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Lämmöntuotantosopimus  
1. Sopimuksen osapuolet 

 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  
 (josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä JAMK) 

 Rahkolan Energiaosuuskunta 
 (josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä Rahkolan Energiaosuuskunta) 

2. Sopimuksen tarkoitus 

Tämä sopimus koskee lämmöntuotantoa Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n omistamalta 

biolämpökeskukselta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin toimitiloihin 

(Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala, Saarijärvi)  

3. Polttoaineen laatu  

Toimitettavien polttoainelajien raaka-aineena käytetään puupohjaisia polttoaineita, kuten pel-

lettiä, karsittua rankaa ja pienkokopuuta. Muiden raaka-aineiden käytöstä on sovittava erik-

seen. Polttoaineen tulee olla pääsääntöisesti kosteudeltaan alle 45 % (90 % vuositoimitus-

määrästä). Polttoaine ei saa sisältää ympäristölle haitallisessa määrin homepölyä.  

4. Lämpöenergian mittaus ja laskuttaminen 

Biolämpökeskuksella tuotettu lämpöenergia mitataan lämpömäärämittarilla. Rahkolan Ener-

giaosuuskunta lukee mittarin kuukauden ensimmäisenä päivänä ja laskuttaa JAMKia tuotetus-

ta lämmöstä kerran kuukaudessa. Mikäli tuotettu lämpömäärä jää pieneksi, voi Rahkolan 

Energiaosuuskunta halutessaan siirtää laskutuksen seuraavan kuukauden laskutuserän yh-

teyteen. Maksuaika on 14 vuorokautta. 

Havaituista mittauslaitteiden häiriöistä ja vaurioista Rahkolan Energiaosuuskunnan tulee il-

moittaa välittömästi JAMKille. Mittalaitteet ovat rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja 

yleisen käytännön mukaiset. Mittarin katsotaan toimivan oikein, mikäli virhe osoittautuu pie-

nemmäksi kuin +/- 5 %. Jamk suorittaa Rahkolan Energiaosuuskunnan vaatimuksesta mittarin 

tarkistuksen. Jamk suorittaa tarkistuskustannukset, mikäli virhe on em. rajaa suurempi. Mikäli 

virhe osoittautuu pienemmäksi, tarkistuskustannukset veloitetaan Rahkolan Energiaosuus-

kunnalta. 

Jos mittarin havaitaan osoittaneen suurempaa kuin +/- 5 %:n virhenäyttämää, otetaan tämä 

huomioon laskutuksessa. Hyvityksen tai lisäveloituksen perusteena ovat tällöin mittarin tarkis-
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tustulokset, kuluttajan aikaisemmat ja myöhemmät kulutusarviot ym. tiedot. Laskutus korja-

taan siltä ajalta, jolle virheen vaikutus ulottuu, kuitenkin enintään kuudelta kuukaudelta ennen 

virheen paljastumista.  

5. Biolämpökeskuksen käyttö ja lämmön toimittaminen 

Koska biolämpökeskus sijaitsee lähellä julkisia koulutus- ja toimistotiloja, sen käytössä pyri-

tään hyvään palamiseen ja mahdollisimman vähäisiin savukaasupäästöihin.  

Rahkolan Energiaosuuskunta vastaa kokonaisuudessaan biolämpökeskuksen ja öljypolttimen 

käytöstä, huolloista (mm. kattilan nuohous, palopään puhdistus, tukosten poisto ja tuhkasäili-

ön tyhjennys) ja polttoainetoimituksista sekä siitä, että lämpökeskus pysyy kunnoltaan ja siis-

teydeltään koulutus- ja T&K – käytön vaatimukset täyttävällä tasolla. JAMK voi hyödyntää 

biolämpökeskusta koulutus- ja T&K-toiminnassa. JAMK vastaa tällöin omasta toiminnasta 

aiheutuneiden epäpuhtauksien siivoamisesta.  

Rahkolan Energiaosuuskunta ottaa vastaan biolämpökeskuksen vikahälytykset ja tekee vika-

hälytyksen edellyttämät toimenpiteet. Rahkolan Energiaosuuskunta ei saa tehdä biolämpö-

keskuksen laitteistoon muutoksia ilman JAMK:lta saatua lupaa.  

