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TIIVISTELMÄ 

Raportti on osa Lämpöyrittäjäliiketoiminnan kehittäminen -hanketta, jonka tavoitteena on ollut löytää tiedollisia 

keinoja parantaa lämpöyrittäjäliiketoiminnan edellytyksiä merkittäviin kannattavuusparannuksiin ja volyymin 

kasvuun. Hankkeessa on haettu konkreettista tietoa siitä, miten olisi mahdollista tehdä lämpöyrittäjyys nykyistä 

houkuttelevammaksi energianhankintatavaksi nykyisille ja uusille asiakkaille.  

Edelleen hankkeen tavoitteena on ollut muodostaa kuva siitä, miten nykyiset asiakassuhteet ovat syntyneet ja miten 

ne täyttävät asiakkaiden toiveet sekä lämpöyrittäjien liiketoiminnalliset tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on ollut 

saada esille tietoa uusista lämpöyrittäjäpalveluiden potentiaalisista käyttökohteista ja muodoista, sekä löytää ja 

poistaa mahdolliset esteet olemassa olevan potentiaalin hyödyntämiselle. Raportin tavoitteena on puolestaan koota 

yhteen hankkeen tulokset ja nostaa esille mahdollisia kehittämiskohteita tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Lämpöyrittäjien toimintakentässä on tapahtunut varsin voimakkaita muutoksia. Talouden globalisaatio on johtanut 

työnjaon muutoksiin eri alueiden välillä ja esimerkiksi maataloudesta elantonsa saanut väestönosa on pienentynyt. 

Samaan aikaan väestö on siirtynyt haja-asutusalueilta kaupunkeihin. Talouden aktiviteetin globaali lisääntyminen on 

johtanut energiankulutuksen kasvuun ja energian hintatason nousuun. Näissä muutospaineissa lämpöyrittäjyys on 

joustavana toimintatapana pystynyt vastaamaan muutoksen tuottamaan haasteeseen varsin hyvin. Alkujaan 

maatalouden sivuelinkeinosta lähtenyt toiminta on kehittynyt omaksi liiketoiminnakseen ja toiminta on saanut 

aiempaa ammattimaisempia piirteitä. 

Ekologisten tekijöiden merkitys on koko ajan kasvanut. Ilmastonmuutoksen ohella kiinnitetään huomiota 

esimerkiksi puhtaan hengitysilman turvaamiseen. Vaikka puun ja metsien lisääntyvä energiakäyttö nähdään 

pääsääntöisesti positiivisena asiana, on samalla huomioitava myös puun poltossa syntyvät päästöt, sekä se, että 

metsin käytölle on jatkossa monia käyttömuotoja, joista ainespuu ja energiakäyttö ovat toki merkittäviä. 

Tavoiteltaessa merkittävää volyymin kasvua hankkeessa tunnistettiin lähinnä kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa. 

Näitä vaihtoehtoja ovat kokonaan uusien asiakasryhmien saaminen lämpöyrittäjien asiakkaiksi ja toisaalta 

sähköntuotannon tuominen lämmöntuotannon rinnalle. 

Hankkeen puitteissa tehtiin laaja haastattelututkimus yritysten potentiaalisesta kiinnostuksesta ryhtyä käyttämään 

lämpöyrittäjäpalveluita omassa toiminnassaan. Hankkeessa selvisi, että potentiaalisia uusia lämmönostajia on, mutta 

asiakkaiden aktivointi vaatii markkinoinnillisia toimenpiteitä sekä lämpöyrittäjätoiminnan brändin kehittämistä niin, 

että potentiaaliset asiakkaat ovat valmiita ryhtymään yhteistyöhön lämpöyrittäjien kanssa.  

Pienimuotoisen sähkön- ja lämmöntuotannon käynnistämiseen osana lämpöyrittäjyyttä sisältyy merkittäviä 

mahdollisuuksia. Samalla kuitenkin CHP on teknistaloudellisesti huomattavan monimutkainen toteutettava 

perinteiseen lämmönmyyntiin verrattuna. Hankkeen puitteissa ratkaisuksi nähtiin se, että toimintaan saadaan 

sitoutettua mukaan tahoja, jotka tuovat mukanaan tarvittavaa, lämpöyrittäjien osaamista täydentävää, osaamista 

sekä muita resursseja. 

Lämpöyrittäjyyden toimintamalli on osoittanut käytännön toimivuutensa jo muutaman vuosikymmenen ajan. 

Lämpöyrittäjäpalveluiden käyttäjien kokemukset ovat pääsääntöisesti positiivisia ja potentiaaliset uudet asiakkaatkin 

osoittavat uteliaisuutta ja kiinnostusta toimintaa kohtaan. Nykyinen toimintamalli tarjoaa hyvän pohjan toiminnan 

laajentamiselle kohti uusia asiakkaita ja uusia liiketoiminta-alueita. Laajentumista nopeuttaisi ja edesauttaisi se, että 

toimintaan saadaan mukaan uusia resursseja ja uutta osaamista. 
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1 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tiekartan aineistona käytettiin Lämpöyrittäjäliiketoiminnan kehittäminen –hankkeen 

aikana syntynyttä materiaalia ja niistä saatuja tuloksia. Hanke toteutettiin Merinova 

Oy:n ja Thermopolis Oy:n toimesta vuosina 2010–2013 Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan maakunnissa. Hanke rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta. 

 

Hankkeessa tehtiin talvella 2011 taustaselvitys, minkä tarkoituksena oli selvittää 

lämpöyrittäjäalan sen hetkistä tilannetta. Vuoden 2011 aikana tehtiin lisäksi internet-

kysely Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien teknisen toimen energia-asioista 

vastaaville henkilöille. Vastaajat saivat valita joko suomen- tai ruotsinkielisen kyselyn. 

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntasektorin lämpöyrittäjäsopimusten sisältöä 

sekä kerätä tietoa kuntien kokemuksista lämpöyrittäjäpalveluiden käytöstä. Syksyn 

2011 hankkeessa toteutettiin toinen kyselytutkimus, minkä tarkoituksena oli selvittää 

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella toimivien organisaatioiden 

tietoisuutta lämpöyrittäjäpalveluista sekä kiinnostusta niiden käyttöönottoon. Kyselyn 

toteutti ostopalveluna Vaasan yliopiston Levón-instituutissa toimiva Vaasa EMG –

tutkimusryhmä. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluna ja siihen valittiin tilastokeskuksen 

yritysrekisteristä mukaan henkilöstömäärältään 10–249 henkilön yrityksiä, joiden 

toimiala on maatalous, metsätalous ja kalatalous, teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa 

sekä moottoriajoneuvojen korjaus, majoitus- ja ravitsemistoiminta, koulutus tai 

terveys- ja sosiaalipalvelut. Otoksesta haastateltiin yhteensä 295 yritystä. Lisäksi 

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta haastateltiin 25 seurakuntaa, joiden 

yhteystiedot etsittiin internetistä. 

