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Esipuhe 

Kolarin kunta on mukana Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeessa. Väpissä tehdään tiivistä yhteis-

työtä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntien, kuntalaisten ja 

yrityksien energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja sitä kautta kas-

vihuonepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa mm. tehdään pilottiselvityksiä kuntien kohteisiin tai 

muuhun energiavaltaiseen toimintaan liittyen. 

Yhteistyössä kunnan kanssa Kolarin pilottikohteeksi valittiin Ylläjokisuun teollisuusalueen aluelämmi-

tysmahdollisuuksien selvittäminen. Taustalla tähän valintaan on kunnan omistaman paloaseman öl-

jylämmityksen korvaaminen sekä alueelle suunnitteilla oleva jätteenkäsittelylaitos. Tässä vaiheessa 

selvitetään aluelämmitysjärjestelmän potentiaali ja yksityisten toimijoiden kiinnostus alueen yhtei-

sestä kehittämisestä sekä paloaseman kiinteistökohtaisen ratkaisun mahdollisuudet. 

 

 

  

Kuva 1 Pilottiselvityksen toimenpiteet 



1. Nykytilan ja potentiaalin selvitys 

1.1 Alueen rajaus 

Kolarin kunnan alueella oleva Ylläsjokisuun teollisuusalue sijaitsee Muoniontien E8 varrella.  Hank-

keen pilottikohde sijaitsee osoitteessa Paloasemantie 4, jossa on Kolarin kunnan paloasema. Palo-

aseman lähettyvillä on paljon eri alojen yrityksiä ja teollisuuskiinteistöjä.  Pilottikohteen otollisen si-

jainnin myötä alueella on paljon erilaisia rakennuksia, jotka voisivat liittyä mahdolliseen aluelämpö-

verkkoon. Pilottikohde näkyy kuvassa 2 ympyröitynä.  Lähtökohtaisesti alueella on 48 kiinteistöä, 

joissa rakennettu on 40 kiinteistössä. Alueella on 6 kunnan kiinteistöä, joista paloasema ainoa raken-

nettu. 

 

Kuva 2 Satelliittikuva rajatusta alueesta, johon paloaseman sijainti ympyröity 

 

1.2 Nykytilan selvitys 

Hankkeen tavoitteena on selvittää Ylläsjokisuun pilottikohteen alueella sijaitsevien kiinteistöjen läm-

mitysmuotoja niin yritysten kuin asuinkiinteistöjen osalta. Kartoitus tapahtuu puhelinkeskustelujen 



sekä sähköpostin välityksellä, jossa henkilöille lähetetään kyselylomake ja pyydetään heitä täyttä-

mään se. Kyselylomakkeessa pyydetään tietoja mm. rakennuksen pinta-alasta, tilavuudesta, raken-

nuksen lämmitysmuodosta sekä lämmitysenergian kulutuksesta.  

Henkilöiden kontaktointi tapahtui puhelinsoitolla, jossa kerrotaan hankkeen tarkoituksesta, tietojen 

keräämisestä Kolarin seudulla sekä kyselylomakkeen täyttämisestä. Puhelinkeskustelussa painote-

taan, että kyselyyn vastaaminen ei sido vastaajaa mihinkään, vaan vastaaminen auttaa keräämään 

tietoa Kolarin pilottikohteen lähialueiden kiinteistöjen lämmitystavoista. Puhelun jälkeen on henki-

löille lähetetty kuvassa 3 esitetty kyselylomake sähköpostilla ja pyydetty lähettämään lomake takai-

sin täytettynä. 

 

Kuva 3 Kiinteistöjen omistajille lähetetty kyselylomake 

1.3 Kyselyn tulokset 

Yhteydenotoissa jo pelkkä hankkeen ja selvitystyön esittely jakoi vahvasti mielipiteitä vastaajien kes-

kuudessa. Osalta kiinteistönomistajista riittävät tiedot ja kiinnostus saatiin selvitettyä jo puhelimessa 



ja osalle lähetettiin kyselylomake täytettäväksi. Kyselylomakkeita palautui melko vähän ja yhteys-

henkilöitä muistutettiin myös asiasta. Vastauksia saatiin yhteensä noin 10 kappaletta. Kartoituksessa 

selvisi, että potentiaalisimpia ja kiinnostuneimpia olivat suurten kiinteistöjen omistajat teollisuusalu-

eella. 

Selvityksen edetessä päätettiin tehdä uusi aluerajaus, jossa mahdollisen aluelämpöverkon laajuus 

keskittyisi pelkästään Muoniontien itäpuolelle. Ylläsjokisuun teollisuusalueen aluelämpöverkosta 

kiinnostuneet sekä potentiaaliset kohteet merkittiin pohjakarttaan vihreällä värillä ja ei-potentiaali-

set kohteet punaisella värillä. Ei potentiaaliset kohteet määriteltiin haastatteluiden tai kunnasta saa-

tujen tietojen pohjalta ja yleensä kohteissa oli aluelämmitykseen soveltumaton lämmitysmuoto tai 

lämmönjakotapa. 

 

Kuva 4. Aluelämmöstä kiinnostuneet 

Potentiaaliset kiinteistöt ovat pääosin öljylämmitteisiä ja omistajat ovat osoittaneet kiinnostuksen 

aluelämmitysjärjestelmään liittyen. Kartoituksessa on selvinnyt, että alueen potentiaalisten kohtei-

den lämmöntarve yhteensä on luokkaa 1 000 MWh vuodessa (Taulukko 1). 

Taulukko 1 Potentiaalisten kiinteistöjen lämmitysenergia vuodessa 

Kiinteistö Lämmitysmuoto Lämmitysenergia 



Paloasema Öljylämmitys 300 MWh 

Liikekiinteistö 1 Öljylämmitys 200 MWh 

Liikekiinteistö 2 Öljylämmitys 250 MWh 

Liikekiinteistö 3 Öljylämmitys 100 MWh 

Teollisuuskiinteistö 1 Öljylämmitys 30 MWh 

Teollisuuskiinteistö 2 Sähkölämmitys 25 MWh 

Teollisuuskiinteistö 3 Öljylämmitys 100 MWh 

Yhteensä  1 005 MWh 

 

  



2. Nykyisen kaukolämpötoiminnan laajennettavuus 

Kolarin alueen kaukolämpöverkosta vastaa monialakonserni ja sen omistuksessa ovat kaksi kauko-

lämpölaitosta, jotka ovat kirkonkylän lämpölaitos sekä Ylläksellä sijaitseva lämpölaitos. Kolarin kun-

nan omistamat kiinteistöt kirkonkylällä ovat pääosin kaukolämmön piirissa. (Kolarin kunta 2020) 

Alla on esitettynä Kolarin nykyinen kaukolämpöverkko Kirkonkylän alueella. Nykyinen kaukolämpö-

verkko on rakennettu vuonna 2005 ja sen kunto on hyvä. Verkoston pituus on noin 10 km ja putki-

koko vaihtelee Dn 25 aina Dn 125 asti. Verkostossa olevia liittymiä on 80 kappaletta ja verkostoa on 

rakennettu ainoastaan uusien liittymien myötä. Vikahuoltotöitä ei ole tarvinnut tehdä, lukuun otta-

matta mm. kaivon kansien korjaamista. Ennakkohuoltotöitä on tehty huolto-ohjeiden mukaisesti ja 

ne on voitu suorittaa ilman teiden avaamisia.  

Kirkonkylän kaukolämpöverkko ei yllä Kolarin palolaitoksen alueelle eikä nykyisen verkon laajentami-

nen ko. alueelle ole mahdollista. Alueelle tulisi siis rakentaa täysin uusi aluelämpölaitos sekä kauko-

lämpöverkko. Uuden kaukolämpöverkon rakentamiseen vaikuttaa alueen kiinteistöjen omistajien 

halu muuttaa nykyinen olemassa oleva lämmitysmuoto aluelämpöön sekä riittävä lämmitystarve. 

Riittävä kysyntä tarvitaan, jotta laitoksen koko ja investointi sekä verkon rakentamiskustannukset 

olisivat oikeassa mittakaavassa, lisäksi myytävä lämpö asiakkaille pitäisi puolestaan pysyä järkevässä 

hintaluokassa.  

 

Kuva 5 Nykyinen kaukolämpöverkko 

Monialakonsernia on konsultoitu Väppi-hankkeen tiimoilta koskien Kolarin pilottikohdetta, eikä sillä 

ole suunnitelmissa laajentaa aluelämpöverkkoaan tai rakennuttaa uutta aluelämpölaitosta Kolarin 

Ylläsjokisuun teollisuusalueelle. Konsernin suunnalta ollaan kuitenkin kiinnostuneita hankkeesta ja 



he tarjosivat apuaan mahdollisen aluelämpölaitoksen teknisessä mitoituksessa, kunhan riittävät läh-

tötiedot saadaan kerättyä.  