 

JAMK vastaa biolämpökeskuksen laitteiston korjauskustannuksista sekä - materiaaleista ja 

savupiipun nuohouttamisesta. Mikäli laitteiston rikkoutuminen on johtunut laitteiston käyttäjien 

huolimattomuudesta, on vastuu korjauskustannuksista laitteiston käyttäjällä. 

 

JAMK voi johtaa lämpölaitokselta lämpöä myös Luonnonvarainstituutin kiinteistössä olevan 

kattilatestauslaboratorion tarpeisiin. Testauslaboratorion tuottama tai kuumavesisäiliöön va-

rastoitu energia voidaan palauttaa myös kiinteistön energiaksi. Säiliöstä luovutettava energia 

palautetaan kiinteistön lämmönjakoverkostoon ja kierrätetään lämpölaitoksen kautta (lämmite-

tään kattilan paluuveden lämpötilaa). 

 

Lämpökeskuksen yhteyteen on asennettu hakekuivuri, jolle on oma energiamittari. Mikäli  

Jamk käyttää kuivaukseen Rahkolan Energiaosuuskunnan tuottamaa lämpöä, maksaa Jamk 

siitä saman hinnan kuin toimitiloihin tuotetusta lämmöstä. Rahkolan Energiaosuuskunnalla on 

mahdollisuus käyttää kuivuria lämpölaitoksella käytettävän hakkeen kuivaukseen. Käytöstä on 

kuitenkin sovittava aina etukäteen JAMKin kanssa. Rahkolan Energiaosuuskunta maksaa 

kuivauksessa käytetystä sähköstä ja laitteiston käytöstä erillisen käyttökorvauksen 50 €/vrk 

(alv 0 %).  
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6. Lämmityskausi 

 

Lämmityskausi alkaa vuosittain 1.9. ja päättyy 31.5. Lämmityskaudella käytetään lämmöntuo-

tannossa kiinteää biopolttoainetta. Häiriötilanteissa käytetään varalämmitysjärjestelmänä öljy-

poltinta ja -kattilaa. 

 

Kesäkaudella (1.6.-31.8.) pääasiallinen polttoaine on lämmitysöljy. Jamk ja Rahkolan Ener-

giaosuuskunta voivat myös tarvittaessa määrittää yhdessä poikkeavat lämmityskauden alka-

mis- ja päättymisajankohdat. 

 

7. Lämmöntoimituksen keskeyttäminen 

 

Biolämpökeskuksen ensisijainen käyttötarkoitus on lämmöntuotanto. Rahkolan Energiaosuus-

kunnalla on velvollisuus keskeyttää lämmöntoimitus, jos se on välttämätöntä biolämpökeskuk-

sen koulutus- tai T&K -käytön takia. Rahkolan Energiaosuuskunnalla on oikeus keskeyttää 

lämmöntoimitus, jos se on välttämätöntä lämpökeskuksessa tai putkiverkossa olevan korjaus-, 

tarkastus-, muutos- tai laajennustöiden tai muun välttämättömän syyn vuoksi.  

 

Biolämpökeskus on ensisijainen lämmönlähde JAMK:n verkostossa. Lämmitysjärjestelmään 

on kytketty erillinen öljykattila, joka käynnistyy automaattisesti kiinteän polttoaineen lämmitys-

järjestelmässä mahdollisesti tapahtuvan häiriön jälkeen. Lämmöntoimituksen keskeytyksistä 

ja rajoituksista Rahkolan Energiaosuuskunta on velvollinen ilmoittamaan JAMK:lle ennakolta 

aina, kun se on mahdollista. JAMK on velvollinen ilmoittamaan Rahkolan Energiaosuuskun-

nalle biolämpökeskuksen koulutus- ja T&K -käytöstä ennakolta aina, kun se on mahdollista.  

 

Ylivoimainen este (force majeure) tai muu syy, johon Rahkolan Energiaosuuskunta ei voi vai-

kuttaa, vapauttaa Rahkolan Energiaosuuskunnan lämmöntoimituksesta niin kauan ja siinä 

määrin, kuin tämän velvollisuuden täyttäminen on mahdotonta tai johtaa kohtuuttomuuksiin. 

