Uutiskirjeet välittivät ajankoh-
taiset asiat ja kuulumiset kaikkien jäsenten tietoon. 

Motivan koordinoiman Liikkumisen ohjauksen 
ohjelman eli Lohjelman toisen kauden (2012 – 2013) 
pääteemoja olivat pyöräily, kävely ja vapaa-ajan 
liikkuminen.

Esiselvitys viisaan liikkumisen edistämisestä kiin-
teistö- ja korttelitasolla valmistui.

Monta tietä  
päästöjen vähentämiseen

Liikenteen energiatehokkuustyö on päässyt 
hyvään vauhtiin. Liikkumisen ohjaus on 
noussut niiden keinojen joukkoon, joilla 
haastavat päästövähennystavoitteet voidaan 
saavuttaa. Myös teknologian kehittyminen 
ja ajoneuvokannan uusiutuminen vievät 
kehitystä hyvään suuntaan.

elina ovaskainen jakaa 
kauppojen ylijääneistä 
raaka-aineista valmis-
tettuja lounaita työhön 
saapuville Helsingin 
Kampissa Saa syödä 
-tempauksessa.

www.eneuvonta.fi
www.motiva.fi/ostajanopas
www.topten-suomi.fi
www.joutsenmerkki.fi
www.eu-ymparistomerkki.fi
www.lampputieto.fi
www.lampunvalintakone.fi
www.lamppukoulu.fi
www.premiumlight.eu
www.saasyoda.fi
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www.motiva.fi/liikenne
www.motiva.fi/liikkumisenohjauksenohjelma 
www.motiva.fi/live
www.liikkujanviikko.fi
www.facebook.com/liikkujanviikko
www.energiatehokkuussopimukset.fi
www.valitseautoviisaasti.fi
www.topten-suomi.fi
www.e10bensiini.fi
www.transeco.fi
www.transsmart.fi
www.motiva.fi/ECOWiLL-kouluttajat

mään uusiutuvan energian osuutta sekä hyödyntä-
mään informaatioteknologian sovelluksia liikenteessä.

Motiva vastasi hankkeen viestinnästä. Tuloksia 
esiteltiin TransEco-verkkopalvelussa, lehtiartikkeleis-
sa ja tuloskorteissa.  

Lokakuussa pidettiin loppuseminaari, jossa jul-
kistettiin TransEcon seuraaja, TransSmart. Ohjelma 
jatkaa TransEcon linjoilla, uusina teemoina muun 
muassa älyliikenne ja älykkäät liikennepalvelut.

Tarjolla hyvää ajotapakoulutusta 
Eurooppalaisessa ECOWILL-hankkeessa (2010 – 
 2013) yhtenäistettiin ajotapakoulutusta. Motivan 
verkkosivuilta löytyvät Motivan suosittelemien 
ECOWILL-kouluttajien yhteystiedot.

Alkuvuodesta 2013 järjestettiin taloudellisen 
ajotavan ilmaiskoulutuksia avainhenkilöille, minkä 
jälkeen hanke päättyi. n

Käytännön apua autoilijoille
Valitse auto viisaasti -verkkosivuilta haettiin vuonna 
2013 tietoa lähes 50 000 kertaa, mikä kertoo pal-
velun tarpeellisuudesta. Motiva ylläpitää sivustoa 
yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. 

Markkinoiden energiatehokkaimpia henkilö- ja 
pakettiautoja voi vertailla TopTen-Suomi -palvelussa. 

E10-bensiiniin liittyvää tiedotusta jatkettiin Öl-
jyalan Keskusliitto ry:n ja Autoalan Tiedotuskes-
kuksen kanssa, tärkeimpänä viestintäkanavana 
E10-verkkosivusto. 

Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys -esi-
te uusittiin yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviras-
to TraFin, DEFAn ja Kaha Oy:n kanssa.

Ekoauto 2013 -arvonimen sai ladattava hybridi-
auto Toyota Prius PHEV. Ekoauton valinnan ovat jär-
jestäneet vuosittain Tuulilasi-lehti ja Motiva. 

Tutkimustietoa teille
VTT:n koordinoima TransEco-tutkimusohjelma 
(2009−2013) tuotti tietoa ja välineitä, jotka auttavat 
tehostamaan tieliikenteen energiankäyttöä ja lisää-

das Korjaamolla Helsingissä. Tilaisuutta oli mahdol-
lisuus seurata reaaliaikaisesti Motivan verkkosivuilla.

Parannuksia Pihiin
Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuus-
sopimukseen oli vuoden 2013 loppuun mennessä liit-
tynyt noin 780 yritystä, autoja oli mukana yli 6 600. 
Joukkoliikenteen sopimukseen oli liittynyt 12 yritystä.

Motiva vastaa sopimuksiin liittyneiden tukemi-
sesta, tietopankin pääkäyttäjän tehtävistä sekä seu-
rannasta ja raportoinnista. 

Seurantajärjestelmä Pihiä kehitettiin ja mark-
kinoitiin. Se on uusien ominaisuuksiensa ansiosta 
entistä käyttökelpoisempi työkalu yritysten energia-
tehokkuustyöhön. 

