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ALKUSANAT 

 

Tämä selvitys käsittelee EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) asettamia vaatimuksia 

lämmityskattiloiden energiatehokkuuden parantamiseksi. EPBD edellyttää jäsenvaltioita luomaan 

kansallisen toimintajärjestelmän lämmityskattiloiden energiatehokkuuden varmistamiseksi. Sen tulee 

perustua joko säännöllisiin lämmityskattilatarkastuksiin käyttökohteissa tai vapaaehtoiseen rakennusten 

omistajien neuvontapalveluun. Suomi toteuttaa direktiivin vaatimukset vapaaehtoisella 

neuvontamenettelyllä. 

 

Selvityksessä tehdään ehdotuksia toimenpiteistä biokattiloiden energiatehokkuusneuvonnan aloittamiseksi 

sekä arvioidaan toimenpiteiden kohdentamista energia- ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.  

Selvitystä käytetään biokattilalämmittäjien energiatehokkuuden neuvontaan tarkoitetun toimintaohjelman 
suunnittelun pohjana. 

 

Tausta-aineisto perustuu julkiseen tilasto- ja lähdeaineistoon, jonka pohjalta selvityksen laskelmat ja arviot 

on tehty.  Osa tiedoista pohjautuu vuonna 2012 julkaistuun selvitykseen ”Esiselvitys 

energiatehokkuusdirektiivin edellyttämistä tarkastuksista biopolttoaineilla toimiville lämmityskattiloille”.  

Selvityksessä arvioitiin biokattilatarkastusten soveltuvuutta EPBD-direktiivin täytäntöönpanossa sekä 

biokattiloiden ja biopolttoaineiden käytön nykytilaa rakennusten lämmityksessä. 

 

Motiva Oy:n vastuuhenkilönä selvityksessä toimi yksikön päällikkö Timo Määttä. Projektipäällikkönä toimi 

asiantuntija Kirsi Sivonen. Selvityksen laati asiantuntija Seppo Tuomi. 

 

Projektia valvoi johtoryhmä, johon kuuluivat Hannes Tuohiniitty (Bioenergia ry, puheenjohtaja), Katja 

Outinen (ympäristöministeriö), Kimmo Kantalainen (Ariterm Oy), Juhani Jyrkiäinen (Nuohousalan 

Keskusliitto ry), Markku Paananen ja Tapani Sauranen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Antti Peltola 
(Hämeen ammattikorkeakoulu), Timo Määttä (Motiva Oy), Ilkka Hippinen (Motiva Oy) ja Kirsi Sivonen 

(Motiva Oy, sihteeri). 
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Seppo Tuomi 

Asiantuntija 

Motiva Oy 
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KÄSITTEITÄ 

 

EPBD 

EPBD on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. 

 

Lämmityskattila 

EPBD:n mukaan  lämmityskattilalla tarkoitetaan kattilan rungosta ja polttimesta muodostuvaa yksikköä, 

joka on suunniteltu siirtämään palamisessa vapautuva lämpö nesteisiin. 

 

Biolämmityskattila 

Biolämmityskattila on kiinteillä biopolttoaineilla toimiva lämmityskattila.  

 

Nimellisteho 

Kattilan nimellisteholla EPBD:ssä tarkoitetaan valmistajan vahvistamaa ja takaamaa suurinta mahdollista 

kilowatteina (kW) ilmaistua lämpötehoa, joka voidaan jatkuvassa käytössä tuottaa valmistajan 

ilmoittamalla hyötysuhteella. 

 

Hyötysuhde 

Hyötysuhteella (vuosihyötysuhde) tarkoitetaan lämmöntuotantolaitteiston keskimääräistä hyötysuhdetta 

vuotta kohti tyypillisessä pientalossa. Hyötysuhteessa eivät ole mukana lämmönjaon eikä  –säädön 

aiheuttamat lämpöhäviöt. 

 

Yläpalokattila 

Yläpalokattilassa polttoaine lisätään tulipesään panoksittain ja palaminen tapahtuu ylöspäin koko 

polttoainekerroksen läpi. 

 

Alapalokattila 

Alapalokattilassa palaminen tapahtuu polttoainetäytöksen alaosassa.  Polttoaine valuu painovoimaisesti 

arinalle sitä mukaan, kun se palaa panoksen alaosasta. Alapalokattiloita käytetään sekä pilke- että 

hakelämmityksessä. 

 

Käänteispalokattila 

Käänteispalokattilassa palaminen tapahtuu polttoainetäytöksen alaosassa ja liekit menevä alaspäin 

keraamisen arinan läpi.  Polttoaine valuu painovoimaisesti arinalle sitä mukaan, kun se palaa panoksen 

alaosasta. Käänteispalokattiloissa palamisen vaatima tulipesän alipaine (veto) on varmistettu yleensä 

savukaasupuhaltimella. 

 

Kaksoispesäkattila 

Kaksoispesäkattilassa on kaksi erillistä tulipesää, joita käytetään eri polttoaineilla. Pientalojen tyypillisin 

kaksoispesäkattila on suunniteltu pilkkeelle ja öljylle.  Pilkkeen poltossa käytetään yleensä 

yläpaloperiaatetta. 
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Poltinkattila 

Poltinkattila on hake- tai pellettipolttimille suunniteltu erikoiskattila. 

 

Integroitu pellettikattila 

Integroidussa pellettikattilassa poltinyksikkö on asennettu kiinteästi kattilayksikköön. 

Uusimmissa järjestelmissä kattilan palamisilmamäärää säädetään automaattisesti savukaasun 

happipitoisuuden perusteella. Myös tuhkanpoisto ja kattilan tulipintojen nuohous on uusimmissa malleissa 

automatisoitu. 

 

Etupesä 

Etupesä on lämmityskattilan yhteyteen asennettava erillinen lisälaite, jossa polttoaine saadaan 

kaasuuntumaan. Syntyneet kaasut palavat ja luovuttavat lämpönsä varsinaiseen kattilaan. Etupesiä 

käytetään sekä pilke- että hakelämmityksessä. Pilke-etupesän palamisen vaatima alipaine (veto) on 

varmistettu yleensä savukaasupuhaltimella.  

 

Hakepoltin 

Hakepoltin koostuu polttoaineen syöttöruuvista ja arinasta (ns. palopää).  Hakepolttimia käytetään myös 

pelletinpoltossa. Hakepoltin tarvitsee erillisen kattilan polttimen luovuttaman lämmön talteenottoa varten. 

 

Pellettipoltin 

Pellettipoltin koostuu polttoaineen syöttöruuvista ja arinasta (palopää). Pelletit syötetään polttimelle 

spiraali- tai ruuvikuljettimella. Pellettipolttimet luokitellaan pellettien syöttötavan mukaan alhaalta, 

ylhäältä tai sivulta syöttäviin. Pääosa polttimista on varustettu pellettien automaattisella 

sytytysjärjestelmällä. Pellettipoltin tarvitsee erillisen kattilan polttimen luovuttaman lämmön talteenottoa 

varten.  

 

Panospoltto 

Panospoltossa polttoaine annostellaan kattilan tuli- tai varastopesään manuaalisesti  sopivissa erissä 

(panos). 

 

Automaattinen poltto 

Automaattisessa poltossa hake tai pelletti annostellaan kattilaan automaattisesti lämmöntarpeen mukaan 

pienissä erissä. Polttoaineen annostelussa käytetään yleisimmin ruuvikuljettimia. 

 

Luonnonveto 

Luonnonvedossa palamisilma syötetään tulipesään savupiipun aikaansaaman alipaineen avulla. 

 

Keinoveto 

Keinovedossa palamisilma syötetään kattilaan joko palamisilmapuhaltimella tai savukaasupuhaltimen 

aikaansaaman alipaineen avulla. 
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Energiavaraaja 

Energiavaraaja on kattilan tuottaman lämmön varastointiin tarkoitettu eristetty vesisäiliö. Hybridivaraaja 

on suunniteltu usean eri energialähteen tuottaman lämmön varastointiin. 

 

Suora lämmitys 

Suorassa lämmityksessä kattila tuottaa lämpöä jatkuvasti rakennuksen lämmöntarpeen mukaan.  

 

Varaava lämmitys 

Varaavassa lämmityksessä lämpö tuotetaan jaksottaisesti ja varastoidaan energiavaraajaan ennen 

verkostoon siirtoa. 

 

Vanha biolämmitysteknologia 

Vanhalla teknologialla tarkoitetaan biolämmitysjärjestelmiä, jotka edustavat 15-20 vuotta sitten 

markkinoilla ollutta teknologiaa.  

 

Nykyaikainen biolämmitysteknologia 

Nykyaikaisella teknologialla tarkoitetaan biolämmitysjärjestelmiä, jotka ovat tällä hetkellä markkinoilla. 
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1. TAUSTA 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät toukokuussa 2010 uudistetun direktiivin rakennusten 

energiatehokkuudesta (2010/31/EU).  Direktiivin tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta ja 

hiilidioksidipäästöjä sekä edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Aiempaa tehokkaimmilla 

lämmitysmenetelmillä vähennetään samalla terveydelle haitallisia hiukkaspäästöjä, jotka erityisesti 

pienkäytössä voivat olla haasteellisia. 

 

EPBD:n artiklassa 14 ”Lämmitysjärjestelmien tarkastus” esitetään, että jäsenmaiden on säädettävä 

toimenpiteet lämmityskattiloiden energiatehokkuuden varmistamiseksi. Toteutus on mahdollista perustaa 

joko rakennusten lämmitysjärjestelmien pakollisiin tarkastuksiin tai vaihtoehtoisesti rakennusten omistajien 

tai haltijoiden vapaaehtoiseen neuvontapalveluun. Vapaaehtoisella neuvonnalla tulee todistettavasti 

saavuttaa samat energiatehokkuushyödyt kuin kattilatarkastuksilla.  

 

Suomi panee direktiivin vaatimukset täytäntöön vapaaehtoisella neuvontamenettelyllä. Neuvontavelvoite 

koskee nimellisteholtaan alle 1000 kW:n biolämmityskattiloilla lämmittävien rakennusten omistajia tai 

haltijoita. EPBD:n velvoitteet eivät koske alue- ja kaukolämpökattiloita. 

 

Motivan toteuttamassa hankkeessa käydään läpi yhdessä bioenergia-alan toimijoiden kanssa 

vapaaehtoisen järjestelmän vaatimuksia ja toteutusmahdollisuuksia. Hankkeessa selvitetään 

biokattilalämmittäjien energiatehokkuuden neuvontapalvelun toteutusta Suomessa. Selvitystä käytetään 

biokattilalämmittäjien energiatehokkuuden neuvontaan tarkoitetun toimintaohjelman suunnittelun 

pohjana. Vapaaehtoinen neuvonta vaatii biolämmityskattilavalmistajien, polttoainetoimittajien ja koko 

toimialan lvi-urakoitsijat ja nuohoojat mukaan lukien sitoutumaan neuvontapalvelun toteutukseen.  

 

Biokattilaneuvonnan pääasiallinen kohderyhmä on pientalolämmittäjät. Pientaloja on Suomessa kaikkiaan 

noin 1,1 miljoonaa, joista arviolta 220 000:ssa on biopolttoaineella toimiva kattila joko pää- tai 

lisälämmönlähteenä. Biokattilakäyttäjistä ei ole luotettavaa rekisteriä, jonka perusteella esimerkiksi 

neuvonta- ja tiedotemateriaalia voitaisiin toimittaa biolämmittäjille. Tämä on haastavaa verrattuna 

pientalojen öljylämmittäjiin, jotka ovat tavoitettavissa muun muassa säännöllisesti ilmestyvän Lämmöllä-

asiakaslehden avulla. 

 

Biokattilaneuvonnan toteutukseen ei ole varattu pysyvää julkista rahoitusta lukuun ottamatta 

neuvontatoiminnan käynnistämis- ja kehittämishankkeita. Tämän vuoksi neuvonnan toteutuksessa on 

pyrittävä hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevaa tietoa, valmiita tiedonvälityskanavia ja 

neuvontaorganisaatioita sekä alueellisia bioenergian käyttöä edistäviä hankkeita. Toiminta vaatii siten 

laajaa yhteistyötä bioenergiatoimialan organisaatioiden välillä sekä verkottumista myös muilla 

energiatoimialoilla toimivien organisaatioiden kanssa. 

 

Suurimman haasteen muodostaa paikan päällä tapahtuva henkilökohtainen neuvonta, jota tarvitaan 

lähdettäessä toteuttamaan konkreettisia energiantehostamistoimia kunnostuskohteissa. Neuvonnassa 

tarvitaan ammattitaitoa ja erityisosaamista laajasti, koska biokattilateknologia ja siihen tarvittavat muut 
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järjestelmät ovat varsin heterogeenisia verrattuna esim. öljylämmitykseen. Lämmöntuotantoteknologian 

lisäksi neuvontaan tulisi sisältyä myös lämmönjakoon ja -ohjaukseen liittyviä tekijöitä, jotka vaativat 

erityisosaamista. Lämmönjakojärjestelmät ovat pääosin samanlaisia käytetystä polttoaineesta riippumatta. 

Näiden osalta yhteistyö lvi-yritysten kanssa on tärkeää. 

 

Tiedonvälittäminen ja neuvonta henkilökohtaisesti käyttökohteessa erilliskäyntinä on kallista. Tämän vuoksi 

paikalla käyntiin liittyvän neuvonnan kytkeminen käyttökohteessa tapahtuvaan muuhun toimintaan on 

tärkeä. Nuohoojat ovat tässä suhteessa avainasemassa, koska heillä on säännölliset yhteydet 

biolämmittäjiin nuohouksen yhteydessä. Myös lvi-asentajilla on lämmitysjärjestelmän asennusvaiheessa ja 

mahdollisissa vikaantumistilanteissa luonnollinen yhteys käyttäjään sekä mahdollisuus tiedon levittämiseen 

ja neuvontaan.  

 

Öljykattiloiden osalta poltinten huoltotoiminta on Suomessa kehittynyttä ja vakiintunutta toimintaa. Sen 

sijaan biokattiloiden ammattimainen ja säännöllinen huoltotoiminta on järjestäytymätöntä ja käyttö 

vähäistä. Biopoltinten ja -kattiloiden huoltotoiminta vaatii kehittämistä sekä toiminnan tuotteistamista ja 

markkinointia käyttäjille. Energiatehokkuusnäkökulma ja siihen liittyvä neuvonta on sisällytettävä 

keskeisenä teemana osana huoltotoimintaa. 

 

Öljyala on kehittänyt vapaaehtoisen tarkastusmenetelmän öljykattiloiden energiatehokkuuden 

parantamiseksi. Kokemukset öljykattitarkastuksista eivät ole olleet kovin hyvät, koska tarkastuksia tilataan 

harvoin. Biokattiloiden vapaaehtoiseen tarkastustoimintaan panostaminen ei liene tässä vaiheessa 

perusteltua ainakaan laajasti pientaloihin, koska kiinnostus maksullisiin tarkastuksiin lienee 

biokattiloidenkin osalta vähäistä.  

 

Sen sijaan suuria kiinteistöjä varten vapaaehtoisen tarkastustoiminnan kehittäminen on tärkeää. Pääpaino 

tulisi olla automaattisesti toimivissa hake- ja pellettijärjestelmissä. Isojen laitosten menetelmiä on 

mahdollista soveltaa myöhemmin myös pientalokattiloihin. Lämpöyrittäjäkohteet ovat sopivia kohteita 

tarkastustoiminnan menetelmien kehittämiseen ja kokeilemiseen. 
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2. SELVITYKSEN TARKOITUS 

 

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa taustatietoa biokattilalämmittäjien energiatehokkuusneuvonnan 

käynnistämiseksi sekä esittää ehdotuksia neuvonnan toteutusta ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia 

varten.  

 

Selvityksessä arvioidaan 

 

- biolämmityskattiloiden energiatehokkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä (teknologia, 

kattilan ikä, polttoaineen laatu, huoltotoimenpiteet) 

- biolämmityskattiloiden kunnostamisen ja varustelun vaikutusta energiatehokkuuteen 

(energiavaraaja, aurinkokeräin) 

- biolämmityskattiloiden energiatehostamistoimenpiteiden kustannuksia ja 

säästövaikutuksia sekä 

- toimenpiteiden kohdentamista energia- ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. 

