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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat yrityksissä 

uudenlaisten kiinteistökohtaisten energiainvestointien päätöksenteon taustalla. 

Hyvinkään Sahanmäen teollisuusalueella on käynnissä EnergiaVäylä-niminen 

hanke, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta rakentaa alueelle 

matalalämpöverkko, jonka avulla alueen yritykset voisivat hyötyä toistensa 

ylijäämälämmöstä.  Aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastattelujen 

sekä kirjallisten kyselyjen avulla teollisuusalueella toimivien yritysten edustajilta. 

Saatujen tulosten mukaan yrityksissä koettiin matalalämpöverkkoon liittymisen ja 

liityntä mahdollisuuden nostavan kiinteistön arvoa, parantavan imagoa ja tuovan 

mukanaan energiasäästöjä. Yritykset, joiden toiminta on energiaintensiivistä, olivat 

myös kiinnostuneet oman ylijäämäenergiansa myynnistä verkkoon ja siitä 

saatavasta tuotosta. Matalalämpöverkossa puolestaan askarruttivat sen 

perustamiskustannukset, energian hinnan ennustettavuus, mukaan lähtevien 

yritysten lukumäärä ja kaikille sopiva liityntämalli. 
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The aim of this thesis is to understand which factors affect companies’ property 

energy efficiency investment decisions. Research for this thesis was based around 

a project called EnergiaVäylä which explores a possibility to build a low thermal 

network to Hyvinkää’s Sahanmäki industrial area so that companies within 

Sahanmäki could be able to benefit from each other’s excess thermal energy. Case 

material for this research was collected by doing rounds of semi-structured theme 

interviews among the companies’ representatives. According to the results 

obtained companies experience that the possibility to join a low thermal network 

will increase the value of their property, enhance company’s image and earn 

energy savings. Also, companies that operate in an energy intensive manner were 

interested in selling their excess energy and profiting from it.  In turn companies 

questioned the establishing cost, predictability of energy costs in the future, 

whether the number of companies joining the network is sufficient and if the 

operating interface suits everyone equally. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1               Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat 

yrityksissä uudenlaisten energiainvestointien päätöksenteon taustalla. 

Ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen pyrittäessä on taustalla usein 

erilaisia ajureita, eikä investointipäätöksiä voida tarkastella pelkästään lukuina 

niiden mahdollisesti tuoman rahallisen hyödyn tai säästöjen kantilta. Tässä 

tutkimuksessa aihetta lähestytään Hyvinkäällä sijaitsevan Sahanmäen 

teollisuusalueen yritysten kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinneista päättävien 

henkilöiden näkökulmasta tilanteessa, jossa alueelle on suunnitteilla uudenlainen 

alueen toimijoiden ylijäämälämpöä hyödyntävä matalalämpöverkko. Yritykset siis 

myisivät prosesseissaan syntyvää ylijäämälämpöä, joka muuten menisi hukkaan.   

Alueen toimijat muodostavat toimialueiltaan heterogeenisen joukon ja eri yrityksiä 

voidaan olettaa motivoivan eri tekijät, kuten säästöt energiakustannuksissa, 

matalalämpöverkkoon ylijäämäenergian myynnistä tuleva tuotto, 

ympäristöystävällisyys ja muut imagotekijät, kiinteistöjen mahdollinen arvonnousu 

ja niiden houkuttelevuus alueelle muuttoa harkitsevien uusien toimijoiden 

näkökulmasta sekä erilaiset yhteiskunnan asettamat kannustimet ja vaatimukset 

kuten Energiatehokkuusjärjestelmä ja Energiakatselmukset. Aihetta lähestyttäessä 

on syytä huomata myöskin, etteivät kaikki päätöksentekoon vaikuttavat seikat ole 

luonteeltaan positiivisia. Uudenlaiseen energiaratkaisuun investoimisessa 

huolettivat myös vastaavanlaisen ratkaisun referenssien puute, tekniikan ja 

teknologian toimivuus, uudenlaisen ja paremman ratkaisun markkinoille tulo, 

energian hinnan kehitys tulevaisuudessa ja itse matalalämpöverkon odotettavissa 

oleva käyttöikä sekä elinkaari. Lisäksi alueella sijaitsevat kiinteistöt ovat rakennettu 

eri vuosikymmeninä ja niissä harjoitettavan toiminnan energiaintensiteetti vaihtelee 

– kaikille ei voida katsoa matalalämpöverkkoon liittymisestä olevan samaa hyötyä 

ja toisille sitä ei ole mielekästä hyödyntää kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten iän 

vuoksi. Koska alueen yritykset toimivat eri aloilla, tarvitsevat vaihtelevan määrän 
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energiaa ja ovat eri kokoisia tulisi matalalämpöverkkoon liittymisen ja sen 

hyödyntämisen kustannukset pystyä määrittelemään kaikkia siihen liittyviä 

osapuolia houkuttelevalla ja reilulla tavalla.      

 

 

1.2               Tutkimusongelma 

 

 

Tässä työssä pyritään selvittämään mitkä tekijät vaikuttavat alueen yritysten 

investointihalukkuuteen uudenlaisen matalalämpöverkon rakentamisessa ja siihen 

liittymisessä. Koska alueella operoi erityyppisiä yrityksiä tulee kiinnittää huomiota 

siihen, että itse energiainvestointipäätöksen tekijä voi toimia hyvinkin erilaisessa 

roolissa verrattuna naapuriyritykseen. Päätöksentekijä voi olla itse kiinteistön 

omistaja, kiinteistössä toimivan yrityksen omistaja tai siinä toimivan yrityksen 

johtoon muuten kuuluva henkilö. Jokaista näistä edellä mainituista henkilöistä 

voivat motivoida eri seikat; kiinteistön omistaja keskittynee kiinteistön 

arvonnousuun tai sen ylläpitoon sekä sen houkuttelevuuteen nykyisten ja 

potentiaalisten toimijoiden näkökulmasta, yrityksen itsensä omistajatahoa 

kiinnostanevat energiakustannussäästöt tai sen myynnistä saatava tuotto ja 

yrityksen toimipistekohtaiseen johtoon kuuluva henkilö puolestaan tuntee parhaiten 

kiinteistön energiatarpeen ja missä siinä olisi parannettavaa. Koska kyseessä olisi 

alueella toimivien yritysten yhteisinvestointi matalalämpöverkon rakentamiseen, 

tulee myös huomioida, että itse investointipäätöksen tekemisen läpiviennissä ja 

kestossa voi olla suuriakin yrityskohtaisia eroja. Edellä mainittujen tekijöiden 

lisäksi tässä työssä paneudutaan siihen, miten matalalämpöverkkoon liittymisen 

kustannus, liityntämalli, investoinnin takaisinmaksuaika, käyttöikä, 

käyttökustannus ja käyttöliittymän valinta vaikuttavat investointipäätökseen eri 

yrityksissä.       
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1.3               Metodit 

 

 

Tätä tutkimusta varten haastateltiin viiden eri Hyvinkään Sahanmäen alueella 

toimivan yrityksen edustajaa. Aineisto on kerätty puolistrukturoitujen 

teemahaastattelujen sekä kirjallisten kyselyjen avulla. Kaikille haastateltaville on 

esitetty samat tahi melkein samat kysymykset vaihtelevassa järjestyksessä. Osassa 

haastatteluja on muodostettu uusia lisäkysymyksiä esille nousseiden teemojen 

tiimoilta ja osassa taasen joistakin luovuttu, sillä niitä ei ole koettu relevanteiksi 

kyseisen yrityksen kohdalla.  

 

Lisäksi alueen toimijoille lähetettiin lyhyt kysely, jossa pyydettiin alueen 

toimijoiden kiinteistökohtaisiin investointeihin vaikuttavia seikkoja joko lyhyesti 

sanallisesti tai asteikolla 1 -5 jossa yksi tarkoittaa päätöksentekokriteerin olevan 

merkityksetön ja 5 sen olevan erittäin tärkeä. 

 

1.4               Tutkimuksen rakenne 

 

 

Ainestoa kerättiin haastattelemalla ja keskustelemalla Sahanmäen yritysten 

energia-asioista vastaavien henkilöiden kanssa. Tapaamiset järjestyivät 

EnergiaVäylä-projektin kokousten ja energiakatselmusten sekä Sahanmäki ry:n 

kokousten yhteydessä. Tutkimukseen valittujen viiden eri aloja edustavien alueen 

yritysten edustajien haastattelut litteroitiin ja niiden pohjalta saatiin muodostettua 

viisi yrityscasea, jotka tässä työssä analysoidaan. Lisäksi EnergiaVäylän hyödyt tai 

haitat materiaali kerättiin Sahanmäen kehittämisiltapäivän 23.3.2017 yhteydessä 

avoimen pienryhmäkeskustelun avulla em. Teemasta. 

 

Analyysien avulla saadut tulokset erosivat jonkin verran työtä varten läpikäydyn 

teorian mukana selvinneistä ja esille tulleista seikoista sekä työn alkuperäisistä 
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tavoitteista ja näitä tuloksia esitellään tarkemmin kappaleessa yhteenveto ja 

johtopäätökset.  

 

2 TEORIAA INVESTOINTIHALUKKUUDESTA 

 

Tässä luvussa käsitellään erilaisia keinoja mitata ja arvioida kiinteistöihin 

investointivaihtoehtojen houkuttelevuutta. Keinot voidaan jaotella kolmeen: 

laskennallisiin, riskeiltä suojautuviin, tuottavuutta parantaviin ja energiaa 

säästäviin sekä energiatehokkuutta yhteiskunnan taholta kannustaviin 

toimenpiteisiin.   

 

2.1 Laskennallisia keinoja mitata investoinnin tai sijoituksen 

houkuttelevuutta 

 

Kiinteistön kunnostamisen ja päivittämisen todennäköisyys kasvaa, kun palstan ja 

sen uuden rakennuksen arvo ylittää kiinteistön nykyarvon. Sekä Bruecknerin (1980, 

s. 389–402) että Wheatonin (1982, s. 53–67) mukaan uusia kiinteistöjä aletaan 

suunnittelemaan, kun olemassa olevan palstan, sekä rakennuksien nykyarvo on 

yhteenlaskettuna purkukustannuksien kanssa sama tai pienempi kuin vastaavan 

maapalstan ostohinta. Tai vastaavasti Rosenthalin ja Helseyn (1994, s. 182-200) 

mukaan kun uuden kiinteistön tuotto per neliömetri vähennettynä sen 

rakennuskustannuksilla ylittää nykykiinteistön arvon jaettuna sen pinta-alalla tietyn 

ajan kuluessa. Kuviossa 1. esitetään heidän kehittämänsä kaava, jossa 

kiinteistöinvestointihalukkuus esitetään ajan (t) funktiona, jossa (h) on sijoitettu 

pääoma, (q) palstan pinta-ala, (α) arvonaleneminen ja pääoman hinta kyseisenä 

ajankohtana (t) on c(t). 

 

𝑅 (𝑡,
ℎ

𝑞
) −  

𝛼𝑐(𝑡)ℎ

𝑞
 ≥ 𝑅 (𝑡,

ℎ̅

𝑞
).  

Kuvio 1. Investoinnin houkuttelevuus ajan funktiona 
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Munneke (1994, s. 231) esittää artikkelissaan asuntojen ja muiden kiinteistöjen 

rakennuttajan pilkkovan kiinteistöt osiin jotka mahdollistavat maksimaalisen 

tuoton per yksikkö kiinteistön elinkaaren aikana olettaen, että hintataso ei 

olennaisesti muutu. Tässä maan ja rakennuksen neliöhintaan perustuvassa 

tuottohakuisessa katsontakannassa ei huomioida kiinteistön käyttäjillä käytössä 

olevia palveluita, joiden mahdollinen puute kuitenkin alentaa käyttäjien kokemaa 

kokonaisarvoa.   

 

Palstan houkuttelevuuteen vaikuttavat sen hinnan lisäksi sijoittajan näkökulmasta 

Munneken mukaan seitsemän muuta tekijää:  

 

- (i) etäisyys kiinteistön käyttäjän näkökulmasta muista toimijoista 

-  (ii) palstan rakennusoikeuden määrä 

-  (iii) palstalle rakennettavan rakennuksen maksimi pohja-ala 

-  (iv) itse palstan koko 

- (v-vii) ja soveltuuko palsta sillä suunnitellun harjoitettavan toiminnan 

mukaisesti asumiseen, tuotantoon vai bisnekseen. 

 

Jackson (2010, s. 3865) ehdottaa puolestaan nykyisten pääoman budjetointitapojen 

olevan syynä siihen, ettei kiinteistöjen energiatehokkuuteen panosteta, vaikka 

siihen investointien hyödyt yleisesti tunnustetaankin. Ongelman voisi ratkaista 

tunnistamalla vaihtoehtoisia pääoman budjetointitapoja. Teollisuusyritykset 

panostavat energiatehokkuuteen karkeasti muotoiltuna kahdenlaisissa tilanteissa: 

Merkittäviä muutoksia teknologiaan tai tuotantoprosesseihin tehdään kerran 

vuosikymmenessä tai harvemmin ja niihin syinä ovat teknologian kehitys, 

markkinoiden kysyntä tai muutos pitkän linjan strategiassa. On kuitenkin 

huomioitava, että yrityksille tarjoutuu näiden suurempien muutosten välillä 

mahdollisuuksia panostaa tuotantolinjojen ja –prosessien energiatehokkuuteen 
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ruutini ylläpitotoimenpiteiden yhteydessä. Tällaisia käyttö- ja 

huoltotoimenpideinvestointeja ovat muun  

 

muassa tuotannon höyrynkäytön, ilmakompressorien ja moottoroitujen toimintojen 

optimointi sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen valaistuksessa, 

lämmityksessä, ilmastoinnissa, ilmanvaihdossa ja boilereissa. 

 

Pääoman budjetoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosessia, jota käytetään 

määrittämään mihin pitkäaikaisiin investointihankkeisiin yritys lähtee. Kolme 

yleisintä yritysten käyttämää sijoitusanalyysikeinoa (kts. kuviot 2 – 3) ovat 

nettonykyarvon, takaisinmaksuajan ja efektiivisen koron laskenta. Alla kuviossa 2 

esitetyssä nettonykyarvon laskentakaavassa NPV net present value päädytään 

investoinnin kannalle, kun säästöjen summa (S) suurempi kuin 

investointikustannus (I). Perinteinen investoinnin teoria määrittelee kannattavan 

investoinnin olevan sellainen, jonka nettonykyarvo (Kuvio 2.) on positiivinen. Tätä 

periteistä lähestymistapaa leimaa kuitenkin epävarmuus joka johtuu siitä, ettei 

todellisia vuosittaisia säästöjä, laitteiston käyttöikää ja alustavaakaan 

investointikustannusta pystytä tarkasti sanomaan (Jackson 2011, s. 49). 

NPV = ∑
𝑆

(1 + 𝑖)𝑡

𝑟

𝑡=1

− 𝐼 

Kuvio 2. Nettonykyarvon laskentakaava 

 

Kuviossa 3 alla esitetään takaisinmaksuajan kaava, jossa takaisinmaksuaika (PB) 

on yhtä suuri kuin investointikustannuksen (I) ja säästön (S) osamäärä. 

Takaisinmaksuaikaa käytetään usein pääapuvälineenä tunnistettaessa yrityksen 

näkökulmasta houkuttelevia investointikohteita, sillä sen ajatellaan pienentävän 

riskiä. Riski energiainvestoinneissa pienenee lyhyen takaisinmaksuajan myötä, 

koska se rajaa investointiin liittyvän ajanjakson lähitulevaisuuteen, jolloin myös 

energian hinta ja muut tekijät ovat paremmin ennustettavissa (Jackson 2011, s.50). 
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PB =
𝐼

𝑆
= ∑

1.0

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Kuvio 3. Takaisinmaksuajan laskentakaava. 

 

Takaisinmaksuajan ja efektiivisen koron (r) välinen suhde toisiinsa voidaan 

määrittää kuviossa kolme esitetyn kaavan avulla mille tahansa ajanjaksolle (t) kun 

nettonykyarvon (NPV) oletetaan olevan nolla. Tämän avulla voidaan määrittää 

takaisinmaksuaika (PB) myös tavoitellun efektiivisen koron (r) perusteella.  

 

On huomattava, että Piken (1996, s. 79-92) mukaan ainoastaan neljä prosenttia 

artikkelissaan tutkimista yrityksistä tyytyi käyttämään vain yhtä analyysiä 

päätöksenteossaan ja se oli kaikilla takaisinmaksuaika. 28 % yrityksistä käytti kahta 

ja loput 32 % kolmea tai useampaa analyysia. Lisäksi tutkimukseen osallistuneista 

yrityksistä ainoastaan viisi prosenttia ei käyttänyt takaisinmaksuaikaa 

sijoitusanalyyseissään lainkaan. Vaikka nettonykyarvoa ja efektiivistä korkoa 

käytetäänkin sijoitusanalyyseissä aiempaa enemmän, on takaisinmaksuaika 

edelleen laskennallisista keinoista tärkein ja suosituin.  

 

Muita keinoja arvioida investoinnin houkuttelevuutta ovat Sheenin (2014, s. 283-

287) mukaan diskontattu kassavirta (DCF) eli valuaatio. ja reaalioptioanalyysi 

(ROA). Diskontatun kassavirran laskennassa (Kuvio 4 alla) käytetään arviota 

tulevasta kassavirrasta, joka diskontataan takaisin valitun koron (r) avulla arvioon 

sen nykyarvosta. Näin saatu luku ilmaisee sijoituksen potentiaalin. Jos luvun arvo 

on suurempi kuin investointiin sijoittamisen kustannus, vaikuttaa se kannattavalta. 

 

DCF =
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Kuvio 4. Valuaatio eli diskontattu kassavirta 
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Reaalioptionanalyysi puolestaan pohjaa finanssimarkkinoilta tuttuun 

optioajatteluun, jossa optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta valita tai olla valitsematta 

jotakin tietyn ennalta määritetyn periodin aikana sitoutumatta siihen etukäteen. Sitä 

ei tule sekoittaa kokonaispääoman tuottoprosenttiin (Return on Assets) joka kuvaa 

sitoutuneen pääoman suhdetta tuottoon. Reaalioptioissa on kuitenkin kyse 

konkreettisista varoista teoreettisten summien sijaan. Yritys joka päättää tehdä 

peruuttamattoman investoinnin luo samalla itselleen option. Menetetyn option 

arvoa pidetään mahdollisuuden hintana, joka tulee sisällyttää 

kokonaisinvestointikustannuksiin. Investoinnin tapahtuessa optiosta tulee arvoton. 

