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1 JOHDANTO 

Hollolan kunta suunnittelee Kukonkankaalla asuinaluetta, jolle kaavoitettaisiin 
tontti noin 150 pientalolle. Tulevan asuinalueen vieressä sijaitsee kasvava 
Kukonkoivun yritysalue. Kukonkoivu ja Kukonkangas sijaitsevat pohjavesialu-
eella, minkä vuoksi maalämpökaivojen rakentaminen ei ole mahdollista. Yri-
tysalueelle tulee maakaasuputki. Alueella ei nykyisellään ole laajempaa kauko-
lämpöverkostoa. Hollolan kunta on kiinnostunut aluelämpöratkaisun toteutta-
misesta Kukonkankaan ja Kukonkoivun alueelle. Aluelämpöratkaisua tukemal-
la kunta voi tarjota alueen asukkaille ja yrityksille edullista lämpöenergiaa, mi-
kä lisää alueen vetovoimaa. Samalla mahdollistetaan paikallinen lämpöyrittä-
jyys ja työllistetään paikallista polttoaineen tuotantoa. Lisäksi vähennetään 
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Siirtyminen tuontipolttoaineiden käy-
töstä paikallisiin polttoaineisiin edistää niin paikallista kuin valtakunnankin 
taloutta. 

Hollolan kunta on selvittänyt alue-energiajärjestelmän toteuttamisvaihtoehtoja 
Kukonkankaan ja Kukonkoivun alueelle. Syksyllä 2013 valmistui Granlund 
Oy:n toteuttama selvitys aluelämpöratkaisun toteuttamisvaihtoehdoista. Gran-
lundin selvityksen pohjalta Hollolan kunta halusi jatkaa hakelämpöratkaisun 
toteuttamisvaihtoehtojen ja -edellytysten selvittämistä. Keskeisiä kysymyksiä 
olivat aluelämpöratkaisun toteuttamisen eteneminen vaiheittain ja hallintomal-
lit lämmöntuotannossa ja aluelämpöratkaisun toteutuksessa. Tässä selvitykses-
sä kuvataan lämpöyrittäjyyden eri hallintomalleja ja vastuunjakovaihtoehtoja 
lämpöyrittäjän ja kunnan välillä. One1 Oy toteutti rinnakkain tämän selvityksen 
kanssa selvitystä hakelämpölaitokseen perustuvan aluelämpöratkaisun toteut-
tamisesta vaiheittain alueen rakentumisen edetessä. One1 Oy:n selvitys sisältää 
kustannuslaskennan eri toteutusvaihtoehtojen ja -vaiheiden kustannuksista ja 
lämmön omakustannushinnasta. 

2 ALUELÄMPÖJÄRJESTELMÄN HALLINNOINTI-
RATKAISUT 

2.1 Lämpöyrittäjän investoima lämpölaitos ja kaukolämpöver-
kosto 

Kunnan kannalta helpoin aluelämpöratkaisun toteutusmalli on, että lämpöyrit-
täjä rakentaa omalla kustannuksellaan sekä lämpölaitoksen että kaukolämpö-
verkoston. Tällöin ei myöskään muodostu vastuiden jakamisen vaikeutta läm-
pöyrittäjän ja kunnan välillä lämmön tuotannossa ja toimituksessa. Hallinnolli-
sesti on selkeää, kun lämpöyrittäjä huolehtii sekä lämpölaitoksen että kauko-
lämpöverkoston huollosta ja korjauksista sekä lämmön myynnistä asiakkaille. 
Tässä mallissa lämpöyrittäjän osaaminen ja yhteistyöverkostot lämpölaitoksen 
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ja kaukolämpöverkoston rakentamisessa tulevat hyödynnettyä. Yrittäjä myös 
huolehtii lämpölaitoksesta omanaan ja pitää sen hyvässä kunnossa. 

Omaan kaukolämpöverkostoon investoiminen vaatii lämpöyrittäjältä runsaasti 
omaa pääomaa, koska kaukolämpöverkostolla ei käytännössä ole vakuusarvoa. 
Siten kaukolämpöverkostoon investointi rajaa osaamiseltaan potentiaalisten 
yrittäjien määrän niihin, joilla on riittävän vankka rahoitusasema. Halutessaan 
kunta voi tukea aluelämpöratkaisun toteuttamista antamalla takauksen kauko-
lämpöverkoston rakentamiseen. Suomesta löytyy toki myös lämpöyrittäjiä ja 
energiayhtiöitä, jotka pystyvät itse järjestämään rahoituksen lämpölaitos- ja 
kaukolämpöverkostoinvestoinneilleen. 

