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Harkitsetko lämpöyrittäjyyttä? Käy läpi 
seuraavat kohdat ideasta toteutukseen ja 
tartu toimeen!

Lämmityspolttoaineina tässä toteutusmallivaihtoehdossa ovat hake tai 
pelletti, mutta etenemismallia voi käyttää suuntaa antavana apuna myös 
muiden lämpöyrittäjyysmuotojen suunnittelussa, vaikka tekninen toteutus-
tapa ja/tai tuotettava energia on eri.
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Aloittava energiayrittäjä tarvitsee innostusta ja halua selvittää asioita. Energian-
tuotantomallista ja toimintatavasta riippuen lämpöyrittäjyys vaatii vastuullisuut-
ta, työtä ja sitoutumista tai vaihtoehtoisesti pääoman sitomista pitkäksi aikaa. 
Lämpöyrittäjälle hyviä ominaisuuksia ovat ennakointi ja nopea reagoiminen 
hälytys- ja ongelmatilanteisiin sekä luonne, joka ei etukäteen murehdi tulevista 
hälytyksistä. Mitä paremmat ennakoivat ratkaisut teet suunnittelu- ja hankinta-
vaiheessa sekä toiminnan aikana, sen helpommalla pääset varsinaisessa yrittäjän 
työssä.
 
Lämpöyrittäjänä saa, lämmityskohteiden ollessa pieniä, mukavaa lisäansiota 
melko pienelläkin toiminnanaikaisella työmäärällä. Isommissa kohteissa läm-
pöyrittäjyys voi antaa päätoimeentulon lisäksi ansion myös palkatulle henkilös-
tölle tai lisätuloa laajemmalle taustaorganisaatiolle.

 

Vastuun voi jakaa
Lämpöyrittäjänä voi toimia perustamalla oman yrityksen, jolloin on itse vastuus-
sa koko lämmöntuotannosta. Yhtiö- tai osuuskuntamuotoisessa energiayrittä-
jyydessä puolestaan velvoitteet ja vastuut, samoin kuin tulovirta, jakaantuvat 
isommalle ryhmälle. Laajempi ”myyjäorganisaatio” todennäköisesti antaa läm-
mönostajalle vakuuttavamman kuvan jatkuvuudesta, joka voi olla ratkaiseva 
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seikka sopimusneuvottelussa. Yhtiö- tai osuuskuntamuotoisessa energiayrittäjyy-
dessä on huomioitava, että käytännöntoiminnasta vastaa todellisuudessa kui-
tenkin yksi tai muutama henkilö.

Erityisesti yksityisyrittäjälle olisi tärkeää, että olisi joku toinen henkilö tai taho, 
joka voi ja osaa esimerkiksi yrittäjän sairastuttua ottaa vastuun laitoksen hoi-
tamisesta. Tämä taho voi olla esimerkiksi toinen lämpöyrittäjä, jonka kanssa 
sovitaan vastavuoroisuudesta ongelmatilanteiden kohdatessa tai esimerkiksi, 
joku talohuoltoalan yritys, joka tarvittaessa ottaa vastuun. Tilapäisen ulkopuo-
lisen toimijan ollessa kyseessä, ennakkoperehdyttämisen tärkeyttä ei voi liiaksi 
korostaa.
 

1.
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Lämmityskohteen tai -alueen valitseminen
Kartoita fossiilista energiaa lämmön tai höyryn tuotantoon käyttäviä kohteita 
sopivaksi katsomaltasi toiminta-alueelta. Ellet ole sidottuna kiinteästi jollekin 
asuinpaikalle, mieti rohkeasti onko sinulla valmius muuttaa lähemmäs kau-
empaa löytämääsi lämmityskohdetta. Todennäköisesti olet ainakin isommissa 
kohteissa pääosin kuitenkin ostohakkeen/pelletin varassa, joten esim. omasta 
metsästä saatavalla hakkeella ei ole merkittävää roolia lopullisessa toiminnas-
sa. Lämmityskattilakohteet ovat helpompia toteuttaa, mutta ei kannata pelätä 
myöskään höyrykohteita, sillä nykytekniikka mahdollistaa jo melko pienetkin 
KPA -höyrykattilatoteutukset.

