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1. Selvityksen tausta ja toteutus 

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) 
• Energiaratkaisujen kannattavuutta arvioidaan perinteisesti laskelmilla, joilla 

määritetään investoinnin tuotto ja/tai takaisinmaksuaika vain ja ainoastaan investoivan 
yhtiön (esim. lämpöyrittäjä) kannalta 

• Tässä selvityksessä tarkastelua on laajennettu ottamaan huomioon vaikutukset kunta- 
ja kansantalouteen huomioimalla mm. työllisyys-, vero- ja kauppatasevaikutusten 
kautta 

• Selvityksen tulokset perustuvat kahteen tapaustutkimukseen, jotka ovat: 

1. Suunnitteilla oleva Tampereen Kämmenniemen lämpökeskus, jonka lämpöteho tulee olemaan 1-1,5 
MW 

2. Lapinjärven kirkonkylän kaukolämpölaitos, jonka lämpöteho on 2 MW. Laitoksen omistaa Lapinjärven 
Lämpö Oy ja operoinnista vastaa Lapinjärven energiaosuuskunta 

• Laskelmat on tehty valituista kahdesta kohteesta siten, että lämpöyrittäjyyden (metsähakkeella 
tuotetun lämmön) vaikutuksia verrataan vaihtoehtoiseen fossiilisilla tuontipolttoaineilla (kevyt 
polttoöljy) toteutettuun lämmöntuotantoon 
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Selvityksen tausta ja toteutus (2/2) 
• Laskenta toteutettiin kassavirtapohjaista lähestymistapaa hyödyntäen tarkastelemalla 

vaikutuksia lämpöyrittäjälle, kotitalouksille, kunnille ja valtiolle 
• Kunnalla tarkoitetaan tuloksien esittelyn yhteydessä lämpökeskuksen kotikuntaa ja lähikuntia 

• Selvityksen tarkastelujakso on 20 vuotta 
• Kaikki kassavirrat ja vaikutukset on jaettu tasan tarkastelujakson vuosille (esim. laitoksen rakentamisen 

aikainen työllisyys on jaettu 20 vuodelle) 

• Selvityksen lähtötietoina käytettiin julkisia lähteitä sekä tapausesimerkkien 
yhteyshenkilöiltä* saatuja tietoja 

• Laskelmiin liittyvät lähtötiedot ja -oletukset sekä laskentaperiaatteet on dokumentoitu 
liitteessä 1 

• Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy 
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* Kämmenniemi: Pertti Koivisto 
* Lapinjärvi: Hannu Niemi, Esa Kekki, Jouko Toropainen 

2. Tapausesimerkkien kuvaus 
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Tapaus 1: Kämmenniemen hakelämpökeskus 
• Tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tapaa tuottaa kunnan kiinteistöjen tarvitsema lämpö. Vaihtoehdot ovat: 

• Kunnan öljylämpökeskus (nykytila) 

• Lämpöyrittäjän hakelämpökeskus 

• Lämpöverkkoon liitettyjä kiinteistöjä ovat tällä hetkellä koulu, päiväkoti ja rivitaloryhmä 

• Suunnitteilla olevan hakelämpökeskuksen verkkoon on suunniteltu liitettäväksi yllä  
mainittujen kiinteistöjen lisäksi myös muita kiinteistöjä 

• Lämmön tarve tarkastelluissa kiinteistöissä on yhteensä noin 2 500 MWh/v 

• Kunnan kiinteistöjen lämmöntarve noin 1 500 MWh/v  
(60 % kokonaistarpeesta) 

• Yksityisen kiinteistöjen (yritykset) lämmöntarve noin 1 000 MWh/v  
(40 % kokonaistarpeesta) 

• Nykyisen öljylämpökeskuksen ja lämpöverkon operoinnista vastaa Tampereen  
kaupunki, joka myös omistaa laitoksen ja verkon 

