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Esipuhe 

Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti on toteuttanut selvityksen, jolla kartoite-

taan lämpöyrittäjyyden esteitä ja kyseistä toimintaa hankaloittavia tekijöitä. Esteiden sel-

vittämisen kautta pyritään osoittamaan keinoja, joilla alan yrittäjyyttä voitaisiin parhaiten 

viedä eteenpäin Suomessa.   

Selvityksessä on tarkasteltu erityisesti Kainuun tilannetta, koska Kainuussa on ver-

rattain vähän lämpöyritystoimintaa. Näin esimerkkialueelta voidaan parhaiten tunnistaa 

toimintaa rajoittavat esteet. Hankkeessa haastatteluja tehtiin myös muualla Suomessa 

lämpöyrittäjyyttä harjoittavien yrittäjien keskuudessa. Tulosten odotetaan auttavan laa-

jemmin paikallisten energianlähteiden käyttöä edistävien tahojen toimia ja sitä, millä toi-

menpiteillä paikallista alan yritystoimintaa voidaan parhaiten edistää.  

Selvityksen toteuttamisesta ovat vastanneet Lönnrot-instituutissa kehityspäällikkö 

Timo Karjalainen ja tutkija Sirpa Korhonen. Haluamme kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia 

kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä.  

Selvityksen on rahoittanut Motiva Oy. 

 

Kajaanissa, joulukuussa 2010 

Tekijät 

 

Timo Karjalainen ja Sirpa Korhonen 

Kajaanin yliopistokeskus
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1 Taustaa 

Tässä raportissa tarkastellaan lämpöyrittäjyyden tilannetta Suomessa. Lämpöyrittäjyys 

nähdään tärkeänä nimenomaan maaseudun elinkeinoelämää piristävänä lämmöntuo-

tantomallina. Varsinkin useat kunnat ovat ulkoistaneet taajamien ulkopuolisten kiinteistö-

jensä energiantuotannon lämpöyrittäjälle. 

Lämpöyrittäjyyskohteiden määrän merkittävä lisäys tapahtui 1990 -luvulla. Öljyn 

hinnalla on ollut hyvin merkittävä vaikutus. Uusien kohteiden syntymiseen on vaikuttanut 

öljyn hinnan kehitys. Öljyn hinnan nousu lisää vanhojen öljylämmitteisten kiinteistöjen 

saneerausinvestointeja ja antaa hyvän mahdollisuuden myös kohteen energiantuotan-

non toteuttamiseksi lämpöyrittäjämallilla.   

 

1.1 Selvityksen tarkoitus 

Selvitys perustuu Motiva Oy:n tekemään tilaukseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa 

lämpöyrittämisen esteitä. Selvityksessä pyritään myös etsimään vastausta sille, miksi 

maakuntien välillä on suuria eroja lämpöyrittäjäkohteiden määrässä. Maakunnista Kai-

nuu on valittu tarkemman tarkastelun kohteeksi.   

Selvityksessä pyritään myös etsimään keinoja, kuinka lämpöyrittäjyyttä voitaisiin 

parhaiten edistää paikallisella tasolla.  

 

1.2 Tutkimusaineisto 

Selvityksessä on käytetty taustamateriaalina mm. työtehoseuran tiedotetta (Solmio & 

Alanen 2010) ja tilastoja, Motivan lämpöyrittäjyysmateriaaleja sekä Tilastokeskuksen 

aineistoja  

Itse kerättyjä aineistoja ovat Lönnrot-instituutin syksyllä 2010 tehdyt haastattelut 

lämpöyrittäjyydestä ja sen esteistä, kesällä 2010 tehdyt haastattelut Kainuun lämpöyrit-

täjyyskohteista sekä vuonna 1998 kerätty Vuolijoen kuntaa koskeva aineisto. Vuolijoella 

oli tuolloin rakenteilla uusi aluelämpölaitos, jossa selvitettiin perusteellisesti lämpöyrittä-

jyysvaihtoehto. Vuolijoen osalta pyritään analysoimaan syitä, miksi energiaosuuskuntaa 

ei saatu syntymään. 
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1.3 Lämpöyrittäjyyden nykytila Suomessa 

Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista lämpöenergian tuottamista, jossa yrittäjä tai yritys 

myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. Pääpolttoaineena on yrittäjän omista metsistä 

tai lähiseudulta hankittu puu. Myös puunjalostuksen sivutuotteet, peltobiomassat ja turve 

sopivat polttoaineeksi.  

Polttoaineen hankinnan lisäksi yrittäjä tai yrittäjäyhteenliittymä huolehtii lämpökes-

kuksen toiminnasta ja saa tuloa lämmitettävään kiinteistöön tai lämpöverkkoon tuotetus-

ta energiasta. Lämpölaitos voi olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta ja niiden 

teho vaihtelee usein muutamasta kymmenestä kilowatista useampaan megawattiin. 

(Motiva 2010) 

Lämpöyrittäjyys on tyypillisesti maaseudun pienyritystoimintaa, jossa myytävä tuote 

on lämpö (Ripatti 2010). Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli toiminnassa ainakin 455 

lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Lämpöyrityksiä oli laitoksia vähemmän, sillä osa 

yrityksistä hoiti useita laitoksia. Lämpöyrittäjien määrä on noin kaksi sataa, joten keski-

määrin yksi yrittäjä hoitaa yli kahta lämpövoimalaa. Aluelämpölaitoksia oli 29 % laitoksis-

ta. Loput 71 % laitoksista oli kiinteistökohtaisia laitoksia. Näistä vajaa puolet lämmitti 

koulukiinteistöjä ja runsas neljäsosa yksityisiä kiinteistöjä. Lämpöyrittäjien keskimääräi-

nen kattilateho oli 0,55 MW. (Solmio & Alanen 2010).  

Vuoden 1993 alussa maassamme oli vain kolme lämpöyrittäjää. Lämpöyrittämisen 

tutkiminen ja kehittäminen aloitettiin tuolloin osana valtakunnallista Bioenergian tutki-

musohjelmaa. Ensimmäinen kysely lämpöyrittämisen laajuuden selvittämiseksi tehtiin 

vuonna 1996 lähettämällä kyselykaavake kaikkiin kuntiin. Vuoden 1996 lopussa läm-

pöyrittäjät hoitivat jo 36 lämpölaitosta. (Bioenergia verkkopalvelu 2010)  

2000-luvulla uusia lämpövoimaloita on perustettu vuosittain 15-20 kappaletta (kuva 

1). Huippu saavutettiin vuonna 2007, jolloin perustettiin peräti 47 uutta lämpökeskusta. 

