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SÄHKÖÄ, LÄMPÖÄ, 
JÄÄHDYTYSTÄ JA KAASUA

• Asiakkaan tarpeeseen räätälöitävät 
energiaratkaisut energiatehokkaasti

• Olosuhdepalvelut
• Sähkösopimukset koko Suomeen
• Energiaa Pirkanmaalta



ÄLYKÄS KAUPUNKI
– ÄLYKÄSTÄ TEKNOLOGIAA

SÄHKÖLAITOS KEHITTYY KAUPUNGIN 
JA ENERGIAMARKKINAN MUKANA

• Digitalisaatio muuttaa maailmaa
• Puhtaampia, älykkäämpiä ja käyttäjien tarpeisiin sopivia 

energiapalveluja
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Rahat palautuvat yhteiseen kirstuun:

Presenter
Presentation Notes
ampereen Sähkölaitos -konsernin verojalanjälki viime vuodelta oli peräti 98,2 miljoonaa euroa! Niin paljon rahaa annoimme ja meidän kauttamme kulki erilaisten verojen muodossa valtiolle ja kaupungille. Verotietojen paljastuspäivänä nousevat esiin erityisesti yhteisöverot. Niitä maksoimme 6,1 milj. euroa.



POLTTOAINEET 2019
Uusiutuva energia  44,1 %

Puu, hake ja pelletti 33,2 %

Jäte 7,9 %

Tuuli 1,3 %

Vesi 1,7 %

Fossiilinen energia  55,9 % 
Maakaasu 19,5 %

Turve 24,7 %

Öljy 3,8 %

Jäte 7,9 %

33,2 %

7,9 %

1,3 %
1,7 %

19,5 %

24,7 %

3,8 %
7,9 %

Presenter
Presentation Notes
Kuluttajien ja pienyritysten sähkö lähes kokonaan uusiutuvaaMyimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille vuonna 2019 lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Noin 93 % tuotettiin joko vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla. Noin 7 % tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassamme.Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma vuonna 2019 oli:- Uusiutuvat energialähteet 65,5 %�- Ydinvoima 18,7 %�- Turve ja fossiiliset energialähteet 15,8 %Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool -sähköpörssistä.Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista, emmekä käytä kivihiiltä. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,52 mg/kWh. Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 90,80 g/kWh.Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta Energiaviraston sivuilta.Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.



ENERGIAN HANKINTA JA CO2-PÄÄSTÖT

Toteuma ja ennuste 
vuoteen 2035

CO2-PÄÄSTÖT

2010:

254g/kWh

2019:

177g/kWh

Presenter
Presentation Notes
ARVOT - > mennään koko ajan enemmän uusiutuviin 



ENERGIAKÄÄNNE 
FOSSIILISISTA UUSIUTUVIIN

Olemme investoineet 2010-luvulla lähes
200 milj. euroa pellettilämpölaitokseen, 
hakelämpölaitokseen ja savukaasupesureihin sekä 
yhdyskuntajätettä polttavaan hyötyvoimalaitokseen.
Lisäksi rakennamme kaukojäähdytysverkkoa keskusta-
alueelle ja tuulivoimaa yhdessä Suomen Hyötytuuli 
Oy:n kanssa.
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Kaukolämpö – ja kaasuverkko alueellanne
5 500

asiakaskiinteistöä

Kaukolämmöllä lämmitetyissä kiinteistöissä 
asuu 

Yli 200 000 
ihmistä
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Kaukolämmöllä lämmitetyissä kiinteistöissä 
asuu 

Yli 200 000 
ihmistä

5 500
asiakaskiinteistöä



• www.sahkolaitos.fi - > Kuluttajille - > Lämmitys
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Kaukolämpöön liittyminen

http://www.sahkolaitos.fi/
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Miten liittyminen etenee? 



• Ensin tarjouspyyntö liittymästä Sähkölaitokselta
- Budjetti tarjouksen saa kertomalla talon lämmitettävän pinta-alan ja asuntojen lukumäärän. 

