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Liite 2

Sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvot tietyille tuotteille, jotka kuuluvat liitteessä
1 esitettyihin NACE-koodeihin

NACE4 Vertailu-
tuote

Vertai- 
luarvo 
vuonna 
2021

Vertailu- 
yksikkö

Tuotanto- 
yksikkö

Vuotui-
nen 
vähen-
nys- 
aste 
[%]

Tuote-
määri- 
telmä

Vertailu- 
tuotteen 
kattamat 
prosessit

Prodcom- 
koodi

Kuvaus

17.11 Kemialli-
nen puu-
massa

0,904 MWh/t 
90 % sdt

Tonni 
kemiallista 
puumassaa

1,09 Puusta 
kemialli-
sesti val-
mistettu 
liukosellu

Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät 
suoraan tai 
välillisesti 
kemialli-
sen puu-
massanval
mistuk-
seen, 
mukaan 
lukien kui-
vaus, pesu, 
lajittelu ja 
valkaisu

17.11.11.00 Puusta 
kemialli-
sesti val-
mistettu 
liukosellu

17.11 Kemialli-
nen puu-
massa

0,329 MWh/t 
90 % sdt

Tonni 
kemiallista 
puumassaa

1,09 Puusta 
valmis-
tettu 
sooda- tai 
sulfaatti- 
sellu, muu 
kuin liu-
kosellu

17.11.12.00 Puusta val-
mistettu 
sooda tai 
sulfaatti- 
sellu muu 
kuin liuko- 
sellu

17.11 Kemialli-
nen puu-
massa

0,443 MWh/t 
90 % sdt

Tonni 
kemiallista 
puumassaa

1,09 Puusta 
valmis-
tettu sul-
fiittisellu, 
muu kuin 
liukosellu

17.11.13.00 Puusta val-
mistettu 
sulfiitti- 
sellu, muu 
kuin liuko- 
sellu

17.11 Puolike- 
miallinen 
puumassa

0,443 MWh/t 
90 % sdt

Tonni puo- 
likemial- 
lista puu-
massaa

1,09 Puolike- 
miallinen
puu-
massa

17.11.14.00 Mekaani-
nen puu- 
massa;puo-
likemialli-
nen 
puumassa; 
muusta kui-
tuisesta sel-
luloosa-
aineesta 
kuin puusta 
valmistettu 
massa

17.11 Mekaani-
nen massa

Fall back -menetelmä 1,09 Mekaani- 
nen massa

Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät suo- 
raan tai välil-
lisesti mekaa-
nisen massan 
valmistuk-
seen, mukaan 
lukien puun 
käsittely, 
hiertäminen, 
pesu, val-
kaisu, läm-
mön 
talteenotto
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17.11 Keräyspa-
perisellu

0,260 MWh/t 
90 %
sdt

Tonni keräys-
paperisellua

1,09 Keräyspa-
perisellu

Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät suo- 
raan tai välil-
lisesti keräys-
paperin 
valmistuk-
seen, mukaan 
lukien sakeut-
taminen, dis-
pergointi ja 
valkaisu

17.11 Siistattu 
keräyspa-
perisellu

0,390 MWh/t 
90 %
sdt

Tonni siistattua 
keräyspaperi-
sellua

1,09 Siistattu 
keräyspa-
perisellu

17.12 Sanoma- 
lehtipa-
peri

0,801 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni sanoma- 
lehtipaperia

1,09 Sanoma- 
lehtipaperi

Kaikki pro- 
sessit, jotka 
liittyvät suo- 
raan tai välil- 
lisesti pape-
rin valmistuk-
seen, mukaan 
lukien hiertä- 
minen, puris- 
taminen ja 
lämpökui-
vaus

17.12.11.00 Sanoma-
lehtipaperi

17.12 Päällystä- 
mätön 
hienopa- 
peri

0,645 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni päällys- 
tämätöntä 
hienopaperia

1,09 Päällystä- 
mätön 
hienopa-
peri

17.12.12.00
17.12.13.00
17.12.14.10
17.12.14.35
17.12.14.39
17.12.14.50
17.12.14.70

Päällystä- 
mätön 
hienopa-
peri

17.12 Päällys- 
tetty 
hienopa-
peri

0,538 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni päällys- 
tettyä hienopa-
peria

1,09 Päällys- 
tetty hieno-
paperi

17.12.73.36
17.12.73.60
17.12.73.75
17.12.73.79
17.12.76.00

Päällys- 
tetty hieno-
paperi

17.12 Pehmopa-
peri

0,925 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni pehmo-
paperia

1,09 Pehmopa-
peri

17.12.20.30
17.12.20.55
17.12.20.57
17.12.20.90

Pehmopa-
peri

17.12 Testlai-
neri ja 
aallotus- 
paperi 
(fluting)

0,260 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni paperia 1,09 Testlaineri 
ja aallotus- 
paperi 
(fluting)

17.12.33.00
17.12.34.00
17.12.35.20
17.12.35.40

Testlaineri 
ja aallotus- 
paperi 
(fluting)