• Suunnitteilla olevan hakelämpölaitoksen operoinnista vastaa lämpöyrittäjä, joka  
myös omistaa laitoksen 

• Lämpölaitoksessa käytetty metsähake tulee lämpöyrittäjän omasta metsästä,  
ts. erillistä polttoainetoimittajaa ei ole 

• Nykyisiä öljykattiloita voidaan käyttää huipputehon tuotantoon ja hakelämpölaitoksen varakattiloina 

• Lämmön myyntihinnan oletetaan olevan saman suuruinen kunnalle ja yksityisille kiinteistönomistajille 

7 

Kuva: Kämmenniemen Omakotiyhdistys ry 

Tapaus 2: Lapinjärven kirkonkylän 
hakelämpölaitos 
• Tarkastellaan kahta vaihtoehtoista tapaa tuottaa kunnan ja yksityisten kiinteistöjen tarvitsema lämpö. 

Vaihtoehdot ovat: 

• Kiinteistökohtaiset öljylämmityskattilat 

• Lämpöyrittäjän hakelämpölaitos 

• Lämmön tarve tarkastelluissa kiinteistöissä on yhteensä noin       
4 900 MWh/v 

• Kunnan kiinteistöjen lämmöntarve noin 3 400 MWh/v  
(70 % kokonaistarpeesta) 

• Yksityisen kiinteistöjen lämmöntarve noin 1 500 MWh/v  
(30 % kokonaistarpeesta) 

• Kiinteistökohtaisten öljykattiloiden operoinnista vastaa kiinteistön 
 omistaja (kunta tai yksityinen), joka myös omistaa laitteiston 

• Hakelämpölaitoksen ja lämpöverkon operoinnista vastaa  
lämpöyrittäjä, joka myös omistaa sekä laitoksen että verkon* 

• Lämpölaitoksessa käytetty metsähake tulee lämpöyrittäjän omasta  
metsästä, ts. erillistä polttoainetoimittajaa ei ole 

• Lämpöyrittäjän lämmön myyntihinta on saman suuruinen kunnalle  
ja yksityisille kiinteistönomistajille 
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* Tässä on tehty yksinkertaistettu oletus omistuksesta. Todellisuudessa laitoksen ja lämpöverkon 
omistaa Lapinjärven Lämpö Oy (kunnan liikelaitos) ja operoinnista vastaa Lapinjärven 
energiaosuuskunta. Tarkastelussa lämpöyrittäjällä tarkoitetaan siis näitä molempia toimijoita. 

Kuva: Lapinjärven Lämpö Oy 
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3. Tulokset 

Tapaus 1: Kämmenniemen hakelämpökeskus 

Lämpöyrittäjän tuotto 

• Lämmön hinnoittelulla on merkittävä vaikutus lämpöyrittäjän tuottoon 

• Myymällä lämpöä kunnalle ja yksityisille kiinteistönomistajille noin 30 % alle 
nykyisen öljykattilan tuotantokustannuksen, syntyy lämpöyrittäjälle 33 000 
euron vuotuinen tuotto 
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Vaikutukset yksityisille kiinteistön omistajille 
(yritykset) 
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• Yksityisten kiinteistönomistajien 
lämmityskustannukset alenevat 
selvästi vaihdettaessa 
lämmitysmuotoa 

• Vuotuinen yritysten 
kokonaissäästö on 
36 000 euroa 
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• Yhteisöverot ja tuloverot 
kasvavat nykytilanteeseen 
verrattuna.  