Lämmityskohteen pysyvyys pitää pyrkiä mahdollisuuksien mukaan selvittämään. 
Harmillisia esimerkkejä löytyy, joissa pitkältäkin lämmöntoimitussopimuksel-
ta putoaa pohja pois, koska teollisuuskiinteistössä tapahtuva toiminta siirtyy 
muualle tai päättyy kokonaan. Tällöin koko kiinteistön lämmöntarve voi loppua 
tai ainakin kulutus oleellisesti pienenee rakennuksen jäädessä pelkälle perusläm-
mölle. Maaseutukunnissa tapahtuu muuttotappion takia myös ns. luonnollista 
poistumaa, jolloin verkon piirissä olevia rakennuksia poistuu käytöstä. Epävar-
muustekijöiden noustessa selkeästi esiin korostuu ns. konttirakenteinen lämpö-
laitosvaihtoehto, jonka siirtäminen toiseen kohteeseen tai myyminen on helpom-

Alustava selvitystyö2.
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paa kuin kiinteästi rakennetun. 

Yhteistyöstä keskustelu
Löydettyäsi kohteen, ole aloitteellinen ja mene rohkeasti kysymään kiinnostaisiko 
yritystä tai yhteisöä energiantuotannon ulkoistaminen. Hyviä perusteluja idealle 
ovat esimerkiksi pienempi hiilijalanjälki, paikallinen toiminta, kotimainen poltto-
aine ja vakaampi hintataso.
 
Ennen kuin kerrot kohteelle energian hinnan, kannattaa aina ensin tarkemmin 
selvittää aiempi kulutus, kulutuksen viimeaikaiset muutokset, energian tarpeen 
profiili ym. Kohteissa, joissa energiankäyttäjiä on enemmän samalla alueella, 
tämä vaihe on enemmän aikaa vievä kuin yksittäistä kohdetta selvitettäessä, 
mutta kuitenkin toiminnan kannattavuuden vuoksi erityisen tärkeää tehdä 
huolellisesti. Hinta onkin järkevää kertoa kohteelle vasta laskelmien tekemisen 
jälkeen yhteistyön myöhemmässä vaiheessa.

 

Asiantuntija avuksi
Jos sait alustavassa yhteistyökeskustelussa vihreää valoa energiantoimitusajatuk-
sellesi, ota tässä vaiheessa asiantuntija avuksesi. Asiantuntijoita löytyy alueesta 
riippuen esimerkiksi ProAgrialta, Metsäkeskuksista, kehitysyhtiöistä jne. Kan-
nattaa myös harkita pyydätkö pidemmän aikaa alalla toiminutta oman alueen 
ulkopuolista lämpöyrittäjää avuksi. Käytännönhuomiot ovat usein niitä parhaita 
neuvoja erityisesti laitoksen hankintavaiheessa, jolloin itsellä ei ole vielä selkeää 
kuvaa kaikista huomioon otettavista seikoista.
 
Tee yhdessä asiantuntijan kanssa kohteesta teho-, kulutus- yms. laskelmat ja 
hankkikaa myös tarvittava lisätieto. Tähän vaiheeseen on muistettava huomioida 
myös lämmönsiirtokanaalin hukkaama energia, oli sitten kyseessä yksittäinen, 
tai laajemman verkoston vaatima useamman kiinteistön kohde. Verkostohäviön 
määrä vaihtelee tapauskohtaisesti erittäin paljon ja se voi olla jopa yli 20 % myy-
dystä energiasta. Tehdyt laskelmat ovat tärkeitä seuraavan vaiheen lämpöenergi-
an tuotannon ja jakelun teknisen toteutuksen suunnittelua varten.

2.
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Valitse polttoaine
Pelletti on helppo ja varma polttoaine, sillä edellytyksellä, että hankkii laadukas-
ta pellettiä. Erityisesti pienissä kohteissa pelletin kalliimpi hinta kompensoituu 
ainakin osittain varsinaisessa lämmitystyössä hoidon ja päivystyksen helppoute-
na ja parempana hyötysuhteena. Kattiloiden nimellistehot hyvällä hyötysuhteella 
todennäköisesti toteutuvat pellettiä poltettaessa, koska polttoaineen ominaisuus 
on vakio.
 
