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Lähtötilanne

•Ainiovaaran kiinteistöillä (kunnan tytäryhtiö) on Eemelintiellä, Mäkeläntiellä ja 

Karetiellä öljylämmitystä, ilma-vesi lämpöpumpulla tuettua öljylämmitystä ja suoraa 

sähkölämmitystä käyttäviä rivitaloyhtiöitä.

•Alkkulan Aluelämmöllä (kunnan tytäryhtiö) on kaukolämpölaitos investoinnin myötä 

käytöstä poistettu hakelämpökeskus Nuotiorannalla.

•Yksi mahdollinen skenaario olisi siirtää lämpökeskus rivitaloalueelle ja tuottaa 

hakkeella lämpöä rivitaloille.



Rivitalot

Kohde Lämmitysmuoto Energiankulutus Pinta-ala (m2/m3) Asuntomäärä

Eemelintie 1 Öljy 8 850 litraa 384 / 960 6 kpl

Eemelintie 2 Öljy 15 300 litraa 568 / 1420 12 kpl

Eemelintie 5-7 Öljy 17 800 litraa 645 / 1613

Mäkeläntie 8 - 14 Öljy + VILP 11 500 litraa + 20 MWh 480  / 1200 17 kpl

= 55 000 l, 550 MWh 2077 / 5193

Optiot

Karetie 4 Sähkö 591 / 1478

Eemelintie 4 Sähkö 408 / 1020



Rivitalot

Mäkeläntie 8-14

Eemelintie 2

Karetie 4 (sähkö)

Eemelintie 4 (sähkö)

Eemelintie 5-7

Eemelintie 1



Energialaskentaa

•Neljän kohteen yhteenlaskettu öljynkulutus on noin 55 000 litraa ja energiankulutus näin 

ollen noin 550 MWh vuodessa

•Bioenergianeuvoja –sivujen perusteella huipputeho voidaan määrittää seuraavasti: 
http://www.bioenergianeuvoja.fi/biolampolaitos/energian-kulutus-ja-tehon-tarve/

› Öljynkulutuksen perusteella: Öljynkulutus / 250 → 55 000l / 250 = 220 kW

•Voidaan arvioida, että kohteiden yhteenlaskettu huipputehontarve olisi noin 200-250 kW

› Lisäksi täytyy huomioida mm. lämpöhäviöt aluelämpöverkostossa

http://www.bioenergianeuvoja.fi/biolampolaitos/energian-kulutus-ja-tehon-tarve/


Lämpölaitos 

•Hakekattilan teho 700 kW, 

varalla 1 MW öljykattila

•Laitoksella tuotettu 15 000 MWh

•Lämpölaitoksen  koko 9,1m x 

11,8m

•Hakesiilo

› koko xx m3

› Hakesiilojen katot 

sähköavauksella



Energialaskentaa 2

•Neljän kohteen yhteenlaskettu öljynkulutus on noin 55 000 litraa ja energiankulutus näin 

ollen noin 550 MWh vuodessa

› Öljynkulutukseen perustuvat lämmityskustannukset 55 000 litraa x 1,7 €/litra = 93 500 € vuodessa

•Tarvittava hakemäärä ja hinta-arvio

› 1 MWh haketta on 1,25 irtokuutiometriä haketta

› Haketta tarvitaan noin 690 i-m³ vuodessa

› Hakkeen hinta-arvio n. 30 €/MWh (alv 24 %)

› Polttoainekustannukset olisivat noin 20 700 € vuodessa (alv 24 %)



Skenaario 1



Mahdollinen 

aluelämpö
•Lämpölaitoksen sijoituspaikka 

Mustakalliontien varressa 

kunnan maalla

› vaihtoehdot 1 ja 2

•Verkoston pituus noin 700 m

› 4 käyttöpistettä

› Optiot 2 sähkölämmitteiselle 

rivitaloyhtiölle

1
2

Optio



Energialaskentaa 3

•Aluelämpöverkon rakentaminen (700m , DN 65)

› Verkoston rakentamiskustannukset ovat vuoden 2018 Energiateollisuuden julkaisun 

keskiarvokustannusten mukaan kaksiputkiselle DN65 putkelle noin 184 €/m (alv 0). Tämä tarkoittaisi 

0,7 km verkoston rakentamiskustannuksena noin 129 000 € (alv 0). (Kunnan arvio kustannuksista olisi 

noin -50% keskiarvohinnoista, toteutuneiden hankkeiden perusteella.)

•Aluelämpöverkossa syntyy lämpöhäviöitä. 

› Energiateollisuus ry:n mukaan kaukolämpöverkkojen lämpöhäviöt ovat noin luokkaa 10 % eli tässä 

tapauksessa noin 55 MWh. 

› Bioenergianeuvoja -sivuston mukaan tehohäviöt lämpökanaalissa ovat luokkaa 15-30 W/m eli tässä 

tarkastelussa noin 10-20 kW. (Energiateollisuus, 2018, Bioenergianeuvoja, 2020)



Muuta huomioitavaa



•Rakentamattomat tontit

› Esim. Eemelintie 3 ja 6

•Olemassa olevat sähkölämmitteiset rivitalot

› Karetie 4 ja Eemelintie 4

› Lisäksi etäämmällä muita

•Omakotitalot

› Lähialueilla omakotitaloja, joiden kiinnostuksesta ei tarkempaa tietoa

Aluelämpöverkon laajennettavuus 



•Kunnassa voisi olla kiinnostuneita 

toimijoita lämpöyrittäjyyteen 

tällaisessa kohteessa.

•Lämpöyrittäjyystoiminta on 

paikallista uusiutuvan energian 

tuottamista, jossa yrittäjä tai 

yritys myy käyttäjälle lämpöä 

sovittuun hintaan. Yleensä 

polttoaineena on yrittäjän 

omista metsistä tai lähiseudulta 

hankittu puu

Lämpöyrittäjyys



•Rivitaloissa tällä hetkellä käytettävä polttoöljy tuottaa merkittävät 

hiilidioksidipäästöt

•Vaihtoehtona olisi tuottaa lämmitysenergia uusiutuvalla metsähakkeella 

aluelämpölaitoksessa, jolloin päästöt olisivat 0.

•Öljyn päästöt: 55 000 litraa → 550 MWh * 263 Kg CO2/MWh = 145 tCO2 ekv

Päästölaskenta



Jatkotarkastelut



•Kunta voi valita palveluntoteuttajan puitejärjestelyyn valikoiduilta konsulteilta. 

› Lapin liitto tekee sopimuksen hankinnasta palveluntuottajan kanssa ja maksaa 

palvelun, max 5 000 €/kunta. 

› Kunta maksaa palvelusta vain 10 % omarahoitusosuuden Lapin liitolle.

•Palvelupaketti 4. Faktat kuntoon

› Esiselvitys ilmastotekojen taustaksi tai suunnitelma konkreettisesta ratkaisusta 

päätöksentekoa varten

› Selvityksessä pureudutaan hankkeen kannattavuuslaskentaan ja toteutettavuuteen

Lapin Liiton tukema selvitystyö

Jatkotarkastelu käynnissä


