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Lämpöyritysten arvoverkot ja 
taloudellinen suorituskyky

Lämpöyritykset suosivat 
polttoaineenaan karsitusta 
rangasta valmistettua haket-
ta. Kuva: Jukka Korri

Lämpöyritykset ovat maaseudulla toimivia pienyrityksiä, joiden päätuote on uu-
siutuvista raaka-ainelähteistä tuotettu lämpöenergia. Lämpöyrityksillä on erilaisia 
toimintamalleja, ja niitä tarkastellaan tässä tiedotteessa arvoketjuanalyysin avulla. 
Lämpöyrittäjyydestä on muodostumassa monen yrittäjän päätoimiala. Kuitenkin 
työntekijöiden määrällä katsottuna lämpöyritykset ovat erittäin pieniä. Yritykset 
työllistävät keskimäärin yhden henkilön. Kunnat ovat edelleen lämpöyrittäjien tärkein 
asiakasryhmä, mutta yksityisten asiakkaiden määrä on voimakkaasti lisääntynyt viime 
vuosina. Kasvumahdollisuuksia on alalla sekä olemassa olevien yritysten laajentumisen 
että uusien yritysten perustamisen kautta (Backman & Vuorio 2013 ).

Jukka Korri ja Arto Kettunen, TTS
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Maaseudun kehittämisohjelmassa toteu-
tetussa USVA-hankkeessa luotiin laajan 
selvitystyön pohjalta uusiutuvan energian 
kansallinen kehittämissuunnitelma. Suun-
nitelmassa EU:n, kansallisen ja alueellisen 
tason strategiat on yhdistetty elinkeinoelä-
män ja kuluttajien tarpeisiin. Kehittämis-
suunnitelmassa kuvataan toimenpiteitä, joi-
ta toteuttamalla päästään kohti uusiutuvan 
energian käytön tavoitteita. Toimenpiteet 
kohdistuvat uusiutuvan energian arvoverk-
kojen ja alueellisten innovaatioympäristöjen 
tukemiseen. (www.usvahanke.fi )

Tiedotteessa esitetään kolmen lämpöyri-
tyksen kuvaukset ja niiden tilinpäätösana-
lyysit. Yrityskuvaukset perustuvat USVA-
hankkeessa vuoden vaihteessa 2013–2014 
tehtyihin haastatteluihin. Haastatelluista 22 
yrityksestä valittiin kolme toimintamalleil-
taan toisistaan poikkeavaa lämpöyritystä. 
Tilinpäätöstiedot ja niihin perustuvat tilin-
päätösanalyysit hankittiin Suomen Asia-
kastieto Oy:stä. Työn tavoitteena oli kuvata 
lämpöyritysten toimintamalleja ja arvoverk-
koja sekä niiden taloudellista suorituskykyä.

JOHDANTO
Työtehoseurassa on kerätty vuodesta 1992 
tietoja pienistä lämpölaitoksista, joita hoi-
tavat lämpöyrittäjät. Yrittäjien hoitamien 
lämpölaitosten lukumäärä oli vuoden 1992 
lopussa kolme. Vuoden 2014 lopussa Suo-
messa oli toiminnassa 541 lämpöyrittäjien 
hoitamaa lämpölaitosta. Niiden käyttämä 
vuotuinen metsähakkeen määrä oli noin 
1,4 miljoonaa irtokuutiometriä (noin 10 % 
Suomen metsähakkeen käytöstä 2014). Tä-
män lisäksi lämpöyritykset käyttivät muita 
puupolttoaineita ja polttoturvetta yhteensä 
noin 200 000 irtokuutiometriä. Lämpöyritys-
ten kokonaisliikevaihto oli 50–70 M€. Läm-
pölaitosten koko on kasvanut noin 100–200 
kW:sta aina noin 3 000 kW:n ja ylikin. Läm-
pölaitosinvestoinnit ovat myös kasvaneet 
noin 100 000 eurosta aina 2–3 milj. euroon 
saakka (Vuorio 2015). Lämpöyrittäjät työllis-
tävät noin 600–700 henkilöä. Lämpölaitos-
kohteet ovat myös vaihtuneet, yksittäisten 
laitosten sijaan nykyään lämmitetään taaja-
mien keskuksia sekä isompia yrityskohteita.

Lämpöyritysten taloutta ja liiketoiminta-
malleja on selvitetty TTS:n aiemmissa tutki-
muksissa (mm. Backman & Vuorio 2013 ja 
Backman & Vuorio 2014). Lämpöyritysten 
talous on 2010–2013 -ajanjaksolla ollut va-
kaalla pohjalla, ja yritysten maksuvalmius, 
vakavaraisuus ja kannattavuus ovat vuosi 
vuodelta parantuneet. 

Yritysten liiketoimintamallit eroavat sen 
suhteen, millaisia arvoketjuja niissä sovelle-

taan. Arvoketju on organisaatioiden ja/tai 
yritysten muodostama ketju, jonka edetessä 
raaka-aineesta jalostuu tuote ja se toimite-
taan loppukäyttäjälle (Karjalainen 2000). Ar-
voketjuun vaikuttaa muun muassa se, miten 
yritys organisoi tuotantonsa (mitä ostetaan 
ja mitä tehdään itse) ja kuinka pitkälle ar-
voketju ulottuu loppuasiakkaan suuntaan. 
Arvoketju ei ole vain toimitus- tai hankin-
taketjun toinen nimi, vaan se on materiaa-
lien, tuotteiden ja tiedon virtauksia kuvaava 
järjestelmä, jonka toimijoita ovat toimittaja-, 
kumppanuus- ja alihankintasuhteissa toi-
mivat yritykset ja organisaatiot. Arvoketju 
luokittaa yritysten yleiset, arvoa luovat toi-
minnot niin, että toiminnan tavoitteena on 
asiakasarvon maksimointi ja arvon luomi-
nen koko verkostoon (Brown 2009).