Järjestelmän kokoluokan kasvaessa polttoaineen laatu (tikut, epäpuhtaudet 
yms.) eivät aiheuta niin helposti ongelmaa, koska siirtoruuvit ym. ovat järeäm-
piä, minkä vuoksi hakkeen edullisempi hinta usein ratkaisee polttoainevalinnan 
pelletin tappioksi. Pellettiä voi kovemmilla pakkasilla käyttää esim. liian kostean 
hakkeen seassa parantamaan hakkeen lämpöarvoa ja kattilasta saatavaa tehoa.

Hake on halvempi polttoaine kuin pelletti, mutta vaihtelevan laatunsa vuoksi 
vaatii laitteistolta ja käyttäjältä enemmän suunnittelua ja työtä laadun ja läm-
pöarvon vaihdellessa. Kattilaa valitessa on huomioitava, minkä laatuista haketta 
on pidemmällä tähtäimellä saatavilla. Pyydettäessä kattilatarjousta on määri-
teltävä polttoaineen ominaisuuden raja-arvot ja mitoituspolttoaine siitä syys-
tä, että mahdollisissa teho- tai toimivuusongelmatilanteissa on oltava mustaa 
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Teknisen toteutuksen suunnittelu3.
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valkoisella siitä, millaisella polttoaineella järjestelmän on luvattu toimia. Pelkkiin 
kattilamyyjän puheisiin ja esitteissä luvattuihin tehoihin ei tule sokeasti luottaa. 
Huippulaatuisella polttoaineella lähes kattila kuin kattila toimii luvatusti, mut-
ta ns. normaalilla, saatavissa olevalla polttoaineella, ei välttämättä ollenkaan 
suunnitellusti. Kohteesta riippuen laskelmat osoittavat yleensä jo melko pienis-
säkin kokoluokissa hakevaihtoehdon kokonaistaloudellisesti järkevämmäksi kuin 
pelletin hakkeen edullisemmasta hinnasta johtuen. Huomionarvoista on, että 
hakelaitteilla voi myös polttaa pellettiä sekä brikettiä, jolloin parempilaatuisen 
polttoaineen ominaisuudet ovat tarvittaessa hyödynnettävissä.

Suunnittele polttoainevarasto ja kattilahuone

Rakentamispaikka ja polttoainevarasto

Polttoainevaraston ja kattilahuoneen toteutusmallin ratkaisee rakennuttajan 
ohella paljolti rakentamispaikan maaston muoto. Jos rakennuspaikalla on sel-
keästi korkeuseroa, on mahdollista toteuttaa ns. rinneratkaisu, joka on useim-
miten paras ratkaisu ainakin silloin, jos paikalle ei ole mahdollista rakentaa 
isompaa polttoaineen välivarastotilaa. Rinneratkaisussa säästetään rakennuksen 
lattiapinta-alaa, koska polttoainesiiloon saadaan syvyyttä.
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Mikäli maaston korkeuseroa ei ole käytettävissä, jää vaihtoehdoksi ns. tasamaa-
ratkaisu, jolloin vaaditaan huomattavasti enemmän polttoaineen purkainpin-
ta-alaa. Tasamaaratkaisussa kuormasta purettavaa polttoainepatjaa ei ilman 
erillistä työvaihetta saa kippaamalla eikä myöskään purkainpohjalla varustelulla 
kuljetusyksiköllä juurikaan kahta metriä korkeammaksi. Rinneratkaisussa vastaa-
vasti polttoainetaskun syvyydestä riippuen polttoainapatja on helposti enemmän 
kuin kaksinkertainen tasamaaversioon verraten. Sama asia koskee myös pellettiä, 
ellei polttoainevarastoa päätetä toteuttaa puhallusautolla tai ruuvilla täytettä-
vällä pystysiilolla.