  



3. Alueen kehittyminen  

3.1 Kunnan tulevat investoinnit alueelle 

Paloasemalle lämmitysjärjestelmän muuttaminen on ajankohtainen asia noin 5 – 10 vuoden sisällä ja 

aluelämpöön siirtyminen ei olisi poissuljettu vaihtoehto, mikäli lämpökeskus hanke etenisi. Kolarin 

kunnassa suunnitellaan hankintaa kunnan alueelle tulevasta jätteenkäsittelylaitoksesta. Sijainti olisi 

Paloaseman tiellä, lähellä rautatietä oleva kiinteistö (273-401-11-202). Tämä tontti jaetaan puoliksi 

ja jätteenkäsittelylaitos sijaitsisi osan eteläpäässä. Laitoksessa itsessään ei olisi kovin paljon lämmi-

tettävää tilaa. Jätteenkäsittelylaitokselle on suunnitteilla lämmitettävinä tiloina toimisto/sosiaalitilat 

muutamalle työntekijälle. Lisäksi jätteenkäsittelylaitokselle on suunnitteilla useampia purku/lastaus-

pisteitä. Todennäköinen lämmitysmuoto laitokselle on suora sähkölämmitys. Pienen lämmöntarpeen 

vuoksi jätteenkäsittelylaitos on suljettu pois aluelämpökartoituksesta (Kolarin kunta. 2020) 

3.2 Lämpöyrittäjyys 

Lämpöyrittäjä on itsenäinen energia-alan yrittäjä, joka toimittaa lämpöä asiakkailleen. Suomen en-

simmäiset lämpöyrittäjyyskohteet käynnistyivät vuonna 1992. Vuonna 2020 Suomessa toimii noin 

330 lämpöyritykseksi laskettavaa yritystä, joista Lapissa 20 kpl, yritykset ylläpitävät noin 620 bioläm-

pölaitosta. Lämpöyrittäjien pääpolttoaine on yleensä metsähake, joka tulee usein läheltä, noin 50 km 

säteellä laitoksesta. Muita käytettyjä polttoaineita ovat pelletti, sahauspintahake, puru, kuori, turve 

ja kierrätyspuu. Lämpöyrittäjät ovat myös joissain kohteissa ottaneet mukaan aurinkoenergiaa tai 

lämpöpumppuenergiaa tukemaan tuotantoa. Tulevaisuudessa on mahdollista lämpöyrittäjyyden laa-

jentuminen energiayrittäjäksi sähkön tai liikennepolttoaineen tuotantoon. (Lämpöyrittäjät, 2020) 

Yleisin asiakas on kunta. Kolmasosa laitoksista on alueellisia lämpölaitoksia ja loput kiinteistökohtai-

sia laitoksia. Kiinteistökohtaisista laitoksista puolet lämmittää kouluja ja toinen puoli yksityisiä kiin-

teistöjä. Keskimääräisessä uudessa 1 MW lämpöyrittäjäkohteessa, missä myydään lämpöä 2 000–4 

000 MWh, laitoksen työllistävyys on 0,5–1 henkilötyövuotta (htv). (Lämpöyrittäjät, 2020) 

Lämpöyrittäjä tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua, huolehtimalla itse lämpölaitoksen toi-

minnasta, päivystyksestä ja polttoaineen toimituksesta. Lämmön tuottaminen hakkeella työllistää 

paikallisesti ja vähentää öljyn tuontia. Se on myös taloudellisesti kannattava ja ympäristöystävällinen 

tapa tuottaa lämpöä. Lämpölaitokset voivat olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta, ja nii-

den teho vaihtelee muutamasta sadasta kilowatista useampaan megawattiin. Lämpöyrittäjyyden 

aluetaloudelliset vaikutukset on esitetty kuvassa 6.  



 

Kuva 6 Lämpöyrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutukset (Motiva, 2020) 

 

  



4. Ehdotetut ratkaisumallit 

4.1 Teollisuusalueen aluelämmitysjärjestelmä 

Kartoituksessa selvitettiin Ylläsjokisuun teollisuusalueen kiinteistöjen omistajien kiinnostusta ja ra-

kennusten energiankulutusta aluelämmityksen näkökulmasta. Alueen potentiaali saatiin selvitettyä 

tarkkuudella, joka antaa mahdollisuuden uuden lämpökeskuksen ja aluelämpöverkon mahdollisuuk-

sien toteamiseen. Lämmöntarve potentiaalisissa kohteissa oli yhteensä noin 1000 MWh vuodessa eli 

noin 100 000 litraa öljyä. Vuosittaisesta öljynkulutuksesta saadaan laskettua tarvittava lämpölaitok-

sen huipputehontarve seuraavasti: 100 000 litraa / 250 = 400 kW. Tämän Bioenergianeuvoja -sivus-

ton laskentaohjeen mukaan huipputehontarve olisi 400 kW, joten tarvittava laitoksen kokoluokka 

olisi noin 500 kW. (Bioenergianeuvoja, 2020). Tämän kokoisen lämpökontin hankintahinta on noin 

luokkaa 150 000 € (alv 0).  

Aluelämpöverkon rakentaminen potentiaalisten kohteiden välille olisi lämpölaitoksen kokoon näh-

den valtava investointi. Etäisyys Kolarin paloasemalta kauimpana sijaitsevaan potentiaaliseen kiin-

teistöön on noin 700 metriä, joten verkoston pituudeksi tulisi jopa 1 km. Verkoston rakentamiskus-

tannukset ovat vuoden 2018 Energiateollisuuden julkaisun keskiarvokustannusten mukaan kaksiput-

kiselle DN65 putkelle noin 184 €/m (alv 0). Tämä tarkoittaisi 1 km verkoston rakentamiskustannuk-

sena noin 184 000 € (alv 0). Rakentamiskustannusten lisäksi aluelämpöverkossa syntyy merkittäviä 

lämpöhäviöitä. Energiateollisuus ry:n mukaan kaukolämpöverkkojen lämpöhäviöt ovat noin luokkaa 

10 % eli tässä tapauksessa noin 100 MWh. Bioenergianeuvoja -sivuston mukaan tehohäviöt lämpö-

kanaalissa ovat luokkaa 15-30 W/m eli tässä tarkastelussa noin 15-30 kW. (Energiateollisuus, 2018, 

Bioenergianeuvoja, 2020). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että aluelämpölaitoksen ja -verkoston rakentamiskustannukset sekä 

muut kustannukset ovat arviolta vähintään noin 400 000 €. Ylläsjokisuun teollisuusalueen potentiaa-

liset kohteet ovat liian kaukana toisistaan ja yhteenlaskettu lämmöntarve on kannattavaan 

aluelämmityslaitoksen pyörittämiseen liian vähäinen. Vaihtoehtona voisi puolestaan olla omistajien 

investoimat kiinteistökohtaiset lämpökeskukset ja ulkoistettu polttoaineen toimitus sekä lämmön-

tuotanto kiinteistönomistajien laitoksilla. Tämän tyyppisen yritystoiminnan aloittaminen ei vaatisi 

suurta alkuinvestointia yrittäjältä ja lämmöntoimitussopimuksia voisi solmia muuallekin lähialueille.  

  

 



4.2 Paloaseman kiinteistökohtainen ratkaisu 

Kolarin Ylläsjokisuun alueella sijaitseva paloasema on rakennettu vuonna 1993 (Kuva 7).  Paloaseman 

lämmönlähteenä toimii öljy ja vuosien 2018-2019 öljynkulutuksen keskiarvo oli 30 467 litraa vuo-

dessa, joka vastaa 304 670 kWh. Polttoöljyn lämpöarvona on käytetty 10 kWh/l (Alakangas, E 2016). 

Paloaseman öljykattila on teholtaan 160 kW ja asennettu vuonna 2015. Paloaseman lämmönjako on 

toteutettu pattereilla. Nykyisen öljykattilan hyötysuhteeksi on arvioitu 80 %, joten paloaseman läm-

mitysenergian tarve on 243 736 kWh vuodessa. Sähköä kiinteistössä kului vuonna 2018 kaikkiaan 65 

098 kWh ja vuonna 2019 puolestaan 60 783 kWh. Paloaseman sulakekoko on 3x100 A (Kolarin kunta, 

2020). Paloaseman lämmitysmuodon muutoksen vaihtoehdoiksi on valittu kiinteistökohtainen hake-

lämpökeskus sekä maalämpöjärjestelmä. Öljyn kulutuksen perusteella paloaseman lämmitystehon 

tarve on arvioitu olevan noin 128 kW, jota hyödynnetään lämmitysmuotojen mitoituksessa. 

 

Kuva 7 Kolarin Paloasema 

4.3 Hakelämmitys 

Hakelämmityksen laite-ehdotuksena on 150 kW lämpökeskus (Kuva 8). Kyseinen lämpökeskus on 

kohderakennuksesta erillinen konttiratkaisu. Lämpökeskuksen hinta-arvio on noin 75 000 € (alv 0 %) 

ja keskuksen sisältämä 150 kW lämpökattila kattaa paloaseman lämmitystehon tarpeen. Hakekatti-

lan hyötysuhde on arvioitu olevan 95 %. Paloaseman lämmitysenergian tarve on 243 736 kWh vuo-

dessa, mihin lisäämällä kattilan hyötysuhde 95 % saadaan tarvittavan polttoaineen energiamäärä 

256 565 kWh eli noin 257 MWh vuodessa. Hakkeen energiasisältö 1,25 i-m3/MWh (Bioenergianeu-

voja 2020) eli haketta tarvittaisiin noin 322 i-m3 vuodessa ja hakkeen hinta on arvioitu olevan 21,19 

€/MWh (alv 0 %) (Tilastokeskus 2020), joten hakkeen hinnaksi tulisi noin 5 450 €/a. Lämpökeskuk-

sessa voidaan polttaa hakkeen lisäksi brikettejä, palaturvetta ja pellettiä.  



 

Kuva 8 Laite-ehdotus 

Puupolttoaineita käyttäville lämpökeskushankkeille on saatavissa 10-15 % Business Finlandin ener-

giatuki, joten hakelämpökeskuksen hinta olisi mahdollisesti 63 750-67 500 € (alv 0 %). (Business Fin-

land Oy 2020) Tämä hinta ei kuitenkaan sisällä lämpökeskuksen rahdin hintaa eikä konttiratkaisun 

vaatiman perustuksen, asennuksen kustannuksia sekä nykyisen öljylämmityksen mahdollista purkua. 

Hakelämmitysjärjestelmää hankittaessa tulee huomioida lämpökeskuksen sijoitus sekä varastojen 

täyttö ja sen vaivattomuus sekä täyttöväli. Kyseiseen lämpökeskukseen on saatavilla 23-32 m3 polt-

toainevarasto. Lisäksi polttoaineen hankintaa ja saatavuutta tulee miettiä puupolttoaineisissa lämmi-

tysjärjestelmissä. Puupohjaisissa polttoaineissa on myös mahdollinen palovaara. 