 

8. Piha-alueen hoito  

Jamk vastaa piha-alueen hoidosta. Lämpölaitoksen piha-alueen lumityöt tekee Jamkin kiin-

teistöhuollosta vastaava urakoitsija muun piha-alueen kunnossapidon yhteydessä.  

 

Rahkolan Energiaosuuskunta vastaa piha-alueen siisteydestä siltä osin, kun se liittyy lämmön-

tuotantoon (esim. poistaa hakekuormista mahdollisesti karisseet hakkeet).  
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9. Sähköenergian käyttö 

Jamk toimittaa lämpölaitoksen tarvitseman sähköenergian. Jamk ei ole asentanut laitokselle 

erillistä sähkömittaria, vaan omakäyttösähkön kulutuksena käytetään hakelämpökeskuksen 

tunnuslukua 19 kWh/tuotettu netto-MWh lämpöä. Rahkolan Energiaosuuskunta vähentää 

lämmön myyntihinnasta käyttämänsä sähkön hinnan osuuden laskutuksen yhteydessä.  

 
 

10. Lämmön hinnan määräytyminen 

 

10.1. Lämmityskaudella 

 

Lämmön tuotantohinta on XX €/MWh (sis. alv). Seuraava hinnantarkistus tehdään elokuussa 

2013, jonka jälkeen vuosittain samaan aikaan. Uusi tarkistettu hinta astuu voimaan 1.8 ja on 

voimassa vuoden. Lämmön hinta sidotaan 50 % osuudella polttohakkeen tilastohintaan ja 50 

% osuudella elinkustannusindeksiin.  

 
Polttohakkeen tilastohinta: 

Pienten laitosten puupolttoaineiden hinnat Suomessa, €/MWh (alv. 0). Tarkistus tehdään nel-

jän viimeisimmän saatavilla olevan vuosineljänneksen hintojen keskiarvon mukaan. 

http://www.puunhinta.fi/tilastot.htm?graph=fi-small-main 

Mikäli edellä mainittu, Pöyry Oy:n julkaisema tilastointi jostain syystä päättyy sopimuskaudel-

la, siirrytään käyttämään tilastokeskuksen aineistoa; 

http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_ehi_tau_102_fi&ti=Kotimaisten+polttoaineiden

+k%E4ytt%E4j%E4hinnat+l%E4mm%F6ntuotannossa+%28ei+sis%2E+alv%3Aa%29&path=..

/Database/StatFin/ene/ehi/&lang=3&multilang=fi 

 

Elinkustannusindeksi: 
Elinkustannusindeksitaulukko, 1951:10=100: 

http://www.stat.fi/til/khi/2011/11/khi_2011_11_2011-12-14_tau_002_fi.html 

Tarkistus tehdään viimeisimmän julkaistun ja sitä edeltävien 11 kuukauden indeksien keskiar-

von mukaan.  

 
Lämmön hinnan tarkistuksessa käytetään kaavaa: 
B = A * (C / D * 0,5 + E / F * 0,5) 

 
A = lämmön myyntihinta alkutilanteessa, [€/MWh] 
B = lämmön myyntihinta tarkistuksen jälkeen, [€/MWh] 
C = polttohakkeen tilastohinta tarkistuksen jälkeen, [€/MWh] 
D = polttohakkeen tilastohinta alkutilanteessa, [€/MWh] 
E = elinkustannusindeksi tarkistuksen jälkeen  
F = elinkustannusindeksi alkutilanteessa 
 

 
 

http://www.puunhinta.fi/tilastot.htm?graph=fi-small-main
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_ehi_tau_102_fi&ti=Kotimaisten+polttoaineiden+k%E4ytt%E4j%E4hinnat+l%E4mm%F6ntuotannossa+%28ei+sis%2E+alv%3Aa%29&path=../Database/StatFin/ene/ehi/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_ehi_tau_102_fi&ti=Kotimaisten+polttoaineiden+k%E4ytt%E4j%E4hinnat+l%E4mm%F6ntuotannossa+%28ei+sis%2E+alv%3Aa%29&path=../Database/StatFin/ene/ehi/&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=020_ehi_tau_102_fi&ti=Kotimaisten+polttoaineiden+k%E4ytt%E4j%E4hinnat+l%E4mm%F6ntuotannossa+%28ei+sis%2E+alv%3Aa%29&path=../Database/StatFin/ene/ehi/&lang=3&multilang=fi
http://www.stat.fi/til/khi/2011/11/khi_2011_11_2011-12-14_tau_002_fi.html
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Lämmön myyntihinnasta vähennetään käytetyn sähkön hinnan osuus G (€) 

