
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antti Huitula 

 

VÄHÄKANKAAN KONTTIHAKELAITOKSEN TOIMINTA-

MALLIN MONISTAMINEN 

 

Opinnäytetyö 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU 

Sähkötekniikan koulutusohjelma  

Huhtikuu 2015



 
 

TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ 

Yksikkö 

Ylivieska 

Aika 

Huhtikuu 2015 

Tekijä/tekijät 

Antti Huitula 

Koulutusohjelma 

Sähkötekniikka  

Työn nimi 

VÄHÄKANKAAN KONTTIHAKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN MONISTAMI-

NEN 

 Työn ohjaaja 

Yrjö Muilu 

Sivumäärä 

36 + 2 

Työelämäohjaaja 

Miika Oksanen 
 
Työn tarkoituksena oli tarkastella Vähäkankaan koululla sijaitsevan hakekonttilämpölaitok-

sen toimintaa, kannattavuutta (euromääräisenä ja käytetyn hakkeen määrän kautta) sekä ar-

vioida näiden tietojen pohjalta vastaavan laitoksen investoimista Niemelän kylän koululle 

(kannattavuus, takaisinmaksuaika). 

 

Vähäkankaan lämpölaitos rahoitettiin osittain EU-pohjaisena PEA-projektina. Kyseinen 

projekti on jo työn alkamishetkellä päättynyt, joten työhön kuului myös tällä hetkellä saata-

villa olevien tukimuotojen selvitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asiasanat 

Hake, hakelämmitysjärjestelmä, lämpöyrittäjyys, konttilämpölaitos, öljylämmityksen kor-

vaaminen 

 



 
 
ABSTRACT 

 
Unit 

Ylivieska 
Date 

April 2015 
Author 

Antti Huitula 

Degree programme 

Electrical engineering 

Name of thesis 

MULTIPLYING THE OPERATIONAL MODEL OF A CONTAINER-BASED WOOD 
CHIP HEATING SYSTEM 

Instructor 

Yrjö Muilu 

Pages 

36 + 2 

Supervisor 

Miika Oksanen 
 
The purpose of thesis was to examine the operability of a container-based wood chip 

heating system located at Vähäkangas elementary school. The focus was also on the prof-

itability (in Euros and by the usage of fuel). The third aspect was to evaluate the possi-

bility of acquiring a similar system to Niemelänkylä elementary school based on the re-

ceived information (profitability, payback time). 

 

Vähäkangas heat plant was funded partly through the EU-based PEA-project. The project 

has already ended before starting the thesis so one part of study was to find out about 

currently available subventions. 

 

Key words 

Wood chip, wood chip heating system, heat plant entrepreneurship, container-based heat 

plant, replacing an oil heating system 



 

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

PEA = Public Energy Alternatives 

kW = kilowatti 

MW = megawatti 

BKT = bruttokansantuote 

YSK = Ylivieskan seutukunta 

  



 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO 1 

 

2 HERZIN HISTORIAA 2 

    

3 PÄÄSTÖRAJOITUKSET 4 

  

4 LYHYT KATSAUS VÄHÄKANKAAN LÄMPÖLAITOKSEEN 5 

  

5 KEVYEN POLTTOÖLJYN HINNANKEHITYS 10 

 

6 HAKE ENERGIANLÄHTEENÄ LÄMMÖNUOTANNOSSA 11 

 

7 LÄMPÖYRITTÄJYYS LÄMMÖNTUOTANNON TOIMINTAMALLINA 12 

 

8 NIEMELÄNKYLÄN KOULU MAHDOLLISENA INVESTOINTIKOHTEENA 14 

 

9 INVESTOINTITUET LÄMPÖLAITOKSEN HANKKIMISEKSI 19 

 

10 LAITOKSEN KANNATTAVUUS 20 

 

11 KEHITYSIDEOITA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI 26 

 

12 KEHITYSEHDOTUKSIA LAITOKSEN HANKKIMISEKSI NIEMELÄNKYLÄN 

KOULULLE 29 

 

13. LAITOSINVESTOINNIN KANNATTAVUUS NIMELÄNKYLÄN  

 KOULULLE 32 

 

LÄHTEET 35 

LIITTEET 

 

KUVIOT 

KUVIO 1. HERZ Armaturenin logo. 2 

KUVIO 2. HERZ:n missio. 2 

KUVIO 3. Vähäkankaan hakekonttilämpölaitos. 6 

KUVIO 4. Kattila syöttölaitteistoineen. 7 

KUVIO 5. Sytytyspuhallin esillä. 8 

KUVIO 6. Vähäkankaan hakekonttilaitoksen 3D-malli. 9 

KUVIO 7. Tärkeimpien öljytuotteiden kuluttajahintojen kehitys. 10 

KUVIO 8. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa. 11 

KUVIO 9. Lämpöyrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutukset esimerkkikohteessa. 12 

KUVIO 10. Lämpöyrityskohteiden tilanne v. 2013 lopussa. 13 

KUVIO 11. Öljypoltinlaitteisto. 15 

KUVIO 12. Termax Extra 600 lämminvesivaraaja. 16 

KUVIO 13. Niemelänkylän koulun takapiha. 17 



 

KUVIO 14. Vähäkankaan öljypoltinlaitteisto. Vasemmanpuoleinen kattila on varalaitteis-

tona. 27 

KUVIO 15. Lämpimän veden tulo- ja paluukierto kattilahuoneessa. 28 

 

TAULUKOT 

TAULUKKO 1. Vähäkankaan öljypoltinlaitteiston öljyn kulutus vuosina 2007-2014 20 

TAULUKKO 2. Vuosien 2013 ja 2014 öljyn kulutus euromääräisenä 20 

TAULUKKO 3. Eneroks T:mi energianmyynti. 20 

TAULUKKO 4. Ylivieskan kaupungin maksama vuokra Ylivieskan seutukunnalle 20 

TAULUKKO 5. Eneroks T:men maksama vuokra Ylivieskan kaupungille. 21 

TAULUKKO 6. Kokonaiskustannukset Ylivieskan kaupungille. 21 

TAULUKKO 7. Todelliset kustannukset Ylivieskan kaupungille pitkällä aikavälillä. 21 

TAULUKKO 8. Kokonaiskustannukset Ylivieskan kaupungille öljyn kulutus huomioi-

tuna. 22 

TAULUKKO 9. Kustannusten erotus. 22 

TAULUKKO 10. Kustannusten erotus tämänhetkinen reaali. 23 

TAULUKKO 11. Laitoksen investointikulut. 23 

TAULUKKO 12. Laitoksen todelliset kokonaisinvestointikulut. 23 

TAULUKKO 13. Laitoksen takaisinmaksuaika optimi. 23 

TAULUKKO 14. Laitoksen takaisinmaksuaika tämänhetkinen reaali. 23 

TAULUKKO 15. Niemelänkylän öljypoltinlaitteiston öljyn kulutus vuosina 2007-2014. 33 