4.4 Maalämpö 

Maalämpöpumpun valintaan vaikuttaa rakennuksen lämmitystehon tarve. Maalämpöpumppu voi-

daan mitoittaa täys- tai osatehoiseksi. Täysteholla maalämpöpumppu kattaa rakennuksen lämmitys-

tehon tarpeen kokonaan. Osateholla lämpöpumppu kattaa 60–99 % rakennuksen lämmitystehon 

tarpeesta, jolloin lämpöpumppu tuottaa noin 95–99 % vuotuisesta lämmitysenergiasta. Loput läm-

mitysenergiasta tuotetaan joko maalämpöpumpun sisältämällä sähkövastuksella eli suoralla sähköllä 

tai muulla lämmitysjärjestelmällä esimerkiksi öljylämmityksellä. (Motiva 2012a, 3–4) Enontekiön pa-

loaseman lämmitystehon tarve on arvioitu öljynkulutuksen perusteella olevan 122 kW. 

Maalämmöstä on saatu mitoitusarvio laitevalmistajalta. Mitoituksessa on arvioitu rakennuksen läm-

mitystehon tarpeeksi 83,2 kW ja lämmitysenergian tarpeeksi 235 200 kWh/a, sisältäen käyttöveden. 

Maalämpölaitteiksi ehdotettiin 2 kpl 40 kW maalämpöpumppua sekä 500 litran puskurivaraaja ja 



300 litran käyttövesivaraaja. Näiden laitteiden arvioitu energiantuotto olisi 234 265 kWh/a ja säh-

könkulutus 72 420 kWh/a, jolloin maalämmöllä saavutettava energiansäästö olisi 167 138 kWh/a. 

Lisäenergian lähteenä voi toimia maalämpöpumpun sisältämä sähkövastus tai nykyinen öljylämmi-

tys, jos järjestelmä jätetään varalle.  

Maalämpöjärjestelmää suunnitellessa tulee huomioida lämmönkeruupiirien tilan tarve. Laitevalmis-

tajan arvio Kolarin paloaseman tarvitsemasta kaivoihin asennettavasta aktiivisesta keruupiiristä on 1 

753 metriä. Lämpökaivojen syvyys on yleensä alle 300 metriä, usein 150–200 metriä. Energiakaivot 

porataan kallioperään, joten syvyyteen vaikuttaa myös muun maa-aineksen määrä ennen kalliope-

rää. Näiden arvojen perusteella Kolarin paloasemalle tarvittaisiin noin 9 kaivoa. Kaivoja sijoittaessa 

tulee huomioida taulukossa 2 eritellyt etäisyydet. Myös kunnan oma rakennusjärjestys ja pohjavesi-

alueet tulee huomioida lämpökaivoja suunnitellessa. (Juvonen, J. & Lapinlampi, T. 2013) 

Taulukko 2 Lämpökaivon porareiän suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin (Juvonen, J. & Lapinlampi, T. 2013) 

Kohde Suositeltu minimietäisyys 

Energiakaivo 15 m 

Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3m 

Kallioporakaivo 40 m 

Rengaskaivo 20 m 

Rakennus 3 m 

Kiinteistön raja 7,5 m 

Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka Kaikki jätevedet 30 m. Har-

maat vedet 20 m 

Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket) – 5 m (mui-

den putket) 

Tunnelit ja luolat 25 m, tapauskohtaisesti 

 

Maalämpöjärjestelmän laitteiden hinta-arviot ovat yhteensä noin 25 400 € (alv 0 %). 40 kW kiinteis-

tömaalämpöpumpun hinta on noin 11 700 € (alv 0 %) ja lämpöpumppuja tarvitaan kaksi kappaletta, 

500 litran puskurivaraajan hinta on noin 1 200 € (alv 0 %) ja 300 litran lämminvesivaraajan hinta on 

noin 800 € (alv 0 %). 



Maalämmön tarvitseman keruupiirin toteutuksen hintaa on arvioitu laitevalmistajan mitoituksen, 

1 753 metriä, ja porauksen hinta-arvioiden avulla. Lämpökaivon kallion poraamisen hinnaksi on arvi-

oitu 28,23 €/m (alv 0 %). Lisäksi maaperään poraamisen hinnaksi on arvioitu 50,20 €/m (alv 0 %) ja 

keskimääräisenä maaperän syvyytenä on käytetty 10 metriä. Lämpökaivojen poraamisen hinnaksi 

muodostuu näin 54 005,19 € (alv 0 %). Lämpökaivojen hinta on tarjouskohtainen ja siihen vaikuttaa 

moni tekijä. Koeporaus on varma tapa saada tarkempaa tietoa maan koostumuksesta. Paloasema ei 

sijaitse pohjavesialueella, joten maalämpökaivojen poraaminen on tontille mahdollista. 

Maalämpöjärjestelmän arvioiduksi hinnaksi muodostuu yhteensä noin 79 400 € (alv 0 %). Tämä hinta 

ei sisällä maalämpöjärjestelmän asennuksen työn hintaa, lämpökanaalien tekoa ja mahdollisesti tar-

vittavia lisävarusteita sekä nykyisen öljylämmityksen purkua. Lisäksi lämpöpumppuhankkeille on saa-

tavilla Business Finlandin energiatukea 15 %, joten arvioitu maalämpöjärjestelmän hinta on noin 

67 490 € (alv 0 %). (Business Finland Oy 2020) 

Maalämpöjärjestelmän tarjouksia pyydettäessä tulee huomioida kohteen tarpeet ja haluttu lopputu-

los. Tarjouksen voi hankkia avaimet käteen –periaatteella, jolloin tarjous kattaa laitteet, porauksen ja 

asennukset. Porauksen voi myös pyytää omana tarjouksena asiantuntevalta yritykseltä. Erillisillä tar-

jouksilla voidaan mahdollisesti päästä halvempaan hintaan, mutta tapa vaatii tilaajalta enemmän pa-

nostusta töiden yhteen sovittelussa. Tarjouspyynnössä on suositeltavaa olla tarjouksen hyväksymis-

ehtona tarjoajan käynti kohteessa, jolloin kohteen laajuus ja tarpeet selkeytyvät tarjoajalle. 

Maalämpöjärjestelmän hankinnassa tulee huomioida myös nykyinen öljylämmitysjärjestelmä. Nykyi-

nen järjestelmä voidaan todennäköisesti jättää varalämmönlähteeksi, jolloin lämmön tuotanto on 

mahdollista, jos maalämpöjärjestelmän toiminta keskeytyisi. Nykyisen järjestelmän jättäminen tar-

koittaisi öljylämmityksen huoltokustannusten ja ylläpidon jatkumista. 

4.5 Vesi-ilmalämpöpumppu 

Laitevalmistajalta saadun mitoitusarvion mukaan paloaseman lämmitystehon tarve olisi 83,2 kW 

sekä lämmitysenergiantarve 235 200 kWh vuodessa, sisältäen käyttöveden, ja nykyinen öljylämmitys 

kuluttaisi 4 358 kWh vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun kooksi ehdotettiin 20 kW, joita tarvittaisiin 

neljä kappaletta. Lisäksi varaajiksi ehdotettiin 500 litran puskurivaraajaa ja 300 litran käyttövesiva-

raajaa.  

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutukseksi on arvioitu 72 747 kWh vuodessa ja lämmi-

tysenergian tuotanto on arvioitu olevan 208 536 kWh vuodessa. Energiansäästö näin ollen olisi 133 

481 kWh vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun energianpeitto on arvioitu olevan noin 89 %, jolloin lo-



put lämpöenergiasta, 26 664 kWh, tuotettaisiin nykyisellä öljykattilalla kulutushuippujen aikaan. Öl-

jykattilan hyötysuhde on arvioitu olevan 80 %, joten lisäenergian tarve on todellisuudessa 33 330 

kWh, joka vastaa noin 3 333 litraa öljyä.  

Laitevalmistajan ehdottamista laitteista ei saatu suoraa hintaa tarjouksen muodossa. 20 kW:n ilma-

vesilämpöpumpun hinta on noin 8 000 € (alv 0 %) ja lämpöpumppuja tarvitaan neljä kappaletta, 500 

litran puskurivaraajan hinta on noin 1 200 € (alv 0 %) ja 300 litran lämminvesivaraajan hinta on noin 

800 € (alv 0 %). Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä maksaa yhteensä noin 34 000 € (alv 0 %). Lämpö-

pumppuhankkeille on saatavilla Business Finlandin energiatukea 15 %, joten arvioitu ilma-vesilämpö-

pumppujärjestelmän hinta yhteensä on noin 28 900 € (alv 0 %), jos öljylämmitys jää varalämmitys-

laitteeksi (Business Finland Oy 2019). 

Hinta-arvio ei sisällä ilma-vesilämpöjärjestelmän asennuksen työn hintaa ja mahdollisesti tarvittavia 

lisävarusteita sekä nykyisen öljylämmityksen purkua. Tarjouksia pyydettäessä tulee huomioida koh-

teen tarpeet ja haluttu lopputulos. Tarjouspyynnössä on suositeltavaa olla tarjouksen hyväksymiseh-

tona tarjoajan käynti kohteessa, jolloin kohteen laajuus ja tarpeet selkeytyvät tarjoajalle. 

4.6 Lämmitysjärjestelmien vertailu 

Eri lämmitysjärjestelmien polttoainekustannuksia on vertailtu kuvassa 9. Arviossa hakelämmitys on 

polttoainekustannuksiltaan halvin. Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpun sähkön kulutukset ovat 

hinnoiltaan samaa luokkaa, mutta ilma-vesilämpöpumpulla ei pystytä tuottamaan kaikkea rakennuk-

sen tarvitsemaa lämmitysenergiaa, vaan osa joudutaan tuottamaan lisäenergiana, joko öljyllä tai 

sähköllä. Kaikki järjestelmät ovat kuitenkin huomattavasti halvempia polttoainekustannuksiltaan 

kuin nykyinen öljylämmitys. 