• Verojen vaikutus on 14 % 
kokonaisuudesta, suurempi 
vaikutus lämmön alemmalla 
hankintahinnalla 

• Kuntatalous paranisi tehdyillä 
laskentaoletuksilla 63 000 
euroa vuodessa 
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Vaikutus valtiontalouteen 
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• Valmisteverotulojen 
väheneminen sekä 
investointituki heikentävät 
valtion taloutta 

• Pääomaverojen, 
yhteisöverojen ja tuloverojen 
lisääntyminen ei riitä 
kompensoimaan 
heikkenemistä, vaan valtio 
menettää nykytilanteeseen 
verrattuna tuloja 30 000 
euroa vuodessa 
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• Laitoksen rakentaminen* lisää 
suoria työllisyysvaikutuksia 
eniten, mutta myös laitoksen 
käyttö- ja kunnossapito sekä 
polttoaineketju työllistävät 
enemmän kuin nykytilanteessa 

• Öljylämpökeskuksen 
korvaaminen 
hakelämpökeskuksella 
kasvattaa työllisyyttä 1,3 htv 

* Laitoksen rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset on jaettu 
koko tarkastelujaksolle (20 htv / 20 v = 1 htv/v). 
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Vaikutus Suomen kauppataseeseen 
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• Polttoöljyn tuonnin 
väheneminen parantaa 
kauppatasetta yli 160 000 
euroa vuodessa 

• Teknologian/laitteiden ostot 
heikentävät kauppatasetta 
hiukan 

• Yhteensä kauppatase 
paranee 158 000 euroa 
vuodessa 
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Lämpöyrittäjän tuotto 

• Lämmön hinnoittelulla on merkittävä vaikutus lämpöyrittäjän tuottoon 

• Nykyisen mukaisella lämmön hinnoittelulla* lämpöyrittäjälle syntyy   33 000 
euron vuotuinen tuotto 
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* Lämmön hinta on samansuuruinen kunnalle ja kotitalouksille. Hinta 
on noin 60 €/MWh (alv 0 %), kun otetaan huomioon liittymismaksut. 
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• Kotitalouksien 
lämmityskustannukset alenevat 
selvästi vaihdettaessa 
lämmitysmuotoa 

• Vuotuinen kotitalouksien 
kokonaissäästö on 
90 000 euroa* 
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Vaikutus kuntatalouteen 
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• Valmiste- ja arvonlisäverotulojen 
väheneminen sekä 
investointituki heikentävät 
valtion taloutta 

• Pääomaverojen, yhteisöverojen 
ja tuloverojen lisääntyminen ei 
riitä kompensoimaan 
heikkenemistä, vaan valtio 
menettää nykytilanteeseen 
verrattuna tuloja 93 000 euroa 
vuodessa 
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Vaikutus työllisyyteen 
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• Laitoksen rakentaminen* lisää 
suoria työllisyysvaikutuksia 
eniten, mutta myös laitoksen 
käyttö- ja kunnossapito sekä 
polttoaineketju työllistävät 
selvästi enemmän kuin 
nykytilanteessa 

• Kiinteistökohtaisten 
öljykattiloiden korvaaminen 
hakelämpökeskuksella 
kasvattaa työllisyyttä 2,5 htv 

* Laitoksen rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset on jaettu 
koko tarkastelujaksolle (35 htv / 20 v = 1,75 htv/v). 
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• Polttoöljyn tuonnin 
väheneminen parantaa 
kauppatasetta noin 320 000 
euroa vuodessa 

• Teknologian/laitteiden ostot 
heikentävät kauppatasetta 8 
000 euroa 

• Yhteensä kauppatase 
paranee 309 000 euroa 
vuodessa 
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4. Yhteenveto ja tulosten tarkastelu 

Yhteenveto (1/2) 

• Lämpöyrittäjä   +33 kEUR  +33 kEUR 

• Yksityiset kiinteistönomistajat  +36 kEUR  +90 kEUR              
(yritykset / kotitaloudet) 

• Kunnat    +63 kEUR  +178 kEUR 

• Valtio (suora vaikutus)  -30 kEUR  -93 kEUR 

 