TAULUKKO 16. Lämmöntuotanto kustannukset nykyisen lämpöhinnoittelun pohjalta. 32 

TAULUKKO 17. Kustannus erotus nykyisen ja mahdollisen uuden järjestelmän välillä. 33 

TAULUKKO 18. Mahdollisen laitoksen investointikulut. 33 

TAULUKKO 19. Laitoksen investointikulut. maksimi tuella (2015). 33 

TAULUKKO 20. Laitoksen todelliset kokonaisinvestointikulut.maksimi tuella (2015). 33 

TAULUKKO 21. Takaisinmaksuaika ilman tukia. 33 

TAULUKKO 22. Takaisinmaksuaika maksimi tuella (2015). 34 

 

 



1 

1 JOHDANTO 

 

 

Työn tarkoituksena oli tarkastella Vähäkankaan koululla sijaitsevan hakekonttilämpölaitok-

sen toimintaa, kannattavuutta (euromääräisenä ja käytetyn hakkeen määrän kautta) sekä ar-

vioida näiden tietojen pohjalta vastaavan laitoksen investoimista Niemelän kylän koululle 

(kannattavuus, kustannusarvio, takaisinmaksuaika). 

 

Vähäkankaan lämpölaitos toteutettiin osittain EU-rahoitettuna PEA-projektina mutta kysei-

nen projekti on jo työn alkamishetkellä päättynyt, joten työhön kuului myös tällä hetkellä 

saatavilla olevien tukimuotojen selvitys. 

 

Nykyisen öljyn hinnankehityksen johdosta vanhanaikaiset öljylämmitysjärjestelmät ovat 

käyttökustannuksiltaan yleensä kalleimpia vaihtoehtoja lämmön tuottamiseen, joten näistä 

ollaan useissa kohteissa hiljalleen luopumassa.  Korvaavana lämmöntuotantojärjestelmänä 

hakelämmitysjärjestelmää puoltavia seikkoja ovat mm. edulliset käyttökustannukset, ympä-

ristöystävällisyys, uusiutuva ja kotimainen polttoaine, vähäpäästöisyys, käytännössä testattu 

ja varmatoimiseksi havaittu tekniikka sekä helppo liitettävyys vanhoihin järjestelmiin.  

 

Nykyaikaisten hakelämpölaitosten päästötasot ovat myös huomattavasti matalampia kuin 

vanhanaikaisten öljypoltinlaitosten johtuen tehokkaammasta palamisesta ja käytetyn ener-

gialähteen luonteesta. Hakkeella tuotetun lämmön hiilijalanjälki on huomattavasti mata-

lampi kuin fossiilisten energianlähteiden. Kotimainen, uusiutuva kuitupuu, hakkeen muo-

dossa on hiilijalanjäljen osalta neutraali lukuun ottamatta valmistuksesta ja kuljetuksesta ai-

heutuvia päästöjä, sillä talouspuuta kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. 

 

Lisäksi on huomattava että kotimaisen polttoaineen käytön lisääntymisellä on positiivinen 

vaikutus BKT:hen ulkomaisen ostoenergian tuonnin vähenemisen sekä kotimaisen työn li-

sääntymisen kautta. 
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2 HERZIN HISTORIAA 

 

 

 
KUVIO 1. HERZ Armaturenin logo (HERZ, 2015). 

 

Itävaltalainen HERZ Armaturen on pitkänlinjan kokenut teollisuusyritys. Toiminta alkoi 119 

vuotta sitten, vuonna 1896 Gebauer & Lehrner KG:n nimellä päätoimialan ollessa viemä-

röinti-, lämmitys- ja kaasujärjestelmien tiivisteiden valmistus. HERZ Armaturen AG perus-

tettiin 1973 ja vuonna 1996 nimi vaihdettiin HERZ Armaturen Ges.m.b.H:ksi. Toisen maa-

ilmansodan jälkeen yritys erikoistui lämmitysventtiileiden valmistukseen. Nykyisin yritys 

toimii yli kahdeksassakymmenessä maassa pääkonttorin sijaitessa edelleen Wienissä. 

 

 

 
KUVIO 2. HERZ:n missio (HERZ, 2015). 

 

HERZ:in missio: ISO 9001-laatujärjestelmää noudattavalle yritykselle laatu on luonnolli-

sesti itsestäänselvyys mutta energiatekniikan alalla se on, jollei välttämätöntä niin ratkaiseva 
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kilpailuetu ja ensiarvoisen tärkeää yritystoiminnan onnistumisen kannalta. Yrityksen tehtävä 

on tarjota asiakkailleen huippuluokan biokattiloita ja lämpöpumppuja jotka ovat niin käyt-

tömukavuudeltaan, laadultaan kuin tehokkuudeltaankin huipputasoa. Nykyistä ympäristön 

tilaa ajatellen ekologisuus ja ympäristön suojelu on tärkeämpää kuin koskaan (HERZ, 2015). 
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3 PÄÄSTÖRAJOITUKSET 

 

 

Päästörajat eivät toistaiseksi koske tämän kokoluokan lämpölaitoksia (<1MW). Tähänkin on 

esitetty tehtäväksi muutoksia lähitulevaisuudessa etenkin laitosvalmistajien kautta. Direktii-

viehdotuksessa 1-50MW:n laitosten osalta vaadittaisiin jatkuvatoimista (mittaavaa) päästön-

vähennyslaitteistoa sekä vuosittain (20-50MW) tai kolmen vuoden (1-20MW) välein tapah-

tuvaa ulkopuolisen tahon suorittamaa, luonnollisesti maksullista, päästönmittausta. Tämä 

toisi merkittävää toimintakustannusten nousua etenkin pienten laitosten. Lisäksi on ollut 

keskustelua laajentaa ehdotusta koskemaan myös alle 1MW:n laitoksia. Toistaiseksi kuiten-

kin ko. direktiivi on vasta luonnosasteella (Motiva: Lämpöyrittäjäpäivät, 2015).
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4 LYHYT KATSAUS VÄHÄKANKAAN LAITOKSEEN 

 

 

Vähäkankaan laitos on osin EU-rahoitteisesti toteutettu pienen kokoluokan hakelämpölaitos, 

joka tuottaa lämpöä Ylivieskan kaupungin omistaman Vähäkankaan ala-asteen ja tontilla 

sijaitsevan rivitalon tarpeisiin. Laitos toteutettiin kaupungin ja Centria ammattikorkeakoulun 

yhteistyönä osana PEA-hanketta (Public Energy Alternatives). PEA oli osa kansainvälistä 

yhteishanketta, jonka tavoitteena oli edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Itämeren 

alueella. Hankkeen tavoitteena oli saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa ja 

luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja uusiutuvan energian alalle. Hankkeeseen osallis-

tuivat kunnat, kaupungit ja seutukunnat, joiden oli tarkoitus toimia esimerkkikohteina, joi-

den kokemuksia hyödyntää ympäri Eurooppaa. 