Kuvassa 8 polttoöljyn hinnaksi on arvioitu 1 €/litra (Tilastokeskus 2019a), sähkön hinnaksi 0,15 

€/kWh sekä hakkeen hinnaksi 21,19 €/MWh. Lämpöpumppujen sähkönkulutukset ja ilma-vesilämpö-

pumpun lisäenergian kulutus perustuvat saatuihin mitoituksiin. Maalämmön sähköenergian kulutuk-

sena on käytetty mitoitusarvoa 72 420 kWh/a. Ilma-vesilämpöpumpussa on käytetty vastaavasti 72 

747 kWh/a ja lisäenergian tarpeeseen kuluisi 3 333 litraa öljyä. Tarvittava hakkeen energiamäärä on 

arvioitu olevan 247 600 kWh/a. Nykyisen öljylämmityksen kulutus on 30 467 litraa. 



 

Kuva 9 Kolarin paloaseman polttoainekustannusten vertailu 

Kolarin paloaseman lämmitysjärjestelmän muutoksen vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin on vertailtu 

kuvassa 10. Vertailussa lämpöpumppujen käyttämän sähkön CO2-päästökertoimena on käytetty 158 

kg CO2/MWh (Motiva 2019). Maalämpöpumpun sähkönkulutuksen arviona on käytetty noin 72,4 

MWh vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun sähkönkulutuksena on käytetty noin 72,7 MWh ja lisäener-

gian-määrä on öljynä noin 33,3 MWh. Kevyen polttoöljyn päästökertoimena on käytetty 263 kg 

CO2/MWh (Tilastokeskus 2019b) ja nykyisen lämmitysjärjestelmän kevyen polttoöljyn vuosikulutuk-

sena on käytetty 30 467 litraa eli noin 305 MWh. Puupolttoaineet on arvioitu olevan hiilidioksidi-

neutraaleja. Arvion mukaan hiilidioksidipäästöt laskevat huomattavasti lämmitysjärjestelmän muu-

toksen jälkeen. 



 

 

Kuva 10 Kolarin paloaseman päästöjen vertailu 

Vertailtaville lämmitysjärjestelmille on tehty elinkaarikustannusten laskenta (Kuva 11). Kustannusten 

laskennassa on huomioitu aikaisemmissa kappaleissa arvioidut laitekustannukset ja maalämmön po-

rauskustannukset. Maalämmön hinta-arvio on noin 79 400 €, ilma-vesilämpöpumppujen hinta-arvio 

on noin 34 000 € (öljy varalämmityksenä) ja 47 200 € (sähkö varalämmityksenä) sekä hakelämmityk-

sen hinta-arvio noin 75 000 €. Vuosittaiset huoltokustannukset on arvioitu olevan lämpöpumpuille 

250 € ja hake- sekä öljylämmitykselle 350 €. Ilma-vesilämpöpumppu vaihtoehdossa on huomioitu 

nykyisen öljylämmityksen jääminen lisä- ja varaenergian lähteeksi, jolloin huoltokustannukset ovat 

yhteensä 600 €. Vuosittaiset polttoainekustannukset on esitetty kappaleessa 6.2. ja samoja arvoja on 

käytetty elinkaarilaskennassa. Laskennassa on huomioitu investointiin saatava energiatuki, joka on 

lämpöpumppuhankkeille 15 % ja puupolttoaineita käyttäville lämpökeskushankkeille tueksi on va-

littu 10 %. (Business Finland Oy 2019) 

 

Elinkaarikustannuksessa kaikki käytetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia sekä sisältävät muut maksut 

esim. sähkönsiirron ja polttoaineveron. Elinkaarikustannuksissa ei ole otettu huomioon järjestelmien 

asennuksen ja työn hintaa eikä mahdollisten lisävarusteiden hintoja. Työn ja asennuksen hintaa on 

vaikeaa arvioida, koska siihen vaikuttavat työtavat sekä työn laajuus. Laskelmat ovat suuntaa anta-

via, koska tarkkoja hintoja sisältäviä tarjouksia ei pyydetty. Asennuksen ja työn hinnat nostavat ku-

van 11 kuvaajien lähtöpisteitä, jolloin takaisinmaksuaika pitenisi. Näillä tiedoilla takaisinmaksuajat 



olisivat ilma-vesilämpöpumpulla (öljy) noin 2 vuotta, hakelämmityksellä noin 3 vuotta sekä maaläm-

pöpumpulla noin 4 vuotta. 

 

Kuva 11 Kolarin paloaseman lämmitysmuotojen elinkaarikustannusten vertailu 

 

Elinkaarikustannusten laskennassa vuosittaiset kustannukset on diskontattu nykyarvoon käyttämällä 

kaavaa 1, korkona käytetty 3 %. Polttoainekustannukset on myös diskontattu nykyarvoon sekä polt-

toaineiden hinnan nousu on otettu huomioon kaavalla 2. Polttoaineiden hinnan nousu on arvioitu 

vuosittain olevan 4,6 %. 

𝐾𝑁 = ∑(𝐾𝑖 × 1/(1 + 𝑟)𝑖    (1) 

missä 

KN = kustannuksen nykyarvo (€) 

Ki = kustannus vuonna i (€) 

r = valittu korkokanta (%) 

i = vuosi, jona kustannus toteutuu (vuosi) 

𝑋 = 𝑌 ×
1

(1−𝑝)
×

[1+(𝑖−𝑝)]𝑛−1

[1+(𝑖−𝑝)]𝑛
    (2) 



missä 

X = Polttoainekustannusten nykyarvo (€) 

Y = Polttoaineen hinta (€) 

p = vuotuinen hinnan nousu (%) 

i = diskonttauskorkokanta (%) 

n = käyttöjakson pituus (vuosi) 

 

 

  



5. Yhteenveto 

Kolarin kunnan pilottiselvityksen tuloksena voidaan todeta, että aluelämpölaitos ja -verkon rakenta-

minen eivät ole kannattavia ratkaisuja alueen kehittämiseksi. Teollisuusalueen kiinteistöistä vain 

pieni osa oli kiinnostunut aluelämmön mahdollisuuksista, lisäksi monet olivat tehneet jo omia kiin-

teistökohtaisia ratkaisuja. Kiinnostuneet ja potentiaaliset kohteet olivat alueen suurimpia kohteita, 

joten kiinteistökohtaiset ratkaisut yhteistyössä toteutettuna voisivat tarjota mahdollisuuksia myös 

lämpöyrittäjyydelle. Lämpöyrittäjä voisi toimittaa esimerkiksi hakkeen kiinteistönomistajien laitok-

siin ja huolehtia laitteiden toiminnasta ja kunnossapidosta. Tämä mahdollistaisi myös yritystoimin-

nan laajentamisen lähialueille, kuten Ylläkselle.  

Selvityksessä tarkasteltiin myös Kolarin paloaseman kiinteistökohtaista lämmitysratkaisua. Paloase-

man öljykattila on melko uusi, joten investoinnilla ei tästä syystä ole vielä kiire. Toisaalta, yhteiskun-

nassa kannustetaan vähähiilisyyteen ja investointeihin on saatavilla myös tukea. Tässä selvityksessä 

vertailtiin biopolttoaineella toimivaa lämpökonttia, maalämpöjärjestelmää sekä vesi-ilmalämpö-

pumppujärjestelmää suhteessa nykyiseen öljylämmitykseen. Kaikki ovat hyviä vaihtoehtoja ja lopulli-

seen ratkaisuun voi vaikuttaa myös edellä mainitun lämpöyrittäjän löytyminen. Maalämpö on melko 

vaivaton ratkaisu, kun taas hakelämmitys vaatii polttoainehuollon lisäksi kunnossapitoa, mikäli toi-

mintaa ei pystytä ulkoistamaan. Kolmantena vaihtoehtona voisi olla vesi-ilmalämpöpumppu, koska 

nykyinen öljykattila on uudehko ja voisi jäädä VILPin rinnalle. Tällä ratkaisulla öljystä ei päästäisi ko-

konaan eroon, mutta öljynkulutus vähenisi 85 %.  

  



Lähteet 

Alakangas, E., Hurskainen, M., Laatikainen-Luntama, J. & Korhonen, J. 2016. Suomessa käytettävien 

polttoaineiden ominaisuuksia. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Viitattu 18.5.2019 

https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T258.pdf. 

Alaluusua, T. 2020. Kolarin kaukolämpöverkko puhelinhaastattelu 22.4.2020. 

Bioenergianeuvoja 2020. Hakkeen energia-arvo ja muuntokertoimet. Viitattu 18.5.2020 

http://www.bioenergianeuvoja.fi/biopolttoaineet/hake/hake/. 

Business Finland Oy 2020. Energiatuki. Viitattu 18.5.2020 https://www.businessfinland.fi/suomalai-

sille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/. 

Energiateollisuus ry, 2018. Maanalaisten kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen rakentamiskus-

tannukset 2018. https://energia.fi/files/4157/Johtorakennuskustannukset_2018.pdf 

Juvonen, J. & Lapinlampi, T. 2013. Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäris-

töministeriö. Viitattu 19.5.2020 https://helda.hel-sinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 

Kolarin kunta 2020. Kolarin kunnan kaukolämpö. Viitattu 11.5.2020 https://www.kolari.fi/fi/palve-

lut/asuminen-ja-rakentaminen/asuminen.html#kauko. 

