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1 JOHDANTO 

 
Energiatehokkuuden merkitys kasvaa, koska jatkuvasti lisääntyvän kulutuk-

sen myötä maapallomme rajalliset energiavarat vähentyvät nopeasti. Euroo-

pan unioniin liityttyään Suomi on saanut osaksensa erilaisia velvoitteita kan-

sallisen energiapolitiikkaansa kehittämiseksi, minkä myötä on tullut energia-

tehokkuussopimusjärjestelmiä. Sopimusjärjestelmillä on kansallisen ilmasto- 

ja energiastrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin si-

toumuksiimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä (Motiva 2013). Tehos-

tamalla energiankäyttöä saadaan uusiutumattomat energiavarat riittämään 

pidempään ja energiantuotannosta sekä energian käytöstä syntyvät kasvi-

huonepäästöt vähenemään. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut laatia ener-

giatehokkuuden malli Lapin kunnille. Energiakartoitusmallin avulla kunnat 

saavat tietoa Työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, Motivan ohjaamasta 

energiakatselmoinnista ja sen toteuttamisesta vaihe vaiheelta. 

 

Sodankylän kunta on liittynyt Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuus 

sopimukseen. Sopimuksessa on 9 % energiansäästötavoite vuosille 2008 – 

2016. Uusiutuvan energiankuntakatselmoinnin aloittamisen edellytyksenä 

vuonna 2012 oli edellä mainittuun sopimukseen liittyminen. Kiinteistöjen 

energiakatselmointi aloitetaan kevään 2014 aikana. Katselmoitavana kohtei-

na ovat Syväjärven, Vaalajärven, Vuotson Ja Torvisen kyläkoulut. Katsel-

mointien tavoitteena on selvittää nykyinen energiankulutus ja kartoittaa ener-

giatehokkuuden parantamiseen oleellisesti vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyös-

sä on laadittu edellä mainittujen koulujen biolämpöselvitys. Biolämpöselvityk-

sen tarkoituksena on osoittaa energiataloudellisen mallin avulla takaisinmak-

suaika siirryttäessä fossiiliselta polttoaineelta uusiutuvan energian käyttöön. 

Siirryttäessä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön lisätään Sodankylän 

kunnan ja lähialueen energian käytön omavaraisuutta ja luodaan alueelle 

uusia työpaikkoja. 

 

 

Opinnäytetyössä käsitellään kunta-alan energiatehokkuuteen ja sen edistä-

miseen liittyviä asioita, kunta-alan sopimusjärjestelmät ja uusiutuvan energi-

an kuntakatselmus. Työssä lasketaan myös miten kyläkoulujen energiatalout-
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ta voidaan parantaa lämmitysjärjestelmän saneerauksen kautta. Opinnäyte-

työssä ei ole käsitelty tutkittavien kiinteistöjen vaipan rakenteita. Tulevan ke-

vään aikana suoritettavissa kiinteistöjen energiakatselmoinneissa selvitetään 

niiden rakennusteknilliset ominaisuudet. 
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2 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET JA KATSELMOINNIT 

2.1 Vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategia 

Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haastei-

ta koko ihmiskunnalle. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaa-

supäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuk-

sesta, mukaan lukien liikenne. Tästä syystä ilmasto- ja energiapolitiikka ovat 

viime vuosina kietoutuneet tiiviisti toisiinsa. Tällä hetkellä maamme koko-

naisenergiankulutus, sähkönkulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat perus-

urassaan kasvavia trendejä eli ne jatkaisivat kasvamistaan ilman uusia ener-

giapoliittisia toimenpiteitä. Siitä syystä EU valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 

maallemme uuden pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian, joka käsitte-

lee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä varsin yksityiskohtaisesti vuo-

teen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050 asti. Tavoitteisiin pääsemi-

nen edellyttää Suomessakin energia- ja ilmastopoliittisia toimenpiteitä, joissa 

painottuvat energiatehokkuus ja energiansäästö sekä uusiutuvien energialäh-

teiden käytön lisääminen. Kuten EU:n strategia, myös Suomen strategia pi-

tää tavoitteenaan energiahuollon ilmastoystävällistä kestävyyttä, toimitus-

varmuutta ja kilpailukykyä. Valtioneuvosto on asettanut Suomen tavoitteeksi 

energian loppukulutuksen kasvun pysäyttämisen ja kääntämisen laskuun 

siten, että energian loppukulutus vuonna 2020 olisi runsaat 10 % pienempi 

kuin perusurassa. Pidemmän aikavälin visiona on, että vuoteen 2050 men-

nessä energian loppukulutusta tulisi alentaa edelleen vähintään kolmannek-

sella vuoden 2020 määrästä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää energi-

ankäytön tehostamista erityisesti asumisessa, rakentamisessa ja liikentees-

sä. (TEM, 2008.) 

 

2.2 Kuntien energiatehokkuussopimukset 
 

EU:n direktiiviin energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista 

(2006/32/EY) perustuen, kunnat voivat liittyä energiatehokkuussopimukseen. 

Kunta-alan sopimusjärjestelmässä on kaksi vaihtoehtoista sopimusmallia. 

Alle 5000 asukkaan kunnat tai kuntayhtymät, joiden energiankäyttö on alle 5 

000 MWh/a, liittyvät kuntien energiaohjelmaan (KEO). Yli 20 000 asukkaan 



5 
 
kunnat tai kuntayhtymät, joiden energiankäyttö on yli 20 000 MWh/a, liittyvät 

kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). 

 

Kaupungit ja kunnat, joiden asukasmäärä on 5 000–20 000 asukasta ja kun-

tayhtymät, joiden energiankäyttö on 5 000–20 000 MWh vuodessa, voivat 

valita joko energiatehokkuussopimuksen tai energiaohjelman (Kuvio 1). 

 
Kuvio 1. Kunta-alan sopimusjärjestelmä (Motiva 2013) 
 

2.3 Uusiutuvan energian kuntakatselmointi 

2.3.1 Uusiutuvan energian kuntakatselmus yleisesti 
 

Uusiutuvan energian lisääminen on kunnalle mahdollisuus. Se edistää paikal-

listen energianlähteiden hyödyntämistä, tuo kustannussäästöjä ja luo mah-

dollisuuksia uudelle yritystoiminnalle. (Motiva 2014.) Kuntakatselmuksessa 

selvitetään energiantuotannon ja -kulutuksen nykytila, laaditaan sähkön- ja 

lämmöntuotannon sekä kulutuksen energiataseet.   