Vuonna 2000 lämpöyrittäjien hoitamia lämpökeskuksia käynnistettiin 20 ja vuonna 2009 

syntyi 32 uutta laitosta. Mahdollisesti 500 lämpölaitoksen rajapyykki ylitetään ensi vuo-

den 2011 aikana (Ripatti 2010). Uusien voimaloiden lukumäärä ja niiden yhteenlaskettu 

teho (MW) vaihtelevat vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2004 voimaloita otettiin käyttöön 

42 ja niiden yhteenlaskettu teho oli 25 MW. Seuraavana vuonna uusia voimaloita syntyi 

myös 42 kappaletta ja niiden teho oli yhteensä 18 MW. Lämpölaitosten keskikoko on 

kasvanut 2000-luvulla. Vuonna 2009 käynnistyneiden laitosten keskikoko oli 720 kW.    
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Kuva 1. Uusien lämpövoimaloiden lukumäärä ja uuden tehon vuosittainen lisä

 ys 2000–2009. Vuoden 2009 luvut ovat laskennallisia. (TTS 2009–2010). 

 

Vuonna 2009 lämpöyrittäminen oli yleisintä Länsi-Suomessa, jossa sijaitsi 40 % lämpö-

laitoksista (kuva 2). Etelä-Suomessa sijaitsi 30 %, Itä-Suomessa viidesosa ja Pohjois-

Suomessa kymmenesosa laitoksista. Aluelämpölaitosten osuus lämpöyrittäjien hoitamis-

ta laitoksista oli suurin Pohjois-Suomessa. Kiinteistökohtaiset laitokset olivat yleisimpiä 

Etelä-Suomessa. Vuonna 2009 uusien lämpöyrittäjien hoitamia lämpölaitoksia otettiin 

eniten käyttöön Etelä-Suomessa (16) ja vähiten Pohjois-Suomessa (3). 

 

 

Kuva 2. Vuoden 2009 lopussa toiminnassa olleiden lämpöyrittäjien hoitamien 

 lämpölaitosten alueellinen jakautuminen (Solmio & Alanen 2010).  

 

Lämpölaitosten lukumäärä asukasta kohti oli suurin Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen 

alueella vuonna 2008 (kuva 3). Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Ahvenanmaan metsä-

keskusten alueilla oli myös paljon lämpölaitoksia suhteessa asukaslukuun. Koko maas-
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sa lämpölaitoksia oli keskimäärin 7,9 sataa tuhatta asukasta kohti. Monilla alueilla läm-

pölaitoksia olikin keskiarvon mukainen määrä. Sen sijaan Rannikon ja Kaakkois-

Suomen metsäkeskusten alueilla lämpölaitoksia oli vähän suhteessa asukaslukuun. 

 

Kuva 3. Lämpölaitosten lukumäärä 100 000 asukasta kohti metsäkeskuksittain 

 vuonna 2008 (Tilastokeskus 2010 ja Solmio & Alanen 2010). 

 

Kunnat olivat vuonna 2009 lämpöyrittäjien tärkein asiakasryhmä, mutta yksityisten asi-

akkaiden määrä lisääntyi edelleen. Yksityisiä kiinteistöjä lämmitti viidesosa laitoksista. 

Lämpölaitosinvestoinnin tai pääosan siitä teki lämpöyrittäjä jo kahdessa kolmesta uu-

desta laitoksesta. (Solmio & Alanen 2010) 

Vuonna 2009 yksityiset yrittäjät vastasivat lämmöntuotannosta runsaassa kolmas-

osassa laitoksista ja useamman tuottajan yrittäjärenkaat 9 prosentissa laitoksista (tau-

lukko 1). Osakeyhtiöiden tai osuuskuntien hoitamia lämpölaitosten osuus oli yhteensä 

53 % kaikista laitoksista. Osuuskuntien ja osakeyhtiömuotoisten yritysten hoitamien 

lämpölaitosten keskimääräinen kattilateho oli lähes kaksinkertainen yksittäisten yrittäjien 

ja yrittäjärenkaiden hoitamien laitosten kattilatehoon verrattuna. Osakeyhtiö- tai osuus-

kuntamuotoiset lämpöyritykset tuottivat noin kaksi kolmasosaa kaikesta lämpöyrittäjien 

tuottamasta lämmöstä. Tyypillisesti ne huolehtivat aluelämpölaitoksista. Viimeisen kym-

menen vuoden aikana osakeyhtiöiden ja osuuskuntien hoidossa olevien laitosten osuus 

on lisääntynyt ja yrittäjärenkaiden hoitamien laitosten osuus on vähentynyt. (Solmio & 

Alanen 2010) 

 

Taulukko 1. Lämpölaitosten lukumäärä ja käytössä olevan kattilateho  

 yhtiömuodot tain vuoden 2001 lopussa (Solmio & Alanen 2010). 
Yhtiömuoto Lämpölaitokset Kattilateho Kattilateho kes-

kim. 
 kpl % % MW 

Yrittäjä 163 36 26 0,40 

Yrittäjärengas 40 9 5 0,28 

Osuuskunta 93 20 25 0,68 

Osakeyhtiö 151 33 42 0,69 

Muu 8 2 2 0,74 

Yhteensä 455 100 100 0,55 
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Lämpöyrittäjät käyttivät vuonna 2009 lämmöntuotannossaan noin 1,1 miljoonaa irtokuu-

tiometriä kiinteitä biopolttoaineita. Puupolttoaineiden osuus oli noin 1 060 000 irtokuu-

tiometriä ja loput olivat lähinnä pala- tai jyrsinturvetta, viljajätettä tai ruokohelpeä. Run-

saat kaksi kolmasosaa lämpöyrittäjien käyttämästä kiinteästä polttoaineesta käytettiin 

aluelämpölaitoksissa. Polttoöljy on lämpölaitoksissa yleensä lisä- tai varalämmönlähtee-

nä. (Solmio & Alanen 2010) 

Valtaosassa lämpöyrittäjien hoitamista lämpölaitoksista käytettiin pääpolttoaineena 

metsähaketta, jonka osuus oli yli 90 % laitosten kiinteiden polttoaineiden käyttömääräs-

tä. Muina puupolttoaineina käytettiin mm. sahauspintahaketta, purua ja kuorta sekä pel-

lettiä ja brikettiä. Lämpöyrittäjien käyttämän metsähakkeen määrä kahdeksankertaistui 

kymmenvuotiskaudella 2000–2009. Samana aikana lämpölaitosten lukumäärä kasvoi yli 

nelinkertaiseksi, noin sadasta laitoksesta yli neljään sataan. (Solmio & Alanen 2010) 

 

1.3.1 Esitys pienpuun energiatuen määrärahasta  

Lämpöyrittäjän näkökulmasta energiapuun saatavuus on yksikeskeisimmistä tekijöistä. 

