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Tässä diplomityössä kartoitetaan pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien yhteistuotantolai-
tosten kilpailukykyä kuuden Euroopan maan osalta. Potentiaalisimmiksi arvioidut maat, Alan-
komaat, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Puola ja Tanska, valittiin aiemmin tehtyjen markki-
naselvitysten perusteella. Työ sisältää kootut katsaukset näiden maiden energiamarkkinoihin, 
energiapolitiikan suuntaviivoihin sekä kussakin maassa käytössä oleviin bioenergian käytön 
edistämiseen tähtääviin tuki- ja ohjausmuotoihin.  
 
Työn yhtenä tavoitteena oli selvittää paljonko kiinteää biopolttoainetta käyttävä 
3,5MWth/1MWe -kokoluokan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos saa asiakkaalle maksaa, 
kun tarkasteltavan maan energiamarkkinoiden ja asiakkaan energiantarpeen asettamat reuna-
ehdot huomioidaan. Investoinnin kannattavuusrajaa selvitettiin yksinkertaisen takaisinmaksu-
aikaan perustuvan vertailumallin avulla, jossa asiakkaan energianhankintavaihtoehtona voima-
laitoshankinnan lisäksi oli hake- tai maakaasulämpölaitoksen hankinta ja ostosähkö. 
 
Selvityksen perusteella otollisimmat markkinat tarkastellulle voimalaitokselle näyttäisivät ole-
van Itävallassa, Italiassa ja Tanskassa. Pienen kiinteän biopolttoaineen yhteistuotantolaitoksen 
kannattava maksimi-investointikustannus oli näissä maissa mm. kalliista markkinasähköstä 
johtuen tasolla, johon jo nykyisillä voimalaitosten rakentamiskustannuksilla on mahdollista 
päästä. Lisäksi näissä maissa kannustettiin viranomaistoimenpitein kiinteän biopolttoaineen ja 
yhteistuotannon käyttöön ja energiapolitiikan tavoitteeksi oli asetettu tuotannon merkittävä li-
sääminen tulevaisuudessa.          
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The main goal of this Master’s thesis was to study the competitiveness of small-sized biomass 
co-generation plants in six selected European countries. The countries, the Netherlands, Great 
Britain, Italy, Austria, Poland and Denmark, are supposed to be the most potential ones. They 
were selected on the basis of previously acquired market research information. This thesis 
consists of short reviews of energy markets, energy policies, and regulatory and legislative 
frameworks in these countries. 
 
Another target of this thesis was to find out how high the 3,5MWth/1MWe -sized biomass co-
generation plant investment can be so that it still seems to be attractive when taking e.g. en-
ergy markets and the energy consumption frameworks of customers into consideration. The 
break-even point was calculated by using a simple payback time -based method. The compari-
son was done between two different ways of energy acquisition. The first alternative was an 
investment in a small biomass CHP -plant and the second was an investment in a biomass or 
gas powered thermal plant and buying electricity from the market. 
 
On the basis of this study the most favourable markets for the co-generation plants examined 
in this study were in Austria, Italy and Denmark.  The maximum investment of a small-sized 
biomass co-generation plant in these countries was at a level that is attainable even at current 
plant construction costs depending on e.g. high electricity market prices. In these countries the 
use of biomass and co-generation was supported by authority measures and the aim of the en-
ergy policy was to significantly increase biomass co-generation in the future.  
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1 JOHDANTO 

 

Ilmastonmuutoskysymykset, energian saannin turvaaminen ja hinnan kilpailukykyisenä pitä-

minen ovat Euroopan unionin energiapolitiikassa tällä hetkellä keskeisessä asemassa. Ennen 

kaikkea ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat painottuneet EU:n viimeaikaisissa linjauksissa 

vahvasti.  

 

Euroopan yhteisössä on viime vuosina tullut voimaan useita, kaikkia jäsenvaltioita koskevia 

energiantuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseen, energiantuotannon monipuolistami-

seen sekä energiamarkkinoiden liberalisoimiseen tähtääviä säädöksiä. Unionissa on myös 

käynnissä suuri joukko koko talousalueen kattavia tutkimus- ja tuotekehitysohjelmia, jotka tu-

kevat valittujen energiapolitiikan painopistealueiden kehitystyötä. 

