
 

Uusiutuvista energiaa -hanke 
Lämpöyrittäjyyden kehityskysely 2020 
 

TTS Työtehoseura ylläpitää tietokantaa suomalaisista lämpöyrittäjistä, josta löytyy vuoden 2020 päivityksen 
jälkeen noin 300 lämpöyrittäjää. Yritysten tietoja päivitetään vuosittain sadan yrityksen kohdalta. 
Uusiutuvista energiaa -hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja sen tavoitteena on edistää 
uusiutuvien energianlähteiden käyttöä (metsäpainotteisesti) Suomessa. Osana hanketta toteutettiin 
kehityskysely lämpöyrittäjille investointisuunnitelmista sekä polttoaineiden varastoinnin aikaisesta 
energiahävikistä. Tarve hävikin vähentämiselle nousi esille hankkeen vuonna 2019 järjestämässä 
Bioenergia-alan pyöreä pöytä -tapahtumassa, jossa keskusteltiin alan haasteista.  

 

Kysely toteutettiin lämpöyrittäjärekisterin päivityksen yhteydessä puhelinhaastatteluna. Kyselyyn 
osallistuminen oli vapaaehtoista ja sadasta päivitetystä yrityksestä kyselyyn saatiin vastauksia 54 
yrityksestä.   Haastattelun kysymykset sekä koonti vastauksista on esitettynä alla. 

 

 

Onko teillä investointisuunnitelmia tulevan kolmen vuoden aikana? 
 

 

Kaavio 1.  Kysymykseen vastanneista (53) yrityksestä kahdellakymmenellä oli investointisuunnitelmia. 

Investoinnit liittyivät enimmäkseen kattiloiden uusimiseen tai päivittämiseen isommiksi, sekä 
kaukolämpöverkon laajentamiseen. Kahdella yrityksellä oli suunnitelmissa kokonaan uusi laitosinvestointi. 
Yksittäiset maininnat tulivat myös varastorakennusten ja haketuskaluston uusimisesta.   
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Syntyykö teillä hävikkiä polttoaineen varastoinnissa (siitä hetkestä, kun puu kaadetaan-> 
siihen hetkeen, kun se poltetaan kattilassa)? 
 

 

Kaavio 2. Kysymykseen vastanneista (52) yrityksistä 27 koki, että varastoinnin aikana syntyy jonkin verran 
hävikkiä.  

 

Yleisimmin vastauksissa nousi esille, että hävikkiä syntyy, mikäli energiapuupinot ja hakkuutähteet 
varastoidaan ylivuotiseksi ja peittäminen tehdään vaillinaisesti. Arviot hävikin määristä vaihtelivat 
muutamista prosenteista aina kahteenkymmeneen prosenttiin. Osa yrityksistä mainitsi myös, että 
polttoainetta oli hankittu liikaa edellisvuosien leutoihin talviin nähden. Vastauksissa kävi myös ilmi, että osa 
yrityksistä ei tunnistanut varastoinnin aikaista energiahävikkiä, mikä aiheutti osaltaan myös haasteita 
keskusteluissa annettujen vastausten tulkintaan. Esimerkiksi osassa yrityksistä, jotka vastasivat, ettei 
hävikkiä synny, saattoivat varastointiajat olla useampia vuosia. 

 

 

Oletteko tehneet toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi? 
 

Vastauksista (52) nousi selkeästi esille, että varastoinnissa tärkeintä on saada polttoaine kuivumaan ja 
pysymään kuivana. Tähän toimenpiteinä mainittiin energiapuupinojen peittäminen sekä varastointi 
mahdollisimman isoissa pinoissa aurinkoisilla ja tuulisilla paikoilla. Osalla yrityksistä oli käytössä 
terminaaleja, joihin koottiin pienempiä eriä ja energiapuuta säilytettiin myös lämpölaitoksilla. Usein pinot 
varastoitiin kuitenkin metsäteiden varsilla.  

Haketuksesta mainittiin, että se tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan kuivan sään aikaan ja kuiva hake 
peittää tai varastoida katoksissa tai sisätiloissa.  

Kiertoajasta mainittiin, että talvella ja keväällä kaadetut puut pyritään kesän kuivumisen jälkeen 
polttamaan pääsääntöisesti seuraavalla lämmityskaudella ja ylivuotisista vanhimmat erät ensimmäisinä.  
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Mitkä asiat näkisitte tärkeimpänä polttoaineen hävikin minimoinnissa? 

 

Vastanneet yritykset (50) kokivat tärkeimpänä onnistuneen varastoinnin. Onnistuneen varastoinnin 
edellytykseksi mainittiin seuraavia asioita: Energiapuun varastopinojen tulee olla mahdollisimman korkeat 
ja paras sijoitus on avoimella ja tuulisella paikalla, mihin aurinko pääsee paistamaan. Ilman tulee päästä 
kiertämään pinoissa hyvin ja vesi ei saa jäädä seisomaan pinojen pohjille. Pinot tulee peittää kunnolla ja 
aluspuut ovat tärkeät. Hakkeen säilytyksestä mainittiin ilmava varastointi kovalla alustalla sekä kuivuuden 
varmistaminen peittämällä tai varastorakennuksia ja katoksia hyödyntäen.  Lähes kaikki yrityksistä 
mainitsivat yhden tai useamman edellä mainituista toimenpiteistä ja myös varastojen nopeaa kiertoa 
pidettiin tärkeänä. 

 

 

 