Energiapuun saatavuuden varmistamiseksi hankintaan kohdistuva tuki tärkeä, jotta 

energiapuu saadaan tuotettua kilpailukykyiseen hintaan. Hallitus on antanut eduskunnal-

le lakiesityksen , jolla tuetaan energiapuun saatavuutta. 

 

”Kemera-tukeen esitettiin 8 miljoonan euron lisäystä tälle vuodelle.” 

 

”Pienpuun energiatukeen esitetään vuodelle 2011 yhteensä 13,5 miljoonan euron mää-

rärahaa. Pienpuun energiatukijärjestelmä tulee käyttöön vuoden 2011 aikana. Pienpuun 

energiatuki korvaa jatkossa nykyiset kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) 

nojalla myönnettävät energiapuun korjuun ja haketuksen tuet. Eduskuntakäsittelyn li-

säksi uuden tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää myös EU:n komission hyväksyn-

tää”. 

 

”Esitys pienpuun energiatueksi liittyy hallituksen uusiutuvan energian velvoitepakettiin, 

josta ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä sopi huhtikuussa 2010. Tavoitteeksi 

asetettiin metsähakkeen vuotuisen käytön nostaminen 13,5 miljoonaan kuutiometriin. 

Tämä tarkoittaa nykyisten käyttömäärien yli kaksinkertaistamista. Jotta lisäystavoite 

saavutetaan, on pienpuun korjuuta tuettava korkeiden korjuukustannusten vuoksi. Sa-

malla edistetään nuorten metsien hoidon ja ensiharvennusten toteuttamista ajallaan 

metsien tulevan kehityksen turvaamiseksi. Pienpuun korjuu, haketus ja kuljetus synnyt-

tävät myös uusia työpaikkoja. Tavoitteena on, että valtion tukeman harvennusmetsien 

energiapuun korjuussa yllettäisiin noin viiden miljoonan kiintokuutiometrin tavoitteeseen 

viimeistään vuoteen 2020 mennessä.”  (Maa- ja metsätalousministeriö 2010) 
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2 Lämpöyrittäjyyden esteet 

Tässä luvussa käsitellään lähinnä lämpöyrittäjien ja kuntien toimihenkilöiden antamien 

haastattelujen yhteydessä esiin nostettuja näkökulmia lämpöyrittämisen esteistä ja toi-

minnan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kainuun lämpöyrittäjät käytiin läpi, minkä 

lisäksi syvähaastattelu kohdistettiin kymmenelle muualla Suomessa lämpöyritystoimin-

taa harjoittaneelle yritykselle tai osuuskunnalle syksyllä 2010. Käytettävissä oli myös 

vuoden 2010 kesällä kerätty aineisto Kainuun lämpöyrityskohteista ja siihen liittyvä kun-

tien tekniselle toimelle suunnattu kysely.  

Esteitä pyritään kartoittamaan niin lämmön tuottajan eli lämpöyrittäjän näkökulmas-

ta kuin lämmön ostajankin näkökulmasta.  

 

2.1 Esteet lämmön ostajan näkökulmasta 

Kuntien teknisen alan toimialapäälliköille syksyllä 2010 suunnatun kyselyn perusteella 

voidaan todeta, että lämpöyrittäjyys on periaatteessa tiedostettu mahdollisuus tuottaa 

kunnallisiin kiinteistöihin lämpö. Myös yksityisellä sektorilla tämä mahdollisuus lämpö-

energiantuotantomuotona on tiedossa. Voidaan kuitenkin olettaa, että tiedottamisen 

tarve lämpöyrittäjyydestä on jatkuva ja se tulee suunnata niin toimihenkilöille kuin luot-

tamushenkilöillekin. 

Kainuussa aluelämpöverkot ovat varsin kattavia ja esimerkiksi suurin osa julkisista 

kiinteistöistä on kaukolämpöverkon piirissä. Kunnissa oli jo 1980 luvulta lähtien ollut 

ainakin yksi kaukolämpöverkosto, jotka ovat kattaneet suuren osan keskustaajamien 

alueen kiinteistöistä. 

Taajaman ulkopuolella kuntien omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä on jatku-

vasti laskenut ja kunnat pyrkivät eroon vielä omistamistaan ja jo toimintansa lopettaneis-

ta kiinteistöistä. Toisaalta rakennuksia ei pureta, vaan ne ovat yksityisessä omistukses-

sa ja lämmityksen tarve ei ole suinkaan poistunut. Tällaisia taajaman ulkopuolisia julkisia 

kiinteistöjä ovat muun muassa entiset koulut.  

Fossiilisten polttoaineiden hinta on vielä tasolla, että se ei kannusta uusiutuvien 

polttoaineiden käyttöön. On kuitenkin odotettavissa, että talouden lähtiessä kunnolla 

nousuun öljyn hintakin nousee samalla. Tällöin syntyy paineita saneerata vanhoja öljy-

kohteita, mikä luonnollisesti luo paremmat edellytykset myös lämpöyrittäjyydelle. Suomi 

on myös korottamassa fossiilisten polttoaineiden verotusta.   

Suomen kylmissä oloissa lämpöenergian häiriötön saanti nähtiin hyvin tärkeänä. 

Näin myös lämmön ostaja haluaa sopimuksen luotettavan lämpöyrittäjän kanssa, jolla 

on taustat kunnossa ja jonka toiminta on ammattimaista. Lämpöyrittäjälle on jo toimin-

nan suunnitteluvaiheessa tärkeää luoda hyvät suhteet taustatahoihinsa. Erityisesti on 

otettava huomioon laitoksen huoltoon liittyvät erityispalvelut, varamiesjärjestelmät ja 

polttoaineen saatavuus.   

Kunnallinen päätöksenteko on usein hyvin monisäikeinen asia. Lämpöyrittäjyyden 

näkökulmasta poliittiset esteet voivat nousta esteeksi. Useissa haastatteluissa nousi 

esille, että ”ei haluta että jotkut pääsevät rikastumaan kuntalaisten verorahoilla”.  Lisäksi 

asiat etenevät kunnallisessa päätöksen teossa hyvin hitaasti. 