 

Energiantuotannossa ilmastonmuutoskysymykset painottuvat voimakkaimmin kasvihuonekaa-

supäästöjen rajoittamiseen. Eräs keino energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämises-

sä on biopolttoaineiden käyttö. Biomassan poltossa vapautuu vain sama määrä hiilidioksidia 

kuin siihen on kasvun aikana sitoutunut, joten biopolttoaineita voidaan pitää CO2 -päästöiltään 

neutraaleina. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto on puolestaan eräs tehokkaimmista tavois-

ta tuottaa energiaa. Niinpä biopolttoaineiden käyttö yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa 

onkin eräs potentiaalisimmista keinoista saavuttaa yhtä aikaa sekä korkea energiantuotannon 

tehokkuus että alhaiset hiilidioksidipäästöt.  

 

Suuressa osassa EU-maita tapahtunut ja edelleen käynnissä oleva, erityisesti sähköenergian 

tuotantoa ja myyntiä koskeva energiamarkkinoiden vapautuminen on johtanut koko energia-

toimialan voimakkaaseen muutokseen. Avoimet energiamarkkinat läpinäkyvine hintajärjes-

telmineen lisäävät energiantoimittajien välistä kilpailua, mikä puolestaan pakottaa tuottajat uu-

sien tuotantokustannuksia alentavien ja ympäristön kannalta laadukkaiden tuotantotekniikoi-

den käyttöönottoon. Energiamarkkinoiden yhdennyttyä tuotanto tehostuu, ja energian toimi-

tusvarmuus paranee. Energiamarkkinoiden liberalisoituminen ja energiatoimialalla juuri nyt 
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tapahtuvat monet muutokset tulevat tuomaan uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia 

myös hajautetun energiantuotannon alalle.  

 

Voidaankin perustellusti olettaa, että EU:n harjoittama energiapolitiikka tulee kasvattamaan 

energiantarvitsijoiden kiinnostusta biopolttoaineilla tapahtuvaan sähkön ja lämmön yhteistuo-

tantoon. Energiantuotannon monipuolistamiseen ja energiamarkkinoiden liberalisoimiseen 

tähtäävä lainsäädäntö yhdessä hajautetun ja uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvan energian-

tuotannon tukien ja jo tapahtuneen energiamarkkinoiden liberalisoitumisen kanssa tulevat kas-

vattamaan myös pienten biopolttoaineita käyttävien yhteistuotantolaitosten markkinoita.  

 

Tässä työssä on lähdetty selvittämään pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien yhteistuo-

tantovoimalaitosten markkinapotentiaalia, tarkastelemalla kuuden valitun Euroopan maan 

energiamarkkinoita sekä potentiaalisten asiakasryhmien ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä 

näissä maissa. Selvitys toteutettiin kokoamalla aiheeseen liittyvää tietoa mm. aiemmin teh-

dyistä tutkimuksista, kaupan ja talouselämän tilastoista sekä selvitykseen valittujen maiden 

energiamarkkinaviranomaisten internet-sivuilta. Energiamarkkinatilanteen, polttoaineen sekä 

sähkön ja lämmön hintojen lisäksi pyrittiin selvittämään kunkin maan lainsäädäntöä sekä tuki- 

ja ohjausjärjestelmiä niiltä osin, kuin ne vaikuttavat pienimuotoisen, hajautetun ja uusiutuvan 

energiantuotannon järjestelmien markkinapotentiaaliin.       

 

Hajautettuja energiajärjestelmiä kehittävät yritykset tarvitsevat nykyisessä nopeasti muuttu-

vassa markkinatilanteessa mm. yksityiskohtaista asiakasryhmä- ja markkina-aluekohtaista tie-

toa eri energiantuotantolaitostyyppien osalta kehitystyönsä ja markkinointinsa tueksi. Olisi 

esimerkiksi tiedettävä mitkä ovat kunkin laitostyypin-, asiakasryhmän- ja markkina-alueen 

osalta ne tärkeimmät hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät, joita hajautetun energiantuotan-

non ratkaisuja kehitettäessä ja markkinoitaessa tulisi eri ryhmien osalta ottaa huomioon. Oleel-

lista olisi myös tietää markkina-alue- ja asiakasryhmäkohtaisesti, kuinka suuri uuteen energi-

antuotantojärjestelmään siirtymisen vaatima investointi saa nykyisillä energian hinnoilla asi-

akkaalle olla, jotta olisi kannattavaa siirtyä energian ostajasta sen tuottajaksi omaan käyttöön 