 

Lämmityskohteen pinta-ala on 471m2 ja tilavuus 1660 m3. Öljynkulutus vanhalla järjestel-

mällä oli n. 25 000l/vuosi ja arvioitu lämpöenergian kulutus uudella laitoksella oli n. 

218MW/vuosi joka kahden vuoden seurannan tulosten valossa onnistuttiin alittamaan mer-

kittävästi vuosikulutuksen ollessa hieman alle 160 MW. 
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KUVIO 3. Vähäkankaan hakekonttilämpölaitos. 

 

Vähäkankaalla käytettävä Itävaltalaisvalmisteinen Herzin Biomatic-kattila on hyötysuhteel-

taan poikkeuksellisen korkea sekä teknisesti varmatoiminen valmis paketti. Kyseistä katti-

latyyppiä on valmistettu tuhansia kappaleita ja toimituskohteita on mitä erilaisimmissa olo-

suhteissa ympäri maailmaa, joten toimivuus kenttäolosuhteissa on yleisesti todettu. 
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KUVIO 4. Kattila syöttölaitteistoineen. 

 

Kattilan poikkeuksellisen korkea hyötysuhde, verrattuna em, perinteisiin (suomalaisvalmis-

teisiin) kattiloihin, johtuu sen käyttämästä ns. on/off - polttotekniikasta. Kattila pyrkii toimi-

maan koko käyttöajan maksimiteholla jolloin palaminen on puhdasta, tehokasta ja hyötysuh-

teeltaan korkeaa. Varaajan saavuttaessa sille asetetun lämpötilan kattila sammuu kunnes va-

raajan lämpötila tipahtaa alle asetetun alarajan jolloin kattilan sytytyspuhallin aktivoituu ja 

sytyttää kattilan uudestaan. Perinteisessä kattilatekniikassa pyritään manuaalisen, käyttäjän 

suorittaman, sytytyksen jälkeen pitämään kattilassa jatkuvasti paloprosessi käynnissä, ts. ky-

tötulet, ja säätämään palamista sekä tehoa kulutuksen mukaan. Tällöin palaminen on epä-

puhtaampaa ja hyötysuhteeltaan huonompaa sillä polttoainetta kuluu suhteellisen paljon pel-

kästään paloprosessin ylläpitoon. 
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KUVIO 5. Sytytyspuhallin esillä (kuvassa ympyröity punaisella). 

 

Polttoaineen syöttö kattilaan tapahtuu ruuvikuljettimien sekä tankopurkainten avulla. Siir-

rettävän hakekontin pohjaan asennetut, ”askeltavat” tankopurkaimet siirtävät hakkeen kon-

tin perällä olevalle kuljettimelle, josta se edelleen kulkeutuu ruuvipurkainten avulla kattilaan 

ja polttoon asti. Poltosta syntyvä tuhka siirtyy kattilaan kiinteästi asennettuihin kahteen 

tuhka-astiaan, ns. arinatuhka omaansa ja savukaasujen joukosta eroteltava lentotuhka 

omaansa. Paloprosessi on niin puhdas, että tuhkaa ei juurikaan synny, joten astioiden tyh-

jennysväli on kohtuullisen harva, n. 2 kuukautta. Tuhka-astiat ovat kooltaan n. 40 litraa, 

joten tyhjennys onnistuu kohtuullisen helposti käsin. 
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KUVIO 6. Vähäkankaan hakekonttilaitoksen 3D-malli (YSK,2015). 

 

Hakekontti on edellä mainitusti liikuteltava. Tällä vältytään hakkeen käsittelemiseltä laitok-

sen pihalla, mikä on ensiarvoisen tärkeää siisteyden ja turvallisuuden kannalta, kun huomi-

oidaan, että laitos sijaitsee kouluympäristössä. Kontti on rakennettu vaihtolavan päälle, jol-

loin se on helppo nostaa kuorma-auton kyytiin täyttöä varten. 

 

Laitoksen rakenteessa on pyritty ottamaan huomioon sijoituspaikan erikoisluonne (ala-aste) 

ja kaikenlainen pääsy laitoksen tai laitteiden sisälle on pyritty estämään ja varmistamaan 

näin laitoksen turvallisuus. 
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5 KEVYEN POLTTOÖLJYN HINNAN KEHITYS. 

 

 

 

KUVIO 7. Tärkeimpien öljytuotteiden kuluttajahintojen kehitys (Tilastokeskus, 2014). 

 

Kuten yllä olevasta tilastosta nähdään, on kevyen polttoöljyn, eli lämmitysöljyn, hinta nous-

sut noin 250 % viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Vaikka välillä on pieniä, väliai-

kaisia, laskuja ollut havaittavissa on trendi ollut nouseva. Todennäköisesti tulevaisuudessa 

trendi on myös jatkossa kasvava. Tarkkaa arviota on vaikea antaa sillä hinnan kehitykseen 

vaikuttavia tekijöitä on huomattavan paljon. Turvallista olisi kuitenkin olettaa, että hinnan 

kehitys jatkuu edelleen noin 10 % vuosikasvulla keskiarvona tarkasteltuna. Tämä seikka on 

syytä ottaa huomioon Vähäkankaan laitoksen kannattavuutta tarkasteltaessa sekä Niemelän-

kylän koulun laitoksen kannattavuutta mietittäessä ja investointipäätöstä tehtäessä. 
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6 HAKE ENERGIANLÄHTEENÄ LÄMMÖNTUOTANNOSSA 

 

 

 

KUVIO 8. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa (Tilastokeskus, 2014). 

 

Lämmöntuotannon lähteenä (kotimainen) hake on edullinen, uusiutuva ja hiilidioksidi eli 

CO2-neutraali. Lisäksi huomionarvoista on, että hake on yleensä paikallisesti tuotettua, joten 

sillä on yleensä myös pienehkö työllistävä vaikutus alueella missä sitä käytetään. Lisäksi sitä 

käyttävät laitokset ovat yleisesti ottaen rakenteeltaan kohtuullisen yksinkertaisia ja varma-

toimisia. 