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt kuljetus-
yritys voi tulostaa Pihistä energiatodistuksen tai ak-
tiivijäsenyystodistuksen ja liittää sen tarjoukseensa. 
Pihissä yritys voi myös vertailla oman kalustonsa 
polttoaineen kulutusta valtakunnallisiin keskiarvoihin. 

Joukkoliikenteen yritykset saavat todistuksensa 
vastaavanlaisesta seurantajärjestelmästä.

Motivan koordinoimassa LIVE-
verkostossa oli vuoden 2013 

lopussa noin 490 jäsentä. Joukko 
kasvaa vuosi vuodelta. 
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Aktiivisesti direktiivin  
toimeenpanon valmistelussa
Energiapalveludirektiivin korvannut energiatehok-
kuusdirektiivi (EED, Energy Efficiency Directive) tuli 
voimaan joulukuussa 2012. Direktiivin tavoitteena 
on edistää EU:n vuodelle 2020 asettaman 20 pro-
sentin energiansäästötavoitteen toteutumista.

Vuonna 2013 Motiva oli aktiivisesti avustamassa 
työ- ja elinkeinoministeriötä direktiivin toimeenpa-
non valmistelussa sekä kansallisesti että EU-tasolla. 

Motiva toimi asiantuntijasihteerinä kansallises-
sa toimeenpanoryhmässä ja asiantuntijana useis-
sa sen alajaostoissa, muun muassa hankintoja, 
energiakatselmuksia, mittaamista ja viestintää kä-
sittelevissä ryhmissä.

Toimeenpanoryhmän loppuraportti julkistettiin 
tammikuussa 2014. Raportin mukaan EED:n toi-
meenpano ei aiheuta Suomessa merkittäviä muu-
toksia energiatehokkuuden edistämiseen, koska 
siihen on pitkät ja hyvät perinteet ja energiatehok-
kuutta edistetään jatkuvasti. 

”Suomessa hyväksi todetut ja eturintamassa 
useimpiin muihin maihin nähden hyödynnetyt ener-
giatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset jat-
kuvat tuoden lisää tehokkuutta ja säästöä. Teknologia 
ja edistämistavat kehittyvät jatkuvasti. Kuluttajien 
energianeuvonta ja energiatehokkuudesta tiedotta-
minen kasvattaa jatkuvasti merkitystään”, raportin 
johtopäätöksissä todetaan.

Säästöt kasvavat tasaisesti
Energiatehokkuussopimus- ja energiakatselmus-
toiminnan koordinointi, seuranta ja vaikutusten ar-
viointi ovat Motivan keskeisiä tehtäviä. Laadukas 
raportointi- ja seurantajärjestelmä tuottaa vankkaa 
ja eurooppalaisittainkin ainutlaatuista tietoa vaiku-
tusten arviointiin. 

Vuoden 2013 lopulla julkaistu yhteenveto kertoo, 
että sopimustoiminnan tuomat säästöt ovat kasva-
neet tasaisesti viiden ensimmäisen vuoden ajan. 

Elinkeinoelämässä, kunta-alalla ja kiinteistöalalla 
vuosina 2008 – 2012 toteutetut tehostamistoimet 
vähentävät Suomen energiankulutusta vuosittain 
yhteensä 8,1 terawattituntia (TWh). Teollisuuden 
osuus tästä on 73 prosenttia, energiantuotannon 20 
ja muiden alojen 7 prosenttia. Säästetystä energias-
ta vajaa kolmannes on sähköä.

Säästöt vastaavat noin 2,1 prosenttia Suomen ko-
konaisenergiankäytöstä vuonna 2012. Vuotuiset hii-
lidioksidipäästöt (CO2) vähenevät vastaavasti noin 
2,5 miljoonalla tonnilla ja energiakustannukset noin 
344 miljoonalla eurolla.

Energiakatselmuksia ja -analyysejä on tehty vuo-
desta 2008 lähtien yli 1 600 kohteessa. Jopa 90 
prosenttia teollisuuden ja kunta-alan katselmuksista 
liittyy sopimustoimintaan.

Tarkempaa tietoa sopimustoiminnan tuloksista 
löytyy Energiatehokkuussopimukset-verkkopalvelus-
ta ja esitteestä Energiatehokkuussopimusten tuloksia 
vuosilta 2008 – 2012. 

Tulosten seuranta  
ja arviointi tärkeää
Vapaaehtoiset energiansäästö- ja 
energiatehokkuussopimukset ovat toimineet 
Suomessa hyvin. Kattava vuosittainen seuranta 
osoittaa, että sopimuksiin liittyminen tuottaa 
tulosta. Se vähentää päästöjä, parantaa toiminnan 
energiatehokkuutta ja tuo liittyneille yrityksille ja 
yhteisöille myös merkittävää rahallista säästöä. 

tietoa energiankulutuksesta ja energiatehokkuuden 
toteutumisesta 29 Euroopan maassa. 

Arviointeja ja kehitystyötä muilla alueilla
Helmikuussa 2010 tuli voimaan valtioneuvoston pe-
riaatepäätös energiatehokkuudesta. Motiva on ke-
hittänyt kehikon periaatepäätöksen vaikuttavuuden 
jälkikäteiseen arviointiin. Päätöksen vaikuttavuutta 
on arvioitu jo muutaman vuoden ajan. 