 

Lisäksi tehdään ehdotuksia 
- biokattilalämmittäjien neuvontaa tukevista lämmitysjärjestelmän mittauksista 

- biokattilalämmittäjien neuvontapalvelun toteutuksesta ja menetelmistä sekä 

- neuvontatoimenpiteiden seurannasta, vaikutusten arvioinnista ja raportoinnista. 
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3. BIOENERGIAKATTILOIDEN ENERGIATEHOKKUUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

3.1 Biokattiloiden energiatehokkuuden arvioinnin taustatiedot 

Biopolttoaineilla toimiva lämmitysteknologia asettaa energiatehokkuuden arvioinnille enemmän haasteita 

kuin öljylämmitys. Erityyppisten biopolttoaineiden muoto ja laatu vaihtelevat laajasti sekä teknologiasta on 

runsaasti vaihtoehtoja.  Eri teknologiat vaativat erilaisia säätö-, käyttö- ja huoltotoimenpiteitä, joihin 

polttoainelaji ja sen laatu vaikuttavat. Nämä vaikututtavat myös biolämmitysjärjestelmän 

energiatehokkuuteen.  

Suomen biolämmitysteknologioista ei ole käyttökohteista kerättyä tutkimustietoa, jota voitaisiin suoraan 

hyödyntää biokattiloiden energiatehokkuuden arvioinnissa. Myöskään ulkomaisia käyttökokemuksia ei 

voida soveltaa sellaisenaan Suomen biokattiloihin, koska teknologian ohella energiatehokkuuteen 

vaikuttavat käyttöolot ja –tavat saattavat olla oleellisesti erilaisia. 

Tämän selvityksen tarkastelu rajataan varsinaiseen lämmöntuotantoon, koska siinä 

tehostamismahdollisuudet ovat suurimmat. Lämmönjakoon, -säätöön ja –ohjaukseen liittyvät tekijät 

jätetään tarkastelun ulkopuolelle, koska Lämmitysenergia Yhdistys ry tekee parhaillaan selvitystä ja teknistä 

suositusta mainituista tekijöistä öljylämmittäjien neuvontaa varten. Koska lämmönjakojärjestelmät ovat 

samanlaisia myös biokattiloille, selvityksen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös biolämmittäjien 

neuvonnassa. 

Tässä selvityksessä esitettävät arviot antavat perustan, jonka pohjalta teknologioita voi verrata keskenään 

eri toimenpiteiden hyötyjen ja muiden vaikutusten arvioinnissa. Arviot on tehty pientalon näkökulmasta, 

koska esiselvityksen mukaan suurin energiatehokkuuden parantamispotentiaali on pientalojen 

biopolttoaineiden käytössä. 

 Esimerkkilaskelmissa tarkasteltavan pientalon lämmöntarpeeksi, tilojen lämmitys ja lämmin käyttövesi 

mukaan lukien, on oletettu 20 000 kWh vuodessa. Määrästä lämpimän käyttöveden osuus on arvioitu 

olevan 4 000 kWh vuodessa. Tarkasteluissa lämmitystavat on jaettu kuormituksen mukaan säätyvään 

suoraan lämmitykseen ja jaksoittain tapahtuvaan varaavaan lämmitykseen. Polttoainevaihtoehtoina ovat 

pilke, hake ja pelletti.  

Suomessa myytävä hakelämmitysteknologia on tarkoitettu pääosin tarkasteluperustetta suurempiin 

käyttökohteisiin. Polttoaineen käsittely- ja varastointijärjestelmät eivät sen vuoksi kaikilta osin sovi 

pientaloille varsinkaan asutuskeskusten kunnostuskohteissa. Hakelämmityksen laitekustannukset riippuvat 

valitusta teknologiasta ja vaihtelu on laaja valitun polttoaineen käsittely- ja varastointimenetelmän 

mukaan. Hakkeen käsittely on tarkastelussa rajattu pienehkön varastosäiliön käyttöön ja se on siten 

vertailukelpoinen pellettilämmitykseen. Uudisrakentamiskohteissa eri polttoaineiden käsittely- ja 

varastointiratkaisut on helpommin otettavissa tarkasteluun mukaan. 

Polttoainekustannusten säästöjen laskenta on haasteellista, koska pääosa Suomen pientaloissa käytetyistä 

biopolttoaineista on omasta metsästä itse hankittua polttopuuta. Itse hankitun polttopuun 
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tuotantokustannus voi vaihdella laajasti riippuen käytetystä korjuumenetelmästä ja oman työpanoksen 

hinnoittelusta. Vaikka polttoaineen säästö tehostamistoimen vaikutuksesta on sama, ostopolttoaineella 

lämmittäville kustannussäästö voi olla merkittävästi suurempi kuin itse hankitulla polttoaineella 

lämmittävälle. Tämä vaikuttaa biolämmittäjän motiiviin toteuttaa energiatehokkuutta parantavia 

toimenpiteitä. 

Tarkastelun polttoainekustannukset on laskettu ostopolttoaineille ilman kuljetuskustannuksia, koska ne 

vaihtelevat laajasti eri osissa maata polttoaineesta ja toimitustavasta riippuen. Ostetun pilkkeen 

arvonlisäverollisena hintana on käytetty Halkoliiteri-polttopuupörssin koivupilkkeen keskihintaa 50 €/irto-

m3 (5 snt/kWh). Pelletin arvonlisäverollisena hintana on käytetty Vapo Oy:n suursäkkitoimituksen 

tehdashintaa  240 €/tonni (5 snt/kWh). Pientalojen ostohakkeelle ei ole valtakunnallista hintatietoa. 

Ostohakkeen hintaperusteena on käytetty EPBD-direktiivin esitutkimuksessa arvioitua hintatasoa 25 €/irto-

m3 (3 snt/kWh). 

Tarkastelun lähtökohtana on arvioida ensisijaisesti eri teknologioiden ja toimenpiteiden 

energiatehokkuushyötyjä neuvonnan kohdentamiseksi vaikuttavuuden kannalta olennaisiin tekijöihin. 

Tämän vuoksi kustannustarkastelussa ovat mukana vain laitekustannukset, eikä laskelmissa tehdä 

varsinaista kannattavuustarkastelua.  Laskelmissa käytetyt laitekustannukset ovat esitetty karkeasti 500 

euron tarkkuudella ja hinnat on pyöristetty ylöspäin. Tämä nostanee keskimääräisiä laitekustannuksia 

arviolta10 % laitevalmistajan ilmoittamaan hintaan verrattuna. 

 Kannattavuutta arvioidaan laiteinvestoinnin korottoman takaisinmaksuajan mukaan jakamalla 

laitekustannukset vuosittaisella polttoainekustannusten säästöllä.  Koska kunnostuskohteiden työ- ja 

rakennuskustannukset vaihtelevat laajasti eri kohteissa, varsinaiset kannattavuustarkastelut on tehtävä 

yksilöllisesti ja kohteiden kaikki kustannukset on otettava laskelmissa huomioon. 

 

3.2 Vanhan ja nykyaikaisen biolämmitysjärjestelmän energiatehokkuus 

Taulukossa 1 on esitetty pientalon biolämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden (hyötysuhde) vaihteluväli 

polttoaineen mukaan vanhalle ja nykyaikaiselle teknologialle.  

Vanhalla teknologialla taulukossa tarkoitetaan biolämmitysjärjestelmiä, jotka edustavat 15-20 vuotta sitten 

markkinoilla ollutta teknologiaa. Näitä järjestelmiä on pientaloissa käytössä ja nämä ovat tulossa 

uudistamisikään lähivuosina.  

 Nykyaikaisella teknologialla tarkoitetaan biolämmitysjärjestelmiä, jotka ovat tällä hetkellä eri 

laitetyypeistä markkinoilla. 

Vanhan ja nykyaikaisen teknologian paras järjestelmä on kaikilla biopolttoaineilla energiavaraajalla 

varustettu. Luokituksen huonoin järjestelmä on ilman energiavaraajaa toimiva kattila. 
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Taulukko 1. Pientalon vanhan ja uuden teknologian lämmitysjärjestelmän vuosihyötysuhde 
polttoaineen mukaan. 

    

Polttoaine Vanha teknologia  Nykyaikainen teknologia 

 Huonoin järjestelmä Paras järjestelmä Paras järjestelmä 

 Hyötysuhde, %   

Pilke 40 75 85 

Pelletti 65 80 90 

Hake 55 75 85 

 

Vanhan teknologian huonoimmalla teknologialla esimerkiksi pilkelämmityksessä tarkoitetaan ilman 

varaajaa toimivaa kaksoispesäkattilaa, jonka hyötysuhde on 40 % (liitetaulukko 1, s. 49). Vastaavasti 

vanhan teknologian parhaalla pilkekattilalla tarkoitetaan varaajalla varustettua käänteispalokattilaa, jonka 

hyötysuhde on75 %. Nykyaikaisen teknologian parhaalla järjestelmällä pilkelämmityksessä tarkoitetaan 

varaajalla varustettua käänteispalokattilaa, jonka hyötysuhde on 85 %. 

Pelletti- ja hakelämmityksen vastaavat tiedot ovat poimittavissa samalla tavalla liitetaulukoista 2-3 (s. 49). 

Myöhemmin esitettäviä polttoaineen kulutus- ja kustannustietoja käsittellään tässä esitettyjen 

energiatehokkuuslukujen ja käsitteiden mukaan. 

Liitetaulukoissa 4-6 (s. 50) on esitetty energiatehokkuuden muutos, kun vanha järjestelmä vaihdetaan 

nykyaikaiseen. 

Polttoaineesta ja laiteteknologista riippuen biolämmityksen energiatehokkuus vaihtelee laajasti. 

Pilkelämmityksessä energiatehokkuuden ero huonoimman ja parhaan teknologian välillä on kaikkein suurin. 

Ilman energiavaraajaa panospolttoiset pilkekattilat ovat yleensä varaajalla varustettuja tehottomampia.  

Myös laitteen käyttötapa ja polttoaineen laatu vaikuttavat energiatehokkuuteen. Esimerkiksi 

yläpalokattilalla lämmitettäessä tulipesä ahdetaan yleensä pilkettä täyteen, jotta lämmitystyö ei sitoisi 

liikaa. Tällä lämmitystavalla energiatehokkuus on huonompi kuin pienin erin tulipesää täytettäessä. 

Hakelämmityksessä puolestaan kasvutuoreen hakkeen käyttö ei ole mahdollista kaikilla automaattisilla 

pienpolttimilla lainkaan. Hake-etupesällä käyttö on mahdollista, mutta energiatehokkuuden kustannuksella. 

Tarkasteltaessa pilkkeen polttoa kattilatyypeittäin kaksoispesäkattilat ja yläpalokattilat ovat 
energiatehokkuuden kannalta ongelmallisimpia. Näiden energiatehokkuus on huonoin ja ympäristöhaitat 

suurimmat etenkin pienellä kuormituksella lämmitettäessä. Käyttökuntoisten pilkekattiloiden 

energiatehokkuutta on mahdollista tehostaa ja päästöjä vähentää varustamalla kattila energiavaraajalla. 

 

Nykyaikaiset keinovedolla toimivat käänteispalokattilat ovat yleensä luonnonvedolla toimivia parempia. 

Hyvä energiatehokkuus edellyttää silti energiavaraajan käyttöä näilläkin kattiloilla. 

Pienillä kuormituksilla pieni puskurivaraaja parantaa myös automaattisesti toimivien hake- ja 

pellettijärjestelmien energiatehokkuutta, joskin vähemmän kuin panospolttokattiloiden. 
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Kattilan iän perusteella voidaan arvioida jossain määrin myös kattilan energiatehokuutta. Uusimmat 

kattilat ovat kehittyneemmän teknologian takia yleensä vanhoja energiatehokkaampia. Myöskään 

ikääntyminen ei ole vielä huonontanut kattilan lämpöteknisiä ominaisuuksia.  

 

Tietyn kattilatyypin kehityksessä ei viime vuosina ole tapahtunut kuitenkaan suuria ”teknologiahyppäyksiä”, 

mikä olisi parantanut energiatehokuutta merkittävästi. Eri laitteiden väliset laatuerot samantyyppisten 

kattiloiden osalta ovat myös tasoittuneet tehottomimpien laitteiden markkinoilta karsiutumisen vuoksi. Sen 

sijaan energiatehokkuuksissa on suuria eroja eri laitetyyppien ja eri biopolttoaineilla toimivien laitteiden 

välillä. Automaattisesti toimivat pelletti- ja hakejärjestelmät ovat pääosin pilkekattiloita tehokkaampia. 

Biokattiloista pellettijärjestelmät ovat kaikkein uusimpia. Vanhimmat pellettijärjestelmät ovat olleet 

käytössä noin 15 vuotta. Pellettijärjestelmien ikä on arvioitu pelletin käyttöön siirtymisen mukaan. 

Pellettijärjestelmien kattilat saattavat olla silti iäkkäitä, koska pellettiin siirtyminen on tapahtunut yleisesti 

öljylämmityksestä pellettipolttimen hankinnalla. Poltin on asennettu yleisesti vanhaan öljykattilaan, joista 

suuri osa on kaksoispesäkattiloita. 

 

Kun pellettipoltin asennetaan vanhaan kattilaan, polttimen asennuspaikalla ja poltintyypillä on vaikutusta 

järjestelmän energiatehokkuuteen. Järjestelmän hyötysuhde voi laskea 5 prosenttiyksikköä, jos poltin 

asennetaan esimerkiksi siten, että liekki törmää kylmille kattilan tulipinnoille. Valitulla pellettipolttimen 

tyypillä on myös vaikutusta sen sopivuuteen vanhaan kattilaan. Integroiduilla pellettikattiloilla polttimen ja 

kattilan yhteensopivuusongelmia ei ole. 

 

Hakelämmitys sopii pilke- ja pellettilämmitystä huonommin pientalojen lämmitysjärjestelmän 

kunnostuskohteisiin hakkeen käsittelyn ja varastoinnin haasteellisen järjestelyn vuoksi. Hakelämmitys sopii 

paremmin pientaloa suurempiin kiinteistöihin ja maatiloille. Hakelämmityksen energiatehokuutta voidaan 

parhaiten tehostaa korvaamalla vanhentuneita alapalokattiloita ja hake-etupesiä automaattisilla 

järjestelmillä sekä käyttämällä keinokuivattua haketta. 

 

3.2.1 Energiavaraajan energiatehokkuus 

Energiavaraaja on tärkeä osa tehokasta biokattilalämmitystä. Varaajalla voi yhdistää myös useampia 
lämmönlähteitä samaan lämmitysverkkoon. Varaaja tarvitaan myös aurinkolämmön hyödyntämisessä.   

Huonosti säätyvillä pilkekattiloilla varaajan avulla palamisteho on mahdollista pitää riittävän suurena ja 

tasaisena, mikä parantaa energiatehokkuutta ja vähentää savukaasupäästöjä. Energiatehokkuus paranee 
pilkekattilatyypistä riippuen 5 - 20 prosenttiyksikköä suoraan lämmitykseen verrattuna. Varaaja vähentää 

myös pilkelämmityksen sitovuutta. 

Varaajan energiatehokkuuden kannalta sen hyvä eristys on tärkeää, sillä huonosti eristetyn varaajan 

lämpöhäviö voi olla kaksinkertainen hyvin eristettyyn verrattuna (taulukko 2). Huonosti eristetyn 

energiavaraajan lämpöhäviö voi olla yhtä suuri kuin pientalon koko vuoden käyttöveden lämmöntarve. 
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Myös varaajan ja kattilan välinen lämmönsiirtoputkisto on eristettävä hyvin. 

 

Taulukko 2. Huonosti ja hyvin eristetyn energiavaraajan lämpöhäviö varaajan tilavuuden mukaan. 
      

Varaajan tilavuus Huonosti eristetty Hyvin eristetty    

litraa Lämpöhäviö, kWh/v     

300 1300 650    

500 1700 850    

1000 2100 1100    

2000 3000 1500    

3000 4000 2000    

 

Energiatehokkuuden kannalta energiavaraajan rakenteella ja koolla on merkitystä. Pystymallisella 

varaajalla saadaan parhaiten hyödynnettyä lämpimän veden kerrostumista, mikä parantaa varaajan 

toimintaa erityisesti käyttöveden lämmityksessä.  Varaajan koko on mitoitettava yksilöllisesti biokattilan 

tyypin ja lämmittäjän haluaman lämmitysrytmin mukaan. 