 

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, hakkeen hinnankehitys on ollut todella tasaista ver-

rattuna muihin lämmöntuotantomuotoihin. Hinnan kehitys on ollut todella maltillista joskin 

toki nousevaa, johtuen öljyn hinnan kehityksestä, joka taas vastaavasti on nostanut tuotanto-

ja kuljetuskustannuksia pitkällä aikajänteellä. Lisäksi kansallisena tasolla asiaa tarkastelta-

essa on syytä ottaa huomioon, että öljyn käytön korvaaminen hakkeella osaltaan parantaa 

Suomen energiaomavaraisuutta, vähentää tuontienergian määrää ja tätä kautta omalta osal-

taan parantaa Suomen bruttokansantuotetta (BKT). 
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7 LÄMPÖYRITTÄJYYS LÄMMÖNTUOTANNON TOIMINTAMALLINA 

 

 

Lämpöyrittäjyys edistää paikallista yritystoimintaa. Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista 

uusiutuvan energian tuottamista, jossa yrittäjä tai yritys myy käyttäjälle lämpöä sovittuun 

hintaan. Yleensä polttoaineena on yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta hankittu puu, 

mutta myös puunjalostuksen sivutuotteet, kierrätyspuu ja turve. 

 

Lämmön tuottaminen puusta ja muista biopolttoaineista työllistää paikallisesti ja vähentää 

öljyn tuontia. Se on myös taloudellinen ja ympäristömyötäinen tapa tuottaa lämpöä. 

 

Polttoaineen hankinnan lisäksi yrittäjä huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta ja saa tuloa 

lämmitettävään kiinteistöön tai lämpöverkkoon tuotetusta energiasta. Lämpölaitokset voivat 

olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta, ja niiden teho vaihtelee muutamasta sa-

dasta kilowatista useampaan megawattiin. 

 

 

KUVIO 9. Lämpöyrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutukset esimerkkikohteessa (Motiva, 

2015). 
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Lämpöyrittäjyys on lähtenyt liikkeelle pienistä öljylämmityskohteista, jotka on muutettu 

lämpöyrittäjän hoitamaan hakelämmitykseen. Aluksi lämpöyrittäjyys on ollut sivuelinkeino, 

mutta nyt siitä on muodostunut monen yrittäjän päätoimiala. 

 

Lämpöyrityksiä on eniten läntisessä Suomessa ja lämmön ostaja on useimmiten kunta. Puu-

energia tarjoaa kunnille ja kaupungeille paikallisen energiavaihtoehdon, jossa hyödynnetään 

oman alueen energiavaroja ja käytetään lähialueen yrittäjien palveluja. Näin lämpöliiketoi-

minnan rahavirrat tukevat oman paikkakunnan taloudellista kehitystä. 

 

Kuntien ohella lämpöä tuotetaan yhä enemmän myös yritysten käyttöön. Vuonna 2013 vii-

desosa lämpöyrittäjien hoitamista lämmityskohteista oli yksityisessä omistuksessa. 

 

 

 

KUVIO 10. Lämpöyrityskohteiden tilanne v. 2013 lopussa (Motiva, 2015). 

 

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa jo 533 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpöyrityskohdetta, 

kun vuonna 2001 niitä oli reilu 100 kappaletta. Lämpöyrittäjyys on siis lisääntynyt merkit-

tävästi vuosikymmenen aikana (Motiva, 2015). 
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8 NIEMELÄNKYLÄN KOULU MAHDOLLISENA INVESTOINTIKOHTEENA 

 

 

Niemelänkylän koululla lämmöntuotanto on tällä hetkellä hoidettu kevyttä polttoöljyä käyt-

tävällä öljypoltinlaitteistolla. Polttoöljyn vuosikulutus on vaihdellut välillä 15566- 38274 

litraa keskiarvon ollessa n. 30 000 litraa. Rahana tämä tarkoittaa n. 30 000 €:n vuosikuluja. 

Lisäksi huomioon on syytä ottaa öljypoltinlaitteiston (1krt/vuosi) ja säiliöt (1krt/5vuotta) 

tarkastus-, ja huoltokulut. 

 

Takaisinmaksuaikaa arvioitaessa on syytä ottaa huomioon polttoainekulujen erotus (hake vs. 

öljy), henkilöstö/alihankintakulut, huoltokulut, käyttöikä sekä mahdollinen investointituki. 

Tällä hetkellä, vuodelle 2015, on saatavana ainakin Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää 

energiatukea, josta on kerrottu kappaleessa 9 tarkemmin. Mahdollinen tuki luonnollisesti 

lyhentäisi laitoksen takaisinmaksuaikaa. 

 

Tällä hetkellä koululla on käytössä kaksi öljypoltinkattilaa vm. 1983 Högfors teholtaan 

120kW ja vanhempi, varakattilana toimiva, vm. 1957 entinen halkokattila teholtaan 100 kW.  

Nämä voitaisiin korvata siten, että hakelaitos tuottaisi lämmön normaalitilanteessa, hakelai-

toksen 2000 litran massavaraajassa olevat sähkövastukset häiriö-, ja huoltotilanteissa (kyt-

ketty toimimaan 60 Celsiusasteessa) ja muun laitteiston mahdollisesti pettäessä öljypoltin 

laitteisto kytkeytyisi päälle (esimerkiksi 40 Celsiusasteessa). Lisäksi nykyinen öljykattiloi-

hin yhdistetty käyttövesivaraaja, Termax Extra 600, voitaisiin ohittaa ja tuottaa lämmin käyt-

tövesi hakelaitoksen massavaraajan lämmönvaihtimilla. Tällä saataisiin lämmönhukkaa pie-

nemmäksi, hyötysuhdetta korkeammaksi ja käytetyn polttoaineen kulutusta laskettua. Tämä 

vaatisi toki yhden meno ja yhden paluulinjan enemmän lämpökanaalia rakennettaessa, mutta 

kustannuksena tämä ei olisi merkittävä varsinkin putkilinjojen lyhyys huomioon otettuna. 
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KUVIO 11. Öljypoltinlaitteisto (Muilu, Yrjö 2011) 

 

Ylhäällä kuvassa vasemmalla uudempi vm. 1983 120 kW:n tehoinen kattila ja vasemmalla 

vanhempi vm. 1957, 100 kW:n varalaitteisto.  
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KUVIO 12. Termax Extra 600 lämminvesivaraaja 
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KUVIO 13. Niemelänkylän koulun takapiha 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, niin rakennuksen takapihalla olisi oletettavasti riittä-

västi tilaa ko. mallin laitokselle. Punaisella ympyröity pannuhuoneen vanha halkoluukku, 

joka osoittaa myös pannuhuoneen sijainnin. Laitoksen syöttölämpöputkisto voitaisiin joko 

perinteisesti upottaa maahan tai vaihtoehtoisesti eristää ja viedä pannuhuoneeseen pintave-

tona halkoluukun kautta. Laitosta suunniteltaessa on sen vaatiman tilan, noin 11 x 3 metriä, 

lisäksi syytä huomioon ottaa kontin täytössä käytetyn kuorma-auton vaatima tila ja ajoreitit, 

sekä vaadittavat perustus ja maanrakennustyöt. Lisäksi olisi syytä harkita ajoreittien / piha-
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maan päällystämistä joko asfaltilla, öljysoralla tai sepelillä. Näistä seikoista vaaditaan erilli-

nen suunnitelma mm. takapihalla sijaitsevista sadevesiviemäreistä johtuen (kuvassa ympy-

röity harmaalla). 
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9 INVESTOINTITUET HAKELÄMPÖLAITOKSEN HANKKIMISEKSI 

 

 

Saatavilla on tällä hetkellä Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea kunta-, 

mikro-, ja pk-yrityssektoreilla toteutettaville uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuville in-

vestointihankkeille. 