Kuntissa nähtiin myös työkiireet yhdeksi esteeksi öljyä käyttävien kohteiden muut-

tamiseksi lämpöyrittäjyyskohteiksi. Tämän nähtiin vaativan tarpeettoman paljon ylimää-
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räistä” työtä. Eteenkin lämpöyrittäjän valintaan liittyvää kilpailutusta pidettiin aikaa vievä-

nä toimenpiteenä.  

Kainuussa kuntien omistamat kiinteistöt ovat taajama-alueella lähes kokonaisuu-

dessaan jo kaukolämmön piirissä. Taajama ulkopuolisia kiinteistöjä on kuntien omistuk-

sessa enää muutamia. Kunnat ovat hyvin aktiivisesti pyrkineet luopumaan myös niistä 

koulukiinteistöistä, joissa koulutoimintaa ei enää ole.  

Kainuun kuntien mukaan puolueettoman energianeuvoja on ollut tärkeä apu läm-

pöyrittäjyyden edistämisessä.    

 

2.2 Esteet lämpöyrittäjän kannalta 

Edellytys kunnallisten kohteiden saamiseksi lämpöyrittäjävetoiseksi on, että kunnassa 

on joku toimihenkilö, joka aktiivisesti pyrkii viemään asiaa eteenpäin. Kunnilla ei usein 

ole aikaa paneutua asiaan. Asiaa myös edistäisi oleellisesti, jos kunnan luottamushenki-

löstössä olisi aktiviteettia lämpöyrittäjyyden edistämiseen.   

Lämpöyrittäjät ovat maininneet esteeksi myös sen, että muuttuvien kustannusten 

pelätään nousevan. Lähinnä tämä tarkoittaa polttoaineen hinnan ”karkaavan käsistä”, 

kun polttoaineen kysyntä hankinta-alueella kasvaa. Eräs lämpöyrittäjä mainitsi, että suu-

ret yhtiöt ostavat joillakin alueilla puupolttoaineen omiin lämpövoimaloihinsa, jolloin polt-

toainetta ei riitä enää pieniin kohteisiin.   

Metsähakkeen laatu on ollut paikoin huono ja on ollut hankala saada hyvälaatuista 

metsähaketta laitoksille. Tämän on koettu hankaloittavan laitoksen hoitoa ja lisäävän 

laitoksen toimintahäiriöitä. Metsähakkeen hankintaa tulisikin tehostaa ja ottaa käyttöön 

kustannustehokkaita logistisesti hyvin toimivia hankintaketjuja. Yksi vaihtoehto tähän 

olisi hyvin paikallisia polttoainetarpeita palveleva biomassaterminaaliverkosto.   

Yrittäjille kohdistetuissa haastatteluissa nostettiin esiin investointien rahoitukselliset 

ongelmat. Investointien rajoittajien vaatima omarahoituksen osuus nähtiin liian suurena. 

Erot ovat suuria niin alueellisesti kuin eri pankkilaitostenkin välillä. Lisäksi ratkaisevaa 

tässä yhteydessä on se, kuinka vakavarainen yrittäjä on ja millaisia vakuuksia lainalle 

yrittäjä pystyy tarjoamaan.     

Erään kohteen investointikustannukset lämpökanaaleineen, lämpökeskuksineen ja 

rakennusten sisäisine jakeluverkostoineen nykyiseen suorasähkölämmitykseen verrat-

tuna olisi ollut hyvin kallis investointi. Lähiseudulla olisi ollut innokkaita lämpöyrittäjiä, 

mutta juuri kallis investointi säikäytti. Tässä kohteessa olisi voitu jo rakennuskaavassa 

vaikuttaa siiten, että jo aluelämmitys olisi ollut lähtökohtana. Voidaankin todeta, että 

kuntien rakennustoimi voi myös vaikuttaa lämpöyrittämisen mahdollisuuksien luomiseen.   

Mikäli kyseessä on useampi yrittäjä, on hyvä tuntea toisensa hyvin. Hyvä yhteistyö 

on tärkeää lämpöä tuottavan yrityksen tai osuuskunnan sisällä, mikä luo myös luotta-

musta lämmön ostajien keskuudessa. 

ELY-keskuksen myöntämien tukien maksatuksissa mainittiin olleen myös ongelmia 

ja paljon turhaa byrokratiaa investointituen hakemisessa. Investointituen maksatuspää-

tökseen kului joissain tapauksissa aikaa jopa kaksi vuotta.    

Tarjouspyyntöjen pisteytys oli erään lämpöyrittäjän mukaan hyvin epäselvä ja tarjo-

uksien mainittiin jopa olevan tarkoitushakuisia.  
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Esteet ja ongelmat 

 Kunnissa ei ole asioiden eteenpäin viejää 

 Fossiiliset polttoaineet liian halpoja ja paikalliset polttoaineet eivät pärjää 

 Kehittämishankkeilla ei saada tehdä yrityskohtaista neuvontaa. 

 Yrittäjyydestä kiinnostuneet eivät osaa etsiä kohteita 

 Pääomavaltainen toiminta säikyttää yrittäjät 

 Luottamus ja uskottavuuden puute 

 Poliittiset esteet, kateus 

 Pelätään että lämmön tuotannon muuttuvat kustannukset karkaavat käsistä 

 Investointien rahoitukseen liittyvät ongelmat 

 Hyvälaatuisen metsähakkeen puute 

 Kohteiden suunnittelu. 
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3 Kainuu esimerkkialueena 

Tässä luvussa tarkastellaan lämpöyrittäjätoimintaa Kainuussa  kirjallisuuden ja eri bio-

energian kehittämishankkeissa kertyneen materiaalin valossa. (mm. TTS tiedot 2010). 

Kainuussa suoritettiin pieni kysely kuntiin, jonka tarkoituksena oli selvittää kuntien alu-

eella olevien lämpöyrittämiseen soveltuvien kohteiden tilannetta. Lisäksi syksyn 2010 

aikana selvitettiin lämpöyrittäjien näkemyksiä lämpöyritystoiminnan käynnistämisen vai-

keuksista. Lisäksi selvitettiin heidän näkemykset siitä, kuinka tätä yrittämisen muotoa 

voitaisiin parhaiten tukea.    

 

3.1 Kainuun lämpöyrittäjät  

Ensimmäinen lämpöyrittäjyyskohde perustettiin Kainuuseen 1992. Toinen kohde, jossa 

lämmitettävänä kiinteistönä oli Kuluntalahden koulu, syntyi vuonna 1998. Molempiin 

lämmitettäviin kohteisiin vedettiin lämpökanaalit naapurissa toimivan yrittäjän lämpökes-

kuksesta. 2000-luvulla uusia lämpöyrityksiä syntyi kolme, joilla on yhteensä neljä lämpö-

laitosta. Yksi uusi lämpöyrittäjyyskohde on tätä raporttia kirjoitettaessa rakenteilla Vaa-

lassa Neittävän kylätalolle. Kainuun seitsemän lämpöyrittäjyyskohdetta olivat keskitehol-

taan 520 kW.  