 

Taustaselvityksen ja kyselytutkimusten lisäksi hankkeessa on haastateltu ja saatu 

kommentteja puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai henkilökohtaisesti lämpöyrittäjiä, 

heidän asiakkailtaan sekä muita alan asiantuntijoita: 

 

 Tapani Brofeldt, BioWin Oy 

 Mika Erkkilä, Isonkyrön energiaosuuskunta 

 Veli-Matti Alanen, Puuwatti 



6 

 

 Patrik Majabacka, Metsäkeskus Pohjanmaa 

 Risto Lauhanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

 Kari Vuorio, Työtehoseura 

 Jouko Vuolle, Lapuan kaupunki 

 Antti Ala-Talkkari, Veljekset Ala-Talkkari Oy 

 Jari Luoma, Megakone Oy 

 Jorma Saksi, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy 

 Karri Haaparinne, Taaleritehdas Oyj 

 

Hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta tehtiin nelikenttäanalyysi (SWOT), minkä avulla 

selvitettiin lämpöyrittäjäliiketoiminnan vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden 

uhat ja mahdollisuudet. Nelikenttäanalyysiä käytettiin lämpöyrittäjäliiketoiminnan 

tiekartan (roadmap) pohjana. Tiekartan laatimisen tavoitteena oli ennakoida alan 

kehitystä, tunnistaa merkittävimmät trendit ja muutosvoimat sekä muodostaa kuva 

lämpöyrittäjyyteen liittyvistä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. 
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2 TOIMIALAN YLEISKUVAUS 

 

2.1 TALOUDEN GLOBALISAATIO 

Globalisaatio määritellään usein laajasti hyödykkeiden, ihmisten, ideoiden, viestien, 

mielikuvien, ideologioiden, pääoman sekä teknologian lisääntyneenä ja jatkuvana 

virtana; niiden liikkeenä yli erilaisten kansallisten ja kansainvälisten rajojen (Appadurai 

2001, Held & McGrew 2003). Globalisaatio nähdään myös tekijänä, joka uhkaa 

kilpailukykyä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että vanhan tuotantorakenteen 

ylläpitämiseen koetaan liittyvän riskejä. 

 

Suomen kansallinen erityispiirre on se, että maamme on Euroopan suhteellisesti 

metsäisin maa ja edelleenkin muita teollisuusmaita riippuvaisempi metsävarannoistaan, 

puunjalostusteollisuudestaan ja metsäyhtiöistään (Rönkä & Sarkki 2011).  Suomi on 

väestöltään, toisin ilmaisten kotimarkkinoiltaan, pieni maa ja näin ollen on siis 

keskimääräistä alttiimpi globalisaation vaikutuksille. 

 

Lämpöyrittäjyyteen globalisaation voi nähdä vaikuttavan monin eri tavoin. Kuten yllä 

kuvattiin, globalisaatio nähdään työnjakoon vaikuttavana tekijänä. Yrityksen, ja miksei 

myös kunnan, siirtyessä käyttämään lämpöyrittäjän palveluita, lämpöyrittäjän asiakas 

voi keskittyä varsinaiseen toimintaansa ja jättää lämpöenergiasta vastaamisen 

lämpöyrittäjälle. Globalisaation mukanaan tuoma kiristynyt kilpailu saattaa myös 

vaikuttaa lämpöyrittäjien asiakasyritysten toimintaedellytyksiin ja edelleen 

lämpöyrittäjiin. 

 

Globalisaation mukanaan tuomat paineet työnjaon tehostamiseen ja erikoistumiseen 

toimivat myös toisinpäin: lämpöyrittäjyys on perinteisesti ollut maatalouden 

sivuelinkeino, joka on tarjonnut työtä maatalouden osalta hiljaisempana vuodenaikana. 

Viime vuosien kehitys on ollut sellaista, että maatilojen koko on kasvanut ja lukumäärä 

selkeästi vähentynyt. Tämä on johtanut siihen, että maataloustuottajia on 

lukumääräisesti vähemmän ja jäljelle jääneillä maanviljelijöillä ei enää ole samassa 

määrin aikaa käytettävissään varsinaisen ydinliiketoimintansa ulkopuoliseen toimintaan, 

kuten lämpöyrittäjyyteen. Asiakkaan näkökulmasta lämpöyrittäjien suurella määrällä 

on etunsa. Tilanne, jossa asiakas on yhden lämpöyrittäjän palveluiden varassa, nähtiin 
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tutkimuksessa riskinä. Pidemmällä aikavälillä onkin varsin todennäköistä, että 

lämpöyrittäjyys erkaantuu maanviljelystaustastaan ja lämpöyrittäjät ovat enenevässä 

määrin kokoaikaisia lämpöyrittäjiä.  

 

Lämpöyrittäjä käy säännöllisesti lämmityskohteissa paikanpäällä, mikä luo 

mahdollisuuden tarjota asiakkaalle muitakin palvelutuotteita. Toistaiseksi on 

suhteellisen harvinaista, että lämpöyrittäjät myyvät muita palveluja, sillä vain muutamat 

yksittäiset yritykset kertoivat haastatteluissa ostavansa lämpöyrittäjältä 

kiinteistönhuolto- tai vartiointipalveluja. Haastattelututkimuksessa ilmeni myös, että 

lämpöyrittäjäpalvelujen käyttäjistä noin 40 %:lla on kiinnostusta ostaa lämpöyrittäjältä 

kiinteistönhoitopalveluja. Toisaalta tällä hetkellä lämpöyrittäjäpalveluja käyttävistä 

yrityksistä lähes puolet eivät ole kiinnostuneita ostamaan lämpöyrittäjältä muita 

palveluja. Samalla kun lämpöyrittäjyys on muuttumassa enenevässä määrin 

pääelinkeinoksi, myös lämpöyrittäjien tarjoamien liitännäispalvelujen luonne muuttuu. 

On oletettavaa, että liitännäispalvelujen on oltava nykyistä tiukemmin yhteydessä 

energian myyntiin ja lämpöyrittäjyyteen. Esimerkiksi yhdistetty sähkön- ja 

lämmöntuotanto voisi tuottaa lämpöyrittäjälle lisää liiketoimintaa. 

 

2.2 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS 

Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen ja kaupungistuminen sekä 

vientimarkkinoilla että kotimaassa jatkuu ja lisää tarvetta kehittää uusia tuotteita ja 

työvoimaa säästäviä teknologioita (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011).  