Reaalioptiosäännön mukaan yrityksen tulisi investoida nykyhetkenä ainoastaan, jos 

nettonykyarvo on tarpeeksi suuri kattaakseen odotusoptiosta luopumisen.  Kuviossa 

5 esitetään option hinta (C0) joka määräytyy Black & Scholesin (1973, 637-659) 

mukaan investoinnin nykyarvon (esim. osakkeen hintana) (S0):n, toteutushinnan 

(X), koron (r), option voimassaoloajan (T), option kaksinkertaistamiseen 

tarvittavan osakkeen arvon (N(d1)) ja todennäköisyyden että optio lunastetaan sen 

viimeisenä voimassaolopäivänä (N(d2)) perusteella.   

 

𝐶0 =  𝑆0𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

Kuvio 5. Option hinnan määräytyminen 

 

Reaalioption arvon laskentakaava pohjautuu tähän Blackin & Scholesin alun perin 

osakkeisiin kehittämään malliin. Laskettaessa reaalioption nykyarvoa (ROV) 

lisätään kaavaan luku (σ) jolla kuvataan arvonalenemaa option voimassaoloaikana, 

tarkemmin sanoen tulevan kassavirran kasvun vaihtelun hajontaa.  (Sheen 2014, 

283-287). 

 

𝑅𝑂𝑉 =  𝑆0𝑒−𝜎𝑇𝑁(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

Kuvio 6. Reaalioption hinnan määräytyminen 
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Samsura A. et Al:n mukaan eri toimijoiden saavutettavissa olevaa arvoa voidaan 

mitata matemaattisesti peliteorian avulla ennen varsinaisia investointeja. Heidän 

artikkelissaan käsitellään maan ja kiinteistöjen kehityksen prosesseja, joissa 

maanomistajan osallistuminen infrastruktuurin kehityskustannuksiin on 

neuvoteltavissa kunnan tai kaupungin tahon kanssa. Peliteorian, jonka avulla 

pyritään peilaamaan minkä strategian valitseminen kutakin toimijaa hyödyttää 

eniten suhteessa muiden valintoihin, avulla saavutetaan kaksi etua. Ensinnäkin sen 

avulla voidaan tutkia asianomaisten kanssakäymistä ja keskenään sidonnaista 

päätöksentekoa suhteessa haluttuun arvonluomiseen. Toiseksi se, että 

arvonluomisen saavuttamiseksi tarvittavat seikat implementoidaan, tulee olemaan 

tulosta monen toimijan yhteisymmärryksestä ja päätöksestä investoida julkiseen 

infrastruktuuriin yhdessä. (Samsura, A. et Al. 2012).   

   

 

2.2 Riskeiltä suojautuminen 

 

 

Yritysten kokemat riskit, jotka liittyvät taloudellisiin investointeihin ovat kasvaneet 

viime vuosikymmeninä valuuttakurssien heilahtelun, raaka-aineiden hintojen 

muutoksen, korkojen ja geopoliittisten tapahtumien myötä. Markkinat ovat 

kehittäneet valikoiman instrumentteja kuten futuureja ja erilaisia optiosopimuksia, 

joiden avulla sijoittajat voivat joko suojautua muutoksilta tai rajata niiden 

vaikutuksia. Energiabudjettia ja sen toteuttamiseen liittyviä riskejä voidaan 

hallinnoida samantapaisella prosessilla kuin sijoitusportfoliota ja sen 

investointiriskejä. Jokaista energiaa tarvitsevaa osaa tai laitetta rakennuksessa 

voidaan pitää omana erillisenä investointinaan.  

 

Energiabudjetin varianssi eli summa jolla todelliset kustannukset ylittävät niille 

budjetoidun summan kertovat energiabudjetin riskin. Energiabudjetista ja 

investoinnin tehokkuudesta voidaan myös muodostaa määrällisten riskien hallinnan 

avuksi viitekehys. Yleisin apuvälinen määrällisten riskin määrittelemisessä on 
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Value at Risk VaR, joka mittaa todennäköisyyttä jolla yrityksen portfolion arvo 

laskee alle sille asetetun rajan tiettynä ajanjaksona ennalta määritellyn 

luottamustason mukaisesti. Esimerkiksi päiväksi asetettu 10 miljoonan dollarin 

VaR 95%:n luottamustasolla tarkoittaa, että todennäköisyys sille, että yhtiö 

menettää päivällä yli 10 miljoonaa dollaria on viiden prosentin luokkaa (Kuvio 7 

alla)  

     Portfolion odotettu tuotto 

5 %:n todennäköisyys että 

portfolion arvo laskee 

 

 

 

 

 

 

 

                                              VaR 

  

 

Kuvio 7. Portofolion arvon alenemisen todennäköisyys tiettynä ajanjaksona 

 

2.2.1 Keinoja suojautua sähkönhinnan vaihtelulta 

 

 

Sähkönhinnan vaihtelulta voi suojautua niin konkreettisesti kuin taloudellisestikin 

erilaisin vaihdantainstrumentein joko pörssin tai kahdenkeskisen vaihdannan kautta 

(Over the counter OTC). Yksinkertaisimmillaan sähköjohdannaiset ovat 

termiinisopimuksia, futuureja tai johdannaisten sovittua vaihtokauppaa kahden 
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osapuolen välillä. Termiinisopimuksessa sovitaan tietyn sähkömäärän myynnistä 

tai ostamisesta ennalta sovittuun hintaan tietyn tulevan ajanjakson kuluessa. Se on 

siis tapauskohtaisesti räätälöity sopimus, jossa ostaja velvoitetaan ostamaan ja 

myyjä toimittamaan kommoditeetti.   

 

Futuuri on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta termiinisopimuksen kaltainen. 

Termiinisopimuksesta poiketen futuurit ovat pitkälle standardisoituja, niiden 

kauppapaikka ja – tapa, sekä sopimusmenettelyt tarkoin määriteltyjä. Suurin ero 

futuurien ja termiinisopimuksen välillä on kuitenkin välitettävän sähkön määrässä, 

joka futuureissa on huomattavasti pienempi. Kahden osapuolen välillä tapahtuva 

johdannaiskauppa puolestaan perustuu sopimukseen ostaa ja myydä sähköä 

sopimuskauden aikana tiettyyn hintaan huomioimatta sähkön todellista 

markkinahintaa. Toisin kuten termiinisopimuksissa kahdenvälisessä 

johdannaiskaupassa vaihdettavan sähkön kokonaismäärää ei ole rajoitettu.  

Varsinaisia sähköoptioita voidaan katsoa olevan neljänlaisia: 

-  osto- ja myyntiwarrantteja 

-  spark spread-optioita 

- ostettavia ja myytäviä termiinisopimuksia  

-  swing-optiota.  

Sähkön osto- ja myyntiwarrantit tarjoavat ostajilleen oikeuden muttei velvoitetta 

ostaa tai myydä ennalta sovittu määrä sähköä tiettyyn hintaan option 

voimassaoloaikana. Nk. spark spread -optio puolestaan on ei-standardoitu 

hyödykelajien välinen optio, jonka tarkoituksena on tasata sähkön myyntihinnan ja 

sen tuottamiseen kuluneiden polttoaineiden välinen hintaero.  

Ostotermiinisopimuksen hankkija omistaa yhden osto-option ja on samanaikaisesti 

velkaa yhden osto-option ostajan määrittämään toteutushintaan. 

Termiinisopimuksen myyjä puolestaan on vastakkaisessa asemassa ja voi käyttää 

osto-optionsa sähkön hinnan ylittäessä sovitun toteutushinnan jolloin myös 

ostotermiinisopimus raukeaa. Myyntitermiinisopimuksessa sen hankkija omistaa 

yhden myyntioption myyjän määrittämään toteutushintaan. 
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Myyntitermiinisopimuksen omistaja käyttää optiota sähkön hinnan laskiessa alle 

toteutushinnan option voimassaoloaikana jolloin myyntitermiinisopimus raukeaa. 

Swing-optio sen sijaan oikeuttaa hankkimaan sähköä päivittäin, viikoittain tai 

kuukausittain sen voimassaoloaikana. Käytettäessä optiota hankittavan sähkön 

määrä vaihtelee eli ”heiluu” päivittäisen minimi- ja maksimimäärän välillä. 

Sopimuskauden aikana ostettavan kokonaissähkön määrän tulee niin ikään olla 

ennalta määrätyn minimin ja maksimin välillä. Sähkön hinta voidaan sopia 

kiinteäksi koko sopimuskaudeksi tai se voidaan tarkistaa sovituin väliajoin. Lisäksi 

jos ostaja ei yllä minimiostomäärään on yritys velvollinen korvaamaan myyjälle 

siitä osan. (Deng, S. et Al. 2006)        

 

Konkreettisempia toimia sähkönhinnan heilunnalta suojautumiseksi ovat erilaiset 

tullisopimukset – ja maksut sekä LSE-sopimukset. LSE (load serving entity) eli 

sähkön tarjoaja tai myyjä sitoutuu LSE-sopimuksessa toimittamaan sähköä tiettyyn 

hintaan riippumatta ostajan käyttämästä määrästä. (Deng, S. et Al. 2006) 

 

 

2.3 Tehokkuuskuilu ja energiaparadoksi 

 

 

Kaikkein kustannustehokkaimmilla energiatehokkuuteen investointitilaisuuksilla 

on taipumus jäädä muiden pääomainvestointikohteiden takia käyttämättä. 

Haluttomuus investoida energian käyttöä tehostavaan teknologiaan on tunnistettu 

Jacksonin (2011, s. 47) mukaan jo 70-luvulla. Tätä ilmiötä kutsutaan nimillä 

tehokkuuskuilu tai energiaparadoksi.  

 

Yhdysvaltojen energiaministeriön vuonna 2002 tekemässä tutkimuksessa 

havaittiin, että teollisuuden käyttämisen moottorien energiankulutusta voitaisiin 

vähentää 11-18 % prosenttia, jos yritykset hyväksyisivät kolmen vuoden 

takaisinmaksuajan.  Anderson ja Newellin (2011, s. 2-58) yli 9000:lta 
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tuotantopuolen PK-yritykseltä keräämän aineiston perusteellä kävi ilmi, että 

energiatehokkuusprojektit hylättiin, jos niiden takaisinmaksuaika ylitti 1,29 vuotta. 

Näin lyhyt takaisinmaksuaika tarkoittaa hyvin korkeaa sisäistä eli efektiivistä 

korkoa, joka Andersonin ja Newellin mukaan vastaa 80 %:a. Jos yrityksen oletetaan 

voivan lainata rahaa kymmenen prosentin korolla, tarkoittaisi tämä 70 %:n tuottoa 

energiatehokkuusinvestoinnille.  

 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tunnistettu useita syitä yritysten 

energiainvestointihaluttomuudelle. Jacksonin (2010, s. 3865) mukaan näitä ovat 

muun muassa johdon lyhytnäköinen päätöksenteko, pääoman säännöstely, 

riittämätön tieto laitteistojen suorituskyvystä, energian hintojen kehityksen 

epävarmuustekijät ja transaktiokustannukset. Vähemmälle huomiolle on jäänyt 

vallitseva tapa arvioida projektien riskejä ainoastaan lyhyen takaisinmaksuajan 

perusteella joka jarruttaa etenkin energiainvestointeja.  

 

Bonden (2012, s. 63-76) yritykset ovat halukkaampia investoimaan energiankäytön 

tehokkuuteen aloilla jotka ovat huomattavan energiaintensiivisiä (esimerkiksi 

raskas teollisuus), kuin esimerkiksi toimistorakennuksiin Vaikka. IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change, on vuonna 2007 luokitellut Euroopan 

unionin rakennuskannan luokkaan, jossa kustannustehokkaat energiatehokkuuden 

lisäystoimenpiteet ovat hyvinkin mahdollisia energiaparadoksin mukaisesti 

huomattava määrä energiatehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä jää tekemättä 

(International Energy Agency 2007).   

 

Energiaparadoksille tarjotaan Bonden (2012, s. 65-66) artikkelissa itse 

markkinoihin tehokkuuteen ja toimivuuteen liittyviä ja liittymättömiä syitä. 

Markkinoiden toimimattomuuden aiheuttamia syitä ovat tiedon asymmetria, 

tuotannon ja kulutuksen sivutuotteet ja eri tahoja eri tavalla kannustavat tekijät. 

Tiedon symmetrialla tarkoitetaan tilannetta, jossa siihen osallisilla on erilainen 

määrä tietoa käytössään. Esimerkiksi rakennuttaja saattaa olla hyvinkin tietoinen 

rakennuksen suuresta energiankulutuksesta, muttei kerro siitä sen potentiaaliselle 
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käyttäjälle sillä arvelee sen vaikuttavan negatiivisesti kauppojen tai 

vuokrasopimuksen syntyyn. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa rakennuksen 

energiatehokkuudesta ei ole olemassa kunnollista arviota milläkään osapuolella. 

Tuotannon ja kulutuksen sivutuotteita, jotka usein ovat negatiivisia kuten saasteet, 

ei usein hinnoitella mukaan energian hintaan, mikä luo illuusion ”halvasta” 

energiasta, eikä kannusta sen käytön vähentämiseen. Motivaatio 

energiankulutuksen vähentämiseen karisee myös, kun eri osapuolilla on erilaiset 

kannustimet asian tiimoilta. Esimerkiksi kiinteistöä vuokraavaa osapuolta ei 

kiinnosta sen energiakulutus niin kauan, kun vuokralainen energian maksaa. Jos 

taasen vuokraisäntä panostaa energiapihimpään kiinteistöön ja maksaa itse sen 

kulutuksen ei tämä motivoi vuokralaista säästämään sen kulutuksessa.  

 

2.4 Markkinaesteet ja ajurit 

 

 

Varsinaiset markkinaesteet eivät puolestaan kerro markkinoiden itsensä 

toimimattomuudesta. Bonde (2012, s. 66) esittää artikkelissaan näiden jakautuvan 

kahteen: transaktiokustannuksiin ja epävarmuustekijöihin. 

Transaktiokustannuksilla tarkoitetaan kaikkia kulueriksi luokiteltavia kuten aikaa, 

rahaa ja vaivaa jotka syntyvät, kun käydään kauppaa tai vaihdetaan jotain. Yhteistä 

näillä tekijöillä on, että niiden arvo voidaan mitata rahassa. Tämä aiheuttaa sen, että 

kustannus siirtyy vääjäämättä jossain vaiheessa ostajalle mikä laskee 

kokonaiskysyntää. Kaikkiin investointeihin liittyvät myös tavalla tai toisella riskit. 

Energiainvestoinneissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota energian 

markkinahinnan ja itse markkinoiden kehitykseen, tekniseen riskiin (laitteet eivät 

toimi suunnitellusti tai ne vaativat oletettua enemmän huoltoa tai korjauksia) tai 

tuleviin vaihtoehtoihin. Tulevilla vaihtoehdoilla tarkoitetaan lähitulevaisuudessa 

markkinoille saapuvaa tehokkaampaa tai halvempaa ratkaisua jota jäädään 

odottamaan. Tutkiessaan mahdollisuutta ”vihreään vuokrasopimukseen” ja miten 

se juridisesti toteutetaan kahden tukholmalaisen toimistotalon tapauksessa, joissa 

oli sama vuokralainen, Bonde löysi uusia esteitä energiatehokkuuden 
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parantamiselle. Vuokrasopimuksen muokkaaminen on erittäin monimutkainen 

prosessi mikä kasvattaa transaktiokustannuksia huomattavasti. Lisäksi teknisten 

laitteiden hajautunut sijainti kiinteistöissä tekee niiden energiankulutuksen 

seuraamisesta haastavaa, jolloin tehokkuuttakin on vaikea mitata. Jos kiinteistön 

käyttäjällä on lyhyt vuokrasopimus heikentää se selkeästi motivaatiota osallistua 

energiatehokkuusinvestointeihin niiden takaisinmaksuaikojen vuoksi. Voidaankin 

olettaa kiinteistön käyttäjän haluavan investoinnin maksaneen itsensä takaisin 

ennen muuttoa. Omistajuuden ja vuokralaisuuden erottaminen toisistaan ei ehkä ole 

kannattavaa energiatehokkuusparannuksien näkökulmasta katsottuna. 

Vuokralainen voi lisäksi kokea negatiivisena tunteen ”jonkun toisen omaisuuteen” 

investoimisessa ja rakennuksen parannustyöt vuokraisännän pakollisina vaateina. 