Materiaalitehokkuuden vaikutusten arviointia 
kehitettiin. Työ liittyi Motivan materiaalitehokkuus-
hankkeiden tarpeisiin ja kansallisen materiaalitehok-
kuusohjelman valmisteluun.

Viisaan liikkumisen hankkeiden seurantaa ja vai-
kutusten arviointia edistettiin. Toimijoille tuotiin tie-
toa olemassa olevista menetelmistä, ja menetelmi-
en käytettävyyttä parannettiin. Pidemmän aikavälin 
tavoitteena on seurantatiedon valtakunnallinen ke-
rääminen ja ohjelmien vaikutusten arviointi. n

www.energiatehokkuussopimukset.fi
www.motiva.fi/energiatehokkuussuunnitelmat
www.esd-ca.eu

Motiva avusti työ- ja elinkeinoministeriötä myös 
EED:n edellyttämissä raportoinneissa, joita ovat 
EED-vuosiraportti, Kansallinen energiatehokkuusoh-
jelma (KETO) ja kansallisen energiatehokkuussuun-
nitelman (NEEAP-3) valmistelun käynnistyminen. 

Monessa mukana kansainvälisesti
Motiva osallistui työ- ja elinkeinoministeriön apuna 
EED-komitean kokouksiin, joissa käsiteltiin pääasias-
sa EED:n artikloihin liittyviä tulkintakysymyksiä. Di-
rektiivin toimeenpanon valmisteluun liittyviä asioita 
käytiin läpi myös joidenkin jäsenvaltioiden kanssa.

EED:n toimeenpanoa tukevassa yhteistoiminta-
hankkeessa (CA EED, Concerted Action  –  Energy 
Efficiency Directive) Motiva toimi kansallisena koor-
dinaattorina. Motivan vastuulla oleva työryhmä käsit-
teli erityisesti direktiivin raportointia ja siihen liittyviä 
velvoitteita sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaa. 

Suomen energiatehokkuustoimenpiteitä sekä nii-
den toteutunutta vaikuttavuutta ja tulevia vaikutuk-
sia raportoitiin muihinkin kansainvälisiin tarpeisiin. 
Niitä olivat YK:n ilmastosopimuksen kuudes maa-
raportti ja EU:n taakanjakopäätös. 

Motiva oli mukana myös energia-asioihin liitty-
vässä standardointityössä, jota METSTA (Metalli-
teollisuuden Standardisointiyhdistys ry) koordinoi 
Suomessa. 

Suomen tiedot päivitettiin eurooppalaisiin ODYS-
SEE- ja MURE-tietokantoihin. Tietokannat sisältävät 

Energiatehokkuussopimuksilla, energia- 
katselmuksilla ja niiden tulosten seurannalla 
on keskeinen rooli energiatehokkuus- 
direktiivin toimeenpanossa. 
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leisiin lakiesityksiin. Lisäksi Motivan asiantuntijoita 
kutsuttiin valiokuntien kuulemistilaisuuksiin.

Osaamisen kehittäminen keskeistä 
Koulutuksen ja osaamisen merkitys korostuu yhteis-
kunnassa energiatehokkuustavoitteiden tiukentumi-
sen myötä.

Motivan yhteistyö erilaisten koulutus- ja osaa-
misverkostojen sekä ammattikorkeakoulujen, perus-
koulujen ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa 
jatkui aktiivisena. Tavoitteena on saada energia-asi-
at luontevaksi osaksi opetusta kaikilla tasoilla.

Koulutusalan yhteistyön kehittämiseksi aloitettiin 
Energiatehokkuuden osaamisfoorumin kokoaminen.

Aikaisempien vuosien tapaan Motiva oli asian-
tuntijajäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettamassa energia-alan ammatillisessa koulutus-
toimikunnassa. Lisäksi toimittiin opetus- ja kulttuu-
riministeriön vetämässä kestävän kehityksen yhte-
ysryhmässä ja Kestävän kehityksen Espoo (RCE) 
-verkoston ohjausryhmässä.

Yhteistyötä moneen suuntaan
Motivan yhteistyö muiden viestijöiden ja verkosto-
jen kanssa on vilkasta. Motiva kokoaa ja verkottaa 
toimijoita, jotta tietoa ja osaamista saadaan tehok-
kaasti levitettyä yli organisaatiorajojen. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat energia-
toimistot, erilaiset viestijäverkostot, kiinteistö- ja 
rakennusalan, asumisen ja uusiutuvan energian 
yhdistykset, elinkeinoelämä, energiatehokkuussopi-
musten toimialaliitot, energiayhtiöt, rakentamisen ja 
kiinteistöalan toimijat, liikenteen organisaatiot, tut-
kimusohjelmat ja tutkimuslaitokset.

Valtionhallinnon ilmastoviestintää koordinoi-
vassa Ilmastoviestinnän ohjausryhmässä Motiva 
on toiminut varsinaisena jäsenenä vuoden 2013 
alusta lähtien. Kiinteistöviestijät-ryhmään on kuu-
luttu jo useita vuosia.