Yksittäisten yritysten arvoketjuista muo-
dostuu niitä yhdistämällä arvoverkko, joka 
on arvoketjujen kautta syntynyt vuorovai-
kutussuhteiden kokonaisuus (Linna ym. 
2007). Arvoverkko voidaan määritellä talou-
dellisista toimijoista, esimerkiksi palvelun-
tuottajista, yhteistyöyrityksistä ja asiakkaista 
koostuvaksi verkostoksi, jonka toimijat tuot-
tavat arvoa toisiinsa liittymällä. Se luo arvoa 
mahdollistamalla resurssien tai informaation 
vaihdannan toimijoiden välillä (Pulkkinen 
ym. 2013). 

Haastatelluille yrityksille tehtiin arvoketju-
analyysi. Arvoketjuanalyysissa tunnistetaan 
ja kuvataan arvoa luovat ja arvoa hävittävät 

toiminnot tuotannossa. Tavoitteena on, et-
tä arvoketju maksimoi loppuasiakkaan ko-
keman tuotteen tai palvelun arvon. Koettu 
arvo on käytännössä korkein hinta, jonka 
asiakas on valmis tuotteesta maksamaan. 
Alin hyväksyttävä hinta lienee se, jolla tuo-
tantokustannukset voidaan kattaa. Yleensä 
markkinahinta asettuu näiden kahden ää-
ripään väliin. Arvoketjuanalyysilla voidaan 
tarkastella arvon sitoutumista vaikkapa 
metsähakkeeseen toimitusketjussa ja tuot-
taa tietoa myös hakkeen (ja lämpöenergian) 
hinnoittelun tueksi (Rummukainen et al. 
2014). 

Lämpöyritysten taloudellista suoritusky-
kyä tarkasteltiin tilinpäätösanalyysien avul-
la. Ne ajoittuvat tilikausille ennen ja jälkeen 
yrittäjien haastattelujen. Tilinpäätösanalyy-
sissä tutkitaan yrityksen taloudellista tilaa, 
kannattavuutta sekä rahoitustilannetta ti-
linpäätöstietojen avulla. Tilinpäätösanalyy-
sin tavoitteena on myös saada yritysten eri 
toimikaudet vertailukelpoisiksi keskenään. 
Tilinpäätöksestä voi laskea erilaisia tunnus-
lukuja, joiden avulla on mahdollista vertailla 
yrityksiä keskenään. Tuolloin tulokset ovat 
vertailukelpoisia vain saman kokoluokan ja 
toimialan yritysten kesken. Tilinpäätösana-
lyysissa tarkastellaan yksittäisen yrityksen tai 
yritysjoukon taloudellista tilaa ja sen kehitys-
tä eri ajanjaksoina sekä verrataan eri yritys-
ten taloudellista tilaa annetulla ajanhetkellä 
(Yritystutkimus ry 2013).
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YRITYSKUVAUKSET

Lämpöyritys A
Lämpöyritys A on vuodesta 2007 toiminnas-
sa ollut osakeyhtiö. Yrityksen liikevaihto oli 
tarkasteltuna ajanjaksona 417 000 € (7/2012–
6/2013) ja 394 000 € (7/2013–6/2014). Yri-
tyksen omistus jakautuu viidelle yritykselle, 
joilta lämpöyritys A ostaa polttoaineen sekä 
laitosten käyttö- ja huoltopalvelut. Yksi osa-
kasyritys vastaa kokonaisuudessaan poltto-
aineen hankinnasta ja toinen huoltopalve-
luista. Loput kolme osakasyritystä hoitavat 
laitosten käytön vuorokuukausin. 

Lämmön myynti

Tarkasteljaksolla lämpöyritys A:n kaikki tulot  
koostuivat lämpöliiketoiminnasta. Myynti-
määrät olivat noin 5 500 MWh/v (v. 2012). 
Asiakkaita olivat yrityksen kotikunta, lähei-
nen kaupunki sekä joukko yksityisiä liike-, 
asuin- ja teollisuuskiinteistöjä. Kunta-asiak-
kaalla oli myös sopimus lämmön myymises-
tä eteenpäin myös omille asiakkaillensa. So-
pimukset kohteissa olivat kestoiltaan 5–15 
vuoden mittaisia ja ne sisälsivät perus- ja 
energiamaksun. Myydyn lämmön hinta oli 
sidottu kevyeen polttoöljyyn ja valtakunnal-
liseen kaukolämpöindeksiin. Perusmaksu oli 
sidottu elinkustannusindeksiin.

Laitokset

Lämpöyritys A:n kohteet:
  Koulu ja sen yhteydessä sijaitsevia kun-
nan sekä yksityisiä asuinkiinteistöjä 
(kunnan omistama, 300 kW lämpölaitos, 
käyttöönotto v. 1999).

  Asutuskeskuksen aluelämpöverkko, jo-
hon on kytketty kaupungin omistamia 
kiinteistöjä sekä yksityisiä asuinkiinteis-
töjä (oma 1 MW lämpölaitos ja verkko, 

käyttöönotto v. 2003).
  Teollisuuskiinteistö (asiakasyrityksen 
omistama, 300 kW lämpölaitos, käyt-
töönotto v. 2006).