 

Usein hajautunutta, pientalovaltaista yhdyskuntarakennetta pidetään ympäristön 

kannalta ongelmallisena, koska se vaatii suhteellisen paljon energiaa sekä asumiseen 

että liikkumiseen. Yhdyskuntarakenteen osittainen hajautuminen on kuitenkin tosiasia 

varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa erityisesti lapsiperheet muuttavat yhä 

kauemmaksi kaupunkikeskustoista saavuttaakseen asumistoiveensa. Moni myös 

tavoittelee kiireettömämpää ja luonnonläheisempää elämäntapaa ja turvallisempaa 

kasvuympäristöä lapsilleen (Alhqvist ym. 2004). 

 

Kuluneiden vuosikymmenten aikana asuminen onkin eriytynyt kotitaloustyypin 

mukaan. Nuoret asuvat yleisesti kerrostaloissa, lapsiperheet omakotitaloissa ja 
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ikääntyneet joko omakoti- tai rivitalossa. Suurin muutos viime vuosikymmenten aikana 

onkin juuri ollut lapsiperheiden omakotitaloon siirtyminen. Omakotitalossa asuvien 

osuus on noussut lähes kymmenen prosenttiyksikköä noin 15 vuoden aikana. Runsaat 

puolet eli 304 000 lapsiperhettä (13 % kaikista kotitalouksista) asui kuluvan 

vuosituhannen alussa omakotitalossa (Alhqvist ym. 2004). 

 

Väestörakenteen muutos tuo lämpöyrittäjyydelle sekä uhkia että mahdollisuuksia. 

Maaseudulla asutus keskittyy taajamiin, jolloin myös kunnallisten palveluiden voi 

olettaa jollain aikavälillä keskittyvän. Tällöin haja-asutusalueiden vähenevät kunnalliset 

kiinteistöt eivät enää olisi lämpöyrittäjien potentiaalisia asiakkaita nykyisessä 

laajuudessaan. 

 

Samaan aikaa taajamien keskuspaikkoihin syntyy uutta potentiaalista kysyntää 

lämpöyrittäjäpalveluille. Lämpöyrittäjille muutos näyttäytyy mahdollisuutena. 

Kuntakeskuksiin syntyy uusia asuinalueita vastaamaan kysyntää. Näissä tilanteissa 

esimerkiksi kaavoituksella olisi mahdollista vaikuttaa siten, että 

lämpöyrittäjäpalveluiden tarjoaminen esimerkiksi aluelämpöratkaisuna tulisi 

mahdolliseksi. 

 

Tällaista kehitystä tukee se, että kunnilla on jo nyt paljon kokemusta 

lämpöyrittäjäpalveluiden hyödyntämisessä. Lämpöyrittäjäpalveluiden käyttäjät, kunnat 

mukaan lukien, ovat olleet varsin tyytyväisiä lämpöyrittäjäpalveluihin (kuvat 1, 2) ja 

kyselytutkimuksen perusteella kuntien edustajilla on edelleen halua edistää 

lämpöyrittäjyyttä. 

 

Kuva 1. 

Lämpöyrittäjä-

palveluita käyttävien 

yritysten ja seura-

kuntien tyytyväisyys 

saamaansa 

palveluun. 
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Kuva 2. Lämpöyrittäjäpalveluihin tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät kuntakyselyssä vastanneiden mukaan. 

 

2.3 ENERGIAN LISÄÄNTYVÄ KULUTUS JA TALOUDELLINEN SAATAVUUS 

Energian kysynnän kasvulle ei ole näköpiirissä välitöntä loppua ja halpaan energiaan ei 

näyttäisi olevan paluuta (Donner-Amnell 2012). Suomessa merkittävässä asemassa 

olevan puuperäisen energian lisääminen edellyttää myös nykyisen 

metsäteollisuustuotannon kilpailukyvystä huolehtimista. Ilmastovaikutusten lisäksi 

uusiutuva energia tuo elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksia erityisesti maaseudulle, 

mikä tukee tasapainoista alueellista kehittymistä. Puuperäisen energiatuotannon kasvu 

ja energiapuumarkkinoiden kehittyminen saattavat lisätä kilpailua ensiharvennuspuusta. 

Haasteena on jalostusarvon optimointi ja raaka-aineresurssien järkevä kohdentaminen, 

sekä kestävyysnäkökulmien yhteensovittaminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2010).  

 

Tehtyjen analyysien perusteella metsänomistajien myyntihalukkuuden varmistaminen 

ja toimijoiden saaminen korjuuketjuun ovat tärkeimmät tekijät, jotta metsähakkeen 

käyttöä voidaan lisätä energiantuotannossa (Pöyry Energy Oy 2009). Raaka-ainetta 

metsissämme on riittävästi, mutta metsänomistajien puunmyyntihalukkuus vaikuttaa 

ratkaisevasti siihen, onko energiapuuta riittävästi saatavilla teollisuuden käyttöön 

(Hassinen 2011). 
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Potentiaalisten lämpöyrittäjien asiakkaiden haastatteluissa selvisi, että energian 

taloudellinen saatavuus koetaan hyvin merkittäväksi tekijäksi. Edullinen energian hinta 

nähtiin suurimpana yksittäisenä kannustimena siirtyä lämpöyrittäjäpalveluiden 

käyttäjäksi. Erityisesti runsaasti lämmitysenergiaa käyttäville yrityksille energian 

hinnalla on suuri merkitys. 

 

Myös kunnille lämpöyrittäjyyden kustannuksia säästävä puoli oli hyvin merkittävä (kuva 

4). Kunnat katsoivat, että lämpöyrittäjät pystyivät toimimaan hinnaltaan 

kilpailukykyisesti. Toisaalta kuntien näkemys lämpöyrittäjälle kannattavasta 

hintatasosta poikkesi lämpöyrittäjien näkemyksestä. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kevyen polttoöljyn hintakehitys viime vuosina (Öljyalan keskusliitto). 
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Kuva 4. Lämpöyrittäjäpalveluiden tärkeimmät kannustimet hankkeen kuntakyselyyn vastanneiden mukaan. 

 

Kunnissa näyttäisi yhä edelleen olevan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla 

potentiaalisia lämpöyrittäjäkohteita (kuva 5). Tutkimuksessa löydettiin noin 40 

potentiaaliseksi luokiteltua kunnan omistamaa kohdetta. Näistä puolet oli kouluja. 

 

Kuva 5. Kuntakyselyssä vastanneiden arviot potentiaalisista lämpöyrittäjäkohteista rakennustyypeittäin. 
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2.4 EKOLOGISET TEKIJÄT JA ILMASTONMUUTOS 

Lämpöyrittäjien pääasiallisia energialähteitä ovat perinteisesti olleet turve ja puu. 

Varsinkin turpeen asema uusiutuvana/uusiutumattoman polttoaineena herättää 

mielipiteitä. Muutostilanteessa on myös vaikea arvioida, mihin suuntaan 

yhteiskunnallisia ohjaustoimenpiteitä lähdetään viemään. 