ja markkinoille.  
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Niinpä tässä työssä pyrittiin lisäksi tutkimaan pienen kiinteää biopolttoainetta käyttävän yh-

teistuotantolaitoksen investoinnin houkuttelevuutta vertailemalla yksinkertaisen mallin avulla 

kahden energianhankintavaihtoehdon kannattavuutta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa asiakas 

hankkii lämpölaitoksen ja ostaa sähkön markkinoilta ja toisessa tuottaa tarvitsemansa sähkön 

ja lämmön työssä tarkasteltavalla yhteistuotantolaitoksella. Tämä kappaleessa 5 esitetty vertai-

lu antaa arvion siitä, paljonko yhteistuotantolaitos saa valitussa maassa tietylle asiakasryhmäl-

le maksaa toivotulla takaisinmaksuajalla.     

 

Tämä työ sisältää kootussa muodossa katsauksen selvitykseen valittujen maiden energiamark-

kinoihin, energiapolitiikan suuntaviivoihin sekä kussakin maassa käytössä oleviin bioenergian 

tuki- ja ohjausjärjestelmiin. Lisäksi työn tuloksista saa viitteitä siihen, millä hinnalla pienten 

kiinteän biopolttoaineen yhteistuotantolaitosten vienti tarkasteltuihin maihin olisi teoriassa 

mahdollista. Työtä lienee myös mahdollista käyttää esiselvityksenä mahdollista tarkempaa, 

suoriin kyselyihin ja haastatteluihin perustuvaa, markkinapotentiaalitutkimusta suunniteltaessa 

ja toteutettaessa.      
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2 HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO 

2.1 Määritelmä 
 
Hajautettu energiantuotanto määritellään usein nimellisteholtaan alle 10 MW:n  uusiutuviin 

energialähteisiin tai pienimuotoiseen yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon perustuvaksi, 

käyttökohteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaksi energiantuotannoksi. /2/  

 

Muita määritelmiä ovat muun muassa: ”Jakeluverkkoon liitetyt pienvoimalat” tai ”Paikalliset, 

pienen teholuokan muunto-, tuotanto- ja varastointijärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut, 

jotka hyödyntävät paikallisia polttoaineita, sivutuotepolttoaineita ja uusiutuvia energialähtei-

tä.” /3,4,5/ 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi sähködirektiivi 2003/54/EY määrittelee hajautetun 

sähköntuotannon tarkoittavan direktiivissä vain jakeluverkkoon kytkettyjä voimaloita, mutta 

yleisesti hajautettuna energiantuotantona voitaneen pitää myös verkkoon liittämättömien, 

omaa energiantarvetta tyydyttävien laitosten energiantuotantoa. /1,2,3,4,5,6/  

 

2.2 Hajautetun energiantuotannon ominaisuuksia 
 
Hajautetulle energiantuotannolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa: /4,6/  

 

 Tyydyttää paikallisen energiantarpeen (lämpö /kylmä ja/tai sähkö) 

 Energia tuotetaan lähellä kulutusta (esim. tehtaan, prosessin tai rakennuksen 

erillinen energiajärjestelmä, varavoimakäyttö) 

 Energian siirto- ja jakelutarve vähäinen 

 Hyödyntää paikallista, saatavissa olevaa energialähdettä  

 Hyödyntää hukkaenergiaa 

 Käyttö ja kunnossapito hoidetaan paikallisesti 

 Toimitusvarmuus hyvä kaikissa olosuhteissa 
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 Sovitettavissa ympäristöön maisemallisesti ja ympäröiviin rakennuksiin arkki-

tehtonisesti 

 Ratkaisuissa huomioitu sekä asiakkaan että yhteiskunnan näkökulmat 

 Kokonaistaloudellinen 

 Moduulirakenteinen 

 Eri kokoluokkia:  

 kotitalouskokoluokka (< 50 kW)  

 kiinteistö- ja pienteollisuuskokoluokka (< 500 kW)  

 kortteli- / teollisuuskokoluokka (< 5 MW)  

 lähiökokoluokka- ja tehdaskokoluokka (<10 MW)  

 