17.12 Päällystä-
mätön 
kartonki

0,268 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni karton- 
kia

1,09 Päällystä- 
mätön kar- 
tonki

17.12.31.00
17.12.32.00
17.12.42.60
17.12.42.80
17.12.51.10
17.12.59.10

Päällystä- 
mätön kar-
tonki

17.12 Päällys-
tetty kar-
tonki

0,403 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni kartonkia 1,09 Päällys-
tetty kar-
tonki

17.12.75.00
17.12.77.55
17.12.77.59
17.12.78.20
17.12.78.50
17.12.79.53
17.12.79.55

Päällys-
tetty kar-
tonki

20.13 Rikki- 
happo

0,056 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni rikkihap-
poa

1,09 Rikki- 
happo; 
savuava 
rikkihappo 
(oleum)

Kaikki rikki- 
hapon tuo-
tantoon suo-
raan tai välil-
lisesti 
liittyvät pro-
sessit

20.13.24.34 Rikki- 
happo; 
savuava 
rikkihappo 
(oleum)
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20.13 Kloori 1,846 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni klooria 1,09 Kloori Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät suo-
raan tai välil-
lisesti elekt-
rolyysiyksik-
köön, myös 
apulaitteet

20.13.21.11 Kloori

20.13 Pii 11,87 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni piitä 1,09 Pii. Muu 
kuin pii, 
jossa on 
vähintään 
99,99 pai-
noprosent-
tia piitä

Kaikki piin 
tuotantoon 
suoraan tai 
välillisesti 
liittyvät pro-
sessit

20.13.21.70 Pii. Muu 
kuin pii, 
jossa on 
vähintään 
99,99
painopro-
senttia piitä

20.13 Pii 60 MWh/
tuotos-
tonni

Tonni piitä 1,09 Pii, jossa 
on vähin-
tään 99,99
paino-
prosenttia 
piitä

Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät suo-
raan tai välil-
lisesti uuniin, 
myös apu- 
laitteet

20.13.21.60 Pii, jossa 
on vähin-
tään 99,99 
painopro-
senttia piitä

20.13 Piikarbidi 6,2 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni piikarbi-
dia

1,09 Pii. Piikar-
bidit, myös 
kemialli-
sesti mää-
rittelemättö
mät

Kaikki pii- 
karbidin tuo-
tantoon suo-
raan tai 
välillisesti 
liittyvät pro-
sessit

20.13.64.10 Pii. Piikar-
bidit, myös 
kemialli-
sesti mää-
rittelemättö
mät

24.10 Happi- 
puhallus- 
teräs

0,03385 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Tonni raakate- 
rästä (valettu)

0,60 Raakate-
räs: seosta-
matonta 
terästä, 
muu kuin 
sähkö-
masuu-
nissa 
valmistettu

Sekundaari- 
nen metallur 
gia, tulenkes-
tävien ainei-
den esiläm-
mitys, liitän-
näistoiminnot 
ja valulaitok-
set raakate-
räs- 
tuotteiden 
leikkaami- 
seen asti

24.10.T1.22 Raakate-
räs: seosta-
matonta 
terästä, 
muu kuin 
sähkö- 
masuu-
nissa val-
mistettu

24.10 Raakateräs 
seos-
terästä, 
muuta kuin 
ruostuma-
tonta 
terästä, 
muu kuin 
sähkö-
masuu-
nissa 
valmistettu

24.10.T1.32 Raakate-
räs: seoste- 
rästä, 
muuta kuin 
ruostuma-
tonta 
terästä, 
muu kuin 
sähkö-
masuu-
nissa 
valmistettu

24.10 Raakate-
räs: ruostu-
matonta ja 
lämmön- 
kestävää 
terästä, 
muu kuin 
sähkö- 
masuu-
nissa val-
mistettu

24.10.T1.42 Raakate-
räs: ruostu-
matonta ja 
lämmön- 
kestävää 
terästä, 
muu kuin 
sähkö- 
masuu-
nissa val-
mistettu
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24.10 Ferro- 
mangaani

2,2 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Ferroman-
gaani, jossa on 
enemmän kuin 
2 painoprosent-
tia hiiltä

2,03 Ferroman- 
gaani, jossa 
on enem-
män kuin 
2 painopro-
senttia 
hiiltä ja 
jonka 
rakeiden 
koko on 
enintään 
5 mm ja 
mangaani- 
pitoisuus 
suurempi 
kuin 
65 paino-
prosenttia

24.10.12.10 Ferroman- 
gaani, jossa 
on enem-
män kuin 
2 paino-
prosenttia 
hiiltä ja 
jonka 
rakeiden 
koko on 
enintään 
5 mm ja 
mangaani- 
pitoisuus 
suurempi 
kuin 
65 paino-
prosenttia