 

Uusiutuvan energian kuntakatselmukseen on mahdollista saada energiatu-

kea. Tuen suuruus on kuntien sopimusjärjestelmään sitoutuneille kunnille 

jopa 60 prosenttia katselmuksen kokonaiskustannuksista. Kuntakatselmus on 

yksi kuntien energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan liittyneiden 

kuntien velvoitteista. Katselmustulosten hyväksikäyttö tuottaa etuja alueen 
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talouteen. Se edistää myös kansainvälisten sitoumusten ja kansallisen ilmas-

to ja energiastrategian mukaisten päästönvähennystavoitteiden saavuttamis-

ta. (Motiva 2014.) 

 

Kuntakatselmuksen prosessi alkaa katselmoijan valinnalla ja tuen hakemisel-

la. Katselmoijalla tulee olla Motivan koulutuksesta saatu pätevyys. Koko kat-

selmusprosessi näkyy kuviosta 2. 

 

 
Kuvio 2. Uusiutuvan energian kuntakatselmusprosessi (Motiva 2014) 
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2.3.2 Uusiutuvan energian velvoite 2020 ja toimenpiteet 
 

EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian 

osuuden energian loppukäytöstä 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 

Tästä johtuen komissiolle tuli toimittaa kansallinen uusiutuvan energian toi-

mintasuunnitelma 2010 kesäkuun loppuun mennessä. (TEM 2010.) 

 

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan lakiuudistus, jonka myötä lämmitysjärjes-

telmän muutokseen voi saada investointitukea. Uusiutuvaa energiaa käyttä-

vien lämmitystapojen käyttöönottoa avustetaan enintään 20 prosentin osuu-

della hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki kohdistetaan asuinrakennusten 

päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maa- ja ilmavesilämpöpumppujen 

käyttöönottoon sekä pellettilämmitykseen ja muihin puuperäisiin polttoainei-

siin siirtymiseen.  Valtion vuoden 2013 talousarviossa avustuksiin varattiin 

noin 13 miljoonaa euroa. 

 

Energiaverotus on muutettu ympäristöperusteiseksi. Esimerkkinä polttotur-

peen verotus, jonka nousu vuodesta 2011 vuoteen 2015 on noin 300 pro-

senttia. 

 

Liikenteen biopolttoaineiden käyttö pyritään nostamaan 7 TWh:iin vuoteen 

2020 mennessä liikennepolttoaineiden myyjille asetettavalla jakeluvelvoitteel-

la. Tavoitteena on myös 20 prosentin sekoitusvelvoite vuonna 2020. Bio-

etanolin tuotantoa tuetaan myös. (TEM 2010.) 

 

Tuulivoiman tuotanto nostetaan 0,3 TWh:sta 6 TWh:iin vuoteen 2020 men-

nessä. Tukena tuulivoimalle maksetaan takuuhinnan ja toteutuneen sähkön 

markkinahinnan erotus 12 vuoden ajan. Myytävän sähkön tavoitehinta on 

83,50 euroa megawattitunnilta. Nopean alkajan bonuksena voimalan perus-

tajalle maksettava tavoitehinta on kuitenkin vuoden 2015 loppuun saakka 

105,30 €/MWh enintään 3v. ajan. Tukijärjestelmän kustannukset ovat noin 

200 miljoonaa euroa vuodessa, jos sähkön markkinahinta on 50 €/MWh. Tu-

kijärjestelmä ei koske pientuulivoimaa. (TEM 2010.) 
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Biokaasun käyttöä lisätään 0,7 TWh:iin takuuhintajärjestelmällä. Pellettien 

käytön tavoitteeksi asetetaan 2 TWh. Lämpöpumppujen uusiutuvan energian 

tuotanto nostetaan 8 TWh:iin. Kierrätyspolttoaineiden uusiutuvan energian 

osuudeksi tavoitellaan 2 TWh. Kierrätyspolttoaineiden käyttöä tuetaan muun 

muassa nykyisellä sähköntuotannon verotuella 2,4 €/MWh. 

 

Aurinkolämpö- ja sähköjärjestelmien tukea jatketaan energiatuella nykyisen 

käytännön mukaisesti. (TEM 2010.) Yhteenveto uusiutuvien energiamuotojen 

lisäystarpeista näkyy taulukossa 1.  

 

Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä tuulivoimala, biokaasuvoimala, 

metsähakevoimala ja puupolttoainevoimala, jos niillä on toiminnalliset sekä 

taloudelliset edellytykset sähkön tuotantoon. Voimalan tulee myös sijaita 

Suomessa tai Suomen aluevesillä ja olla liitettynä sähköverkkoon. 

 
Taulukko 1. Uusiutuvien energiamuotojen lisäystarpeet 2020 (TEM 2012b)  
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2.4 Kiinteistön energiakatselmointi 
 

Kiinteistön energiakatselmoinnissa pyritään analysoimaan katselmointikoh-

teen kokonaisenergian käyttö, tutkimaan säästöpotentiaalit ja raportoimaan 

ehdotetut säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen kiinteistön omistajal-

le ja käyttöhenkilökunnalle. Energiakatselmointiin on tehty yleisohje työ- ja 

elinkeinoministeriön toimesta. Katselmoinnissa perehdytään kiinteistön LVI-

SA-järjestelmien toimintaan ja käyttöön. Katselmointi perustuu senhetkiseen 

energian käyttöön, käyttötapaan ja tuottamiseen. Tulevaisuuden käyttötar-

peet tulee kuitenkin huomioida, jos muutoksia on odotettavissa. (Motiva 

2004.) 

 

Jokaiseen viralliseen energiakatselmointiin tulee osallistua kaksi Motivan hy-

väksymää katselmoinnin vastuuhenkilöä, joista toinen tulee olla L-

vastuuhenkilö (lämpö, polttoaineet, ja LVI-järjestelmät) ja toisen S-vastuu 

henkilö (sähköjärjestelmät). Pätevyys edellyttää Motivan energia-

katselmoijan peruskurssin suorittamista. 

 

Katselmointiraportti on hyvä työkalu kiinteistön energiatehokkuuden seuran-

nassa. Katselmoinnin tavoitteena on tehostaa kiinteistön energiankäyttöä 

kartoittamalla kiinteistön ongelmakohdat ja korjata tai korvata ne energiate-

hokkaammalla ratkaisulla. Energiankäytön tehostaminen säästää rahaa ja 

luontoa. 

 

Katselmointiraporttiin sisältyy kohteen energian käytön nykytila. Lisäksi ra-

portista käy ilmi 

• kohteen tiedot 

• energian ja veden hankinta ja kulutus 

• energiatalouden arviointi 

• lämmitysjärjestelmä 

• vesi- ja viemärijärjestelmä 

• ilmanvaihto järjestelmä 
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• sähköjärjestelmät 

• rakenteet. (Motiva 2004.) 

 

Raportissa esitetään myös mahdolliset parannustoimenpiteet yllämainituille 

osioille. 