- Samalla tarkastamme, et onko kohde liitettävissä KL:n etäisyyden puolesta. 

• Muista kysyä tarjous myös laitteista eli siirtimestä ja LVI- kuvista, ja vanhan purkamisesta!
• Ely:n hakemuksen täyttö. Tarjoukset liitteeksi. 

• LVI- asemakaavakuvat Sähkölaitokselle: lampopalaute@sahkolaitos.fi

• Sopimuksen allekirjoitus, tässä kohtaa sovitaan urakointi ajankohta

• Kun työt tehty - > laskutushetki Sähkölaitokselta

• Täytä ELY:n maksatushakemus, liitä mukaan kuitit toteutuneista kuluista
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Käytännössä:
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Hintarakenne
• Liittyminen

• Liittymismaksu & johtomaksu
• Liittymismaksu perustuu liittyvälle kiinteistölle laskettuun vesivirtaan

• Vesivirta = ennalta määritelty tehontarve -29 oC pakkasella
• Johtomaksu  € / m (tontin rajalta)
• Liittymishinnaston mukaisesti

• Kulutuksen hinta
• Tehomaksu € / kk

• Perustuu kiinteistön laskutusvesivirtaan m3 / h
• Tarkistetaan vuosittain

• Energiamaksu € / MWh
• Kolme hintaporrasta vuodenajan mukaan

• Kuluttajien kaukolämpö on aina LähilämpöPuu:ta eli co2 päästöt 0
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Keskimääräinen kustannus pientaloissa

Kohde: 100-200m2 
omakotitalo, 1 asunto, 
liitäntämatka 10-15m.

https://www.sahkolaitos.fi/
kaukolampolaskuri/



LÄMMÖN 
HINTAKEHITYS 
VAKAATA

Ennuste tulevaisuudesta vakaa, 
mutta kustannuspaineita on 
• Päästöoikeuksien hinta rajussa 

nousussa
• Energiahinnat yleisesti nousussa, 

kaasu, hake, sähkö, jne.
• Kaukolämmön hintaa ei ole 

nostettu vuoden 2013 jälkeen, eikä 
olla nostamassa ensi vuonnakaan

- ENNUSTE -

Presenter
Presentation Notes
MIKSI VALITA? - > vakaat hinnat. VANHAT tuotteet - KL



ELY:n ehdot tuelle:
- Kiinteistö ympärivuotisessa käytössä

- Pientaloksi lasketan myös paritalo ( jos kustannukset 
maksaa yksilö, ei taloyhtiö)

- Edellyttää öljyn poistamista, öljy ei voi jäädä muun 
lämmitysmuodon rinnalle 

- Hakijan oltava yksityishenkilö tai kuolinpesä. 

- Samaan tarkoitukseen ei saa muuta tukea, esim. 
kotitalousvähennystä

- Myönteinen avustus päätös ei tarkoita, että hankkeelle 
myönnettäisiin tarvittava lupa. Vaan esim. maalämpöön 
on haettava toimenpidelupa erikseen ( 
rakennusvalvonnasta)

- Tai ilmavesilämpöpumpu ulkoyksikön sijoitus kadun 
puolelle voi vaatia luvan ( lupapiste.fi palvelussa)

- Bioöljyyn, eikä biokaasuun saa tukea

- Hakijan ei tarvitse kuitenkaan itse asua 
asunnossa. Eli vuokranantaja voi hakea tukea, 
vaikka asunnossa ei itse asunnossa asuisikaan. 

- Elyn hakemuksessa on kohta EU:n mukaisesta 
käytöstä – tarkoittaa sitä, et avustus myönnetään 
vaan asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, ei 
liikehuoneistoihin. Toisaalta pientoiminta kuten 
kotihieronta toimipiste tms. ei evää hakemusta. 