2.3 Energian muunto- ja tuotantoprosessit hajautetussa yhteistuotannossa 
 
Hajautetun energiantuotannon teknologioina käytetään yleisesti mm. höyryvoimalaitoksia, 

mäntämoottoreita, mikroturbiineja, pienvesivoimaa, polttokennoja, Stirling -moottoreita, läm-

pöpumppuja, aurinkosähkö- ja lämpöjärjestelmiä sekä tuuliturbiineita, joilla tuotetaan sähkö-, 

lämpö- ja jäähdytysenergiaa yhdessä tai erikseen. Lähes kaikkia edellä mainittuja muunto- ja 

tuotantoteknologioita on käytössä myös pienissä yhteistuotantolaitoksissa, käytetyimpinä niis-

tä mm. varavoima- ja saarekekäyttöön rakennetut kaasu- ja dieselmoottorijärjestelmät. /2,5/  

 
Prosessit ovat hajautetussa energiantuotannossa usein automatisoituja, etäohjattuja ja omava-

raisia, mutta energian myynnin ja tilapäishankinnan vuoksi useimmiten myös yleiseen verk-

koon liitettyjä. Energian varastointi tapahtuu paikallisesti, jos sille on tarvetta. Hajautetun 

energiantuotannon laitos voi olla myös siirrettävä, jolloin laitos voidaan nopeasti siirtää tyy-

dyttämään esimerkiksi työmaa-, sotilas- tai katastrofikäyttötarpeita ja kuljettaa tehtävän pää-

tyttyä toiseen kohteeseen. /2,5/ 

 
Hajautettu tuotanto on usein mittakaavaltaan pienempää, kuin perinteinen keskitetty tuotanto, 

joten puhutaan pienimuotoisesta yhdistetystä sähkön ja lämmön tuotannosta tai pienimuotoi-

sesta CHP:sta (= Combined Heat and Power generation) ja yhdistetystä lämmön, sähkön ja 

jäähdytysenergian tuotannosta, CHCP:sta (= Combined Heating, Cooling and Power generati-
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on). Pienimuotoiseksi yhteistuotannoksi on CHP -direktiivissä määritelty alle 1 MWe - koko-

luokan järjestelmät. /2,5,7/ 

 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan kiinteää biopolttoainetta (haketta tai pellettiä) poltta-

malla hyödyntäviä noin 3,5 MWth/1 MWe -kokoluokan CHP -laitoksia, jolloin kyseeseen tule-

vat arinapolttoiset höyrykattilalla ja höyrykoneella tai -turbiinilla varustetut laitokset. Viimeksi 

mainituista on haluttu valita selvitykseen nimenomaan höyrykattila - höyryturbiinijärjestelmät 

olettaen, että saatavilla on riittävän korkean hyötysuhteen omaavia höyryturbiineja myös 

1MWe kokoluokassa ja että asiakkaan energiantarve on riittävän suurta ja tasaista läpi vuoden.   

 

2.4 Hajautettua energiantuotantoa koskeva energiapolitiikka Euroopan unionissa  
 

2.4.1 Yleiset hajautettua energiantuotantoa koskevat energiapolitiikan suuntaviivat  
 
Energian toimitusvarmuutta pidetään EU:ssa yhtenä talousalueen vakavimmista huolenaiheis-

ta. Euroopan unionin alueella ei tällä hetkellä tuoteta riittävästi energiaa, jotta talousalueen 

energiatarpeet voitaisiin tyydyttää. Unionissa ollaan entistä riippuvaisempia alueen ulkopuo-

lelta tuotavasta energiasta. Riippuvuus tuontienergiasta aiheuttaa Euroopan unionille taloudel-

lisia, yhteiskunnallisia, ekologisia ja fyysisiä riskejä.  Jos voimakkaita ohjaustoimenpiteitä ei 

tehdä, seuraavan 20 – 30 vuoden kuluessa 70 % EU:ssa kulutetusta energiasta on tuontiperäis-

tä, kun vastaava luku tällä hetkellä on 50 %. /8,9/ 

 
Euroopan unionissa luodaan parhaillaan maailman laajimpia kilpailulle avoimia sähkö- ja kaa-

sumarkkinoita. Energiamarkkinoiden yhdennyttyä tuotanto tehostuu, ja energian toimitusvar-

muus paranee. Avoimet energiamarkkinat läpinäkyvine hintajärjestelmineen lisäävät energian-

toimittajien välistä kilpailua, mikä pakottaa puolestaan tuottajat uusien tuotantokustannuksia 

alentavien ja ympäristön kannalta laadukkaiden tuotantotekniikoiden käyttöönottoon. /8,9/ 