 

Tulevaisuudessa kiinteistöön voidaan tehdä kiinteistön seurantakatselmus, 

joka on määräaikaistarkastus. Seurantakatselmuksessa käydään läpi aiem-

min tehdyn energiakatselmoinnin toteutuminen, kohteen energiatalouden 

muutos ja mahdolliset uudet kehittämiskeinot. 
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3 ENERGIATALOUSLASKELMAT 

3.1 Takaisinmaksuajan menetelmä 
 
Takaisinmaksuajan menetelmä on yksinkertainen investointilaskelmamuoto. 

Menetelmää käytetään usein laskettaessa pieniä investointeja. Tässä mene-

telmässä vähennetään tulevien vuosien tuotoista investoinnin vuosittaiset 

käytön kustannukset. Näin saadaan laskettua investoinnin nettotuotto. Jos 

investoinnin nettotuotto ei ole vakio, selvitetään, monenko vuoden nettotuotot 

pitää laskea yhteen hankintamenon peittämiseksi. Perus investoinnin hankin-

takustannus jaetaan vuotuisella nettotuotolla, jolloin saadaan investoinnin 

takaisinmaksuaika vuosina kaavalla 1: 

 

 
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖

𝑣𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜
= 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 (1) 

 

Tämä menetelmä ei huomioi korkokuluja. Yrityksen on itse päätettävä mitä 

takaisinmaksuaikaa se pitää kannattavana. Usein takaisinmaksuajan on olta-

va lyhyempi kuin investoinnin pitoajan. Tätä menetelmää käytettäessä on silti 

tärkeää pitää korkokustannukset mielessä. Takaisinmaksuaikamenetelmä 

kertoo enemmän rahoitus kuin kannattavuusvaikutuksista. (Honkala 2010, 

30.) 

3.2 Annuiteettimenetelmä 
 
Annuiteettimenetelmällä perusinvestoinnin korot ja kustannukset jaetaan sa-

mankokoisiksi eriksi läpi investoinnin pitoajan. Annuiteettitekijän laskemista 

varten päätetään käytettävä korkokanta ja investoinnin pitoaika. Annuiteetti-

tekijä määritellään kaavalla 2 

  
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛
− 1     (2) 

  

missä 

 

n on pitoaika [v] 

i on laskentakorkokanta [%]. 
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Jos investointiin liittyy riskejä, voi laskentakorkoa nostaa ikään kuin varmuus-

kertoimena. Tuotto määritellään jakamalla investoinnin nettotuotto siihen si-

dotulla keskimääräisellä pääomalla. Annuiteettitekijän määrittelyn jälkeen 

saadaan vuotuinen annuiteetti kertomalla annuiteettitekijä perusinvestoinnilla. 

Investoinnin nettotuotto on silloin positiivinen, kun investoinnin tuotot ovat 

joka vuosi suurempia kuin investoinnin käyttö - ja pääomakustannukset. Yli-

jäämän vastatessa yrityksen tavoitteita voidaan investointia pitää kannatta-

vana. (Honkala 2010, 31.) 
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4 SODANKYLÄ 

4.1 Perustiedot Sodankylän kunnasta 

 

Sodankylä on Suomen kunta, joka sijaitsee Lapin maakunnan keskiosassa. 

Kunnassa on 8 896 asukasta, joista saamelaisia noin 300. Väestötiheys on 

0,76 asukasta/km². Kunnan pinta-ala on 12 415,48 km², josta 722,13 km² on 

vesistöjä. Kunnan kartta on esitetty kuviossa 3. (Sodankylän kunta – Rova-

niemen koulutuskuntayhtymä 2014, 4.) 

 

Sodankylän suurimmat työnantajat vuonna 2013 olivat Sodankylän kunta, 

varuskunta ja Kevitsan kaivosalue. Työttömiä kunnassa oli vuonna 2012 10,2 

% väestöstä ja työvoimaa 44,3% väestöstä. (Sodankylän kunta – Rovanie-

men koulutuskuntayhtymä 2014, 4.) 

 

Sodankylä sijaitsee yhdessä Suomen kylmimmästä alueista. Alueen lämmi-

tystarveluku on tarvelukutilastoinnissa mukana olevista paikkakunnista suurin 

ja se on keskimäärin noin 40 % suurempi kuin Helsingissä. 

 

Vesivoimaa tuotetaan Sodankylässä reilusti yli oman tarpeen eli se on kun-

nan uusiutuvan energian tuotannossa merkittävässä roolissa ja sen tuotan-

nosta valtaosa kulutetaan alueen ulkopuolella. Alueen sähköntuotannosta 

100 % ja lämmöntuotannosta noin 40 % perustuu uusiutuvaan energiaan. 
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Kuvio 3. Sodankylän kartta (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
2014, 10) 
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4.2 Sodankylän kunnan energiatehokkuussopimus 
 

Sodankylän kunta liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen 24.5.2012. 

Siinä Sodankylän kunta sopi TEM:n kanssa toimenpiteistä vuoden 2008 il-

masto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksella pyri-

tään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siihen sisältyy 

myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. 

(TEM 2012a.) 

 

Energian säästämisellä sopimuksessa tarkoitetaan nykyisen kulutuksen vä-

hentämistä tai sellaisen tulevan kulutuksen estämistä, joka aiheutuisi ilman 

sopimuksessa mainittavia toimenpiteitä. Sopimukseen liittyessään Sodanky-

län kunta asetti energiansäästön välitavoitteeksi 0,577 GWh vuodelle 2013. 

(TEM 2012a.) 

 

Kunnan tuli organisoida toimintaansa sopimuksen mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Sopimuksen mukaan kunnan tulee ohjata julkisia hankinto-

jaan energiatehokkaan mallin mukaisesti ja huomioida energiatehokkuus ja 

elinkaarikustannukset myös kaikessa uudisrakentamisessa. Kunnan tulee 

myös kehittää tunnuslukuja kuvaamaan energiatehokkuutta Sodankylässä ja 

hyödyntää niistä saamiaan seurantatietoja. Kunnan tulee myös käynnistää 

energiansäästöä edistäviä pilottihankkeita sekä koulutus- ja tiedotustoimintaa 

paikallisille asukkaille. Sodankylän energiansäästön kokonaistavoitteeksi (9 

%) vuodelle 2016 tuli 1.731 GWh. (TEM 2012a.) 
 

 

4.3 Sodankylän kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmus 
 
Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistämiseksi kunnassa on toteu-

tettu KETS:iin sisältyvänä toimenpiteenä koko kunnan alueen käsittävä uu-

siutuvan energian kuntakatselmus Motivan kuntakatselmusmallin mukaisesti. 