Kiinteistön omistajan ajurit nousivat siis sen käyttäjän ajureita 

merkityksellisemmiksi. On kuitenkin huomioitava, että vuokralaisen ilmoittaessa 

aikeistaan muuttaa energiatehokkuusprojektit käytännössä laitetaan jäihin, ellei 

korvaavaa uutta vuokralaista ilmaannu joka osoittaa halua lähteä projektiin 

mukaan. (Bonde 2012, s. 66)        

 

Thollander et Al. (2007, s. 21) tutkivat artikkeliaan varten ruotsalaisia paperi- ja 

sellualan yrityksiä ja selvittääkseen markkinaesteitä ja vastaavasti ajureita liittyen 

kustannustehokkaisiin energiatehokkuus investoineihin. Heidän mukaansa 

suurimmat markkinaesteet olivat tekniset riskit kuten tuotantohäiriöt, tuotannon 

hankaluustekijät, vääränlainen teknologia tuotantolaitoksilla, ajanpuute, pääoman 

puute ja organisaation itsensä heikkoudet.  Ajureita puolestaan olivat energian 

säästön tuomat kustannussäästöt, päämäärätietoiset ihmiset, pitkän ajan energia 

strategia, energian hinnan nousun uhka ja sähkösertifikaatti-järjestelmä. Tulosten 

mukaan useat esteet ja ajurit eivät suoranaisesti liittyneet itse markkinoihin. Näitä 

markkinoihin liittymättömiä tekijöitä olivat edellä mainittujen lisäksi pääoman 

muualle keskittäminen, henkilöstön aiheesta tiedostamattomuus ja pitkät 

päätöksentekoketjut. Sorrell et. Al 2000 määrittelee energiatehokkuuden esteeksi 

oletettavan mekanismin joka estää investoimisen teknologioihin jotka ovat sekä 

energiatehokkaita että ilmeisesti taloudellisesti tehokkaita myös.  
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Markkinaesteet voitiin Thollander et. Al:n (2007, s.25) tutkimuksessa jakaa kahteen 

ryhmään: ei-kaupallisiin ja kaupallisiin tekijöihin. Ei-kaupallisia tekijöitä olivat 

heterogeenisyys (vaikka jokin teknologia olisi yleisesti ottaen kustannustehokas, ei 

se välttämättä palvele kaikkien yritysten tarpeita), piilokustannukset (kustannukset 

joita useimmissa investointikustannuslaskelmissa ei huomioida), pääoman puute 

sekä riskit. Kaupallisia tekijöitä puolestaan olivat osapuolien eriävät intressit, 

päämies-agentti ongelma sekä puutteellinen tieto. Thollander jatkoi 

energiatehokkuuden esteiden tutkimista yhdessä Rohdinin kanssa vuonna 2006 ja 

he löysivät edellä mainittujen lisäksi myös käyttäytymiseen perustuvia ja 

organisaationallisia esteitä. Yksilöt, jotka ovat taipuvaisia vastustamaan yrityksen 

sisäisiä muutoksia suhtautuvat todennäköisesti myös energiatehokkuusratkaisuihin 

ylenkatsoen niiden kustannustehokkuudesta huolimatta. Toisaalta 

energiatehokkuusinvestoinnilla on myös suurempi todennäköisyys toteutua, kun 

sen esittää (mielellään johtoryhmään kuuluva) henkilö jolla on sen suhteen 

todellista kunnianhimoa. Vastaavasti, jos energia-asioista vastaavalla taholla on 

syystä tai toisesta alhaisempi status muihin osastoihin verrattuna yrityksen sisällä, 

vaikeuttaa se asioiden läpivientiä. Myös yrityskulttuurilla voidaan vaikuttaa 

energiatehokkuusinvestointeihin luomalla ilmapiiri, jossa esimerkiksi 

ympäristöystävällisyyttä arvostetaan. (Rohdin et. Al 2006, s.1838) 

 

Energiatehokkuuteen investoimishalukkuudessa on mukana myös käytöksellisiä ja 

organisaationaalisia tekijöitä. Sternin ja Aronssonin (1984) mukaan rajatun 

rationaalisuuden avulla voidaan selittää energiakuilua. Tällä tarkoitetaan, että 

organisaatio kuten myös yksilötkin eivät muodosta päätelmiä pelkästään tiedon 

perusteella vaan tietyn pisteen jälkeen toimivatkin nyrkkisääntöjen mukaan. Tämän 

vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaisena tieto henkilöille esitetään. 

Mitä eläväisempänä ja persoonallisempana tieto esitetään ja kun se tulee 

kuuntelijalle aidosti relevantilta taholta, sitä todennäköisemmin henkilö muodostaa 

sen perusteella päätöksensä. Energiatehokkuutta parantavaa teknologiaa 

implementoivalle yritykselle on ensisijaisen tärkeää pystyä luottamaan siihen 

liittyvän tiedon ja informaation tarjoajaan. Sorrell et. Al:n (2000) mukaan 

työntekijän henkilökohtaisilla arvoilla on myös roolinsa organisaation 
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päätöksenteossa. Lisäksi eri henkilöillä on asemasta riippumatonta vaikutusvaltaa 

päätöksenteossa. 

 

 

2.5 Käytettävissä olevien resurssien allokointi 

 

 

Liiketoimintaprosessi voidaan nähdä joukkona toisiinsa liittyviä toistuvia 

toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvitaan resursseja, joiden avulla syötteet 

muutetaan tuotteiksi (Laamanen 2012, s. 19). 

 

Teollisuusyritysten toimenkuvaan kuuluu usein määritellä ja kehittää erilaisia 

prosesseja, joiden avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. Prosessien määrittelyyn 

ja toiminnan tehokkuuden suunnitteluun kuluu siten olennaisesti sellaisten 

prosessien eliminointi jotka eivät tuota suoranaista lisäarvoa. Yrityksillä on 

käytössään rajallinen määrä resursseja, jotka se voi kullekin prosessille kohdistaa. 

Osaprosessi nimitystä käytetään, kun tahdotaan erotella tietystä prosessista työn 

tekemisen tai resurssin käytön kannalta tietty osa. Esimerkiksi organisaation 

toimitusprosessissa voidaan ajatella suunnittelun, myynnin ja tuotannon 

muodostavan kolmen osaprosessin kokonaisuuden. 

 

 

Prosessijohtaminen puolestaan merkitsee toiminnan organisoitumista 

prosesseittain. Prosessiorganisaation ajatuksena on johtaa kokonaisia prosesseja 

yksittäisten tehtävien sijasta. Funktionaalinen eli toimintokohtainen johtaminen 

puolestaan jakaa toiminnot omiin vastuualueisiinsa kuten tuotantoon, myyntiin, 

markkinointiin ja hallintoon. Prosessi taas kantaa vastuun kokonaisuuden 

toimivuudesta alusta loppuun saakka. Yritys voi organisoitua myös 

tulosyksikköperusteisesti, jolloin ydinprosessien tehtävä on tukea tulosyksikköjä 

prosessiin liittyvien tehtävien ja kehittämisen kannalta.  
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Tulosyksikköorganisaatiossa prosessinomistaja hankkii osan resursseista 

prosessille ja määrittelee millaisia resursseja tulosyksikössä tulisi kohdistaa 

prosessille sen tehtävän toteuttamiseksi.  Mallin vahvuuksia ovat selkeät valta- ja 

vastuurajat. Tämä organisaatiomalli vähentää tulosyksikön sisäistä byrokratiaa 

sekä tarvetta toiminnan yhteensovittamiselle muiden tulosyksiköiden ja koko 

organisaation tasoisten asioiden kanssa. Tämän tyyppinen johtaminen palvelee 

lähestulkoon ainoastaan tulosyksikön intressejä. Tulosyksikön oman 

erityisosaamisen johtaminen ja kehittäminen tulosyksikön sisällä on helpompaa ja 

mutkattomampaa, sillä toiminnan yhteensovittaminen muiden tulosyksiköiden ja 

koko organisaation tasoisten asioiden kanssa on hyvin vähäistä. Resursseja on 

myös helpompi kohdentaa oman tulosyksikön sisällä, kun ei tarvitse huomioida 

muiden yksiköiden tarpeita. (Koskinen, T. 2013 s.14) 

 

2.6  Omistaja-arvon käsite ja osakkeenomistajien kokema arvo 

 

 

Kleinin et Al. 2012 mukaan yritysten ja organisaatioiden strategista ajattelua leimaa 

perinteisesti käsitys siitä, että niiden päätarkoituksena on maksimoida investointien 

tuotto osakkeenomistajia varten. Arvonluonti ja sen konkretisoiminen toiminto tai 

suhdepohjaisten investointien, monimutkaisten sopimusten avulla sekä 

yritystoimintaan vaikuttavien lieveilmiöiden hallinta jää usein vähemmälle 

huomiolle ja arvostukselle keskityttäessä arvonluontiin osakkeenomistajille.  

Keskityttäessä ainoastaan tuottojen maksimointiin ei usein huomioida esimerkiksi 

jakelukanavien merkitystä ja niiden yhteistyön avulla luodun toimivuuden tuomaa 

arvoa. Ajateltaessa yritystä pelkästään verkostona erilaisia laillisia sopimuksia on 

selkeää mikä osapuoli kantaa sen riskit: ainoastaan osakkeenomistajat ovat 

vastuussa päätöksistä pyrkiessään maksimoimaan omat voittonsa. Asianosaisten 

näkökulmasta puolestaan yritys on puolestaan vain yksi monesta toimijasta 

rajapinnassa jossa sen transaktiot kohtaavat esimerkiksi ostajien ja 

tavarantoimittajien kanssa yhdessä tehdyt sekä materiaaliset ja immateriaaliset 

investoinnit joiden avulla arvoa luodaan kaikille toimijoille. Asianosaisten 
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näkökulmasta tätä asetelmaa tulisi suojella ja siitä huolehtia yksittäisen tahon 

voittojen maksimoimisen sijasta.  

 

Stockhammer 2006 käsittelee artikkelissaan osakkeenomistajien arvohakuisuutta 

suhteessa investointien tuottavuuteen ja toteaa osakkeenomistajilla olevan suuren 

vallan vähentävän investointeja ja niiden lopputulemaa, vaikka itse tuottavuus 

samalla kasvaakin. Nykytilanteessa talousmarkkinoilla on yhä suurempi 

mahdollisuus ja taito kontrolloida yritysten johtoa esimerkiksi optioiden ja muiden 

osakkeilla palkitsemiskeinojen avulla. Näin operatiivinen johto sidotaan toimimaan 

osakkeiden arvoa kasvattavalla tavalla sillä se hyödyttää heitä itseään. Johdolle ei 

tässä tilanteessa ole mielekästä toimia markkinoita hermostuttavalla tavalla, vaikka 

se yrityksen kannalta olisikin pitkällä tähtäimellä oikea ratkaisu. Stockhammer 

esittelee myös kolme esille nousevaa ongelmaa, jos johdon annetaan toimia ilman 

yhteistyötä tai suoraa kytköstä itse osakkeenomistajiin. Yleisellä tasolla voidaan 

todeta johdon käyttäytyvän sitä tuhlailevaisemmin mitä autonomisempi se 

osakkeenomistajiin nähden on ja osakkeenomistajien tiukemman otteen lisäävän 

puolestaan tehokkuutta. Johdon autonomisuus johtaa siis kolmeen asiaan: (i) sillä 

on taipumusta yli-investoida kasvattaakseen markkinaosuutta myös katteen ja 

tuottavuuden kustannuksella, (ii) se pyrkii ratkaisemaan rajapintaongelmia 

laajenemalla itse eteen- ja taaksepäin toimitusketjussa ja konglomeratisoitumalla 

sekä (iii) luo osakkeenomistajille illuusion omasta, jonka avulla perustellaan 

suhteettoman korkeat palkat kilpailijoihin nähden. (Stockhammer 2006). 

 

2.7 Energiakatselmukset ja Energiatehokkuusjärjestelmä Suomessa 

 

 

Suuret yritykset ovat energiatehokkuuslain mukaan velvoitettuja suorittamaan 

energiakatselmus neljän vuoden välein. Suuren yrityksen määritelmä on joko yli 

250 henkilön työllistäminen, yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai tase joka ylittää 

43 miljoonaa euroa. Ensimmäinen energiakatselmus tuli olla suoritettuna ennen 

5.12.2015. Katselmuksessa käydään läpi yrityksen toimipaikkojen 
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energiankulutusprofiilit etsien säästökohtia. Katselmukset tehdään kohde eli 

toimipaikkakohtaisesti, sillä energiamuodot, niiden käyttö- ja säästökohteet 

vaihtelevat yrityksen sisällä.  Kohdekatselmusten minimivaatimuksista sekä 

vastuuhenkilöiden pätevyydestä ja koulutuksesta säädetään valtioneuvoston 

asetuksessa. (Energiavirasto 2016) 

 

Yritys voi liittyä energiatehokkuusjärjestelmään, vaikkei se täyttäisikään suuren 

yrityksen määritelmää. Energiatehokkuusjärjestelmän minimivaatimukset 

puolestaan koskevat kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat liittyneet Elinkeinoelämän 

energiatehokkuussopimukseen. Nykyisellä sopimuskaudella 2017-2025 on 

käytössä viidenlaisia sopimuksia: teollisuuden, energia-alan, palvelualan, 

kiinteistöalan ja öljylämmityskiinteistöjen energiatehokkuussopimus. 

Energiatehokkuusjärjestelmä eli ETJ voidaan integroida yrityksen omaan 

johtamisjärjestelmään, ISO50001 ja ISO14001 järjestelmiin tai siitä voidaan luoda 

oma energiatehokkuuden johtamistyökalunsa. Suuri yritys, joka on sertifioinut 

ETJ:n tai integroinut sen muihin käytössä oleviin järjestelmiinsä, voi vapautua 

lakisääteisiltä energiakatselmuksilta. (Energiatehokkuusjärjestelmä 2007) 

 

Energiatehokkuusjärjestelmän etuja ovat yrityksen energiankäytön tehostuminen, 

jonka avulla pienennetään kustannuksia sekä vähennetään päästöjä. Järjestelmä voi 

nostaa energiatehokkuuden keskeiseksi liiketoimintakysymykseksi ja viestittää 

vastuullisesta asenteesta ympäristöä kohtaan. Sertifioimalla järjestelmä voidaan 

opastaa koko organisaatiota muuttamaan käyttäytymistään energiankulutuksen 

vähentämiseksi. Sertifioinnin avulla päästään vastaamaan 

energiatehokkuustavoitteisiin ja lainsäädännön vaatimuksiin. Säästötoimenpiteitä 

voidaan toteuttaa myös ESCO-palveluiden avulla. ESCO-palvelu on liiketoimintaa, 

jossa yrityksen ulkopuolinen energia-asiantuntija saa toimeksiannon investointien 

ja energiansäästötoimenpiteiden toteuttamiseksi yrityksessä. Tämän palvelun 

käytöstä ja itse energiainvestoinnista yritykselle koituvat kustannukset katetaan 

tulevista energiasäästöistä, joille ESCO-palveluntarjoaja on antanut takuun. 

(Energiatehokkuussopimukset 2016). 
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Energiatehokkuusjärjestelmän voidaan katsoa koostuvan viidestä eri vaiheesta, 

joita toistetaan tarpeiden mukaan sovitetulla aikavälillä. Ensimmäinen on yrityksen 

oman energiapolitiikan luonti tai sen liittäminen käytössä olemaan 

johtamisjärjestelmään jolla ilmaistaan tahto sitoutua sovittuihin 

energiatehokkuustavoitteisiin, Toinen vaihe on yrityksen nykyisen energiankäytön 

kartoittaminen, tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteistä ja menettelyistä 

sopiminen päämäärän saavuttamiseksi. Kolmannessa vaiheessa aloitetaan itse 

toimenpiteet: henkilöstölle tiedotus, sen organisointi ja koulutus. Seuraavassa eli 

neljännessä vaiheessa seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista 

benchmarkingin, kulutuksen seurannan ja energiatehokkuuden itsearvioinnin 

kautta. Jos tässä kohtaa näyttää siltä, ettei asetettuja tavoitteita saavuta, ryhdytään 

korjaaviin toimenpiteisiin. Kun järjestelmä on ollut yrityksen käytössä sovitun 

aikaa, järjestetään johdon katselmus, jossa arvioidaan järjestelmän toimivuutta, 

tavoitteiden toteutumista ja asetetaan uuden tavoitteet. 

(Energiatehokkuusjärjestelmä 2007)     

 

Yrityksillä, kunnilla ja muilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea tukea 

energiainvestointiselvityksiin- ja hankkeisiin Työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

Energiatuen maksimimäärä määritetään vuosittain. Tuen saaminen edellyttää, että 

hanke edistää uusiutuvan energian käyttöä, energian säästöä, energiantuotannon ja 

käytön tehostamista sekä niiden ympäristöhaittojen vähentämistä.  Lisäksi sekä 

ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö myöntävät vastuualueilleen 

kuuluville toiminta-alueille tukea energiainvestointeihin pl. asuinrakennukset sekä 

maatilat. Tuen saaminen edellyttää, että energiakatselmus tai analyysi tehdään 

motiva-mallisena. Motiva on asiantuntijayritys, joka tarjoaa ratkaisuja energian ja 

materiaalien tehokkaaseen käyttöön julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja 

kuluttajille. Virallista mallia kutsutaan Motiva-malliksi, koska yritys kehitti 

energiatehokkuusjärjestelmämallin elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 

energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien liitteeksi 

työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Katselmusten ja analyysien 

toteuttamiseen saatavan tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 50 % 
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hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Suuryrityksille energiatukea ei 

myönnetä. (Energiatehokkuussopimukset 2016) 
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3 CASE ENERGIAVÄYLÄ 

 

EnergiaVäylä olisi toteutuessaan Hyvinkään Sahanmäen yritysten välinen 

matalalämpöverkko, johon yritykset myisivät prosesseissaan syntyvän 

ylijäämäenergian. Eniten ylijäämää eli hukkaenergiaa syntyy Sain-Gobain 

Isoverilla sen lasivillan valmistusprosessissa noin kahden miljoonan euron arvosta 

vuodessa. Tämä lämpöenergia, joka nykyisin poistuu vesihöyrynä piipun 

poistokaasujen mukana, olisi mahdollista lauhduttaa lämmityskäyttöön. 

Sahanmäen alueen yritykset saattaisivat leikata lämmityskustannuksistaan puolet ja 

vähentää hiilidioksidipäästönsä neljännekseen nykyisestä.  

 

Matalalämpöverkon lämpötila on 20–30 astetta, mikä mahdollistaa 

matalalämpötilaisten ylijäämävirtojen hyödyntämisen (esimerkiksi kompressorien 

ja lauhduttimien), joka muuten koetaan haasteelliseksi. Verkkoon voitaisiin liittyä 

esimerkiksi suoraan lämpöpumpulla, jolloin saavutettaisiin huomattavasti parempi 

tehokerroin kuin lämpökaivon avulla. Kustannussäästöjen lisäksi houkuttimena 

yrityksille toimivat eri tahojen asettamat päästövähennystavoitteet ja 

energiatehokkuusvaatimukset.   

 

3.1 Yleiskuvaus 

 

 

Matalalämpöverkkoon syötettäisiin lasivillatehtaalla syntyvää ylijäämälämpöä, 

joka muunnettaisiin käyttäjien kiinteistöillä korkeampaan, 

hyödyntämiskelpoisempaan lämpötilaan lämpöpumppulaitoksilla. Suhosen (2016) 

mukaan tehtaalla syntyvien savukaasujen hukkalämmön teho, jos ne täysin 

lauhdutettaisiin, olisi 3,4 MW. Savukaasuja ei kuitenkaan käytännössä ole 

mahdollista lauhduttaa sataprosenttisesti. Kauppila (2017) tuo esille raportissaan, 

että hänen esimerkkikohteina käyttämien kiinteistöjen huipputehon tarpeet olivat jo 

noin kolmannes koko hukkalämpökapasiteetista. Huipputehotarpeiden vuoksi 

EnergiaVäylän rinnalle on esitetty jätettävän varalle myös muita energiaratkaisuja 
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kuten jotkin kiinteistöjen nykyratkaisuista tai Sahanmäen alueelle rakennettaisiin 

ylijäämäenergiajaevirtoja, kuten vahingoittuneita kuormalavoja ja puisia 

kaapelikeloja, hyödyntävä polttolaitos, josta matalalämpöverkkoon saataisiin 

tarvittaessa lisäenergiaa. On myös huomioitava, että kustannuksia 

matalalämpöverkon käytöstä syntyy myös kuluttajapäässä, joten väylään alun perin 

syötettävän energian on oltava edullista.  