 

Tuen suuruus vuodelle 2015 on 40 – 60 % energiakatselmusten osalta ja 10 – 15 % itse 

laitosinvestoinnin osalta lämpökeskuksen toimiessa puupolttoaineilla. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2015). 
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10 LAITOKSEN KANNATTAVUUS 

 

TAULUKKO 1. Vähäkankaan öljypoltinlaitteiston öljyn kulutus vuosina 2007-2014. 

 

Vähäkangas 

öljy 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

litraa 23086 19152 17913 26077 24696 19511 3159 6000 

 

Kulutusta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon että nykyinen hakevoimalaitos on toiminut 

vuoden 2012 lopusta ja laskenut näin öljyn kulutusta. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että 

öljypoltinlaitteiston öljysäiliöt uusittiin vuonna 2009 ja näin ollen laitteistoa ei voitu käyttää 

koko vuotta, josta johtuen kulutus on normaalia matalampia. Vertailukulutuksen saamiseksi 

otin keskiarvon vuosien 2007, 2008, 2010 ja 2011 kulutuksesta keskiarvon ollessa 23252,75 

litraa. Tämän voidaan, tarkempien tietojen puuttuessa, arvioida vastaavan samaa summaa 

euromääräisenä tarkasteltaessa (sisältäen ALV:n 24 %). 

 

TAULUKKO 2. Vuosien 2013 ja 2014 öljyn kulutus euromääräisenä. 

 

Vähäkangas öljyn kulutus 2013 2014 

litraa 3159 6000 

€ 3159 6000 

 

TAULUKKO 3. Eneroks T:mi energianmyynti. 

 

Eneroks T:mi energian-

myynti 

2013 2014 

MWh 159 155 

56€/MWh * MWh(ALV 0 

%) 

8904€ 8680€ 

sis. ALV 24 % 11040,96€ 10763,2€ 

 

TAULUKKO 4. Ylivieskan kaupungin maksama vuokra Ylivieskan seutukunnalle. 

 

Ylivieskan seutukunnan pe-

rimä vuokra (vuokra-aika 

5v). 

ALV 0 % ALV 24 % 

Kk 925,88€ 1247,88€ 

Vuosi 11110,56€ 14974,56€ 
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TAULUKKO 5. Eneroks T:men maksama vuokra Ylivieskan kaupungille. 

 

Eneroks T:men maksama 

vuokra (vuokra-aika 15v). 

ALV 0 % ALV 24 % 

Kk 308,63€ 382,70€ 

Vuosi 3703,56€ 4592,4€ 

 

TAULUKKO 6. Kokonaiskustannukset Ylivieskan kaupungille. 

 

Kokonaiskus-

tannukset Yli-

vieskan kau-

pungille 

2013 (ALV 0 

%) 

2013 (ALV 24 

%) 

2014 (ALV 0 

%) 

2014 (ALV 24 

%) 

Perusmaksu € 7000 8680 7000 8680 

Energianosto € 8904 11040,96 8680 10763,2 

Eneroks T:mi 

maksama 

vuokra € 

-3703,56 -4592,4 -3703,56 -4592,4 

Ylivieskan seu-

tukunnan pe-

rimä vuokra € 

11110,56 14974,56 11110,56 14974,56 

Kustannukset 

yhteensä vuo-

dessa € 

23311 30103,12 23087 29825,36 

 

Tuloksia tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon että Ylivieskan seutukunnan ja Ylivieskan 

kaupungin välinen vuokrasopimus on 5 vuotta kun taas Eneroks T:men ja Ylivieskan kau-

pungin välinen vuokrasopimus on 15 vuotta. Toisin sanoen pitkällä aikatähtäimellä vuokrat 

kumoavat toisensa. Todelliset kustannukset kaupungille ovat siis Eneroks T:men perus-

maksu ja ostettu energia kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi. 

 

TAULUKKO 7. Todelliset kustannukset Ylivieskan kaupungille pitkällä aikavälillä. 

 

Todelliset kus-

tannukset 

2013 (ALV 0 

%) 

2013 (ALV 24 

%) 

2014 (ALV 0 

%) 

2014 (ALV 24 

%) 

Perusmaksu 7000 8680 7000 8680 

Energianosto 8904 11040,96 8680 10763,2 

Energianoston 

kustannukset 

15904 19720,96 15680 19443,2 

 

Lisäksi täytyy ottaa huomioon lisälämmitykseen käytetyn öljyn kustannus. Tiedot eivät öl-

jyn osalta ole tarkkoja, sillä reaaliaikaista mittausta ei järjestelmässä ole. Kulutus on katsottu 
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kirjanpidosta öljysäiliöiden litramääräisten täyttöjen mukaan jolloin tilastointiin luonnolli-

sesti vaikuttaa täyttöjen ajoittuminen ja täyttöväli. Hintatiedot ovat myös suuntaa-antavia 

sillä tarkkoja, euromääräisiä, lukuja ei ollut käytettävissä. Tiedot on esitetty alla olevassa 

taulukossa. 

 

TAULUKKO 8. Kokonaiskustannukset Ylivieskan kaupungille öljyn kulutus huomioituna. 

 

Kustannukset 

öljy huomioi-

tuna 

2013 (ALV 0 

%) 

2013 (ALV 24 

%) 

2014 (ALV 0 

%) 

2014 (ALV 24 

%) 

Energianoston 

kustannukset 

15904 19720,96 15680 19443,2 

Lisäöljyn kus-

tannus 

3159 3159 6000 6000 

Kustannukset 

yhteensä 

19063 22879,96 

 

21680 25443,2 

 

Käytettäessä vertailukohtana vanhan järjestelmän öljyn keskikulutusta, 23252,75 litraa vuo-

dessa vastaten vuositasolla 23252,75 euroa, nähdään ylläolevasta taulukosta että todelliset 

käyttökustannukset jäävät lähelle vanhan järjestelmän kustannuksia ALV huomioon otet-

tuna, kuitenkin hieman alle. Kuitenkin on syytä ottaa huomioon että asiakkaan ollessa yri-

tyssektoriin ja Y-tunnusjärjestelmään kuuluva toimija ALV:tä ei kannata ottaa huomioon 

kannattavuutta ja takaisinmaksuaikaa arvioitaessa. Verratessa, alla olevassa taulukossa, van-

han ja uuden järjestelmän kuluja nähdään että kokonaiskuluissa jäädään selvästi alle vanhan 

järjestelmän kulujen. 