Taulukko 2.  Kainuun lämpöyrittäjät vuoden 2010 lopussa (TTS 2010). 

Kunta 

Laitos/ 
Kiinteis-
tö 

Toimin-
ta-muoto 

Toiminta 
alkoi 

KPA-
kattilate-
ho (kW) Asiakas 

Laitok-
sen 
omistaja 

Pääpolt-
to-aine 

Kajaani omat 
hallit ja 
koulu 

yrittäjä 1992 800 kunta yrittäjä hake 

Kajaani sairaala/ 
vanhain-
koti 

osakeyh-
tiö 

2009 1000 kunta kolmas 
osapuoli 

hake 

Kuhmo kuntou-
tus-laitos 

yrittäjä 2006 500 säätiö yrittäjä hake 

Kuhmo hoitokoti yrittäjä 2007 360 yksityinen yrittäjä pelletti 

Sotkamo konepaja, 
3 asuin-
raken-
nusta 

yrittäjä 1998 200 yksityinen yrittäjä hake 

Suomus-
salmi 

koulu-
keskus 

osakeyh-
tiö 

2007 700 kunta asiakas hake 

Vaala* kylätalo yrittäjä 2011 80 kyläyh-
distys 

kyläyh-
distys 

hake 

*
)
 rakenteilla 

 

3.1.1 Lämpöyrittäjyyskohteiden kartoitus 

Kainuun potentiaaliset lämpöyrittäjyyskohteet listattiin, missä käytettiin hyväksi aiemmis-

sa maakunnallisissa bioenergia-alan hankkeissa kertynyttä tietoa. Kohteet olivat hyvin 

eri tyyppisiä mm. omistajapohjansa ja kokonsa puolesta. Kohteiden koko (lämmitysteho) 

vaihteli 60 kW:sta aina 20 MW:iin saakka. Kohteita listattiin kaikkiaan 30 kappaletta. 
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Osaan kohteista oli tehty investointilaskelmia ja –suunnitelmia joko hanketoimijoiden tai 

ulkopuolisten konsulttien toimesta. Syyt, miksi kohteet eivät olleet siirtyneet lämpöyrittä-

jävetoiseksi, olivat hyvin moninaisia. 

Esiin nosteista kohteista 20 tehtiin lyhyt haastattelu ja tilannekartoitus. Tässä yh-

teydessä jo aiemmin tehtyjä investointilaskelmia ei ollut mahdollista päivittää. Haastatel-

luista kohteista kahdeksan olisi halunnut tilata investointilaskelman, jos se olisi ollut il-

mainen. 

Esiin nostetuissa kohteissa kolmen kohteen arvioidaan olevan investoinniltaan kal-

lis. Näissä kohteissa olisi rakennettava joko lämmönjakoverkosto rakennukseen tai koko 

alueelle. Hinta näytti olevan näissä kohteissa ensisijainen este. Kolmessa kohteessa 

ilmoitettiin, että tulossa on omistajavaihdos. Neljässä kohteessa kunnan omistuksessa 

olevan kiinteistön kohtalo on vaakalaudalla niin, että investointiin ei nähty perusteita. 

Kahdessa kaukolämpöverkon välittömässä läheisyydessä olevassa kohteessa kauko-

lämpö nähtiin parempana vaihtoehtona kuin erillislämmitys lämpöyrittäjäperiaatteella.  

Esillä olleista kohteista peräti 15 ei ollut periaatteessa mitään sellaista syytä, mikä 

estäisi lämpöyrittäjyyden. Näihin kohteisiin pitäisi jatkossa tarjota lämpöyrittäjyyttä. Näi-

den kohteiden omistajarakenne oli vaihteleva. Julkisten kiinteistöjen osuus oli hyvin 

merkittävä. Lämpöyrittämiseen soveltuvia uusia kohteita olisi Vaalaa lukuun ottamatta 

kaikissa Kainuun kunnissa, eniten Kajaanissa, Paltamossa ja Kuhmossa.  

 

3.2 Vuolijoki case 

Vuolijoen Otanmäkeen rakennettiin vuonna 1998 kotimaisia polttoaineita käyttävä alue-

lämpölaitos. Koska Vuolijoen energiapuuvarat ovat hyvin merkittävät, kunnassa päätet-

tiin rakentamisen yhteydessä selvittää perusteellisesti oman kunnan alueen energiapuu-

varojen käyttömahdollisuus uudessa lämpölaitoksessa. Erityiskysymyksenä kartoitettiin 

energiaosuuskunnan perustamisen mahdollisuudet. Aineistoa hankittiin metsänomistajil-

le suunnatulla kyselytutkimuksella.  

Kyselyllä pyrittiin selvittämään metsänomistajien halukkuutta toimittaa energiapuuta 

tai olla mukana osakkaana perustettavassa energiaosuuskunnassa. Toinen kyselyn 

päätavoitteista oli selvittää energiapuun ”myyntihalukkuutta” ja millä ehdoin energiapuu 

saataisiin metsästä liikkeelle. 

Kyselyn tulokset valottavat energiaosuuskunnan perustamisen vaikeuksia kainuu-

laisessa toimintaympäristössä. Kyselyn yhteydessä järjestettiin myös pienseminaari, 

jossa esiteltiin eri energiaosuuskuntien toimintaa ja perustamista. Kyselyssä halukkuu-

tensa lämpöyrittämiseen ilmoittaneille henkilöille järjestettiin työpaja, jossa selvitettiin 

toiminnan käynnistämisen liittyviä asioita. Samassa yhteydessä valmisteltiin sopimus-

luonnosta perustettavan energiaosuuskunnan ja Otanmäen lämmön välille. 

