
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAKAASUN VAIHTOEHDOT TEOLLISUUSYRITYSTEN 
LÄMMÖNTUOTANNOSSA 

 

 

19.12.2014 

Antti Rusanen 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 

 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

SISÄLLYS 

 

 

1 JOHDANTO .......................................................................................................... 3 

2 MAAKAASUN KÄYTTÖ HÄMEESSÄ ............................................................ 4 

3 YRITYSTEN SUHTAUTUMINEN MAAKAASUUN ..................................... 5 

4 MAAKAASUN KORVAAMISEN VAIHTOEHDOT ..................................... 5 

5 YHTEENVETO ..................................................................................................... 7 

 



3 

 

  

 

1 JOHDANTO 

Maakaasun hinta on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Suomen maakaasuverkostoa laajennettiin 2000-luvun alkuvuosina ja hinnaltaan 
kilpailukykyinen maakaasu otettiin pääasialliseksi energialähteeksi esimerkiksi 
monilla teollisuusalueilla. Hinnannousun vuoksi maakaasun kilpailukyky on 
olennaisesti heikentynyt kymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. Esimerkiksi 
metsähakkeesta tuotettu kaukolämpö tai kiinteistökohtainen hake- tai pelletti-
lämmitys tulee usein huomattavasti edullisemmaksi. Ukrainan kriisi ja EU:n ja 
Venäjän väliset kauppapakotteet ovat nostaneet pintaan myös kaasuntoimituk-
siin liittyvän poliittisen riskin. Suomeen tuotavasta maakaasusta 100 % tulee 
Venäjältä.  

 

Kuva 1. Voimalaitospolttoaineiden hintakehitys 2000-luvulla (Tilastokeskus). Pienten 
energiankäyttäjien hintatasot ovat korkeammat. 

Tässä selvityksessä kerrotaan maakaasun käytöstä Päijät-Hämeessä ja Kanta-
Hämeessä ja haastateltujen maakaasua käyttävien yritysten näkemyksiä maa-
kaasusta sekä esitetään vaihtoehtoisia energiaratkaisuja maakaasun korvaami-
seen. 

Selvitys toteutettiin Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittamassa Hä-
meen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa. HUE-hankkeen 
tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lämpöyrittäjyyttä Hä-
meessä. Hankkeen toteuttavat ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkea-
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koulu, Suomen Metsäkeskus, Häme-Uusimaa ja Hämeen ammattikorkeakoulu 
ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. HUE-hankkeen toteutusaika on vuodes-
ta 2012 vuoteen 2014. Selvityksen toteutti Antti Rusanen Lahden Seudun Kehi-
tys LADEC Oy:sta joulukuussa 2014. 

 

2 MAAKAASUN KÄYTTÖ HÄMEESSÄ 

Maakaasu on käytössä maakaasun runkoverkoston alueella eli Päijät-Hämeessä 
Orimattilassa ja Lahden ympäristössä ja Kanta-Hämeessä Hyvinkäältä Hä-
meenlinnan kautta Tampereelle menevän maakaasuputken varrella. Kaasunja-
kelusta vastaa Orimattilassa Orimattilan lämpö Oy. Lahdessa, Hollolassa, Nas-
tolassa ja Asikkalassa kaasunjakelusta vastaa Lahti Energia Oy. Hämeenlinnas-
sa, Hattulassa ja Janakkalan Turengissa ja Tervakoskella maakaasua myy Elenia 
Oy. Riihimäellä maakaasun jakelijana toimii Riihimäen kaukolämpö Oy. Maa-
kaasu on Hämeessä käytössä etenkin teollisuudessa, jossa sen etuna on pidetty 
hyvää säädettävyyttä ja mahdollisuutta tuottaa korkeita lämpötiloja. Maakaa-
sua käytetään myös kaukolämmöntuotannossa etenkin vara- ja säätölämpölai-
toksissa. Maakaasusta ollaan luopumassa kaukolämmöntuotannon pääpoltto-
aineena. Esimerkiksi Orimattilan lämpö Oy rakensi vuonna 2010 10 MW hake-
lämpölaitoksen, jolla korvattiin maakaasu lähes täysin kaukolämmöntuotan-
nossa. Turengissa Elenia Oy rakensi vuonna 2014 10 MW hakelämpölaitoksen 
Turengin kaukolämmöntuotantoon korvaamaan maakaasua kaukolämmöntuo-
tannossa.  