 

Metsiä on alettu tarkastella laajasti ekosysteemipalvelujen tuottajana, jolloin otetaan 

huomioon myös ne metsien tuottamat hyödyt, jotka ovat vaikeasti mitattavia ja 

hinnoiteltavia. Toimivat ja monimuotoiset ekosysteemit tuottavat ihmiskunnalle ja 

muille eliöille elintärkeitä ekosysteemipalveluja, joita ovat mm. puhdas vesi ja ilma, 

ravinteiden kierto, puuraaka-aine sekä virkistysmahdollisuudet (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2011).  

 

Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 % energian 

loppukukutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomen osuus tavoitteesta on nostaa  

uusiutuvan energian osuus 38 %:n loppukulutuksesta, mikä tarkoittaa 9,5 %:n 

lisäysvelvoitetta. Ilmastonmuutosta torjuttaessa ja uusiutumattomien luonnonvarojen 

ehtyessä biopolttoaineiden ja bionesteiden kysynnän ennustetaan moninkertaistuvan 

seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana. Tällöin syntyy tarpeita kehittää uusia 

puupohjaisia energiatuotteita sekä parantaa energiapuun korjuun ja tuotannon 

kustannustehokkuutta (Maa- ja metsätalousministeriö 2011). 

 

Kestävän kehityksen periaatteet korostuvat päätöksenteossa. Bioenergia on yksi 

metsien käyttömuoto, mutta ei ainoa eikä myöskään välttämättä suuren yleisön 

silmissä kaikissa tilanteissa hyväksyttävin. Ekologiset ja ilmastonmuutokseen liittyvät 

tekijät näyttäisivät monin tavoin suosivan erityisesti puupohjaiseen polttoaineeseen 

nojaavaa lämpöyrittäjyyttä.  

 

Toiseenkin suuntaan vaikuttavia tekijöitä löytyy. Puunpolton aiheuttamat pienhiukkas- 

ja CO2-päästöt aikaansaavat aika ajoin keskustelua. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen tutkijan Raimo O. Salosen mukaan pienvoimalaitosten päästöjä ei suodateta 

riittävän hyvin. Laitoksissa käytetään laadultaan vaihtelevaa biomassaa ja poltto on 

huonompaa kuin jatkuvasti valvotuissa suurissa laitoksissa. Tutkijan mukaan kuntien 
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kannattaisi vaatia laitoksiin ympäristölupahakemusten yhteydessä tehokkaat, mutta 

edulliset sähkösuodattimet (Salonen 2011). 

 

Osana puuenergian hyväksyttävyydestä käytävää keskustelua on myös Suomen 

ympäristökeskuksen tutkimus, jossa todetaan, että puulla voidaan korvata fossiilisia 

energialähteitä ja vähentää niiden päästöjä, mutta samalla puubiomassan korjaaminen 

pois metsistä heikentää metsien hiilinielua. Tutkimuksessa todetaan myös, että 

hiilinielumuutokset huomioidaan monissa ilmastopolitiikassa käytettävissä laskelmissa 

puutteellisesti, minkä vuoksi metsäenergialla saavutettavia ilmastohyötyjä helposti 

yliarvioidaan (Liski 2011). Metsäenergian päästöjä voidaan siis pienentää oleellisesti 

suuntaamalla tuotantoa ilmastovaikutuksiltaan edullisimpiin puun ositteisiin, kuten 

oksiin ja ensiharvennuspuuhun. Jos bioenergian tuotantotavoitteet ovat kuitenkin 

korkeita, niiden saavuttaminen voi edellyttää myös epäedullisempien kantojen käyttöä, 

mikä heikentää metsäenergian kokonaisilmastovaikutusta (Liski 2011). 

 

CO₂-päästöjen vähentämistarpeesta lähtevä rakennusten energiamääräysten 

kiristäminen näyttää johtavan siihen, että uusien rakennusten energiankulutus 

pienenee merkittävästi. Tämä voidaan nähdä positiivisena asiana, mutta lämpöyrittäjän 

näkökulmasta rakennuskannan pienentyvä energiankulutus merkitsee haasteita 

kannattavuudelle. Toisaalta on mahdollista, että keskitettyjen kaukolämpöverkkojen 

sijaan, jatkossa rakennetaan hajautettuja aluelämpöverkkoja, jolloin lämpöyrittäjien 

mahdollisuudet tarjota palvelujaan lisääntyvät. Se, missä laajuudessa kiristyvät 

energiatehokkuusvaatimukset kohdennetaan myös vanhaan rakennuskantaan, 

vaikuttaa osaltaan lämpöyrittäjien toimintaedellytyksiin jatkossa. Toisaalta 

yhteiskuntarakennetta pyritään tiivistämään, jolloin parannetaan keskitettyjen 

lämmöntuotantotapojen kannattavuutta. 
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3 MUUTOSVOIMAT 

 

Lämpöyrittäjyyteen kohdistuu monenlaisia muutosvoimia.  Keskeisiä muutoksia 

aiheuttavat esimerkiksi puuraaka-aineen vaihtoehtoiset käyttötavat sekä muutokset 

energiamarkkinoilla. 

 

Puun energiakäyttö on tyypillisesti nähty puun muita käyttömuotoja täydentävänä 

toimintana. Puun energiakäyttöä ei ole niinkään totuttu näkemään muun puunkäytön 

kanssa kilpailevana toimintana. Pieniläpimittaiseen raaka-aineeseen pohjaavalle 

lämpöyrittäjyydelle tästä allokaatiosta syntyy kustannushaaste. Julkinen tuki on 

osaltaan mahdollistanut energiapuujakeen hyödyntämisen.   

Julkiselta vallalta ei kuitenkaan helpolla liikene merkittävää lisärahoitusta 

metsäsektorille, ei varsinkaan jos sektorin näkymät eivät selvästi parane eivätkä 

yhteiskunnalle koituvat hyödyt kasva tai pysy samalla tasolla (Donner-Amnell 2012).  

 

Samalla kun puhutaan metsävarannon käytöstä energia- ja ainespuuna, kannattaa 

huomata, että metsäkeskustelussa on korostettu metsien käytön monipuolisuutta. 

Monipuolisuus piti sisällään hyvinvointiin, suojeluun, talouskäyttöön, energiaan, 

rakentamiseen sekä palveluihin ja uudenlaisiin käyttötapoihin liittyviä näkemyksiä 

(Tuuva-Hongisto 2010).   

 

Energiakäyttö ja puurakentaminen eivät vilkkaasta julkisesta keskustelusta huolimatta 

herättäneet vilkasta kansalaiskeskustelua. Bioenergia ja rakentaminen esiintyivät 

mainintoina muutamissa kommenteissa. Uusia käyttötapoja tai uudenlaisia 

innovaatioita ei myöskään mietitty kovin pitkälle (Tuuva-Hongisto 2010).  