Lämpöyrittäjäkohteissa ei useimmiten ole mahdollista tai kannattavaa rakentaa 
kovinkaan suurta polttoainevarastoa varsinaiseen lämmityskohteeseen, vaan 
polttoaine tuodaan joko välivarastosta tai suoraan haketuksesta syöttölaitteil-
le. Varaston koon olisi kuitenkin oltava niin iso, että se riittää kovemmallakin 
pakkasella ilman täydennystä vähintään viideksi vuorokaudeksi, mielellään ilman 
erillistä ”kauhomista”. Tällä varmistetaan yrittäjälle pelivaraa polttoaineen toi-
mituksen osalta haketusketjun laiterikkojen varalta tai esimerkiksi joulurauhan 
varmistamiseksi. Viiden vrk:n polttoainemäärä on keskimääräisellä hakkeella 
1000 kW:n teholla noin 180 m3. Tasamaaratkaisussa tämä vaatii purkainpin-



ta-alaa 90–120 m2. Tankopurkaimen pituuden ollessa 12 m, pitää leveyttä olla 
jopa 10 m, jotta 5 vrk:n vaade täyttyy. Purkainten edessä on oltava vielä muu-
tama metri tyhjää tilaa, ettei haketta pursu ovien ulkopuolelle. 1 MW:n kattila-
teholla tasamaaratkaisun polttoainevaraston koko on siis oltava 150 m2. Pus-
kemalla erillisenä työvaiheena haketta korkeampaan kasaan pinta-alaa voidaan 
toki pienentää. Tasamaaratkaisussa purkainpinta-alan ja sitä kautta rakennuk-
sen on oltava suurempi kuin rinneratkaisussa, mikä tarkoittaa suurempaa inves-
tointikustannusta. Mikäli haketta tuodaan kippaamalla, on varastossa oltava 
joko aukeava katto, tai sen sijasta sisäkorkeus vähintään 9 m.
 
Rinneratkaisussa (polttoainetasku) kippaus on mahdollista toteuttaa myös kal-
listetulla liukuoviratkaisulla ilman avattavaa kattoa. Taskumallisessa varastossa 
on huomioitava siilon leveys kippaussuunnassa. Leveys ei voi olla kovinkaan suuri 
sen vuoksi, että kipattaessa hake ei siirry kovinkaan kauas taaksepäin. Parempi 
onkin toteuttaa varasto leveämpänä poikittain kippaussuuntaan nähden. Kippa-
ussuuntaista syvyyttä voi kasvattaa, mikäli siilon päälle rakennetaan ajorampit 
tai etuosaan valetaan päälle ajettava lyhyt kansi, jolloin hake voi kipattaessa 
valua myös ikään kuin ajoneuvon alle.
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Kattilateho

Kattilateho on teho, joka suunnitellulla mitoituspolttoaineella on pitkäaikaises-
ti saatavissa kattilasta ulos niin, että kattilan savukaasun päästöarvot pysyvät 
kattilan hankintasopimuksessa määritellyllä tasolla. Kattilan ns. kilpiteho on siis 
vain suuntaa antava luku, joka on kattilavalmistajan määrittämä omilla arvoil-
laan eikä välttämättä vastaa sitä todellista tehoa, joka sovitulla mitoituspolttoai-
neella ja savukaasun raja-arvoilla on kattilasta saatavissa ulos.

Kattilahuone

Kattilahuoneen lopullinen koko, muoto, kätisyys ja muut yksityiskohdat kan-
nattaa päättää vasta laitteistovalinnan jälkeen. Tällöin vältytään siltä, että 
lopullinen kattilavalinta ei sovellukaan jo suunniteltuun kattilahuoneeseen. 
Laitetoimittajaa valittaessa on tärkeää pyytää alustavat layout-kuvat, koska lai-
tetoimittajalla on usein paras näkemys toimivan kokonaisuuden suunnittelusta 
omilla laitteillaan. Lopullisen kattilavalinnan ja laitesijoittelun jälkeen pyydetään 
rakennuspiirtäjä tekemään rakennussuunnitelma laitetoimittajan alustavan 
suunnitelman pohjalta huomioiden lisäksi myös tila ja oheistoiminnot.
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Olennaista on pohtia, mitoitetaanko kattila täydelle teholle, vai tuotetaanko 
huippujen aikainen energia esim. olemassaolevalla tai erikseen hankittavalla öljy-
kattilalla. Puolitehomitoituksella saadaan tuotettua n. 90 % vuotuisesta energi-
antarpeesta normaalissa kiinteistön lämmityskohteessa.
 