  Koulu ja kunnan omistamia kiinteistöjä 
(oma 400 kW lämpölaitos, käyttöönotto 
v. 2008).

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi haas-
tatteluhetkellä lämpöyritys A:lla oli raken-
teilla toinen teollisuusyrityksen kiinteistöjä 
lämmittävä laitos.

Polttoaineet ja hankintalogistiikka

Lämpöyritys A:n kiinteä polttoaine koos-
tui lähes kokonaisuudessaan puusta. Noin 
1 prosentti polttoaineesta oli viljajätettä, 
minkä lisäksi öljy oli jokaisessa kohteessa 
varapolttoaineena. Hakkeen vuotuinen ko-
konaiskulutus oli noin 10 000 i-m3, mutta 
kulutuksessa oli ollut jopa 2 000 i-m3 eroja 
vuosien välillä. Puupolttoaineesta noin 90 
prosenttia haketettiin karsitusta rangasta, 
josta runsas puolet oli teollisuuden raakki-
puuta. Loppuosa karsitusta rangasta tuli en-
siharvennuksista ja nuoren metsän kunnos-
tuskohteilta. Loput polttoaineesta koostui 
kokopuuhakkeesta. 

Teollisuuden raakkipuu oli peräisin pai-
kalliselta metsäteollisuuslaitokselta, joka 
toimitti puun suoraan lämpöyritys A:n 
terminaaliin. Karsittu ranka ja kokopuu os-
tettiin pääosin tienvarresta. Käteiskaupan 
lisäksi yrityksen historiaan oli mahtunut 
myös muutama pystykauppa, joiden kor-
juutyö oli ostettu palveluna koneurakoitsi-
jalta. Energiapuusta 2/3 ostettiin paikalliselta 
metsänhoitoyhdistykseltä sekä yhteensä 1/3 
yksityisiltä metsänomistajilta ja metsäteolli-
suudelta. 

Haketuksesta vastasivat pääosin aliura-
koitsijat, mutta pienen osan käytetystä 

hakkeesta tuotti yksi osakasyrittäjä omalla 
laitteistollaan. Energiapuun ja hakkeen kul-
jetukset hoitivat pääosin kuljetusyrittäjät, 
mutta myös lämmityksestä vastaavat osa-
kasyrittäjät osallistuivat lyhyen matkan kul-
jetuksiin tienvarresta eteenpäin.

Lämpöyritys A:lla oli käytössään kaksi 
terminaalialuetta puun säilyttämistä varten. 
Pyöreätä puuta tuotiin terminaaliin noin 
puolet ja loput haketetaan tienvarressa. Ter-
minaaleissa oli myös katokset, joissa varas-
tossa oli kerrallaan muutama sata kuutiota 
haketta.

Yrityksen kehittäminen ja arvoverkot

Haastattelussa lämpöyritys A:n edustaja 
näki yrityksen toimintamalli olevan toimi-
va. Kesäajan toimintaa tehostaakseen yritys 
kuitenkin suunnitteli kokeilevansa aurinko-
keräimien käyttöä asiakkaana olevan teol-
lisuuskiinteistön lämmöntuotannossa. Var-
sinaisen oman liiketoiminnan ulkopuolelta 
puunkorjuun tehostaminen nähtiin keskei-
senä kehitystarpeena polttoainekustannus-
ten laskemiseksi.

Yrityksen vahvuuksina mainittiin tuotteen 
vakaa kysyntä sekä yrityksen toimitusvar-
muus. Yrityksen kilpailuetuna puolestaan 
nähtiin jo olemassa olevat laitosreferenssit. 

Tuloksen teon kannalta polttoaineen hin-
ta oli yrittäjän mukaan lämpöyrittäjyystoi-
minnassa kriittisin tekijä.

Tiivistelmä lämpöyrityksestä A

Yleistä
  Toimintatavaltaan verkostoyritys
  Kaikki polttoaineen hankintaan ja läm-
möntuotantoon liittyvät toimet ulkois-
tettu osakasyrityksille

Kriittiset tekijät arvoketjussa
  Polttoaineen hinta

Lämpö-
yritys A

Korjuu Haketus Kuljetus Energian-
tuotanto

Lämmön 
ostaja

Energian 
myyn

Korjuu-
yri äjä

Metsän-
omistaja

Kuljetus-
yri äjä

Haketus-
yri äjä

Osakas-
yri äjä 
(oma 

kalusto)

Osakas-
yri äjä 
(oma 

kalusto)

Osakas-
yri äjät

Teollisuu-
den

raakkipuu

Energiapuu hankitaan envarteen MHY:n kau a tai suoraan metsänomistajilta. 
Metsäteollisuusyritys toimi aa raakkipuun suoraan lämpöyritys A:n terminaaliin.

Varastoin  
envarressa

Lämpö-
yritys A

Lämpö-
yritys A

Varastoin  
terminaalissa

Kunta ja 
kaupunki

Yksityi-
set 

tahot

Kuva 1. 
Yrityksen A 
arvoketju.
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Kehittämiskohteet
  Aurinkolämpökeräinkokeilu matalan 
lämmöntarpeen aikaan

  Energiapuun korjuukustannukset (kor-
juuyrittäjien toiminta)

Talousluvut (7/2012–6/2013 ja 7/2013–
6/2014)

  Liikevaihto 417 000 € ja 394 000 €; net-
totulosprosentti 11,3 ja 9,9; sijoitetun 
pääoman tuottoprosentti 13,3 ja 11,7; 
omavaraisuusaste (%) 19,1 ja 21,2

Lämpöyritys B
Lämpöyritys B on vuodesta 2010 toiminnas-
sa ollut osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli tar-
kasteltuna ajanjaksona 85 000 € (vuosi 2013) 
ja 380 000 € (vuosi 2014). Yritys työllistää 
osa-aikaisesti yrittäjäkaksikon sekä yhden 
työntekijän laitoshuolto- ja puunhankinta-
tehtävissä. Kuten vuoden 2014 liikevaihto 
osoittaa, liiketoiminta on haastatteluajan-
kohdan (maaliskuu 2014) jälkeen selvästi 
kasvanut. Yrityksen tarkastelu perustuu kui-
tenkin haastatteluhetken tietoihin.