Liitetaulukossa 16 (s. 54) on esitetty tavallisen ja usean energiamuodon käyttöön suunnitellun 

hybridivaraajan hintatasoja varaajan koon mukaan. 
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3.3 Polttoaineen kulutus ja säästöpotentiaali eri teknologioilla 

Taulukossa 3 on esitetty pientalon biolämmitysjärjestelmän polttoaineen kulutuksen vaihteluväli vanhalle ja 

nykyaikaiselle teknologialle. Liitetaulukoissa 7-9 (s. 51) biojärjestelmän polttoaineen kulutus on esitetty 

kattilatyypeittäin suorassa ja varaavassa lämmityksessä. 

Taulukko 3. Pientalon vanhan ja nykyaikaisen teknologian lämmitysjärjestelmän polttoaineen 
kulutus polttoaineen mukaan. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

    

Polttoaine Vanha teknologia  Nykyaikainen teknologia 

 Huonoin järjestelmä Paras järjestelmä Paras järjestelmä 

 Polttoaineen kulutus, kWh/v  

Pilke 50000 26667 23529 

Pelletti 30769 25000 22222 

Hake 36364 26667 23529 

 

Taulukoissa esitetyt polttoaineen vuosikulutukset (kWh) on laskettu pientalolle, jonka 

kokonaislämmöntarve on 20 000 kWh. Määrästä 4 000 kWh on arvioitu kuluvan käyttöveden lämmitykseen. 

Polttoaineen kulutus eri teknologioille on laskettu liitetaulukoissa 1-3 (s. 49) esitetyillä vuosihyötysuhteilla. 

Liitetaulukoiden 7-9 (s. 51) pohjalta voidaan arvioida saavutettavia energiasäästöjä (kWh) uusittaessa 

lämmitysjärjestelmää tai vaihdettaessa polttoainetta. Liitetaulukoiden 7-9 arvoista on laskettu 

polttoainesäästöjen vaihteluväli siirryttäessä vanhasta teknologiasta nykyaikaiseen teknologiaan (taulukko 

4). Vanhan järjestelmän luokitusvaihtoehtoina ovat huonoin ja paras käytettävissä oleva järjestelmä. Uusi 

järjestelmä on oletettu edustavan parasta nykyaikaista teknologiaa. 

 

Taulukko 4. Pientalon polttoaineen säästön vaihteluväli siirryttäessä vanhasta 
teknologiasta parhaaseen nykyaikaiseen teknologiaan polttoaineen mukaan. 
Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

    

Vanha teknologia Paras nykyaikainen teknologia  

 Pilke Pelletti Hake 

 Polttoaineen säästö, kWh/v  

Pilke    

Huonoin järjestelmä 26471 27778 26471 

Paras järjestelmä 3137 4444 3137 

Pelletti    

Huonoin järjestelmä 7 240 8547 7240 

Paras järjestelmä 1471 2778 1471 

Hake    

Huonoin järjestelmä 12834 14141 12834 

Paras järjestelmä 3137 4444 3137 
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3.4 Polttoainekustannukset eri teknologioilla 

Taulukossa 5 on esitetty pientalon biolämmitysjärjestelmän polttoainekustannusten vaihteluväli vanhalle ja 

nykyaikaiselle teknologialle. Liitetaulukoissa 10-12 (s. 52) biojärjestelmän polttoainekustannus on esitetty 

kattilatyypeittäin suorassa ja varaavassa lämmityksessä. Kustannukset on laskettu ostopolttoaineille. 

Taulukko 5. Pientalon vanhan ja uuden teknologian lämmitysjärjestelmän polttoainekustannus 
polttoaineen mukaan. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

    

Polttoaine Vanha teknologia  Nykyaikainen teknologia 

 Huonoin järjestelmä Paras järjestelmä Paras järjestelmä 

 Polttoainekustannus, €/v  

Pilke 2500 1333 1176 

Pelletti 1538 1250 1111 

Hake 1127 827 729 

Polttoaineen hinta: snt/kWh   

Ostopilke 5   

Ostopelletti 5   

Ostohake 3   

 

Taulukossa 6 on esitetty polttoainekustannusten säästö siirryttäessä vanhasta teknologiasta parhaaseen 

nykyaikaiseen teknologiaan. Vanhan järjestelmän vaihtoehtoina ovat huonoin ja paras käytettävissä oleva 

teknologia. Uusi järjestelmä on oletettu edustavan parasta nykyaikaista teknologiaa. 
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Taulukko 6. Pientalon polttoainekustannusten säästö siirryttäessä vanhasta 
teknologiasta parhaaseen nykyaikaiseen teknologiaan polttoaineen mukaan. 
Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

    

Vanha teknologia Paras nykyaikainen teknologia  

 Pilke Pelletti Hake 

 Polttoainekustannusten säästö, €/v  

Pilke    

Huonoin järjestelmä 1324 1389 1771 

Paras järjestelmä 157 222 604 

Pelletti    

Huonoin järjestelmä 362 427 809 

Paras järjestelmä 74 139 521 

Hake    

Huonoin järjestelmä -49 16 398 

Paras järjestelmä -350 -284 97 

Polttoaineen hinta snt/kWh   

Ostopilke 5   

Ostopelletti 5   

Ostohake 3   

 

 

 

3.5 Biolämmityslaitteiden uusimisen kustannustehokkuus 

Seuraavassa arvioidaan karkeasti lämmityslaitteiden uudistamisen kustannustehokkuutta. Kustannuksiin 

eivät sisälly työ-, eikä rakennuskustannukset, jotka voivat vaihdella kunnostuskohteissa laajasti. 

Polttoainekustannusten säästöinä on käytetty edellä esitettyjä arvoja. Laiteinvestoinnin koroton 

taksinmaksuaika on laskettu jakamalla laitekustannus vuotuisella polttoainekustannuksen säästöllä. 

Liitetaulukoissa 13-16 (s. 53-54) on esitetty eri teknologioille tyypillinen arvonlisäverollinen hintataso 

vuonna 2013. Eri valmistajien tuotteiden hinnoissa on vaihtelua sekä alueellisesti että ajallisesti muun 

muassa tarjouslaitteiden  muodossa. Laitekustannukset ovat esitetty karkeasti 500 euron tarkkuudella ja 

hinnat on pyöristetty ylöspäin. Tämä nostanee keskimääräisiä laitekustannuksia arviolta 10 % 

laitevalmistajan ilmoittamaan hintaan verrattuna. Tämä pidentää laskettua takaisinmaksuaikaa, mutta 

laskennan käyttötarkoituksen ja johtopäätösten kannalta tällä ei ole keskeistä merkitystä.  

Taulukoissa 7-9 on esitetty laitekustannusten takaisinmaksuaika eri polttoaineille olettaen, että uusi kattila 

on tyypiltään sama kuin vanha. Todellisissa laitteiden uusimistilanteissa kattilatyyppiä saatetaan vaihtaa. 

Myös muutokset polttoaineesta toiseen ovat yleisiä. Esitetyistä lähtötiedoista on mahdollista arvioida myös 

näiden vaihtoehtojen kustannustehokkuutta. 
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Taulukko 7. Pientalon pilkekattiloiden laitekustannusten takaisinmaksuaika 
varustelun mukaan. Lämmöntarpeeksi on arvioitu 20 000 kWh vuodessa. 
Ostopilkkeen hinta on 5 snt/kWh. 

    

Vanha pilkekattila Nykyaikainen pilkekattila ja varaaja  

 Varaaja Kattila Kattila ja varaaja 

Kattilatyyppi Takaisinmaksuaika, v  

Kaksoispesäkattila 4 16 7 

Yläpalokattila 5 14 8 

Alapalokattila 6 14 11 

Käänteispalokattila 7 18 13 

Etupesä ja kattila 6 36 15 

 

  

Tarkastelun mukaan ilman varaajaa toimivat pilkekattilat kannattaa varustaa 

energiavaraajalla kattilatyypistä riippumatta. Ilman varaajaa toimivan järjestelmän 

uudistamisessa on edullisempaa hankkia sekä uusi kattila että varaaja kuin vaihtaa 

pelkkä kattila uuteen samantyyppiseen. 

 
 

Taulukko 8. Pientalon pellettijärjestelmien laitekustannusten takaisinmaksuaika 
varustelun mukaan. Lämmöntarpeeksi on arvioitu 20 000 kWh vuodessa. 
Ostopelletin hinta on 5 snt/kWh. 

    

Vanha pellettijärjestelmä Nykyaikainen poltin ja kattila   

 Pellettipoltin Poltinkattila Poltin ja kattila 

Laitetyyppi Takaisinmaksuaika, v  

Hakepoltin ja kattila 12 20 18 

Pellettipoltin ja kattila 14 22 26 

Integroitu pellettikattila   45 
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Taulukko 9. Pientalon hakejärjestelmien laitekustannusten 
takaisinmaksuaika varustelun mukaan. Lämmöntarpeeksi on 
arvioitu 20 000 kWh vuodessa. Ostohakkeen hinta on 3 
snt/kWh. 

    

Vanha hakejärjestelmä Nykyaikainen poltin ja kattila   

 Hakepoltin Poltinkattila Poltin ja kattila 

Laitetyyppi Takaisinmaksuaika, v  

Alapalokattila 17 19 36 

Hakepoltin ja kattila 16 18 33 

Hake-etupesä ja kattila 12 13 25 

 

 

3.5.1 Aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä 

Aurinkoenergian hyödyntäminen on eräs mahdollisuus tehottoman pilkekattilan energiatehokkuuden 

parantamiseen erityisesti kesäajan käyttöveden lämmityksessä. Aurinkolämpöjärjestelmän keskeisen osan 

muodostaa energiavaraaja. Sen varustelu vaikuttaa aurinkolämpöjärjestelmän energiatehokkuuteen ja 

hintaan ratkaisevasti. Mikäli aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää myös tilojen lämmityksessä, järjestelmän 

energiatehokkuus nousee. 

Seuraavassa arvioidaan aurinkoenergian käyttömahdollisuutta pientalon kesäajan käyttöveden 

lämmityksessä vaihtoehtona pilkekattilalla ostopilkkeellä tuotetulle. Aurinkoenergialla oletetaan 

tuotettavaksi puolet vuotuisesta lämpimän käyttöveden tarpeesta eli 2 000 kWh. Määrästä valtaosa 

tuotetaan lämmityskauden ulkopuolella kesällä.   

Aurinkokeräimen ja energiavaraajan laitekustannusten takaisinmaksuaika on vanhaan kattilaan 

asennettaessa teknologiasta riippuen 7 – 11 vuotta ja nykyaikaiseen kattilaan asennettaessa 8 – 18 vuotta. 

Laskelmassa on otettu huomioon, että aurinkokeräintä varten hankittu energiavaraaja nostaa 

lämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta myös varsinaisella lämmityskaudella.  

Mikäli aurinkokeräin asennetaan käytössä olevaan varaajaan yhteyteen, takaisinmaksuaika on yli 20 vuotta 

pilkekattilan tyypistä riippumatta. Tässä tapauksessa pelkkä energiavaraaja takaa jo kohtuullisen hyvän 

energiatehokkuuden kesäajan käyttöveden valmistuksessa, joten aurinkokeräimen hankinta ei ole 

taloudellisesti perusteltua. Jos aurinkolämpöjärjestelmän energiavaraajaa ei hyödynnetä pilkekattilan 

yhteydessä talvella lainkaan, laitteiden takaisinmaksuaika nousee kaksoispesäkattilaa lukuun ottamatta yli 

20 vuoden. 

Liitetaulukoissa 17-18 (s. 54) on esitetty pilkkeen kulutus ja polttoainekustannus kesäajan käyttöveden 

lämmityksessä suoralla ja varaavalla lämmitystavalla eri pilkekattiloilla. 
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Liitetaulukossa 19  (s. 55)on esitetty aurinkokeräimen laitekustannusten takaisinmaksuaika, kun 

aurinkoenergiajärjestelmällä korvataan ostopilkkeellä tuotettu kesäajan lämmin käyttövesi. 

 

3.6 Kattilan huollon vaikutus energiatehokkuuteen 

Suomessa käytettävien  biokattilateknologioiden toiminnasta käytännön oloissa ei ole tutkimustietoa, jonka 

perusteella kattilan käyttöön, säätöön ja huoltoon liittyvien tekijöiden vaikutukset kattilan 

energiatehokkuuteen voitaisiin luotettavasti arvioida. Vaikutukset riippuvat käytetystä teknologiasta, 

biopolttoainelajista ja sen laadusta.  

Vanhaan teknologiaan perustuvat panoksittain lämmitettävät pilkekattilat ovat käytännössä 

säätymättömiä. Ilman energiavaraajaa lämmitettäessä lämmönsiirtopintojen puhtaana pitäminen 

edellyttää käyttäjältä kattilan huoltoa ja puhdistusta viikoittain. Yhden millimetrin paksuinen nokikerros 

lämmönvaihtopinnoilla huonontaa lämmönsiirtoa noin 5 %. Huonon palamisen vuoksi mainittu nokikerros 

saattaa muodostua muutaman tunnin kuluessa. 

Varustamalla suoralämmityskattila energiavaraajalla parannetaan energiatehokkuutta ratkaisevasti. 

Samalla kattilan lämmönvaihtopintojen likaantuminen vähenee. Kahden viikon välein tapahtuvalla 

puhdistuksella lämmönsiirron kannalta keskeiset pinnat saadaan pidetyksi energiatehokkuuden kannalta 

kunnossa.  

Polttoainetta automaattisesti annostelevien hake-, pelletti- ja turvejärjestelmien säädettävyys on 

pilkekattiloita parempi.  Polttoaineen laadun pysyessä vakiona, säätöjen pysyvyys on melko hyvä. 

Polttoaineen laadun muuttuessa energiatehokkuuden varmistaminen edellyttää polttimen uudelleen 

säätämistä. Energiatehokkuuden ylläpitäminen edellyttää kattilan tulipintojen pudistusta vähintään 

kuukauden välein. Polttimen arinan puhdistusta tarvitaan joissakin polttimissa viikoittain.  

Pisimmälle automatisoitujen hake- ja pellettilämmityskattiloiden lämmönvaihtopintojen ja arinan 

puhdistustarve on muita vähäisempi, koska peruspuhdistustoimet on automatisoitu. Järjestelmien 

palamisilman annostelu perustuu yleensä savukaasun jäännöshapen mittaukseen, jolloin polttoaineen 

laadun vaihtelu ei vaikuta palamiseen yhtä paljon kuin puoliautomaattisilla järjestelmillä. 

Energiatehokkuuden ylläpitäminen edellyttää silti kattilan pudistusta vähintään kolmen kuukauden välein. 

 

3.7 Biopolttoaineen laadun vaikutus energiatehokkuuteen 

Polttoaineen kosteudella on keskeinen merkitys biokattiloiden energiatehokkuuteen.  Kasvutuoreen puun 

kosteus on yleensä tasoa 50 - 55 %. Pilkkeen käyttökosteuden tulisi olla tasoa 15 - 25 %.  

Kasvutuoreen puun lämpöarvo tilavuusyksikköä kohti on noin 5 % pienempi kuin tyypillisen luonnonkuivan 

pilkkeen (taulukko 10). Lisäksi biokattilan hyötysuhde huononee ja savukaasupäästöt kasvavat sekä kattilan 

lämmönvaihtopinnat likaantuvat polttoaineen kosteuden noustessa.  Polttoaineen laadusta riippuen 
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polttoaineen säästö kuivalla polttoaineella kosteampaan verrattuna on 10 - 20 %. Kasvutuoretta puuta 

käytettäessä polttoaineen kulutus voi kasvaa kattilatyypistä riippuen jopa 30 – 40 %. 

 

Taulukko 10. Pilkkeen energiamäärä eri kosteudessa irto- ja pinokuutiota kohti. 

      

Pilkelaji Kosteus        Lämpömäärä    

 % kWh/irto-m3 kWh/pino-m3   

Koivu      

 0 1040 1750   

 10 1030 1730   

 20 1010 1700   

 30 990 1660   

 40 970 1620   

 50 930 1550   

Lehtipuu      

 0 790 1330   

 10 780 1310   

 20 760 1280   

 30 740 1250   

 40 720 1200   

 50 680 1140   

Havupuu      

 0 830 1380   

 10 810 1360   

 20 800 1340   

 30 780 1310   

 40 760 1270   

 50 720 1200   

 

Hakkeella luonnonkuivauksella päästään normaalisti kosteustasolle 35-45 %, keinokuivauksella tasolle 15-

20 %. Pientalojen energiatehokas hakelämmitys edellyttää keinokuivatun hakkeen käyttöä. 