 

Yllä olevista pelkän energianoston kustannuksista otettu keskiarvo 15904 + 15680 / 2 = 

15792 € /vuosi. 

 

Keskiarvo öljynkulutus huomioituna:  19063 + 21680 / 2 = 20371,5 

 

TAULUKKO 9. Kustannusten erotus optimi. 

 

Vanhan järjestelmän kulut keskiarvo 23252,75 € 

Uuden järjestelmän kulut keskiarvo optimi 15792 € 

Erotus 7460,75 € 
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TAULUKKO 10. Kustannusten erotus tämänhetkinen reaali. 

 

Vanhan järjestelmän kulut keskiarvo € 23252,75  

Uuden järjestelmän kulut keskiarvo reaali € 20371,5 

Erotus € 2881,75 

 

TAULUKKO 11. Laitoksen investointikulut. 

 

Laitoksen kokonaisinvestointikulut 91130,18 € 

PEA-tuki -35 577,45 € 

Todelliset investointikustannukset 55552,73 € 

 

TAULUKKO 12. Laitoksen todelliset kokonaisinvestointikulut. 

 

Laitoksen hankinta hinta 55552,73€ 

Muut investointikulut (perustukset yms.) 28598,62€ 

Yhteensä 84151,35 

 

TAULUKKO 13. Laitoksen takaisinmaksuaika optimi. 

 

Laitoksen kokonaiskulut 84151,35 € 

Säästö / vuosi 7460,75 € 

Takaisinmaksuaika vuosissa 11,28 vuotta 

 

TAULUKKO 14. Laitoksen takaisinmaksuaika tämänhetkinen reaali. 

 

Laitoksen kokonaiskulut 84151,35 € 

Säästö / vuosi 2881,75 € 

Takaisinmaksuaika vuosissa 29,2 vuotta 

 

 

 



24 

Apulämmitykseen käytetyn öljyn suhteellisen runsas käyttö syö hakelämmityksen taloudel-

lisuutta osittain pois, eli tästä karsimalla voitaisiin saavuttaa suhteellisen suuriakin säästöjä 

ja tätä kautta lyhentää takaisinmaksuaikaa. Huomioitavaa on, että öljyn kulutuksesta ei ole 

tosiaikaisia kulutustietoja käytettävissä vaan kulutustiedot perustuvat pelkkien täyttökerto-

jen määrään, jotka vastaavasti saattavat vahvasti vääristää laskelmia. Huomioitavaa on 

myös, että vanhan laitoksen muista käyttö- ja huoltokuluista ei ollut tietoja saatavissa, joten 

niitä ei voitu tässä huomioida. Esimerkiksi poltinlaitteistolle ja öljysäiliölle on tehtävä ulko-

puolisen tarkastajan suorittamat tarkastukset 5 vuoden välein. 

 

Huomionarvoista on myös, että vanha laitos alkoi olla käyttöikänsä päässä ja olisi vaatinut 

jonkin ajan sisällä uusimista. Uuden hakelaitoksen laskennallinen käyttöikä on noin 25 

vuotta joten investoinnin voidaan katsoa olleen järkevä ja kannattava kokonaisuutena tar-

kasteltaessa. 

 

Ohessa vielä vertailu öljyllä itse tuotetun ja lämpöyrittäjältä ostetun energian hintaeroista. 

 

Nykyisen ja vanhan laitoksen energiantuottosuhde: 

23253litraa kevyttä polttoöljyä = 232,53MW 

157MW / 232,53MW = 0,675 

 

Öljyn energiasisällön ollessa n. 10kWh/litra ja hinnan n. 1€/litra saadaan MWh hinnaksi: 

 

1000 litraa * 10kWh/litra = 10 000 kWh = 10 MWh 

1000 litraa = 1000 € 

1000€ / 10 MWh = 100€ / MWh 

 

Lisäksi kun otetaan vielä huomioon kattiloiden suhteellisen huono hyötysuhde n.60 % (ar-

vio, perustuu vastaavien laitosten hyötysuhteisiin) saadaan öljyllä tuotetun MWh:n hinnaksi 

166€/MWh. 

 

Vertailuna voidaan käyttää joko hake-energian perushintaan 56€/MW tai keskiarvohintaa, 

jolla laitoksen perusmaksu on huomioitu. 
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Perusmaksu 7000€/vuosi 

Keskimääräinen energiankulutus: 155 + 159 / 2 = 157MWh vuodessa. 

7000€ / 157MWh = 44,59€ MWh 

Keskiarvohinta: 

44,59€ MWh + hake-energian perushinta 56€/MWh = 100,59 MWh 

 

Kuten yllä olevista luvuista nähdään, on energiayrittäjältä ostettu lämpö huomattavasti edul-

lisempaa asiakkaalle kuin vanhalla öljypoltinlaitteistolla itsetuotettu. Tämä selittyy osittain 

sillä, että asiakas ei maksa yrittäjälle muuta kuin todelliseen kulutukseen perustuvasta ener-

giasta suoraan MWh:ssa eikä huonon hyötysuhteen kautta vanhalla järjestelmällä hukatusta 

energiasta. 
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11 KEHITYSIDEOITA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI 

 

 

Tällä hetkellä öljyn runsas käyttö, ilmeisesti erityisesti kesäaikana, syö laitoksen kannatta-

vuutta. Laitoksen käyttökuluja voisi pienentää ja kannattavuutta parantaa erityisesti aurin-

koenergian käytöllä kesäaikana. Tällä saataisiin ilmaista energiaa mikä parantaisi laitoksen 

kannattavuutta energian myyjän eli yrittäjän näkökulmasta sekä vähentäisi öljyn kulutusta 

mikä pienentäisi energian ostajan kuluja. 

 

Tähän soveltuvia tekniikoita kirjoitushetkellä olisivat aurinkosähkö, jota voitaisiin hyödyn-

tää varaajan lämmittämiseen vastuksen avulla, sekä aurinkokeräimet, joissa kiertävällä nes-

teellä lämmitettäisiin varaajaa. Näistä kahdesta kirjoitushetkellä kannattavampi tekniikka 

olisivat aurinkokeräimet niiden edullisemman investointihinnan takia (Em. 4 kpl 2 m2 ta-

sokeräimiä ja pumppuyksikkö. Pakettina hinta asettuu välille 1600 - 3500€, lisäksi vaaditaan 

putkityöt, lämmönsiirtonesteet ja paisunta-astia yht. n.1000€. Eli kokonaiskustannukset 

2600 – 4500€ itse asentaen. Edellä olevat hinnat suuntaa-antavia ja perustuvat yleisiin mark-

kinahintoihin). (Yhdestä 2m2 keräimestä saadaan hyötytehoksi n.1,5 kW teoreettisen maksi-

mitehon ollessa 1000w / m2 eli 2 m2 keräimelle 2 kW). Ts. aurinkokeräinjärjestelmällä on 

parempi W/€ kannattavuus- / hyötysuhde verrattuna aurinkosähköjärjestelmiin niiden edul-

lisemman hankintahinnan takia. 