Lämmön myynti

Lämpöyritys B:n tulot muodostuivat tar-
kastelujaksolla pääosin lämmönmyynnistä, 
joka oli suuruudeltaan 2 300–2 400 MWh/v. 
Muita tulonlähteitä olivat toisen osakkaan 
toteuttamat haketus- ja kuljetuspalvelut. 
Asiakkaina lämpöyritys B:llä oli kaksi yritys-
tä, joiden liikekiinteistön ja tuotantotilojen 
lämmittämisestä sillä oli sopimus. Toinen 
asiakkaista myi lämpöä eteenpäin paikalli-
sen koulun lämmittämiseen. Kestoltaan 10 
ja 15 vuoden mittaiset sopimukset sisälsivät 

perusmaksun ja energiamaksun. Näistä pe-
rusmaksu oli sidottu kuluttajahintaindeksiin 
sekä energiamaksu öljyn ja hakkeen hintaan 
perustuvaan indeksikoriin.

Laitokset

Lämpöyritys B:n kohteet:
  Liikekiinteistö (oma 400 kW lämpölaitos, 
käyttöönotto v. 2011)

  Metsäteollisuusyrityksen toimitilat sekä 
yrityksen lämpöasiakkaana oleva kou-
lu (oma 990 kW laitos, käyttöönotto v. 
2013)

Lämpölaitokset oli rakennutettu valmiina 
tilattujen kattiloiden ympärille toisen osak-
kaan työnantajalla.

Polttoaineet ja hankintalogistiikka

Haastatteluajankohtana lämpöyritys B käyt-
ti polttoaineenaan lämpöasiakkaana olevan 
metsäteollisuusyrityksen tuotannossa syn-
tyvää kuivahaketta sekä metsähaketta, kier-
rätysmursketta ja varapolttoaineena öljyä. 
Kuivahake kattoi noin puolet koko kiinteän 
polttoaineen käytöstä. Toinen puoli poltto-
aineesta koostui valtaosin metsähakkeesta ja 
kierrätyspuuhakkeesta (purkupuuta), joiden 
käyttömäärät olivat suurin piirtein tasoissa. 
Polttoaineena käytettiin myös kokopuuha-
ketta ja jonkin verran kantomursketta. Ai-
emmin puupolttoainetta oli ostettu Venä-
jältä, mutta haastattelun aikaan venäläinen 
puu nähtiin lähinnä paikallisen puun hintaa 
rajoittavana tekijänä. 

Metsähakkeen raaka-aine ostettiin pääosin 
tienvarresta yksityisiltä metsänomistajilta, 
mutta puuta oli ostettu myös toiselta osak-

kaalta. Haketuksesta lämpöyritys B vastasi itse 
omalla hakkurilla. Noin puolet haketuksesta 
suoritettiin tienvarressa ja puolet yrityksen 
omistamassa terminaalissa. Energiapuun kul-
jetuksesta omien kuljetusten osuus oli noin 
70 prosenttia. Loput kuljetettiin aliurakoitsijan 
toimesta suoraan laitoksille. 

Yrityksen kehittäminen ja arvoketjut

Haastateltava näki lämpöyritys B:n vah-
vuutena ja kilpailuetuna erityisesti teknisen 
osaamisen. Tämän ansiosta laitokset oli voi-
tu rakentaa itse, mikä oli pudottanut niiden 
hankintahintoja merkittävästi. Vahvuutena 
nähtiin myös osaaminen sopimusteknisissä 
asioissa ja toisen yrittäjän metsätalouskoke-
mus ja metsäomaisuus.

Yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä 
haastateltava mainitsi polttoainehuollon 
olevan pääkohde. Puun haketus haluttiin 
kulkemaan enemmän oman terminaalin 
kautta sekä toisen yrittäjän metsäkonetta 
suunniteltiin mukaan polttoaineen hankin-
taan. Yritys suunnitteli myös polttoaineka-
toksen rakentamista ja polttoainemyynnin 
aloittamista. Haastateltava huomautti, että 
lämmön myynti tulee jatkossakin olemaan 
yrityksen päätuote, vaikka sähköntuotantoa, 
laitosmyyntiä ja -huoltoa olikin tarkasteltu. 
Tavoitteena oli kasvaa alueen suurimmak-
si lämmöntuottajaksi. Haastatteluhetkellä 
käynnissä olikin tarjouskilpailu, johon myös 
lämpöyritys B oli jättänyt tarjouksensa.