 

3.2.1 Vuolijoen kyselyn tuloksia 

Silloisen Vuolijoen kunnan alueen metsänomistajalle postitettiin kaikkiaan 386 kyselylo-

maketta. Lomakkeita palautettiin 80, jolloin palautusprosentiksi saatiin 20,7. Asutuilla 

tiloilla työkykyisten henkilöiden määrä oli keskimäärin 1,6 henkilöä. Otoksen metsälöistä 

oli yksityisomistuksessa 71,1 % ja perikuntien, kuolinpesien tai yhtymien omistuksessa 

28,2 %. Vastauksissa metsämaan koko oli yhteensä 6 287 ha. Vuolijoen kunnan alueen 

yksityismetsämaasta otoksessa oli mukana 22 %. Kyselyyn vastanneiden tilojen keski-

määräinen metsäpinta-ala 88,8 ha, tiloista 52,7 %:ssa asuttiin ympärivuotisesti ja 17,9 
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%:ssa osan vuotta. Vastanneista 28,4 % ilmoitti, että tilalla ei asuta tai kyseessä oli met-

säpalsta.   

Kyselyssä tiedusteltiin myös tilojen lämmitysjärjestelmiä. On oletettavaa, että jo 

metsähaketta polttoaineenaan käyttävillä tiloilla on keskimääräistä paremmat valmiudet 

toimia lämpöyrittäjinä tai osakkaana energiaosuuskunnassa. Puu (joko pilke tai metsä-

hake) oli 42,9 prosentilla tiloista päälämmitysmuotona, 49,2 prosentilla puu-sähkö-

yhdistelmä ja puu-öljy 4,8 %:lla. Puuta käytettiin asutuilla tiloilla keskimäärin 17,9 kiinto-

kuutiota vuodessa. 

 

3.2.1.1 Energiapuun hankinta tiloilta 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös itse metsänhoidon tarvetta omissa metsissään 

ensiharvennuksessa, taimikonhoidossa sekä päätehakkuuvaiheessa olevaa metsäalaa. 

Metsänhoidon tarve keskimäärin tilaa kohden oli ensiharvennuksissa 19,8 ha (48 vasta-

usta), taimikon hoidossa 14,3 ha (47 tilaa) ja päätehakkuissa 11,1 ha (36 tilaa).   

 

3.2.1.2 Kantorahan merkitys 

Kyselyssä kysyttiin myös, mikä on energiapuun kantorahan merkitys metsänomistajille 

harvennushakkuissa ja päätehakkuukohteissa. Yli kolmasosa vastaajista ei vaatisi kan-

torahaa, vaan heille riittäisi pelkkä metsän kasvukuntoon saaminen. 

Metsänomistajista 40 prosenttia ei vaadi kantorahaa harvennushakkuissa omasta 

metsästään kerätylle energiapuulle. Heille riittäisi korjuusta saatava metsänhoidollinen 

hyöty. Vajaa kolmannes tyytyisi 0,9 euron kantorahaan kiintokuutiolta. Sen sijaan 28,9 

prosenttia vastaajista toivoi harvennushakkuista kerätylle energiapuulle enemmän kan-

tohintaa ja vapaasti esitetyn kantorahavaatimuksen keskihinnaksi saatiin 3,3 euroa/m
3
. 

Tässä yhteydessä on huomautettava, että kysely tehtiin vuonna 1998. Päätehakkuiden 

osalta metsänomistajien energiapuun kantohintavaatimus oli jonkin verran alhaisempi 

kuin harvennuksissa. (Hinnat muutettu suoraan markoista euroiksi.) 

Metsänomistajista yli puolet (55,2 %) ei itse halunnut tai pystynyt osallistumaan 

energiapuun hankintaan metsästään (taulukko 3). Vastaajista 27,6 % voisi osallistua 

sekä korjuuseen että metsäkuljetukseen ja 15,5 % pelkästään korjuuseen. 

 

Taulukko 3. Vuolijoen metsänomistajien halukkuus osallistua energiapuun 

 hankintaan omasta metsästään (kysely vuonna 1998) 
Energiapuun hankinta N % 

Voisin itse osallistua 27 44,8 

     -Korjuu 9 15,5 

     -Lähikuljetus 1 1,7 

     -Korjuu + lähikuljetus 14 27,6 

Tilan ulkopuolisella työvoimalla 32 55,2 

 

Metsänomistajilta tiedusteltiin energiapuun hintaa maantien varteen toimitettuna.  Kes-

kimääräiseksi maantievarsihinnaksi saatiin 10,10 €/k-m
3
. 

 

3.2.1.3 Halukkuus lämpöyrittäjyyteen  

Metsänomistajia pyydettiin vastaamaan kysymykseen, haluaisivatko he olla mukana 

energiaosuuskunnassa ja mitkä heidän tehtävänsä voisivat olla. Kysymykseen saatiin 
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”kyllä” tai ”mahdollisesti” -vastauksia 23 kappaletta, joiden osuus oli 33,8 prosenttia vas-

tanneista.  

Lämpöyrittämisen eri tehtävistä metsänomistajat olivat halukkaita osallistumaan 

energiapuun korjuuseen (44,4 % kaikista metsänomistajista) ja energiapuun metsäkulje-

tukseen (27,6 %). Haketukseen, hakkeen kaukokuljetukseen, laitoksen valvontaan ja 

energiaosuuskunnan kirjanpitotehtäviin osallistumishalukkuus oli vähäisempää.   

 

3.2.1.4 Johtopäätökset kyselystä 

Vastaajista kolmannes oli ainakin osittain kiinnostunut toimimaan osakkaana energia-

osuuskunnassa. Lisäksi lämpöyrittäjyys itsenäisenä yrittäjänä kiinnosti noin 11 prosent-

tia vastaajista. Tästä voidaan päätellä että halukkaita lämpöyrittäjä-ehdokkaita olisi löy-

tynyt Vuolijoen kunnan alueelta. Näin voitaneen vetää johtopäätös, että energiaosuus-

kunnan perustamiselle on edellytyksiä ainakin metsänomistajien kannalta katsottuna.  

Usein lämpöyrittäjyyden käynnistyminen on kiinni aktiivisesta ”nokkamiehestä”, joka 

omalla aktiivisella toiminnalla saa osuuskunnan tekemään tarvittavia ratkaisuja. Vuolijo-

en tapauksessa nokkamiehen puuttuminen oli selvä este hankkeen edistämiselle. Toi-

saalta kunnan eli ostajan elinkeinopoliittiset näkökulmat olivat osittain toisenlaisia perus-

tuen toisen kotimaisen polttoaineen käyttöön. Tämä toinen vaihtoehto vei pohjan metsä-

hakkeen käyttöön perustuvan energiaosuuskunnan perustamiselta.  

Yhtenä vaikeutena Vuolijoen tapauksessa esiin nousi energiayrittäjyyden tehtävien 

vaativuus, johon metsäomistajilla ei välttämättä ole pätevyyttä. Myös jatkuva epävar-

muus energiapuun korjuun tuista hankaloitti toimintaa. Lisäksi kilpailutussäännökset 

liittyen lämpöyrittäjän valintaan koettiin ongelmallisiksi.   