Työ tehtiin aikavälillä toukokuu – joulukuu 2013. Työhön ei sisältynyt energi-
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ansäästömahdollisuuksien yksityiskohtaista tarkastelua. Alueella ei ole aikai-

semmin toteutettu vastaavaa hanketta. (Sodankylän kunta – Rovaniemen 

koulutuskuntayhtymä 2014.) 

 

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tavoitteena Sodankylän kunnassa 

oli 

• primaarienergian hankinnan ja energiankulutuksen nykytilan selvitys 

(nykyinen energiatase) kunnan alueella (taulukko 2) 

• uusiutuvan energian potentiaalien selvitys energialähteittäin 

• selvitys uusiutuvan energian realistisista ja kannattavista lisäämis-

mahdollisuuksista karkealla tasolla kokonaisuutena sekä tarvittavin 

osin kylä-/kyläaluekohtaisesti 

• selvitys kunnan uusiutuvan energian tuotantoa tukevien toimenpitei-

den perustaksi (bioenergian polttoaineiden hankinta, jalostus ja kaup-

pa, energiantuotanto, energiankäyttö ym.). (Sodankylän kunta – Ro-

vaniemen koulutuskuntayhtymä 2014, 1.) 
 

 
Suuresta lämmitystarveluvusta johtuen Sodankylän kunnassa energiankäyttö 

keskittyy kiinteistöjen lämmitykseen ja elinkeinotoiminnassa erityisesti kaivos-

toimintaan, joka on yksi energiaintensiivisimmistä teollisuusaloista. Muu teol-

linen toiminta kunnassa on suhteellisen vähäistä. Yksi merkittävä energian-

kulutuskohde on varuskunta. (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutuskun-

tayhtymä 2014, 5.) 

 

Valtaosa Sodankylän nykyisestä uusiutuvan energian tuotannosta perustuu 

vesivoimaan. Kunnassa on tällä hetkellä 6 Kitisen koskiin rakennettua vesi-

voimalaitosta. Vesivoiman tuotanto Sodankylän alueen laitoksissa oli vuonna 

2012 yhteensä 412 GWh mikä on noin 90 % koko kunnan alueella tuotetta-

vasta uusiutuvasta energiasta. Kunnassa ei ole suunnitteilla vesivoimaloiden 

parantamishankkeita eikä siellä ole merkittäviä mahdollisuuksia vesivoiman 

lisäämiseksi. (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2014, 

5.) 
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Puupolttoaineet ovat tällä hetkellä Sodankylän toiseksi merkittävin uusiutu-

van energian lähde. Haketta poltetaan pääasiassa Lämpö Oy Juurakkotulen 

Sodankylän lämpökeskuksella ja Kevitsan kaivoksen lämpökeskuksella sekä 

muutaman muun julkisen ja yksityisen kiinteistön erillislämmityksessä. Ener-

giapuun käyttö talojen erilliskäyttöön klapeina on arvioitu olevan samaa suu-

ruusluokkaa loppuenergiana hakkeen polton kanssa. (Sodankylän kunta – 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2014, 5.) 

 

Metsähakkeen tuotannon ja käytön lisääminen kunnassa on yksi alueen par-

haimmista keinoista lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja paikallisen bio-

energia potentiaalin hyödyntämistä. Tulevaisuudessa metsähakkeen käyttö 

voi kasvaa merkittävästi, mikäli uusia kaivoksia avataan ja niiden lämmitys-

ratkaisuissa uusiutuvan energian osuus on vähintään Kevitsan tasolla eli yli 

70 %. (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2014, 5.) 

 

Merkittäviä metsähakkeen käytön lisääjiä voisivat olla seuraavan kaivoksen 

yhteydessä syöttötariffia hyödyntävä haketta polttava sähkön ja lämmön yh-

teistuotantovoimala ja koulukiinteistöihin suunnitteilla olevat hakejärjestelmät. 

Metsien potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen vaikuttaisi myös positiivi-

sesti paikalliseen talouteen. (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutuskun-

tayhtymä 2014, 5.) 
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Taulukko 2. Sodankylän kunnan energiatase (Sodankylän kunta – Rovaniemen kou-
lutuskuntayhtymä 2014, 4.) 
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5 BIOLÄMPÖSELVITYKSET 

5.1 Selvityshankkeen aloitus 
 
Sodankylän kunnassa on vain muutama julkisessa omistuksessa oleva kau-

kolämpöverkon ulkopuolella sijaitseva öljy- tai sähkölämmitteinen kiinteistö. 

Sodankylän kyläkoulujen biolämpöselvitykset tehtiin vuoden 2013 aikana. 

Katselmus alkoi aloituspalaverilla, jossa olivat läsnä katselmuksen tilaajan 

edustaja Sodankylän kunnasta sekä selvityksentekijät Rovaniemen koulutus-

kuntayhtymästä. Palaveri koski Vuotson (kuvio 4), Syväjärven(Kuvio 5), Tor-

visen ja Vaalajärven kouluja sekä uusiutuvan energian kuntakatselmusta. 

 

Aloituspalaverin jälkeen Sodankylän kunta toimitti selvityksentekijälle koulu-

jen perustiedot ja rakennepiirrokset sekä aikaisemmat kulutustiedot energian-

, veden- ja sähkönkulutuksen osalta kahden viime vuoden ajalta kulutusja-

kaumineen. Niiden lähtötietojen pohjalta selvityksentekijä täytti energiatuki-

hakemuksen Lapin ELY-keskukselle. Haettava tuki kattaa 50 % selvityshank-

keen kuluista.  

 

Koska selvityshanke ei ollut varsinainen kiinteistön energiakatselmointi, vaan 

biolämpöselvitys, kenttätöissä keskityttiin koulun lämmitysjärjestelmän selvi-

tys- ja muutossuunnitteluun ja raportoinnissa kannattavuuslaskentaan. Kou-

lukiinteistöjen energiakatselmoinnit käynnistyvät kevään 2014 aikana. 
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Kuvio 4. Vuotson koulu 
 

5.2 Syväjärven koulun lämmitysjärjestelmän muuttaminen puupohjai-
seksi 
 
Tässä osiossa käsitellään kyläkoulujen mahdollisuuksia ja kannattavuutta 

siirtyä fossiilisesta öljylämmityksestä puupohjaiseen lämmitysmuotoon. Syvä-

järven koulusta on alla laskuesimerkki lämmitysjärjestelmän muuttamisesta 

pellettilämmitykseksi. Syväjärven koulun pellettivaihtoehdon kannattavuus on 

esitetty myös laskuesimerkin jälkeen taulukossa 4 ja vaihtoehtojen kumulatii-

viset kustannukset 15 vuoden käyttöaikana taulukossa 5. 
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Kuvio 5. Syväjärven koulu 
 
 

5.2.1 Lähtötiedot 
 

Koulurakennuksen bruttoala on yhteensä 907 m2 ja sen lämmitettävät raken-

nuskuutiot 3 048 m3. Tilojen lämmitykseen kului vuonna 2012 seurantatieto-

jen perusteella 28 614 litraa kevyttä polttoöljyä (Taulukko 3). Koulun lämmin 

käyttövesi tehdään lämminvesivaraajaan asennetulla kierukalla (Kuvio 6). 
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Kuvio 6. Lämminvesivaraaja 
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Lasketaan Syväjärven koulun pellettivaihtoehdon kannattavuus ja takaisin-

maksuaika, kun 

• pelletin hinta on 4,6 snt/kWh 

• kevyen polttoöljyn hinta on 1,08 €/l (Bioenergia 2014). 