Liiketoiminnan kannalta kriittisinä teki-
jöinä lämpöyritys B:ssä nähtiin sopimukset, 
kustannuslaskenta, laitostekniikka, polttoai-
neen hankinta, vakuutukset, taloushallinto 

Lämpö-
yritys B

Lämpö-
yritys B

Korjuu Haketus Kuljetus Energian-
tuotanto

Lämmön 
ostaja

Energian 
myyn

Yritykset

Kuljetus-
yri äjä

Varastoin  
envarressa

Lämpö-
yritys B

Lämpö-
yritys B

Varastoin  
terminaalissa

Korjuu-
yri äjä

Metsän-
omistaja

Osakas-
yri äjä 

(jatkossa)

Lämpö-
yritys B

Lämpö-
yritys B

Kuivahake 
ja 

kierrätys-
puu

Energiapuu hankitaan suoraan yksityisiltä metsänomistajilta, kuivahake 
metsäteollisuudesta ja kierrätyspuu jätehuoltoyrityksiltä.

Kuva 2. 
Lämpöyri-
tys B:n 
arvoketju.
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ja riittävät vakuudet. Myös laitosten omis-
tamista haastateltava piti tuloksen kannalta 
ensisijaisen tärkeänä.

Tiivistelmä lämpöyrityksestä B

Yleistä
  Toimintatapa laitostekniikkakeskeinen, 
mutta myös polttoainetuotantoa halu-
taan omiin käsiin

Kriittiset tekijät arvoketjussa
  Sopimukset, talousosaaminen, laitostek-
niikka, polttoaineen hankinta, vakuutuk-
set, riittävät vakuudet ja laitosten omis-
taminen.

Kehittämiskohteet
  Polttoainehuolto (osakkaan metsäkone 
tuottamaan polttoainetta ja haketus ter-
minaaliin)

  Polttoainemyynti
  Liiketoiminnan kasvu suurimmaksi alu-
eelliseksi toimijaksi

Talousluvut (2013 ja 2014)
  Nettotulosprosentti 3,5 ja 5,8; sijoite-
tun pääoman tuottoprosentti 3,2 ja 6,3; 
omavaraisuusaste (%) 11,6 ja 19,5

Lämpöyritys C
Lämpöyritys C on vuonna 2003 perustettu 
osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli 619 000 € 
(7/2012–6/2013) ja 668 300 € (7/2013–
6/2014). Yrityksellä on yhteensä 80 osak-
keenomistajaa, joista kellään ei ole yli 10 pro-
sentin osuutta osakkeista. Kunnan omistus 
osakemäärästä on alle 3 prosenttia. Yritys 
työllistää kokoaikaisesti toimitusjohtajan ja 
yhden laitosmiehen. Lämmityskohteena on 
pienen kunnan keskustaajama.

Lämmön myynti

Lämpöyritys C:n asiakkaat koostuivat kun-
nan omistamista hallintorakennuksista ja 
asuinkiinteistöistä sekä yksityisistä liike- ja 
asuinkiinteistöistä. Lämmön myyntimäärä 
oli vuosittain 8 000–8 500 MWh ja se muo-
dosti liikevaihdosta 80–85 prosenttia. Sen li-
säksi liiketoimintaan kuului hakkeen myynti, 
joka muodosti liikevaihdosta ”pari prosent-
tia”, sekä pienimuotoista punnituspalvelua. 
Loput tuloista tulivat paikallisten LVI-yrit-
täjien kanssa toteutetuista "avaimet käteen" 
-kytkennöistä kaukolämpöverkkoon. 

Yrityksen lämmönmyyntisopimukset 
koostuivat liittymismaksusta, perusmaksus-
ta sekä kulutusmaksusta. Kiinteää sidosta 
indekseihin ei ollut, vaan hintaa muutettiin 
tarvittaessa. Lämmön hinta oli kaikille sama, 
eikä sen ollut lupa nousta öljyllä tuotetun 
lämmön hinnan tasolle. Sopimukset olivat 
voimassa toistaiseksi. 

Laitokset

Lämpöyritys C:llä oli käytössä yksi lämpö-
laitos (2,5 MW + savukaasupesuri 0,5 MW, 
käyttöönotto 2006, pesuri 2012). Laitos ja 
kaukolämpöverkko olivat yrityksen omis-
tuksessa. 

Polttoaineet ja hankintalogistiikka

Lämpöyritys C käytti haastattelun aikaan 
pääpolttoaineenaan puuta ja turvetta. Öljy 
oli käytössä varapolttoaineena. Keskimäärin 
turpeella oli tuotettu jopa 30 % lämpöener-
giasta, mutta kulutus oli vaihdellut suuresti 
vuosittain. Turpeesta ei kuitenkaan haluttu 
luopua, koska sen nähtiin hillitsevän puun 

hinnan nousua. Yrityksen polttoaineen ko-
konaiskulutus oli noin 12 000–13 000 i-m3/a, 
mikä sisälsi myös turpeen. 

Puupolttoaineesta karkean arvion mu-
kaan noin 40 % oli karsittua rankaa, 40 % 
kokopuuta ja 20 % metsätähdettä. Satunnai-
sesti käytössä oli ollut myös kantomursketta. 
Energiapuu ostettiin tienvarresta, pääasiassa 
suoraan metsänomistajilta. Metsänhoitoyh-
distyksen osuus puumyyjänä oli marginaa-
linen. Yritys oli ulkoistanut haketuksen ja 
kuljetuksen täysin paikallisille urakoitsijoille. 
Pienet polttoaine-erät kuljetettiin pyöreänä 
suoraan terminaaliin, suuret erät ja kokopuu 
haketettiin tienvarressa. Lämpölaitoksella oli 
katettu varmuusvarasto. 