EnR (European Energy Network) ja muut kan-
sainväliset verkostot ovat luontevia yhteistyön, tie-
donhankinnan ja viestinnän kanavia. Vuonna 2013 
päättyneessä EU:n IEE-ohjelmassa (Intelligent Ener-
gy Europe) Motiva toimi kansallisensa yhteyspistee-
nä, viestijänä ja kansallisten hakijoiden neuvojana. 

Eduskunta ja viranomaiset pyysivät vuonna 2013 
Motivalta kaikkiaan kahdeksan lausuntoa vireillä ol-

Osumatarkkuus paranee, 
vaikuttavuus kasvaa
Motivan kaksikymmenvuotinen työ 
energiatehokkuuden edistämiseksi on tuottanut hyvää 
tulosta.  Toiminta on sitten alkuaikojen laajentunut 
uusille alueille, mutta menestyksen resepti on pysynyt 
pääosin ennallaan: luottamuksellista yhteistyötä 
ja kumppanuutta, riippumatonta ja puolueetonta 
viestintää, aktiivista toimijoiden verkottamista, 
innostavia kampanjoita. Sekä kaiken keskiössä:  
vankka asiantuntemus ja sen jatkuva kehittäminen.

Energiansäästöviikko onnistui
Motivan koordinoimaa valtakunnallista Energian-
säästöviikkoa vietettiin jo seitsemättätoista kertaa. 
Osallistujat ovat pitäneet kampanjaa hyvänä tapana 
muistuttaa työntekijöitä, kumppaneita ja asiakkaita 
järkevästä energiankäytöstä. 

Vuonna 2013 viettäjät tempaisivat säästöviikon 
nimissä useita valtakunnallisia kisoja ja haasteita, 
joihin tuhannet suomalaiset vastasivat.

Yli 90 yritysten ja yhteisöjen edustajaa haki 
kampanjalleen vauhtia starttipiknikiltä, ja kaikkiaan 
viikon viettoon osallistui noin 340 organisaatiota. 
Kansainvälisten yritysten kautta kampanjan vinkit 
levisivät myös maailmalle. Esimerkiksi teknologia- ja 
palvelutoimittaja Metso toteutti viikon, jonka piiris-
sä oli 30 000 metsolaista yli 50 maassa.

Energiansäästöviikko-verkkopalvelusta osallis-
tujat saivat tietoa ja kampanja-apua. Kampanjan 
Facebook-sivuilla jaetaan energia- ja materiaalite-
hokkuutta sekä kestävää kulutusta edistävää tietoa, 
vinkkejä ja linkkejä ympäri vuoden. 

Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko järjes-
tettiin aikaisempaan tapaan yhdessä Lasten keskus 
Oy:n kanssa. Hei, kaikki toimii! -aineistoa markkinoi-
tiin myös ylemmille luokille.  

Tietoa tarjottiin ja haettiin

Vuonna 2013 Motivan ylläpitämiltä verkko-
sivustoilta haettiin tietoa yhteensä yli 0,9 
miljoonaa kertaa, kasvua edellisvuodesta noin 
15 prosenttia. 

Motivan pääverkkopalvelussa käyntejä oli lähes 
500 000 ja Energiatehokkuussopimukset-sivus-
tolla reilu 130 000. Suosittuja palveluja olivat 
myös esimerkiksi Lampputieto (lähes 100 000 
käyntiä), Valitse auto viisaasti (lähes 50 000), 
Energiansäästöviikko (noin 23 000) ja huhti-
kuussa avautunut Eneuvonta (noin 11 000).

Uutiskirjeet tavoittivat suoraan lähes 19 000 
henkilöä. 

Painettuja julkaisuja jaettiin 78 000 kappaletta.

Pääverkkopalvelussa julkaistiin 64 Motivan 
lehdistötiedotetta.

Kuluttajat voivat säästää 
energiaa ja luonnonvaroja 

ostamalla vain tarpeellista, 
hankkimalla kestäviä tuotteita 

ja kierrättämällä.
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P
äätös M

otivan perustamisesta sai 

alkunsa valtio
neuvoston ener-

giansäästöohjelmasta vuosille
 1992–

1996. Siihen oli k
irja

ttu ajatus, jo
nka 

mukaan ”laajoille kohderyhmille tar-

koitetut informaatiotehtävät ja kat-

selmukset hoidetaan määräaikaisen 

palveluprojektin avulla”.

Energiansäästön palvelukeskus 

Motiva perustettiin
, ja se sijo

itet-

tiin
 Otaniemessä toimineeseen VTT 

Technology Oy:öön, josta tuli myö-

hemmin Finntech Finnish Technology. 

Projektin vetäjäksi 
kutsuttiin

 

Seppo Silvonen, joka aloitti 
työnsä Mo-

tivassa 4. huhtikuuta 1993. Ensim
mäi-

nen Motivan hanke oli re
krytoida asi-

antuntija
t edistä

mään energiansäästöä 

valtakunnassa.

Heikki Härkönen, pirjo jakobsson, 

kirsti kärkkäinen ja Heikki väisänen 

tulivat mukaan luomaan uutta ener-

Motiva Oy on jatkanut työtään valtio
n 

hallin
non sid

osyksikkönä, ja tytäryh-

tiö on kehittä
nyt erity

isesti k
onsernin 

kansainvälistä
 työkenttää. Yhtiö laa-

jeni kertarysäyksellä 2011, kun Poh-

joism
ainen ympäristö

merkki ja EU-

ympärist
ömerkki tu

livat osaksi M
otiva 

Services O
y:tä. 