 

Oletetaan, että kattilahyötysuhde sekä öljy- että pellettipoltossa on 85 % ja 

verkostohäviöt on 3 %. 

 
Taulukko 3. Syväjärven koulun vuosiraportti (Sodankylän kunta – Rovaniemen kou-
lutuskuntayhtymä 2014, 44.) 

 
 

Koulun lämmöntarve voidaan laskea öljynkulutuksesta kaavalla 3. Tässä las-

kuesimerkissä lämmöntarpeen määrittämiseen on käytetty vuoden 2012 öl-

jynkulutusta, koska sinä vuonna Sodankylän lämmitystarveluku oli hyvin lä-

hellä vertailuvuosien 1981–2010 keskiarvoa (Ilmatieteenlaitos 2014).  

 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑞 ∗ ŋ   (3) 

 

missä 

 

Q on Lämpöenergia [kWh] 

m on polttoaineen määrä [l] 

q on polttoaineen lämpöarvo [kWh/l] 

ŋ on hyötysuhde  

 

Kevyen polttoöljyn lämpöarvo on 10 kWh/l. 
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𝑄 = 28614 𝑙/𝑎 ∗ 10𝑘𝑊ℎ/𝑙 ∗ 0.85 

𝑄 = 243219 𝑘𝑊ℎ 

𝑄 ≈ 243 𝑀𝑊ℎ 

 

Vuotuinen nettoenergia 3 % verkostohäviöllä 

𝑄 =
243 𝑀𝑊ℎ

0,97
 

𝑄 = 250 𝑀𝑊ℎ 

 

 

5.2.2 Kattilan mitoitus 
 

Mitoitus perustuu rakennuksen huipputehon tarpeeseen. Jos huipputehon 

käyttöajaksi otetaan yleisesti käytetty 2500h, rakennuksen huipputeho Ph 

lasketaan kaavalla 4: 

 

Ph =  Q / t    (4) 

 

missä 

 

Ph on huipputeho [kW] 

Q on lämpöenergia [kWh] 

t on vuotuinen käyttöaika [h] 

 

Ph =  250 000 kwh / 2500h 

Ph = 100 kW  

 

Kun otetaan huomioon käyttöveden vaatima lisäteho, voidaan hetkelliseksi 

huipputehoksi määritellä 120–150 kW. Käytettäessä pelletti- ja öljykattilaa 

rinnakkain kannattaa hakekattilan teho mitoittaa 60–75 %:iin huipputehosta. 

Näin sillä tuotetaan 85–95 % lämmitysenergian tarpeesta. Pellettikattilan te-

hoksi on tässä tapauksessa valittu 75 % eli noin 100 kW. Teknisessä tilassa 

sijaitseva hyväkuntoinen öljykattila on hankittu kolme vuotta siten. Pellettiä 

käyttävä biokattila on tarkoitus integroida öljykattilan kanssa yhteiseksi läm-
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mitysjärjestelmäksi. Biokattilalla katetaan noin 95 % koulun tarvitsemasta 

lämmitysenergiasta. Öljykattilaa käytetään ainoastaan huippukuormitusten 

aikaan. Pellettikattilan oikeanlainen - tai jopa pieni alimitoitus - parantaa sen 

käytettävyyttä ja hyötysuhdetta pienen lämmöntarpeen aikana. Kaikista pie-

nimmän lämmöntarpeen aikana lämmitys hoituu öljykattilaan asennetuilla 

sähkövastuksilla, jotka näkyvät kuviossa 7. 

 

 
Kuvio 7. Öljykattila 
 
 
Kattilan muutosinvestointi maksaa 25 000 €. Hinta perustuu valistuneeseen 

arvioon sekä Ariterm Oy:n alustavaan tarjoushintaan. 
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5.2.3 Polttoainekustannukset 
 
Kun pelletin käyttöaste on 95 %, saadaan laskettua vuotuinen pelletillä tuo-

tettu nettoenergia Qp. 

 

𝑄𝑝 = 0,95 ∗ 250 𝑀𝑊ℎ 

𝑄𝑝 = 237,50 𝑀𝑊ℎ 

𝑄𝑝 ≈ 238 𝑀𝑊ℎ 

 

Pellettivaihtoehdon vuotuiset polttoainekustannukset 

 

46 €
𝑀𝑊ℎ ∗ 238 MWh

0,85
= 12880

€
a

 

 

Öljyllä tuotettu nettoenergia 5 % 

 

𝑄𝑝ö = 0,05 ∗ 250 𝑀𝑊ℎ 

𝑄𝑝ö = 12,5 𝑀𝑊ℎ 

 

Öljykustannukset 5 % käyttöasteella 

 
12,5𝑀𝑊ℎ

0,85
∗ 108€/𝑀𝑊ℎ = 1588€/𝑎 

 

Nykyiset öljykustannukset 

 

28614 𝑙/𝑎 ∗ 1,08 €/l ≈ 30903
€
a

 

 

Investoinnista saatava vuotuinen säästö, kun pellettivaihtoehdon muut kus-

tannukset ovat 4000 €/a 

 

30903€/𝑎 − (12880€/𝑎 + 4000€/𝑎 + 1588€/𝑎) = 12435 €/𝑎 
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Säästöä syntyy siitä, että pelletin hinta on alhaisempi kuin öljyn hinta, joten 

säästetään polttoainekustannuksissa.  

 

5.2.4 Kannattavuus ja takaisinmaksuaika 
 
Lasketaan annuiteettimenetelmällä, onko hanke kannattava, kun laskenta-

korko on 5 % ja käyttöaika 15 vuotta. 