Lämpöyrittäjät, 2020. Viitattu 15.6.2020 https://www.bioenergia.fi/tietopankki/lampoyrittajyys/ 

Motiva, 2020. Viitattu 15.6.2020 https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioener-

gia/lampoyrittajyys 

Motiva 2012a. Lämpöä omasta maasta – Maalämpöpumput Viitattu 12.12.2019 https://www.mo-

tiva.fi/files/7965/Lampoa_omasta_maasta_Maalampopumput.pdf.  

Motiva 2012b. Hanki hallitusti ilma-vesilämpöpumppu. Viitattu 13.12.2019 https://www.motiva.fi/fi-

les/4765/Hanki_hallitusti_ilma-vesilampopumppu.pdf.  

Motiva 2019. CO2-päästökertoimet. Viitattu 12.12.2019 https://www.motiva.fi/ratkaisut/energian-

kaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-

paastokertoimet.  

Rakennustieto 2008. RT 18-10922. Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojak-sot. 

Ruokojärvi, T. 2020. Kolarin suunniteltu jätteenkäsittelylaitos. Sähköposti Olli.Kuisma@lapinamk.fi 

6.5.2020. Viitattu 6.5.2020. 

https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T258.pdf
https://energia.fi/files/4157/Johtorakennuskustannukset_2018.pdf
https://helda.hel-sinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://helda.hel-sinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.bioenergia.fi/tietopankki/lampoyrittajyys/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/lampoyrittajyys
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/lampoyrittajyys
https://www.motiva.fi/files/7965/Lampoa_omasta_maasta_Maalampopumput.pdf
https://www.motiva.fi/files/7965/Lampoa_omasta_maasta_Maalampopumput.pdf
https://www.motiva.fi/files/4765/Hanki_hallitusti_ilma-vesilampopumppu.pdf
https://www.motiva.fi/files/4765/Hanki_hallitusti_ilma-vesilampopumppu.pdf
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-laskentaohje_energiankulutuksen_hiilidioksidipaastojen_laskentaan/co2-paastokertoimet


Tilastokeskus 2020. Energian hintoja lämmöntuotannossa joulukuussa 2019. Viitattu 18.5.2020 

https://www.stat.fi/til/ehi/2019/04/ehi_2019_04_2020-03-12_tau_002_fi.html 

 


	Rakenteen kirjanmerkit
	YLLÄSJOKISUUN TEOLLISUUSALUEEN ALUELÄMPÖ Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 
	YLLÄSJOKISUUN TEOLLISUUSALUEEN ALUELÄMPÖ Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde 
	Figure
	Figure
	Sisällysluettelo 
	Sisällysluettelo 
	YLLÄSJOKISUUN TEOLLISUUSALUEEN ALUELÄMPÖ Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde ....................... 1
	YLLÄSJOKISUUN TEOLLISUUSALUEEN ALUELÄMPÖ Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde ....................... 1
	YLLÄSJOKISUUN TEOLLISUUSALUEEN ALUELÄMPÖ Vähähiilinen Lappi - Pilottikohde ....................... 1

	 

	Esipuhe 
	Esipuhe 
	Esipuhe 

	................................................................................................................................
	................ 3
	 

	1. Nykytilan ja potentiaalin selvitys 
	1. Nykytilan ja potentiaalin selvitys 
	1. Nykytilan ja potentiaalin selvitys 

	................................................................................................
	 4
	 

	1.1 Alueen rajaus 
	1.1 Alueen rajaus 
	1.1 Alueen rajaus 

	................................................................................................
	............................ 4
	 

	1.2 Nykytilan selvitys 
	1.2 Nykytilan selvitys 
	1.2 Nykytilan selvitys 

	................................................................................................
	....................... 4
	 

	1.3 Kyselyn tulokset 
	1.3 Kyselyn tulokset 
	1.3 Kyselyn tulokset 

	................................................................................................
	........................ 5
	 

	2. Nykyisen kaukolämpötoiminnan laajennettavuus 
	2. Nykyisen kaukolämpötoiminnan laajennettavuus 
	2. Nykyisen kaukolämpötoiminnan laajennettavuus 

	................................................................
	...... 8
	 

	3. Alueen kehittyminen ..................................................................................................................... 10
	3. Alueen kehittyminen ..................................................................................................................... 10
	3. Alueen kehittyminen ..................................................................................................................... 10

	 

	3.1 Kunnan tulevat investoinnit alueelle ...................................................................................... 10
	3.1 Kunnan tulevat investoinnit alueelle ...................................................................................... 10
	3.1 Kunnan tulevat investoinnit alueelle ...................................................................................... 10

	 

	3.2 Lämpöyrittäjyys ....................................................................................................................... 10
	3.2 Lämpöyrittäjyys ....................................................................................................................... 10
	3.2 Lämpöyrittäjyys ....................................................................................................................... 10

	 

	4. Ehdotetut ratkaisumallit ............................................................................................................... 12
	4. Ehdotetut ratkaisumallit ............................................................................................................... 12
	4. Ehdotetut ratkaisumallit ............................................................................................................... 12

	 

	4.1 Teollisuusalueen aluelämmitysjärjestelmä ............................................................................. 12
	4.1 Teollisuusalueen aluelämmitysjärjestelmä ............................................................................. 12
	4.1 Teollisuusalueen aluelämmitysjärjestelmä ............................................................................. 12

	 

	4.2 Paloaseman kiinteistökohtainen ratkaisu ............................................................................... 13
	4.2 Paloaseman kiinteistökohtainen ratkaisu ............................................................................... 13
	4.2 Paloaseman kiinteistökohtainen ratkaisu ............................................................................... 13

	 

	4.3 Hakelämmitys.......................................................................................................................... 13
	4.3 Hakelämmitys.......................................................................................................................... 13
	4.3 Hakelämmitys.......................................................................................................................... 13

	 

	4.4 Maalämpö ............................................................................................................................... 14
	4.4 Maalämpö ............................................................................................................................... 14
	4.4 Maalämpö ............................................................................................................................... 14

	 

	4.5 Vesi-ilmalämpöpumppu .......................................................................................................... 16
	4.5 Vesi-ilmalämpöpumppu .......................................................................................................... 16
	4.5 Vesi-ilmalämpöpumppu .......................................................................................................... 16

	 

	4.6 Lämmitysjärjestelmien vertailu ............................................................................................... 17
	4.6 Lämmitysjärjestelmien vertailu ............................................................................................... 17
	4.6 Lämmitysjärjestelmien vertailu ............................................................................................... 17

	 

	5. Yhteenveto .................................................................................................................................... 22
	5. Yhteenveto .................................................................................................................................... 22
	5. Yhteenveto .................................................................................................................................... 22

	 

	Lähteet .............................................................................................................................................. 23
	Lähteet .............................................................................................................................................. 23
	Lähteet .............................................................................................................................................. 23

	 

	 

	Esipuhe 
	Kolarin kunta on mukana Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hankkeessa. Väpissä tehdään tiivistä yhteis-työtä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntien, kuntalaisten ja yrityksien energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja sitä kautta kas-vihuonepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa mm. tehdään pilottiselvityksiä kuntien kohteisiin tai muuhun energiavaltaiseen toimintaan liittyen. 
	Yhteistyössä kunnan kanssa Kolarin pilottikohteeksi valittiin Ylläjokisuun teollisuusalueen aluelämmi-tysmahdollisuuksien selvittäminen. Taustalla tähän valintaan on kunnan omistaman paloaseman öl-jylämmityksen korvaaminen sekä alueelle suunnitteilla oleva jätteenkäsittelylaitos. Tässä vaiheessa selvitetään aluelämmitysjärjestelmän potentiaali ja yksityisten toimijoiden kiinnostus alueen yhtei-sestä kehittämisestä sekä paloaseman kiinteistökohtaisen ratkaisun mahdollisuudet. 
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	Kolarin kunnan alueella oleva Ylläsjokisuun teollisuusalue sijaitsee Muoniontien E8 varrella.  Hank-keen pilottikohde sijaitsee osoitteessa Paloasemantie 4, jossa on Kolarin kunnan paloasema. Palo-aseman lähettyvillä on paljon eri alojen yrityksiä ja teollisuuskiinteistöjä.  Pilottikohteen otollisen si-jainnin myötä alueella on paljon erilaisia rakennuksia, jotka voisivat liittyä mahdolliseen aluelämpö-verkkoon. Pilottikohde näkyy kuvassa 2 ympyröitynä.  Lähtökohtaisesti alueella on 48 kiinteistöä, joissa r

	Figure
	Kuva 2 Satelliittikuva rajatusta alueesta, johon paloaseman sijainti ympyröity 
	Kuva 2 Satelliittikuva rajatusta alueesta, johon paloaseman sijainti ympyröity 
	 
	1.2 Nykytilan selvitys 
	Hankkeen tavoitteena on selvittää Ylläsjokisuun pilottikohteen alueella sijaitsevien kiinteistöjen läm-mitysmuotoja niin yritysten kuin asuinkiinteistöjen osalta. Kartoitus tapahtuu puhelinkeskustelujen 
	sekä sähköpostin välityksellä, jossa henkilöille lähetetään kyselylomake ja pyydetään heitä täyttä-mään se. Kyselylomakkeessa pyydetään tietoja mm. rakennuksen pinta-alasta, tilavuudesta, raken-nuksen lämmitysmuodosta sekä lämmitysenergian kulutuksesta.  
	Henkilöiden kontaktointi tapahtui puhelinsoitolla, jossa kerrotaan hankkeen tarkoituksesta, tietojen keräämisestä Kolarin seudulla sekä kyselylomakkeen täyttämisestä. Puhelinkeskustelussa painote-taan, että kyselyyn vastaaminen ei sido vastaajaa mihinkään, vaan vastaaminen auttaa keräämään tietoa Kolarin pilottikohteen lähialueiden kiinteistöjen lämmitystavoista. Puhelun jälkeen on henki-löille lähetetty kuvassa 3 esitetty kyselylomake sähköpostilla ja pyydetty lähettämään lomake takai-sin täytettynä. 