 

Siirtoverkosto olisi kaukolämmön tavoin kaksiputkinen suurimpien erojen siihen 

verrattuna ollessa matalampi lämpötilataso sekä siirtoon käytettävä lämpötilaero. 

Kaukolämpöverkon menoveden lämpötila voi olla jopa 120 astetta ja tuloveden 

lämpötila vaihdella 40 – 60 asteen välillä. Matalalämpöverkossa menovesi olisi 

vain 40 asteista ja tulovesi 25 asteista. Koska tulo ja menoveden lämpötilaero eli 

jäähtymä jää matalalämpöverkossa perinteistä kaukolämpöverkkoa pienemmäksi, 

mahdollistaa se verkostossa suuremman virtaaman sekä edullisempien materiaalien 

käytön. Talvisin kuitenkin lämpötilatasoa tulisi nostaa hieman, jotta 

lämpöpumpuista saataisiin siten enemmän tehoa ja paremmalla hyötysuhteella.  
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4 ANALYYSI 

 

Aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastattelujen sekä kirjallisten 

kyselyjen avulla. Kaikille haastateltaville on esitetty samat tahi melkein samat 

kysymykset vaihtelevassa järjestyksessä. Osassa haastatteluja on muodostettu uusia 

lisäkysymyksiä esille nousseiden teemojen tiimoilta ja osassa taasen joistakin 

luovuttu, sillä niitä ei ole koettu relevanteiksi kyseisen yrityksen kohdalla. 

Teemahaastattelua käytettiin, kun haluttiin selvittää asioita, joista tietoa ei vielä 

ollut paljoa ja ei ollut tiedossa millaisia vastaukset tulisivat olemaan, sillä ne 

perustuivat Sahanmäen alueen yrityksissä työskentelevien yksilöiden 

henkilökohtaiseen kokemukseen suunnitteilla olevasta EnergiaVäylä-hankkeesta. 

Yhteensä aineistoa puolistrukturoituja teemahaastatteluja varten haastateltiin 

viiden eri alueella toimivan yrityksen edustajaa ja kirjallisiin kyselyihin vastasi viisi 

eri yritysten edustajaa. Analysointitavaksi valittiin teemoittelu, joka on yksi 

laadullisen analyysin perusmenetelmiä ja sen avulla kartoitettiin haastatteluista 

keskeisiä teemoja.  

 

Taulukko 2. Kysymyksiä yritysten investointipäätöksenteosta 

PÄÄTÖKSENTEKO 

- Kuka tekee päätöksen energiainvestoinneista 

omistaja/hallitus/toimitusjohtaja/johtaja? 

- Kauanko päätöksenteko kestää? 

LIITYNTÄKUSTANNUS  

- Kertainvestointi liittymään, infraan ja yrityksen oman liittymän 

teknologiaan? 

- Missä hintaluokassa liikutaan suhteessa kiinteistön arvioituun 

liikevaihtoon? 

- Auttaisiko jos sen voisi jakaa monelle vuodelle? 

VALITTAVA LIITYNTÄMALLI  
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- Osakeyhtiö, osuuskunta, allianssi ja myöhemmin liittyvien mukaantulon 

helppous? 

TAKAISINMAKSUAIKA INVESTOINNILLE (Oma 

kiinteistö/Vuokrakiinteistö/Vuokrattava kiinteistö) 

- Teidän kohdalla 

KUINKA NOPEASTI INVESTOINNIN TULISI TUOTTAA 

- Riittääkö että maksaa itsensä takaisin säästöinä vai halutaanko tuottoa? 

KÄYTTÖIKÄ  

- Koko matalalämpöverkon tulisi olla toiminnassa minimissään x vuotta? 

KÄYTTÖKUSTANNUS  

- Per myyty / ostettu energiayksikkö  

- Liityntämallista riippuen jäsen-, vuosi- ym maksu. 

- Esimerkiksi millainen laskutustapa sopisi? 

KÄYTTÖLIITTYMÄ  

- Epäilyttääkö valittavan teknologian toimivuus? 

KIINTEISTÖN ARVON MUODOSTUS 

- Uskotko matalalämpöverkkoon liittymisen tai siihen 

liityntämahdollisuuden kasvattavan kiinteistön arvoa? 

NÄETKÖ, ETTÄ ENERGIAVÄYLÄ-HANKE VOISI TOTEUTUA ILMAN 

ISOVERIA ESIMERKIKSI 4-5 MUUN TOIMIJAN VOIMIN?  

 

 

4.1 Caseyritys 1  

 

 

Sahanmäen teollisuusalueella sijaitseva varasto- ja tuotantokiinteistö on 

valmistunut vuonna 1961 ja sitä on laajennettu vuosina 1971 toimistolla ja 1981 

uusilla tuotantotiloilla. Lämmintä tuotantotilaa on 5500 neliötä ja tontin koko 12 

000 ja 13 000:n neliön välillä.  Yritys omistaa itse kiinteistön rakennuksineen. 
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Kiinteistöllä sijaitsee maakaasukattila, jolla se lämmittää kierovetensä, joka kiertää 

maanalaisissa putkissa. Lisäksi rakennuksia lämmitetään lämpöpumpuilla ja 

kierrättämällä omien teollisten prosessien ylijäämälämpöä. Puolet kiinteistön 

energiantarpeesta on sähköä ja puolet maakaasua. Energiantarve on suurimmillaan 

talvella lämmityksen vuoksi, vaikka tuotantohuippu saavutetaan kesällä ja syksyllä 

ja silloin syntyy myös suurin osa ylijäämälämmöstä. Tällöin samanaikaisesti 

lähikiinteistöjen oma lämmöntarve on pienimmillään. 

 

Yrityksen kumivalmisteiden tuotantomäärät ja henkilöstön lukumäärä ovat 

laskeneet huippuvuosista, osa toimitiloista ei ole käytössä. Tarkoituksena on ollut 

löytää uutta tuotantoa tahi tiivistää olemassa olevaa tehokkaammaksi, jolloin osan 

tiloista voi vuokrata tai myydä. Viikonloppuisin ei ole tuotantoa ja työ tehdään 

aamukuuden ja iltakymmenen välillä arkisin. Kiinteistöstä ei ole tehty 

energiakatselmusta kahden viime vuoden aikana, mutta energiatehokkuutta 

parantavia toimenpiteitä on toteutettu. Yritys on mukana uudella 

energiatehokkuuskaudella 2017-2025 teollisuuden energiatehokkuussopimuksessa. 

Ylijäämälämpöä tuotannossa syntyy prosessikaasuna, jonka syntyminen vaihtelee 

huomattavasti niin vuorokaudenaikojen, viikonpäivien kuin vuodenaikojenkin 

mukaan. Jos Sahanmäen teollisuusalueella toteutettaisiin paikallinen 

energiansiirtoverkko, olisi yritys kiinnostunut siitä saatavasta lämmitysenergiasta 

sekä myymään siihen omaa ylijäämälämpöään.  

 

Päätöksen energiainvestoinnista tässä noin neljän miljoonan liikevaihdolla 

pyörivässä yrityksessä tekee hallitus, jossa myös osa omistajista vaikuttaa. 

Päätöksentekoprosessi saa alkunsa toimitusjohtajan tai kiinteistöpäällikön 

ehdotuksesta ja sen läpivienti kestää arviolta kaksi viiva neljä kuukautta.  

 

Liityntäkustannuksista eniten huolta herättää kertainvestointi ja eritoten sen 

suuruus suhteessa liikevaihtoon. Nykyarviolla kertainvestointi saisi olla 

maksimissaan 50 000:n euron luokkaa, jotta yritys lähtisi mukaan EnergiaVäylään. 
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Investointikustannuksen jakaminen useammalle vuodelle helpottaisi 

päätöksentekoa.  

 

Kysyttäessä liityntämallista (osakeyhtiö, osuuskunta, allianssi tms) ei sillä 

yrityksen edustajan mukaan ole suurta merkitystä vaan niiden edullisuuden päättää 

hallitus. Yrityksellä ei ole suoria kilpailijoita lähistöllä, joten se kokee niiden 

hyödyttämisen sijasta pääsevänsä nauttimaan sen sijaan alueen kasvusta ja 

kehityksestä eikä koe myöskään EnergiaVäylään jälkikäteen liittyviä toimijoita 

uhkana.  

 

EnergiaVäylään investoimisesta yritys ei ensiarvoisesti hae itselleen tuottoa vaan 

tärkeintä olisi, että investointi maksaisi itsensä takaisin alle viidessä vuodessa. Jos 

taas toisaalta pystytään osoittamaan, että investointi todella myös pystyisi 

tuottamaan voitaisiin silloin nostaa kertainvestoinnin määrää 50 000:sta eurosta 

ylöspäin. Odotettavissa olevan käyttöiän matalalämpöverkolle tulisi olla 15 vuotta.  

Verkossa toimimisen tai sen hyödyntämisen käyttökustannuksen tulisi yrityksen 

edustajan mielestä olla energiayksikköön perustuva käyttölaskutus ja yrityksessä 

on totuttu maksamaan aina seuraavan kuun aikana edellisen energiakulut ilman että 

niitä kerrytettäisiin pidemmälle aikavälille. Tosin tässä joustoa syystä riippuen 

voidaan harkita jopa kolmeksi kuukautta. Liityntämallista riippuen yrityksessä ei 

koeta perusteltujen kiinteiden, esim. vuosimaksujen olevan pois suljettuja 

kokonaiskustannuksien pysyessä alhaisina.  

 

Teknologian toimivuuden kannalta yrityksessä kaivattaisiin lisää perusteluja ennen 

mukaan lähtemistä esimerkiksi referenssien ja muualla onnistuneesti toteutettujen 

projektien muodossa. Lisäksi auttaisi, jos valittavalle teknologialle voitaisiin tarjota 

jonkinlainen takuu. Yrityksellä itsellään ei ole resursseja hoitaa valittajan 

teknologian huoltoa ja ylläpitoa ja se toivoisi sitä hoitamaan valittavan 

ulkopuolisen, kaikille saman tahon jonka myötä ylläpitokustannukset saataisiin 

pysymään alhaisina. Vaikka ensipreferenssinä käyttökustannukseen olikin 
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energiayksikköön perustuva käyttölaskutus, voitaisiin ylläpitokustannukset 

veloittaa vuositasolla.  

 

Yrityksessä uskotaan toimivan energiaratkaisun löytymisen kasvattavan kiinteistön 

arvoa, sillä nykyisellään sen energian tarve kokoon nähden on suuri eikä tilojen 

suuri koko houkuttele uusia vuokralaisia tai ostajia niiden lämmityskustannusten 

vuoksi.  

 

Mielipide siitä, voisiko EnergiaVäylä toteutua ilman Sahanmäen alueen isointa 

ylijäämälämmön tuottajaa vaatisi tarkempaa tietoa muiden kokoluokaltaan 

huomattavasti haastateltavaa yritystä suurempien toimijoiden energiavirroista ja 

niiden kokonaismääristä, mutta hankkeen toteutumista niidenkään yhteisvoimin ei 

pidetä mahdottomana. 

 

4.1.1 Caseyritys 1 analyysi 

 

 

Kiinteistö ei palvele yrityksen nykytarpeita 

Yrityksen omistuksessa olevat, monena eri vuosikymmeninä valmistuneet tuotanto- 

ja varastokiinteistöt eivät enää palvele sen nykytoimintaa. Kahdelle kolmesta 

rakennuksesta on kaavailtu jatkossa muuta toimintaa tai niiden myyntiä tai 

vuokrausta eteenpäin. Energiatehokkuusinvestointien toteuttamiskynnys madaltuu, 

kun ne tehdään yhdessä muiden muutosten yhteydessä, jahka tilojen 

jatkokäyttötarkoitus on selvillä.  

 

Ylijäämäenergiaa syntyy silloin kun sitä ei voida hyödyntää 

Euromääräisesti energiantarve koostuu tällä hetkellä puoliksi sähköstä ja puoliksi 

maakaasusta. Sähköä tarvitaan tuotantoon ja valaistukseen, maakaasua 

lämmitykseen. Maakaasun lisäksi kiinteistöjä lämmitetään lämpöpumpuilla ja 
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kierrättämällä teollisten prosessien ylijäämälämpöä. Ongelmallista kiinteistöjen 

sisäisen kierron tehostamisessa on tuotantohuipun ja sen lämmityksen tarpeen 

eriaikaisuus. Samasta syystä ylijäämälämmön siirtäminen matalalämpöverkkoon 

lämpimänä vuodenaikana ei ole mielekästä muidenkaan näkökulmasta. 

Talvikaudella syntyvä ylijäämälämpö puolestaan hyödynnetään jo laitoksen sisällä.  

 

Liityntäkustannus 

Yrityksessä oli aiemmin harkittu kaukolämmön hankintaa maakaasukattilan tilalle 

ja kustannusarvion ollessa 10 – 15 % yrityksen silloisesta liikevaihdosta koettiin se 

liian suurena. Jatkoinvestointeja ajatellen liityntäkustannuksen jakautuminen 

useammalle kuin yhdelle vuodelle koetaan välttämättömänä. Jacksonin (2010, s. 

3865) mukaan yritysten energiatehokkuusinvestointihaluttomuuteen vaikuttavat 

johdon lyhytnäköinen päätöksenteko, pääoman säännöstely, energian hintojen 

epävarmuustekijät ja itse projektin toteuttamisen transaktiokustannukset. Tämän 

yrityksen kohdalla johtoa ei kuitenkaan voi syyttää päätöksenteon 

lyhytnäköisyydestä, sillä kiinteistön rakennuksien jatkokäyttötarkoitus ei ole täysin 

selvillä. Myös pääoman budjetointitavoilla on merkitystä. Jacksonin mukaan 

teollisuusyritykset panostavat energiatehokkuuteen  tilanteissa, joissa teknologia on 

kehittynyt huomattavasti, markkinat ovat muuttuneet tai yritys on vaihtanut pitkän 

linjan strategiaansa. Merkittäviä muutoksia teknologiaan tai tuotantoprosesseihin 

tehdään kuitenkin vain kerran vuosikymmenessä tai harvemmin, mikä säätelee 

yrityksen investointihalukkuutta.  Pienemmän toimijan tulisi huomioida Thollander 

et. Al:n (20017, s. 25) mukaan myös piilokustannukset, joita useimmat 

investointikustannuslaskelmat eivät huomioi. 

 

Takaisinmaksuaika 

Investoinnille ei ole asetettu erityisiä tuotto-odotuksia vaan tärkein kriteeri 

investointipäätöksen tekemisessä on takaisinmaksuaika joka saa maksimissaan olla 

viisi vuotta. Jacksonin (2011, s. 50) mukaan takaisinmaksuaikaa käytetään usein 

pääapuvälineenä tunnistettaessa yritystä kiinnostavia investointikohteita, sillä sen 

ajatellaan pienentävän riskiä. Riskin katsotaan energiainvestoinneissa pienenevän 
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lyhyen takaisinmaksuajan myötä, sillä sen avulla linkitetään investointi 

lähitulevaisuuteen jolloin myös energian hinta ja muut siihen liittyvät tekijät ovat 

paremmin ennustettavissa.  

 

Energian hinnoittelu ja laskutus EnergiaVäylässä 

Mieluisimmaksi hinnoittelumalliksi koettiin energiayksikköön perustuva 

käyttölaskutus. Myös laskutuksen nopeudella on merkitystä, sillä yrityksessä ollaan 

totuttu maksamaan kuluja tasaisesti ympäri vuoden. 

  

Teknologian toimivuus 

Yrityksessä odotetaan, että valittavasta teknologiasta on saatavilla 

valintaperusteiden lisäksi kunnon tiedot ja mahdollisesti referenssejä muualla 

toteutetuista ratkaisuista. Bonde (2012, s. 66) mainitsee markkinaesteitä ja ajureita 

käsittelevässä artikkelissaan yhtenä markkinaesteistä epävarmuustekijät, ja yksi 

merkittävä näistä on tekninen riski. Varsinkin pienemmälle toimijalle se, etteivät 

laitteet toimi suunnitellusti, tai se että ne vaativat odotettua enemmän huoltoa tai 

korjauksia voi ylittää sen riskinottokyvyn.  Myös Thollander et. Al:n (2007, s. 25) 

tutkimuksessa todetaan, että merkittäviä ei-kaupallisia markkinaesteitä ovat 

heterogeenisyys ja piilokustannukset. Heterogeenisydellä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sitä, että vaikka jokin tekninen ratkaisu olisi yleisesti ottaen 

kustannustehokas, ei se välttämättä palvele kaikkia osanottajia yhtä hyvin. 

Energiatehokkuutta parantavaa teknologiaa implementoivalle yritykselle on myös 

tärkeää pystyä luottamaan sitä koskevaan informaatioon. (Sorrell et. Al. 2000)  

 

Huolto- ja ylläpito 

Huolto- ja ylläpito tulisi järjestää ulkopuolisen toimijan kautta, jolloin se olisi 

kaikille tasavertaisesti sama. Näin saataisiin myös ylläpitokustannuksia alas. 

Yrityksellä itsellään ei ole resursseja alkaa huolto- ja ylläpitotoimiin.  On kuitenkin 

huomattava, että Jacksonin (2010, s. 3865) mukaan näiden tavanomaisten huolto- 

ja ylläpitotoimenpiteiden yhteydessä yritykselle tarjoutuu mahdollisuus panostaa 
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tuotantolinjojen ja – prosessien energiatehokkuuteen. Sahanmäen alueella tämä 

voisi tarkoittaa mahdollisuutta näihin ylläpito- ja parannustoimiin liittyvien 

hankintojen yhdessä kilpailutukseen, jonka hoitaisi em. Ulkopuolinen toimija joka 

olisi kaikille sama.  

 

Kiinteistön arvonnousu 

Jos EnergiaVäylästä saadaan kehitettyä toimiva ratkaisu, koetaan sen helpottavan 

kiinteistön tai sen osien jälleen myyntiä tai vuokrausta. Tällä hetkellä 

energiankäyttö on kiinteistön kokoon nähden suurta, vaikka myös tilat ovat isoja ja 

jos energiankäyttöä voidaan matalalämpöverkon avulla tehostaa ja tilojen 

käyttökustannuksia alentaa, nostaa se kiinteistön arvoa. Munnecken (1994, s. 231) 

mukaan kiinteistön houkuttelevuuteen sijoittajan näkökulmasta vaikuttavat monet 

tekijät (etäisyys muista toimijoista, rakennusoikeus, palstan koko jne) mutta 

kiinteistön omistajan voidaan olettaa tahtovan pilkkoa se osiin jotka mahdollistavat 

sen maksimaalisen tuoton per yksikkö kiinteistön elinkaaren aikana tai 

myyntitilanteessa. Tässä tapauksessa riippuu täysin seuraavan toimijasta 

kiinteistöllä tai siitä lohkaistulla osalla tuoko EnergiaVäylä sille varsinaista 

lisäarvoa. Jos uuden vuokralaisen tai potentiaalisen ostajan toiminta on 

matalaenergiaintensiivistä lisäarvoa ei välttämättä koeta. 