Toinen tärkeä kysymys on, onko tarvetta varautua tulossa olevaan lisätehon 
tarpeeseen. Jos tiedossa on lisätarve, siihen kannattaa varautua. Jos taas lisätar-
ve on epävarma, ei varautuminen ole välttämättä järkevää. Tekninen toteutus 
kannattaa joka tapauksessa tehdä niin, että myöhemmin voi vaihtaa isompaan 
kattilaan, jos tarve konkretisoituu.

Harkinnan arvoinen vaihtoehto on myös ns. kahden kattilan järjestelmä. jonka 
etuina on mm. se, että toinen kattila on toisen varakattila. Kattilat voivat olla 
saman tehoiset, mutta yleensä toinen kattila on selkeästi pienempi. Pienemmällä 
kattilalla toteutetaan kesäaikainen pienempi lämmöntarve ja ilmojen kylmetessä 
pienempi kattila sammutetaan käynnistäen isompi kattila. Kattilamitoituksen 
osuessa kohdalleen, on huipputarpeen aikaan vastaavasti käytössä kummankin 
kattilan teho.
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Kattilan todellisen nimellistehon ylittäessä 1 MW:n tehon tulee huomioida 
PIPO-asetuksen aiheuttamat vaatimukset kattilan päästöjen osalta. Päästörajat 
ovat melko tiukat ja niiden täyttyminen tulee jättää laitevalmistajan vastuulle. 
Asetuksen mukaiset päästörajat löytyvät täältä: https://www.finlex.fi/data/
sdliite/liite/6812.pdf  Päästöt tullaan todentamaan mittauksella lämmöntoimi-
tuksen alkamisen jälkeen, kun kattilan toiminta on saatu oikeisiin säätöihin ja 
vakiinnutettua. Sopimukseen kannattaa lisätä myös kohta, jossa kattilatoimit-
taja vastaa päästömittausten kustannuksista riippumatta siitä, kuinka monta 

Kattilan valinta
Kysyessäsi tarjouksia kattilaan on syytä unohtaa hyötysuhde, koska sen totea-
minen on käytännössä aina erittäin haasteellista. Parempi tapa on määrittää 
seuraavat raja-arvot: savukaasun lämpötila, savukaasun happipitoisuus ja 
savukaasun häkäpitoisuus redusoituna 6 %:n happipitoisuuteen. Nämä kaikki 
on määritettävä nuohotulla kattilalla, mitoituspolttoaineella, puoli- ja nimelliste-
holla. Nämä arvot ovat luovutus- ja seurantamittauksissa helpompi todeta kuin 
säteilyhäviöt sisältävä hyötysuhde. Mahdolliseen kauppasopimukseen kannattaa 
kirjata varoiksi, että kohde saa hinnanalennusta, jos suunnitellut arvot eivät täy-
tykään. Tämä on molemmille osapuolille hyvä ratkaisu, joka vähentää lämpöyrit-
täjän tarvetta purkaa koko kauppa tai vaihtaa kattila.
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Materiaalin valinta

Lämpöverkoston voi toteuttaa joko ns. salkotavaralla tai taipuisalla materiaalil-
la. Toteutustavan valintaan vaikuttaa mm. lämmönostajalle toimitettavan veden 
lämpötila, paine sekä verkoston laajuus ja maasto-olosuhteet. Ns. matalaläm-
pöverkon voi toteuttaa myös muoviputkella, mutta jos lämpötila- tai painevaati-
mus on korkea (yli 5 bar), on valittava materiaaliksi teräs.

Salkoputkella toteutetaan lähes poikkeuksetta suuret kaukolämpöverkot. To-
teutustapa ei käytännössä aiheuta rajoitteita verkoston paineelle ja käyttöläm-
pötilalle. Investointikustannus ei kohoa toteutustavan kannaltakaan välttämättä 
muita vaihtoehtoja kalliimmaksi maaston ollessa sopiva. Sopivuus tarkoittaa 
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mittausta on tehtävä rajojen saavuttamiseksi.