• Työllisyys   +1,3 htv  +2,5 htv 

• Kauppatase   +158 kEUR  +309 kEUR 
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• Alla on esitetty kahden tapausesimerkin avulla lasketut vuotuiset 
vaikutukset, joita syntyy mikäli öljylämmitystä korvataan lämpöyrittäjän 
metsähakkeella tuottamalla lämmöllä: 

    Kämmenniemi Lapinjärvi 
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Yhteenveto (2/2) 
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Tulosten tarkastelu (1/2) 
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• Lämpöyrittäjyys, jossa lämpöä tuotetaan kotimaisella 
metsähakkeella tuo taloudellisia hyötyjä kunnille sekä lisää 
työpaikkoja 

• Kunnan lämmityskustannuksien aleneminen voi synnyttää myös epäsuoria 
vaikutuksia, kun varoja vapautuu esimerkiksi henkilöstön palkkaamiseen 

• Tehdyillä lähtöoletuksilla myös kotitaloudet hyötyvät taloudellisesti, 
mikäli kiinteistökohtaisia öljykattiloita korvataan lämpöyrittäjän 
aluelämmöllä 



14 

Tulosten tarkastelu (2/2) 

27 

• Metsähakkeen käyttö parantaa Suomen kauppatasetta, mutta 
suorat taloudelliset vaikutukset valtiolle ovat negatiiviset johtuen 
ennen kaikkea valmisteverotulojen menetyksestä 

• Muiden toimijoiden (lämpöyrittäjät, kunnat, yksityiset 
kiinteistönomistajat) suorat positiiviset vaikutukset ovat kuitenkin 3-4,5-
kertaiset valtion negatiivisiin vaikutuksiin verrattuna 

• Lämmityskulujen alentuminen kasvattaa ostovoimaa, jolloin säästyneiden 
varojen voidaan arvioida ohjautuvan ainakin osittain muuhun kotimaiseen 
kulutukseen, jonka synnyttämät verotulot kompensoivat valtion 
valmisteverotulojen menetyksiä 

• Kotimaisten puuperäisten polttoaineiden käyttö vähentää myös 
kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa sekä kuntien että valtion 
energiaomavaraisuutta 

Liite 1 

Arviointiin käytetyt parametrit sekä lähtötiedot ja -oletukset 
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Arviointiin käytetyt parametrit 
Lämpöyrittäjän tuotto 

• Tulot 
• Arvonlisäverottomat lämmön myyntitulot (sis. energiamaksun ja verkon liittymismaksun). 

• Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä investointituki (Lapinjärvellä 25 % laitosinvestoinnista, Kämmenniemen osalta arvioitu 15 % 
laitosinvestoinnista). Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 2013 

• Menot 
• Polttoaineen hankintakulut, jotka sisältävät sekä kotimaisen polttoaineen (hake) että ulkomaisen polttoaineen (POK) hankinnasta 

aiheutuvat kulut. Kotimaisen polttoaineen hinta muodostuu tuotanto- ja kuljetuskustannuksista sekä polttoaineen toimittajan voitosta. 
Tässä polttoaineen toimittaja oletetaan samaksi kuin lämpöyrittäjä, jolloin polttoaineen toimitusketjun voittoa verotetaan osana 
lämpöyrittäjän koko toiminnasta syntyvää voittoa. Kotimaisen polttoaineen tuotanto- ja kuljetuskustannukset muodostuvat palkoista, 
työn sivukuluista, koneiden ja kaluston käytöstä ja ylläpidosta, kuljetuskaluston polttoainekustannuksista sekä muista muuttuvista 
kustannuksista. Ulkomaisen polttoaineen hinta muodostuu polttoöljyn hinnasta satamaan toimitettuna Suomessa sekä polttoaineen 
kuljetuskustannuksista. Kuljetuskustannukset muodostuvat palkoista, kuljetuskaluston polttoainekustannuksista ja muista muuttuvista 
kustannuksista sekä polttoaineen toimittajan voitosta. Hakkeen hintana on käytetty 20 €/MWh ja polttoöljyn hintana 90 €/MWh. Lähde: 
Tilastokeskus 2013 