Metsähake olisi Vuolijoen tapauksessa ollut hiukan turvetta kalliimpi vaihtoehto. 

Nuoren metsän hoitokohteista hankitun kokopuuhakkeen kustannukset olivat tuolloin 

noin 10 €/MWh ja päätehakkuukohteiden hakkuutähdehakkeen noin 8 €/MWh. Edellä 

mainitut hinnat eivät olleet tuolloin liiketaloudelliselta kannalta kilpailukykyisiä palatur-

peeseen nähden.  

Energiapuupotentiaali ylittää yleensä moninkertaisesti tyypillisen maaseutukunnan 

aluelämpölaitoksen polttoaineen tarpeen. Energiapuumäärien kartoitus antaa kuitenkin 

tietyn varmuuden polttoaineen saatavuudesta ja on tärkeä tieto kunnan virka- ja luotta-

mushenkilöille lämpöyrittäjyyden käynnistämisessä. Näin oli myös Vuolijoen tapaukses-

sa – polttoaineen riittävyydestä lämpöyrittäjyys ei olisi ollut kiinni. Vuolijoella olisi ollut 

tuolloin energiapuuta saatavissa vuosittain 15 000–20 000 kiintokuutiometriä, joka ylitti 

lämpökeskuksen polttoaineen tarpeen viisinkertaisesti.   

Kainuussa harvennushakkuista ja päätehakkuukohteista hankitun metsähakkeen 

käyttö aluelämpölaitoksissa oli vähäistä. Tilanteen on aiheuttanut pääasiallisesti kaksi 

tekijää. Kainuussa mekaaninen metsäteollisuus oli tuolloin vahva toimiala, joka tuotti 

runsaasti polttokäyttöön soveltuvaa energiajaetta. Tätä puupolttoainetta käytettiin ylei-

sesti aluelämpölaitosten ja voimaloiden polttoaineena, jolloin metsähakkeelle ei ollut 

siinä määrin tilaa näiden laitoksissa kuten nykyisin. Toinen tekijä on metsähakkeen hin-

ta, joka ei ole ollut kilpailukykyinen silloisilla tuotantoketjuilla. 

Energiaosuuskunnan perustamiseksi Vuolijoella järjestettiin työpaja, johon oli kut-

suttu metsänomistajat, jotka olivat ainakin jossakin määrin osoittaneet kiinnostustaan 

lämpöyrittäjyyteen. Paikalla oli 12 kiinnostunutta metsänomistajaa, kunnan edustajia ja 

metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja.  
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3.2.1.5 Energiaosuuskunnan perustamisen työpaja Vuolijoella – yhteenvetoa  

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan mukaan avainasia on, että metsäalan am-

mattilaiset saadaan ymmärtämään paikallisen energiapuun käytön merkitys. Heidän 

kautta voidaan parhaiten tiedottaa metsänomistajille, millaisia vaikutuksia metsän-

kasvulle on, kun metsänhoidollista energiapuun korjuuta toteutetaan hoitamattomissa 

metsissä. Paikallinen metsänhoitoyhdistys olisi sitoutunut toimittamaan energiapuuta 

maantienvarteen kilpailukykyiseen hintaan. Työpajassa kuntaa toivottiin takuumieheksi 

energiapuun saannin varmistamiseksi.  

Metsänomistajien taholta toivottiin varovaista liikkeelle lähtöä ja kokonaisvastuun 

ottaminen mietitytti. Myöhemmin olisi voitu ottaa koko laitoksen hoito vastuulle koke-

muksen karttuessa.  

Työpajassa vahvistui se käsitys, että kokonaisvastuun ottaminen lämmön-

toimittamisesta olisi suuri haaste ja että vastuu tulisi rajata alkuvaiheessaan pelkästään 

polttoaineen toimittamiseen lämpölaitokselle. Jatkossa kokemuksen myötä ”hakeren-

kaan” tehtäviä laajennettaisiin mahdollisuuksien mukaan. Alussa sitouduttaisiin toimit-

tamaan laitoksen tarvitsema puumäärä sovittuun hintaan laitokselle. Energiaosuuskun-

tamalli oli vuolijokisille tuolloin uusi ja kukaan ei halunnut ottaa ”puuhamiehen” roolia 

energiaosuuskunnan perustamiseksi.   

Otanmäen Lämpö Oy valitsi polttoaineen toimittajaksi paikallisen turveyrityksen ja 

päätti hoitaa laitoksen ylläpidon itse. 
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4 Yhteenveto ja pohdintaa 

Kainuussa ensimmäinen lämpöyrittäjyyskohde syntyi jo 1990-luvun alkupuolella. Nykyi-

sin kohteita on kuusi ja seitsemäs on rakenteilla. Mikäli lämpöyrittäjyyden esiintymistihe-

yttä tarkastellaan väestömäärän suhteen, havaitaan, että Kainuuta vähemmän läm-

pöyrittäjyyttä on neljän metsäkeskuksen alueella. Kainuussa uusia lämpöyrittäjyyskoh-

teita on syntynyt joitakin parina viime vuotena.   

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin YTR:n mukaan korkean yritysti-

heyden maakuntia ovat Suomessa Ahvenanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Etelä-

Pohjanmaa ja Satakunta. Kainuu kuului alhaisen yritystiheyden maakuntiin.  Lämpöyrit-

täminen on yritystoimintaa siinä kuin mikä muu yritystoiminta tahansa. Eli ei voida vetää 

sitä johtopäätöstä, että lämpöyrittäjyys olisi Kainuussa muuta yritystoimintaa vähäisem-

pää (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010). 

Kun tarkastellaan lämpöyrittäjyyskohteiden esiintymistiheyttä suhteutettuna väes-

töön, havaitaan, että vähiten lämpöyrityskohteita on Häme-Uusimaan, Lapin, Kaakkois-

Suomen ja Rannikon metsäkeskuksen alueella. Kainuu on näin arvioituna hyvin lähellä 

metsäkeskuksien valtakunnallista keskiarvoa. 

Lähtökohtana lämpöyrittäjyyden edistämisessä on lämpöyrittämisestä kiinnostunei-

den henkilöiden valmiuksien luominen ja heidän osaamisen lisääminen toisaalta hyvin 

haastavassa energiantuotannossa ja toisaalta ja toisaalta itse liiketoiminnassa. Tämä 

voidaan aloittaa esimerkiksi lämpöyrittäjäkurssien kautta. Kurssipalveluun voidaan sisäl-

lyttää yrittäjäkohtaista konsultaatiota, joissa voidaan yhdessä hakea lämpöyrittämiseen 

soveltuvia kohteita ja laskea kohteiden kannattavuutta laadittujen laskentamallien poh-

jalta. On olemassa myös valmiita sopimusmalleja, joita voidaan käyttää pohjana sopi-

musneuvotteluissa.  