 

Kuva 2. Kartta maakaasun siirtoverkostosta Suomessa (Gasum Oy). 
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3 YRITYSTEN SUHTAUTUMINEN MAAKAASUUN 

Yritykset päätyvät maakaasuun useimmiten siksi, että paikallinen energiayhtiö 
on tarjonnut maakaasua energiaratkaisuksi yritysalueelle sijoittuville yrityksille. 
1990-luvulla ja 2000-luvun alussa maakaasu oli myös hinnaltaan erittäin kilpai-
lukykyinen energiaratkaisu. Maakaasussa arvostetaan etenkin sen helppokäyt-
töisyyttä.  

Eräs vuonna 2010 toimitilansa rakentanut yrittäjä pitää maakaasun hintakehi-
tystä ikävänä, mutta intoa ei ole lähteä suunnittelemaan uutta energiaratkaisua, 
kun lämmityslaitteet ovat lähes uusia. Toinen yrittäjä on kiinnostunut uusiutu-
vista energiaratkaisuista, mutta haluaa välttää investointeja, koska yrityksen 
myynti on ajankohtainen viiden vuoden sisällä eläköitymisen vuoksi. Monet 
yritykset myös näkevät energiakulut marginaalisina suhteessa koko liiketoi-
minnan kuluihin, minkä vuoksi kiinnostusta energiaratkaisun pohdintaan ei ole.  

Jotkut yrittäjät ovat jo pohtineet aktiivisesti energiaratkaisun muutosta, mutta 
muutoksesta päättäminen ja muutoksen toteuttaminen koetaan hankaliksi. Mo-
net yritykset suhtautuvat lämpöyrittäjän toteuttamaan energiaratkaisuun posi-
tiivisesti, koska tällöin energiahuolto pystytään vaivattomasti ulkoistamaan. 
Lämmöntoimitussopimusten laatiminen lämpöyrittäjän kanssa koetaan kuiten-
kin vaikeaksi ja sitovaksi. Pitkäaikaisten sopimusten tekeminen arveluttaa, kos-
ka sopimuksessa määritelty energian hinta saattaa myöhemmin osoittautua 
korkeaksi. 

4 MAAKAASUN KORVAAMISEN VAIHTOEHDOT 

Maakaasun korvaamisessa lämmöntuotannossa yleisimmät ratkaisut ovat kau-
kolämpöön liittyminen, metsähaketta tai pellettiä polttavan lämpökeskuksen 
rakentaminen itse tai lämpöyrittäjän toimesta tai maalämpöjärjestelmän raken-
taminen.  

Kaukolämpö on luonnollinen maakaasun korvaaja, mikäli kaukolämpöön liit-
tyminen on mahdollista. Maakaasun voi usein vaihtaa kaukolämpöön nopeasti, 
mikäli kiinteistö sijaitsee sekä maakaasun että kaukolämmön jakeluverkoston 
alueella. Maakaasun ja kaukolämmön jakelusta vastaa lähes aina sama energia-
yhtiö. Kaukolämpöverkoston laajentaminen voi olla mahdollista nykyisen ver-
koston ulkopuolelle, mikäli lämpötehontarve on riittävä suhteessa uuden kau-
kolämpöverkoston pituuteen. Esimerkiksi Orimattilassa Orimattilan lämpö Oy 
pystyi 2010 valmistuneen hakelämpölaitoksen myötä tarjoamaan Varpion puu-
tarhalle kaukolämmön aiemmin käytössä ollutta maakaasua edullisemmin. 
Myös pienet lämpöyrittäjät voivat rakentaa omia kaukolämpöverkkojaan ja tar-
jota lämpöä maakaasun hintaa edullisemmin. 
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Metsähaketta polttavalla lämpölaitoksella voidaan usein tuottaa energiaa huo-
mattavasti maakaasua edullisemmin. Metsähakkeen polttoainekustannus on 
vain reilun kolmanneksen maakaasun hinnasta, mutta kattilan, polttoainevaras-
ton ja kuljettimien investointikustannus ja korkeammat operointikulut tasoitta-
vat lopullista energian hintaeroa. Metsähakkeen polttaminen edellyttää sään-
nöllisiä oman laitosmiehen tai lämpöyrittäjän tekemiä huoltotoimenpiteitä. Ny-
kyaikaisella automatiikalla ja etäohjauksella varustetut hakelämpölaitokset ovat 
kuitenkin helppohoitoisia ja varmatoimisia. Hakelämpölaitos kannattaa usein 
toteuttaa lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteisenä. Lämmöntoimituksesta 
voidaan myös tehdä sopimus lämpöyrittäjän kanssa, jolloin lämpöyrittäjä voi 
ottaa vastuun lämpölaitos- ja kaukolämpöverkostoinvestoinnista sekä laitoksen 
operoinnista. Esimerkiksi Janakkalassa Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 
otti vuoden 2014 lopussa käyttöön oman hakelämpölaitoksen korvaamaan 
maakaasun käytön lämmityksessä. Hakelämpölaitosta operoivat Kiipulan omat 
laitosmiehet. 