• Muut käyttökustannukset, jotka muodostuvat laitoksen operoinnista vastaavan henkilöstön palkoista sekä muista laitoksen käyttö- ja 
kunnossapitokuluista. Operoinnin arvioidaan työllistävän Kämmenniemen tapauksessa noin 0,5 htv, muut käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset ovat arviolta 13 500 €/v. Lapinjärven osalta työllistävyys on sama 0,5 htv, muut käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset on arvioitu olevan noin 26 000 €/v. Lähde: Energiateollisuus 2012 

• Investoinnin lyhennykset, jotka sisältävät annualisoidun laitosinvestoinnin (laitteiston poistot) sekä laitoksen rakennuksenaikaiset 
palkkakulut. 

• Korkokulut, jotka lasketaan kokonaisinvestoinnille käyttäen 4 % korkokantaa. 

• Yhteisöverot lämpöyrittäjän voitosta. Yhteisöverona on käytetty vuoden 2014 veroprosenttia, joka on 20 %. 

• Pääomaverot lämpöyrittäjän voitosta. Pääomaverona on käytetty arvoa 32 %. 
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Arviointiin käytetyt parametrit 
Vaikutukset yksityisille kiinteistön omistajille 

• Tulot 
• Ei tuloja. 

• Menot 
• Lämmön hankintakustannukset, jotka sisältävät joko lämpökeskuksessa tuotetun lämmön hankinnasta aiheutuvat kulut 

(energiamaksu ja liittymismaksu) tai ulkomaisen polttoaineen (POK) hankintakustannukset, mikäli lämpö tuotetaan itse 
öljykattilalla. Polttoöljyn hintana on käytetty 90 €/MWh (alv 0 %). Lähde: Tilastokeskus 2013 

• Muut käyttökustannukset, jotka sisältävät kiinteistökohtaisten öljykattiloiden huoltotoimenpiteiden työ- ja 
varaosakustannukset. Kiinteistökohtaisissa öljykattiloissa tarkastelujakson aikana kerran vaihdettavat pääkomponentit ovat 
poltin ja kiertovesipumppu, joiden yhteiskustannukseksi on oletettu 1 200 € (alv 0 %). Työn osuus huollossa on oletettu 
olevan samoin 1 200 € (alv 0 %). 

• Arvonlisäverot, joka sisältää joko lämmön kulutukseen tai polttoöljyn kulutukseen ja öljykattiloiden kunnossapitoon liittyvät 
arvonlisäverot. 

• Valmisteverot, joka sisältää myös polttoöljyn huoltovarmuusmaksun. Yhteensä veron suuruus on 16,34 snt/l (alv 0 %). Lähde: 
Tilastokeskus 2013 

30 
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Arviointiin käytetyt parametrit 
Vaikutukset kuntatalouteen 

• Tulot 
• Tuloverot, jotka sisältävät kuntien verotusosuuden alla esitetyistä. Veroasteena on käytetty keskimääräistä kunnallisveroastetta 

Suomessa vuonna 2013, joka on 16,5 %. Lähde: Veronmaksajat 2013 
• Lämpökeskuksen rakentamisen (kotimaisuusasteeksi oletettu 67 %) ja operoinnin aikaiset palkat 

• Laitos/-teknologiatoimittajien henkilökunnan palkat (kotimaisuusasteeksi oletettu 67 %) 

• Kotimaisen polttoaineen tuotannon sekä kotimaisen ja ulkomaisen polttoaineen kuljetuksen palkat 

• Kiinteistökohtaisten öljykattiloiden huoltohenkilöstön palkat 

• Yhteisöverot, jotka sisältävät kuntien verotusosuuden alla esitetyistä. Yhteisöverona on käytetty vuoden 2014 yhteisöveroa, joka on 20 
%. Kuntien osuutena yhteisöveron tuotosta on käytetty arvoa 29,49 %. Lähde: Valtionvarainministeriö 2013 