Yrityksen kehittäminen ja arvoverkot

Lämpöyritys C:n vahvuuksina mainittiin 
paikallisuus, yrityksen hyvä taloustilanne ja 
riippumattomuus yksittäisistä puuntoimit-
tajista. Varsinaisina kilpailuetuina nähtiin 
lämmön kilpailukykyinen hinta, kaukoläm-
mön huolettomuus verrattuna vaihtoeh-
toisiin lämmitysmenetelmiin ja yrityksen 
joustavuus. Liiketoiminnan erityinen kehit-
tämiskohde oli puunhankinta. Haastattelu-
hetkellä tilanne oli hyvä, koska energiapuuta 
oli paljon tarjolla tienvarsikaupalla. Tilanteen 
muuttuessa nähtiin kuitenkin myös pysty-
kaupan voivan tulla kyseeseen. Nykyisellä 
toiminta-alueella ei juurikaan koettu olevan 
kasvupotentiaalia, mutta lämpöliiketoimin-
nan laajentaminen muualle nähtiin mah-
dollisena, mikäli yksittäisiä sopivia kohteita 
löytyisi. Keskeinen tavoite uusien kohtei-
den hankkiminen ei kuitenkaan ollut. Ha-

Lämpö-
yritys C

Korjuu Haketus Kuljetus Energian-
tuotanto

Lämmön 
ostaja

Energian 
myyn

Korjuu-
yri äjä

Metsän-
omistaja

Kuljetus-
yri äjä

Haketus-
yri äjä

Lämpö-
yritys C

Turve

Varastoin  
envarressa

Lämpö-
yritys C

Lämpö-
yritys C

Varastoin  
terminaalissa

Kunta ja 
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Yksityi-
set 
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Energiapuu hankitaan suoraan yksityisiltä metsänomistajilta, turve erilliseltä 
toimi ajalta. Kuva 3. Läm-

pöyritys C:n 
arvoketju.
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kemyynnin puolestaan toivottiin kasvavan 
edelleen. Koko lämpöyrittäjyystoiminnan 
kannalta kriittisimpänä tekijänä pidettiin 
omaa pääomaa, koska lämpöyrittäjyys on 
toimialana hyvin pääomavaltaista.

Tiivistelmä lämpöyrityksestä C

Yleistä
  Kunnan keskustaajaman lämmittämi-
seen perustettu yritys

  Ostaa polttoaineen tienvarresta, haketus 
ja kuljetus ulkoistettu

Kriittiset tekijät arvoketjussa
  Tärkein on oma pääoma

Kehittämiskohteet
  Puunhankinta

Talousluvut (7/2012–6/2013 ja 7/2013–
6/2014)

  Nettotulosprosentti 5,4 ja 5,3; sijoitetun 
tuottoprosentti 3,7 ja 3,6; omavaraisuus-
aste (%) 30,6 ja 34,0

TARKASTELU
Esimerkkiyritykset poikkesivat strategioiden-
sa puolesta toisistaan. Yrityksiä voi yleisesti 
luonnehtia niin, että A oli kasvuhakuinen 
arvoketjun ulkoistaja, joka oli tehnyt erin-
omaista tulosta keskittymällä lähes pelkäs-
tään lämmön myyntiin. Vastaavasti yritys B 
oli voimakkaassa kasvussa oleva lämpöyri-
tys, jonka vahvuuksia olivat tekninen ja 
metsäosaaminen kattaen koko arvoketjun. 
Yritys oli tehnyt hyvää tulosta monialaisella 
lämpöliiketoiminnallaan. Yritys C oli alalle 
poikkeavan laajan omistuspohjan yritys, joka 
vahvalla paikallisella vaikuttamisella ja jous-
tavalla toiminnalla oli saavuttanut hyvän 
kannattavuuden. Kasvuhakuisuutta yritys C 
ei pitänyt erityisen keskeisenä tavoitteena. 
Kuten A, niin myös yritys C keskittyi liiketoi-
minnassaan pitkälti tuotannon loppupää-
hän.

Porterin geneeristen kilpailustrategioiden 
(Porter 1980) näkökulmasta lämpöyritys A 

oli lähinnä fokusoija, kun taas yrityksen B 
strategiaa luonnehti pyrkimys kustannusjoh-
tajuuteen, mutta myös tarjonnan diff eroin-
ti. Yritys C puolestaan oli selkeästi valinnut 
suunnakseen kustannusjohtajuusstrategian.

Yritysten kehityssuunnitelmissa on havait-
tavissa sekä yhtäläisyyksiä että selkeitä eroja. 
Pitkään toiminnassa olleessa lämpöyritys 
A:ssa oman toiminnan nähtiin olevan ny-
kyisellään hyvin hallinnassa. Kasvua haettiin 
uusia kohteita hankkimalla, mutta omissa 
perustoiminnoissa ei enää nähty paljoa ke-
hittämisen varaa. Poikkeuksena oli kuitenkin 
suunnitelma tuottaa lämpöä kesäisin aurin-
kokeräimillä. 

Yrityksistä selvästi nuorin ja pienin, läm-
pöyritys B, haki niin ikään kasvua. Tavoittee-
na oli yrittäjien työllistyminen täyspäiväises-
ti. Toiminnan pari ensimmäistä vuotta oli 
tietoisesti keskitytty laitostekniikan hallin-
taan, mutta jatkossa painopiste olisi poltto-
ainehuollossa. 
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Lämpöyritys C puolestaan oli tilanteessa, 
jossa sen toiminta-alueella ei uusien kau-
kolämpökohteiden osalta enää juurikaan 
ollut kasvupotentiaalia. Kasvusta oltiin to-
ki kiinnostuneita, mutta nykyisen alueen 
rajat tiedostettiin. Vaikka lämpöyritys C:n 
polttoaineen hankinta oli suuren tarjonnan 
ansiosta hyvällä mallilla, nähtiin se tilanteen 
mahdollisesti muuttuessa keskeisimpänä ke-
hityskohteena.