Lämmönjakoverkosto
Lämmönjakoverkoston rakentamisessa on muutama materiaalivaihtoehto, jotka 
eroavat teknisiltä rajoitteiltaan selkeästi toisistaan. Verkoston toteutuksessa on 
investointikustannusta tärkeämpi seikka huomioida verkoston lämpöhävikki, 
koska se vaikuttaa koko toiminta-ajan ja sen vaikutukset voivat olla moninker-
taiset verrattuna investoinnin hintaan. Taulukkolaskennalla on helppo todeta 
pidemmän ajan lämpöhävikin merkitys verrattuna investointikustannukseen.
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lähinnä suoria ja vähäisen korkeuserovaihtelun mahdollistavia kaivuulinjoja. 
Salkotavaran eristyskyky on huippuluokkaa (korkeammissa eristysluokissa), mikä 
tarkoittaa pienempää verkostohäviöitä. Asennuksissa tärkeintä on jatkokohtien 
eristyksen teko kosteuden pitäväksi, sillä syöpyminen tapahtuu lähes aina putken 
ulkopinnasta.

Taipuisa teräsputki sallii korkeat lämpötilat sekä paineet ja vastaa ns. kaukoläm-
pöverkon vaatimuksia. Eristyskyky on huonompi kuin ns. salkotavarassa, mikä 
tarkoittaa suurempaa verkostohäviötä. Vaihtelevissa tai vaativissa maasto-olo-
suhteissa taipuisa teräs saattaa olla kuitenkin järkevin vaihtoehto erityisesti, jos 
linjapituudet eivät ole kovin suuria. Huomioitava on myös se, että taipuisalla 
putkella voi toteuttaa osan verkostosta pääverkoston ollessa salkoputkea.
 

Muovi on yleensä edullisin vaihtoehto toteuttaa. Eri toimittajien tuotteissa on 
erilainen eristyskyky ja taipuisuus, mikä on huomioitava asennuksessa ja ver-
kostohäviötä laskettaessa. Eristyskyvyssä on jopa kaksinkertaisia eroja eri val-
mistajien välillä. Muovi soveltuu ainoastaan ns. matalalämpöverkkoihin, koska 
maksimilämpötilana voidaan pitää n. 850 C:ta, hetkellisesti vähän enemmän. 
Joidenkin valmistajien kanaaleissa on liitosten toteuttamisessa huomioitava läm-
pölaajeneminen. Uretaanieristeisissä laajeneminen on vähäistä.
 



Selvitetään polttoaineen saatavuus ja hintataso. Polttoaineen toimituksesta 
kannattaa laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aiesopimus, koska poltto-
aineketjun viive on vähintään puoli vuotta, keskimäärin jopa 1,5 vuotta. Polttoai-
neen hankinnan on siis syytä alkaa jo huomattavasti ennen kuin lämpökeskuksen 
rakentaminen aloitetaan. Lähialueelta voi toki löytyä toimijoita, joilla on ilman 
erillistä varausta mahdollisuus toimittaa tarvittava määrä polttoainetta laitoksen 
valmistuttua.
 

Polttoaineen saatavuus ja hintataso4.
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Tuotannon ja energianjakelutekniikan selvittämisen edettyä siihen vaiheeseen, 
että tiedetään, mitä tarvitaan ja halutaan, on aika koostaa budjetti ja laskea hin-
ta myytävälle energialle. Laskentaan on käytettävissä useita käyttökelpoisia las-
kentataulukoita. Kannattaa myös tässä vaiheessa hyödyntää asiantuntija-apua 
tai näyttää laskelmia esimerkiksi jollekin kokeneelle lämpöyrittäjälle.
 

Kannattavuuslaskenta5.
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Hankkeen rahoitus on selvitettävä ennen lopullisen tarjouksen tekemistä koh-
teelle. Rahoituksen korko on oleellinen seikka myös lämmön hinnoittelussa. 
Rahoituskanavia on monia erilaisia omarahoituksesta Finnveran riskitakaukseen. 
Rahoituksen toteutus on valittava tapauskohtaisesti.
 
