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 Lämpöyrittäjyydeksi kutsutaan palvelua, jossa 
kiinteistöjen tai aluelämpölaitosten lämmöntuotantoa 
hoitaa ulkopuolinen yrittäjä tai näiden muodostama 
yhteenliittymä kuten osuuskunta tai osakeyhtiö.  

 Energiayrittäjyys voi olla lämmön, sähkön, kylmän, 
biokaasun tai näiden yhdistelmien toimittaminen 
loppukäyttäjälle. 

Mitä on energiayrittäjyys 



 Yrittäjyyden eri muotoja voivat olla myös toiminnan 
eri vaiheet, kuten raaka-aineen toimittaminen, 
energialaitoksen hoitaminen, tai kokonaistoimitus 
energian muodossa. 

 Toiminta perustuu pitkäaikaiseen sopimukseen 

 Tuotantolaitoksen ja siirtoverkot voi omistaa yrittäjä 
tai palvelun tilaaja 

 

Mitä on energiayrittäjyys 



  -energiaa käyttävät kohteet 

   kuntakeskukset, myös entiset 

   teollisuuskiinteistöt 

   haja-asutusalueen kunnalliset   
                kohteet 

   kasvihuoneet 

   suuret eläinyksiköt  

                          seurakuntien kiinteistöt 

                          kesäasunnot  

 

 

Maaseudun mahdollisuudet 



 -energiaraaka-aineet  

  energiapuu 

  hakkuutähde 

  kannot 

  pelletit, briketit 

Maaseudun mahdollisuudet 



  biomassat 

  peltoviherbiomassa 

  karjanlanta 

  jätelietteet 

  biohajoavat jätevirrat 

           viljelemättömät biomassat 

  turve 

  kierrätyspolttoaineet 

Maaseudun mahdollisuudet 



  öljyä sisältävät raaka-aineet 

  öljykasvit 

  teurasjätteet 

  kalat 

Maaseudun mahdollisuudet 



 muut energialähteet 

  maalämpö 

  aurinko 

  tuulivoima 

  vesivoima 

  muu tuotetun lämmön hukkalämpö 

  pyrolyysi /biohiilen tuotanto 

 

Maaseudun mahdollisuudet 



 Energiaa tuottavat ja energiayrittäjyyteen soveltuvat 
laitokset  

 Metsäbiolaitokset 

 Biokaasulaitokset 

 Pyrolysilaitokset  

 Biodieselin valmistus 

 Tuulivoimalat 

 Vesivoimalat 

 

Maaseudun mahdollisuudet 



 Aurinkokeräimet 

 Maalämmön talteenottolaitokset 

 Vesivoima 

 Muu tuotetun lämmön hukkalämpö ORC 

 Fossiilisten energiamuotojen käyttö 

 

Maaseudun mahdollisuudet 



http://www.tem.fi/index.phtml?s=2481 



Energian hinta Energian hinta 



. 







 Tietoa ja neuvontaa löytyy runsaasti 

 Luotettavan puolueettoman tiedon etsintään saa apua  

Esimerkkejä on runsaasti 

     Paras tieto löytyy toimivilta yrittäjiltä 

Omatoimisuus lisää kannattavuutta 

    Oma osallistuminen rakennusvaiheeseen takaa osaamisen 

Kaikkea ei pidä tehdä itse  

Varmista selusta 

Mahdollisuus sittenkin 



 Lupa asiat kuntoon 

 Sopimukset huolellisesti ja asiantuntijoiden tekeminä 

 Rahoitukseen myös toimintavaraus  

 Suunnitelma B, mikäli jokin asia ei toimi esim. 
varavoimalaite, varakattila, biomassalle 
vaihtoehtoinen syöte, raaka-aineelle varatoimittaja, 
laitoksen tunteva varamies.  

 Laitteiden/ laitoksen jälkimarkkinointimahdollisuus 

Entä jos 