 Parhaan laatuluokan mukainen pelletti on riittävän kuivaa kattilan energiatehokkuuden näkökulmasta. 

Sopimattomalla käsittelyllä varastoinnilla sen laatu voi kuitenkin käyttökohteessa huonontua, mikä 

madaltaa myös pellettikattilan energiatehokuutta. 
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3.8 Energiatehokkuuden toimenpiteiden kohdentaminen 

 

3.8.1 Energiatehokkuuden toimenpiteiden kohdentaminen rakennustyypin ja polttoaineen mukaan 

 

EPBD-direktiivin mukaan biolämmittäjien vapaaehtoisella neuvonnalla tulee todistettavasti saavuttaa 

samat energiatehokkuushyödyt kuin kattilatarkastuksilla. Koska neuvontaan käytetyt resurssit ovat 

rajalliset, neuvontatoiminta tulisi kohdistaa vaikuttavuuden kannalta oleellisiin toimenpiteisiin ja 

neuvonnalla tulisi saavuttaa tärkeimmät kohderyhmät. 

 

Taulukko 11. Arvio biolämmityskattiloiden polttoaineen käyttömäärästä (GWh) polttoaineen ja 
rakennustyypin mukaan vuonna 2007 (Tilastokeskus, Metla). 
  

       

Rakennustyyppi Pilke Hake   Pelletti Turve Peltobiomassa Yhteensä 

 GWh GWh GWh GWh        GWh GWh 

Erillinen pientalo  5 000  1 600 350 120 30 7 000 

Rivi- ja ketjutalo  40 10 3        60 

Asuinkerrostalo  10 10 10       30 

Muu  1 300 250 140  1 700 

Yhteensä 5 000 3 000 600 300 30 8 800 

 

 

 

Esiselvityksen mukaan EPBD-direktiivin piiriin kuuluvissa rakennuksissa käytetään biopolttoaineita vuodessa 

yhteensä noin 8,8 TWh (taulukko 11). Puun osuus käytetystä polttoaineesta on 8,3 TWh (97 %). Erillisissä 

pientaloissa puun käyttömäärä on 7 TWh (80 %), josta pilkkeen osuus on 5 TWh (70 %). 

 

Biopolttoaineiden käyttömäärän mukaan teoreettisesti suurin säästöpotentiaali on erillisten pientalojen 

pilkkeen käytössä.  Neuvonnan painottaminen pientalojen pilkelämmitysjärjestelmien toiminnan 

tehostamiseen on vaikuttavuuden näkökulmasta perusteltua. Tätä tukee myös vanhimman 

pilkelämmitysteknologian tehottomuus verrattuna pidemmälle automatisoituun pelletti- ja 

hakelämmitykseen. 

 

Hakkeen osuus puun kokonaiskäytöstä on vajaa kolmasosa. Hakkeesta puolet käytetään maatila-asuntojen 

lämmitykseen, puolet suurten rakennusten lämmitykseen. Turpeen ja peltobiomassan käyttö on vähäistä  

(3 % kokonaiskäytöstä) ja näitä käytetään pääosin maatiloilla ja suurissa lämpöyrittäjien hoitamissa 

kiinteistöissä.  

 

Hakkeen, turpeen ja peltobiomassojen käyttöön liittyvä lämmitysteknologia ja neuvonnan kohderyhmä 

poikkeaa siten pilkkeen käyttäjistä. Näihin teknologioihin liittyvä käyttäjäneuvonta on suunnattava pääosin 

maatalousyrittäjiin ja maataloustaustaisiin lämpöyrittäjiin, jotka toimivat pääosin sivutoimisesti.  
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Maatilojen oma alueellinen neuvontaorganisaatio ja maatalouden energiakatselmoijien verkosta on hyvä 

kanava tiedon jakamiselle ja neuvonnan käytännön toteutukselle. Neuvonta edellyttää hyvää yhteistyötä ja 

menettelytavoista sopimista, jotta maatalouden energianeuvonnan toimenpiteet ja seuranta tukevat 

biojärjestelmien energiatehokkuuden parantamistavoitteita. 

 

 

3.8.2 Energiatehokkuuden toimenpiteiden kohdentaminen lämmitysteknologian mukaan 

 

EPBD-direktiivin asettama velvoite biokattiloiden energiatehokkuuden parantamiseksi koskee Suomessa 

noin 230 000 rakennusta, joista 220 000 on pientaloja (taulukko 12). Suurin osa kattiloista on pilkekattiloita 

(172 000 kpl).  Pilkelämmityksen kattilakannan kirjavuuden vuoksi pientalojen neuvonta on haasteellista. 

 

 
Taulukko 12.  Arvio biolämmityskattiloiden kokonaismäärästä pääpolttoaineen ja 
rakennustyypin mukaan. Lukuihin sisältyvät myös lisä- ja varalämmitykseen käytetyt 
biolämmityskattilat (Tilastokeskus, Metla). 

 

   

       

Rakennustyyppi Pilke Hake Pelletti Turve Peltobiomassa Yhteensä 

 kpl            kpl       kpl           kpl kpl  kpl 

Erillinen pientalo 171 900 29 000 17 200 3 100 700 222 000 

Rivi- ja ketjutalo  700 400       1 000 

Asuinkerrostalo  200 100         300 

Muu  4 500 600 100     5 000 

Yhteensä 172 000 34 000 18 000 3 000 700     228 000 

 

Tarkasteltaessa pilkkeen polttoa kattilatyypeittäin kaksoispesäkattilat ovat energiatehokkuuden ja niiden 

aiheuttamien savukaasupäästöjen kannalta ongelmallisimpia. Kaksoiskattilan puunpolton 

energiatehokkuus on huonoin ja ympäristöhaitat suurimmat pienellä kuormituksella.  

 

Kaksoiskattiloiden puunpolton savuhaitoista tehdään eniten valituksia ympäristö- ja terveysviranomaisille 

erityisesti taajama-alueilla, jossa kattilaa käytetään yleisesti myös palavan kotitalousjätteen polttoon. 

Tämä on huonontanut puun pienpolton mainetta laajemminkin. Taajama-alueiden kaksoispesäkattiloilla 

lämmittäville tulisi tarjota tietoa kattiloiden energiatehokkuuden lisäksi myös mahdollisista ympäristö- ja 

terveyshaitoista. 

 

Päälämmitykseen käytetyistä varsinaisista pilkekattiloista arvioilta joka kolmatta käytetään ilman 

energiavaraajaa (taulukko 13). Kattilan huonon säätyvyyden takia ilman energiavaraaja toimiessaan myös 

näiden energiatehokkuus on heikko. Nykyaikaiset keinovedolla toimivat pilkekattilat ovat yleensä 

vanhentuneita luonnonvetoisia parempia. Hyvä energiatehokkuus edellyttää energiavaraajan käyttöä 

näilläkin kattiloilla. 
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Taulukko 13. Erillisten pientalojen pilkekattiloiden lukumäärä suorassa ja varaavassa lämmityksessä. 

       

Kattilatyyppi Suora lämmitys Varaava lämmitys     

 kpl kpl     

Kaksoispesäkattila 42 000 11 000     

Yläpalokattila 18 000 36 000     

Alapalokattila 18 000 36 000     

Käänteispalokattila   1 000   2 000     

Etupesä-kattila   3 000   1 000     

Muu kattilatyyppi   2 000   2 000     

Yhteensä 83 000 87 000     

 

Arviolta noin 60 000 pientalokattilaa on iältään yli 20 vuotta. Näistä noin 50 000 on pilkekattiloita ja 

runsaat 10 000 vanhentuneita hakekattiloita. Vanhimmista pilkekattiloista arvioilta puolet eli 25 000 on 

öljy-puukaksoispesäkattiloita.  

 

Ikääntyneiden kaksoiskattiloiden energiatehokkuus on yleensä huono sekä öljy- että pilkelämmityksessä. 

Neuvonnalla tulisi vauhdittaa vanhentuneen kaksoispesäkattilakannan uudistamista parempaan 

puulämmitysteknologiaan. Aurinkoenergian hyödyntäminen lämmityskauden ulkopuolella käyttöveden 

lämmityksessä on yksi mahdollisuus puun ongelmakäytön ratkaisuksi.  

 

Neuvonnan vaikuttavuuspotentiaalin hyödyntämiseksi biokattilaneuvonta tulisi kohdistaa alkuvaiheessa 

pientalojen pilkekattiloihin. Energiavaraajan asentamista pilkekattiloiden yhteyteen tulisi suositella sekä 

kunnostus- että uudisrakentamiskohteissa.  Aurinkoenergian käyttöä kesällä käyttöveden lämmityksessä 

pitäisi edistää erityisesti ympäristöhaittoja aiheuttavan polttoteknologian kanssa. 
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4. MUITA ENERGIATEHOKKUUSNEUVONNAN TOIMINTAMALLEJA JA TUKITOIMIA 
 
 
4.1 Öljylämmittäjien energiatehokkuusneuvonta Suomessa  
 

4.1.1 Höylä-energiatehokkuussopimus öljyalalla 

 

Öljykattilat ovat kuuluneet rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD 2002/91/EU) vaatimusten piiriin 

alusta alkaen. Uudistetussa direktiivissä myös maakaasua ja biokaasua sekä kiinteitä biopolttoaineita 
käyttävät kattilat otettiin mukaan. Näin ollen EPBD-direktiivin asettamat velvoitteet kattiloiden 

energiatehokkuuden parantamiseksi sekä vaikutusten arvioinnille ja raportoinnille ovat käytetystä 

polttoaineesta riippumatta kaikille kattiloille samat. 

 

Vaihtoehtona pakollisille kattilatarkastuksille Suomen öljytoimiala on soveltanut direktiivin toteutuksessa 

neuvontamenettelyä. Neuvonta on pyritty toteuttaman normaalin öljypoltinten huoltotoiminnan 

yhteydessä. Tämä on vaatinut huoltotoiminnan käytäntöjen kehittämistä, jotta neuvonta palvelisi EPBD-

direktiivin vaatimuksia. Öljyala on laatinut apuvälineitä neuvontaan sekä neuvontatoimien seurantaa ja 

raportointia varten.  

 
Neuvontaa palveleva kehittämistyö on tehty pääosin projektiluontoisesti öljytoimialan ja 

ympäristöministeriön solmiman HÖYLÄ-energiatehokkuussopimuksen pohjalta. Sopimuksesta on tehty 

määräaikainen ja sitä tarkennetaan ja uudistetaan kolmen vuoden määräajoin.  

 

HÖYLÄ-sopimuksen vastuuorganisaatio on Öljyalan Palvelukeskus (Öljyalan Keskusliitto). Projektien 

toteutuksesta ja muusta operatiivisesta toiminnasta vastaa Suomen Lämmitystieto Oy (Suomen 

Lämmitysenergia Yhdistys, LEY). Ympäristöministeriö rahoittaa sopimuksen tavoitetta palvelevien projektien 

toteutusta.  

 

Öljylämmityksen energiatehokkuudesta jaetaan tietoa mm. Lämmöllä-lehden kautta. Lehti on luettavissa 
myös sähköisesti Öljyalan Palvelukeskuksen kotisivuilta. Paperilehti tavoittaa arvioilta 90 % 

öljylämmitteisistä taloista. Suuri levikki on energiatehokkuuden tiedotuksen kannalta etu verrattuna 

biotoimialaan, jolla ei ole vastaavaa kontaktimahdollisuutta suoraan biokattilalämmittäjiin. LVI-

urakointiyrityksiä varten tiedotuskanavana on myös sähköinen lehti (Oilline). 

 

4.1.2 Vapaaehtoiset öljykattilatarkastukset 

 

Öljylämmittäjien neuvontaa tukemaan on kehitetty vapaaehtoinen öljykattiloiden tarkastusjärjestelmä. 

Toteutusta varten on laadittu ohjeet kattilatarkastuksen ja huoltotoimien käytänteistä ja raportoinneista. 

LEY on laatinut huoltojen tekemisestä myös teknisen suosituksen TS-4 (Öljylämmityslaiteiden 
määräaikaishuoltotyöt ja lämmitystekniikan mittaukset). Lämmittäjälle laaditaan tarkastuksista ja 

huolloista pöytäkirjat, joista lämmittäjä saa tietoa laitteidensa kunnosta ja ehdotuksia energiatehokkuutta 

parantavista toimenpiteistä. Huoltokäyntien aikana lämmityksestä vastaavan toivotaan olevan paikalla, 

jolloin hän saa lämmitystä koskevat neuvot ja suositukset myös suullisesti. 

 

Vapaaehtoisia kattilatarkastuksia tekemään on koulutettu noin 280 henkilöä, joista osa on nuohoojia. 

Näistä noin puolelle on myönnetty sertifikaatti ja heidät on merkitty kattilatarkastajarekisteriin. 

Kattilatarkastajarekisterin ylläpidosta sekä siihen liittyvistä tiedottamis- ja palveluvelvoitteista on vastannut 

Suomen Lämmitystieto Oy (LEY). Vapaaehtoisen kattilatarkastuksen tunnetuksi tekemiseksi ja 
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markkinoimiseksi öljylämmittäjille on laadittu esitelehtinen ”Miten öljykattilasi jaksaa?”. Lehtisessä 

esitellään lämmityskattilan tarkastusta ja annetaan ohjeita toimenpiteistä öljykattilan energiatehokkuuden 

arvioimiseksi. 

 

Vapaaehtoinen kattiloiden tarkastustoiminta ei ole kuitenkaan kiinnostanut öljylämmittäjiä. 

Erillistarkastuksia on tehty ainoastaan vajaat 200 vuodessa, kun normaalien huoltokäyntien volyymi on ollut 

tasoa 60 000-80 000 kappaletta vuodessa. Kattiloiden erillistarkastukset eivät tuo alalle riittävästi 

liiketoimintaa, minkä vuoksi huolto- ja asennusurakoitsijoiden panostus tarkastusten edistämiseen on tällä 

hetkellä vähäistä. 
 

4.1.3 Lämmönjakojärjestelmän energiatehokkuuden kehittäminen 

 

EPBD-direktiivi edellyttää neuvonnan kohdistamista lämmöntuotannon ohella laajasti koko 

lämmitysjärjestelmään. Öljyala onkin käynnistänyt direktiivin tämän velvoitteen toteuttamiseksi projektin, 

joka käsittelee pientalon lämmönjakolaitteiston kuntokartoitusta ja huoltotoimenpiteitä. Selvityksessä 

kiinnitetään huomiota myös lämmönjaossa tapahtuviin säätövirheisiin ja arvioidaan huollon merkitystä 

ehkäisemään lämmönjakojärjestelmän vauriota ennakolta. Selvityksen käytännön toteutuksesta vastaa LEY. 

Tulokset on tarkoitus julkaista LEY:n teknisenä suosituksena TS-9. 

 
Lämmönjakoa koskevien huolto- ja kunnostussuositusten ohella projektin tavoitteena on luoda mainitun 

huoltourakoinnin tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä, joka vastaa EPBD-direktiivin mukaista 

raportointivelvollisuutta EU:lle. Tiedonkeruun keskeisenä haasteena on saada luoduksi urakoitsijaliikkeistä 

kattava verkosto, jonka antamat tiedot perustuvat mahdollisimman paljon todellisiin toimenpiteisiin. 

 

 

4.1.4 Energiatehokkuuden neuvonnan vaikutusten seuranta ja raportointi öljyalalla 

 

Öljyalan EPBD-neuvonnan vaikutusten arviointia ja raportointia varten tarvittava taustamateriaali kerätään 

LEY:n jäsenyrityksiltä. Tiedot kerätään otoksena noin 30 jäsenyritykseltä. Otosyritysten toteuttamien 
huoltotoimenpiteiden ja neuvonnan määrät laajennetaan tilastollisesti koskemaan koko maan 

öljylämmitystaloja. Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi laitteiden uusimisvolyymi tarkistetaan 

laitevalmistajien ja maahantuojien myyntitietojen perusteella.  

 

Seurantatiedot kerätään vuosittain ja niissä eritellään tietyt laite- ja komponenttivaihdot sekä esitettyjen 

kunnostusehdotusten määrät. Öljylämmitystalojen lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden 

parantamistoimet vuosilta 2010-2012 olivat taulukon 14 mukaiset. 
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Taulukko 14. Öljylämmitystalojen lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden 
parantamistoimet vuosilta 2010-2012.  