 

Lasketaan annuiteettitekijä  

 

𝐶𝑛𝑖 = i (1+i)n

(1+i)n
− 1     (2)

  
Jos laskentakorko i= 5 %, pitoaika n=15v, saadaan 

 

𝐶𝑛𝑖 = 0,05
(1 + 0,05)15

(1 + 0,05)15 − 1 

𝐶𝑛𝑖 = 0,09634 

 

Pellettivaihtoehdon vuosikustannus eli annuiteetti AN lasketaan kaavalla 5: 

 

𝐴𝑁 = 𝐶𝑛𝑖(𝐼 −
𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖)𝑛
)     (5) 

 

missä 

 

JAn on Investoinnin jäännösarvo (tässä 0) 

Cni on Annuiteettitekijä 

I on Investointi [€] 

n on pitoaika [v] 

i on laskentakorko [%] 

 

𝐴𝑁 = 0,09634 ∗ (25000€ − 𝐽𝐴𝑛
(1+0,05)15

)   (5) 

 

𝐴𝑁 = 2409 €/𝑎 
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Jos investoinnin annuiteetti AN (=investoinnin pääomakustannus) < S (inves-

toinnista saatava nettosäästöt/a) → investointi kannattava. 

  

AN = 2409€/a < 𝑆 = 12435 €/𝑎, joten investointi on kannattava. 

 

Lasketaan takaisinmaksuaika kaavalla 1:    

 Takaisinmaksuaika  =  
25 000 €
12435 €/𝑎

   (1) 

   = 2,01 v 
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Taulukko 4. Syväjärven pellettivaihtoehdon kannattavuuslaskenta, polttoaineiden 
hintataso – joulukuu 2013 (Bioenergia 2/2014). 
 

 

 

JÄRVIKYLIEN KOULU, 100 kW BIOLAITOS 
VUOSIKUSTANNUSTEN LASKENTA-ARVOT         
Sijoitetun pääoman takaisinmaksuaika     15 a 
Korkokanta     5 % 
Annuiteettitekijä     0,09634   
Valtion tuen osuus     0 % % 
INVESTOINTIVAIHTOEHDOT         
A. Pellettikattila, pelletin varastointi ja kuljetin     25 000 € 
KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET         
A. Pellettivaihtoehdon vuosikustannus     2 409 €/a 
ENERGIAN MÄÄRÄ- JA HINTATIEDOT         
Vuotuinen nettoenergia     243,00 MWh/a 
Energia, ml. verkostohävikki (%)   3 % 250,29 MWh/a 
Uusiutuvalla energialla tuotettu nettoenergia,  80-95 %   95 % 237,78 MWh/a 
Öljyllä tuotettu nettoenergia, 5-20%   5 % 12,5 MWh/a 
Pelletin hinta siilossa      46,00 €/MWh 
Öljyn hinta säiliössä     108,00 €/MWh 
VUOTUISET KUSTANNUKSET         
Vara-/huippuöljyn vuosikustannus, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 1 590 €/a 
Pellettipolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 12 868 €/a 
Pellettivaihtoehdon muut kustannukset     4 000 €/a 
Pellettivaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     18 458 €/a 
PELLETTIVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     20 866 €/a 
ÖLJYVAIHTOEHDON VUOSIKUSTANNUKSET (vain polttoaine) 28 614 ltr 1,08 €/ltr 30 903 €/a 

ÖLJYLÄMMÖN HINTA     127,2 €/MWh 

PELLETTILÄMMÖN HINTA     85,9 €/MWh 

PELLETTI-INVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     2,01 vuotta 



30 
 
Taulukko 5. Pelletti- ja öljylämmityksen kustannukset 

 
 

5.3 Vuotso, Torvinen ja Vaalajärvi 

 

Vuotson ja Vaalajärven koulujen biolämpöselvitykset (pelletti- ja hakevaih-

toehdot) ovat laskettu samaa laskentamenetelmää hyödyntäen ja löytyvät 

liitteistä 1 – 4. Sodankylän kunta on toimittanut selvityksentekijälle koulujen 

kulutuksen vuosiraportit, joihin laskenta perustuu.  

 

Torvisen kyläkouluun on asennettu jo uusi pellettikattila, joten sen kannatta-

vuuslaskentaa ei tässä työssä tehty. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sel-

vityksentekijät tekivät kyläkouluun Motivan ohjeistuksen mukaisen kiinteistön 

energiakatselmoinnin. 

 

Syväjärven koulun laskuesimerkissä ei otettu huomioon investointitukea. Liit-

teenä olevissa taulukoissa 20 prosentin investointituki on laskettuna korolli-

siin vuosikustannuksiin. 
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6 AVUSTUKSET JA TUET 

6.1 Energiatuki 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö voi tapauskohtaisesti myöntää yrityksille, kunnille 

ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin 

investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotan-

toa tai käyttöä, energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamis-

ta tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatu-

ella pyritään edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markki-

noille saattamista. (TEM, 2014b.) 

 

Energiatuella tuetaan energian säästöä ja energiankäytön tehostamista kos-

kevia investointihankkeita energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyviä 

hankkeita ja ESCO-hankkeita. Kyseisiin hankkeisiin luetaan myös uuden tek-

nologian hankkeet, jolla tarkoitetaan sellaisia teknisiä tai muita ratkaisuja, 

joita ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa. 

(TEM, 2014b.) 

 

Uusiutuvan energian käyttöön liittyviä investointeja, joita voidaan tukea, ovat 

mm. pienet lämpökeskukset, pienet sähköntuotantohankkeet, polttoaineen 

tuotantohankkeet ja uuden teknologian demonstraatiohankkeet. Energian 

säästöä ja energiankäytön tehostamista sekä uusiutuvan energian käyttöä 

koskevia tuettavia selvityshankkeita ovat energiakatselmukset ja energia-

analyysit. (TEM, 2014b.) 

 

Tuettavia hankkeita eivät ole tavanomaiset liiketoiminnan perustamis-, laa-

jennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- tai testausselvi-

tykset. Energiatukea ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeille, jotka kuuluvat 

päästökauppalain (311/2011) piiriin. (TEM, 2014b.) 
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6.2 Tuen enimmäismäärät ja hakeminen 

 

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen 

myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1063/2012) mukaan enintään 

 

• kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 % 

• kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 % 

• muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 % 

• uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoin-

nit, uusi teknologia 40 % 

• uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät in-

vestoinnit, tavanomainen teknologia 30 % 

• muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 

%. (TEM, 2014b.) 

 
Hakemus tulee toimittaa aina siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

seen, jonka toiminta-alueella investointi tai selvityshanke toteutetaan. Jos 

hanke toteutetaan usealla paikkakunnalla, tulee hakemus jättää siihen ELY-

keskukseen, jonka toiminta-alueella hakijan kotipaikka sijaitsee. 

 

Tukea sekä tuen maksatusta tulee hakea työ- ja elinkeinoministeriön vahvis-

tamilla lomakkeilla, joista ilmenevät myös ohjeet hakemuksen tekemiselle 

sekä tarvittavat liitteet. 