 

Lisäksi on huomioitavaa että Vähäkankaan laitokselta löytyy aurinkokeräinten vaatima va-

raus Aritermin varaajasta eli järjestelmän asentaminen olisi mahdollista ja lisäksi sangen 

yksinkertaista. 
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KUVIO 14. Vähäkankaan öljypoltinlaitteisto. Vasemmanpuoleinen kattila on varalaitteis-

tona 

 

Toinen vaihtoehto millä öljyn kulutusta sekä todellisia, euromääräisiä, kuluja saataisiin pie-

nennettyä, olisi tuottaa häiriö- ja huoltotilanteissa vaadittava varalämpö suoraan Aritermin 

varaajan vastuksilla em. niin säädettynä että sähkövastus kytkeytyy päälle 60 Celsius asteen 

lämpötilassa. Öljypoltinlaitteisto voitaisiin vastaavasti kytkeä niin että kytkeytyisi toimin-

taan ns. viimeisenä varokeinona em. 40 Celsius asteessa. Tosin tähän vaihtoehtoon on teho-

reservin riittävyyden osalta syytä suhtautua skeptisesti sillä varaajan vastusten tehotaso (3kpl 

9kW:n vastuksia = 21kW sähkötehoa) on huomattavasti alhaisempi kuin öljypolttimen teho-

taso (100kW). Tosin tässä skenaariossa on syytä ottaa huomioon tehontuoton / -tarpeen eri-

laiset profiilit. Pienempitehoinen sähköjärjestelmä tuottaa lämpöä jatkuvatoimisesti kun taas 

öljypoltin laitteisto käy vain hetkellisesti ja nostaa järjestelmän lämmön asetusarvoon joka 

taas on huomattavasti korkeampi kuin todellinen tarve. Lisäksi huomionarvoista on öljyläm-

mityksen huono hyötysuhde jolloin voidaan olettaa että öljykattilan todellinen lämmitysteho 

on 50 - 70 kW. 
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KUVIO 15. Lämpimän veden tulo- ja paluukierto kattilahuoneessa 

 

Yllä olevassa kuvassa: 

1. Syöttövesi hakekonttilämpölaitokselta. 

2. Lähtö lämmityskiertoon. 

3. Paluu lämmityskierrosta. 

4. Paluuvesi hakekonttilämpölaitokselle. 

 

Kolmas vaihtoehto millä öljynkulutusta saataisiin todennäköisesti pienennettyä ja kattilan 

turhaa käyntiä vähennettyä olisi asentaa ns. esitermostaatti öljypolttimen termostaatille. 

Tämä estäisi polttimen käynnistymisen, mikäli hakekonttilaitokselta tuleva vesi on yli ase-

tusarvon, em. 60 Celsiusastetta. Esitermostaatti asennettaisiin hakekonttilaitokselta tulevaan 

lämminvesiputkeen (yllä olevassa kuvassa esitetty numerolla 1.), esimerkiksi t-haarakappa-

leen (anturitaskun) avulla. Tällä hetkellä tilanne on että hakekonttilaitokselta tulevan veden 

pitäisi pitää öljykattilan varaaja jatkuvasti yli asetusarvon, 60 Celsiusastetta, ns. vapaakier-

ron avulla. Todella kovan tai vastaavasti todella pienen lämmönkulutuksen aikana vapaa-

kiertoa ei välttämättä tapahdu kuitenkaan riittävästi vaan öljykattilan varaaja pääsee jäähty-

mään ja käynnistää öljypolttimen tarpeettomasti. Yllä kuvatulla kytkennällä tämä saataisiin 

vältettyä.  
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12 KEHITYSEHDOTUKSIA LAITOKSEN HANKKIMISEKSI NIEMELÄNKYLÄN 

KOULULLE 

 

 

Ko. laitosmalli on hyvä, käytössä kokeiltu, suhteellisen hyvin toimiva sekä sellaisenaankin 

soveltuva Niemelänkylän koululle. 

 

Parannuksia mitä kuitenkin voitaisiin seuraavaan, mahdollisesti rakennettavaan laitokseen 

tehdä: 

 

Hakekontti muuten vastaava mutta: 

Katto olisi sivulle saranoidusti aukeavaa mallia. 

 

Hakepurkaimet sijoitettaisiin kontin pohjapinnan alapuolelle pois hakkeen seasta (ko. muu-

tos tehty jo Vähäkankaalle). 

 

Hydrauliyksikön sijoitettaisiin hakelaitoksen sisälle meluhaittojen minimoimiseksi (Vähä-

kankaalla jo tehty). 

 

Hydrauliyksiköön jo asennusvaiheessa vaihdettaisiin hydrauliikkaöljyksi ns. lentokoneöljy, 

jolla on hyvä jouksevuus myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa. 

 

Turvallisuutta parantavat muutokset hakekontin osalta (ks. ehdotelmat päättötyöstä Laulu-

maa Mika: Hakelämpökonttia koskevan CE-merkintäprosessin selvittämien, Centria Tuo-

tantotalous 2014). 

 

Huoltoluukkuihin kunnolliset salvat. 

 

Syöttöruuvin huoltoluukkuun kunnollinen turvakatkaisija joka ei voi kytkeytyä pois päältä 

vahingossa em. tuulen paiskatessa oven kiinni. 

 

Tehokkuutta / hyötysuhdetta parantavat muutokset lämpölaitoksen osalta: 
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Pääasialliseksi varaenergian lähteeksi (em. hakekattilan häiriö- ja huoltotilanteiden varalta) 

ehdottaisin Aritermin varaajan sähkövastuksia, mikäli sallitaan lämpimän käyttöveden tuo-

ton lakkaaminen ja kiinteistön lämpötilan lasku häiriötilanteessa.. Näillä tuotetun lämmön 

hyötysuhde olisi huomattavasti korkeampi kuin vanhalla kattilalaitteistolla tuotetun, joten 

kustannukset / MWh olisivat todennäköisesti huomattavasti pienemmät. Ongelmaksi saat-

taisi muodostua tehotasojen ero, sähköllä em. Vähäkankaan laitoksella 21kW (3*9kW.n vas-

tukset) ja öljyllä n. 100kW, mistä saattaisi seurata kuvatunlaisia ongelmia. Toki tämä riippuu 

häiriötilanteessa vallitsevasta ulkolämpötilasta ja tästä seuraavasta tehontarpeesta. 

 

Samaten ehdottaisin että lämmin käyttövesi tuotettaisiin jatkossa myös Aritermin varaajassa, 

missä on valmiina tarkoitukseen sopiva tulistuskierukka. Tällä vältyttäisiin väistämättä jär-

jestelmästä toiseen lämpöä siirrettäessä syntyviltä häviöiltä (vrt. Vähäkangas, jossa lämpi-

män käyttöveden tuotossa on käytössä vanha, jo mahdollisesti elinkaarensa päässä oleva 

lämmönvaihdin). 