    

Toimenpide 2012 2011 2010 

Huoltoja ja EPBD-neuvontaa 63 525 83 260 78 200 

Kunnostusehdotuksia 19 272 13 950 19 300 

Kattiloiden vaihtoja 2 600 3 430 3 600 

Poltinten vaihtoja 5 920 7 578 8 000 

Säädinten uusimisia 4 499 7 030 5 900 

Muita kunnostuksia 4 961 17 260 6 700 

Kunnostuksia suunnitteilla 1 155 1 820 2 100 

  

 

 

4.2 Biokattilatestit energiatehokkuuden arvioinnissa ja neuvonnassa 

 

Biokattiloiden energiatehokkuuden arviointiin on kehitetty eurooppalaiset standarditestit. Alle 500 kW:n 

kattiloille testit tehdään standardin  EN 303-5 mukaan. Standarditestien tulokset ovat vertailukelpoisia 

riippumatta siitä, missä maassa ja laboratoriossa lämmityskokeet on tehty. Suomessa ainoa akreditoitu 

biokattilatestaaja on VTT. VTT:llä on oma pienkattilalaboratorio Jyväskylässä. Lisäksi VTT tekee virallisia 

testejä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun bioenergiakeskuksen laboratoriossa Saarijärvellä. 

 

Biokattiloiden testit antavat puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa lämmityslaitteiden toiminnasta ja 

energiatehokkuudesta laboratorio-oloissa. Tulokset kuvaavat lämmityslaitteiden toimintaa parhailla 

polttoaineilla ja parhaissa käyttöoloissa. Testit ovat laitevalmistajien teettämiä ja maksamia. Testitulosten 

julkaisemisesta päättää laitevalmistaja. Kustannusten vuoksi laitevalmistajat eivät teetä testejä kaikista 

laitemalleistaan, eivätkä kaikki tulokset ole julkisia. Tämän vuoksi Suomessa markkinoilla olevista 

biokattiloista ei ole kattavaa tietoa testituloksista, joita voitaisiin hyödyntää kattiloiden 

energiatehokkuuden neuvonnassa. Laitekohtaisia valintaohjeita hyvistä ja huonoista laitteista ei ole siten 

mahdollista neuvonnassa antaa. 

 

Itävallassa pientalojen biokattiloiden systemaattinen testaustoiminta aloitettiin jo 1980-luvun alussa. 

Täydelliset testiraportit ovat luettavissa laitekohtaisesti mm. nettisivuilta. Julkisten testien myötä myös 

laitekehitys sai vauhtia, mikä on parantanut kattiloiden energiatehokuutta merkittävästi.  Esimerkiksi 

pilkekattiloiden keskimääräinen nimellistehon hyötysuhde on noussut vuoden 1980- luvun 55 %:n tasosta 

nykyiseen 90 %:iin. Testaustoiminnan ja investointitukien myötä pientalojenkin biokattiloita on voitu 

kehittää ja automatisoida pidemmälle kuin Suomessa.  

 

Myös Ruotsissa biokattilatestit tehdään pääosin laitevalmistajien toimeksiantoina ja rahoituksella. 

Ruotsissa tehdään kattilatestejä myös julkisin varoin. Muun muassa toukokuussa 2013 Energimyndigheten 

aloittaa alle 40 kW:n pilkekattiloiden testaukset omassa laboratoriossaan. Laitevalmistajat saavat tarjota 

kattiloitaan testeihin veloituksetta. Testitulokset ovat mm. kunnallisten energianeuvojien käytettävissä. 
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4.3 EcoDesign-direktiivi bioenergiakattiloiden energiatehokkuuden kehittämisessä ja neuvonnassa 

 

EcoDesign-direktiivi määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset 

vaatimukset. Tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden 

suunnitteluvaiheessa. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja 

ympäristön suojelun tasoa sekä samalla energiahuoltovarmuutta. 
 

EcoDesign-direktiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia 

täytäntöönpanotoimenpiteitä. Niissä määritellään tuoteryhmäkohtaisesti tuotesuunnittelun 

ympäristövaatimukset. Euroopan komissio antaa direktiivin nojalla tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä.   

Säädöksiä voidaan antaa energiaa käyttäville tuotteille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: 

- tuotteen myyntimäärä EU:n alueella on yli 200 000 kpl valmistajasta riippumatta 

- tuotteella on huomattavat ympäristövaikutukset sekä 

- tuotteesta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen on merkittävät mahdollisuudet 

ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

Pienitehoisille bioenergiakattiloille ollaan myös valmistelemassa Eco-design-direktiivin mukaisia 
energiatehokkuusvaatimuksia ja energiamerkintäkriteereitä. Eco-design-direktiivi edellyttää käytännössä 

biokattiloiden testaamista. Tuloksista lasketaan kattilan energiatehokkuus, jonka perusteella laite 

sijoitetaan tiettyyn energialuokkaan. Vaatimusten valmistelutyö biokattiloille on vielä kesken ja 

valmistumisaikataulu avoin. Luonnosvaiheessa olevia kriteereitä ei sen vuoksi ole tässä mahdollista esitellä. 

Mahdollinen bioenergiakattiloiden energiamerkintä helpottaa kuluttajien laitevalintapäätöksiä ja on 

hyvänä tukena neuvonnassa. Kattiloiden energiamerkintä parantaa myös toimenpiteiden vaikutusten 
arvioinnin luotettavuutta. Suomessa biokattiloiden testaustulosten puute ja erityyppisten kattiloiden 

asennusmäärien tilastoinnin kehittymättömyys tuovat tällä hetkellä haasteita vaikutusten arvioinneille.  

Mikäli uusien biokattiloiden energiatehokkuudelle asetetaan tiukat vaatimukset, tehottomat kattilat 

karsiutuvat markkinoilta pois. Tämä parantaa automaattisesti kattiloiden energiatehokkuutta. Lisäksi 

kattilan energiamerkintä antaa valinnan tueksi lisätietoa vaihtoehtojen energiatehokkuudesta.  

 

4.4 Biopolttoaineiden eurooppalaiset laatustandardit polttoainekaupan tukena 

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on laatinut 38 kiinteiden biopolttoaineiden EN-standardia. 

Standardeissa on määritelty eri biopolttoaineille yksityiskohtaisesti mm. terminologia, laatuluokitus- ja 

laadunvarmistusjärjestelmät, näytteenotto, fysikaaliset, mekaaniset ja kemialliset testit. 

Standardeilla asiakas ja myyjä voivat määrittää biopolttoaineiden laadun yksiselitteisesti. Standardit 

toimivat myös polttolaitteiden suunnittelun perusteena ja vaikuttavat siten biokattiloiden 

polttoainevaatimuksiin. Tämän vuoksi polttoaineen laatuvaatimusten tunteminen on tärkeää myös omasta 
metsästään polttoaineensa hankkivalle. 
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Puupolttoaineiden pienkäyttöä varten on laadittu myös yksityiskohtaiset tuotestandardit, joissa 

polttoaineet on luokiteltu tiettyjen ominaisuuksien perusteella eri eriluokkiin.  Tuotestandardit on laadittu 

seuraaville puupolttoaineille: 

- hake 

- pilke 

- pelletti 
- briketti. 

Lisäksi ei-puuperäisistä raaka-aineista valmistetulle pelletille on laadittu oma tuotestandardi. 

Biokattilalämmittäjien neuvonnassa biopolttoaineiden laatujärjestelmä tulisi tehdä tunnetuksi polttoainetta 
ostaville. Polttoainekaupassa tulisi suositella biopolttoaineiden tuotestandardien käyttöä polttoaineen 

laadusta sovittaessa.  

Myös omatoimisesti polttoainetta hankkivien neuvonnassa tulisi korostaa polttoaineen laadun merkitystä 

biokattilan energiatehokkuudelle.  Erityisesti polttoaineen suuri kosteuspitoisuus  pienentää sekä 

polttoaineen energiasisältöä että huonontaa biokattilan energiatehokkuutta. Neuvonnassa täytyy 

painottaa polttoaineen tehokkaita kuivatusmenetelmiä ja oikeita varastointimenetelmiä polttoaineen 

laadun varmistamiseksi. 
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5. EHDOTUKSIA NEUVONNAN TOTEUTUSTAVASTA JA TOIMENPITEISTÄ 

 

5.1 Kutteri-ohjelma biolämmittäjien neuvonnassa 

Biolämmittäjien neuvonta perustetaan ympäristöministeriön ja bioenergia-alan toimijoiden väliseen 

sopimukseen, joka nimetään Kutteri-ohjelmaksi. Siinä sovitaan bioenergiakattiloiden energiatehokkuutta 

edistävän ohjelman ”Sopimus biokattiloiden energiatehokkuutta parantavasta neuvontamenettelystä” 

toteutuksesta. Kutteri-ohjelma on määräaikainen ja sitä tarkistetaan kolmen vuoden välein. Ohjelman 

tarkistusväli rytmitetään EU:lle tehtävän raportoinnin mukaan. Ensimmäinen sopimuskausi kattaa vuodet 

2013-2015. 

Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 

(2010/31/EU) mukaiset tavoitteet saavutetaan. Direktiivin täytäntöönpano toteutetaan Suomessa 

biokattilalämmittäjien vapaaehtoisella energiatehokkuuden neuvonnalla. Ohjelma tukee osaltaan Suomen 

uusiutuvan energian käyttötavoitetta, joka on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.  

Kutteri-ohjelmassa sovitaan bioenergia-alan toimijoiden kesken biokattilalämmittäjien neuvonnan 

käytännön toteutuksesta ja vaikutusten seurannasta sekä biokattiloiden käyttöön, asentamiseen ja 

huoltoon liittyvien palvelujen kehittämisestä. Sopimuksen osapuoliksi voivat liittyä Suomessa bioenergia-

alalla toimivat yritykset ja muut alan organisaatiot hyväksymällä yhteisesti sovitut tavoitteet ja 

toimenpiteet sekä sitoutumalla noudattamaan niitä.  

 

5.1.1 Kutteri-ohjelman sopimusosapuolet 

Bioenergia-alalla tarkoitetaan toimijoita, jotka harjoittavat bioenergiaan liittyvää liiketoimintaa tai muuten 

edistävät bioenergian käyttöä. Liiketoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi biokattiloiden valmistamista, 

huolto- ja käyttöpalveluja tai biopolttoaineen valmistusta ja jakelua. Muulla edistämisellä tarkoitetaan 

muun muassa opetusta ja tutkimusta tai alan järjestäytynyttä edunvalvontaa.  

Ympäristöministeriö osallistuu sopimuksen toimeenpanoon liittyvien kehittämis- ja kokeiluhankkeiden 

toteuttamiseen yhdessä muiden sopimusosapuolten kanssa. Ympäristöministeriö osallistuu käytettävissä 

olevien määrärahojen rajoissa ohjelmassa erikseen määriteltävien ja hyväksyttyjen hankkeiden 

rahoitukseen erityisesti neuvonnan alkuvaiheessa. 

Bioenergia ry vastaa neuvontamenettelyyn liittyvien tehtävien ja hankkeiden suunnittelusta 

täytäntöönpanosta. Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi koulutusta, neuvontaa, tiedottamista, tutkimusta 

ja materiaalin tuottamista.  Bioenergia ry vastaa myös ohjelman vaikutusten arviointia varten tehtävästä 

tiedonkeruusta alan toimijoilta ja tiedonkeruuta täydentävistä erillisselvityksistä. Yhdistys laatii 

ympäristöministeriölle kootun tiedon perusteella alan energiatehokkuuden kehitystä kuvaavan 

vuosiraportin. 
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Sopimuksen allekirjoittaneet bioenergia-alan toimijat osallistuvat aktiivisesti Kutteri-ohjelman hankkeiden 

toteuttamiseen omaan toimintaansa kuuluvien tehtävien osalta. Lisäksi toimijat pyrkivät kehittämään ja 

laajentamaan toimintaansa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin biokattilalämmittäjien 

neuvontatarpeita ja vaikutusten arviointia. Käytännön toimenpiteiden yksityiskohdista ja mahdollisista 

resurssirahoituksesta sovitaan vuosittain yhdessä rahoittajien ja sopimuskumppaneiden kanssa. 

 

5.1.2 Kutteri-ohjelman toteutumisen seuranta 

Kutteri-ohjelma on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelma. Sopimuksen velvoitteiden laiminlyönti ei 

siten aiheuta sopimusosapuolelle seuraamuksia muilta osin kuin irtisanomisen ja rahoitusta saaneiden 

hankkeiden loppuunsaattamisen osalta. Kunkin hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta sovitaan 

hankekohtaisesti rahoituslähteen asettamien ehtojen mukaisesti. 

Kutteri-ohjelman sopimuksen osapuolet pyrkivät toimimaan siten, että suunnitellut toimenpiteet 

toteutuvat. Sopimuksen toteutumista valvomaan perustetaan johtoryhmä, jonka puheenjohtajan nimeää 

ympäristöministeriö. Johtoryhmään valitaan sopimuksen toimeenpanon kannalta keskeisten tahojen 

edustajia. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.  

Johtoryhmän tehtävänä on: 

- valmistella vuosikohtainen työsuunnitelma ja seurata sen toteumista 

- seurata sopimuksen tavoitteiden toteutumista ja arvioida saavutettuja tuloksia 

- päättää vuosittaisten yhteenvetoraporttien julkaisemisesta 

- tehdä ohjelman toimeenpanoon liittyviä tulkintoja ja kehittämisehdotuksia 

- nimittää tarvittaessa oma ohjausryhmä ohjelmassa tehtäville hankkeille 

- hyväksyä uusien osapuolten liittyminen sopimukseen 

- päättää sopimusosapuolen irtisanomisesta sekä 

- päättää keskeneräisten projektien loppuunsaattamisesta. 

 

5.2 Kohderyhmän tavoittaminen ja neuvonnasta tiedottaminen 

 5.2.1 Sähköinen viestintäkeskus 

Biokattilalämmittäjien tavoittamiseksi ja energiatehokkuutta koskevan neuvontamenettelyn tietoisuuden 

lisäämiseksi viestinnässä hyödynnetään valmiita viestintäkanavia. Kuluttajien energianeuvontaan 

kehitetyllä sähköisellä Eneuvonta-portaalilla saavutetaan luontevasti biokattilaneuvonnan kannalta 

keskeisin kohderyhmä; pientalonomistajat koko maan kattavasti.  

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä koostuu seuraavista osa-alueista: 

- www-portaali 

- puhelinneuvonta 

- neuvontatyö kentällä 

- neuvojien työkalut, koulutus ja laadunvarmistus 
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- viestintä ja markkinointi 

- seuranta ja vaikutusten arviointi sekä 

- toiminnan koordinointi ja verkottaminen. 

Eneuvonta-portaalista kehitetään biokattiloiden energiatehokkuuden neuvonnan tärkein sähköinen 

tiedonjako-  ja yhteyskanava. Kutteri-sopimusosapuolten oma ja muu alueellinen neuvontaviestintä 

linkitetään Eneuvonta-järjestelmään.   

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmän eri osa-alueita kehitetään biokattilaneuvonnan ja sen vaikutusten 

arvioinnin näkökulmasta.  Energiataloudellisen tarkastelun pohjana käytetään mm. Motivan julkaisemaa 

”Asuinrakennusten toimenpidekohtainen energiataloudellinen tarkastelu”-laskuria, jota kehitetään 

biokattiloiden energiatehokkuuden näkökulmasta. 

Neuvonnan käynnistämisvaiheessa toteutetaan seuraavia kehittämistoimenpiteitä: 

- Eneuvonta.fi-portaaliin kehitetään palvelu, jossa pientalolämmittäjä voi oman talonsa 

lämmitysjärjestelmän tietojen perusteella siirtyä polkuja pitkin suosituksiin parhaista 

biolämmitysjärjestelmän tehostamistoimista. 

- Palveluun kootaan ja linkitetään valmis biokattiloiden energiatehokkuuden neuvontaa 

palveleva materiaali. 
- Palvelu keskittyy alkuvaiheessa pilkelämmityksen energiatehokkuuden parantamiseen mm. 

seuraavista teemoista:  

o pilkkeen laadun merkitys energiatehokkuudelle 

o ilman energiavaraajaa toimivien kaksoispesä- ja yläpalokattiloiden 

energiatehokkuuden parantaminen ja uudistaminen 

o energiavaraajan ja aurinkokeräimen käyttö energiatehokkuuden parantajana. 

- Bioenergia ry:n omaa pelletien neuvontapuhelinpalvelua laajennetaan pilkelämmitykseen ja 

neuvonta integroidaan Eneuvonnan kanssa. 