• Lämpöyrittäjän voitto 

• Laitos/-teknologiatoimittajan voitto (kotimaisuusasteeksi oletettu 67 %) 

• Kotimaisen ja ulkomaisen polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjun voitto 

• Menot 
• Lämmön hankintakustannukset, jotka sisältävät joko lämpökeskuksessa tuotetun lämmön hankinnasta aiheutuvat kulut (energiamaksu ja 

liittymismaksu) tai ulkomaisen polttoaineen (POK) hankintakustannukset, mikäli lämpö tuotetaan itse öljykattilalla. Polttoöljyn hintana 
on käytetty 90 €/MWh (alv 0 %). Lähde: Tilastokeskus 2013 

• Muut käyttökustannukset, jotka sisältävät öljykattiloiden huoltotoimenpiteiden työ- ja varaosakustannukset. Kiinteistökohtaisissa 
öljykattiloissa (Lapinjärvi) tarkastelujakson aikana kerran vaihdettavat pääkomponentit ovat poltin ja kiertovesipumppu, joiden 
yhteiskustannukseksi on oletettu 2 400 €/kattila (alv 0 %). Työn osuus huollossa on oletettu olevan 1 200 €/kattila (alv 0 %). 
Öljylämpökeskuksen osalta (Kämmenniemi) operoinnin arvioidaan työllistävän noin 0,3 htv, muut käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
ovat arviolta 7 000 €/v. 

• Valmisteverot, joka sisältää myös polttoöljyn huoltovarmuusmaksun. Yhteensä veron suuruus on 16,34 snt/l (alv 0 %). Lähde: 
Tilastokeskus 2013 
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Arviointiin käytetyt parametrit 
Vaikutukset valtion talouteen 

• Tulot 
• Tuloverot, jotka sisältävät valtion verotusosuuden alla esitetyistä. Veroasteena on käytetty keskimääräistä valtion tuloveroastetta 

Suomessa vuonna 2013, joka on 3,8 %. Lähde: Veronmaksajat 2013 
• Lämpökeskuksen rakentamisen (kotimaisuusasteeksi oletettu 67 %) ja operoinnin aikaiset palkat 

• Laitos/-teknologiatoimittajien henkilökunnan palkat (kotimaisuusasteeksi oletettu 67 %) 

• Kotimaisen polttoaineen tuotannon sekä kotimaisen ja ulkomaisen polttoaineen kuljetuksen palkat 

• Kiinteistökohtaisten öljykattiloiden huoltohenkilöstön palkat 

• Yhteisöverot, jotka sisältävät kuntien verotusosuuden alla esitetyistä. Yhteisöverona on käytetty vuoden 2014 yhteisöveroa, joka on 20 
%. Valtion osuutena yhteisöveron tuotosta on käytetty arvoa 68,16 %. Lähde: Valtionvarainministeriö 2013 

• Lämpöyrittäjän voitto 

• Laitos/-teknologiatoimittajan voitto (kotimaisuusasteeksi oletettu 67 %) 

• Kotimaisen ja ulkomaisen polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjun voitto 

• Pääomaverot, jotka sisältävät verotulot samoista lähteistä kuin yllä yhteisöveron tapauksessa. Pääomaverona on käytetty vuoden 2013 
veroprosenttia, joka on 32 % (yli 50 000 € pääomatuloille). Lähde: Veronmaksajat 2013 

• Valmisteverot, jotka sisältävät lämpöyrittäjän, kunnan sekä kotitalouksien polttoöljyn kulutuksesta syntyvät valmisteverojen ja 
huoltovarmuusmaksujen tuotot. Yhteensä veron suuruus on 16,34 snt/l (alv 0 %). Lähde: Tilastokeskus 2013 

• Arvonlisäverot, joka sisältää lämmön ja polttoöljyn kulutukseen ja öljykattiloiden kunnossapitoon liittyvät arvonlisäverot. 