Tarkastelluissa tapauksissa lämmöntuo-
tantoon käytettävät kiinteän polttoaineen 
kattilat olivat aina joko lämpöyrityksen tai 
asiakkaan omistuksessa. On selvää, että lai-
toksen omistaminen on kilpailuetu esimer-
kiksi tilanteessa, jossa sopimuskausi jonkin 
kohteen lämmittämisestä on katkolla. Täl-
löin kilpailijoiden voi olla vaikeata syrjäyttää 
jo olemassa olevan infran omistavaa yritystä. 
Omistus sopimuskauden aikana on kuiten-
kin asia, jonka taloudellinen kannattavuus 
riippuu monesta seikasta, kuten laitoksen 
toimivuudesta sekä tehdystä sopimuksesta. 
Tuotantolaitosten omistus onkin asia, joka 
erosi yritysten toiminnassa. Siinä missä läm-
pöyritys B:ssä omistaminen nähtiin tuloksen 
kannalta ensisijaisen tärkeänä, lämpöyritys 
A oli jopa myynyt itse rakennuttamansa 
laitoksen asiakkaalleen, vaikka lämmitti koh-
detta edelleen. Lämpöyritys B:stä poiketen, 
lämpöyritykset A ja C toimivat lämmön-
tuottajana aluelämpökohteessa, jonka läm-
pölaitoksen ja -verkon omistus kuului läm-
pöyritykselle. Mahdollisesti oman laitoksen 
ja verkon tuomalla asemalla oli tekemistä 
sen kanssa, että lämpöyritys C oli yrityksistä 
ainoa, joka myi tuottamaansa lämpöä tois-
taiseksi voimassa olevilla sopimuksilla.

Yleisesti ottaen lämpöyritysten kannatta-
vuudessa tai omavaraisuudessa ei ollut ta-
pahtunut suuria muutoksia tarkasteltavien 
kahden tilikauden aikana. Poikkeuksen tekee 
kuitenkin lämpöyritys B, jonka kannattavuus 
ja omavaraisuus olivat jälkimmäisellä kaudella 
selvästi korkeammat ensimmäiseen verrattu-
na. Tilanteen muutosta selittänee ensimmäi-
selle tilikaudelle ajoittunut laitoshankinta.

Vastaavia, vuoden 2013, talouslukuja ovat 
selvityksessään käsitelleet myös Backman ja 

Vuorio (2014). Mediaaniarvot on esitetty 
31:ltä eri puolelta Suomea toimivalta läm-
pöyritykseltä. Näihin tietoihin verrattuna 
tässä tiedotteessa tarkasteltujen yritysten lii-
kevaihdot olivat suurempia, lämpöyritys B:n 
kohdalla tosin vasta tarkastelujakson loppu-
puolella. Nettotulosprosentin ja sijoitetun 
pääoman tuottoprosentin osalta ainoastaan 
lämpöyritys A saavutti Backmanin ja Vuori-
on aineiston arvot. Muilta yrityksiltä nämä 
arvot jäivät selvästi alle mediaanin. Omava-
raisuusasteen osalta ainoastaan lämpöyritys 
C ylsi vertailuarvoon.

Vastaava tarkastelu on toteutettu myös 
työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan 
energian toimialaraportissa (Alm 2015), jos-
sa lämpöyrittäjäryhmään on mikroyritysten 
(alle 10 työntekijää) lisäksi otettu mukaan 
myös pienet ja keskisuuret yritykset (10–249 
työntekijää). Suurempien yritysten mukana-
olo näkyy hyvin lämpöyritys A:ta, B:tä ja C:tä 
selvästi suuremmassa, lähes miljoonaan eu-
roon kasvaneessa, liikevaihdon mediaaniar-
vossa. Nettotulosprosentin osalta tämän tie-
dotteen yritykset ylittivät toimialaraportin 
mediaaniarvot, lukuun ottamatta lämpöyri-
tys B:n arvoa vuonna 2013. Omavaraisuusas-
te oli lämpöyritys C:llä selvästi yli toimialara-
portin mediaaniarvon. Muilla omavaraisuus 
oli mediaaniarvon tuntumassa, lämpöyritys 
B:llä kylläkin vasta jälkimmäisen tilikauden 
aikana. Lämpöyritys A:n, B:n ja  C:n sekä 
Backmanin ja Vuorion ja TEM:in raporttien 
talousluvut on esitetty taulukossa 1.