• Valtakirja tulee toimittaa aina, jos omistus on 
useammalla henkilöllä. Kuten pariskunta. 
Vapaamuotoinen ” valtuutan hlö x hakemaan 
avustusta öljylämmityksestä + hetut ja nimmarit”
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• Sopimus urakoitsijat & LVI - suunnitelmat: 
https://www.sahkolaitos.fi/globalassets/tiedostot/ohjeet-ja-
opasteet/sahkolaitos/muut-dokumentit/hyvaksytyt-
kaukolampourakoitsijat_110920202.pdf

LVI- asemakaava kuvat:
Pientaloille esim. Knowtek tehnyt paljon kuvia. P.  050 325 6656
https://www.knowtek.fi/fi/yhteystiedot/

Laitteet, eli lämmön siirtimet: 
Automaatio center, https://www.automaatiocenter.fi/, p. 03 -212 0001
Sammonkatu 10 myymälä. 
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Linkit

https://www.sahkolaitos.fi/globalassets/tiedostot/ohjeet-ja-opasteet/sahkolaitos/muut-dokumentit/hyvaksytyt-kaukolampourakoitsijat_110920202.pdf
https://www.automaatiocenter.fi/


• Kaukolämmön tuotenimi on Lähilämpö
• Vain yrityksille

• Lähilämpö puu (yrityksille) on erikoistuote, 
joka on tuotettu 100 % puupolttoaineilla
• Kuluttajille ainoa tuote
• CO2 neutraali
• Myyty käytännössä ”loppuun”

• Lisää vuonna 2022 NSL3 valmistuttua

• Liittyminen

• Liittymismaksu & johtomaksu
• Liittymismaksu perustuu liittyvälle kiinteistölle laskettuun 

vesivirtaan
• Vesivirta = ennalta määritelty tehontarve -29 oC pakkasella

• Johtomaksu  € / m (tontin rajalta)

• Liittymishinnaston mukaisesti

• Kulutuksen hinta

• Tehomaksu € / kk
• Perustuu kiinteistön laskutusvesivirtaan m3 / h

• Tarkistetaan vuosittain

• Energiamaksu € / MWh
• Kolme hintaporrasta vuodenajan mukaan

• Lähilämpötuotteilla eri kulutuksen hinnat 
• Lähilämpö puun hinta on eri yrityksille ja kuluttajille 20

Myynti ja liittyminen



• Nykyasiakkaita 100, joista pääosa teollisuutta
• Kaasun maahantuonti ja markkinat on avattu kilpailulle.

• Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun siirrosta Suomessa.

• Maakaasu tulee Suomeen Venäjältä Imatran rajapisteen kautta ja Balticconnectorin kautta 
(Suomen Viroon yhdistävä kaasuputki) voidaan ostaa kaasua Baltiasta sekä nesteytettyä 
maahantuotua kaasua Klaipedan maakaasuterminaalista.

• Pääosa biokaasusta tulee meille Espoon Suomenojan jätevesilaitokselta sekä Riihimäeltä

• Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja sähkön tuotantoon 
– vuonna 2017 biokaasulaitosten kaasulla tuotettiin noin 500 GWh
verran lämpöä ja sähköä. Biokaasu on joutsenmerkittyä, ja hiilidioksidi 
päästöt laskennallisesti nolla. 
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Kaasut

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2856-6/urn_isbn_978-952-61-2856-6.pdf


Pakolliset:
• Tehomaksu ( määräytyy tarvittavan maksimitehon mukaan) 
• Siirtomaksu ( määräytyy kulutetun energian perusteella)

Kilpailutettavissa:
• Energiamaksu

• listahinnasto nettisivuilla
• n.25e/kWh ( vrt. KL 80e/kWh)

Biokaasu
• Biokaasu myydään sertifikaatteina. 
• Kotimaista energiaa
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Hinnoittelu



KIITOS!

Hanni Hirvonen
050 3680678

lampopalaute@sahkolaitos.fi
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lopulta
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