 
Uusiutuvien energialähteiden ja hajautettujen energiantuotantojärjestelmien käytön edistämi-

nen ovat yhteisön tärkeimpiä energiapolitiikan tavoitteita. Uusiutuvien energiamuotojen osuut-

ta energian kokonaiskulutuksesta tullaan lisäämään selvästi. Tavoitteena on kaksinkertaistaa 

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuus 15 prosenttiin kokonaiskulutuksesta vuo-
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teen 2010 mennessä. Bioenergialla tuotettua sähköä odotetaan EU:ssa käytettävän tuolloin 

noin 10 kertaa nykyistä enemmän. /8,9/ 

 

Unionissa on käynnissä suuri joukko koko talousalueen kattavia uusiutuvan energian ja hajau-

tetun energiantuotannon edistämiseen tähtääviä tukiohjelmia, joista mittavimpana mainitta-

koon Energy Intelligent Europe -puiteohjelma, EIE. Tukiohjelma jakautuu neljään eri toimi-

aloja käsittelevään alaohjelmaan: SAVE (energiatehokkuus ja energian järkevä käyttö), AL-

TENER (uudet energiantuotantojärjestelmät, uusiutuva energia ja hajautetut energiajärjestel-

mät), STEER (uusiutuva energia liikennekäytössä) ja COOPENER (uusiutuva energia kehi-

tysmaissa). Tukiohjelman budjetti on 810 milj. € ja se jatkuu vuoteen 2006 saakka. /10/     

 

2.4.2 Hajautettua energiantuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä koskevia EU-maissa käytössä 

olevia yhteisiä säädöksiä  

 
Taulukkoon 1 on koottu merkittävimmät Euroopan parlamentin ja neuvoston antamat hajautet-

tua energiantuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä koskevat direktiivit lyhyine kuvauksineen. 

/9/ 
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Taulukko 1. Hajautettua energiantuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä koskevia direktiivejä. /10/  

 
Säädös Päätavoite ja -sisältö 
1. KAASUN JA SÄHKÖN HINTA-
DIREKTIIVI (90/377/EY, 
29.6.1990) 
 

• Tarkoituksena parantaa teollisilta loppukäyttä-
jiltä perittävien kaasun ja sähkönhintojen lä-
pinäkyvyyttä 

• Jäsenvaltioiden on toimitettava Eurostatille tiedo
hinnoitteluperiaatteistaan ja myyntitiedoistaan se
kä käyttäjiltä perimistään maksuista 

 
2. SÄHKÖNSIIRTODIREKTIIVI 
(90/547/EY, 29.10.1990) 

• Koskee jäsenmaiden välistä siirtoverkon käyt-
töä 

 
3. SÄHKÖDIREKTIIVI (96/92/EY, 
19.2.1997) 
 

• Päätavoitteena sähkömarkkinoiden avaaminen 
kilpailulle  

• Asettaa yleiset säännöt sähköntuotantoon, siir-
toon ja jakeluun, edellyttää laskutuksen lä-
pinäkyvyyttä 

• Erottaa sähkön siirron ja jakelun sähkön 
myynnistä ja sähköntuotannosta 

• Takaa kaikille sähkönkuluttajille ja tuottajille 
mahdollisuuden liittyä verkkoon 

• Takaa ”kenelle tahansa” oikeuden rakentaa 
uutta sähköntuotantokapasiteettia 

• Pyrkii ehkäisemään keskinäistä epätasa-arvoa 
sähköntuottajien ja toisaalta kuluttajien kes-
kuudessa, suosii uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettua sähköä mahdollistamalla kansalliset 
tukijärjestelmät 

 
4. UUSI SÄHKÖDIREKTIIVI 
(2003/54/EY), 26.6.2003 sähkön si-
sämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 96/92/EY 
kumoamisesta  
 
 
 

• Päätarkoitus energiamarkkinoiden kilpailulle 
avaamisen nopeuttaminen 

• Jäsenmaiden vapautettava sähkömarkkinat 
kaikkien sähkönkäyttäjien osalta 1.7.2007 
mennessä.  

• Muiden kuin kotitalouksien osalta markkinat 
on avattava kaikkialla Euroopan unionin alu-
eella 1.7.2004 mennessä. 