 

Yllä oleva ratkaisu vaatisi lämpökontista pannuhuoneeseen linjoja rakennettaessa kahden 

ylimääräisen putkilinjan vetämisen mikä ei kustannuksena olisi kovinkaan merkittävä raken-

nusvaiheessa, mutta jälkeenpäin tehtynä sangen työläs ja hintava toimenpide. 

 

Lisäksi on huomattava että Aritermin varaajassa on valmiina tulistuskierukoita 2kpl. Toinen 

kierukoista voitaisiin kytkeä lämpimän käyttöveden tuottamiseen, kuten yllä mainittiin ja 

toinen em. aurinkokeräinkäyttöön.  

 

Aurinkokeräimiä käytettäessä saataisiin myös ilmaista energiaa käytettäväksi mikä osaltaan 

parantaisi laitoksen hyötysuhdetta ja takaisinmaksuaikaa. Myöskään kustannuksena raken-

nusvaiheessa em. 4x2m2 aurinkokeräintä (lisäksi vaaditaan putkityöt, paisuntasäiliö ja 

pumppuyksikkö) ei olisi kovinkaan merkittävä. Ainoa huomion arvoinen seikka olisi että 

keräimet olisi suojattava riittävän hyvin kiinteistön luonne huomioon ottaen (ala-aste) (em. 

laitoksen katolle verkkoaidalla ympäröitynä). 
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Vanhan öljykattilalaitteiston jättämien varalle niin ettei kytkeydy päälle kuin muiden järjes-

telmien (hakekattila, sähkö) pettäessä (estää käytännössä järjestelmää/kiinteistöä jääty-

mästä). Em. asetusarvo +30 astetta Celsiusta. Tai vaihtoehtoisesti kytkeminen em. sulkujen 

taakse siten ettei ole mahdollista ottaa käyttöön kuin henkilökunnan toimenpiteillä. 

 

Lisäksi ns. mutasihdin lisääminen kiertovesijärjestelmään estäisi mahdollisia laiterikkoja. 

Liitettäessä uutta järjestelmää osaksi vanhaa jo olemassa olevaa laitteistoa on huomioitava, 

että vuosien kuluessa vanhassa järjestelmässä on tapahtunut syöpymistä ja likaantumista jol-

loin järjestelmässä kiertää epäpuhtauksia, jotka saattavat vahingoittaa järjestelmää ja em. 

jumittaa venttiilejä. Tähän ongelmaan voidaan ratkaisevasti vaikuttaa asentamalla lämpölai-

toksen ns. paluuvesipuolelle suodatinpatruuna ns. mutasihti, joka poistaa epäpuhtauksia läm-

pölaitokselle tulevasta vedestä. Ko. suodatin on asennettava siten, että se voidaan ohittaa 

käytön aikana ja em. puhdistaa tarvittaessa. 
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13.LAITOSINVESTOINNIN KANNATTAVUUS NIMELÄNKYLÄN KOULULLE 

 

 

TAULUKKO 15. Niemelänkylän öljypoltinlaitteiston öljyn kulutus vuosina 2007-2014. 

 

Niemelän-

kylä öljy 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

litraa 29962 34023 32029 38274 26917 26000 15566 29709 

 

Keskiarvokulutus ylläolevasta taulukosta: 27645 litraa vuodessa. Vuosi 2013 jätetty pois 

keskiarvon laskennasta selittämättömän alhaisesta kulutuksesta johtuen (todennäköisesti 

laitteisto on osan vuodesta ollut huollettavana). 

 

Keskiarvohinta vuodessa. 27645 litraa vuodessa = 27645€ (oletus) 

 

Vähäkankaan nykyisen ja vanhan laitoksen energiantuottosuhde = 0,675 

 

Niemelänkylän oletettu energiankulutus lämpölaitospohjalta: 

Kevyttä polttoöljyä 27645 litraa vuodessa = 276,45MW 

276,45MW * 0,675 = 186,6MW vuodessa. 

 

TAULUKKO 16. Lämmöntuotanto kustannukset nykyisen lämpöhinnoittelun pohjalta. 

 

 Vuodessa € 

Energia 186,6MW * 56€/MW =  10449,6€ 

Perusmaksu 7000€ 

Yhteensä 17449,6€ 
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TAULUKKO 17. Kustannus erotus nykyisen ja mahdollisen uuden järjestelmän välillä. 

 

Vanhan järjestelmän kustannukset 27645€ 

Uuden järjestelmän kustannukset 17449,6€ 

Erotus 10195,4€ 

 

TAULUKKO 18. Mahdollisen laitoksen investointikulut. 

 

Laitoksen kokonaisinvestointikulut 91130,18 € 

Muut investointikulut (perustukset yms.) 28598,62 

Investointikustannukset 119728,8 

 

TAULUKKO 19. Laitoksen investointikulut. maksimi tuella (2015). 

 

Laitoksen kokonaisinvestointikulut 91130,18 € 

Mahdollinen tuki 15% -13669,53 € 

Todelliset investointikustannukset 77460,65€ 

 

TAULUKKO 20. Laitoksen todelliset kokonaisinvestointikulut.maksimi tuella (2015). 

 

Laitoksen hankinta hinta tuettuna 77460,65€ 

Muut investointikulut (perustukset yms.) 28598,62€ 

Yhteensä 106059,27€ 

 

TAULUKKO 21. Takaisinmaksuaika ilman tukia. 

 

Kokonaisinvestointikustannukset 119728,8€ 

Kustannussäästö / vuosi 10195,4€ 

Takaisinmaksuaika 11,74 vuotta 
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TAULUKKO 22. Takaisinmaksuaika maksimi tuella (2015). 

 

Kokonaisinvestointikustannukset 106059,27€ 

Kustannussäästö / vuosi 10195,4€ 

Takaisinmaksuaika 10,4 vuotta 

 

Ylläolevissa taulukoissa on pohja tietona käytetty Vähäkankaan laitoksen investointikustan-

nuksia. Huomionarvoista on että laitoksen valmistuskustannuksista olisi mahdollista saada 

selkeää säästöä seuraavan laitoksen kohdalla Vähäkankaan ollessa ns. pilotti-laitos. Huomi-

oitavaa on lisäksi että muista investointikuluista olisi myös mahdollista hakea säästöjä otol-

lisemman rakennuspaikan kautta (Vähäkankaalla mm. laitoksen sijoituspaikka kallion päällä 

mikä toi lisäkustannuksia). 

Laitoksen teknisen käyttöiän ollessa 25 vuotta voitaisiin investointia pitää kannattavana sekä 

tuen kanssa että ilman. 
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