	Figure
	Kuva 3 Kiinteistöjen omistajille lähetetty kyselylomake 
	Kuva 3 Kiinteistöjen omistajille lähetetty kyselylomake 
	1.3 Kyselyn tulokset 
	Yhteydenotoissa jo pelkkä hankkeen ja selvitystyön esittely jakoi vahvasti mielipiteitä vastaajien kes-kuudessa. Osalta kiinteistönomistajista riittävät tiedot ja kiinnostus saatiin selvitettyä jo puhelimessa 
	ja osalle lähetettiin kyselylomake täytettäväksi. Kyselylomakkeita palautui melko vähän ja yhteys-henkilöitä muistutettiin myös asiasta. Vastauksia saatiin yhteensä noin 10 kappaletta. Kartoituksessa selvisi, että potentiaalisimpia ja kiinnostuneimpia olivat suurten kiinteistöjen omistajat teollisuusalu-eella. 
	Selvityksen edetessä päätettiin tehdä uusi aluerajaus, jossa mahdollisen aluelämpöverkon laajuus keskittyisi pelkästään Muoniontien itäpuolelle. Ylläsjokisuun teollisuusalueen aluelämpöverkosta kiinnostuneet sekä potentiaaliset kohteet merkittiin pohjakarttaan vihreällä värillä ja ei-potentiaali-set kohteet punaisella värillä. Ei potentiaaliset kohteet määriteltiin haastatteluiden tai kunnasta saa-tujen tietojen pohjalta ja yleensä kohteissa oli aluelämmitykseen soveltumaton lämmitysmuoto tai lämmönjakotapa
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	Kuva 4. Aluelämmöstä kiinnostuneet 
	Kuva 4. Aluelämmöstä kiinnostuneet 
	Potentiaaliset kiinteistöt ovat pääosin öljylämmitteisiä ja omistajat ovat osoittaneet kiinnostuksen aluelämmitysjärjestelmään liittyen. Kartoituksessa on selvinnyt, että alueen potentiaalisten kohtei-den lämmöntarve yhteensä on luokkaa 1 000 MWh vuodessa (Taulukko 1). 
	Taulukko 1 Potentiaalisten kiinteistöjen lämmitysenergia vuodessa 
	Kiinteistö 
	Kiinteistö 
	Kiinteistö 
	Kiinteistö 
	Kiinteistö 

	Lämmitysmuoto 
	Lämmitysmuoto 

	Lämmitysenergia 
	Lämmitysenergia 




	Paloasema 
	Paloasema 
	Paloasema 
	Paloasema 
	Paloasema 

	Öljylämmitys 
	Öljylämmitys 

	300 MWh 
	300 MWh 


	Liikekiinteistö 1 
	Liikekiinteistö 1 
	Liikekiinteistö 1 

	Öljylämmitys 
	Öljylämmitys 

	200 MWh 
	200 MWh 


	Liikekiinteistö 2 
	Liikekiinteistö 2 
	Liikekiinteistö 2 

	Öljylämmitys 
	Öljylämmitys 

	250 MWh 
	250 MWh 


	Liikekiinteistö 3 
	Liikekiinteistö 3 
	Liikekiinteistö 3 

	Öljylämmitys 
	Öljylämmitys 

	100 MWh 
	100 MWh 


	Teollisuuskiinteistö 1 
	Teollisuuskiinteistö 1 
	Teollisuuskiinteistö 1 

	Öljylämmitys 
	Öljylämmitys 

	30 MWh 
	30 MWh 


	Teollisuuskiinteistö 2 
	Teollisuuskiinteistö 2 
	Teollisuuskiinteistö 2 

	Sähkölämmitys 
	Sähkölämmitys 

	25 MWh 
	25 MWh 


	Teollisuuskiinteistö 3 
	Teollisuuskiinteistö 3 
	Teollisuuskiinteistö 3 

	Öljylämmitys 
	Öljylämmitys 

	100 MWh 
	100 MWh 


	Yhteensä 
	Yhteensä 
	Yhteensä 

	 
	 

	1 005 MWh 
	1 005 MWh 




	2. Nykyisen kaukolämpötoiminnan laajennettavuus 
	Kolarin alueen kaukolämpöverkosta vastaa monialakonserni ja sen omistuksessa ovat kaksi kauko-lämpölaitosta, jotka ovat kirkonkylän lämpölaitos sekä Ylläksellä sijaitseva lämpölaitos. Kolarin kun-nan omistamat kiinteistöt kirkonkylällä ovat pääosin kaukolämmön piirissa. (Kolarin kunta 2020) 
	Alla on esitettynä Kolarin nykyinen kaukolämpöverkko Kirkonkylän alueella. Nykyinen kaukolämpö-verkko on rakennettu vuonna 2005 ja sen kunto on hyvä. Verkoston pituus on noin 10 km ja putki-koko vaihtelee Dn 25 aina Dn 125 asti. Verkostossa olevia liittymiä on 80 kappaletta ja verkostoa on rakennettu ainoastaan uusien liittymien myötä. Vikahuoltotöitä ei ole tarvinnut tehdä, lukuun otta-matta mm. kaivon kansien korjaamista. Ennakkohuoltotöitä on tehty huolto-ohjeiden mukaisesti ja ne on voitu suorittaa ilma
	Kirkonkylän kaukolämpöverkko ei yllä Kolarin palolaitoksen alueelle eikä nykyisen verkon laajentami-nen ko. alueelle ole mahdollista. Alueelle tulisi siis rakentaa täysin uusi aluelämpölaitos sekä kauko-lämpöverkko. Uuden kaukolämpöverkon rakentamiseen vaikuttaa alueen kiinteistöjen omistajien halu muuttaa nykyinen olemassa oleva lämmitysmuoto aluelämpöön sekä riittävä lämmitystarve. Riittävä kysyntä tarvitaan, jotta laitoksen koko ja investointi sekä verkon rakentamiskustannukset olisivat oikeassa mittakaa

	Figure
	Kuva 5 Nykyinen kaukolämpöverkko 
	Kuva 5 Nykyinen kaukolämpöverkko 
	Monialakonsernia on konsultoitu Väppi-hankkeen tiimoilta koskien Kolarin pilottikohdetta, eikä sillä ole suunnitelmissa laajentaa aluelämpöverkkoaan tai rakennuttaa uutta aluelämpölaitosta Kolarin Ylläsjokisuun teollisuusalueelle. Konsernin suunnalta ollaan kuitenkin kiinnostuneita hankkeesta ja 
	he tarjosivat apuaan mahdollisen aluelämpölaitoksen teknisessä mitoituksessa, kunhan riittävät läh-tötiedot saadaan kerättyä.  
	  
	3. Alueen kehittyminen  
	3.1 Kunnan tulevat investoinnit alueelle 
	Paloasemalle lämmitysjärjestelmän muuttaminen on ajankohtainen asia noin 5 – 10 vuoden sisällä ja aluelämpöön siirtyminen ei olisi poissuljettu vaihtoehto, mikäli lämpökeskus hanke etenisi. Kolarin kunnassa suunnitellaan hankintaa kunnan alueelle tulevasta jätteenkäsittelylaitoksesta. Sijainti olisi Paloaseman tiellä, lähellä rautatietä oleva kiinteistö (273-401-11-202). Tämä tontti jaetaan puoliksi ja jätteenkäsittelylaitos sijaitsisi osan eteläpäässä. Laitoksessa itsessään ei olisi kovin paljon lämmi-tett
	3.2 Lämpöyrittäjyys 
	Lämpöyrittäjä on itsenäinen energia-alan yrittäjä, joka toimittaa lämpöä asiakkailleen. Suomen en-simmäiset lämpöyrittäjyyskohteet käynnistyivät vuonna 1992. Vuonna 2020 Suomessa toimii noin 330 lämpöyritykseksi laskettavaa yritystä, joista Lapissa 20 kpl, yritykset ylläpitävät noin 620 bioläm-pölaitosta. Lämpöyrittäjien pääpolttoaine on yleensä metsähake, joka tulee usein läheltä, noin 50 km säteellä laitoksesta. Muita käytettyjä polttoaineita ovat pelletti, sahauspintahake, puru, kuori, turve ja kierrätys
	Yleisin asiakas on kunta. Kolmasosa laitoksista on alueellisia lämpölaitoksia ja loput kiinteistökohtai-sia laitoksia. Kiinteistökohtaisista laitoksista puolet lämmittää kouluja ja toinen puoli yksityisiä kiin-teistöjä. Keskimääräisessä uudessa 1 MW lämpöyrittäjäkohteessa, missä myydään lämpöä 2 000–4 000 MWh, laitoksen työllistävyys on 0,5–1 henkilötyövuotta (htv). (Lämpöyrittäjät, 2020) 
	Lämpöyrittäjä tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua, huolehtimalla itse lämpölaitoksen toi-minnasta, päivystyksestä ja polttoaineen toimituksesta. Lämmön tuottaminen hakkeella työllistää paikallisesti ja vähentää öljyn tuontia. Se on myös taloudellisesti kannattava ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa lämpöä. Lämpölaitokset voivat olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta, ja nii-den teho vaihtelee muutamasta sadasta kilowatista useampaan megawattiin. Lämpöyrittäjyyden aluetaloudellise
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	Kuva 6 Lämpöyrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutukset (Motiva, 2020) 
	Kuva 6 Lämpöyrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutukset (Motiva, 2020) 
	 