• Dieselpolttoaineen verot, jotka sisältävät kotimaisen ja ulkomaisen polttoaineen kuljetuskaluston polttoainekulutukseen liittyvät 
verotuotot. 

• Menot 
• Investointituki, joka on 15-25 % laitoksen osuudesta. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 2013 
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Arviointiin käytetyt parametrit 
Vaikutukset työllisyyteen 

• Työllisyyttä tarkastellaan seuraavilla tasoilla: 
• Lämpökeskuksen rakentaminen ja operointi. Työllisyysvaikutukset on arvioitu perustuen julkisiin lähteisiin sekä 

tapausesimerkkien yhteyshenkilöiden haastatteluihin. 

• Lämpökeskuksen ja kiinteistökohtaisten öljykattiloiden käyttö- ja kunnossapito. Kiinteistökohtaisten öljykattiloiden osalta 
työvoimakustannuksina on käytetty rakennustyöntekijöiden (ammattiluokka 71) sekä sähkölaitteiden asentajien ja korjaajien 
(ammattiluokka 741) keskiarvoa, joka on sivukuluineen noin 34 000 €/htv. Lämpökeskuksen käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset perustuvat voimalaitosten prosessinhoitajien (ammattiluokka 3131) palkkakustannuksiin, jotka 
ovat sivukuluineen noin 37 000 €/htv. Lähde: Tilastokeskus 2013 

• Polttoaineen tuotanto- ja jakeluketju (polttoöljyn osalta pelkästään jakelu). Kotimaisen polttoaineen osalta tuotanto- ja 
jakeluketjun työllistävyys on laskettu perustuen aiempiin tutkimustuloksiin (n. 154 htv/tuotettu hake-TWh). Polttoöljyn 
kuljetuksen työllisyysvaikutuksia on arvioitu siten, että ensin kokonaiskuljetuskustannuksesta on erotettu suorien palkkojen 
osuus (20 %), joka on jaettu raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajien (ammattiluokka 833) palkkakustannuksilla, jotka 
ovat sivukuluineen noin 31 000 €/htv. Lähteet: Tilastokeskus 2013, Pellervon taloustutkimus 2013, Liikennevirasto 2010 

33 

Arviointiin käytetyt parametrit 
Vaikutukset valtion kauppataseeseen 

• Valtion kauppataseeseen vaikuttavat seuraavat parametrit: 
• Ulkomailta tuotu teknologia/laitteet. Lämpökeskusinvestoinnin kotimaisuusasteeksi on oletettu 67 %, jolloin laskennan 

mukaan noin 33 % investoinnin kohteena olevien laitteiden arvosta lisää kauppataseen alijäämää.  

• Ulkomailta tuotu polttoaine, eli tässä tapauksessa polttoöljy sekä kuljetuskaluston kuluttama polttoneste. 
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Lähtötiedot ja -oletukset 
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Kämmenniemi Lapinjärvi 

Lämpökeskusinvestointi 1,05 M€ (verkko olemassa*) 1,7 M€ (laitos 1,3 M€, verkko 0,4 M€) 

Rakentamisen suora työllistävyys 20 htv 35 htv 

Lämmön hinta 80 €/MWh 60 €/MWh 

Öljykattilan tuotannon hyötysuhde 87 % (öljylämpökeskus) 83 % (kiinteistökohtaiset kattilat) 

Hakelämpökeskuksen tuotannon hyötysuhde 85 % 85 % 

Lämpöverkon häviöt 5 % 5 % 

Öljyn osuus hakelämpökeskuksen 
polttoainekäytöstä 

6,5 % 6,5 % 

* Todennäköisesti verkkoa joudutaan kehittämään/uusimaan ainakin 
jonkin verran, mutta tätä ei ole otettu huomioon laskennassa. 