Taulukko 3. Ensimmäisen case yrityksen päätöksentekokriteereiden merkityksiä 

PÄÄTÖKSENTEKOKRITEERI 1= ei yhtään tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä /sanallinen vastaus 

Liityntäkustannus Alle 10 % liikevaihdosta, 

jakauduttava useammalle vuodelle 

Liityntämalli Valittavalla mallilla ei suurta 

merkitystä 

Takaisinmaksuaika 4 – 5 vuotta 

Käyttöikä Vähintään 15 vuotta 
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Käyttökustannus Energiayksikköön perustuva 

laskutus kulutuksen mukaan 

kuukausittain 

Käyttöliittymä Valittavasta teknologiasta toivotaan 

referenssi. 

 

 

4.2 Caseyritys 2  

 

 

Toinen haastatelluista yrityksistä on sähkömateriaalin jakelija Suomessa, joka 

tarjoaa ratkaisuja sähkömateriaalin jakeluun, energiasäästöratkaisuja rakennuksiin 

ja teollisuudelle sekä uusiutuvan energian ratkaisuja. Tässä työssä käsiteltävä 

toimipiste on Hyvinkään Sahanmäellä sijaitseva 80-luvun lopulla valmistunut 

logistiikkakeskus, jonka sisäpuolelle on jälkikäteen rakennettu toimistotilat. 

Kiinteistön omistaa joku muu kuin yritys (tarkentuu) ja nykyisen 

vuokrasopimuksen kesto on yli viisi vuotta. Kiinteistön omistaja on osoittanut 

kiinnostusta energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Logistiikkakeskuksen 

omisti ennen eteläeurooppalainen  kiinteistörahasto, jota hoidettiin niin Isosta-

Britanniasta kuin Ruotsistakin käsin mikä vaikeutti kiinteistökohtaisten asioiden 

hoitamista. 

Yrityksen kiinteistöhuolto on ulkoistettu toiselle yritykselle, joka laatii sen 

energiaraportit. Yritys ei kuitenkaan ole mukana tai lähdössä mukaan uudella 

energiatehokkuuskaudella 2017 -2025. Yritykseen on tehty energiakatselmus 

vuonna 2015 ja siinä esitettyjä toimenpiteitä on pantu toimeen. Lisäksi jäljellä on 

toteutettavia toimenpiteitä, kuten lämpötilojen optimointia ja ilmanvaihdon säätöä 

jotka eivät vaadi investointeja. Yritys suunnittelee lisätoimenpiteitä 

lähitulevaisuudessa. 
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Kiinteistöön on asennettu kaksikymmentä aurinkopaneelia, joiden tuotto on 8 

kWh. Eniten kiinteistössä sähköä kuluu trukkien lataamiseen, joita on 

neljäkymmentä. Töitä yrityksessä tehdään aamukuudesta iltayhdeksään ja 

viikonloppuisin vain erikoistilanteissa. 

Mikäli Sahanmäen alueella toteutettaisiin paikallinen energiansiirtoverkko, olisi 

yritys kiinnostunut hyödyntämään sen kautta saatavaa energiaa rakennuksen tai 

sen osan lämmittämiseen. Koska kyseessä on logistiikkakeskus ei se tarvitse 

energiaa tuotantoprosesseihin eikä niiden puuttuessa synny myöskään 

hukkalämpöä, jota se voisi väylään myydä. 

Toimipisteen kiinteistö- ja laatujohtaja nosti tärkeimmäksi sijoituskriteeriksi 

takaisinmaksuajan ja sen, että investoinnin tulisi tuottaa ennen kuin nykyisen 

vuokrasopimuksen loppu alkaa häämöttää.  

”No meidän pitää peilata sitä jäljellä olevaa, vuokra-aikaa, eli se 

pitää olla jollain lailla merkittävä olla että jo, meillä on seittemän 

vuotta niin kyl meidän pitää laskee että me jossain kohtaa lähdetään 

myös hyötymään siitä.”  

Yrityksessä ei nähdä järkeä investoinnissa jos takaisinmaksuaika on lähestulkoon 

sama kuin nykyisen vuokrasopimuksen, vaan sen tulisi olla lähempänä kolmea 

vuotta. 

Koska yrityksen toimipiste on kiinteistörahaston omistuksessa, takaisinmaksuajan 

lisäksi omistajan näkökulmasta tulee huomioida myös pääoman tuottotavoitteet. 

Nämä rahastojen sisäisesti itsellensä investointeja harkitessa asettamat 

tuottotavoitteet eroavat kuitenkin ulkopuolelle ilmoitettavista.  

”Kiinteistörahastothan mainostaa huomattavasti pienempiä 

pääomantuottotavoitteita, siis paljon alle kymmentä, kyl mä luulen 

et ne tosiasiassa hakee tommosia, 15-20 haarukkaa 

energiainvestoinneissakin…”  
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Pääomantuottotavoiteprosentit kuitenkin puoltavat energiatehokkuusinvestointeja 

ja kiinteistöjä remontoimalla ja saneeraamalla myös tavoiteprosentteja voidaan 

nostaa. 

”… muutaman kiinteistörahaston niinku sitä IRR:ää, et minkälaisia 

tuottoja ne on sitten saanu niin tavallaan siinä, konseptin 

kehityksessä, niin kyl siinä on niinku kaks numeroo niitä prosentteja 

ja monesti se ensimmäinen numero ei ole edes ykkönen vaan 

isompi.” 

Energiansäästö- ja uusiutuvan energianratkaisujen toimittaminen ovat osa 

yrityksen omaa toimintaa, joten investointipäätöstä ei ole mielekästä tehdä 

pelkästään takaisinmaksuajan perusteella. 

”… Eihän me haluta, että se on se seuraava kiinteistön käyttäjä joka 

sen hyödyn ottaa…Tietyllä tavalla hyvin raadollista, että sitä 

mietitään näin, mutta toki toinen puoli on se imagokysymys…” 

Lisäksi energian hinnan kehityksellä on merkittävä rooli siinä lähdetäänkö 

energiatehokkuusinvestointeja tekemään. 

”…et kun puhutaan energiatehokkuusinvestoinneista, se energian 

hinta on sellanen joka tekee, se on aivan oleellinen siinä herkkyyden 

tarkastelussa että minkälainen uskomus siitä energian hinnasta on 

niin se, määrittelee ihan todella rajusti sitä niinku luultua 

takaisinmaksuaikaa..” 

Sähkön hinta voidaan kiinnittää muutamaksi vuodeksi ja laskelmia voidaan tehdä 

sen perusteella mutta silti on jatkuvasti mietittävä mitä sen jälkeen tapahtuu. 

Lisäksi tapa, millä sähköä hinnoitellaan, on murroksessa. 

”…niin jos vertaatte nykyistä rakennetta että miten te maksatte 

sähköstä niin vertaatte sitä tonne viiden vuoden päähän, niin 

painopistehän on ihan siirrossa… siirto-osuus on paljon isompi 

nykyään kuin ennen.” 



40  

  

”Sillon kun sähkö vapautu kilpailulle, … , se siirron osuus oli 20-25 

% sähkölaskusta. Nyt on yli 50 %.”  

Ristiriitaista energiatehokkuustoimissa on se, että vaikka säästetään itse energiaa, 

niin sen hinnan säästö korvautuu perusmaksuilla ja veroilla. Tämä selittää osin 

energiayhtiöiden kiinnostuksen energiansäästöasioissa. 

”… ja muista niin heidän bisnes tää on… et heidän bisneshän 

paranee et ku he nostaa näitä perusmaksuja ja myy vähemmän 

sähköä sitten. Heillä investointikuorma kevenee kummasti kun sitä 

tarvii vähemmän tuottaa mut he pystyy jotenkin pelaamaan sit 

tämmösillä perusmaksuilla, kiinteillä maksuilla siinä hommassa.” 

Muita vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten aurinko- ja tuulivoimaa yrityksessä 

seurataan aktiivisesti. Yrityksen käytössä olevaa varastotilaa lämmitetään 

dieselkäyttöisillä lämmittimillä, joiden korvaamisesta aurinkoenergialla toimivilla 

on ollut puhe. Ongelmana etenkin aurinkoenergian kanssa on, että sen saatavuus 

on pienimmillään talvella jolloin puolestaan kysyntä on suurimmillaan.  

 

 

4.2.1 Caseyritys 2 analyysi 

 

 

Ylijäämäenergia 

Koska kyseessä on logistiikkakeskus ei sen prosesseissa ylijäämäenergiaa juurikaan 

synny.  

 

Takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuaika riippuu jäljellä olevan vuokrasopimuksen kestosta ja seitsemän 

vuoden vuokrasopimuksella mieluisa takaisinmaksuaika 



41  

  

energiatehokkuusinvestoinnille olisi kolme vuotta. Kiinteistön seuraavan toimijan 

ei haluta pääsevän nauttimaan edellisen tekemistä investoinneista. Jacksonin (2010, 

s. 3865) mukaan nykyisin vallitseva tapa arvioida investointien riskejä ainoastaan 

lyhyen takaisinmaksuajan perusteella jarruttaa etenkin 

energiantehokkuusinvestointeja ja tämän voidaan nähdä korostuvan etenkin, kun 

kyseessä on toimija, joka on kiinteistössä vuokralaisena. Bonde (2012, s. 65-66) 

esittää energiaparadoksia käsittelevässä artikkelissaan eri tahojen – vuokralaisen ja 

vuokranantajan – eriävien intressien myös hidastavan 

energiatehokkuusinvestointeja. Kiinteistöä vuokraavaa osapuolta ei välttämättä 

kiinnosta sen energiankulutus jos vuokralainen sen maksaa ja puolestaan jos 

vuokraava osapuoli investoi energiapihimpään kiinteistöön ja maksaa itse sen 

kuluttavan energian ei tämä motivoi vuokralaista vähentämään sen käyttöä. 

Yrityksessä koetaankin, että jos se osallistuu kiinteistön tason nostoon ja vaikka 

pääsee siten alentamaan energiankulutustaan, tulisi kiinteistön omistajan kuitenkin 

olla mukana investoinnissa, sillä sille suurin hyöty loppujen lopuksi jää.  

 

Investoinnin tuotto 

Koska yrityksessä nostettiin takaisinmaksuajan ohella tärkeimmäksi kriteeriksi 

investoinnin tuotto, jota odotetaan ennen nykyisen vuokrasopimuksen 

umpeutumista, on tässä yhteydessä syytä tarkastella myös 

pääomantuottotavoitteita. Jacksonin (2011, s. 49) mukaan kolme yleisintä tapaa 

laskea sijoituksen houkuttelevuutta ovat nettonykyarvo, takaisinmaksuaika ja 

efektiivisen eli sisäisen koron laskenta. Nettonykyarvoa laskettaessa ajatellaan 

investoinnin kannattavan, kun säästöjen summa on suurempi kuin itse 

investointikustannus. Sisäistä korkoa laskettaessa puolestaan ajatellaan 

diskontattujen kassavirtojen nykynettoarvon olevan nolla. Vaikka 

kiinteistörahastot ilmoittavat pääomantuottotavoitteikseen usein alle 10 % 

prosenttia, päästään kiinteistörahastojen sisäisiä korkoja vertailemalla tulokseen, 

että toimijoiden jotka saneeraavat ja remontoivat kiinteistöjä sisäinen korko ylittää 

10 % prosenttia yltäen yli 20 %:n prosenttiin.  
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Energian hinta ja sen ennustettavuus 

Käsitys energian hinnan tulevasta kehityksestä muokkaa oleellisesti myös oletuksia 

energiatehokkuusinvestoinnin takaisinmaksuajasta. Energian tulevaa hintaa on 

kuitenkin turha spekuloida muutamaa vuotta pidemmälle. Esimerkiksi sähkölasku 

koostuu enenemässä määrin siirron hinnasta itse sähkön sijaan. Bonde (2012, s. 66) 

kirjoittaa markkinaesteiden jakautuvan kahteen: transaktiokustannuksiin ja 

epävarmuustekijöihin eli riskeihin. Energiainvestoinneissa tulisi erityisesti 

kiinnittää huomiota energian markkinahinnan ja itse markkinoiden kehitykseen 

sekä tuleviin vaihtoehtoihin. Tulevilla vaihtoehdoilla tarkoitetaan tulevaisuudessa 

mahdollisesti markkinoille saapuvaa tehokkaampaa ja halvempaa ratkaisua, jota 

odottaessa yritys pidättäytyy muista energiatehokkuusinvestoinneista.  

 

Imago 

Yritys toimittaa energiansäästö- ja uusiutuvan energian ratkaisuja, joten sen 

imagolle on hyödyksi olla mukana EnergiaVäylä-projektissa. Vaikka yritys ei ole 

tällä hetkellä mukana uudella energiatehokkuussopimuskaudella 2017-2025, voisi 

se energiatehokkuusjärjestelmään liittymällä nostaa energiatehokkuuden yhdeksi 

keskeisistä liiketoimintakysymyksistä ja viestittää siten vastuullisesta asenteesta 

ympäristöä kohtaan (Energiatehokkuussopimukset 2016). Myös yksittäisten 

avainasemassa olevien ihmisten henkilökohtaisilla arvoilla on oma roolinsa 

päätöksenteossa. (Sorrell et. Al. 2000) 

 

Vaihtoehtoiset ja uudet energianlähteet 

Bonden (2012, s. 66) esittelemillä tulevilla vaihtoehdoilla tarkoitetaan 

tulevaisuudessa mahdollisesti markkinoille saapuvaa tehokkaampaa ja halvempaa 

ratkaisua, jota odottaessa yritys pidättäytyy muista 

energiatehokkuusinvestoinneista. Vaikkei yrityksessä jäätäisikään odottelemaan 

uutta teknologiaa markkinoille saapuvaksi, voivat myös nykyvaihtoehdot jarruttaa 
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matalalämpöverkkoon liittymisinnokkuutta tuuli- ja aurinkoenergian vallatessa 

entistä enemmän markkina-alaa. 

Taulukko 4. Toisen case yrityksen päätöksentekokriteereiden merkityksiä 

PÄÄTÖKSENTEKOKRITEERI 1= ei yhtään tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä /sanallinen vastaus 

Liityntäkustannus Kiinteistön omistajan päätettävissä  

Liityntämalli Kiinteistön omistajan päätettävissä 

Takaisinmaksuaika 3 vuotta tai alle  

Käyttöikä 4 

Käyttökustannus 4 

Käyttöliittymä 3 

 

4.3 Caseyritys 3  

 

 

Kolmas yritys on koneenrakennusalan komponenttien, puolivalmisteiden, 

kokoonpanojen ja laite toimitusten tarjoaja. EnergiaVäylään investoiminen koskee 

konsernin toimipistettä Varastokatu 10:ssä Hyvinkäällä. Kiinteistössä on toimisto, 

varasto- ja tuotanto- ja kokoonpanotilaa. Rakennus lämmitetään tällä hetkellä 

kaukolämmöllä, sähköllä ja lämpöpumppujen avulla, eikä suunnitelmissa ole alkaa 

lähiaikoina hyödyntämään uusia energianlähteitä. Kiinteistöön on tehty 

energiakatselmus vuonna 2015/2016 ja siinä esiin tulleita toimenpiteitä on 

toteutettu, mutta muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei ole 

lähitulevaisuudessa suunnitteilla. Yritys ei myöskään ole mukana uudella 

energiatehokkuussopimuskaudella, vaikka se on kiinnostunut energiatehokkuuden 

parantamismahdollisuuksista. Matalalämpöverkon näkökulmasta kiinteistössä ei 

synny ylijäämälämpöä, jota verkko voisi hyödyntää. Kuitenkin jos Sahanmäen 
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alueella toteutettaisiin paikallinen energiansiirtoverkko, olisi yritys kiinnostunut 

hyödyntämään sitä rakennuksen tai sen osien lämmittämiseen ja myymään 

(vähäisen) ylijäämälämpönsä siihen.  

Yrityksen Hyvinkään toimipiste on kooltaan 8000 neliötä ja suurin osa siitä on 

lämmintä tuotanto- ja varastotilaa pienten toimistotilojen lisäksi. Se on rakennettu 

alun perin Aspon viemäriputkitehtaaksi 1960-luvulla, jonka jälkeen se 

remontoitiin kiinteistön oston yhteydessä 1998 ja siihen lisättiin kaksi uutta hallia 

2000-luvulla.   

Töitä yrityksen tiloissa tehdään tällä hetkellä yhdessä vuorossa eikä 

viikonloppuisin lainkaan. Energiantarve on siis suurin talvella ja luonnollisesti 

talvisin lämmityksestä johtuen. Yrityksen toiminta ei kuitenkaan ole 

energiaintensiivistä niin sen energiantarve perustuu lähinnä kiinteistön 

lämmittämiseen ja kesäisin viilentämiseen.  

Päätöksen kiinteistön energiainvestoinneista hoitaa sen kiinteistö- ja 

projektipäällikkö yhdessä esimiehensä kanssa. Kun kyse on isommista rahoista ja 

mittavista muutoksista hyväksytetään sen hallituksella ennen toteutusta ja tässä 

mittakaavassa päätös EnergiaVäylään liittymisestä on sellainen. Hallitus ei 

kuitenkaan kokoudu varta vasten tämän tyyppistä päätöstä varten ja kunhan asia 

on sille hyvissä ajoin esitelty, voidaan päätöksenteon ajatella kestävän puolesta 

vuodesta vuoteen. 

Liityntäkustannusta ei koeta mielekkääksi suhteuttaa kiinteistökohtaiseen 

liikevaihtoon tai toimintaan, vaan se kulminoituu suoraan takaisinmaksuaikaan ja 

sen päättymisen jälkeen saavutettaviin hyötyihin eli tarkemmin ottaen 

energiasäästöihin ja sitä kautta saavutettaviin rahallisiin hyötyihin. Yrityksen 

toimipisteen toiminnan matalaenergiaintensiivisestä luonteesta johtuen varsinaisia 

myyntituotto-odotuksia ei ole vaan rahallinen hyöty EnergiaVäylään liittymisestä 

perustuu sieltä saatavaan kilpailijoita halvempaan energian hintaan.  