 

Energian hinnan uskotaan nousevan tulevaisuudessa. Energian hintaa käytetään myös 

ohjauskeinona haluttujen ympäristöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Energian 

verotus näyttäisi kohdentuvan uusiutuvaa energiaa suhteellisesti hyödyntäen. 

Hajautetun energiantuotannon tukeminen valtion taholta parantaisi lämpöyrittäjien 

liiketoiminnan kannattavuutta. 
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Energiamarkkinoiden myllerryksessä lämpöyrittäjyys on pärjännyt suhteellisen hyvin 

siinä, että lämpöyrittäjien toimittaman energian hinta on ollut varsin hyvin 

ennustettavissa. Yllättävät hinnanvaihtelut eivät ole olleet niin yleisiä kuin 

vaihtoehtoisilla energianhankintatavoilla. Tutkimuksessa selvisi, että sekä yrityksillä 

että kunnilla on halua siirtyä öljystä kotimaisten polttoaineiden käyttöön.  Kunnilla on 

myös edelleen potentiaalisia kohteita, jotka voisivat siirtyä lämpöyrittäjien asiakkaiksi. 

 

3.1 YHDISTETTY LÄMMÖN JA SÄHKÖN TUOTANTO (CHP) 

Kehitystyötä CHP:n hyödyntämiseksi lämpöyrittäjien laitoskokoluokassa on tehty 

suhteellisen paljon. CHP:n keskeinen hyöty on siinä, että samasta polttoaine-

energiasta saadaan kaksi tuotetta: sähkö ja lämpö. Tämä on myös ympäristöä ajatellen 

järkevää, koska päästöjä syntyy vähemmän kuin erillistuotannolla (Rousku 2012). CHP

-laitokset ovat toistaiseksi tyypillisesti olleet volyymiltaan suuria, sähköteholtaan 10 

megawattien tai suurempia yksikköjä. Lämpöyrittäjien nykyään hoitamien laitosten 

keskikoko on lähempänä yhtä megawattia, eli kokoero CHP-laitoksiin on huomattava. 

 

Pienen kokoluokan CHP-laitokset ovat kuitenkin edelleen koko ajan kehitteillä, 

vaikkakin tekniikka on joiltain osin vielä kehitysasteella. Metsäbiomassaa 

polttoaineenaan käyttävistä teknologioista lupaavimpina pienen kokoluokan CHP-

tuotantoon pidetään ORC-prosessia ja stirling- tekniikkaa sekä puun kaasutuksen 

kautta mikroturbiineja ja polttomoottoreita (Karjalainen T.). Toistaiseksi CHP-

laitoksissa on varsin korkeat investointikustannukset, joihin osaltaan vaikuttaa se, että 

valmistusmäärät ovat olleet pieniä ja sarjatuotannon mahdollisuutta ei ole ollut. 

Toteutuessaan megawattikokoluokan CHP-laitokset voisivat luoda lämpöyrittäjille 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lämmön lisäksi yrittäjä voisi tällöin myydä myös 

sähköä.  

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toteuttaman 

Kestävä metsäenergia –hankkeen aikana tehtiin vuonna 2011 kyselytutkimus 

lämpöyrittäjille pienen kokoluokan yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon liittyen. 

Kyselyyn vastasi 14 lämpöyrittäjää, joista 93 % oli kiinnostuneita pien-CHP:stä. 

Vastaajien mielestä pien-CHP:n suurimpia etuja ovat kotimaisen polttoaineen käytön 

edistäminen sekä alueen energiaomavaraisuuden kasvaminen. Suurimmiksi pien-CHP:n 

yleistymisen esteiksi kyselyssä nähtiin laitosten korkea hinta, tiedonpuutteet ja huono 
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kannattavuus. Suuri osa vastaajista uskoi pien-CHP:n yleistyvän maatilakokoluokassa 

lähitulevaisuudessa (Laurila & Lauhanen 2011). 

 

Kuva 6. Uutinen Metsäpohjanmaa –lehdessä. 
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4 KYSYNTÄ, TARJONTA JA LIIKETOIMINTAMALLIT 

 

Lämpöyrittäjäalan markkinoihin vaikuttavat muun muassa: 

 öljyn hinta 

 puuhakkeen hinta 

 hakkeen kysyntä 

 poliittiset linjaukset, verotuksen painopisteet 

 tietoisuuden lisääntyminen 

 ekologiset vaikutukset ja kotimaisuus 

 

Öljyn hinnan vaihtelu ja nousu aiheuttavat epävarmuutta kuluttajissa. Yritykset ja muut 

organisaatiot, joilla tulee eteen nykyisen öljylämmitysjärjestelmän uusiminen, miettivät 

vaihtoehtoisia ratkaisuja kiinteistöjen lämmitykseen. Hankkeessa Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan maakuntien alueilla toimiville organisaatioille tehdyssä 

puhelinhaastattelussa selvisi, että vastaajista 23 %:lla on tarvetta uusia 

lämmitysjärjestelmänsä seuraavien viiden vuoden kuluessa. Näiden yritysten joukossa 

on eniten niitä, jotka lämmittävät kiinteistöjään tällä hetkellä öljyllä (66 %).  

 

Pienpuun ja pienpuuhakkeen hinnan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi lämpöyrittäjien 

talouteen ja toiminnan kannattavuuteen. Esimerkiksi vuonna 2009–2010 hinta nousi 

rajusti metsätalouden taantuman ja hakkuiden vähentymisen johdosta, ja tämä kosketti 

useaa ostopuuta käyttävää lämpöyrittäjää (Solmio 2011). Energiapuumarkkinoilla 

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa on odotettavissa merkittäviä muutoksia 

lähivuosina. Vaskiluodon Voiman Vaasan yksikkö aloittaa puuhakkeen laajamittaisen 

käytön polttoaineenaan, jolloin alueelle syntyy noin 350 000 kuution verran uutta 

energiapuukysyntää. Tämän jälkeen on mahdollista, että alueen metsien kasvuun 

perustuvasta vuotuisesta energiapuupotentiaalista hyödynnetään jo 85 %. Näin suuren 

kulutuslisäyksen voi nähdä jatkossa vaikuttavan energiapuun hintaan ja mahdollisesti 

myös materiaalivirtojen allokointiin. 
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Vaatimus uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä kasvattaa hakkeen kysyntää (kuva 

7). Lämpöyrittäjien käyttämä hakkeen määrä on kymmenkertaistunut vuosituhannen 

alusta laskettuna (kuva 8). Hakkeen saatavuudessa voi olla suuriakin alueellisia eroja. 