• Antaa mahdollisuuden perustaa laillisesti ja 
toiminnallisesti kokonaan sähköntuotannosta 
riippumattomia siirto- ja jakeluoperaattoreita  

• Luo menettelytapoja EU:n ulkopuolisiin mai-
hin tapahtuvan kaupan valvontaan 

 



  11 

5. EIA -DIREKTIIVI (85/337/EY), 
ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
toimien arvioimisesta 
 

• Määrittää millaisten ympäristöön kohdistuvien 
toimien yhteydessä on suoritettava ympäristö-
vaikutusten arviointimenettely  

 
6. RES -E -DIREKTIIVI 
(2001/77/EY) 
 

• Koskee uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvaa 
sähköntuotantoa.  

• Pyrkii luomaan puitteet, joiden avulla voidaan 
keskipitkällä aikavälillä lisätä uusiutuvalla 
energialla tuotetun sähkön osuutta EU:ssa 

• Tavoitteena kasvattaa uusiutuvilla tuotetun 
sähkön osuus talousalueella 22 %:iin bruttoku-
lutuksesta v. 2010 mennessä  

• Kullekin maalle maakohtaiset ei-sitovat tavoit-
teet uusiutuvan sähkön osuudeksi v. 2010 

• Ei määrittele yhteisiä tukimuotoja eikä edistä-
mistoimenpiteitä 

7. CHP -DIREKTIIVI (2004/8/EY, 
11.2.2004), hyötylämmön tarpeeseen 
perustuvan sähkön ja lämmön yhteis-
tuotannon edistämisestä sisämarkki-
noilla ja direktiivin 92/42/ETY muut-
tamisesta 

• Tarkoituksena rohkaista CHP -tuotannon ja 
erityisesti pienimuotoisen, uusiutuvia energia-
lähteitä käyttävän CHP -tuotannon rakentamis-
ta  

• Määrittelee CHP -tuotannon laadun ja sertifi-
oinnin 

• Sisältää ohjeistusta verkkoon liittymisestä 
8. PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVI 
(2003/87/EY, 13.10.2003) 
 

• Ohjaa jäsenmaita vähentämään kustannuste-
hokkaasti EU:n alueen kasvihuonekaasujen 
päästöjä ja mahdollistaa Kioton pöytäkirjan 
mukaisten velvoitteiden täyttymisen yhteisön 
alueella 

• Sovelletaan tiettyihin energia-, rautamalmi- 
mineraali-, kuitumassa-, paperin- ja kartongin-
valmistusteollisuuslaitoksiin (lähinnä tietyn 
koon ylittäviin) 

• Ei koske jätteenpolttolaitoksia 
• Koskee vain yli 20 MW nimellisen lämpöte-

hon ylittäviä energiantuotantolaitoksia 
• Em. alojen direktiivin alaisilla laitoksilla olta-

va 1.1.2005 alkaen kasvihuonekaasujen pääs-
tölupa 

• Määrittää mm. lupamenettelyn, päästöjen tark-
kailun ja valvonnan sekä päästökaupankäynnin 
EU:n alueella 
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3 PIENIMUOTOINEN KIINTEILLÄ BIOPOLTTOAINEILLA TAPAHTUVA SÄH-
KÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO  

3.1 Yleistä 
 
Biomassan polttoon perustuvissa laitoksissa lämpö tuotetaan lähes poikkeuksetta joko höyry-, 

kuumaöljy- tai vesikattilateknologialla. Sähköntuotannossa on taas höyrykattilaan ja höyrytur-

biiniin perustuva höyryvoimalaitosprosessi kaikkein käytetyin. Alle 1 MWe kokoluokassa 

sähkögeneraattorin voimanlähteenä käytetään usein höyrykonetta, mutta viime aikoina myös 

entistä pienempiä voimalaitoksiin soveltuvia höyryturbiineja on tullut markkinoille, pienim-

mät jopa alle 0,2 MWe. /11/      

 

3.2 Potentiaaliset asiakasryhmät 
 

Potentiaalisina pienten biomassavoimalaitostoimittajien asiakkaina voidaan pitää niitä teolli-

suuslaitoksia, yrityksiä, yhdyskuntia sekä muita energian tarvitsijoita joiden lämpökuorma ja 

sähkön tarve ovat riittäviä, energian käyttö tasaista ympäri vuoden ja joilla on käytettävissään 

hinnaltaan kilpailukykyistä biopolttoainetta. Lisäksi oman tarpeen yli jäävä tuotettu sähkö tuli-

si olla mahdollista myydä ulkopuolelle tuotantokustannuksia korkeampaan hintaan.  