Ennen uuden kaukolämpöverkoston ja lämpölaitoksen rakentamista tehdään 
sopimukset lämmöntoimituksesta yleensä määräajaksi, kuten kymmeneksi 
vuodeksi. Tämä antaa kaukolämpöön liittyjälle varmuutta hintakehityksestä ja 
lämpöyrittäjälle turvaa toiminnan jatkumisesta. Lämmön hinta sidotaan usein 
polttoaineiden hintakehitykseen. Useimmiten hinnan tarkistukset perustuvat 
indeksikoriin, johon on koottu valituilla painotuksilla useiden eri polttoainei-
den hintaindeksejä. Lämmönhinnan sitomisessa voidaan käyttää esimerkiksi 
metsähakkeen, jyrsin- tai palaturpeen, kevyen polttoöljyn tai maakaasun hintaa. 
Hinta voidaan sitoa myös yleiseen kaukolämmön hintakehitykseen. Perusmak-
sun hintamuutokset voidaan sitoa esimerkiksi kuluttajahintaindeksiin. Energi-
an hinnan sitominen indekseihin ei ole välttämätöntä. Tällöin kaukolämpöasi-
akkaalle jätetään oikeus irtisanoa lämmöntoimitussopimus irtisanomisajan 
puitteissa. 

Lämpöyrittäjän investointipäätöksen kannalta keskeistä on varmuus asiakkai-
den energiantarpeesta. Tästä näkökulmasta suunnitteilla oleva asuinalue ei ole 
houkutteleva investointikohde, koska riski alueen rakentumisen aikataulusta 
jää lämpöyrittäjälle. Lisäksi kaukolämpöverkosto sitoo pääomaa jopa vuosiksi 
ennen kuin lämpöä saa myytyä asiakkaille. Teollisuusasiakkaiden osalta mer-
kittävin riski sisältyy asiakkaiden liiketoiminnan jatkumisen varmuuteen. Läm-
pöyrittäjälle muutama vakaa toiminnassa oleva teollisuusasiakas onkin houkut-
televampi investointikohde kuin uusi omakotitaloalue. Lämmönmyynti pien-
käyttäjille vaatii myös enemmän resursseja laskutukseen ja asiakaspalveluun. 

Asiakkaan ja kunnan kannalta lämpöyrittäjän toteuttamaan kaukolämpöver-
kostoon sisältyy riski lämpöyrittäjän toiminnan jatkumisesta. Esimerkiksi kon-
kurssitilanteessa konkurssipesän on pystyttävä jatkamaan lämmöntoimituksia 
kunnes konkurssitila on selvitetty ja toiminta jatkuu entisen tai uuden yrittäjän 
johdolla. Lämpöyrittäjän konkurssitilanteessa kunnalla on rooli lämmöntoimi-
tusten jatkumisen varmistamisessa etenkin, jos kaavassa on velvoitettu liitty-
mään aluelämpöjärjestelmään. 
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2.2 Kunta kaukolämpöverkoston omistajana 

Kunnan energiayhtiö voi toimia kaukolämpöverkoston rakentajana ja omistaja-
na ja vastata lämmön myynnistä, vaikka ulkoistaisikin lämmöntuotannon läm-
pöyrittäjälle. Tässä mallissa etuna on, että lämpöyrittäjä voi rakennuttaa mielei-
sensä lämpölaitoksen ja vastaa itse polttotekniikan soveltumisesta käytettävälle 
polttoaineelle. Lämpöyrittäjyyden määritelmäksi mainitaan usein, että ”sama 
mies kippaa ja polttaa”, jolloin hakkeen laadusta ja soveltumisesta käytettävälle 
polttotekniikalle ei tarvitse kiistellä. Lämpöyrittäjälle ei muodostu ongelmaa 
kaukolämpöverkoston rakentamisen rahoituksesta, mikäli hän vain tuottaa 
lämpöä kunnan omistamaan verkkoon. 