Myös emoyhtiön työ on laajen-

tunut: ju
lkisia

 hankkijoita neuvotaan, 

liik
kumisen ohjausta ja kuluttajien 

energianeuvontaa koordinoidaan. 

Motivan oman verkkosivun rinnalle 

on noussut eri v
erkostojen ja hankkei-

den www-siv
ustoja melkein kuin sie

-

niä sateella. Vuonna 2013 Motivan eri 

hankkeet ylläpitävät jo 20 tietosivustoa 

energiatehokkuusohjelmista
 ruokahä-

vikin vähentämiseen.

Kun Motiva täyttää huhtikuussa 

20 vuotta, työntekijöitä on 70 ja lii-

kevaihto lähestyy 10 miljo
onaa euroa. 

– Työtä energiatehokkuuden, uu-

siutuvan energian ja resurssi
tehok-

kuuden edistä
misessä tarvitaan en-

tist
ä enemmän. Ympäristö

merkintä, 

joka huomioi m
yös ympärist

ön kuor-

mituksen vähentymisen, so
pii n

äihin 

kuvioihin erittä
in hyvin. Työmme on 

innostavaa ja erittä
in motivoivaa, Kin-

nunen sanoo.

• teKSti: iir
iS laPPalainen • Kuvat: Petri artturi aSiKainen, olli HÄKÄMieS, Marie JoSe Jarry / StoCKFood / leHtiKuva

Hankkeesta yhtiöksi

pienestä valtion tila
a-

masta energiansäästön 

palvelukeskus -hankkeesta 

on 20 vuodessa kasvanut 

keskisuuri valtionyritys 

Motiva.

gia-ajattelua Suomeen. Työlle ja toi-

mille ei ollut m
alleja, hankkeelle piti 

rakentaa paikka ja rooli , v
uonna 2011 

Motivasta eläkkeelle jäänyt Seppo Sil-

vonen muiste
li.  

– Oli in
nostavaa aloitta

a jotain ai-

van uutta. Siinä sai to
teuttaa its

eään, 

ja meillä oli hyvä porukka luomassa 

perustaa työlle.

Motivan tarina on menestys

Motivasta muodostettiin
 valtio

nyhtiö 

syksyllä 2000. Siinä vaiheessa työnteki-

jöitä oli 20, mutta suuntana oli se
lvästi 

yhtiön kasvu. Energiansäästön lisä
ksi 

tehtäväkenttään oli li
sätty uusiutuvan 

energian edistä
minen vuonna 1998.

– Olen itse
 ollut jo

htamassa Moti-

vaa vuodesta 2004. Silloin meillä oli jo
 

26 työntekijää, ja liik
evaihto oli kasva-

nut lä
hes neljään miljoonaan euroon, 

kertoo toimitusjohtaja jouko kinnunen.

Seuraavana vuonna valmistu
i Kes-

tävän kulutuksen ja tuotannon oh-

jelma, joka esitti
 perustettavaksi m

ate-

riaalitehokkuuskeskuksen. Motiva sai 

työn tehtäväkseen kaksi vuotta myö-

hemmin.

Motivasta muodostui konserni, 

kun syksyllä 2008 perustettiin
 tytär-

yhtiö Motiva Services Oy. Emoyhtiö 

Motivan led-valo-

taulu asennettiin
 

Hämäläisten talon 

seinään  

vuonna 2001.
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Motivan  

oma lehti on nyt M+

juhlavuoden kunniaksi Motivassa päätettiin
 ni-

metä oma lehti u
udelleen. Kädessäsi o

n nyt ih
ka 

ensim
mäinen uudistu

nut M
+-lehti. 

Motivan ensim
mäinen lehti M

otiva Xpress 

alkoi ilm
estyä jo vuonna 1994. Se oli alun perin 

mustavalkoinen moniste
en tapainen ja ilm

estyi 

jopa kahdeksan kertaa vuodessa. M
yöhemmin 

lehti v
akiintui ilm

estymään neljä kertaa vuo-

dessa ja muovautui vähitellen tiedotuslehdestä 

aikakauslehdeksi.

Lehden uusi nimi M+ kuvastaa Motivan 

työn laajenemista
. Uudistu

neena lehti pyrkii 

palvelemaan Motivan sid
osryhmiä entistä

 mo-

nipuolise
mmin.

energiansäästön palvelukeskus kes-

kittyi aluksi katselmuksiin
, ja Motiva 

1 -projektina toteutettiin
 Oraksen 

kanssa asuinrakennusten patteriver-

koston perussäätö. Se liitt
yi huhti-

kuussa 1992 julkiste
ttuun Suomen 

energiastra
tegiaan, jossa todettiin

, että 

asuinrakennusten perusparannuksen 

yhteydessä tehtäviä energiansäästötoi-

mia ediste
tään pitkäjänteisesti.