	  
	4. Ehdotetut ratkaisumallit 
	4.1 Teollisuusalueen aluelämmitysjärjestelmä 
	Kartoituksessa selvitettiin Ylläsjokisuun teollisuusalueen kiinteistöjen omistajien kiinnostusta ja ra-kennusten energiankulutusta aluelämmityksen näkökulmasta. Alueen potentiaali saatiin selvitettyä tarkkuudella, joka antaa mahdollisuuden uuden lämpökeskuksen ja aluelämpöverkon mahdollisuuk-sien toteamiseen. Lämmöntarve potentiaalisissa kohteissa oli yhteensä noin 1000 MWh vuodessa eli noin 100 000 litraa öljyä. Vuosittaisesta öljynkulutuksesta saadaan laskettua tarvittava lämpölaitok-sen huipputehontarve 
	Aluelämpöverkon rakentaminen potentiaalisten kohteiden välille olisi lämpölaitoksen kokoon näh-den valtava investointi. Etäisyys Kolarin paloasemalta kauimpana sijaitsevaan potentiaaliseen kiin-teistöön on noin 700 metriä, joten verkoston pituudeksi tulisi jopa 1 km. Verkoston rakentamiskus-tannukset ovat vuoden 2018 Energiateollisuuden julkaisun keskiarvokustannusten mukaan kaksiput-kiselle DN65 putkelle noin 184 €/m (alv 0). Tämä tarkoittaisi 1 km verkoston rakentamiskustannuk-sena noin 184 000 € (alv 0).
	Yhteenvetona voidaan todeta, että aluelämpölaitoksen ja -verkoston rakentamiskustannukset sekä muut kustannukset ovat arviolta vähintään noin 400 000 €. Ylläsjokisuun teollisuusalueen potentiaa-liset kohteet ovat liian kaukana toisistaan ja yhteenlaskettu lämmöntarve on kannattavaan aluelämmityslaitoksen pyörittämiseen liian vähäinen. Vaihtoehtona voisi puolestaan olla omistajien investoimat kiinteistökohtaiset lämpökeskukset ja ulkoistettu polttoaineen toimitus sekä lämmön-tuotanto kiinteistönomistajien la
	  
	 
	4.2 Paloaseman kiinteistökohtainen ratkaisu 
	Kolarin Ylläsjokisuun alueella sijaitseva paloasema on rakennettu vuonna 1993 (Kuva 7).  Paloaseman lämmönlähteenä toimii öljy ja vuosien 2018-2019 öljynkulutuksen keskiarvo oli 30 467 litraa vuo-dessa, joka vastaa 304 670 kWh. Polttoöljyn lämpöarvona on käytetty 10 kWh/l (Alakangas, E 2016). Paloaseman öljykattila on teholtaan 160 kW ja asennettu vuonna 2015. Paloaseman lämmönjako on toteutettu pattereilla. Nykyisen öljykattilan hyötysuhteeksi on arvioitu 80 %, joten paloaseman läm-mitysenergian tarve on 2
	Kuva 7 Kolarin Paloasema 
	4.3 Hakelämmitys 
	Hakelämmityksen laite-ehdotuksena on 150 kW lämpökeskus (Kuva 8). Kyseinen lämpökeskus on kohderakennuksesta erillinen konttiratkaisu. Lämpökeskuksen hinta-arvio on noin 75 000 € (alv 0 %) ja keskuksen sisältämä 150 kW lämpökattila kattaa paloaseman lämmitystehon tarpeen. Hakekatti-lan hyötysuhde on arvioitu olevan 95 %. Paloaseman lämmitysenergian tarve on 243 736 kWh vuo-dessa, mihin lisäämällä kattilan hyötysuhde 95 % saadaan tarvittavan polttoaineen energiamäärä 256 565 kWh eli noin 257 MWh vuodessa. Ha
	Kuva 8 Laite-ehdotus 
	Puupolttoaineita käyttäville lämpökeskushankkeille on saatavissa 10-15 % Business Finlandin ener-giatuki, joten hakelämpökeskuksen hinta olisi mahdollisesti 63 750-67 500 € (alv 0 %). (Business Fin-land Oy 2020) Tämä hinta ei kuitenkaan sisällä lämpökeskuksen rahdin hintaa eikä konttiratkaisun vaatiman perustuksen, asennuksen kustannuksia sekä nykyisen öljylämmityksen mahdollista purkua. 
	Hakelämmitysjärjestelmää hankittaessa tulee huomioida lämpökeskuksen sijoitus sekä varastojen täyttö ja sen vaivattomuus sekä täyttöväli. Kyseiseen lämpökeskukseen on saatavilla 23-32 m3 polt-toainevarasto. Lisäksi polttoaineen hankintaa ja saatavuutta tulee miettiä puupolttoaineisissa lämmi-tysjärjestelmissä. Puupohjaisissa polttoaineissa on myös mahdollinen palovaara. 
	4.4 Maalämpö 
	Maalämpöpumpun valintaan vaikuttaa rakennuksen lämmitystehon tarve. Maalämpöpumppu voi-daan mitoittaa täys- tai osatehoiseksi. Täysteholla maalämpöpumppu kattaa rakennuksen lämmitys-tehon tarpeen kokonaan. Osateholla lämpöpumppu kattaa 60–99 % rakennuksen lämmitystehon tarpeesta, jolloin lämpöpumppu tuottaa noin 95–99 % vuotuisesta lämmitysenergiasta. Loput läm-mitysenergiasta tuotetaan joko maalämpöpumpun sisältämällä sähkövastuksella eli suoralla sähköllä tai muulla lämmitysjärjestelmällä esimerkiksi öljy
	Maalämmöstä on saatu mitoitusarvio laitevalmistajalta. Mitoituksessa on arvioitu rakennuksen läm-mitystehon tarpeeksi 83,2 kW ja lämmitysenergian tarpeeksi 235 200 kWh/a, sisältäen käyttöveden. Maalämpölaitteiksi ehdotettiin 2 kpl 40 kW maalämpöpumppua sekä 500 litran puskurivaraaja ja 
	300 litran käyttövesivaraaja. Näiden laitteiden arvioitu energiantuotto olisi 234 265 kWh/a ja säh-könkulutus 72 420 kWh/a, jolloin maalämmöllä saavutettava energiansäästö olisi 167 138 kWh/a. Lisäenergian lähteenä voi toimia maalämpöpumpun sisältämä sähkövastus tai nykyinen öljylämmi-tys, jos järjestelmä jätetään varalle.  
	Maalämpöjärjestelmää suunnitellessa tulee huomioida lämmönkeruupiirien tilan tarve. Laitevalmis-tajan arvio Kolarin paloaseman tarvitsemasta kaivoihin asennettavasta aktiivisesta keruupiiristä on 1 753 metriä. Lämpökaivojen syvyys on yleensä alle 300 metriä, usein 150–200 metriä. Energiakaivot porataan kallioperään, joten syvyyteen vaikuttaa myös muun maa-aineksen määrä ennen kalliope-rää. Näiden arvojen perusteella Kolarin paloasemalle tarvittaisiin noin 9 kaivoa. Kaivoja sijoittaessa tulee huomioida taulu
	Taulukko 2 Lämpökaivon porareiän suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin (Juvonen, J. & Lapinlampi, T. 2013) 
	Kohde 
	Kohde 
	Kohde 
	Kohde 
	Kohde 

	Suositeltu minimietäisyys 
	Suositeltu minimietäisyys 



	Energiakaivo 
	Energiakaivo 
	Energiakaivo 
	Energiakaivo 

	15 m 
	15 m 


	Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 
	Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 
	Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 

	3m 
	3m 


	Kallioporakaivo 
	Kallioporakaivo 
	Kallioporakaivo 

	40 m 
	40 m 


	Rengaskaivo 
	Rengaskaivo 
	Rengaskaivo 

	20 m 
	20 m 


	Rakennus 
	Rakennus 
	Rakennus 

	3 m 
	3 m 


	Kiinteistön raja 
	Kiinteistön raja 
	Kiinteistön raja 

	7,5 m 
	7,5 m 


	Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka 
	Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka 
	Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka 

	Kaikki jätevedet 30 m. Har-maat vedet 20 m 
	Kaikki jätevedet 30 m. Har-maat vedet 20 m 


	Viemärit ja vesijohdot 
	Viemärit ja vesijohdot 
	Viemärit ja vesijohdot 

	3 m (omat putket) – 5 m (mui-den putket) 
	3 m (omat putket) – 5 m (mui-den putket) 