24.10 Ferromangaani, 
jossa on enem-
män kuin 2 pai-
noprosenttia 
hiiltä

Muu fer-
roman-
gaani, jossa 
on enem-
män kuin 2
painopro-
senttia 
hiiltä (pois 
lukien fer-
roman-
gaani, 
jonka 
rakeiden 
koko on 
enintään 
5 mm ja 
mangaani- 
pitoisuus 
suurempi 
kuin 
65 paino-
prosenttia)

24.10.12.20 Muu fer-
roman-
gaani, jossa 
on enem-
män kuin 
2 paino-
prosenttia 
hiiltä (pois 
lukien fer-
roman-
gaani, 
jonka 
rakeiden 
koko on 
enintään 
5 mm ja 
mangaani- 
pitoisuus 
suurempi 
kuin 
65 paino-
prosenttia)

24.10 Ferro- 
mangaani

1,4 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Ferromangaani, 
jossa on enin-
tään 2 pai-
noprosenttia 
hiiltä

1,09 Muu fer-
roman-
gaani, jossa 
on enin-
tään 2 pai-
noprosentta 
hiiltä

24.10.12.25 Muu fer-
roman-
gaani, jossa 
on enin-
tään 2 pai-
noprosent-
tia hiiltä

24.10 Ferropii 8,54 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Ferropii, jossa 
on enemmän 
kuin 55 paino-
prosenttia piitä

1,09 Ferropii, 
jossa on 
enemmän 
kuin 55 
painopro-
senttia piitä

24.10.12.35 Ferropii, 
jossa on 
enemmän 
kuin 55 
painopro-
senttia piitä

24.10 Ferropii Fall back -menetelmä 1,09 24.10.12.36 Ferropii, 
jossa on enin-
tään 55 pai-
noprosenttia 
piitä ja vähin-
tään 4 pai-
noprosenttia 
mutta enin-
tään 10 pai-
noprosenttia 
magnesiumia
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24.10 Ferronik-
keli

9,28 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Ferronikkeli 1,09 Ferronik-
keli

24.10.12.40 Ferronikkeli

24.10 Ferropii-
mangaani

3,419 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Ferropii-
mangaani

1,12 Ferropii-
mangaani

24.10.12.45 Ferropii-
mangaani

24.42 Primaari- 
alumiini

13,90 MWh/ 
tuotos- 
tonni

Muokkaama-
ton alumiini, 
seostamaton

0,25 Muokkaa- 
maton 
seostama-
ton alu-
miini
elektrolyy-
sistä

Muokkaa- 
maton seosta-
maton alu-
miini
elektrolyy-
sistä, mukaan 
lukien tuotan-
nonohjaus- 
yksiköt, lii-
tännäispro-
sessit ja 
valulaitos. 
Mukaan 
lukien myös 
anodilaitos 
(prebake). 
Jos anodit 
hankitaan 
erillisestä lai-
toksesta 
EU:ssa, tälle 
laitokselle ei 
pidä maksaa 
korvausta. 
Jos anodit 
tuotetaan 
EU:n ulko-
puolella, voi-
daan tehdä 
oikaisu.

24.42.11.30 Muokkaama-
ton alumiini, 
seostamaton 
(pois lukien 
jauheet ja 
suomut)

24.42.11.53 Muokkaama-
ton alumiini, 
seos, mal-
mista valmis-
tettu (pois 
lukien alu-
miinijauheet 
ja -suomut)

24.42.11.54 Muokkaama-
ton alumiini, 
seostettu 
(pois lukien 
alumiinijau-
heet ja -suo-
mut)

24.42 Alumiini- 
oksidi 
(jalostus)

0,20 MWh/ 
tuotos- 
tonni

alumiinioksidi 1,11 Kaikki alu-
miinioksidin 
tuotantoon 
suoraan tai 
välillisesti 
liittyvät pro-
sessit

24.42.12.00 Alumiiniok-
sidi
(ei kuiten-
kaan keinote-
koinen 
korundi)

24.43 Sinkki- 
elektro-
lyysi

3,994 MWh/ 
tuotos- 
tonni

sinkki 0,01 Primaari-
sinkki

Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät suo-
raan tai välil-
lisesti 
sinkkielektro-
lyysiyksik-
köön, 
mukaan 
lukien apu- 
laitteet

24.43.12.30 Muokkaama- 
ton sinkki, 
seostamaton 
(pois lukien 
sinkkipöly,
-jauheet ja
-suomut)

24.43.12.50 Muokkaama-
ton sinkki, 
seokset (pois 
lukien sinkki-
pöly,
-jauheet ja
-suomut)
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24.44 Puhdistettu 
kupari,
seostama-
ton

0,31 MWh/ 
tuotos-
tonni

Kuparikatodit 1,09 Kuparika-
todit

Kaikki pro-
sessit, jotka 
liittyvät suo-
raan tai välil-
lisesti 
elektrolyytti-
seen puhdis-
tukseen, 
mukaan 
lukien tarvit-
taessa anodi- 
valu paikalla

24.44.13.30 Puhdistettu 
kupari, 
muokkaama-
ton, seosta- 
maton (pois 
luettuna vals-
satut, purso-
tetut tai taotut 
sintratut tuot-
teet)