– Olin itse
 aloitta

nut LVI-su
un-

nitte
lijan työt 1990-luvun alussa, ja 

noihin Motivan perustamisen aikoi-

hin suunnitte
lutyöt pysähtyivät lä

hes 

täysin. Kun ei rakennettu, erilaiset 

ylläpitoon ja perusparantamiseen liit
-

tyvät konsultaatiot tu
livat ajankohtai-

seksi. S
äästöjen etsim

inen oli tä
rkeää, 

muiste
lee nyt 20 vuotta myöhemmin 

Motivassa johtavana asiantuntija
na 

työskentelevä tapio jalo.

Patteriverkoston perussäädöllä 

pyritään varmista
maan, että kaikissa

 

kiinteistö
n huoneisto

issa
 on suunni-

telmien mukainen huonelämpötila
. Se 

vähentää tuuletustarvetta ja tehostaa 

energiankäyttöä. Kun energiaa säästyy, 

säästetään myös lä
mmityksessä selvää 

tapio jalo

rahaa. O
n laskettu, että yhden asteen 

ylilämpötila
 merkitse

e viiden prosen-

tin lisä
ystä lämmityslaskussa.

Alkutila
nteessa arvioitiin

, että 

Suomessa oli 100 000 asuinkäytössä 

olevaa riv
i- ja

 kerrostaloa ja niistä
 pe-

räti 85 prosentiss
a oli tarpeen tehdä 

lämmitysverkoston perussäätö. Myös 

uusien talojen säädöissä
 todettiin

 ole-

van puutteita.

– Osallist
uin itse

 energiakatselmoi-

jakurssi
lle 1997  opiskelemaan myös 

näitä perussäätöasioita, Jalo muiste
lee. 

Hankkeen tuloksia seurattiin
 ja 

vuonna 1997 arvioitiin
, että energiaa 

oli seurantakohteissa
 säästynyt 18 

prosenttia
 eli se

lvästi y
li 1

5 prosentin 

tavoitte
en.

Patteriverkoston  

perussäädöstä se alkoi

vuonna 2003 perustettu energiansäästön palvelu-

keskus Motiva keskittyi ensimmäisissä hankkeissaan 

katselmusten kehittämiseen. 
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käytön lisäämistä kannattaa 90 prosenttia kansalai-
sista ja 87 prosenttia päättäjistä. 

Näin kertoo Energiateollisuus ry:n, Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry:n ja Motivan teettämä ky-
selytutkimus, jossa olivat mukana kaikki Manner-
Suomen maakunnat. Tutkimuksen toteutti Aula 
Research Oy vuonna 2013.

Viestinnän monet kanavat
Keskeisin kanava Motivan viestinnässä on pääverk-
kopalvelu (www.motiva.fi), josta on haettu tietoa 
vuosittain noin 250 000 kertaa. Vuonna 2013 teh-
tiin käyttäjäkysely, jonka tuloksia hyödynnetään pal-
velun kehittämisessä. Kyselyyn vastanneet pitivät 
sivustoa kokonaisuudessaan hyvänä. 

Pääverkkopalvelun lisäksi Motiva ylläpitää yli 
kahtakymmentä teemakohtaista verkkopalvelua. 
Vuonna 2013 avattiin kuluttajien energianeuvonnan 
Eneuvonta-portaali, älykästä ja vähähiilistä liikennettä 
edistävän TransSmart-hankkeen sivusto, Uusiomaa-
rakentaminen-sivusto sekä eurooppalaisen Premium-
Light-lamppuhankkeen suomenkielinen verkkopalvelu.

Uutiskirjeiden merkitys kohdennetussa viestin-
nässä on vakaa. Motiva julkaisi kaikkiaan 14 uutiskir-
jettä eri kohderyhmille. 

Motivan julkaisupankissa oli vuoden 2013 lo-
pussa kaikkiaan yli 200 julkaisua, joista uusia lä-

Educa2013-messuilla julkistettiin Tokaluok-
kalaisten energiakilpailun 2012 tulokset. Voiton 
nappasi lahtelainen Harjun koulu työllään Enska 
Energiansäästäjä. 

Voimaa tuulesta
Maailman tuulipäivää vietettiin jälleen 15. kesäkuu-
ta. Motiva järjesti tiedotustilaisuuden yhdessä Ener-
giateollisuus ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja Suo-
men Tuulivoimayhdistys ry:n kanssa. Kuvia ja tietoja 
tapahtumista koottiin kampanjan Facebook-sivuille, 
Global Wind Day in Finland.

Syksyllä Motiva, Tuulivoimayhdistys ja alan yri-
tykset järjestivät Tuulikiertue 2013 -tilaisuuden Ha-
minassa, Kajaanissa, Oulussa, Raahessa ja Porissa. 

Tuulivoimatietoa koottiin Voimaa tuulesta -esit-
teeseen. Uusiutuvan energian käyttöä ja käyttömah-
dollisuuksia Suomessa tarkastelee tuore esite Ener-
giaa uusiutuvasti.