 

Kuva 3. Nastolan kunnan Villähteen päiväkoti lämpiää hakkeella 

Pelletti on hieman metsähaketta vaivattomampi polttoaine ja pellettilämpölai-
tos investointikustannuksiltaan hieman hakelämpölaitosta edullisempi. Tehol-
taan alle yhden megawatin pellettilämpölaitokset toimitetaan usein valmiina 
konttina tai laitteet sijoitetaan olemassa olevaan kattilahuoneeseen. Pellettiläm-
pölaitoksen operointi on suhteellisen vaivatonta, ja pelletti onkin yleinen ener-
giaratkaisu aina omakotitalokokoluokkaan asti. Pelletin saatavuus on hyvä ja 
hinta on ollut verraten vakaa viimeiset viisi vuotta. 
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Maalämpö on yksi mahdollisuus maakaasuriippuvuudesta irtautumiseen. Maa-
lämpö on vaivaton lämmitysmuoto ja sitä voidaan käyttää myös viilentämiseen. 
Maalämmöstä on tullut uusien omakotitalojen yleisin päälämmitysmuoto, mut-
ta se on vaihtoehto myös suuremmissa teollisuuskiinteistöissä. Esimerkiksi Inex 
Partners Oy päätyi uudessa Sipoon logistiikkakeskuksessaan suuren maaläm-
pökentän rakentamiseen. Orimattilassa yksi suuri teollisuusyritys vaihtoi ener-
giatehokkuustoimenpiteiden yhteydessä maakaasun maalämpöön. Laskelmien 
mukaan maalämpöinvestointi oli erittäin kannattava. Koska maalämpölaitteisto 
toimii sähköllä, säilyy lämmityskustannuksissa riippuvuus sähkön hintakehi-
tykseen. 

5 YHTEENVETO 

Maakaasu on käyttäjälleen helppo ja oikein mitoitetulla kattilalla nopeasti ja 
laajasti säädettävissä oleva lämmitysmuoto. Polttoainekustannuksiltaan maa-
kaasu on hieman öljyä edullisempi, mutta selvästi pellettiä, metsähaketta tai 
maalämpöjärjestelmän sähkökulutusta kalliimpi.  

Yritysten on tärkeää tiedostaa, että maakaasulle on olemassa vaihtoehtoisia 
energiaratkaisuita. Hake- ja pellettilämpökeskuksia on saatavana kymmeniltä 
suomalaisilta valmistajilta avaimet käteen -toimituksina. Nykyaikaisella auto-
matiikalla ja etäohjauksella varustetut lämpökeskukset ovat helppokäyttöisiä. 
Paikallisen biopolttoaineen käyttäminen parantaa toimitusvarmuutta ja luo työ-
tä lähialueelle biopolttoaineiden tuotantoon. Paikallisen bioenergian hinta ei ole 
herkkä globaalin energiapolitiikan heilahtelulle. 

Maalämpö on vaivaton vaihtoehto maakaasulle. Maalämmön etuna on mahdol-
lisuus käyttää järjestelmää kesäaikana jäähdytykseen. Haittapuolen on maa-
lämmön sähkökulutus, mikä sitoo lämmityskustannukset sähkön hintakehityk-
seen. 