Lämpöliiketoiminnan edistämiseksi maakunnissa edelleen tarvitaan proaktiivisia 

lämpöyrittäjyyden edistäjiä, jotka ohjaavat lämpöyrittäjää ja lämmön ostajaa alkuun neu-

votteluissa. Tähän liittyvä edistämistehtävä voidaan hyvin hoitaa alueellisia bioenergia-

neuvojien kautta. Monissa maakunnissa tämä edistämistyö on hoidettu maaseuturahas-

ton tuella, mikä sopii hyvin huonosti lähellä yritysrajapintaa tapahtuvaan kehittämistyö-

hön. Tämän tyyppinen konsultointi on kuitenkin havaittu tärkeäksi, joten olisikin tärkeää 

kartoittaa muukin kyseiseen työhön paremmin soveltuvat rahoituslähteet.      

Lämpöyrittäjien tekemät sopimukset ovat usein hyvin pitkiä, jolloin niiden kesto voi 

olla jopa 15 vuotta. Yrittäjä näin sitoutuu pitkälle tulevaisuuteen hankkimaan polttoai-

neen laitoksiensa tarpeisiin. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää pitää yllä kiinteää yhteis-

työtä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen ja muihin metsäalan toimijoihin, jolla varmis-

tetaan polttoaineen saatavuus pitkällä tähtäimellä. 

Valtion tukipolitiikka pitää saada pitkäjänteisemmäksi. Nykyinen tukipolitiikka sovel-

tuu huonosti lämpöyrittäjyyteen, jossa sopimukset toiminnan luonteesta johtuen pitää 

olla riittävän pitkiä. Aluepoliittisesti lämpöyrittäjyys edistää elinkeinoelämää juuri siellä, 

missä eniten kaivataan lisätoimeentuloa. Julkista tukea tarvitaan edelleen niin investoin-

tiin kuin metsäenergian hankintaan.  

Yksin toimimalla lämpöyrittäjyys onnistuu huonosti, joten lämpöyrittäjä tarvitsee rin-

nalleen kumppanin. Näin lämpöyrittäjän loma-ajat, mahdollisen sairausaika ja muu va-

rallaolo eivät aiheuta ongelmia.  
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Kuntia pitää aktiivisesti tiedottaa lämpöyrittäjyyden mahdollisuuksista ja sen eduis-

ta. Hyvä mahdollisuus on saada valtuuston päätös lämpöyrittäjyyden edistämiseksi ja 

nimetä konkreettiset kohteet. Poliittisen päätöksen kautta kunnat voidaan saada etene-

mään asiassa. Yksityisellä puolella ratkaisee julkista sektoria selvimmin tuotetun läm-

mön hinta.  

Lämpöyrittäjyyden edistämisessä tarvitaan yritysrajapinnassa toimiva puolueeton 

bioenergianeuvoja, joka tehtäviä ovat:   

 Kartoittaa julkiset ja yksityiset lämpöyrittämiseen soveltuvat kohteet 

 Järjestää koulutusta lämpöyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille 

 Järjestää riittävät tukipalvelut toiminnan käynnistämiseksi 

 Tiedottaa kuntia/yksityisiä lämpöyrittäjyydestä 

 

Kunta voi olla aloitteellinen ja pyytää julkiset tarjoukset soveltuvien kohteiden lämmityk-

sen muuttamiseksi lämpöyrittäjävetoiseksi. 
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Liite 1. Kysely lämpöyrittäjille syksyllä 2010  
(puhelinhaastattelut) 

Kysely lämpöyrittäjille  

 

1. Vastaajan nimi  

2. Lämpöyrityksen nimi   

3. Toiminnan aloitusvuosi  

 

4. Lämpöyrittäjyysmalli: 

 Osuuskunta  

 Osakeyhtiö 

 Yrittäjä 

 Yrittäjärengas 

 

5. Lämmitettävät kohteet, teho ja polttoaine. 

Kohteen nimi Teho Polttoaine Kohteen omistus (rastita) 
   Julkinen Yksityinen 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

6. Lämmöntuotantolaitteiden omistus 

 Kiinteistön haltija (lämmön ostaja)  
 Lämpöyrittäjä  

 

7. Sopimuksen kesto   vuotta 

 

8. Pääasiallinen polttoaineen hankintatapa (rastita)  

 

Hake 

 
Ostan itse suoraan metsänomistajilta, haketan ja kuljetan lämpölaitokselle (Eli vas-
taan itse koko polttoaineen hankintaketjusta)  

 
Ostan hakerangan yrityksiltä/metsänhoitoyrityksiltä ja haketan ja kuljetan lämpölaitok-
selle  

 Ostan polttoaineen valmiina lämpölaitokselle toimitettuna  
 Muu, mikä   

 

Pelletti 

 Ostan pelletin siiloon toimitettuna  
 Haen itse pelletin itse pellettitehtaalta  

 

Polttoaineen hankinnassa esiintyneet ongelmat? 

 

 



20 
 

 

9. Kuka oli lämpöyrittäjyyssopimusta tehtäessä aktiivisin osapuoli? 

 Minä lämpöyrittäjänä  
 Lämmön ostaja  

 

 

10. Mihin ongelmiin törmäsit lämpöyrittäjyystoimintaa käynnistäessäsi?  

1. ongelma 

 

2. ongelma 

 

3. ongelma 

 

 

11. Mitkä yleisillä toimenpiteillä lämpöyrittäjyystoimintaa saadaan liikkeelle? Mainitse 

kolme tärkeysjärjestyksessä. 

1. toimenpide 

 

2. toimenpide 

 

3. toimenpide 

 

 

12. Mitkä ovat yleisesti merkittävimmät lämpöyrittämisen esteet?  

1. este 

 

2. este 

 

3. este 

 

 

13. Käytättekö tietokoneella toimivaa polttopuutoimitusten hallintajärjestelmää. 

 Kyllä  
 En  

 

14. Näkisittekö että kyseiselle ohjelmalle olisi hyötyä lämpöyrittäjätoiminnallesi.  

 Kyllä  
 En  

 

15. Mitä muuta? 

 
 

 

Kiitos vastauksesta!
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