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Mitä tarkoitetaan ”pienenergiakohteella” hankkeessamme? 
 

 Ko. kiinteistöt sijaitsevat taajamien ulkopuolella ja niitä ei ole 
mahdollista liittää paikallisen lämpöyhtiön kaukolämpöverkkoon 
(esim. Rajanylityspaikat, Vankilat, PV:n varikot). 

 Tyypillinen yhden kohteen vuosienergiankulutus vaihtelee 200 – 
2500 MWh:n välillä. 

 Pienenergiakohteissa fossiilinen polttoaine korvataan pääosin 
uusiutuvalla energialla. 

 Oma lämmöntuotanto korvataan hankkimalla rakennusten 
tarvitsema lämpöenergia palveluna. 

 Lämpöenergian laadulle ja toimitusvarmuudelle asetetaan 
minimivaatimuksia. Tuotantoteknologiaa ei rajoiteta.  
 

PIENENERGIAKOHTEIDEN KILPAILUTUS 2013 - 2015 
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Palvelun hankinnan toteutus 
 Kilpailutus käydään/käytiin kaksivaiheisella kilpailullisella 

neuvottelumenettelyllä. 
– Ennakkoilmoitus Hilmassa 
– Hankintailmoitus Hilmassa 
– Palvelun tarjoajien haastattelut ja valinnat 
– Kohdekortit 
– Kohdekäynnit 
– Tarjouspyynnön ja sopimuksen laadinta yhteistyössä (tarjoajat ja 

tilaaja) 

 Kilpailutuksessa Suomi jaetaan kolmeen osaan. Tällä haetaan 
mittakaavaetua hankittavaan palveluun. 

– Suuremmat volyymit  edullisemmat hinnat 
– Palvelun toimittajan mittakaavaedut laitehankinnoissa 
– Riskienhallinta (liiketoiminnan hajautus) 
– Hankinnan kiinnostavuus (vakavaraiset yhtiöt tai konsortiot) 
– Toimittajuudenhallinta (1 kumppani vs. 12) 
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PIENENERGIAKOHTEIDEN KILPAILUTUS 2013 - 2015 
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Ensimmäinen kilpailutus on käyty 
Itä-Suomen alueella  10/13 – 6 /14 

• Itä-Suomen hankintaan kuuluu 12 yksittäistä 
kohdetta + 3 optiota, joiden yhteenlaskettu 
vuosittainen lämpöenergian tarve on n. 8 GWh).  

• Yksittäisiä kilpailutuksessa olevia kohteita on 
mukana monilta eri hallinnonaloilta 
(kilpailutetaan sama palvelu monelle eri 
asiakasryhmälle vuokramallista riippumatta). 
 

• Palvelun hankkijana on kaksi erillistä 
hankintayksikköä (Senaatti-kiinteistöt ja 
Puolustushallinnon rakennuslaitos). 
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PIENENERGIAKOHTEIDEN KILPAILUTUKSEN TULOKSET 
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• Hankittava lämpöenergia tuotetaan pääsääntöisesti pelletillä, joka 

osoittautui kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi tällä hetkellä. 
 

• Hankittavan energian keskihinta tarjoushetkellä asettui noin 76 €/MWh, 
alv 0% paikkeille sisältäen perusmaksun, joka on enintään 30% 
kokonaishinnasta. 
 

• Jokaisen kohteen lämmönhinta on määritelty kohdekohtaisesti (ei 
subventointia eri asiakkuuksien välillä). 
 

• Laskennallinen vuosisäästö verrattuna nykyisiin lämmityskustannuksiin 
on noin 210 000 €/v.  
 

• Prosenteilla mitattuna säästö on noin 29%. 
 

• Sopimuskauden aikainen säästö on nykyhinnoilla mitattuna noin 2,5 M€. 
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SOPIMUSTEN KESKEINEN SISÄLTÖ  

 Sopimusaika on 12 vuotta + optio (aloitus viimeistään 1.1.2016) 
 Lämmönmyyjä investoi ja rakennuttaa uudet 

lämmitysjärjestelmät joko erilliseen konttiin tai olemassa oleviin 
tiloihin. 

 Lämmöntoimituksen rajapinta on pääsääntöisesti lämpökontissa 
olevalla lämmönsiirtimellä -> alueverkko kiinteistön vastuulla, jos 
ei muuta erikseen sovita. 

 Ostaja myy lämmöntoimittajalle tarvittavan sähkön ja veden (ei 
omia liittymiä). 

 Energian hinta (70% kokonaishinnasta) on sidottu ainoastaan 
pääpolttoaineen hintaan (Pelletti, PIX Pellet Nordic). 

 Uusiutuvan energian osuus kokonaistuotannosta on yli 98% 
(vaatimus vähintään 70%) 
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