Myös hakkeen laadussa on parantamisen varaa. Hankkeessa haastateltujen 

asiantuntijoiden mukaan suurille ja erilaisia hakelaatuja tarjoaville haketoimittajille on 

kysyntää tulevaisuudessa. Esimerkiksi kaasutustekniikan hyödyntäminen yhdistetyssä 

lämmön- ja sähköntuotannossa näyttäisi hyötyvän keskimääräistä kuivemmasta 

hakkeesta. 

 

Puupolttoaineiden käytön lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen 

kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista tavoittelevassa kansallisessa pitkän aikavälin 

ilmasto- ja energiastrategiassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008). Poliittiset linjaukset 

ja verotuksen painopisteiden muutokset vaikuttavat kuitenkin lämpöyrittäjien 

markkinoihin suoraan, jos polttoaineen hinta tulevaisuudessa uusien määräysten 

myötä nousee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Metsähakkeen kokonaiskäyttö vuosina 2000–2011 (Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen 

tietopalvelu 2012). 
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Kuva 8. Lämpöyrittäjien hoitamien lämpölaitosten määrä sekä metsähakkeen käyttö vuosina 1992–

2010 (Solmio 2011). 

 

Hankkeen aikana ilmeni, että yritysten tietoisuus lämpöyrittäjien tarjoamista 

palveluista on melko vähäistä (kuva 9). Lämpöyrittäjätoimintaan liittyvät tutkimukset ja 

hankkeet lisäävät tietoisuutta. Lämpöyrittäjien asiakaskunta ja lämmityskohteet 

ovatkin viime vuosina laajentuneet perinteisistä kuntien omistamista kohteista 

teollisuusyrityksiin ja yksityisiin kohteisiin. Tiedon tarvetta lämpöyrittäjäpalveluista on 

kuitenkin edelleen ja sitä tarvitsevat niin kuntien luottamus- ja toimihenkilöt kuin 

yksityisen sektorin edustajat (Karjalainen & Korhonen, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Yritysten 

tietoisuus 

lämpöyrittäjä-

palveluista 

(Pakkanen & Tuuri, 

2012). 
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Ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen toiminnassa uskotaan tuovan 

organisaatiolle kilpailuetua ja parantavan niiden imagoa. Kiinteistöjen 

lämmitysjärjestelmien valinnassa ympäristöasiat ja kotimaisuus eivät saa useinkaan 

painoarvoa, vaan lämmityksen hinta ja toimintavarmuus ovat tärkeimpiä 

valintakriteerejä. Lämmitysmuodon ympäristöystävällisyys koetaan mukavana 

lisäetuna, mutta käytännön valintatilanteessa hinta ratkaisee. Lämpöyrittäjältä ostettu 

lämpö on usein öljy- tai sähkölämmitykseen verrattuna edullisempaa ja samalla myös 

ympäristöystävällisempää, koska lämpöyrittäjien käyttämä polttoaine on pääasiassa 

biopolttoainetta.  Lämpöyrittä jätoiminnasta aiheutuvat  negat i iv iset 

ympäristövaikutukset ovat paikallisia ja kokonaisuuden kannalta pieniä. Tällaisia 

vaikutuksia voivat olla muun muassa melu, maisema- ja maankäyttövaikutukset sekä 

lämmityskohteen ympäristön epäsiisteys. 

 

4.1 LÄMPÖYRITTÄJYYDESTÄ KOHTI ENERGIAYRITTÄJYYTTÄ 

Alla olevassa kuvassa (kuva 10) on esitetty hankkeen aikana esiin tulleita 

lämpöyrittäjyyttä kuvaavia piirteitä koskien hintakilpailukykyä, toiminnan tunnettuutta 

sekä lämpöyrittäjien halukkuutta ja mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kuva 10. Lämpöyrittäjyyttä koskevia piirteitä. 

 

Lämpöyrittäjien käyttämä liiketoimintamalli on alan sisällä hyvin samanlainen. Ihan 

kuten kaikilla muillakin aloilla, myös lämpöyrittäjäpalveluissa on hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia niin markkinoinnissa ja myynnissä kuin palveluntuotannossakin. 

Lämpöyrittäjäpalveluiden markkinointi ei ole näkyvää ja siinä kehittämisen varaa. 

Lämpöyrittäjäpalveluita voisi ajatella laajemmin kuin pelkästään hakkeen polttamiseen 
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perustuvaa lämmöntuotantoa. Myös muilla tavoin tuotettua ja ympäristöystävällistä 

lämpöä voi myydä, mutta myynti- ja palvelukokonaisuutta saattaa joutua miettimään 

uudella tavalla perinteiseen lämpöyrittäjätoimintaan nähden. Esimerkiksi 

lämpöpumppujärjestelmillä tuotetun lämmön myynti voi soveltua lämpöyrittäjien 

palveluksi, mikäli palvelu on räätälöity tuotteelle sopivaksi. Samalla voi miettiä 

asiakaskunnan laajentamista perinteiseltä kunta- ja teollisuussektorilta kiinteistö- ja 

asunto-osakeyhtiöihin. Ideoimalla ja muita toimialoja tarkkailemalla voi hakea 

vaikutteita ja hyviä käytäntöjä omaan liiketoimintaansa. Tämä vaatii kuitenkin 

lämpöyrittäjältä omaa halua uudistaa, kehittää ja laajentaa toimintaansa. Palveluiden 

tuotteistamisen lisäämisellä, tuotteiden markkinoinnilla ja liiketoimintamalleja 

kehittämällä toivotaan saavutettavan volyymin ja kannattavuuden kasvua.  

 

Lämpöyrittäjyyden arvoketju on suhteellisen selkeä: yrittäjä vastaa toiminnasta varsin 

laajasti sekä työn että muun tarvittavan resursoinnin osalta. Varsin pitkälle yksittäisen 

yrittäjän resursseihin nojaava toimintamalli luo kuitenkin omat rajoituksensa kasvun 

suhteen.  Kasvun näkökulmasta, nykymallin haasteet on esitetty kuvassa 11. 

 

Kuva 11. 

Lämpöyrittäjä-

liiketoiminnan 

rajoitteet. 

 

 

 

 

 

 

 

Resurssiniukkuuden voidaan arvioida rajoittavan kohteiden lukumäärää ja 

investointimahdollisuuksia. Muina toiminnan kasvua rajoittavina tekijöinä voidaan 

nähdä se, että kohteet ovat kooltaan pieniä ja lämpöyrittäjyyden brändi on 

potentiaalisille uusille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tuntematon. 
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Toiminnan kehittämisen edellytysten suhteen olisi hyödyllistä laajentaa 

lämpöyrittäjyyden arvoketjua uusien toimijoiden ja toimintojen suuntaan. Tällöin 

toimintaan haettaisiin osapuolia, jotka toisivat mukanaan toiminnan volyymin 

kasvattamisen edellyttämää osaamista ja resursseja. Tällaisia osaamisalueita ovat esim. 

hallinnointi-, verkosto-, rahoitus- ja markkinointiosaaminen (kuva 12). Näiden lisäksi 

teknisen osaamisen tarve on merkittävä esim. silloin, jos halutaan liittää 

lämmöntuotantoon sähköntuotantoa. 