Itse kertainvestoinnille ei ole asetettu rajoituksia.  
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”…Ei sillekään oo. Se riippuu tosta et se saa olla vaikka miljoona jos 

se vaan on lyhyt takaisinmaksuaika ja tuottaa paljon niin ei se oo, se 

euromäärä ei ole sinänsä itseisarvona oikeestaan mun mielest mitään 

merkitystä. Et takaisinmaksuaika ja säästö ja sitä arvioidaan.”  

Takaisinmaksuajalle yhtiössä myöskään asetettu vuosiluvullista minimiä vaan se 

riippuu rahan hinnasta.  

”Sehän pitäis laskee mitä se raha maksaa meille, se aika ja.. Että, 

vaikee sanoo pitäis tietää ensin se määrä ja sitte siihen vois 

korreloida et kuinka nopeesti sen pitäis tulla.” 

Kysyttäessä liityntämallista, olisiko se osakeyhtiö, allianssi, osuuskunta vai muu 

toivotaan yrityksessä jonkun ulkopuolisen tahon miettivän ne valmiiksi ja 

selittävän mitä minkäkin vaihtoehdon valitseminen sille merkitsee. EnergiaVäylän 

voisi ottaa hoitoonsa esimerkiksi Hyvinkään Lämpövoima (HLV) jolloin se saisi 

hukkaenergiasta oman lisäbisneksensä. Tai HLV voisi tehdä sen yhdessä 

Hyvinkään kaupungin kanssa tai kaupunki yksin. Ideaalista olisi, jos pystyttäisiin 

esittämään muutama erilainen vaihtoehto, niiden lähtökohdat sekä hyvät ja huonot 

puolet. Haaste tämän tekemisen kanssa on aika, ettei asiaa vain pyöritellä, 

analysoida ja mietitä vuosia jonka aikana itse projekti ei pääse etenemään.  

”Siis mun mielest tää on semmonen että helposti tässä asioita 

vatvottaessa ja miettiessä ja pelurien lisääntyessä ja, pallottelu 

lisääntyy ja aika kuluu ja sit me todetaan et tää oli ihan kiva projekti 

mut ei täst nyt oikeen mitään tullu.” 

Liityntämallin avulla voitaisiin myös määritellä käyttökustannus.  

”Kuka rupeaa sitä rupeaa pyörittämään, miten mitataan ja mitä 

täytyy kaikkia rakentaa et me saadaan se ostettuu, myytyy, mitattuu. 

Ja kenelle se maksetaan, millä hinnalla, kuka määrittelee hinnan 

sille.”  
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Eli novatko liittyvät yritykset mukana osakkaina vai huolehtiiko 

käyttökustannuksen keruusta joku täysin ulkopuolinen. Lisäksi 

liityntämaksumallin tulisi olla sellainen, joka vuosien saatossa voidaan muuttaa.  

”…mikä on se liittymismaksu et jos me muut ollaan nyt maksettu se 

koko höskä siihen.”  

Matalalämpöverkkoon liittymisen vastakohta on siitä eroaminen.  

”Et millasii sopimuksii pitää tehdä jotta se systeemi yleensäkin 

pystyy pyörimään. Jos sieltä lähtee vaikka, viis kuusi isoo firmaa ja 

sitte yhtäkkii, todetaanki firman hallitukses et me lopetetaan toi 

koko touhu.” 

Itse käyttöliittymä tai sen teknologian toimivuus ei yrityksessä huoleta, sillä 

oletettavasti siihen mukaan valittavista lämpöpumpuista on jo paljon tietoa ja 

kokemusta. Haasteellisinta käyttöliittymien suunnittelussa ja luonnissa on se, että 

kaikkien tulisi pystyä sekä syöttämään että ottamaan energiaa väylästä ja se miten 

sen kautta kulkevia määriä mitataan ja laskutetaan suuntaan ja toiseen.  

Kiinteistön arvonmuodostukseen EnergiaVäylän tai siihen 

liittymismahdollisuuden koetaan vaikuttavan yrityksessä positiivisesti niin 

potentiaalisen ostajan, vuokraajan kuin nykyomistuksenkin näkökulmista. 

Erityisesti kiinteistöstä kiinnostuneen ostajan luulisi vakuuttuvan alentuneista 

käyttökustannuksista mahdolliseen toiseen kohteeseen nähden. Mietittäessä 

pelkästään alueen tonttien arvonmuodostusta ja uuden, suuremman toimijan 

asettumista alueelle tulisi sellaiselle olla tarjota heti malli, miten 

matalalämpöverkkoon jälkikäteen liitytään. Lisäksi tällainen toisessa tai 

myöhemmässä aallossa mukaantulo tulisi hinnoitella uudelleen.  

”Et millä hintaa ja mikä on se, tavallaan eihän siihen voi ilmatteeks 

tulla vaan ottamaan ja maksamaan siit energiasta.”   
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Toiveissa on, että EnergiaVäylä-hanke itsessään tuottaa kuitenkin dataa; raportteja 

ja analyysejä joita muut voivat hyödyntää välttääkseen samanlaisten aikaa 

vastaan-tilanteisen välttämiseksi, vaikkei se Hyvinkäällä toteutuisikaan. 

Yrityksessä koetaankin, että juuri nyt olisi nopeasti päästävä vaiheeseen jossa olisi 

tarjolla vertailuja; konkreettista dataa, investointi-, takaisinmaksu- ja 

säästölaskelmia. Lisäksi ylivoimaisesti suurimman ylijäämälämmön tuottajan 

sitoutuneisuus projektiin ja nykytoimipisteeseen arveluttaa.  

”Eli vaikka ois kuinka hyvä liiketoimintamalli, vaikka kuin hyvät 

säästöt, kuka lähtee sellaseen mukaan, jos se on joka viiden, kolmen, 

neljän välein katkolla että sen yhtiön hallitus tai jossain tuolla 

ulkomailla päättää et eihän meil mitään siinä sit.”  

”Jos ajatellaan konsernia niin toi on aika pieni tehdas täällä jossain 

Suomessa että… Jos se on maailmanlaajuinen konserni, niin tänä 

päivänä varsinki ku niitä tehtaitten kokoja laajennetaan ja 

keskitetään niin kuinka kauan niil on tommonen tossa. En osaa 

yhtään sanoo. Mut seki pitäis selvittää ja analysoida ja ottaa tähän 

prosessiin mukaan yhtälöön” 

Yritys ei näe EnergiaVäylä-projektin toteutumista järkevänä ilman suurimman 

ylijäämälämmön tuottajan mukana oloa muiden kooltaan pienempien toimijoiden 

toimin. Vaikka kaikilla alueen toimijoilla varmasti syntynee hukkalämpöä jossain 

määrin, hyödyntää suurin osa sitä jo itse.  

”Et mitä sen lämmöntalteenoton jälkeen sitte vielä jotain jää niin 

totta kai sen vois mut, ei se… Laskematta mitään, analysoimatta 

mitään, mun mielestä se on niin pientä et ei sen varaan kannata 

rakennella tämmösii matalalämpöverkkoja sinne valtavii massiivisii 

järjestelmiä ja luoda siihen jotain mallia.”  

Kuitenkin jos alueen kolmen, neljän tai useamman suuremman toimijan 

ilmanvaihdon ja lämmöntalteenoton automaatioaste menisi sellaiseksi tai olisi jo 
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vanhentunutta, että se olisi yhtäaikaisesti kiinnostavaa uusia voitaisiin rakentaa 

systeemi, jossa lämpöä syötettäisiin yhteen ja sitä käytettäisiin toisesta paikasta. 

Tälläinen systeemi asettuisi osittain päällekkäin matalalämpöverkon kanssa. 

Jokaisessa alueen kiinteistössä on kuitenkin tilanne automaation kannalta jo eri 

vaiheissa; osassa ollaan hyvinkin pitkällä ja osassa ei asialle ole vielä tehty 

mitään.  

Siihen, kuinka kauan matalalämpöverkon tulisi minimissään olla käytössä oli 

yrityksen edustajan hankala löytää vastausta, sillä se riippuu jälleen investoinnin 

takaisinmaksuajasta ja energian hinnan yleisestä kehityksestä.  

”Kyllä se pitää näkyä pitkälle sitte analysoituna et mitä 

energianhinta tulee olemaan että onko tää halvempaa kuinka pitkään. 

Mikä on… Mut kyllähän näyttäis siltä et energia vaan kallistuu.”  

Myös yrityksen omistuspohjalla on vaikutusta kantaan matalalämpöverkon 

toivotusta käyttöiästä. Konsernin omistajien ollessa jo iäkkäitä ei heillä ole halua 

ottaa kantaa tai sitoutua asioihin jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.  

 

4.3.1 Caseyritys 3 analyysi 

 

 

Energiasäästöt ja takaisinmaksuaika 

Energiasäästöjen kautta tulevat rahalliset hyödyt ja itse investoinnin 

takaisinmaksuaika määrittävät lähteekö yritys mukaan EnergiaVäylään. Myös 

liityntäkustannuksen suurusluokka kulminoituu koko investoinnin 

takaisinmaksuaikaan. Arvioidessa investoinnin houkuttelevuutta 

takaisinmaksuajan pituuden avulla voidaan samalla arvioida investointiin 

sisältyvää riskiä, sillä lyhyt takaisinmaksuaika rajaa investointiin liittyvän 

ajanjakson lähitulevaisuuteen, mikä tekee energian hinnasta ja muista siihen 

vaikuttavista tekijöistä helpommin ennustettavia. (Jackson 2011, s. 50). 
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Liityntämalli ja EnergiaVäylän ylläpito 

Yrityksen edustaja toivoi, että EnergiaVäyläprojektin puitteissa perustettaisiin 

työryhmä tai vastaava, joka selvittäisi eri liityntämallivaihtoehdot sekä niiden 

hyödyt ja haitat. Yksi vaihtoehto olisi, että Hyvinkään lämpövoima ottaa 

EnergiaVäylän hoidettavakseen joko yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa tai 

yksin. Toinen vaihtoehto olisi perustaa EnergiaVäylää varten oma yhtiö, mutta 

varsinkin siitä, mitä tämä vaihtoehto pitää sisällään kaivattaisiin lisätietoa. 

Liityntämallia valittaessa nousevat esille Bonden (2012, s.65-66) esittämät 

markkinoiden tehokkuuteen ja toimivuuteen liittyvät ja liittymättömät syyt. 

Markkinoiden toimimattomuuteen liittyviä syitä tässä tapauksessa ovat tiedon 

asymmetria Hyvinkään lämpövoiman ja kaupungin sekä EnergiaVäylään 

liityntähalukkaiden yritysten ja välillä ja toimijoiden mahdollisesti eriävät 

kannustimet matalalämpöverkon suhteen. Jos alueen toimijoiden ja kaupungin 

intressejä ei saada tasapuolisesti huomioitua, voi osa jättäytyä pois projektista, jolla 

on merkittävä vaikutus liityntä- ja ylläpitomallien valintaan ja sen kautta 

yrityskohtaisiin päätöksiin lähteäkö matalalämpöverkkoon mukaan.  

 

Käyttökustannus 

Yrityksen edustajan mukaan käyttökustannuksen muoto määräytyy pitkälti 

valittavan liiketoimintamallin mukaan eli kuka matalalämpöverkon ottaa 

pyöritettäväkseen, miten verkkoon syötettäviä ja sieltä otettavia energiamääriä 

mitataan ja millainen infrastruktuuri energian myynnille, ostamiselle ja 

mittaamiselle pitää rakentaa. Sekä niin ikään kenelle siitä maksetaan, millä 

hinnoittelulla, ovatko yritykset itse mukana osakkaina vai onko väylä täysin 

ulkopuolisen toimijan hoidossa.  

 

Suurempien toimijoiden mukanaolo 

Nykyisen suunnittelumallin mukaan valtaosa matalalämpöverkkoon syötettävästä 

hukkalämmöstä tulee yhden alueen toimijan kiinteistöltä. Tämä saa muut 

EnergiaVäylästä kiinnostuneet yritykset pohtimaan suurimman toimijan 
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sitoutuneisuutta projektiin. Koska kyseessä on kansainvälinen pörssiyhtiö, 

päätökset tytäryhtiön toimipisteiden sijainnista ja muista siihen liittyvistä toimista 

tehdään toisaalla. Stockhammerin (2006) mukaan tilanteissa joissa 

osakkeenomistajilla on suhteellisen suuri valta päätöksenteossa muihin nähden 

investoidaan vähemmän, vaikka investoinnit voitaisiin laskennallisesti esittää 

tuottaviksi.  

Muiden toimijoiden yhteenlaskettu hukkalämpö jää määrällisesti niin vähäiseksi, 

ettei sen vuoksi kannata rakentaa matalalämpöverkkoa tai luoda sen vuoksi 

järjestelmän hallintamallia. Kuitenkin jos neljä tai viisi kokoluokaltaan seuraavaksi 

suurinta toimijaa olisivat tilanteessa jossa kaikilla olisi samanaikainen tarve 

uudistaa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistoaan, voitaisiin kehittää systeemi, jossa 

lämpöä syötettäisiin yhteiseen järjestelmään ja käytettäisiin tarpeen mukaan 

toisaalla. Jacksonin (2010, s. 3865 ) mukaan teollisuusyritykset panostavatkin 

energiatehokkuusinvestointeihin kahdenlaisissa tilanteissa: teknologian, kysynnän 

tai strategian muutoksien vuoksi tai rutiiniyllänpito- tai uudistustoimenpiteiden 

yhteydessä. Teknologian kehitys yhdessä samanaikaisten uudistustarpeiden kanssa 

tarjoaisi EnergiaVäylälle mahdollisuuden toteutua toisenlaisena ilman alueen 

suurinta toimijaa. 

 

Taulukko 5. Kolmannen case yrityksen päätöksentekokriteereiden merkityksiä 

PÄÄTÖKSENTEKOKRITEERI 1= ei yhtään tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä /sanallinen vastaus 

Liityntäkustannus Riippuu takaisinmaksuajasta 

Liityntämalli Min. 3 selvitystä eri vaihtoehdoista 

päätöksenteon tueksi 

Takaisinmaksuaika Riippuu laskennallisista säästöistä 

(hukkaenergiaa ei ole myytäväksi 

asti, joten tuotto-odotuksia ei ole). 

Käyttöikä - 
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Käyttökustannus Tariffit väylään syötettävästä ja 

sieltä saatavasta energiasta 

Käyttöliittymä Sopiva teknologia varmasti löytyy 

 

4.4 Caseyritys 4  

 

 

Neljäs yritys on erilaisten toimitilojen myyjä- ja vuokraaja Etelä-Suomen alueella. 

Yrityksellä on tällä hetkellä kolme eri rakennusta Sahanmäenalueella, joista 

ensimmäinen on 13000 neliön 1940 -1990 luvuilla rakennettu teollisuushalli jonka 

yhteydessä on 3000 neliötä toimistotilaa. Toinen rakennuksista on 6000 neliön 

teollisuushalli ja kolmas 4500:n neliön suuruinen vanha leipomo jonka yhteydessä 

on lisäksi 300 neliötä toimistotilaa. Edellisitä yrityksistä poiketen tämä yritys ei siis 

itse toimi valtaosassa kyseessä olevissa kiinteistöissä. Yritys näkisi vuokraamiensa 

toimitilojen vuokralaisten roolin lähinnä ylijäämäenergian ostajina, sillä ainut 

vuokralaisyritys jonka prosesseissa ylijäämälämpöä syntyy, paneutuu itse sen 

määrän ja myymisen kannattavuuden selvittämiseen.  

Päätöksen matalalämpöverkkoon liittymisestä tekee viimekädessä omistaja asian 

johtoryhmässä käsittelyn jälkeen. Jos asian tiimoilta ei ole epäselvyyksiä, syntyy 

päätös tarvittaessa nopeastikin. Kuitenkin jos jossain kiinteistössä on juuri 

päivitetty esimerkiksi lämmityslaitteistoja joita matalalämpöverkon kannalta ei 

voida hyödyntää on vastaus nopeasti kielteinen. Toisaalta tehtäessä päätöstä jonkin 

toisen kiinteistön energiaratkaisujen uudistamisesta otetaan huomioon 

EnergiaVäylän tarjoamat mahdollisuudet.  

Yrityksen edustaja nosti sen toimitilojen vuokraajan / ostajan 

päätöksentekokriteeristöön matalalämpöverkkoon liittymisestä takaisinmaksuajan 

ohelle myös ympäristötekijät ja muut imagoasiat joiden merkitys kasvanee 

tulevaisuudessa. Takaisinmaksuajan tulisi kuitenkin tämän tyyppisessä 

investoinnissa olla alle viisi vuotta ja mieluiten alle neljä energian hinnan vaikean 

ennustettavuuden vuoksi.  
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”... Mieluummin ehkä neljä, ja sen jälkeen takaisinmaksuajasta 

puhuminen oikeestaan niinse ei oo niinku takaisinmaksuaikaa kun ei 

voi, on todella vaikee sanoo mitä öljy maksaa tai energia ylipäätään 

viiden vuoden päästä niin miten ihmeessä sä voit sitten laskee, niinku 

jollain olettamilla, se on ihan lottoa.”  

Takaisinmaksuaikaa energiainvestoinnille pidetään siis parhaimmassakin 

tapauksessa arviona.  

Ympäristö- ja imagoasiat sen sijaan nousevat merkittävään rooliin arvotettaessa 

alueen kiinteistöjä.  

”… ja sitten siinä tulee sitten meidänkin tapauksessa näyttelee roolia 

se että kuinka paljon me lasketaan tämmösille ympäristötekijöille 

arvoo että paljon me voimme maksaa siis tämmösestä kehityksestä 

että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon.” 

Investoinnin tuotto-odotukset riippuvat investoitavan summan suuruudesta sekä 

ympäristönäkökulman huomioimisesta tulevasta goodwillistä jota on vaikea 

rahallisesti mitata, joten päätöksenteko tässä kohtaa nojaa olettamuksiin.  

”… jos me nyt vaikka ajatellaan et me haluttais 7 – 8 % siihen tuottoo, 

niin nythän voi olla niin että me ajatellaan et okei me voidaan 

investoida 3 prosenttia siihen, että on niinku 

ympäristönäkövinkkelistä parempaa, elikkä silloin jos netoks jää 4 

esimerkiks, … siis tää täysin perustuu olettamuksiin että tässä joutuu 

tämmösillä näkövinkkeleillä myös päätöksentekoon.” 