- Myöhemmin palvelua laajennetaan muihin biopolttoaineisiin ja lämmöntuotannon 
ulkopuolisiin tehostamistoimiin (lämmönjako, -säätö, -ohjaus) 

- Palveluun kehitetään toimenpiteiden vaikutusten seurantaa varten palautejärjestelmä, jolla 

voidaan seurata eri tehostamistoimiin ryhtymistä ja toimenpiteiden yksityiskohtia. 

5.2.2 Muita sähköisiä viestintäkanavia 

Sähköistä viestintää biokattilalämmittäjille tehdään järjestelmällisesti mm. seuraavien kanavien kautta: 

- Bioenergia.fi 

- Bioenergiatieto.fi  

- Nuohoojat.fi 

- Ley.fi 

- Motiva.fi 

- Motivan sähköiset uutiskirjeet 

- Kutteri-sopimusosapuolten www-sivut 

- Alueelliset neuvontaorganisaatiot 

- Muut alan edistäjät. 
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5.2.3 Lehtiviestintä 

 

Bioenergia-lehti 

 

Bioenergia ry julkaisee kuudesti vuodessa Bioenergia-lehteä, jossa käsitellään laajasti bioenergiaa eri 

näkökulmista. Lehden kokonaislevikki on runsaat 30 000 kappaletta. Lehti jaetaan Bioenergia ry:n jäsenille 

ja Koneviesti-lehden tilaajille. Valtaosa lehden lukijoista on  Koneviesti-lehden maatalousyrittäjätaustaisia 

tilaajia. 

 

Biolämmittäjien lämmitysjärjestelmien valintaa ja neuvontaa helpottamaan Bioenergia ry kerää 

valmistajilta ja maahantuojilta vuosittain ajan tasalla olevan tiedon markkinoilla olevista laitteista. Tiedot 

sisältävät yritysten yhteystiedot, laitteiden hinnat ja tekniset ominaisuudet. Tiedot julkaistaan taulukoituna 

Bioenergia-lehdessä ja Bioenergia ry:n kotisivuilla. 

 

Markkinatiedot kerätään seuraavista tuoteryhmistä: 

- pilkekattilat (alapalo, yläpalo, käänteispalo, öljy-puu-kaksoispesä, pilke-pelletti-yhdistelmä) 

- hakekattilat ja –polttimet 

- pellettikattilat, -polttimet 

- vesi- ja ilmakiertoiset pellettitakat 

- pellettien valmisvarastot 

- energiavaraajat 

- pienet siirrettävät lämpökeskukset (teho alle 1 MW) 

-  aurinkokeräimet. 

Lisäksi kootaan markkinatiedot pilkkeen, hakkeen ja briketin tekoon tarvittavista laitteista, jotka julkaistaan 

Bioenergia-lehdessä ja Bioenergia ry:n kotisivulla. Tiedot helpottavat omatoimisesti biopolttoainetta 

hankkivien neuvontaa. 

 

Bioenergia-lehden sisältöä kehitetään biokattiloiden energiatehokkuuden neuvontaa ja tiedotusta 

palvelemaan: 

- Bioenergia-lehteen perustetaan pysyvä biokattiloiden energiatehokkuutta käsittelevä 

palsta.  

- Palstalla esitetään neuvoja ja ajankohtaiskatsauksia biokattiloiden energiatehokkuuden 

parantamisesta. 

- Levikin laajentamiseksi pientalolämmittäjille energiatehokkuus-palstan artikkelit 

julkaistaan myös erillisinä nettiversioina. 

- Biolämmityslaitteiden markkinakatsausta kehitetään, tuotevalikoimaa lisätään ja jakelua 

laajennetaan. 
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Motiva Express-lehti 

- Ajankohtaistiedotus energiatehokkuusneuvonnasta järjestelmällisesti 

 

Muut tiedotusvälineet 

- Tiedotusta ajankohtaisista neuvonta-asioista lehdistötiedottein järjestelmällisesti 

 

5.3 Neuvonnan toteuttajat ja ehdotuksia toimenpiteistä 

5.3.1 Neuvonnan painopiste alkuvaiheessa 

 

Biokattilaneuvonnan toteutukseen ei ole varattu pysyvää julkista rahoitusta lukuun ottamatta 

neuvontatoiminnan käynnistämistä. Tämän vuoksi neuvonnan organisoinnissa on pyrittävä hyödyntämään 

tehokkaasti olemassa olevaa tietoa, valmiita tiedonvälityskanavia ja neuvontaorganisaatioita sekä 

alueellisia bioenergian käyttöä edistäviä hankkeita. Toiminta vaatii siten laajaa yhteistyötä 

bioenergiatoimialan organisaatioiden välillä sekä verkottumista myös muilla energiatoimialoilla toimivien 

kuten öljyalan kanssa yhteistyötä tekevien lvi-yritysten kanssa. 

 

Neuvonnan painopiste alkuvaiheessa: 

 

- Pääpaino pientalojen pilkekattiloiden energiatehokkuuden parantamisessa. 

- Vanhentuneen kaksoispesäkattilakannan uudistamista pyritään vauhdittamaan.  

- Energiavaraajan asentamista pilkekattiloiden yhteyteen suositellaan sekä kunnostus- että 

uudisrakentamiskohteissa.   

- Aurinkoenergian käyttöä kesällä käyttöveden lämmityksessä pyritään edistämään erityisesti 

ympäristöhaittoja aiheuttavan teknologian osalta. 

- Biokattilalämmittäjien neuvonnassa biopolttoaineiden laatujärjestelmä tehdään tunnetuksi ja 

tuotestandardien käyttöä polttoaineen laadusta sovittaessa suositellaan käytettäväksi 

polttoainekaupassa.  

- Omatoimisesti polttoainetta hankkivien neuvonnassa korostetaan polttoaineen kosteuden 

merkitystä biokattilan energiatehokkuudelle ja päästöjen syntyyn. 

- Neuvonnassa painotetaan polttoaineen tehokkaita kuivaus- ja varastointimenetelmiä 
polttoaineen laadun varmistamiseksi. 

- Kattilan puhdistus- ja huoltotoimien tekemisen tärkeyttä energiatehokkuuden 

ylläpitämiskeinona korostetaan. 
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5.3.2 Kutteri-ohjelman sopimusosapuolet 

Biokattilavalmistajat 

Laitevalmistajilla on suorat yhteydet sekä biolämmittäjiin, laitemyyjiin että asennus- ja huoltoliikkeisiin. 

Yrityksillä on myös organisoitua after sale-toimintaa ja siihen on varattu henkilöresursseja. Toiminta on 

organisoitu pääosin puhelinkontaktien varaan. 

After sale-toimintaa kehitetään ja siihen yhdistetään energiatehokkuusnäkökulma seuraavin toimenpitein: 

- Kutteri-sopimuksen yritykset organisoivat systemaattisen neuvonta- ja 

seurantajärjestelmän after sale-kontaktien yhteyteen. 

- Motiva järjestää yhdessä Kutteri-sopimuskumppanien kanssa after sale-henkilöstölle 

tarvittavan koulutuksen neuvonnasta  

- Motiva suunnittelee yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa palautejärjestelmän after sale-

neuvonnan toteuman seurantaa varten. 

 

Nuohousalan Keskusliitto ry 

 

Neuvonta- ja tiedotemateriaalin jako 

Nuohoojilla on säännölliset yhteydet biopolttoainekäyttäjiin, mikä luo hyvät edellytykset biokattiloiden 

energiatehokkuustiedon jakamiseen ja henkilökohtaiseen neuvontaan. Haasteena ovat neuvonnan tuomat 

kustannukset, joita ei ole mahdollista sisällyttää varsinaiseen nuohoustoimintaan.  

Nuohousalan Keskusliitto ry osallistuu aktiivisesti Kutteri-ohjelman hankkeiden toteuttamiseen yhdistyksen 

toimenkuvaan kuuluvien tehtävien osalta. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään ja laajentamaan toimintaansa 

siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin biokattilalämmittäjiä.  

- Nuohoojat osallistuvat aktiivisesti biolämmityksen neuvonta- ja tiedotemateriaalin jakoon 

nuohouskohteissa. 

- Nuohoojia koulutetaan vuosittain Nuohousalan Keskusliiton järjestämillä koulutuspäivillä 

biokattiloiden energiatehokkuuden neuvonnasta. 

 

Kattilamittaukset käyttökohteissa 

 

Nuohoojilla on perustietoa biopolttoaineiden käyttöteknologiasta. Osa nuohoojista on saanut koulutuksen 

öljykattiloiden energiatehokkuuden tarkastusmenetelmistä ja tarvittavista mittauksista. Nuohoojien 

kattilatarkastusosaamista laajennetaan biokattiloihin: 

- Yhteistyössä Nuohousalan Keskusliiton ja Kutteri-sopimuskumppanien kanssa kehitetään 

automaattisesti toimivien biokattiloiden energiatehokkuuden arviointiin liittyviä 
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mittausmenetelmiä ja tähän tarvittavaa koulutusta (selvityksen kohdassa 5.4 sivulla 39 on 

esitetty ehdotus mittausten toteutuksesta) 

- Mittausmenetelmät kehitetään alkuvaiheessa lämpöyrittäjien hoitamien suurkiinteistöjen 

käyttöympäristöön sopiviksi. Myöhemmin mittausmenetelmiä pyritään soveltamaan 

pientalokattiloihin. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) 

Biokattilatestit 

 

Biokattiloiden energiatehokkuuden arviointiin on kehitetty eurooppalaiset standarditestit (EN 303-5). 

Suomessa ainoa akreditoitu biokattilatestaaja on VTT, joka tekee testejä yhteistyössä Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun bioenergiakeskuksen kanssa. Testit ovat laitevalmistajien teettämiä ja maksamia, 

eivätkä kaikki testitulokset ole julkisia. Tämän vuoksi Suomessa markkinoilla olevista biokattiloista ei ole 

kattavaa tietoa testituloksista, joita voitaisiin hyödyntää kattiloiden energiatehokkuuden neuvonnassa.  

 

Biokattilalämmittäjien neuvontaa tukemaan tehdään seuraavia toimenpiteitä: 

- Selvitetään laitevalmistajilta markkinoilla olevien biolämmityslaitteiden testitilanne ja 

niiden julkaisumahdollisuudet. 

- Selvityksen perusteella arvioidaan, onko erityyppisistä kattiloista riittävästi tietoa 

energiatehokkuuden neuvontaa ja vaikutusten arviointia varten. 

- Tarpeen mukaan selvitetään rahoitusmahdollisuudet toteuttaa erityyppisten biokattiloiden 

täydentäviä vertailutestejä  VTT:n/JAMK:n kattilalaboratoriossa. 

- Julkaistaan kooste erityyppisten kattiloiden testituloksista. Tuloksia päivitetään uusilla 

testituloksilla niiden valmistuttua. 

- Testituloksia käytetään myös energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin. 

 

Kaikki sopimusosapuolet 

 

Eco-design-direktiivi biolämmityskattiloille 

Pienitehoisille bioenergiakattiloille ollaan valmistelemassa Eco-design-direktiivin mukaisia 

energiatehokkuusvaatimuksia ja energiamerkintäkriteereitä. Energiamerkintäjärjestelmä helpottaa 

biokattilalämmittäjien neuvontaa ja laitevalintoja.  

Vaatimusten valmistelutyö biokattiloille on vielä kesken ja valmistumisaikataulu avoin. Eco-design-

direktiivin valmistelua ja käyttöönottoa tuetaan seuraavasti: 

- Kutteri-ohjelman osapuolet osallistuvat aktiivisesti biokattiloiden eco-design-direktiivin 

kriteerien valmisteluun AEBIOM:n hallituksen Suomen edustajan (Asko Ojaniemi) kautta. 
- Energialuokituksen käyttöönottoa pyritään edistämään vaatimusten valmistuttua. 

 

 



 

BIOKATTILANEUVONTA SELVITYS   

  37 

 

 

 

Biopolttoaineiden laatustandardit 

- Biokattilalämmittäjien neuvonnassa biopolttoaineiden laatujärjestelmä tehdään tunnetuksi 

polttoainetta ostaville ja myyjille 

 

5.3.3 Muut neuvontaorganisaatiot 

Energiatodistusten laatijat 

Rakennusten energiatodistusten laatijoilla on suorat kontaktit biolämmittäjiin. Laatijoilla on myös 

osaamista erityiseesti lämmitysjärjestelmän mitoituksen ja rakennuksen lämmöntarpeen arviointiin. 

Laatijoiden tietotaidon hyödyntäminen biokattilalämmittäjien neuvonnassa, neuvontamateriaalien jaossa 

ja neuvojakontaktien luonnissa selvitetään ja kehitetään: 

- Kehitetään energiatodistusten laatimisprosessin yhteyteen menettelytavat 

biokattilaneuvonnasta ja vaikutusten seurannasta. 

- Energiatodistusten laatijoille järjestetään koulutusta biokattilateknologiasta ja siihen 

liittyvästä energiatehokkuudesta. 

 

Maatilojen energianeuvojat ja energiakatselmoijat 

Hakkeen, turpeen ja peltobiomassojen käyttöön liittyvä neuvonnan tärkein kohderyhmä ovat 

maatalousyrittäjät ja maataloustaustaiset lämpöyrittäjät. Maatilojen neuvontaorganisaatiolla ja 

energiakatselmoijilla on valmiudet ja kontaktit kohderyhmän neuvontaan. Neuvonta koordinoidaan 

yhteistyössä Kutteri-ohjelman osapuolten kanssa: 

- Aktiivi- ja tuotantonsa lopettaneiden maatilojen asuinrakennuksia koskeva 

biokattilaneuvonta toteutetaan yhteistyössä maatalouden neuvontaorganisaatioiden ja 

energiakatselmoijaverkoston kanssa. 

- Kutteri-ohjelman biokattilaneuvonnan tilannekatsaus sisällytetään Motivan järjestämään 

maatilojen energiakatselmoijakoulutukseen. 

 

Alueelliset energianeuvojat 

Eri osissa maata toimii hankerahoituksen turvin erityyppisiä alueellisia energianeuvontaan erikoistuneita 

organisaatioita. Näitä ovat alueelliset energiatoimistot ja metsäkeskukset, joiden energianeuvojilla on 

osaamista ja tuntemusta erityisesti toimialueensa bioenergian käytöstä. Neuvojat järjestävät informaatio- 

ja koulutustilaisuuksia sekä osallistuvat messuille ja erilaisiin tapahtumiin. Osa tarjoaa puhelin- ja 

sähköpostineuvontaa sekä tietoa omissa verkkopalveluissa ja palvelupisteissä.  

- Alueelliset energianeuvojat verkotetaan ja koulutetaan biokattiloiden 

energiatehokkuusneuvonnan tueksi erikseen sovituissa tilaisuuksissa 
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Öljyalan Palvelukeskus ja Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) 

Lämmitysenergia Yhdistys (LEY) on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on 

mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia. Lämmitysenergia 

Yhdistys omistaa neuvonta- ja koulutuspalveluja tarjoavan sekä julkaisuja myyvän Suomen Lämmitystieto 

Oy:n. 

Yhdistys on perustettu alun perin öljylämmityslaitteiden asennus- ja huoltotoimintaa tekevien yritysten 

järjestöksi. Nykyisin yhdistyksen toimialaa ja tavoitteita on laajennettu aktiivisesti myös muihin 

lämmitysmuotoihin. Yhdistyksen tarkoituksena on lämmitysjärjestelmien asennusten laadun parantaminen 

ja huoltotoiminnan varmistaminen kaikilla lämmitysmuodoilla. Yhdistyksen tavoitteena on vastata tämän 

hetken lämmitysmarkkinoiden vaatimuksiin. Yhdistyksen keskeisiä tavoitteita ovat mm. hybridijärjestelmien 

asennuskulttuurin kehittäminen, vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien käytön edistäminen sekä uusiutuvien 
lämmityspolttoaineiden ja muiden energiamuotojen käytön lisääminen. 

Tekninen suositus pellettilämmitysjärjestelmistä 

 

- LEY tekee Bioenergia ry:lle pellettilämmityksen energiatehokkuuden neuvontaa tukevan 

teknisen suosituksen pellettilämmitysjärjestelmistä.   

 

Lämmönjakojärjestelmän energiatehokkuus 
 

Koska pientalojen lämmönjakojärjestelmät ovat käytettävästä polttoaineesta riippumatta samanlaiset, 

LEY:n meneillään oleva selvitys lämmönjakojärjestelmän kunnostus- ja huoltotoimista palvelee myös 

biopolttoaineilla lämmittäviä pientaloja. Lämmönjakojärjestelmiä koskeva neuvonta ja siihen liittyvät 

suositukset yhtenäistetään koskemaan myös biokattilataloja.  