Kuva 12. Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen vaatii osaamista eri alueilta. 

 

Varsinkin tilanteessa, jossa lämmön lisäksi tuotetaan sähköä, on perusteltua käyttää 

lämpöyrittäjyyden sijasta energiayrittäjyys -termiä. 

 

Siinä tapauksessa, että ulkopuolinen toimija, esim. rahoittaja, haluaa mukaan 

energialiiketoimintaan, on oltava valmiina toimintamalli myös siihen tilanteeseen, että 

toimija haluaa irtautua jossain vaiheessa liiketoiminnasta. Tällaisen exit- strategian 

luominen on varsin keskeistä sille, että investoijat saadaan kiinnostumaan toiminnasta. 
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5 PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITYSPOTENTIAALI 

 

Lämpöyrittäjäliiketoiminnan tulevaisuuden kehityspotentiaalin muodostavat 

 haja-asutusalueet 

 halli-/teollisuusyritykset 

 kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 

 muu liiketoiminta lämpöyrittäjätoiminnan ohella 

 

Yleisesti ottaen potentiaalisia lämmityskohteita lämpöyrittäjille ovat sellaiset, joiden 

lämmitykseen kuluvan energian kulutus on tarpeeksi suuri. Usein riittävän suurena 

vuosikulutuksena pidetään 500 MWh, joka vastaa noin 50 000 litran öljynkulutusta 

vuodessa. Kaukolämpöverkon ulkopuoliset haja-asutusalueet ovat potentiaalisia 

kohteita lämpöyrittäjille. Teollisuusyritykset ovat potentiaalisia kohteita myös, mikäli 

ne tarvitsevat tasaisesti lämpöä ympäri vuoden. Lämpöyrittäjätoiminnan aloittaminen 

yrityksissä on usein helpompaa verrattuna kunnallisiin kohteisiin, koska yrityksissä 

päätöksentekoprosessi on kevyempi ja tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin 

esimerkiksi kunnissa tai seurakunnissa. Kauppojen keskusliikkeet ja 

päivittäistavarakaupat eivät välttämättä ole hyviä kohteita lämpöyrittäjille, koska ne 

ovat usein kaukolämpöverkon alueella ja niiden lämmönkulutus ei ole kovin suuri. 

Seurakuntien kiinteistöjä ei myöskään pidetä potentiaalisina kohteina lämpöyrittäjille, 

koska niiden omistamien kiinteistöjen (esim. kirkot, leirikeskukset ja seurakuntatalot) 

lämmöntarve ei ole aina tasaista. 

 

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt voivat tulevaisuudessa tuoda lisäpotentiaalia 

lämpöyrittäjille ja tarjota heille uudenlaista palveluliiketoimintaa. Maalämpöjärjestelmiä 

rakennetaan kovalla tahdilla kerros- ja rivitaloyhtiöihin, mikä luo myös lämpöyrittäjille 

mahdollisuuden uudenlaiseen palvelutoimintaan. Lisäksi kiinnostus ja kysyntä 

kiinteistöjen jäähdytykseen on koko ajan lisääntymässä, mikä tarjoaa lämpöyrittäjille 

uutta ansaintapotentiaalia maalämpöjärjestelmän avulla. 

 

Monille lämpöyrittäjille lämmön myyminen on sivuelinkeino. Lämpöyrittäjyyttä 

päätyökseen harjoittavien määrä on kuitenkin kasvussa. Lämpöyrittämisen ohella 
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yrittäjät saattavat tarjota asiakkailleen esimerkiksi hakeurakointia, lumiurakointia, 

kiinteistönhoitotöitä tai vartiointia. Palveluiden liittäminen lämpöyrittämiseen on 

luontevaa, koska lämpöyrittäjät käyvät kohteissaan säännöllisesti täydentämässä 

hakevarastoja tai huoltamassa lämpölaitosta. Hankkeessa tehtyjen kyselyjen pohjalta 

selvisi, että yhtä yleisesti käytettävää mallia lämpöyrittäjien palveluliiketoiminnan 

lisäämiseksi ei näyttäisi olevan olemassa. Luontevin tapa kasvattaa liiketoimintaa on 

uusien lämmityskohteiden ottaminen hoidettavaksi. Liiketoiminnan laajentaminen 

lämpöyrittämisen ohella riippuu yrittäjän omasta osaamisesta, mielenkiinnon kohteista 

sekä käytössä olevasta kalustosta. Jos lämpöyrittäjä harjoittaa maataloutta lämmön 

myymisen ohella, hänellä voi olla maatalouskoneita, jotka mahdollistavat 

kiinteistönhuolto- tai muuta urakointia. Uuden polven toimistotyötä tekevät 

lämpöyrittäjät voivat harjoittaa taas erityyppistä liiketoimintaa lämpöyrittämisen 

rinnalla. 
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6 HAASTEET JA KEHITTÄMISTARPEET 

 

Lämpöyrittäjäalan keskeisiä haasteita ja kehittämistarpeita ovat: 

 uusien liiketoimintamallien ja palveluiden ideointi ja tuottaminen sekä 

niistä tulevan ansaintapotentiaalin tunnistaminen 

 oman osaamisen ja palvelujen markkinointi 

 markkinoiden riskienhallinta 

 epävarmuus poliittisista linjauksista 

 yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto (CHP) 

 työturvallisuuden parantaminen 

 

Lämpöyrittäjien tulevaisuuden haasteena on uusien liiketoimintamallien ja palveluiden 

tarjoaminen. Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii hyvää oman osaamisen ja palveluiden 

markkinointia, mikä on monilla lämpöyrittäjillä jäänyt täysin tekemättä. Monet 

lämpöyrittäjät ovat tyytyväisiä nykyiseen liiketoimintaan eivätkä edes halua laajentaa 

palvelujaan tai ottaa hoitaakseen lisää uusia lämmityskohteita. Toisaalta monet 

lämpöyrittäjät voivat työskennellä kannattavuuden rajoilla, mikäli heillä on vain yksi 

pieni lämmityskohde. Liiketoiminnan ja palveluvalikoiman laajentaminen omaa 

osaamista hyödyntäen tai uusien lämmityskohteiden ottaminen vaativat markkinointia, 

jonka avulla omat palvelut tuodaan potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. 

Asiakkaiden on vaikea löytää lämpöyrittäjiä, jotka eivät mainosta palveluitaan ja joilta 

useimmiten puuttuvat omat internet-sivut. 