 

Kustannukset EnergiaVäylässä tulisi vuokranantajan näkökulmasta hinnoitella 

kapasiteettiperustaisesti sillä sekä energian ostaja että myyjä hakeman yhtä lailla 

hyötyä. Sen sijaan alueella myyntiin tulevien tonttien hinnoissa tulisi kiinnittää 

huomiota sen tulevaan kapasiteettiin eli potentiaaliin EnergiaVäylän kannalta.  

Liityntämalleista osakeyhtiömalli vaikutti parhaimmalta vaihtoehdolta, vaikkei 

valittavaa liityntämallia koettu kynnyskysymykseksi. Alueen yrityskanta on 
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kuitenkin heterogeenistä ja osakkaita tai jäseniä tulisi kohdella kaukolämpöverkon 

tyyliin erihintaisin liittymin ja maksuin riippuen paikasta hierarkiassa. 

Lisäksi nousee esille verkkoa ylläpitävän tahon valinta.  

”…itse se miten se tehdään se, niinku sitä verkkoa ylläpitävä taho, se 

yhtiö tai mikä tahansa et miten se on rakennettu, se on iso, tärkee että 

se on niinku uskottava ja kestävä.”  

Hyvinkään lämpövoima (HLV) voisi olla tässä varteenotettava vaihtoehto sen 

pitkän kokemuksen takia siitä miten lämpöverkkoa hoidetaan ja ylläpidetään, 

erilaisten ja erikokoisten asiakkaiden käytöksestä sekä pienimuotoisesta energian 

tuotannosta. Toisaalta Hyvinkään lämpövoiman tämänhetkinen hinnoittelu riippuu 

paitsi yhtiöstä itsestään myös energiaveropäätöksistä ja tämän yhdistelmän 

vaikutusta matalalämpöverkosta ostettavaan ja myytävään energiaan on vielä tässä 

vaiheessa vaikea arvioida. HLV:tä sitovat myös sopimukset nykyisiin 

lämmöntoimittajiinsa.  

Suomalaiset kaupungit ovat toisaalta sitoutuneet päästörajoituksiin ja Hyvinkäällä 

rajatulla alueella toteutettu EnergiaVäylän tyyppinen kestävän kehityksen ratkaisu 

voisi toimia esimerkkinä muille.  

”Minä olen sitä mieltä, että kehitys kehittyy vaan sitä kautta kun 

tehdään niitä systeemeitä vaan tonne elävään elämään ja sit katotaan 

mitä tapahtuu ja sitten korjataan virheitä ja kehitetään tuotteita 

paremmaks niin, se vaatii sen että jotkut on ensiksi.” 

Eräs huolenaiheista ovat lämmönlähteet, mikä tai mitkä yritykset ylijäämälämpöä 

tarjoavat ja minkälaisen kehyskaaren niille voi tehdä ajatellen mitä tapahtuu silloin 

jos yksi tai useampi haluaa verkosta poistua.  

”…Mikä on se plan B, tää on mun henkilökohtainen mielipide, mä 

nään sen kyllä että meillä pitää olla joku, tän verkkoa tekevän yhtiön 

taustalla pitää olla plan B että, vaihtoehtoinen tapa tuottaa sitä 

energiaa siihen verkostoon kilpailukykyiseen hintaan.” 

Käyttöliittymän ja sen teknologian valinta tulee ajankohtaiseksi vasta, kun on 

selvillä ketkä mukaan lähtevät ja heidän tarpeistaan. Mahdollisesti osassa 
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kiinteistöjä lämmönsiirto voidaan integroida suoraan lämmityslaitteistoon ilman 

erillistä lämpöpumppua.  

Matalalämpöverkon kannalta olisi järkevää, että se olisi toiminnassa ainakin 15 – 

20 vuotta tämän mittakaavan toteutuksella. 

Matalalämpöverkkoon liittymisen tai siihen liityntämahdollisuuden ei uskota 

kasvattavan kiinteistöjen arvoa lähitulevaisuudessa.  

”…mutta on sillä imagohyötyä kyllä joo että sitä niinku, mutta mä 

uskon kyllä että jos me puhutaan, mennään tonne 2050-luvulle ja 

semmosiin niin sillä on varmaan merkitystä tämmösille asioille niinku 

et mennään mitä, pidemmällä tässä niinku aika kuluu.” 

Rakennuspaikkojen ja tonttien arvoa sen sijaan liityntämahdollisuus nostaa jos sillä 

voidaan vaikuttaa yrityksen kiinteisiin tai muuttuviin kustannuksiin myönteisesti 

eli operointikustannuksia alentavasti. Lisäksi jos uutta toimipaikkaa hakevalla 

taholla on valittavana kaksi lähes samanhintaista ja muuten vastaavaa vaihtoehtoa, 

uskotaan sen valitsevan ympäristöystävällisemmän tahon. Karkea arvio Sahanmäen 

alueen nykyhetkellä käyttämättömästä maapohjasta on noin 100 hehtaaria.  

Yrityksessä nähdään mahdollisuus matalalämpöverkon toteutumiselle ilman 

suurinta ylijäämälämmön tuottajaakin, mutta ratkaisuna sen kannattavuus on 

riippuvainen muista tarjolla olevista energiavaihtoehdoista ja niiden hinnoittelusta. 

Se, onko energia halvempaa matalalämpöverkon kautta kuin muualta ostettuna 

riippuu Suomen yleisen energiapolitiikan linjoista.  

”Tänä päivänä Suomessa niin kyllähän tää energiapolitiikka on ennen 

kaikkea politiikkaa ja energian hinnoittelu on politiikkaa, elikkä 

energia maksaa jotain ja vaaleilla valitut päättäjät valitsee mitä se 

maksaa.”  

Lisäksi tulisi huomioida tuleeko matalalämpöverkon kautta hankittavaan energiaan 

myös veroja tai muita lisämaksuja. 

Sahanmäen alueen yrityksillä on kokemusta palveluiden yhteishankinnasta 

paikallisilta toimijoilta. 
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4.4.1 Caseyritys 4 analyysi 

 

 

Takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuajan tarkka laskeminen ei yrityksen edustajan mukaan ole 

mielekästä sijoituspäätöksen teon tueksi, sillä öljyn tai muiden energiamuotojen 

hinnankehityksen ennustaminen vuosien päähän on todella vaikeaa, ellei 

mahdotonta. Jos laskettu takaisinmaksuaika ylittää viisi vuotta voidaan puhua jo 

suoranaisesta arvauksesta.  

 

Ympäristö- ja imagotekijät 

Ympäristö- ja imagotekijöille on vaikea laskea arvoa mietittäessä investoitavaa 

summaa, sillä varsinkin ympäristöasioiden arvossa pitäminen on hyvin 

yrityskulttuurisidonnaista. Jos yrityksellä on valittavanaan kaksi muuten perus- ja 

operointikustannuksiltaan samankaltaista toimipaikkaa, kallistunee se 

ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Se, kuinka paljon hintajoustoa valintaa 

tehtäessä eli kuinka paljon kalliimpi luontoystävällisempi vaihtoehto saa olla, 

riippuu täysin yrityksestä. Rohdin et Al:n (2006, s. 1838) mukaan nimenomaan 

yrityskulttuurin avulla voidaan luoda yritysilmapiiri, jossa ympäristöystävällisyyttä 

arvostetaan ja näin myötävaikutetaan energiatehokkuusinvestointien läpivientiin. 

 

Tuotto-odotus 

Sijoitetun pääoman tuoton tulisi olla useampia prosentteja. Kuitenkin jos 

energiatehokkuusinvestoinnille kaavaillaan 7-8 prosentin tuottoa, voidaan 

kolmekin prosenttia ajatella muodostuvan siitä, että uusi energiainvestointi on 

edellistä ympäristönäkökulmasta parempi. Tällöin investoinnille haetaan neljän 

prosentin nettotuottoa. 

Munneken (1994, s. 231) mukaan kiinteistöjen rakennuttajalle tai omistajalle – 

tässä tapauksessa niitä vuokraavalle yritykselle – yksi tapa tarkastella niiden tuottoa 
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on pilkkoa ne tulosyksiköiksi. Tämä katsontakanta olettaa, ettei hintataso juurikaan 

muutu eikä se huomioi kiinteistön käyttäjien saatavissa olevia palveluja, jotka 

kuitenkin ovat oleellinen osa kokonaisuutta josta vuokralainen on valmis 

maksamaan. Yksi esimerkki näistä palveluista Sahanmäessä on EnergiaVäylään 

liittymismahdollisuus ja riippuu vuokralaisesta, liittyykö koettu lisäarvo ympäristö 

tai imago asioihin vai mahdollisuuteen hankkia edullista energiaa. Jos 

vuokrattavaan kiinteistöön ei saada toimijaa, joka EnergiaVäylää pystyy tai tahtoo 

hyödyntää ei siitä voida myöskään määritellä saatavan rahallista korvausta joka 

huomioitaisiin tuotto-odotuksissa. 

 

Kiinteistön arvonnousu 

Yrityksen edustaja ei usko matalalämpöverkkoon liittymisen tai siihen 

liittymismahdollisuuden kasvattavan kiinteistön arvoa heti, mutta näkee sillä 

olevan tulevaisuudessa kasvava imagoarvo. Imagoarvoa on kuitenkin vaikeaa 

mitata rahassa ja liittää kiinteistön arvonnousuodotukseen. Liittymismahdollisuus 

kasvattaakin kiinteistön suoranaisen arvon sijaan siihen kohdistuvia tuotto-

odotuksia, sillä matalalämpöverkon hyödynnettävyys riippuu kiinteistöjen 

potentiaalisista toimijoista. 

Rakentamattomien tonttien hinnoittelussa tulisi huomioida tulevan toimijan 

toimiala, energiaintensiivisyys ja sen merkitys matalalämpöverkon kannalta. Uusia 

toimijoita ei tule päästää suoraan nauttimaan ilmaiseksi valmiista infrastruktuurista, 

jonka matalalämpöverkon rakentamisessa mukana olleet ovat maksaneet. Jos uuden 

alueelle sijoittuvan yrityksen toiminta on energiaintensiivistä, hyötyy se 

matalalämpöverkon kautta saatavasta, mahdollisesti muita markkinoita 

edullisemmasta energiasta. Toisaalta jos alueelle sijoittuvan toimijan prosesseissa 

syntyy hukkalämpöä, lisää se verkkoon sitä luovuttavien yritysten lukumäärää ja 

siten vakauttaa matalalämpöverkkoa. Sillä, onko uusi toimija lämmön luovuttajan 

vai käyttäjän roolissa ei ole suurta merkitystä. Jos alueelle sijoittumista harkitseva 

yritys kokee matalalämpöverkkoon liittymismahdollisuuden olevan sen toiminnalle 

eduksi, tulisi se hinnoitella mukaan kiinteistön hintaan. Lisäksi Sahanmäen alueen 

toimijat ovat hyvin heterogeenisiä ja kiinteistöt eri vuosikymmeniltä. Bruecknerin 
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(1980, s. 389-402) ja Wheatonin (1982, s. 53-67) mukaan yritykset kiinnostuvat 

uusien kiinteistöjen suunnittelusta, kun palstan, sen rakennusten nykyarvon ja 

purkukustannusten summa on pienempi kuin uuden vastaavan maapalstan 

ostohinta. Vaikka itse rakennukset osassa Sahanmäen alueen kiinteistöstä ovat 

vanhoja ja niissä toimiva yritys harkitsee niiden purkamista tai muuttoa muualle, 

voi matalalämpöverkkoliittymä silti nostaa maapalstan arvoa. Joko yrityksen 

omalle toiminnalle on mielekästä jäädä hyödyntää matalalämpöverkkoa ja valita se 

uuden toimitilan rakennuspaikaksi tai verkkoon liityntämahdollisuus tekee 

kiinteistön myynnistä tai eteenpäin vuokrauksesta uuden toimijan näkökulmasta 

houkuttelevampaa. 

 

Taulukko 6. Neljännen case yrityksen päätöksentekokriteereiden merkityksiä 

PÄÄTÖKSENTEKOKRITEERI 1= ei yhtään tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä /sanallinen vastaus 

Liityntäkustannus Riippuu liittymisajankohdasta 

Liityntämalli Vähintään osakeyhtiö 

Takaisinmaksuaika Alle 5 vuotta 

Käyttöikä Vähintään 15 – 20 vuotta 

Käyttökustannus Kapasiteettipohjainen hinnoittelu 

Käyttöliittymä Sopiva teknologia varmasti löytyy 

 

4.5 Caseyritys 5  

 

 

EnergiaVäylä-hanke on alun perin lähtenyt rakentumaan tälle yritykselle tehdyn 

kandidaatintyön ympärille, jossa laskettiin arvio sen tuottamasta ylijäämälämmöstä 

jota se itse ei tällä hetkellä pysty hyödyntämään. Yritys toimii itse omistamassaan 

tuotanto- ja toimistotilakiinteistössä ja sen energian talteenoton optimoinnin ja 
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energiankäytön minimoinnin yhteydessä heräsi kysymys voisiko se toimia 

energiantarjoajana myös muille. 

Yritys on yksi suurimmista tai suurin energiankäyttäjä Hyvinkäällä ja sen tuotanto 

on hyvin energiaintensiivistä. Ajatus hukkalämmön kierrättämisestä ja siirtämisestä 

muille syntyi, kun tuotantolaitoksella mietittiin miten maksimoida energian 

talteenotto ja samalla minimoida sen kulutus yhtiön arvojen mukaisesti. Yritystä 

kiinnostaa onko hankkeen tiimoilta mahdollista löytää toimiva konsepti jonka 

toiminta myös käytännössä olisi järkevää.  

Liityntäkustannuksen tulisi olla pilkottavissa eri kokoisten osanottajien kesken 

siten, että se olisi kaikille oikeudenmukaista. Liityntämallivaihtoehtojen 

selvittäminen ja parhaimpien valinta puolestaan on jätetty projektin tehtäväksi 

selvittää. Eli millainen se hallinoiva organisaatio olisi ja kuka sitä hallinnoi. Riskejä 

liityntämallinvalintaan liittyen ovat sen kannattavuus kaikille, kohtaavatko 

energiantarve ja saanto läpi vuoden, sen vaatimien resurssien määrä, millainen 

valittava tekniikka on ja sen toimivuus. Valittavan tekniikan hallinnointi, 

toimintavarmuuden ylläpito ja seuranta sekä operointi ei saa viedä liikaa resursseja 

pääliiketoiminnalta.  

Takaisinmaksu aika puolestaan riippuu investoinnin kokonaiskustannuksesta. Nk. 

Normaaleilta investoinneilta yrityksessä odotetaan muutaman vuoden 

takaisinmaksuaikaa, mutta EnergiaVäylän kohdalla aika voi olla pidempi ja sitä on 

vaikea sanoa etukäteen. Yrityksessä koetaan energian talteenoton ja hukkalämmön 

hyödyntämisen tuovan mukanaan lisäarvoa, jota on hankalampi mitata rahassa ja 

siten ottaa lukua mukaan takaisinmaksuaikalaskelmiin.  

Lähtökohtaisesti yrityksessä odotetaan, että investointi alkaisi tuottamaan heti 

myös rahallista hyötyä. Mutta vasta projektin itsensä käynnistyttyä saadaan tietoa 

siitä, onko matalalämpöverkkoon liittynyt tarpeeksi muita toimijoita vai pitääkö 

odottaa muutama vuosi, jotta taloudellista hyötyä saadaan.  

”…toki sitä arvioidaan että, kun investointi on tehty ja laitteisto lähtee 

käyntiin ja jos siinä on riittävä määrä yrityksiä taustalla, niin silloin 

se kannattavuus voi lähteä siitä tai tuotto, lähteä liikkeelle jo melkein 

heti.” 
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Matalalämpöverkon käyttöikä liittyy yrityksen toiminnan jatkuvuuteen.  

”…miten kauan arvelemme toiminnan jatkuvan alueella, arvelemme 

pysyvämme tässä toistaiseksi.”  

Jos toimiva kokonaisuus ja konsepti löydetään, niin käyttöikä kokonaisuudessaan 

tulee olemaan pitkä ja sitä mukaa kun laitteisto vanhenee tai päivitystarpeita 

ilmenee, niitä toteutetaan.  

”… ja se taas osaltaan liittyy tietenkin takaisinmaksuaikaan, kuinka 

paljon on jouduttu investoimaan ja kuinka nopeasti sitten, joudutaan 

investoimaan taas uudestaan.”   

Lähtökohtaisesti matalalämpöverkon kuitenkin tulisi olla toiminnassa minimissään 

15 – 20 vuotta ennen suurempia saneerauksia jotta tämän mittakaavan projektia 

olisi järkevää toteuttaa.  

Se, nostaako ja kuinka paljon matalalämpöverkko tai siihen liityntämahdollisuus 

kiinteistöjen arvoa nykyisten ja tulevien toimijoiden silmissä riippuu energian 

hinnankehityksestä, sen saatavuudesta ja verkkoon liittymisen kustannuksesta eli 

tuleeko väylän kautta saatava energia markkinoilla olevia energiavaihtoehtoja 

edullisemmaksi. Toinen merkittävä matalalämpöverkkoon liittymisestä tuleva 

hyöty on sen imago.  

”…toki toinen mikä voi olla merkittävä, voi olla se imagohyöty 

riippuen siitä että, miten tämmönen kierrätystalous ja energian 

uusiokäyttö, miten sen arvo ihmisten silmissä nousee ja miten tätä 

markkinoidaan eteenpäin.” 

Valittavan käyttöliittymän teknologia ei huoleta, sillä tekniikat mistä valita ovat jo 

olemassa ja asiantuntijoiden arviot sen suuntaisia, että ne toimivat 

hankalammissakin olosuhteissa kuin suunnitteilla olevassa lämmöntalteenotossa ja 

siirrossa tehtaalta muille toimijoille. Tarkkaa kuvaa valittavasta tekniikasta ei ole 

vielä, mutta se selviää projektin edetessä. 

Yhtiön Hyvinkään toimipiste on hyvin energiaintensiivinen teollisuuslaitos ja se 

pyrkii minimoimaan energian käytön niin yritys- kuin konsernitasolla.  
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”… se on ihan meidän ihan meidän arvomaailmassa ja arvopohjassa 

että, raaka-aineiden ja energian käyttöä pyritään vähentämään sekä 

sitten, jos on hukkia, niin pyritään kierrättämään mahdollisimman 

paljon, on se sitten energiaa, raaka-ainetta tai tuotetta.  