 

Tukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Työ- ja elinkeinoministeriö 

päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen, jos sen hyväksyttävät 

kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa, ja selvityshankkeeseen, jos sen hy-

väksyttävät kustannukset ylittävät 250 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö 

päättää myös tuen myöntämisestä, jos investointihanke liittyy uuden teknolo-

gian käyttöönottoon ja selvityshanke uuden palvelun tai menetelmän kehit-

tämiseen. Muutoin tuen myöntämisestä päättää elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus. (TEM, 2014b.) 
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Maksatuksen hoitaa tukipäätöksen tehnyt viranomainen tukipäätöksen mu-

kaisesti hankkeen edistymisen ja asiakkaan tekemien tilitysten perusteella. 

Lopputilitystä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa hankkeen toteuttami-

sesta. (TEM, 2014b.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

7.1 Uusiutuvan energian nykytilanne 
 
Suomi on uusiutuvan energian käytön lisäämisessä RES-direktiivin mukaisel-

la kehityspolulla kohti vuotta 2020, jolloin uusiutuvan energian osuus pitää 

olla meillä 38 prosenttia energian loppukulutuksesta. Tällä hetkellä uusiutuvi-

en primäärienergioiden osuus loppukulutuksesta ylittää selvästi ohjeellisen 

kehityspolun mukaisen tilanteen. Uusiutuvan energian edistämistoimet ovat 

toteutuneet Suomessa suunnitellusti, mutta pääasiallinen syy tähän etumat-

kaan on energian loppukulutuksen pienentyminen yleisen taloudellisen tilan-

teen takia. (TEM, 2014a.) 

 

Uusiutuvien osuus energia loppukulutuksesta oli vuonna 2012 jo 35,1 pro-

senttia. Lämmöntuotannossa ja jäähdytyksessä uusiutuvien osuus oli 48,2 

prosenttia ja sähköntuotannossa 29,5 prosenttia. Vuonna 2011 vastaavat 

osuudet olivat 45,9 ja 29,4 prosenttia. (TEM, 2014a.) 

 
Sodankylän uusiutuvan energian kuntakatselmuksen jatkotoimenpiteiden 

suunnittelussa keskeiseksi lähtökohdaksi otettiin olemassa olevien energia-

lähteiden hyödyntämiseen liittyvän kannattavan liiketoiminnan pohjan luomi-

nen kuntaan ja kyläalueille. Raportin jatkotoimenpide-ehdotukset on tavoit-

teen mukaisesti esitetty tavanomaista kattavammassa ja syvällisemmässä 

muodossa. (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 2014.) 

 

Sodankylän alueen metsähakepotentiaali muodostaa varteenotettavimman 

keinon lisätä alueen uusiutuvien energiamuotojen käytön osuutta. Tärkeä 

ehto metsähaketoiminnan kasvulle kunnassa on kaivostoiminnan lisääntymi-

nen eli uusien kaivosten ja niiden ympärille tulevan elinkeinotoiminnan aihe-

uttama energiatarpeen kasvu. (Sodankylän kunta – Rovaniemen koulutus-

kuntayhtymä 2014.) 

 

Sodankylän kunnan energiakartoitus toimii mallina energiatehokkuutta tehos-

taville Lapin kunnille. Liitteen 4 kaavio osoittaa toimintamallin energiaselvi-

tyksiä tai katselmointeja suunnitteleville kunnille. Saadakseen parhaimman 

hyödyn energiaselvityksiin, kunnan täytyy laatia työ- ja elinkeinoministeriön 
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energiatehokkuussopimus. Tämän jälkeen laaditaan muut selvitykset, joiden 

järjestys on uusiutuvan energian kuntakatselmointi, kiinteistöjen energiakat-

selmoinnit ja lopuksi biolämpöselvitykset. 

 

7.3 Biolämmitys koulukiinteistöissä. 
 
Käytetyillä laskentaoletuksilla ja vaihtoehdoilla olisi talouden kannalta paras 

ratkaisu korvata öljyn käyttö hakkeella. Pelletti- ja hakelämmityksen koko-

naiskustannukset ovat kuitenkin todella lähellä toisiaan, kun otetaan huomi-

oon käyttö, hoito ja kunnossapitokustannukset, jotka ovat hakkeen poltossa 

aina suuremmat. Pellettijärjestelmä on yleisen olettamuksen mukaan toimin-

tavarmempi sen yksinkertaisuuden ja polttoaineen tasalaatuisuuden takia. 

Vähäisemmät häiriötilanteet ja huollot tuovat pellettijärjestelmälle kustannus-

etuja hakejärjestelmään nähden. Todellisten työkustannusten laskeminen on 

käytännössä mahdotonta, joten taulukoissa on arvioitu vuotuinen muiden 

kustannusten arvo pelletille ja hakkeelle. Koska hake- ja pellettijärjestelmä 

ovat taloudellisesti lähellä toisiaan, täytyykin ratkaisu tehdä laitoksen käyttäji-

en tai mahdollisen lämpöyrittäjän intressien perusteella. 

 
Työllistävä vaikutus siirryttäessä fossiilisilta energiamuodoilta uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöön tulee olemaan merkittävä Sodankylän kunnan ta-

lousalueelle. Energiapuunkorjuun lisäksi uusiutuvien energiamuotojen käyttö 

lisää lämpöyrittäjyyttä ja asiantuntemusta alueella. Biolämpöselvitykset edis-

tävät omalta osaltaan metsähaketoiminnan kehitystä kunnassa. Katselmoin-

tien tuloksena kiinteistöjen energiatehokkuuden muutostyöt työllistävät alu-

een ammattilaisia. 
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LIITTEET 

SYVÄJÄRVEN KOULUN BIOKATTILAN KANNATTAVUUSLASKENTA           Liite 1 
Polttoaineiden hintataso – joulukuu 2013 (Bioenergia 2/2014). 
 

JÄRVIKYLIEN KOULU, 100 kW BIOLAITOS, IVESTOINTITUKI 20 % 
VUOSIKUSTANNUSTEN LASKENTA-ARVOT         
Sijoitetun pääoman takaisinmaksuaika     15 a 
Korkokanta     5 % 
Annuiteettitekijä     0,09634   
Valtion tuen osuus     20 % % 
INVESTOINTIVAIHTOEHDOT         
A. Hakekattila, hakkeen varastointi ja kuljetin     30 000 € 
B. Pellettikattila, pelletin varastointi ja kuljetin     25 000 € 
KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET         
A. Hakevaihtoehdon vuosikustannus     2 312 €/a 
B. Pellettivaihtoehdon vuosikustannus     1 927 €/a 
ENERGIAN MÄÄRÄ- JA HINTATIEDOT         
Vuotuinen nettoenergia     243 MWh/a 
Energia, ml. verkostohävikki (%)   3 % 250 MWh/a 
Uusiutuvalla energialla tuotettu nettoenergia,  80-95 %   95 % 238 MWh/a 
Öljyllä tuotettu nettoenergia, 5-20%   5 % 12,5 MWh/a 
Hakkeen hinta siilossa     25,00 €/MWh 
Pelletin hinta siilossa     46,00 €/MWh 
Öljyn hinta säiliössä     108,00 €/MWh 
VUOTUISET KUSTANNUKSET         
Vara-/huippuöljyn vuosikustannus, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 1 590 €/a 
Hakepolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 6 993 €/a 
Hakevaihtoehdon muut kustannukset     6 000 €/a 
Hakevaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     14 583 €/a 
HAKEVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     16 896 €/a 
Pellettipolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 12 868 €/a 
Pellettivaihtoehdon muut kustannukset     4 000 €/a 
Pellettivaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     18 458 €/a 
PELLETTIVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     20 385 €/a 
ÖLJYVAIHTOEHDON VUOSIKUSTANNUKSET (vain polttoaine) 28 614 ltr 1,08 €/ltr 30 903 €/a 