 

Lämmönjakojärjestelmän teknisten suositusten laadinta toteutetaan seuraavasti: 

- Biopolttoaineilla lämmitettävien pientalojen lämmönjakojärjestelmiä koskeva neuvonta 

tehdään yhteistyössä öljyalan kanssa. 

- Lämmönjakojärjestelmiä koskeva neuvontamateriaali ja suositukset pyritään yhtenäistämään 
biopolttoaineiden erityisvaatimukset huomioon ottaen. 

- Lämmönjakojärjestelmiä koskeva neuvonta perustetaan käynnissä olevan öljyalan projektin 

tuloksiin ja suosituksiin. 

- Lämmönjakojärjestelmiä koskevien tehostamistoimien tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä 

pyritään yhtenäistämään molemmille polttoaineille samanlaiseksi. 

- Neuvonnan työnjaosta ja kustannusten jaosta sovitaan yhdessä.  

 

 

Bioenergia ry:n ja LEY:n välistä yhteistyötä tiivistetään rakennusten energiatehokkuuden neuvonnassa sekä 

vaikutusten seurannassa ja raportoinnissa tätä laajemminkin: 
- LEY osallistuu aktiivisesti biotoimialan Kutteri-energiatehokkuusohjelman toteuttamiseen 

yhteistyössä muiden sopimuskumppaneiden kanssa. 
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5.4 Lämmöntuotantojärjestelmän energiatehokkuutta selvittävät mittaukset käyttökohteissa 

5.4.1 Mittausten tarve ja painopiste 

Energiatehokkuuden kannalta lämmöntuotanto on tärkein tehostamiskohde, koska palamisprosessi 

vaikuttaa ratkaisevasti energiatehokkuuteen ja haitallisten savukaasupäästöjen syntyyn. Palamisprosessiin 

toimintaa kuvaavilla mittauksilla on mahdollista arvioida lämmityslaitteiden toimintaa. Mittausten 

toteuttaminen käyttökohteissa on kuitenkin haastavaa ja niistä saatavan tiedon 

hyödyntämismahdollisuudet vaihtelevat teknologian mukaan. 

Suurin osa luonnonvedolla toimivista pilkekattiloista on panoksittain lämmitettäviä ja sen vuoksi huonosti 

säätyviä. Käyttökohteessa tehtävillä palamisteknisillä mittauksilla ei ole suurta hyötyä energiatehokkuuden 

parantamisen näkökulmasta. Hyötyyn nähden pilkekattiloiden mittauksiin ei ole siten perusteltua panostaa. 

Laitevalmistajan antamien käyttöohjeiden mukaan toimimalla saavutetaan riittävän hyvä toiminta. 

Polttoainetta automaattisesti annostelevien hake-, pelletti- ja turvejärjestelmien palamisen hallinta on 

pilkkeen panospolttoa parempi. Uusimmissa laitteissa on myös palamista ohjaavaa tekniikkaa, jonka 

mittausantureiden toimintakunto on hyvä selvittää säännöllisesti. Tämä on mahdollista varmistaa 

savukaasumittauksin. Samalla voidaan tarkistaa järjestelmien säätöjen oikea toimialue ja ohjauslaitteiden 

toimintakunto, joilla on keskeinen merkitys järjestelmän energiatehokkuudelle.  

Biolämmittäjien neuvontaa tukeva käyttökohteissa tapahtuva mittaustoiminta keskitetään automaattisesti 

toimiviin lämmitysjärjestelmiin. Mittauspalvelua kehitetään aluksi suurehkoissa käyttökohteissa. 

Lämpöyrittäjien hoitamat kiinteistökohteet sopivat hyvin mittaustoiminnan kehittämiseen. Mittaustoiminta 

laajennetaan myöhemmin pientaloihin, mikäli palvelulle on kysyntää.  

 

5.4.2 Palamisprosessin mittausparametrit 

Energiatehokkuuden kannalta keskeisintä on selvittää mittauksin lämmöntuotantolaitteiden toiminta. 

Keskeisin työ on palamiseen liittyvät mittaukset. Mittaukset tehdään kattilan toimiessa normaalissa 

käyttölämpötilassa ja käyttöoloissa.  Kattilan säätöarvojen pysyvyyden ja huoltotiheyden arvioinnin 

kannalta mittaukset on tärkeää tehdä ennen ja jälkeen kattilan ja arinan puhdistuksen. 

Oleelliset palamisprosessia kuvaavat mittausparametrit ovat: 

- savukaasun happipitoisuus, O2 

- savukaasun hiilimonoksidipitoisuus, CO 

- savukaasun lämpötila, oC 

- palamisilman lämpötila, oC  

- savuhormin alipaine, Pa. 

 



 

BIOKATTILANEUVONTA SELVITYS   

  40 

 

 

 

Palamishyötysuhde määritetään saatujen mittaustulosten perusteella. Mitattuja tuloksia verrataan hyvän 

toiminnan tyypillisiin mittausarvoihin ja tehdään tarvittaessa tarpeelliset säätömuutokset. Mittaustulosten 

arvioinnissa otetaan huomioon kohteen koko, varustus ja laitteiden tekninen taso. Tavoitearvot vaihtelevat 

käytetyn biopolttoaineen ja sen laadun sekä lämmitysteknologian mukaan. Polttoaineen 

kosteuspitoisuuden mittauksella on mahdollista saada taustatietoa säätöjen tavoitearvojen arviontiin. 

Mittauksissa käytettävien savukaasuanalysaattoreiden on suositeltavaa sisältää seuraavia ominaisuuksia:  

- O2-mittaus sähkökemiallisella kennolla 

- CO -mittaukset hiilivetykompensoidulla kennolla 

- näytekaasun kuivaus- ja suodatinyksikön oltava riittävän tehokas 

- mittaustulosten tulostus- tai tallennusmahdollisuus 

- laitteiden vuosittainen kalibrointipalvelu laitetoimittajalta. 

 

5.4.3 Biolämmitysjärjestelmän kunnon arviointi 

Savukaasumittausten lisäksi arvioidaan koko lämmitysjärjestelmän yleiskunto. Arvioitavia kohteita ovat 

mm.: 

- Kattilan ja luukkujen lämpöeristysten taso, joka määritetään tarvittaessa 

pintalämpötilamittauksin. 

- Energiavaraajan kunto ja eristystaso, joka määritetään tarvittaessa 

pintalämpötilamittauksin. 

- Kattilan lämmönsiirtopintojen nokisuus, rakenneviat ja puutteet 

- Kattilan luukkujen tiiviys ja kunto 

- Lämmityksen säätölaitteiden toimintakunto 

- Lämmitysverkoston putkiston eristystaso 

- Savuhormin yleiskunto, mitoitus ja kattilan yhdyshormin tiiviys 

- Korvausilman riittävyys 

- Polttoaineen kosteus, tarvittaessa mittaus pikakosteusmittarilla 

 

Mittaustuloksista, havainnoista ja arvioista laaditaan kirjallinen raportti. Tulosten perusteella annetaan 

suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseksi. 

 

5.4.4 Biolämmitysjärjestelmän tiedot biokattilarekisteriä varten 

Biolämmityskattiloista ei ole koko maan kattavaa rekisteriä, josta kävisi ilmi käytössä oleva teknologia. 

Rekisteristä olisi hyötyä biokattilaneuvonnalle ja sen vaikutusten seurannalle ja raportoinnille. Rekisteriin 

tarvittavien tietojen keruu olisi mahdollista toteuttaa esim. nuohoojien avustuksella, koska heillä on 
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säännölliset yhteydet biokattilalämmittäjiin. Rekisterin kerääminen voisi olla mahdollista kehitteillä olevan 

sähköisen mittaustenraportointijärjestelmän kautta. 

Biokattilarekisterin laadintaan tarvittavia tietoja: 

Kiinteistön perustiedot 

- Omistajan yhteystiedot 

- Rakennustyyppi 

- Lämmitettävä tilavuus 

 

Lämmitysjärjestelmän tiedot 

- Kattilan pääpolttoaine 

- Kattilan tyyppi ja merkki 

- Kattilan teho 

- Polttimen tyyppi ja merkki 

- Kattilan valmistusvuosi 

- Energiavaraaja ja sen tilavuus 

- Aurinkokeräin ja sen koko 

- Polttoaineen siirtojärjestelmä 

- Polttoaineen varastointi ja käsittely 

- Tuhkan käsittely 
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6. EHDOTUKSIA SEURANNASTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 

 

6.1 Kerättävät seurantatiedot 

 

Biokattilaneuvonnan vaikutusten todentamiseksi tarvitaan tiedonkeruujärjestelmä, jossa eritellään tehdyt 

toimenpiteet ja niistä saavutetut tulokset. Seuraavassa eritellään tietotarpeita, joita tarvitaan EU:lle 

laadittavien seurantaraporttien perustiedoiksi. Toimenpiteistä kerätyt tiedot kerätään 

ympäristöministeriölle vuosittain. 

 

Vaikutusten arviointia varten tehdään vuosittain 

 

- selvitys erityyppisistä neuvontatoimista ja niiden määristä 

- arvio, kuinka suuri osa neuvontatoimista johtaa biolämmitysjärjestelmän 

energiatehokkuutta parantaviin toimiin 

- erittely tehdyistä tehostamistoimenpiteistä ja niiden määristä 

- arvio tyypillisten tehostamistoimien vaikutuksesta energiatehokkuuteen 

- arvio, kuinka paljon toteutetut toimenpiteet parantavat biolämmitysjärjestelmien 

energiatehokkuutta koko maan tasolla. 

 

Neuvontatoimet eritellään toimenpiteittäin ja raportoidaan ympäristöministeriölle vuosittain: 

 

- yleinen jaettava neuvontamateriaali, jakelumäärä ja jakelukanavat  

- säännöllisesti julkaistava materiaali, jakelumäärä ja jakelukanavat 

- sähköinen neuvontamateriaali ja sen jakelun organisointi 

- organisoidut neuvontatapahtumat, toteutustapa ja osanottajamäärä 

- yksilöllinen käyttökohteissa tapahtuva neuvonta, toteutustapa ja osanottajamäärä 

- puhelin- ja eneuvonta-portaalin kautta tapahtuva neuvonta ja sen määrä 

- alueellisten neuvojien ja muiden asiantuntijoiden osallistuminen 

energiatehokkuusneuvontaan 

- alueellisten neuvojien ja muiden asiantuntijoiden kouluttaminen 

energiatehokkuusneuvontaa varten 

- alueelliset energiatehokkuuden kehittämishankkeet, joilla yhteys biokattiloiden 
energiatehokkuusneuvontaan  

 

Biolämmitystaloissa tehdyt tehostamistoimenpiteet ja niiden lukumäärä eritellään ja raportoidaan 

vuosittain: 

 

- laitteistohuollot sekä niiden yhteydessä tehdyt mittaukset ja energiatehokkuusneuvonta 

- lämmitysjärjestelmän kunnostusehdotukset 

- suunnitellut lämmitysjärjestelmän kunnostukset 

- toteutetut lämmitysjärjestelmän kunnostukset 

- kattiloiden vaihdot 
- poltinten vaihdot 

- energiavaraajien kunnostukset 
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- säädinten uusimiset 

- muut kunnostukset (pumput, venttiilit, säätimet, putkiston eristäminen, 

lämmönjakolaitteet) 

- energiavaraajien ja aurinkokeräinten asennukset biokattilajärjestelmiin 

- polttoaineen laadun muutokset ja varastoinnin parannukset 

 

 

Biokattilajärjestelmien kokonaismyyntimäärät uudisrakennus- ja kunnostuskohteittain selvitetään 

vuosittain. Biokattilajärjestelmät eritellään teknologioittain ja teholuokittain.  
Tiedot kerätään seuraavista tuoteryhmistä: 

- pilkekattilat (alapalo, yläpalo, käänteispalo, öljy-puu-kaksoispesä, pilke-pelletti-yhdistelmä) 

- hakekattilat ja –polttimet 

- pellettikattilat ja -polttimet, vesikiertoiset pellettitakat, pellettien valmisvarastot 

- energiavaraajat 

- aurinkolämpöjärjestelmät biokattilan yhteydessä 

- pienitehoiset biolämpökeskukset (alle 1 MW) 

 

6.2 Seurantatietojen keruun ja raportoinnin organisointi 

 

Energiatehokkuuden neuvontatoimien vaikutuksista raportoidaan EU:lle kolmen vuoden välein. Valtiovallan 

puolesta raportoija on ympäristöministeriö. Neuvonnan vaikutukset arvioidaan Kutteri-ohjelman 

johtoryhmän valvomana EU:n seuranta- ja raportointijärjestelmän vaatimukset huomioon ottaen. 

 

Vaikutusten arviointia varten tarvittavien seurantatietojen keruun organisoinnista ja toteutuksesta vastaa 
Bioenergia ry. Tiedon lvi-urakointiliikkeiden biokattilarakennuksissa toteuttamista 

energiatehostustoimenpiteistä ja biolämmityslaitteiden myyntimääristä keräävät Bioenergia ry ja 

Lämmitysenergia Yhdistys ry yhteistyössä 

 

Tiedot kerätään otoksena LEY:n jäsenyrityksiltä ja muilta alan asennusliikkeiltä. Otosyritysten toteuttamien 

huoltotoimenpiteiden ja neuvonnan määrät laajennetaan tilastollisesti koskemaan koko maan 

biolämmitystaloja. Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi laitteiden uusimisvolyymi tarkistetaan 

laitevalmistajien ja maahantuojien myyntitietojen perusteella.  

 

Soveltuvin osin tietoja täydennetään, tarkistetaan ja verrataan julkisista lähteistä saataviin tutkimus- ja 

rekisteritietoihin. Tilastokeskus rekisteröi järjestelmällisesti mm. uudisrakennusten päälämmitystavat 

rakennuslupien perusteella. Metsäntutkimuslaitos (Metla) tilastoi ja selvittää eri biopolttoaineiden 

käyttömääriä. Näitä tietoja käytetään taustatietoina energialähteiden muutosten arvioineissa. 

 

Rakennustutkimus RTS Oy kerää vuosittain pientaloilta rakentamiseen liittyviä tietoja ja pientalojen 

omistajien mielipiteitä rakentamiseen liittyvästä käyttäytymisestä ja suunnitelmista. Kyselyt sisältävät myös 

lämmitykseen liittyviä tietoja muun muassa lämmitystapojen valinnoista sekä muutoksista 

kunnostuskohteissa. RTS Oy:n kyselytutkimukset ovat yleensä eri yritysten yhteisesti maksamia, eivätkä 

yksityiskohtaiset tulokset ole siten julkisia. 
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Seurantatietojen keruun tehostamiseksi selvitetään Rakennustutkimus RTS Oy:n mahdollisuudet kehittää 

pientalojen kyselyä palvelemaan energiatehokkuuden neuvonnan seurantaa ja raportointia. 

 

Biolämmityssektorilla tapahtuvien muutosten arvioimiseksi tietoja täydennetään otokseen perustuvilla 

kyselytutkimuksilla. Tutkimuksissa pyritään hyödyntämään Kutteri-sopimuksen allekirjoittaneiden 

oppilaitosten opiskelijaresursseja. 

 

Eri toimenpiteiden yksikkövaikutukset pyritään arvioimaan olemassa olevan tiedon ja kokemuksen 

perusteella. Puutteellisten ja epätarkkojen tietojen luotettavuuden varmistamiseksi yksikkövaikutuksista 

tehdään tarvittaessa erillisselvityksiä käytössä olevien resurssien rajoissa. 

 

Nuohousalan Keskusliitto ry on kehittämässä koko maahan yhtenäistä asiakasrekisteriä. Tavoitteena on, 

että tiedot on mahdollista siirtää sähköisesti eri osista maata keskitetysti samaan järjestelmään. 

Järjestelmän on vielä kehitysvaiheessa ja sitä on tarkoitus kokeilla aluksi suppealla alueella vapaaehtoisin 

voimin.  

 

Yhteistyössä Nuohousalan Keskusliiton kanssa nuohoojien asiakasrekisteriä pyritään kehittämään resurssien 

rajoissa siten, että se palvelisi biokattiloiden valtakunnallisen kattilarekisterin laadintaa sekä 

energianeuvonnan vaikutusten seurantaa ja raportointia. Selvityksen kohdassa 5.4.4 (s. 40-41) on esitetty 

ehdotus rekisteriin kerättävistä tiedoista. 