Päätökset tämän tyyppisistä asioista yrityksessä tekee toimitusjohtaja ja mikäli 

vaadittava summa on riittävän suuri, tehdään päätös toimialan johdossa. 

Tärkeimmät päätöksentekokriteerit ovat kustannus, takaisinmaksuaika, 

vaadittavien resurssien määrä ja eritoten se, ettei niitä ohjata nykyisestä 

päätoiminnasta väärään suuntaan. Päätöksenteon arvioidaan kestävän muutaman 

kuukauden. 

Vaikkei matalalämpöverkko Hyvinkäällä toteutuisikaan voi sillä silti olla 

tulevaisuutta muualla.  

”…että sekinhän on tässä tarkoituksena että sais tehtyä semmosen 

konseptin että vaikka se ei täällä toteutuisikaan, niin saisi semmosen 

valmiin sapluunan jota pystyisi sitten viemään jonnekin muualle jossa 

on toiset olosuhteet.”  

Hankalaa on kuitenkin sanoa, kenelle hyöty konseptin luomisesta jäisi.  

”… se (konsepti) voisi olla kaupallistettavissa, kenelle siitä hyöty 

sitten menee, en siitä osaa sanoa, en sillä tavalla näe esimerkiks 

näiden yritysten osalta juurikaan”. 

 

 

4.5.1 Caseyritys 5 analyysi 

 

 

 

Arvomaailma 

Yrityksen arvojen mukaista toimintaa on energiankäytön minimointi ja 

ylijäämäenergian talteenotto, johon EnergiaVäylän avulla pyritään. Rohdin et. Al:n 

(2006, s.1838) ja Sorrell et. Al:n (2000) mukaan  
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niin yrityskulttuurilla, kuin yksittäisten avainasemassa olevien henkilöiden arvoilla 

on merkitystä myötävaikutettaessa energiatehokkuusinvestointien syntyyn.  Vaikka 

kyseessä on kansainvälinen konserni, jossa päätöksentekoketju voi olla pitkä ja 

hidas, on yksittäisten toimipisteiden edustajilla tärkeä rooli 

energiatehokkuusinvestointien alullepanossa. Useimmat toimipisteistä ovat 

tekniikaltaan omanlaisiaan ja eri aikakausilta, vaikka niiden toiminta muutoin 

olisikin samantyyppistä. Näin ollen täysin samanlaisia 

energiatehokkuusinvestointeja tai uudistuksia ei voida toteuttaa useammassa 

paikkaa kerralla. Lisäksi jokaisen toimipisteen edustajalla on ainutkertainen 

osaaminen ja tieto omasta kiinteistöstään, joka ei ole helposti kopioitavissa 

muualta. Näin ollen myös suuremmissa yhtiöissä yksittäisen kiinteistön 

energiatehokkuusinvestointipäätös tai sen ehdottaminen voi kulminoitua 

yksittäisen henkilön arvoihin.   

 

Resurssit 

EnergiaVäylän rakentaminen, käyttö, huolto ja ylläpito ei saisi viedä resursseja 

yhtiön Sahanmäen toimipisteen pääliiketoiminnalta joka on lasivillan tuotanto. 

Yrityksen Hyvinkään toimipistettä ei johdeta kokonaisena prosessina 

tilaustoimitusketjun alusta loppuun, vaan erillisenä pikemminkin tuotanto- ja 

tulosyksikkönä. Tämä helpottaa resurssien allokointia tehdaskohtaisesti ja 

mahdollistaa niiden keskittämisen hukkalämmön talteenottoon ja eteenpäin 

myyntiin, vaikkei se ole yksikön ydinliiketoimintaa. Myöskään ainakaan 

alkuvaiheessa EnergiaVäylä-mallia ei ole tarkoitus implementoida konsernin 

muihin tuotantolaitoksiin, joten toisten yksikköjen mahdollista muutosvastarintaa 

tai vastustusta ei tarvitse päätöksenteossa huomioida.  Koskisen 2013 mukaan 

resursseja on myös helpompi kohdentaa oman tulosyksikön sisällä, kun ei tarvitse 

huomioida muiden yksiköiden tarpeita. 

 

Pienempien toimijoiden mukanaolo ja tuotto-odotus 

Yrityksen toiminta alueella on jatkuvaa, eikä suunnitteilla ole vaihtaa toimipaikkaa. 

Näin ollen EnergiaVäylän suhteen yrityksen näkökulmasta on kiinnostavampaa 
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muiden mukaan lähteminen, sillä ilman pienempiä toimijoita ei hukkalämmölle 

saada riittävää ostajakuntaa. Lähtökohtaisesti investoinnin tulisi alkaa tuottamaan 

heti kun laitteisto on asennettu ja infrastruktuuri saatu valmiiksi, mutta 

todellisuudessa tuotto-odotus riippuu muiden mukanaolijoiden määrästä. Voi 

esimerkiksi kulua muutama vuosi, ennen kuin osanottajajoukko on riittävän suuri, 

jotta päästään tuotto-odotuksen mukaisiin lukuihin. Tätä mahdollisesti tarvittavaa 

aikaa ostajakunnan kasvattamiselle ei kuitenkaan nähdä suoranaisena ongelmana, 

sillä toiminta alueella jatkunee. 

 

Kiinteistön arvonnousu 

Kiinteistön arvonnousu on suoraan kytköksissä energian tulevaan hintaan ja 

saatavuuteen. Jos markkinoille tulee muita potentiaalisia vaihtoehtoja tai nykyisiä 

pystytään muokkaamaan edullisemmiksi ja tehokkaammiksi vähentää se 

EnergiaVäylään liittymisen tai siihen hukkaenergian myymisen houkuttelevuutta. 

EnergiaVäylä tarjoaa kuitenkin siihen liittyjille nykyisellään matalampia 

energiakustannuksia ja imagohyötyä energian uusiokäytön ja kierrätystalous-

ajattelun myötä. 
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Taulukko 7. Viidennen case yrityksen päätöksentekokriteereiden merkityksiä 

PÄÄTÖKSENTEKOKRITEERI 1= ei yhtään tärkeä, 5 = erittäin 

tärkeä /sanallinen vastaus 

Liityntäkustannus Riippuu liittyjän roolista 

Liityntämalli EnergiaVäylä- hanke selvittää 

vaihtoehdot 

Takaisinmaksuaika Riippuu kokonaiskustannuksista ja 

tuotosta 

Käyttöikä 15 – 20 vuotta 

Käyttökustannus - (rooli myyjänä) 

Käyttöliittymä Sopiva teknologia varmasti löytyy 

 

 

 

4.6 EnergiaVäylän Sahanmäen kehittämisiltapäivän 

pienryhmäkeskusteluissa esille nousseita seikkoja 

 

 

Hyvinkäällä järjestettiin 23.3.17 EnergiaVäylä-projektin tapaamisen yhteydessä 

Sahanmäen kehittämisiltapäivä johon osallistui alueen yritysten edustajia, 

yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia sekä EnergiaVäylän konsultteja ja 

asiantuntijoita. Kehittämisiltapäivän ohjelmaan kuului 45 minuutin työryhmiä 

kolmen eri teeman ympäriltä. Teemoja olivat EnergiaVäylä – ekosysteemi, jossa 

tarkasteltiin kiinteistöjä, EnergiaVäylä – taloudellinen tarkastelu ja työryhmä joka 

keskittyi muihin alueen yhteistyön kehittämisen teemoihin. Ryhmäkeskustelut 

olivat kuitenkin avoimia ja laajenivat käsittämään asioita, jotka paikallaolijoita 

eniten kiinnostivat ja askarruttivat. Osallistujat päättivät itse, kuinka kauan 

mihinkin keskusteluun osallistuivat ja vaihtoivat ryhmiä. 
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Taloudellinen tarkastelu- työryhmässä asioita lähestyttiin liiketoiminta mallin 

elementtien, tarkemmin ottaen mitkä niistä ovat kriittisiä ajatuksen ympäriltä sekä 

listaamalla EnergiaVäylän koettuja hyötyjä ja haittoja. Esille nousseet hyödyt ja 

haitat esitetään taulukossa 1. Keskusteluissa kävi ilmi, että moni hyödyksi koettu 

seikka saattoi myös samalla olla haitta. 

 

Taulukko 8. EnergiaVäylän koetut hyödyt ja haitat 

Hyödyt Haitat 

Marginaalisten energiajaevirtojen 

yhdistäminen 

Vastaavan matalalämpöverkon esikuvan 

puute 

Asiakasarvon nousu ja 

ympäristöimago 

Ylijäämälämmön saatavuus vs. tarve 

Ajantasaisuus ja symbioosi Kustannussäästölaskelmien realistisuus 

Olemassa olevan infrastruktuurin 

hyödyntäminen 

Lämpötilan nosto matalalämpöverkosta 

lämpötilaintensiiviseen tuotantoon 

Kiinteistöjen arvonnousu Ei hyötyä yrityksille jotka eivät ole 

energiaintensiivisiä 

Mahdollisuus uusien teknologioiden 

käyttöönottoon 

Pitkä maksuaika – investoinnin tuotto 

avainasemassa 

Suurin toimija vahvasti mukana 

projektissa 

Pohjaa liikaa yhteen suureen toimijaan 

Itse verkko voisi toimia varaajana 

/lämpöakkuna 

Vaaditun huipputehon ennustaminen 

tulevaisuudessa 

Varaenergianlähteinä nykyiset 

ratkaisut 

Energian varastointi haastavaa ja 

kallista 

Tekee alueesta houkuttelevamman Varaenergianlähteet 

 Vastaako kiinteistön seuraavan 

vuokralaisen tarpeita 
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4.7 Kiinteistökohtaisiin investointeihin vaikuttavia seikkoja-kyselyn 

tulokset 

 

 

Kuvio. 8 Kiinteistökohtaisiin investointeihin vaikuttavia seikkoja 

 

Sahanmäen alueen yrityksille haastattelujen ohella erikseen teetetyn kyselyn 

tuloksista käy ilmi, että yritysten edustajat pitivät tärkeimpinä 

päätöksentekokriteereinä EnergiaVäylän liityntä- ja käyttökustannusta sekä sen 

käyttöikää. Poiketen investointipäätöksiä koskevasta teoriasta takaisinmaksuaika 

oli vasta neljänneksi tärkein kriteeri. Käyttöliittymän ja sen tekniikan valinta ei 

myöskään päätöksentekijöitä huolettanut. Muut laskennalliset keinot kuin 

takaisinmaksuaika eivät myöskään olleet suuressa roolissa päätöksenteossa, joka 

johtunee siitä, että energiatehokkuusinvestointien ajureina eivät toimi pelkästään 

taloudelliset seikat vaan esimerkiksi ympäristöystävällisyyttä ja sen tuomaa imagoa 

pidetään yritysten keskuudessa arvossa. Myöskään sitä, millainen liityntämalli 

(osuuskunta, osakeyhtiö, allianssi ym.) ei kannettu huolta, sillä EnergiaVäylä 

nähtiin yrityksissä ydinliiketoimintaa sivusta tukevana prosessina. Koska alueen 

yritysten energiaintensiteetti ja varsinkin syntyvä hukkaenergian määrä vaihtelee, 

ei matalalämpöverkkoon myytävälle energialle asetettu juurikaan korkeita tuotto-

odotuksia. Alueen toimijat siis odottavat EnergiaVäylältä ensisijaisesti matalia 
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liityntä- ja käyttökustannuksia sekä pitkää, yli viidentoista vuoden elinkaarta. 

Väylään myytävästä energiasta saatava tuotto ei myöskään vähentänyt 

takaisinmaksuajan merkitystä päätöksentekokriteeristössä eikä pidentänyt toivotun 

takaisinmaksuajan kestoa. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Työn tavoite 

 

 

Työn tavoitteena oli selvittää Hyvinkään Sahanmäen teollisuusalueen yritysten 

energiatehokkuusinvestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä EnergiaVäylä-

projektin tiimoilta. Toteutuessaan EnergiaVäylä-hanke olisi matalalämpöverkko 

jonka avulla alueen yrityksillä olisi mahdollisuus myydä ja ostaa toisiltaan 

toimintansa prosesseissa syntyvää ylijäämäenergiaa. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat yrityksissä uudenlaisten 

energiainvestointien päätöksenteon taustalla. Ympäristöystävällisyyteen ja 

energiatehokkuuteen pyrittäessä on taustalla usein erilaisia ajureita, eikä 

investointipäätöksiä voida tarkastella pelkästään lukuina niiden mahdollisesti 

tuoman rahallisen hyödyn tai säästöjen kantilta. Tässä tutkimuksessa aihetta 

lähestytään Hyvinkäällä sijaitsevan Sahanmäen teollisuusalueen yritysten 

kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinneista päättävien henkilöiden 

näkökulmasta tilanteessa, jossa alueelle on suunnitteilla uudenlainen alueen 

toimijoiden ylijäämälämpöä hyödyntävä matalalämpöverkko. 

 

5.2 Tulokset 

 

 

Tulokset voidaan jakaa EnergiaVäylään liittymiseen kannustaviin ja sen mukanaan 

tuomien hyötyjen kyseenalaistaviin tekijöihin yrityshaastattelujen perusteella. 

Esille tulleita liittymistä puoltavia seikkoja olivat kiinteistön arvonnousu, 

investoinnin tuotto, imagotekijät ja yrityksen sisäinen arvomaailma sekä 

energiansäästöt (Taulukko 9.). EnergiaVäylään liittymisen tai siihen 

liityntämahdollisuuden koettiin kasvattavan kiinteistön arvoa niin siinä nykyään 

toimivan yrityksen kuin siihen mahdollisesti jatkossa sijoittuvan toimijan 

näkökulmasta. Yritykset, joiden tuotannossa ylijäämäenergiaa syntyy, olivat myös 

kiinnostuneet siitä EnergiaVäylään myytäessä potentiaalisesti saatavasta tuotosta. 
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Monien yritysten sisäinen kulttuuri ja arvomaailma kannustivat toimimaan 

mahdollisimman ekologisella tavalla, jonka tarpeisiin EnergiaVäylän voidaan 

katsoa vastaavan. Matalalämpöverkon avulla saavutettavien energiansäästöjen 

katsottiin myös lyhentävän takaisinmaksuaikaa perinteisempiin 

kiinteistöinvestointeihin verrattuna. 

 

Taulukko 9. EnergiaVäylään liittymiseen kannustavia seikkoja 

Kiinteistön arvonnousu 

Investoinnin tuotto 

Imagotekijät ja yrityksen sisäinen arvomaailma  

Energiansäästö 

 

Yrityshaastatteluissa tuli ilmi monia EnergiaVäylään liittymisessä askarruttavia 

seikkoja ja ne vaihtelivat tapauskohtaisesti. Osa toimipisteistä alkoi olemaan 

teknisen käyttöikänsä loppusuoralla, jolloin investointia ei koettu senkään takia 

mielekkääksi ja mahdollisesti saavutettavien hyötyjen jäävän minimaalisiksi. 

Valtaosa haastatelluista yritysten edustajista arvioi käyttävänsä EnergiaVäylästä 

saatavaa energiaa ensisijaisesti toimitilojensa lämmittämiseen jolloin suurin 

energiantarve ajoittuu talvikuukausiin. Tällöin kuitenkin ylijäämäenergian 

syntyvyys on myös vähäisimmillään. Myös liityntäkustannuksen hinnoittelu 

koettiin ongelmallisena. Varsinkin pienemmillä toimijoilla oli tarkkaan rajattu 

siihen mahdollisesti käytettävä osa budjetista, vaikka muuten projektille 

näytettiinkin vihreää valoa. Toisaalta myös myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti 

mukaan tulevien tai EnergiaVäylästä irtautuvien toimijoiden kustannuksia ei ollut 

mielekästä määrittää etukäteen. Liityntämallin valinnassa tulisi myös huomioida 

alueen toimijoiden heterogeenisyys ja huomioida tasavertaisesti myös 

myöhemmässä vaiheessa liittyvät toimijat, jotka eivät kuitenkaan ole olleet mukana 

EnergiaVäylän perustamiskustannuksissa.  Yritykset olivat myös erimielisiä siitä, 

miten matalalämpöverkon huolto ja ylläpito tulisi hoitaa ja mikä taho hoitaisi 

veloituksen ja millä perusteella. Myöskin energian hinnan tuleva kehitys ja sen 

ennustettavuus sekä uusien vaihtoehtoisten mahdollisesti edullisempien 

energialähteiden markkinoille tulo askarruttivat yritysten edustajia. Koska koko 
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idea matalalämpöverkon perustamisesta Sahanmäen teollisuusalueelle perustui sen 

suurimman toimijan omiin laskelmiin sen tuottamasta hukkalämmöstä, pidettiin 

tämän yrityksen mukaan lähtemistä oleellisena hankkeen toteutumisen kannalta. 

Toisaalta jolleivat alueen muut toimijat lähde mukaan, puuttuu yritykseltä markkina 

jolle ylijäämälämpöään tarjota. Kaikissa yrityksissä oltiin myös yksimielisiä siitä, 

ettei EnergiaVäylä toteutumismuodostaan huolimatta saisi viedä liikaa resursseja 

yritysten omalta liiketoiminnalta.  

 

Taulukko 10. EnergiaVäylään liittymisessä askarruttavia seikkoja 

Kiinteistön ikä 

Energian tarve ja ylijäämäenergian syntymisen ajoitus 

Liityntäkustannus 

Takaisinmaksuaika 

Liityntämalli, huolto ja ylläpito 

Energian hinnoittelu nyt ja tulevaisuudessa 

Vaihtoehtoiset ja uudet energianlähteet 

EnergiaVäylään liittyvien yritysten määrä ja koko 

Vaadittavat resurssit  

 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

 

Ylijäämäenergian synty ja sen tarve eivät nykyisellään kohtaa, joten ratkaisuja 

huipputehon saavuttamiseksi tarpeen sitä vaatiessa tulisi tutkia laajemmin. Myös 

EnergiaVäylän operoimiseen ja hallinointiin tulisi etsiä eri ratkaisuvaihtoehtoja, 

jolloin yrityksissä ei koettaisi niiden vievän liiaksi resursseja pois 

ydinliiketoiminnoilta. Koska kiinteistön arvonnousu koettiin tärkeänä 

EnergiaVäylään liittymistä puoltavissa seikoissa, voitaisiin edelleen selvittää 

kuinka paljon kiinnostusta se alueelle potentiaalisesti saapuvissa toimijoissa.  
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