 

Hankkeessa tehtyjen kyselyjen perusteella nykyiset lämpöyrittäjien asiakkaat ovat 

hyvin tyytyväisiä ostamiinsa lämpöyrittäjien palveluihin. Lämmön ostaminen 

lämpöyrittäjältä on asiakkaiden mielestä toimitusvarmaa, vaivatonta ja edullista.  

Tyytyväiset asiakkaat tuovat lämpöyrittäjille hyvää mainetta. Näitä referenssejä 

yrittäjien kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa markkinoinnissa.  

 

Tulevaisuuden haasteena on myös markkinoiden riskienhallinta. Lämpöyrittäjien 

markkinat ovat paikoitellen kylläiset, jolloin muiden kuin lämpöyrittäjäpalveluiden 
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merkitys voi kasvaa tulevaisuudessa. Raaka-aineen saatavuus vaihtelee ja pulaa on 

myös metsäkoneenkuljettajista ja muista metsäalan ammattilaisista, mikä uhkaa 

markkinoita. Myös poliittiset linjaukset voivat aiheuttaa epävarmuutta lämpöyrittäjissä. 

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät tuet saattavat muuttua tai poistua kokonaan, mikä 

vähentää lämpöyrittämisen kannattavuutta. Mahdolliset puun polttamisesta 

aiheutuvien pienhiukkaspäästöjen vähentämiseen liittyvät rajoitukset voivat 

tulevaisuudessa vaikuttaa lämpöyrittäjien liiketoimintaan. 

 

Lämpöyrittäjien hankkimien laitteistojen kokoluokka on kasvamassa ja laitteet 

kehittyvät yhä älykkäämmiksi automaation ansiosta. Tämä mahdollistaa muun muassa 

tarkemman lämmitysenergian kulutusseurannan sekä laitteiston automaattisen 

ohjauksen ja säädön polttoainelaatujen vaihtuessa. Toisaalta älyn lisääminen 

järjestelmään lisää ainakin alkuvaiheessa investointitarvetta. Lisäksi lämpöyrittäjän on 

kehitettävä osaamistaan uuden tekniikan hyödyntämiseksi. 

 

Lämpöyrittäjien tulevaisuuden haasteena on myös työssä jaksaminen ja 

työturvallisuuden huomioiminen omassa toiminnassaan. Työssä eniten fyysiseen 

jaksamiseen vaikuttavat kivut ja sairaudet, korkea ikä, kiire ja kuormitushuiput. 

Henkistä työssä jaksamista kuormittaa ajan puute, muut työt, huoli toiminnan 

kannattavuudesta sekä koneiden ja laitteiden toimintavarmuudesta. Vaaratilanteita 

syntyy työssä niin raaka-aineen korjuuketjun eri vaiheissa kuin itse 

lämpöyrittäjäpalveluihin liittyvissä tehtävissäkin.  Energiapuun hakkuu, pilkekoneiden 

käyttö sekä tuotantokoneiden huolto- ja korjaustyöt ovat yleisimmät riskityöt 

lämpöyrittäjän arjessa (Räty ym. 2009). 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET 

 

Lämpöyrittäjyys on kotimaisella uusiutuvalla polttoaineella tuotetun lämpöenergian 

myyntiä. Polttoaineena lämpöyrittäjäkohteissa on tyypillisesti ollut hake tai turve. 

Turpeen asema polttoaineena on oletettavasti jatkossakin poliittisesti kyseenalainen, 

jolloin lisääntyvä käyttö kohdistunee puupolttoaineisiin.  Toisaalta myytävä lämpö on 

mahdollista tuottaa esim. lämpöpumpuilla, jolloin yrittäjän työn osuus on pienempi, 

mutta vastaavasti investointikustannukset laitokseen ovat suhteessa suuremmat. 

Joissain tapauksissa lämpöenergian lisäksi voi olla perusteltua tuottaa myyntiin myös 

sähköä. Tällöin lämpöyrittäjyyden sijaan voidaan puhua energiayrittäjyydestä. Tällainen 

yrittämisen muoto kiinnostaa suurta osaa nykyisistä lämpöyrittäjistä. Yhdistetyn 

lämmön- ja sähköntuotannon ratkaisut ovat kuitenkin suhteellisen kalliita ja teknisesti 

haastavia.  

 

Uudet avaukset, esimerkkinä em. CHP lisäävät yritystoiminnan mahdollisuuksia, mutta 

myös haasteita. Uudet liiketoimintamallit lisäävät sekä taloudellista että toiminnallista 

riskiä. Lisääntyvää riskitasoa kantamaan olisi hyvä saada uusia toimijoita. Uusien 

potentiaalisten toimijoiden mielenkiinnon herättäminen onkin nähtävissä keinona 

kiihdyttää lämpöyrittäjyyden kehitystä. 

 

Samalla kun alalle saadaan jatkossa uusia toimijoita, alan toimijat voivat kiinnittää 

nykyistä enemmän huomiota brändin rakentamiseen. Hankkeen yhteydessä selvisi, 

että sekä uusissa että vanhoissa asiakasryhmissä oltiin kiinnostuneita 

lämpöyrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Uusia asiakasryhmiä voisivat olla 

esim. kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt. 

 

Lämpöyrittäjyys oli kuitenkin useimmille potentiaalisille asiakkaille toimintana 

toistaiseksi varsin tuntematonta. Lämpöyrittäjäpalvelujen tunnettuutta tukevat 

toimenpiteet voisivat siten lisätä lämpöyrittäjäpalveluiden käyttöä merkittävästi. Omaa 

osaamista ja lämpöyrittäjäpalveluita tuotteistamalla ja palveluja markkinoimalla alan 

tunnettuus lisääntyy. Tyytyväisten asiakkaiden myötä saadaan alalle positiivista 

nostetta ja hyvät esimerkkitapaukset synnyttävät luottamusta lämpöyrittäjäpalveluiden 

toimintavarmuuteen.  
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Kunnilla on erityinen rooli lämpöyrittäjyydessä. Kuntien rooli on ollut merkittävä 

etenkin lämpöyrittäjätoiminnan alkuvaiheessa, jolloin kunnat muodostivat merkittävän 

osuuden asiakaskunnasta. Kunnilla on myös jatkossa tärkeä rooli 

lämpöyrittäjätoiminnan kehittämisessä ja kunnissa kannattaisikin kartoittaa kohteita ja 

tehdä selvityksiä uusien lämpöyrittäjäkohteiden löytämiseksi. Lämpöyrittäjyys voitaisiin 

myös nykyistä useammin huomioida kuntien ilmasto-ohjelmissa. Tämän lisäksi 

lämpöyrittäjyys kannattaa huomioida myös uusia asuin- ja teollisuusalueita 

kaavoitettaessa. Samalla kunnissa tulisi kiinnittää huomiota alueellaan toimivien 

lämpölaitosten päästöihin. 
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