Tuulivoimalla kannatusta
Suomalaiset toivovat lisää tuulivoimaa, ja myös 
omaan kuntaansa. Sekä kansalaisista että kunta-
päättäjistä 83 prosenttia suhtautuu tuulivoimaan 
positiivisesti tai erittäin positiivisesti. Tuulivoiman 

Suomalaiset toivovat lisää 
tuulivoimaa, ja myös omaan 
kuntaansa, selvisi Motivan, 
Energiateollisuus ry:n ja Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry:n teettä-
mästä kyselytutkimuksesta.

www.motiva.fi 
www.energiansaastoviikko.fi
www.facebook.com/energiansaastoviikko
www.heikaikkitoimii.fi
www.motiva.fi/tuulivoima
www.eneuvonta.fi
www.transsmart.fi
www.uusiomaanrakentaminen.fi
www.premiumlight.eu
Linkedinissä /company/motiva
twitterissä @MotivaOy ja @MotivanESv
Youtubessa Motiva Oy

hes 50. Julkaiseminen siirtyy yhä enemmän säh-
köiseen ympäristöön.  

Hankeviestinnän rinnalla energia- ja materiaalite-
hokkuutta edistetään mediaviestinnän keinoin. 

Sosiaalisen median kanavista Motiva on läsnä 
LinkedInissä, Twitterissä ja YouTubessa, Energian-
säästöviikko, Liikkujan viikko ja ympäristömerkit 
ovat myös Facebookissa. Videopalvelu YouTuben 
Motiva-kanavalla julkaistiin yli 60 videota, joilla oli 
lähes 3 000 katselukertaa. 

Koulutuksessa ja projektipalavereissa on kasva-
vassa määrin hyödynnetty etäneuvottelukäytäntöjä 
ja verkkoseminaareja.

Motivan lehti uudistui 
Sidosryhmälehti on oleellinen osa Motivan viestin-
tää. Yhtiön 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lehti 
uudistettiin ja se sai uuden nimen, M+. Nimi kuvas-
taa Motivan työn laajenemista. 

Lehti palvelee sidosryhmiä entistä monipuo-
lisemmin. Artikkelit kertovat elävästi Motivan ja 
sen yhteistyökumppaneiden työstä. Vieraskynä- ja 
Näkökulma-palstat välittävät lukijoille tietoa ja ko-
kemuksia Motivan laajalta toimintakentältä. 

Lehden painos oli 6 500 kappaletta. Lehti julkais-
tiin myös sähköisenä Digipaper-julkaisuna. n

Tutkitusti aktiivinen

Mediabarometrissa (T-Media Oy) Motiva sai 
viestinnän aktiivisuudessa ja oma-aloitteisuu-
dessa paremman tuloksen kuin energia-alan 
yritykset keskimäärin. Motivan vahvuuksina 
nähtiin asiantuntevuus ja lähestyttävyys. 

Motivan näkyvyys sähköisissä medioissa 
kasvoi 20 prosenttia vuoteen 2012 verrat-
tuna, päivä- ja iltapäivälehdissä kasvu oli 10 
prosenttia (M-Brain Media Oy). 
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Yhteyttä keskeisimpiin asiakkaisiinsa ja poliitti-
siin päättäjiin pidetään säännöllisesti. Asiakastyy-
tyväisyys on yksi Motivan merkittävistä strategi-
sista tavoitteista. 

Joutsenmerkki sijoittui neljänneksi Taloustutki-
mus Oy:n ja Markkinointi & Mainonta -lehden Brän-
dien arvostus 2013 -tutkimuksessa.

Osaavaa henkilöstöä
Motivan menestyksen avaintekijä on ammattitaitoi-
nen ja asiantunteva henkilöstö. Konsernin palveluk-
sessa oli vuonna 2013 runsas 70 asiantuntijaa. Hen-
kilöstön keski-ikä oli noin 44 vuotta. 

Työntekijöitä kohdellaan reilusti ja syrjimättö-
mästi kaikissa tilanteissa. Työnantaja tukee naisten 
ja miesten tasapuolista sijoittumista kaikenlaisiin 
tehtäviin yrityksen sisällä. Tasa-arvon toteutumista 
selvitetään vuosittain henkilöstötutkimuksessa.  

Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään jokaisen 
kanssa kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa käsi-
tellään työntekijän työtä, työtilannetta, osaamista ja 
niiden kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen tapahtuu 70-prosentti-
sesti asiakasprojekteissa, 20-prosenttisesti sisäisten 
valmennusten kautta ja 10-prosenttisesti henkilö-
kohtaisten opintojen, seminaarien, jatkotutkintojen ja 
muun ulkopuolisen koulutuksen avulla.

Yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä

Motiva on valtion omistama asiantuntijayritys. Se 
tarjoaa palveluja energian ja materiaalien säästä-
miseksi ja käytön tehostamiseksi sekä uusiutuvan 
energian tehokkaan ja kestävän käytön edistämi-
seksi. Motivan työtä ohjaa valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosasto. 

Valtionhallinnon sidosyksikkönä toimiva Motiva 
Oy on luokiteltu strategisesti tärkeäksi valtionyhti-
öksi. Sen merkittävimmät asiakkaat ovat ministeriöt 
ja muu valtionhallinto. Motiva-konserniin kuuluu ty-
täryhtiö Motiva Services Oy, joka tarjoaa palveluja 
yrityksille ja kunnille sekä hallinnoi pohjoismaista 
Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä. Tytäryh-
tiö ostaa hallintopalvelut Motiva Oy:ltä. 