Lämpöyrittäjä pystyy tässä mallissa keskittymään lämmöntuotantoon, lämpö-
laitoksen kunnossapitoon ja polttoaineen hankintaan, kun lämmönmyynti on 
siirretty kaukolämpöverkoston hallinnoijalle. Tämä on monien lämpöyrittäjien 
ydinosaamista ja kiinnostuksen kohde, jolloin tämä malli on yrittäjän näkökul-
masta houkutteleva. Lämpöyrittäjä ei tässä mallissa tarvitse myöskään erityis-
osaamista kaukolämpöverkoston huollosta tai rakentamista. 

Tämä malli sitoo kunnan energiayhtiöltä pääomaa kaukolämpöverkoston ra-
kentamiseen ja resursseja lämpöasiakkaiden palvelemiseen. Kunta voi sisällyt-
tää kaukolämpöverkoston rakentamisen investointikustannuksen myytävien 
tonttien hintaan. Kunnalla kaukolämpöverkostoon investoiminen ei aiheuta 
vastaavaa vakuusongelmaa kuin lämpöyrittäjällä saattaa aiheuttaa. 

Lämpöyrittäjä edellyttää pitkäaikaista sopimusta lämmöntoimituksista lämpö-
laitoksen investointipäätöksen pohjaksi. Lisäksi sopimukseen tulee kirjata, mi-
ten sopimuksen jatkosta neuvotellaan sopimusjakson päätyttyä. Mikäli läm-
möntoimitus tapahtuu siirrettävässä konttilämpölaitoksessa, on lämpöyrittäjäl-
lä mahdollisuus siirtää lämpölaitos toiseen kohteeseen sopimuksen päätyttyä. 
Lämpöyrittäjän ja kunnan väliseen sopimukseen voidaan myös kirjata maininta 
kunnan oikeudesta tai velvollisuudesta lämpölaitoksen lunastamiseen sopimus-
jakson jälkeen. 

2.3 Lämpöyrittäjä kunnan lämpölaitoksen operoijana 

Kunta voi itse rakennuttaa lämpölaitoksen ja kaukolämpöverkoston omalla 
kustannuksellaan ja pitää siten lämpöliiketoiminnan omassa hallinnassaan. 
Lämpöyrittäjä voidaan kilpailuttaa operoimaan laitosta ja huolehtimaan poltto-
aineen hankinnasta. Lämpöyrittäjän toteuttamana operointi tapahtuu tehok-
kaasti ja tarkoituksenmukaisesti palkkatyönä tehtävään operointiin verrattuna. 
Palkkatyönä tehtävä lämpölaitosten päivystyksen kustannukset nousevat usein 
korkeiksi lämpöyrittäjän operointitarjoukseen verrattuna. Pienet lämpölaitokset 
toimivat miehittämättömänä etävalvonnassa ja -ohjauksessa. Lämpöyrittäjän 
työssä keskeistä onkin ympärivuorokautinen päivystys mahdollisten häiriöti-
lanteiden varalta. Polttoainetoimitukset, nuohouksen ja muun perushuollon 
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pystyy tekemään joustavasti ja ennustettavasti. Lämpöyrittäjä pystyy myös 
hankkimaan verkostojensa kautta paikallista polttoainetta edullisesti.  

Kunnan omistaessa laitoksen on operoinnin kilpailutuksessa pystyttävä määrit-
telemään tarkasti polttoaineen laatuvaatimukset. Polttoaineen laatuvaatimukset 
ovat keskeinen operoinnin ja polttoainetoimitusten kustannukseen vaikuttava 
tekijä. Metsähakkeen osalta on määriteltävä mahdolliset hakkeen raaka-aineet, 
kosteusrajat ja palakoko. Lisäksi vastuut lämpölaitoksen vaatimista huolloista ja 
korjauksista on jaettava tarkasti jo operoinnin kilpailutusvaiheessa, jotta myö-
hemmiltä kiistoilta vältytään. 

Tässä mallissa lämpöyrittäjän ei tarvitse sitoa toimintaa runsaasti pääomaa, mi-
kä lisää mahdollisten lämpöyrittäjien määrää ja kilpailua lämpölaitoksen ope-
roinnista. Monet lämpöyrittäjät toimivat samalla maatalousyrittäjinä, jolloin 
talven lämmöntoimituskausi tarjoaa hyvän mahdollisuuden itsensä työllistämi-
seen. Kaikkia lämpöyrittäjiä pelkkä ”renkinä” toimiminen ei kiinnosta, vaan he 
operoivat mieluummin vain omia laitoksiaan ja kantavat yrittäjän riskin ja 
mahdollisuudet. 