Rahoitusvaihtoehdoista saa lisätietoa täältä: https://energiayrittajyys.fi/rahoitus

Hankkeen rahoitus6.
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Pelkkä energian hinta (e/MWh)
Pelkän energian hinta on helpoimmin hahmotettava hinnan määrittäminen läm-
mön ostajalle. Mikäli lämpöenergian käyttö on aiemmin ollut vakaata ilman suu-
rempia vaihteluja voi tätä vaihtoehtoa suositella myös myyjän kannalta, koska 
malli on yksinkertaisin. Energian hinnan voi sitoa esimerkiksi hakkeen tai kauko-
lämmön hintaan. Aiemmin on sidonnaisuuksina ollut öljyn ja joskus sähkönkin 
hinta, mutta näistä on uusissa sopimuksissa vähitellen luovuttu. Sidonnaisuus 
voi muodostua myös edellisten yhdistelmästä. Vaihtoehto voi myös olla, että 
hintaa ei sidota mihinkään koriin, vaan se neuvotellaan sovituiksi aikajaksoiksi 
aina erikseen. Tämä toki edellyttää, että kumpikin osapuoli on lojaali toisilleen.

 

Energian hinta ja perusmaksu
Tämä on eniten käytössä oleva hinnoittelumalli. Sopivalla jakosuhteella energian 
hinnalla (e/MWh) rahoitetaan toiminnan muuttuvia kuluja ja kuukausittaisella 
tai vuosittaisella perusmaksulla (e/kk tai e/vuosi) investoinnin kuoletusta ja mui-
ta kiinteitä kuluja. Käytännössä perusmaksu menee monesti rahoittajalle korkoi-
na ja lyhennyksinä. Perusmaksu sidotaan yleensä johonkin indeksiin, esimerkiksi 
elinkustannusindeksiin. Hinnan tarkistukset tehdään useimmiten kerran tai kaksi 
vuodessa.

Energian hinnoitteluperuste7.
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Tekniikan, hintojen ja hintasidonnaisuusehdotusten ollessa valmiina, on aika 
järjestää ns. viimeinen myyntipalaveri. Ennen sopimuksen allekirjoitusvaihetta 
usein ilmenee vielä jotain perusteltavaa ja selvitettävää, joten palaveri ei toden-
näköisesti kuitenkaan ole vielä viimeinen. Tässä vaiheessa voi tulla toteutus-
vaihtoehdoksi myös malli, jossa lämmönostaja haluaakin tehdä investoinnin ja 
lämpöyrittäjä hoitaa ainoastaan energiantuotannon ostajan omistamassa lai-
toksessa. Toteutusta varten voidaan perustaa myös erillinen yhdessä omistettava 
yhtiö, joka toteuttaa investoinnin.
 
Palaveria varten on hyvä olla sopimusluonnos lämmöntoimituksesta, jossa on 
selkeästi esitetty toiminnan laajuus, hinnoittelu, vastuut ym. Lämmöntoimitus-
sopimusmalleja on useita erilaisia, mutta yleispätevää kaikkiin kohteisiin sopivaa 
mallia ei ole, vaan sopimus on laadittava aina tapauskohtaisesti huomioiden 
kohteen mahdolliset erityispiirteet. Tärkeää on, että ne ovat kummankin osa-
puolen osalta tasapuolisia ja rajapinnat on selkeästi kerrottu. Aiemmin mainitut 
sanktiot erilaisia ongelmatilanteita varten on myös tarpeellista kirjata. Voidaan 
todeta, että mitä selkeämmin sopimus on laadittu, sen helpompi mahdolliset 
ongelmatilanteet on ratkaista.

Myyntipalaveri ja lämmöntoimitussopimus8.
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Rahoitusmalli
Päätetään lopullinen rahoitusmalli suunnitteluvaiheessa tehtyihin neuvotteluihin 
pohjautuen. Kannattaa muistaa hakea väliaikainen rahoitus myös investointi-
tuen osuudelle, koska tuen saa vasta hankkeen valmistuttua. Isommissa hank-
keissa tukea on mahdollista hakea myös tiettyjen vaiheiden valmistuttua.