Konserni tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja 
kuluttajille palveluja, tietoa ja ratkaisuja, jotka aut-
tavat tekemään resurssitehokkaita ja kestäviä valin-
toja. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat keskeisiä 
ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja yrityksissä ja 
kotitalouksissa. Niiden merkitys kasvaa jatkuvasti 
ympäristönsuojelussa, luonnonvarojen säästämi-
sessä ja yritysten kilpailutekijänä. Yhteiskunta- ja 
yritysvastuu on sisäänrakennettu Motivan ja sen 
projektien johtamiseen. Vuonna 2013 Motiva-kon-
sernille laadittiin eettiset ohjeet.

Motivan keskeisimpiä sidosryhmiä ovat yhteis-
kunnan päätöksentekijät, asiakkaat, palveluiden 
käyttäjät, henkilöstö sekä yhtiön omistaja, valtio.

Vastuullinen ja 
vaikuttava Motiva
Yhteiskunta- ja yritysvastuu on läsnä kaikessa 
Motivan toiminnassa. Motiva auttaa asiakkaitaan 
edistämään energian ja materiaalien järkevää 
käyttöä ja kestävää kehitystä  –  strategiansa 
mukaisesti. Vastuullisuus on keskeisenä periaatteena 
myös yhtiön omassa toiminnassa, oli sitten kyse 
työskentelytavoista tai työntekijöiden kohtelusta.

millaisia jatkotoimenpiteitä käynnistetään valtakun-
nallisen materiaalitehokkuusohjelman perusteella.

Vuoden 2014 alusta alkaen Motiva Oy:n suurin 
asiakas on ollut työ- ja elinkeinoministeriön alainen 
Energiavirasto. Se tilaa laajan energiatehokkuuden 
ja uusiutuvan edistämisen sekä kuluttajien energia-
neuvonnan työohjelman, joka on ollut aiemmin työ- 
ja elinkeinoministeriön tilaama. 

Energiaviraston lisäksi tärkeitä asiakkaita ovat 
ministeriöt. Motiva Oy ylläpitää ja mahdollisuuksien 
mukaan laajentaa kumppanuuksia ministeriöiden ja 
valtionhallinnon virastojen kanssa. 

Valtion rahoitus auttaa rakentamaan merkittäviä 
hankkeita myös yritysten kanssa. Motiva-konsernin 
palveluiden avulla luodaan markkinoita resurssite-
hokkaille tuotteille ja palveluille, mikä parantaa yritys-
ten kilpailukykyä Suomessa ja maamme ulkopuolella.

Motiva näkee markkinaehtoisessa energia- ja 
materiaalitehokkuuden konsultoinnissa maltillisia 
kasvumahdollisuuksia. Energiatehokkuusdirektiivin 
täytäntöönpano voi avata Motiva Services Oy:lle uu-
sia liiketoimintamahdollisuuksia Suomen ulkopuolel-
la. Taantuma-aikana yrityksiä kiinnostavat resurssi-
tehokkuuden myötä saatavat taloudelliset säästöt. 
Kasvun mahdollistamiseksi Motiva Services Oy ke-
hittää teollisuusasiakkaille tarjottavia palveluitaan.

Yrityksillä on tarve ja halu toimia vastuullises-
ti. Tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintä on 
hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta. n

Omat ympäristövaikutukset minimoidaan

Motiva kannustaa henkilökuntaansa joukkoliiken-
teen käyttöön ja tarjoaa henkilöstölleen joukkoliiken-
nelipun työsuhde-etuna. Toimisto sijaitsee Helsingin 
keskustassa hyvien joukkoliikenneyhteyksien risteys-
kohdassa. Työasioinnin päästöjä vähennetään kan-
nustamalla henkilöstöä liikkumaan matkaketjuissa. 

Toimistokalusteet ovat kierrätettyjä ja niiden, 
samoin kuin IT-laitteiden, hankinta perustuu sopi-
mukseen, joka takaa niiden jatkokäytön. Toimiston 
kiinteistö- ja laitesähkön käyttöä seurataan ja tehos-
tetaan energiatehokkuussuunnitelmalla. 

Työntekijöille on laadittu ympäristöohjeet, jotka 
ohjaavat toimimaan työpaikalla kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä asioita ovat toi-
mistolaitteiden sähkönkäyttöä vähentävät toiminta-
tavat, ympäristömyötäiset hankinnat, jätteiden syn-
nyn vähentäminen ja kierrätys. 

Tulevaisuuden näkymät myönteisiä
Keskustelu kasvihuonekaasujen vähentämisestä, 
uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja ener-
giatehokkuuden parantamisesta jatkuu vilkkaana 
Suomessa ja Euroopan unionissa. Motivalle tärkeä 
asia on hallitusohjelman strategiseen toimeenpa-
nosuunnitelmaan kirjattu tavoite resurssi- ja ma-
teriaalitehokkaasta Suomesta. Keskeistä Motivan 
tulevaisuuden kannalta on se, miten EU:n energia-
tehokkuusdirektiivi toimeenpannaan Suomessa ja 

Motiva tuotti 20-vuotisen 
työnsä kunniaksi juhlavi-
deon, jonka näyttelijöinä 

on Motivan  työntekijöitä. 
Iloinen joukko poseeraa 

Eduskuntatalon portailla.
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