H = Lämpömäärämittarista luettu tuotetun lämmön määrä laskutusjaksolla (MWh) 

K = Sähkön yksikköhinta snt/kWh 

 

G = (H * 19 * K) / 100 

 

Sähkön hintana käytetään sopimuksen tekohetkellä Energiamarkkinaviraston tilastohintaa: 

Tyyppikäyttäjä L1: Pientalo, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi. 

http://www.energiamarkkinavirasto.fi/data.asp?articleid=2762&pgid=67 Seuraava sähkön 

hinnantarkistus tehdään elokuussa 2013, jonka jälkeen vuosittain samaan aikaan. Uusi tarkis-

tettu hinta astuu voimaan 1.8 ja on voimassa vuoden. Sähkön hinnan muutos määritetään 

niiden viimeisten kahdentoista kuukauden kokonaistilastohintojen keskiarvona, jotka määri-

tyshetkellä ovat em. Energiamarkkinaviraston taulukosta käytettävissä.  

 

Sopimuksen tekohetkellä öljysäiliössä oleva öljyn määrä on todennettu ja merkitty säiliöön. 

Lämmityskauden päättyessä todennetaan kuinka paljon Rahkolan Energiaosuuskunta on 

öljyä käyttänyt. Rahkolan Energiaosuuskunta hyvittää lämpölaskutuksessa käyttämänsä öljyn 

päivän hinnan mukaisesti. 

 

10.2. Kesäkaudella 

 

Kesäaikaisesta öljyllä tapahtuvasta lämmöntuotannosta maksetaan erillinen korvaus 150 €/kk 

(sis. alv.). Jamk vastaa tarvittavan öljyn hankinnasta. 

 

11. Vastuu vahingoista 

 

Rahkolan Energiaosuuskunta vastaa laadultaan tai toimitustavaltaan sopimuksenvastaisen 

polttoaineen toimittamisesta Jamkille aiheutuvista välittömistä vahingoista. Rahkolan Energia-

osuuskunta vastaa työntekijän tai kuljetuksen suorittajan ostajalle tahallisesti tai huolimatto-

muudella aiheuttaman välittömän vahingon siitä osasta, jota vakuutukset ja/tai lakiin perustu-

va korvausvelvollisuus ei kata. Rahkolan Energiaosuuskunta huolehtii siitä, että sillä on vahin-

kojen varalta voimassa oleva vakuutus.  

 

Osapuolet eivät ole tämän sopimuksen perusteella vastuussa toisilleen aiheuttamista välillisis-

tä vahingoista missään tilanteessa. Mikäli vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudes-

ta, on vahingonkorvausvelvollisuus kaikilta osiltaan Rahkolan Energiaosuuskunnan vastuulla. 

 

http://www.energiamarkkinavirasto.fi/data.asp?articleid=2762&pgid=67
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12. Sopimuksen voimaan astuminen ja voimassaolo 

 
Tämä sopimus sitoo osapuolia heti, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. Sopimus on 

voimassa 31.5.2017 saakka, ellei sitä jommankumman osapuolen taholta kirjallisesti irtisano-

ta. Irtisanomisaika on yksi vuosi irtisanomisen toimittamisesta.  

 

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Riitaisuudet, joita ei voida ratkaista sopijapuolten kesken neuvottelemalla, ratkaistaan Keski-

Suomen käräjäoikeudessa. 

 

14. Sopimuksen siirtäminen 

Tämä sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ainoastaan kummankin sopimuspuo-

len kirjallisella suostumuksella.  

 

15. Sopimuskappaleet 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijaosapuolelle. 

 

 

16. Allekirjoitukset    Jyväskylässä  ____ / ____ 2012 

      

 

______________________       _______________________       

Hallituksen puheenjohtaja    Toimitusjohtaja 

NN              NN 

Rahkolan Energiaosuuskunta    Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
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