Suoria päätelmiä toimintamallin tai ar-
voketjun vaikutuksesta yrityksen talou-
teen ei tarjolla olevan aineiston perusteella 
ole tehtävissä. Lähtökohtaisesti enemmän 
toimintoja ulkoistava yritys joutuu itse in-
vestoimaan laitteisiin vähemmän, mutta 
esimerkiksi omavaraisuusasteessa tämä ei 
ollut havaittavissa. Sen sijaan tehdyt laitos-
hankinnat näkyivät selvästi yritysten laina-
taakoissa ja sitä kautta omavaraisuusasteissa. 
Lämpöyritys C:n omavaraisuusaste oli sel-
västi kolmikon korkein. Sen viimeisimmästä 
laitoshankinnasta olikin kulunut enemmän 
aikaa verrattuna muiden yritysten vastaaviin 
hankintoihin.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä esitettyjen yrityskuvausten ja aiempien 
tutkimusten perusteella lämpöyritykset ovat 
menestyneet viime vuosina varsin hyvin. Ta-
loudellista suorituskykyä voi hakea erityyppis-
ten liiketoimintamallien ja arvoketjujen avulla. 
Näihin toimintamalleihin liittyy luonnollisesti 
riskejä. Kasvuhakuinen pienyritys voi ajautua 
vaikeuksiin, kun likviditeetti on heikko ja sa-
malla menot kasvavat etupainotteisesti tuloi-
hin nähden. Samoin liiketoiminnan hajautta-
minen useisiin ansaintalähteisiin on riskialtista 
muun muassa oman osaamisen suhteen. Toi-
saalta monialaisuus antaa turvaa ulkoisia 
muutoksia vastaan. Keskittymällä lämmön 
myyntiin ja ulkoistamalla arvoketjun toimin-
toja lämpöyritys voi saavuttaa kilpailuedun 
ydinosaamisensa kautta. Riskinä tässä mallis-
sa on se, että ilman kasvua markkina väsyy ja 
yritys saattaa jäädä kehitysloukkoon.

Arvoketjuanalyysi tarjoaa uuden työkalun 
yritysten taloudellisen suorituskyvyn kehit-
tämiseen. Arvoketjujen kuvaaminen ja arvon 
muodostuksen selvittäminen hankinta- ja 
tuotantoprosesseissa osoittaa yrityksen toi-
minnan pullonkaulat; missä vaiheessa tuo-
tantoa arvoa lisätään, mitä toiminnot ovat 
arvon suhteen neutraaleja ja missä arvoa 
hukataan. Arvoketjuanalyysi vastaa yrityk-
sen strategisiin kysymyksiin: mitä kannattaa 
tehdä itse ja mitä ulkoistaa, miten toiminnot 
tulisi järjestää, jotta loppuasiakkaan kokema 
(tuotteen tai palvelun) arvo maksimoituisi. 
Monet lämpöyritykset hyötyisivät arvoket-
juanalyysin tuloksista.

Lämpöyrittäjyyden haasteita ovat pieni 
yrityskoko, paikalliset markkinat, rajallinen 
asiakaskunta sekä erityisesti pääoman saata-
vuus, investointien kalleus ja pitkät takaisin-
maksuajat. Uusia muutoksia toimintaympä-
ristöön tuovat muun muassa kierrätyspuun 
vähenevä energiakäyttö sekä etenkin läm-
mityskattiloiden hiukkaspäästöjä rajoittava, 
EU:n ”ekosuunnitteluasetus”, joka astunee 
voimaan vuonna 2020. Myös mahdolliset 
puun polton rajoitukset ja puun energiakäy-
tön hiilineutraalisuuden kyseenalaistaminen 
saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa läm-
pöyritysten toimintaan Suomessa.

Taulukko 1. Haastateltujen yritysten talouden tunnuslukujen vertailua.

Lämpöyritys A Lämpöyritys B Lämpöyritys C Backman & 
Vuorio

TEM

7/2012–
6/2013

7/2013–
6/2014

2013 2014 7/2012–
6/2013

7/2013–
6/2014

2013 2013

Liikevaihto 417 000 394 000 85 000 380 000 619 000 668 300 340 000 962 900

Nettotulosprosentti 11,3 9,9 3,5 5,8 5,4 5,3 7,7 4,2

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 13,3 11,7 3,2 6,3 3,7 3,6 13

Omavaraisuusaste 19,1 21,2 11,6 19,5 30,6 34 28 21,3
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TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämis-
organisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen 
ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja ke-
hittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien tuottavuutta, 
toiminnallisia ratkaisuja ja energia- ja ekotehokkuutta.

Lämpöyrittäjyyteen tulisi kehittää uusia 
liiketoimintamalleja, jotka johtavat yritykset 
osaltaan erikoistumiseen, kuten polttoai-
neen tuotanto ja myynti, lämmitysjärjestel-
mien suunnittelu, myynti ja asennus sekä 
niiden huolto ja kunnossapito. Toisaalta 
myös koko lämmöntuotantoketjun hallin-
ta edellyttää uutta liiketoiminta-ajattelua. 
Lämpöyritykset kehittäisivät todellista ar-
vonlisäystä tuovia ydintoimintoja jatkamalla 
arvoketjuja kohti lämmön loppukäyttäjää. 
Aluetalouden näkökulmasta lämpöliiketoi-
minnan kehittäminen johtaa puulla tuo-
tetun energian kysynnän lisääntymiseen ja 
uusien tuotteiden tarpeeseen koko tuotan-

toketjussa ja siihen liittyvässä laitevalmistuk-
sessa. Positiivisena seurauksena tästä voi olla 
alueellisen arvonlisäyksen ohella yrityskoon 
kasvu ja liiketoiminnan kansainvälistyminen. 

Arvioiden mukaan Suomeen mahtuisi 
jopa kaksinkertainen määrä lämpöyrityksiä 
nykyiseen verrattuna. Toisaalta metsähak-
keen käytön toivotaan niin ikään lähes tup-
lautuvan vuoteen 2020 mennessä. Huoli-
matta metsähakkeen käytön viimeaikaisesta 
notkahduksesta, lämpöliiketoiminnassa on 
edelleen potentiaalia, ja suomalaisilla läm-
pöyrityksillä on edellytyksiä kehittyä kohti 
kannattavaa ja kestävästi kasvavaa liiketoi-
mintaa.
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