 

6.3 Neuvontavaikutusten raportointi EU:lle 

 

Bioenergia ry laatii vuosiraportin ympäristöministeriölle Kutteri-sopimuksen johtoryhmän ohjauksessa. 

Kolmen vuoden välein EU:lle laadittavan yhteenvetoraportin kokoavat ympäristöministeriölle yhteistyössä 

Bioenergia ry ja Motiva Oy. Yhteenvetoraportti koostetaan vuosiraporttien pohjalta. Yhteenvetoraportin 

tietoja ja muotoja tarkennetaan, kun ympäristöministeriön Optiplan Oy:ltä tilaama selvitys 

lämmitysjärjestelmien pakollisten tarkastusten ja vaihtoehtoisen menettelyn vastaavuudesta valmistuu 

heinäkuussa 2013. 

 

Ympäristöministeriön raportti EU:lle sisältää biokattiloiden ohella öljy- ja kaasukattiloiden käyttäjien 

neuvontatulokset. Bioenergiatoimialan yhteenvetoraportin tiedot pyritään yhtenäistämään öljy- ja 

kaasualan tietojen kanssa yhteisessä ympäristöministeriön kokoon kutsumassa toimitusneuvottelussa.  
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7. YHTEENVETO 

Selvitys käsittelee EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) asettamia vaatimuksia 

lämmityskattiloiden energiatehokkuuden parantamiseksi. EPBD edellyttää jäsenvaltioita luomaan 

kansallisen toimintajärjestelmän lämmityskattiloiden energiatehokkuuden varmistamiseksi. Sen tulee 

perustua joko säännöllisiin lämmityskattilatarkastuksiin käyttökohteissa tai vapaaehtoiseen rakennusten 

omistajien neuvontapalveluun.  Eduskunnan päätöksen mukaisesti Suomi toteuttaa direktiivin vaatimukset 

vapaaehtoisella neuvontamenettelyllä. 

 

Tässä selvityksessä tehdään ehdotuksia toimenpiteistä biokattiloiden energiatehokkuusneuvonnan 

aloittamiseksi sekä arvioidaan toimenpiteiden kohdentamista energia- ja kustannustehokkuuden 
näkökulmasta.  Selvitystä käytetään biokattilalämmittäjien energiatehokkuuden neuvontaan tarkoitetun 

toimintaohjelman suunnittelun pohjana. 

 

Biolämmittäjien neuvonta perustetaan ympäristöministeriön ja bioenergia-alan toimijoiden väliseen 

sopimukseen, jossa sovitaan bioenergiakattiloiden energiatehokkuutta edistävän Kutteri-ohjelmasta. 

Ohjelma on määräaikainen ja sitä tarkistetaan kolmen vuoden välein. Ohjelman tarkistusväli rytmitetään 

EU:lle tehtävän raportoinnin mukaan.  

Neuvonnassa pyritään hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevaa tietoa, valmiita tiedonvälityskanavia ja  

sekä alueellisia bioenergian käyttöä edistäviä hankkeita. Neuvonta vaatii siten laajaa yhteistyötä 

bioenergiatoimialan organisaatioiden välillä sekä verkottumista myös muilla energiatoimialoilla toimivien 

kuten öljyalan kanssa yhteistyötä tekevien lvi-yritysten kanssa. 

 

Biokattilalämmittäjien tärkeimpänä sähköisenä palvelu- ja viestintäkeskuksena käytetään kuluttajien 

energianeuvontaan kehitettyä  eneuvonta -portaalia, jota kehitetään biolämmittäjien 

energiatehokkuusneuvontaa varten. 

 

Neuvonnan vaikuttavuuspotentiaalin hyödyntämiseksi biokattilaneuvonta kohdistetaan alkuvaiheessa 

pientalojen lämmitysneuvontaan. Neuvonnassa keskitytään pilkekattiloiden energiatehokkuuden 

parantamiseen. Teknologioista vanhentuneen kaksoispesäkattiloiden ja ilman energiavaraajaa 

lämmitettävän kattilakannan uudistamista pyritään vauhdittamaan.  

 

Energiavaraajan asentamista kaikkien pilkekattiloiden yhteyteen suositellaan sekä kunnostus- että 

uudisrakentamiskohteissa.  Aurinkoenergian käyttöä kesällä käyttöveden lämmityksessä pyritään 

edistämään erityisesti ympäristöhaittoja aiheuttavan kattilatekniikan kanssa.  

 

Polttoainekaupassa suositellaan biopolttoaineiden eurooppalaisten tuotestandardien käyttöä polttoaineen 

laadusta sovittaessa. Omatoimisesti polttoainetta hankkivien neuvonnassa korostetaan polttoaineen 

kosteuden merkitystä biokattilan energiatehokkuudelle ja savukaasupäästöjen synnylle. Polttoaineen 

laadun varmistamiseksi neuvonnassa painotetaan polttoaineen tehokkaita kuivaus- ja 

varastointimenetelmiä. Kattilan puhdistus- ja huoltotoimien tekemisen tärkeyttä energiatehokkuuden 

ylläpitämiskeinona korostetaan. 
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Biolämmittäjien neuvontaa tukeva käyttökohteissa tapahtuva mittaustoiminta keskitetään automaattisesti 

toimiviin lämmitysjärjestelmiin. Mittauspalvelua kehitetään aluksi suurehkoissa lämpöyrittäjien hoitamissa 

käyttökohteissa. Biojärjestelmien energiatehokuutta palveleva mittaustoiminta laajennetaan myöhemmin 

pientaloihin, mikäli palvelulle on kysyntää.  

Biokattilaneuvonnan vaikutusten arvioimiseksi laaditaan tiedonkeruujärjestelmä, jossa eritellään tehdyt 

toimenpiteet ja niistä saavutetut tulokset. Tiedot kerätään vuosittain yhteistyössä bioenergiatoimialan ja 

alueellisten neuvontaorganisaatioiden kanssa. Tiedot toimitetaan ympäristöministeriölle EU:lle kolmen 

vuoden välein koostettavaa seurantaraporttia varten. 
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Liitetaulukko 1. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten pilkekattiloiden vuosihyötysuhde suorassa ja 
varaavassa lämmityksessä kattilatyypeittäin. 

     

Pilkelämmitys Vanha kattila Nykyaikainen kattila 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Kattilatyyppi Hyötysuhde, %   

Kaksoispesäkattila 40 60 45 70 

Yläpalokattila 45 65 50 70 

Alapalokattila 50 70 60 80 

Käänteispalokattila 55 75 65 85 

Etupesä ja kattila 50 70 55 75 

 

 
Liitetaulukko 2. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten pellettijärjestelmien vuosihyötysuhde suorassa ja 
varaavassa lämmityksessä 

     

Pellettilämmitys Vanha teknologia Nykyaikainen teknologia 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Laitetyyppi Hyötysuhde, %   

Hakepoltin ja kattila 65 70 75 80 

Pellettipoltin ja kattila 70 75 80 85 

Integroitu pellettikattila 75 80 85 90 

 

 
Liitetaulukko 3. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten hakejärjestelmien vuosihyötysuhde suorassa ja 
varaavassa lämmityksessä 

     

Hakelämmitys Vanha teknologia Nykyaikainen teknologia 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Laitetyyppi Hyötysuhde, %    

Alapalokattila 60 70 65 75 

Hakepoltin ja kattila 65 75 75 85 

Hake-etupesä ja kattila 55 65 65 75 
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Liitetaulukko 4. Arvio vuosihyötysuhteen muutoksesta vaihdettaessa vanha pilkekattila nykyaikaiseen 

kattilaan kattilatyypin mukaan. 

Pilkelämmitys Nykyaikainen kattila    

 Kaksoispesä- 

kattila 

Yläpalo- 

kattila 

Alapalo- 

kattila 

Käänteispalo- 

kattila 

Etupesä 

ja kattila 

Vanha kattila Hyötysuhteen muutos, %-yksikköä   

Kaksoispesäkattila 5 10 20 25 15 

Yläpalokattila 0 5 15 20 10 

Alapalokattila -5 0 10 15 5 

Käänteispalokattila -10 -5 5 10 0 

Etupesä ja kattila -5 0 10 15 5 

 

Liitetaulukko 5. Arvio vuosihyötysuhteen muutoksesta vaihdettaessa vanha pellettilämmitysteknologia 

nykyaikaiseen laitetyypin mukaan. 

 

Liitetaulukko 6. Arvio vuosihyötysuhteen muutoksesta vaihdettaessa vanha hakelämmitysteknologia 

nykyaikaiseen laitetyypin mukaan. 

Hakelämmitys Nykyaikainen teknologia     

 Alapalokattila Hakepoltin ja 

kattila 

Hake-etupesä 

ja kattila 

Hakepoltin Hake-

etupesä 

Poltin-

kattila 

Vanha teknologia Hyötysuhteen parannus, %-yksikköä    

Alapalokattila 5 15 5 10 0  

Hakepoltin ja kattila 0 10 0 5 -5 5 

Hake-etupesä ja kattila 10 20 10 10 5 5 

 

  

Pellettilämmitys Nykyaikainen poltin ja kattila     

 Hakepoltin  

ja kattila 

Pellettipoltin  

ja kattila 

Integroitu 

pellettikattila 

Hakepoltin Pelletti-

poltin 

Poltin-

kattila 

Vanha poltin ja kattila Hyötysuhteen parannus, %-yksikköä    

Hakepoltin ja kattila 10 15 20           5 10        5 
Pellettipoltin ja kattila 5 10 15           0 5 5 

Integroitu pellettikattila 0 5 10    
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Liitetaulukko 7. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten pilkekattiloiden polttoaineen kulutus suorassa 
ja varaavassa lämmityksessä. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

     

Pilkelämmitys Vanha kattila Nykyaikainen kattila 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Kattilatyyppi Pilkkeen kulutus, kWh/v   

Kaksoispesäkattila 50000 33333 44444 28571 

Yläpalokattila 44444 30769 40000 28571 

Alapalokattila 40000 28571 33333 25000 

Käänteispalokattila 36364 26667 30769 23529 

Etupesä ja kattila 40000 28571 36364 26667 

    

 

 

Liitetaulukko 8. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten pellettijärjestelmien polttoaineen kulutus suorassa 
ja varaavassa lämmityksessä. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

     

Pellettilämmitys Vanha teknologia Nykyaikainen teknologia 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Laitetyyppi Pelletin kulutus, kWh/v   

Hakepoltin ja kattila 30769 28571 26667 25000 

Pellettipoltin ja kattila 28571 26667 25000 23529 

Integroitu pellettikattila 26667 25000 23529 22222 

     

 

 

Liitetaulukko 9. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten hakejärjestelmien polttoaineen kulutus suorassa ja 
varaavassa lämmityksessä. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 

     

Hakelämmitys Vanha teknologia Nykyaikainen teknologia 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Laitetyyppi Hakkeen kulutus, kWh/v   

Alapalokattila 33333 28571 30769 26667 

Hakepoltin ja kattila 30769 26667 26667 23529 

Hake-etupesä ja kattila 36364 30769 30769 26667 
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Liitetaulukko 10. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten pilkekattiloiden polttoainekustannus 
ostopilkkeellä suorassa ja varaavassa lämmityksessä. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 
Ostopilkkeen hinta on 5 snt/kWh. 

     

Pilkelämmitys Vanha kattila Nykyaikainen kattila 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Kattilatyyppi Polttoainekustannus, €/v   

Kaksoispesäkattila 2500 1667 2222 1429 

Yläpalokattila 2222 1538 2000 1429 

Alapalokattila 2000 1429 1667 1250 

Käänteispalokattila 1818 1333 1538 1176 

Etupesä ja kattila 2000 1429 1818 1333 

    

     

 

Liitetaulukko 11. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten pellettijärjestelmien polttoainekustannus 
ostopelletillä suorassa ja varaavassa lämmityksessä. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 
Ostopelletin hinta on 5 snt/kWh. 

     

Pellettilämmitys Vanha teknologia Nykyaikainen teknologia 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Laitetyyppi Polttoainekustannus, €/v   

Hakepoltin ja kattila 1538 1429 1333 1250 

Pellettipoltin ja kattila 1429 1333 1250 1176 

Integroitu pellettikattila 1333 1250 1176 1111 

     

     

 

 

Liitetaulukko 12. Pientalon vanhojen ja nykyaikaisten hakejärjestelmien polttoainekustannus 
ostohakkeella suorassa ja varaavassa lämmityksessä. Lämmöntarve on 20 000 kWh vuodessa. 
Ostohakkeen hinta on 3 snt/kWh. 

     

Hakelämmitys Vanha teknologia Nykyaikainen teknologia 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Laitetyyppi Polttoainekustannus, €/v   

Alapalokattila 1033 886 954 827 

Hakepoltin ja kattila 954 827 827 729 

Hake-etupesä ja kattila 1127 954 954 827 
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Liitetaulukko 13. Pientalon pilkekattiloiden hintataso vuonna 
2013. 

    

Pilkelämmitys Hinta   

 €   

Kaksoispesäkattila 4500   

Yläpalokattila 3000   

Alapalokattila 4500   

Käänteispalokattila 5000   

Pilke-etupesä 3500   

Etupesä ja kattila 6500   

 

Liitetaulukko 14. Pientalon pellettijärjestelmien hintataso vuonna 2013. 

     

Pellettilämmitys Hinta    

 €    

Pellettipoltin 2500    

Hakepoltin 3500    

Poltinkattila 4000    

Integroitu pellettikattila 10000    

Pellettipoltin ja kattila 6500    

Hakepoltin ja kattila 7500    

Pellettisiilo 2000    

 

Liitetaulukko 15. Pientalon hakejärjestelmien hintataso vuonna 
2013. 

    

Hakelämmitys Hinta   

 €   

Hakepoltin 3500   

Poltinkattila 4000   

Hakepoltin ja kattila 7500   
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Liitetaulukko 16. Tavallisen ja hybridivaraajan hintataso varaajan tilavuuden mukaan. 

    

Varaajan tilavuus Tavallinen varaaja Hybridivaraaja  

litraa € €  

300 1500 2000  

500 1600 2500  

750 1700 2800  

1000 1900 3700  

1500 2100 4500  

2000 2400 4800  

2500 2600   

3000 2700   

4000 4400   

 

Liitetaulukko 17. Pilkkeen kulutus kesäajan käyttöveden lämmityksessä. Käyttöveden lämmityksen 
energiantarve kesäajalta 2 000 kWh. 

     

Pilkelämmitys Vanha kattila Nykyaikainen kattila 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Kattilatyyppi Pilkkeen kulutus, kWh/v   

Kaksoispesäkattila 5000 3333 4444 2857 

Yläpalokattila 4444 3077 4000 2857 

Alapalokattila 4000 2857 3333 2500 

Käänteispalokattila 3636 2667 3077 2353 

Etupesä ja kattila 4000 2857 3636 2667 

    

 

Liitetaulukko 18. Polttoainekustannus ostopilkkeellä kesäajan käyttöveden lämmityksessä. Lämpimän 
käyttöveden energiantarve 2 000 kWh. Ostopilkkeen hinta 5 snt/kWh 

     

Pilkelämmitys Vanha kattila Nykyaikainen kattila 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Kattilatyyppi Polttoainekustannus, €/v   

Kaksoispesäkattila 250 167 222 143 

Yläpalokattila 222 154 200 143 

Alapalokattila 200 143 167 125 

Käänteispalokattila 182 133 154 118 

Etupesä ja kattila 200 143 182 133 
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Liitetaulukko 19. Aurinkolämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika kesäajan käyttöveden lämmityksessä 
ostopilkkeellä. Lämpimän käyttöveden energiantarve kesäajaltta  2 000 kWh. 
Aurinkokeräimen hintana on käytetty 3 000 € ja energiavaraajan 3 000 €. Ostopilkkeen hintana 
käytetty 5 snt/kWh. 

     

Pilkelämmitys Vanha kattila Nykyaikainen kattila 

 Suora lämmitys Varaava lämmitys Suora lämmitys Varaava lämmitys 

Kattilatyyppi Takaisinmaksuaika, v   

Kaksoispesäkattila 7 18 8 21 

Yläpalokattila 8 20 12 21 

Alapalokattila 9 21 16 24 

Käänteispalokattila 11 23 18 26 

Etupesä ja kattila 9 21 14 23 

    

     

     

     

 