Monet kunnat, kuten Hollola ja Kärkölä, ovat rakentaneet biolämpölaitoksia 
etenkin kunnan omistamien kiinteistöjen lämmitykseen. Usein kunnan lämpö-
laitosten operointi on ulkoistettu lämpöyrittäjälle. Toimintamalli soveltuu myös 
lämmön myyntiin yritys- ja yksityisasiakkaille. 

2.4 Kiinteistönomistajien energianhankintaosuuskunta 

Yhtenä mallina energiantuotannon järjestämiseen on esitetty Kukonkankaan ja 
Kukonkoivun kiinteistönomistajien energianhankintaosuuskuntaa. Tässä mal-
lissa osuuskunta keräisi osuusmaksuilla tarvittavan pääoman kaukolämpöver-
kosto- ja lämpölaitosinvestoinneille. Lämpölaitoksen operointi voidaan toteut-
taa esimerkiksi lämpöyrittäjän toimesta tai vaihtoehtoisesti hoitaa operointi 
osuuskunnan jäsenten kesken. Tässä mallissa etuna on, että lämmöntuotanto on 
täysin lämmönkäyttäjien hallinnassa. Osuuskunnan jäsenet saavat lämpönsä 
omakustannushintaan. 

Vastaavia yhteisiä lämmöntuotantoratkaisuita on käytössä teollisuusyritysten 
kesken, jolloin lähekkäin sijaitsevat yritykset ovat toteuttaneet yhteisen lämpö-
laitoksen kiinteistöjensä lämmittämiseen. Lisäksi teollisuuden sähköntuotan-
nossa on yleistä yhteisten energiayhtiöiden käyttö omakustannushintaisen säh-
kön tuotantoon. Kukonkankaan ja Kukonkoivun alueella mukaan pitäisi saada 
useita teollisuusyrityksiä ja jopa toista sataa pientaloa, mikä voi hankaloittaa 
osuuskunnan hallinnointia. Osuuskuntaan liittymiseen ei myöskään voida vel-
voittaa, vaikka kaavamääräyksillä ja tontinluovutusehdoilla voikaankin vaikut-
taa energiaratkaisuun. Osuuskunnan organisointi voisi siis olla vaikeaa ja edel-
lyttäisi aktiivista tahoa osuuskuntaa muodostamaan. 

Energiantuotannossa ja lämpöyrittäjyydessä osuuskunta on yleinen yhtiömuoto. 
Etenkin maa- ja metsätalousyrittäjät ovat perustaneet osuuskuntia, joissa jäsenet 
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huolehtivat metsähakkeen toimituksista usein omista metsistään ja huolehtivat 
lämpölaitosten operoinnista. Osuuskunta on toimiva yhtiömuoto lämpöyrittä-
jyydessä etenkin, jos toimintaan ei tarvita runsaasti pääomaa. Lämmöntuotan-
to-osuuskunnissa toiminnan pääpaino onkin yleensä polttoaineen tuotannossa 
ja toimituksissa ja lämpölaitoksen operoinnissa. Lämpölaitos- ja kaukolämpö-
verkostoinvestointien sitoessa runsaasti pääomaa, on osakeyhtiö yleisin yhtiö-
muoto lämpöyrittäjyydessä. 

2.5 Lämmöntuotanto kunnan liiketoimintana 

Kunnallisilla energiayhtiöillä on perinteisesti ollut vankka asema energiantuo-
tannossa. Kunta voi tuottaa kaukolämpöä kunnallisena palveluna ja pitää hin-
nan kohtuullisena. Toisaalta kunnat ovat usein asettaneet kovia tuottovaati-
muksia energialiiketoiminnalleen ja kaukolämmön hinnankorotuksilla on pyrit-
ty kattamaan kuntatalouden alijäämää. Energialiiketoiminnassa kunta hyötyy 
mahdollisuudesta saada lainarahaa investointeihin todella edullisesti läm-
pöyrittäjään verrattuna, mutta kuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi 
investointihalut ovat vähissä. Investointirahoista kilpailevat kuntien lukuisat 
peruskorjaustarpeet. Viime vuosina monet kunnat ovat myyneet pois energia-
liiketoimintansa mukaan lukien kaukolämpöverkostot ja lämpölaitokset.  