 

Investointituen hakeminen ajoissa
Investointituki on haettava hyvissä ajoin, koska nykyään toteutuksen voi kaikilla 
tukimalleilla aloittaa vasta, kun tukipäätös on saatu. Toteutuksen aloitukseksi 
katsotaan tehty kauppa- tai lämmöntoimitussopimus. Tämän suhteen kan-
nattaa siis olla tarkkana, että kaikki hankinnat saa kirjattua tuen piiriin. Hyvin 
laadittuun tukihakemukseen saa nykyään melko nopeasti päätöksen, mutta se ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että asian kanssa kannattaa viivytellä. Hakemuksen voi 
laittaa vireille, vaikka lopullinen kustannustaso ei ole vielä selvillä ja täydentää 
sitä myöhemmin kustannusten selvittyä.
 
Eri tukimuodot ja -prosentit löytyvät täältä: https://energiayrittajyys.fi/content/
energiatuet-yrityksille 

Investointituki ja viranomaisasiat9.
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Luvat ja rekisteröinnit
Suunnitelmat kannattaa etukäteen hyväksyttää paloviranomaisella ja yli 1 MW:n 
laitoksissa kattilatarkastuksia toteuttavalla taholla (esim. Inspecta). Tärkeää 
on huomioida, että yli 1 MW:n laitos tarvitsee painelaiterekisteröinnin (https://
tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet/painelaitteen-kaytto/painelaitteen-re-
kisterointi) ja ympäristösuojelulain (www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_
ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparis-
tonsuojelulain_mukainen_rekisterointi/Keskisuuret_energiantuotantolaitokset) 
mukaisen rekisteröinnin sekä käyttövastaavan nimeämisen. Käyttövastaava 
kannattaa nimetä jo rakennusvaiheen alkaessa, jotta laitoksen rakenteet tulevat 
tutuksi. Rakenteiden ja asennusten tunteminen helpottaa ja erityisesti nopeuttaa 
käytön aikaisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Käyttövastaavalle on laitteis-
ton kokoluokasta (teholuku) riippuen tietyt pätevyysvaatimukset, jotka löytyvät 
täältä: tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet/painelaitteen-kaytto/painelait-
teen-kaytonvalvoja 
 
Kattilan rekisteröinnistä lisää täällä: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/paine-
laitteet/painelaitteen-kaytto/painelaitteen-rekisterointi
Kattilan rekisteröintiä ym. koskeva paineastialaki löytyy kokonaisuudessaan tääl-
tä: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161144
 
Rakennuslupa luonnollisesti vaaditaan kaikissa kokoluokissa ja toteutusmalleissa 
puhtaita konttiratkaisuja lukuun ottamatta.
 
Polttoaineteholtaan yli 5 MW:n (kattilateho n. 4-4,5 MW) kattilaitokset tarvitse-
vat ympäristöluvan. Teho ei ole kattilakohtainen vaan mukaan lasketaan samas-
sa tilassa tai samalla tontilla oleva öljy- tai jotain muuta polttoainetta käyttävä 
kattila/kattilat.

9.
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Sopimuksen syntymisen jälkeen laaditaan lopulliset suunnitelmat ja lähdetään 
toteuttamaan hanketta. Nyrkkiolettamana noin 1 MW:n laitoshankkeissa voi-
daan pitää noin 9 kuukauden aikaa sopimuksen syntymisestä siihen, että läm-
möntoimitus käynnistyy.

Jäikö kysyttävää?

Lisätietoa lämpöyrittäjyydestä antaa:

Manu Hollmén, 0400 422 658, manu.hollmen@proagria.fi
Hannes Tuohiniitty, 040 1948 628, hannes.tuohiniitty@bioenergia.fi
 

Toteutus10.
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www.energiayrittäjyys.fi
Facebook:  Energiayrittäjyydestä elinvoimaa -ryhmä
Twitter:  @Energiayritys

Valokuvat: Iida Hollmén, Manu Hollmén, Tage Fredriksson, Hannes Tuohiniitty

Sinustako lämpöyrittäjä? on tuotettu Maaseudun energiayrittäjyys -hankkeessa, jota rahoittaa 
EU:n maaseuturahasto.