	Tunnelit ja luolat 
	Tunnelit ja luolat 
	Tunnelit ja luolat 

	25 m, tapauskohtaisesti 
	25 m, tapauskohtaisesti 




	 
	Maalämpöjärjestelmän laitteiden hinta-arviot ovat yhteensä noin 25 400 € (alv 0 %). 40 kW kiinteis-tömaalämpöpumpun hinta on noin 11 700 € (alv 0 %) ja lämpöpumppuja tarvitaan kaksi kappaletta, 500 litran puskurivaraajan hinta on noin 1 200 € (alv 0 %) ja 300 litran lämminvesivaraajan hinta on noin 800 € (alv 0 %). 
	Maalämmön tarvitseman keruupiirin toteutuksen hintaa on arvioitu laitevalmistajan mitoituksen, 1 753 metriä, ja porauksen hinta-arvioiden avulla. Lämpökaivon kallion poraamisen hinnaksi on arvi-oitu 28,23 €/m (alv 0 %). Lisäksi maaperään poraamisen hinnaksi on arvioitu 50,20 €/m (alv 0 %) ja keskimääräisenä maaperän syvyytenä on käytetty 10 metriä. Lämpökaivojen poraamisen hinnaksi muodostuu näin 54 005,19 € (alv 0 %). Lämpökaivojen hinta on tarjouskohtainen ja siihen vaikuttaa moni tekijä. Koeporaus on var
	Maalämpöjärjestelmän arvioiduksi hinnaksi muodostuu yhteensä noin 79 400 € (alv 0 %). Tämä hinta ei sisällä maalämpöjärjestelmän asennuksen työn hintaa, lämpökanaalien tekoa ja mahdollisesti tar-vittavia lisävarusteita sekä nykyisen öljylämmityksen purkua. Lisäksi lämpöpumppuhankkeille on saa-tavilla Business Finlandin energiatukea 15 %, joten arvioitu maalämpöjärjestelmän hinta on noin 67 490 € (alv 0 %). (Business Finland Oy 2020) 
	Maalämpöjärjestelmän tarjouksia pyydettäessä tulee huomioida kohteen tarpeet ja haluttu lopputu-los. Tarjouksen voi hankkia avaimet käteen –periaatteella, jolloin tarjous kattaa laitteet, porauksen ja asennukset. Porauksen voi myös pyytää omana tarjouksena asiantuntevalta yritykseltä. Erillisillä tar-jouksilla voidaan mahdollisesti päästä halvempaan hintaan, mutta tapa vaatii tilaajalta enemmän pa-nostusta töiden yhteen sovittelussa. Tarjouspyynnössä on suositeltavaa olla tarjouksen hyväksymis-ehtona tarjoa
	Maalämpöjärjestelmän hankinnassa tulee huomioida myös nykyinen öljylämmitysjärjestelmä. Nykyi-nen järjestelmä voidaan todennäköisesti jättää varalämmönlähteeksi, jolloin lämmön tuotanto on mahdollista, jos maalämpöjärjestelmän toiminta keskeytyisi. Nykyisen järjestelmän jättäminen tar-koittaisi öljylämmityksen huoltokustannusten ja ylläpidon jatkumista. 
	4.5 Vesi-ilmalämpöpumppu 
	Laitevalmistajalta saadun mitoitusarvion mukaan paloaseman lämmitystehon tarve olisi 83,2 kW sekä lämmitysenergiantarve 235 200 kWh vuodessa, sisältäen käyttöveden, ja nykyinen öljylämmitys kuluttaisi 4 358 kWh vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun kooksi ehdotettiin 20 kW, joita tarvittaisiin neljä kappaletta. Lisäksi varaajiksi ehdotettiin 500 litran puskurivaraajaa ja 300 litran käyttövesiva-raajaa.  
	Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutukseksi on arvioitu 72 747 kWh vuodessa ja lämmi-tysenergian tuotanto on arvioitu olevan 208 536 kWh vuodessa. Energiansäästö näin ollen olisi 133 481 kWh vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun energianpeitto on arvioitu olevan noin 89 %, jolloin lo-
	put lämpöenergiasta, 26 664 kWh, tuotettaisiin nykyisellä öljykattilalla kulutushuippujen aikaan. Öl-jykattilan hyötysuhde on arvioitu olevan 80 %, joten lisäenergian tarve on todellisuudessa 33 330 kWh, joka vastaa noin 3 333 litraa öljyä.  
	Laitevalmistajan ehdottamista laitteista ei saatu suoraa hintaa tarjouksen muodossa. 20 kW:n ilma-vesilämpöpumpun hinta on noin 8 000 € (alv 0 %) ja lämpöpumppuja tarvitaan neljä kappaletta, 500 litran puskurivaraajan hinta on noin 1 200 € (alv 0 %) ja 300 litran lämminvesivaraajan hinta on noin 800 € (alv 0 %). Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä maksaa yhteensä noin 34 000 € (alv 0 %). Lämpö-pumppuhankkeille on saatavilla Business Finlandin energiatukea 15 %, joten arvioitu ilma-vesilämpö-pumppujärjestelmän h
	Hinta-arvio ei sisällä ilma-vesilämpöjärjestelmän asennuksen työn hintaa ja mahdollisesti tarvittavia lisävarusteita sekä nykyisen öljylämmityksen purkua. Tarjouksia pyydettäessä tulee huomioida koh-teen tarpeet ja haluttu lopputulos. Tarjouspyynnössä on suositeltavaa olla tarjouksen hyväksymiseh-tona tarjoajan käynti kohteessa, jolloin kohteen laajuus ja tarpeet selkeytyvät tarjoajalle. 
	4.6 Lämmitysjärjestelmien vertailu 
	Eri lämmitysjärjestelmien polttoainekustannuksia on vertailtu kuvassa 9. Arviossa hakelämmitys on polttoainekustannuksiltaan halvin. Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpun sähkön kulutukset ovat hinnoiltaan samaa luokkaa, mutta ilma-vesilämpöpumpulla ei pystytä tuottamaan kaikkea rakennuk-sen tarvitsemaa lämmitysenergiaa, vaan osa joudutaan tuottamaan lisäenergiana, joko öljyllä tai sähköllä. Kaikki järjestelmät ovat kuitenkin huomattavasti halvempia polttoainekustannuksiltaan kuin nykyinen öljylämmitys. 
	Kuvassa 8 polttoöljyn hinnaksi on arvioitu 1 €/litra (Tilastokeskus 2019a), sähkön hinnaksi 0,15 €/kWh sekä hakkeen hinnaksi 21,19 €/MWh. Lämpöpumppujen sähkönkulutukset ja ilma-vesilämpö-pumpun lisäenergian kulutus perustuvat saatuihin mitoituksiin. Maalämmön sähköenergian kulutuk-sena on käytetty mitoitusarvoa 72 420 kWh/a. Ilma-vesilämpöpumpussa on käytetty vastaavasti 72 747 kWh/a ja lisäenergian tarpeeseen kuluisi 3 333 litraa öljyä. Tarvittava hakkeen energiamäärä on arvioitu olevan 247 600 kWh/a. Nyk
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	Kolarin paloaseman lämmitysjärjestelmän muutoksen vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin on vertailtu kuvassa 10. Vertailussa lämpöpumppujen käyttämän sähkön CO2-päästökertoimena on käytetty 158 kg CO2/MWh (Motiva 2019). Maalämpöpumpun sähkönkulutuksen arviona on käytetty noin 72,4 MWh vuodessa. Ilma-vesilämpöpumpun sähkönkulutuksena on käytetty noin 72,7 MWh ja lisäener-gian-määrä on öljynä noin 33,3 MWh. Kevyen polttoöljyn päästökertoimena on käytetty 263 kg CO2/MWh (Tilastokeskus 2019b) ja nykyisen lämmitys
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	Vertailtaville lämmitysjärjestelmille on tehty elinkaarikustannusten laskenta (Kuva 11). Kustannusten laskennassa on huomioitu aikaisemmissa kappaleissa arvioidut laitekustannukset ja maalämmön po-rauskustannukset. Maalämmön hinta-arvio on noin 79 400 €, ilma-vesilämpöpumppujen hinta-arvio on noin 34 000 € (öljy varalämmityksenä) ja 47 200 € (sähkö varalämmityksenä) sekä hakelämmityk-sen hinta-arvio noin 75 000 €. Vuosittaiset huoltokustannukset on arvioitu olevan lämpöpumpuille 250 € ja hake- sekä öljylämm
	 
	Elinkaarikustannuksessa kaikki käytetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia sekä sisältävät muut maksut esim. sähkönsiirron ja polttoaineveron. Elinkaarikustannuksissa ei ole otettu huomioon järjestelmien asennuksen ja työn hintaa eikä mahdollisten lisävarusteiden hintoja. Työn ja asennuksen hintaa on vaikeaa arvioida, koska siihen vaikuttavat työtavat sekä työn laajuus. Laskelmat ovat suuntaa anta-via, koska tarkkoja hintoja sisältäviä tarjouksia ei pyydetty. Asennuksen ja työn hinnat nostavat ku-van 11 kuvaaj

	olisivat ilma-vesilämpöpumpulla (öljy) noin 2 vuotta, hakelämmityksellä noin 3 vuotta sekä maaläm-pöpumpulla noin 4 vuotta. 
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	Elinkaarikustannusten laskennassa vuosittaiset kustannukset on diskontattu nykyarvoon käyttämällä kaavaa 1, korkona käytetty 3 %. Polttoainekustannukset on myös diskontattu nykyarvoon sekä polt-toaineiden hinnan nousu on otettu huomioon kaavalla 2. Polttoaineiden hinnan nousu on arvioitu vuosittain olevan 4,6 %. 
	𝐾𝑁=∑(𝐾𝑖×1/(1+𝑟)𝑖    (1) 
	missä 
	KN = kustannuksen nykyarvo (€) 
	Ki = kustannus vuonna i (€) 
	r = valittu korkokanta (%) 
	i = vuosi, jona kustannus toteutuu (vuosi) 
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	i = diskonttauskorkokanta (%) 
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	5. Yhteenveto 
	Kolarin kunnan pilottiselvityksen tuloksena voidaan todeta, että aluelämpölaitos ja -verkon rakenta-minen eivät ole kannattavia ratkaisuja alueen kehittämiseksi. Teollisuusalueen kiinteistöistä vain pieni osa oli kiinnostunut aluelämmön mahdollisuuksista, lisäksi monet olivat tehneet jo omia kiin-teistökohtaisia ratkaisuja. Kiinnostuneet ja potentiaaliset kohteet olivat alueen suurimpia kohteita, joten kiinteistökohtaiset ratkaisut yhteistyössä toteutettuna voisivat tarjota mahdollisuuksia myös lämpöyrittäj
	Selvityksessä tarkasteltiin myös Kolarin paloaseman kiinteistökohtaista lämmitysratkaisua. Paloase-man öljykattila on melko uusi, joten investoinnilla ei tästä syystä ole vielä kiire. Toisaalta, yhteiskun-nassa kannustetaan vähähiilisyyteen ja investointeihin on saatavilla myös tukea. Tässä selvityksessä vertailtiin biopolttoaineella toimivaa lämpökonttia, maalämpöjärjestelmää sekä vesi-ilmalämpö-pumppujärjestelmää suhteessa nykyiseen öljylämmitykseen. Kaikki ovat hyviä vaihtoehtoja ja lopulli-seen ratkaisu
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