Kunnan palkkatyönä lämpölaitoksen operoinnin ja polttoaineenhankinnan kus-
tannukset voivat nousta korkeammiksi kuin lämpöyrittäjän operointipalkkiot. 
Oma energialiiketoiminta mahdollistaa edullisen energian tarjoamisen kunnan 
asukkaille ja yrityksille tai tulojen keräämisen kunnan kassaan. Energialiike-
toiminta vaatii kunnalta henkilöstöresursseja niin lämmöntuotantoon kuin 
myyntiin ja asiakaspalveluun. Yksi pieni lämpölaitos ei työllistä henkilöstöä 
kokopäiväisesti, mikä vaikeuttaa palkkatyönä tehtävää energiantuotantoa. Ison 
energiayhtiön osana pienen lämpölaitoksen lämmöntuotannon ja asiakaspalve-
lun tehtävät voidaan jakaa joustavasti useille työntekijöille. 

3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOTOIMEN-
PITEIKSI 

Kukonkankaan ja Kukonkoivun alue-energiajärjestelmän toteutus on mahdol-
lista kaikilla tässä selvityksessä kuvatuilla hallintomalleilla lukuun ottamatta 
osuuskuntaratkaisua, jonka toteuttaminen voisi olla hallinnollisesti haastavaa. 
Hallintomallista riippumatta kunnalla on oltava johtorooli uuden asuinalueen 
liittämisessä aluelämpöverkkoon. Lämpölaitos- ja kaukolämpöverkostoinves-
toinnit voidaan jakaa monella tavalla kunnan ja lämpöyrittäjän välillä. Läm-
pöyrittäjä pystyy vastaamaan lämpölaitoksen operoinnista ja paikallisen poltto-
aineen hankinnasta kustannustehokkaasti. Vaihtoehtoisesti suuret energiayhtiöt 
pystyvät toteuttamaan operoinnin tehokkaasti, kun lämpölaitos on yhtenä osa-
na energiantuotantoyksiköiden kokonaisuutta. Kunnan ei ole järkevää ryhtyä 
huolehtimaan yksittäisen lämpölaitoksen operoinnista. 
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Lähtökohtaisesti lämpöyrittäjät eivät yleensä pidä uusia omakotitaloalueita 
houkuttelevina aluelämpökohteina, koska tehontarve suhteessa kaukolämpö-
verkoston pituuteen jää pieneksi. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettaessa 
tehotiheydeksi pyritään saamaan yli 1 kW verkostometriä kohti. Toteuttamis-
kelpoisin ratkaisu on rakentaa kaukolämpöverkostoa teollisuusalue edellä, kos-
ka teollisuuskiinteistöistä kertyy helpommin tarvittava tehontarve kannattavaa 
lämpölaitosinvestointia varten. Pienillä lämpöyrittäjillä ei ehkä ole kiinnostusta 
kaukolämpöverkostoinvestointiin pelkälle asuinalueelle, kun alueen rakentu-
minen vie vuosia myös pienempien tonttierien osalta. Verkostoinvestointi sitoo 
yrittäjältä runsaasti pääomaa, eikä kaukolämpöverkostolla ole juurikaan va-
kuusarvoa. Hollolan Kukonkoivun ja Kukonkankaan alue on mahdollinen 
aluelämpökohde myös suurille energiayhtiöille, mutta niilläkään ei välttämättä 
ole suurta kiinnostusta uusien asuinalueiden kaukolämpöinvestointeihin läm-
pökuorman jäädessä suhteellisen pieneksi suhteessa verkostopituuteen. 
Aluelämpöratkaisun toteuttamiseksi on tärkeää, että kunta velvoittaa kaikki 
Kukonkankaalle rakennettavat pientalot liittymään kaukolämpöverkkoon, kos-
ka muutoin verkostoinvestoinnin kustannus liittyjää kohti nousee entisestään. 
Kunnan rooli on tärkeä myös kaukolämpöverkoston rakentamisen koordinoin-
nissa yhdessä muun kunnallistekniikan kanssa riippumatta siitä, kuka kauko-
lämpöverkostoon investoi. 

 