ÖLJYLÄMMÖN HINTA     127,2 €/MWh 

HAKELÄMMÖN HINTA     69,5 €/MWh 

PELLETTILÄMMÖN HINTA     83,9 €/MWh 

HAKEINVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     1,84 vuotta 

PELLETTI-INVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     2,01 vuotta 
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VAALAJÄRVEN KOULUN BIOKATTILAN KANNATTAVUUSLASKENTA      Liite 2 
Polttoaineiden hintataso – joulukuu 2013 (Bioenergia 2/2014). 
 

VAALAJÄRVEN KOULU, 80 kW BIOLAITOS, INVESTOINTITUKI 20 % 
VUOSIKUSTANNUSTEN LASKENTA-ARVOT         
Sijoitetun pääoman takaisinmaksuaika     15 a 
Korkokanta     5 % 
Annuiteettitekijä     0,09634   
Valtion tuen osuus     20 % % 
INVESTOINTIVAIHTOEHDOT         
A. Hakekattila, hakkeen varastointi ja kuljetin     20 000 € 
B. Pellettikattila, pelletin varastointi ja kuljetin     20 000 € 
KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET         
A. Hakevaihtoehdon vuosikustannus     1 541 €/a 
B. Pellettivaihtoehdon vuosikustannus     1 541 €/a 
ENERGIAN MÄÄRÄ- JA HINTATIEDOT         
Vuotuinen nettoenergia     160 MWh/a 
Energia, ml. verkostohävikki (%)   3 % 165 MWh/a 
Uusiutuvalla energialla tuotettu nettoenergia,  80-95 %   95 % 157 MWh/a 
Öljyllä tuotettu nettoenergia, 5-20%   5 % 8,24 MWh/a 
Hakkeen hinta siilossa     25,00 €/MWh 
Pelletin hinta siilossa     46,00 €/MWh 
Öljyn hinta säiliössä     108,00 €/MWh 
VUOTUISET KUSTANNUKSET         
Vara-/huippuöljyn vuosikustannus, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 100 % 890 €/a 
Hakepolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 4 605 €/a 
Hakevaihtoehdon muut kustannukset     6 000 €/a 
Hakevaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     11 495 €/a 
HAKEVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     13 036 €/a 
Pellettipolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 8 473 €/a 
Pellettivaihtoehdon muut kustannukset     4 000 €/a 
Pellettivaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     13 363 €/a 
PELLETTIVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     14 904 €/a 
SÄHKÖVAIHTOEHDON VUOSIKUSTANNUKSET (vain ostohinta)           160 €  120,00  19 200 €/a 

ÖLJYLÄMMÖN HINTA     120,0 €/MWh 

HAKELÄMMÖN HINTA     81,5 €/MWh 

PELLETTILÄMMÖN HINTA     93,2 €/MWh 

HAKEINVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     2,60 vuotta 

PELLETTI-INVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     3,43 vuotta 
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VUOTSON KOULUN BIOKATTILAN KANNATTAVUUSLASKENTA                 Liite 3 
Polttoaineiden hintataso – joulukuu 2013 (Bioenergia 2/2014). 
 

VUOTSON KOULU, 150 (175) kW BIOLAITOS, INVESTOINTITUKI 20 % 
VUOSIKUSTANNUSTEN LASKENTA-ARVOT         
Sijoitetun pääoman takaisinmaksuaika     15 a 
Korkokanta     5 % 
Annuiteettitekijä     0,09634   
Valtion tuen osuus     20 % % 
INVESTOINTIVAIHTOEHDOT         
A. Hakekattila, hakkeen varastointi ja kuljetin     50 000 € 
B. Pellettikattila, pelletin varastointi ja kuljetin     40 000 € 
KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET         
A. Hakevaihtoehdon vuosikustannus     3 854 €/a 
B. Pellettivaihtoehdon vuosikustannus     3 083 €/a 
ENERGIAN MÄÄRÄ- JA HINTATIEDOT         
Vuotuinen nettoenergia     380 MWh/a 
Energia, ml. verkostohävikki (%)   3 % 391 MWh/a 
Uusiutuvalla energialla tuotettu nettoenergia,  80-95 %   95 % 372 MWh/a 
Öljyllä tuotettu nettoenergia, 5-20%   5 % 19,6 MWh/a 
Hakkeen hinta siilossa     25,00 €/MWh 
Pelletin hinta siilossa     46,00 €/MWh 
Öljyn hinta säiliössä     108,00 €/MWh 
VUOTUISET KUSTANNUKSET         
Vara-/huippuöljyn vuosikustannus, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 2 487 €/a 
Hakepolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 10 936 €/a 
Hakevaihtoehdon muut kustannukset     9 000 €/a 
Hakevaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     22 423 €/a 
HAKEVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     26 276 €/a 
Pellettipolttoaine, hyötysuhde 75-85 % hyötysuhde 85 % 20 123 €/a 
Pellettivaihtoehdon muut kustannukset     6 000 €/a 
Pellettivaihtoehdon käyttökustannukset yhteensä     28 609 €/a 
PELLETTIVAIHTOEHDON KOROLLISET VUOSIKUSTANNUKSET     31 692 €/a 
ÖLJYVAIHTOEHDON VUOSIKUSTANNUKSET (vain polttoaine) 46 047 ltr 1,08 €/ltr 49 731 €/a 

ÖLJYLÄMMÖN HINTA     130,9 €/MWh 

HAKELÄMMÖN HINTA     69,1 €/MWh 

PELLETTILÄMMÖN HINTA     83,4 €/MWh 

HAKEINVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     1,83 vuotta 

PELLETTI-INVESTOINNIN KOROTON TAKAISINMAKSUAIKA     1,89 vuotta 
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ENERGIAMALLI LAPIN KUNNILLE   Liite 4 
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