 

Teollisuudessa tällaisia käyttökohteita ovat mm. sahat, vaneritehtaat ja huonekalujen valmis-

tusteollisuus. Nämä teollisuudenalat tarvitsevat runsaasti lämpö- ja sähköenergiaa tasaisesti 

ympäri vuoden ja ne tuottavat prosesseistaan polttoaineeksi soveltuvaa sivutuotetta. Paljon 

lämpö- ja sähköenergiaa tarvitsevat myös kasvihuoneet ja meijerit, mutta ne eivät tuota riittä-

västi sopivaa sivutuotepolttoainetta.  

 

Sairaalat ja hotellit ovat myös varteenotettavia käyttäjäryhmiä, koska niiden energiantarve on 

runsasta ja suhteellisen tasaista ympäri vuoden. Eniten energiaa kuluttavat mm. lämmitys, 

lämmin käyttövesi, pesulatoiminta sekä saunat ja uima-altaat. Hotelleissa, joissa on yöaikaan 

avoinna olevia ravintoloita, pysyy sähkönkulutus kohtalaisen tasaisena ympäri vuorokauden. 
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Kussakin maassa harjoitettava energiapolitiikka vaikuttaa usein ratkaisevasti asiakkaiden 

energianhankintavaihtoehtojen valintaan. Siksi pienten biopolttoainetta käyttävien CHP –

laitosten kilpailukyyn eri asiakasryhmissä vaikuttavat myös kunkin maan energiamarkkinoi-

den vapautumisaste ja markkinoilla vallitseva kilpailutilanne, verkkoon liittymisehdot, os-

tosähkön hinta sekä pienille biopolttoainetta käyttäville yhteistuotantolaitoksille ja uusiutuville 

energialähteille myönnettävät tuet.  

 

3.2.1 Sahat 

 

Sahat ovat huomattava polttoaineen tuottaja, sillä polttoaineeksi kelpaavaa sivutuotetta syntyy 

tuotannosta merkittävästi omaa tarvetta enemmän. Sahalle tuotavasta raakapuun määrästä saa-

daan valmista sahatavaraa keskimäärin 44 – 48 %. Kun kuivaushävikki on noin 2 %, syntyy 

puuperäistä sivutuotetta 50 – 54 % käytetyn raakapuun määrästä. Sahojen sivutuotteista noin 

puolet käytetään selluteollisuuden raaka-aineena polttoarvoa korkeamman hinnan vuoksi ja 

yleensä vain kuori ja puru poltetaan energiantuotantoprosesseissa. Kun kuoren ja purun kos-

teudeksi oletetaan 55 % ja niiden osuuksiksi puru 60 %, kuori 40 %, saadaan sahatavarakuu-

tiometriä kohden syntyvästä kuoresta ja purusta energiaa keskimäärin 3600 MJ eli noin 

1MWh. /11/  

 

Sahoilla suurimpina lämmönkäyttökohteina ovat sahatavarakuivaamot, sähköä kuluu taas eni-

ten sahausprosessin, kuivaamojen ja lämmöntuotannon sähkölaitteissa. Jonkin verran lämpöä 

ja sähköä käytetään lisäksi tuotanto- ja toimistotilojen energiantarpeisiin. Keskimääräinen 

lämmön ominaiskulutus tuotettua sahatavarakuutiota kohti vaihtelee 200 – 300 kWh ja sähkön 

ominaiskulutus 60 – 80 kWh välillä mm. kuivaustekniikasta ja sahan prosessilaitteista riippu-

en. /11,13/ 

 

Jos sahan yhteyteen rakennettavan 3,5 MWth/1 MWe CHP –voimalaitoksen keskimääräiseksi 

huipunkäyttöajaksi arvioidaan 6 500 h ja kokonaishyötysuhteeksi 0,85, vaaditaan sahalta noin 

35 000 m3 /a sahatavaratuotanto, jotta se pystyisi tuottamaan voimalaitoksen tarvitseman noin 

34 GWh/a polttoainetehon verran kuorta ja purua. Tämän kokoinen saha kuluttaa voimalaitok-
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sen tuottamasta lämpöenergiasta kuitenkin vain noin puolet. Kun ylimääräisen lämpöenergian 

myynti ei useinkaan sen laadun vuoksi ole mahdollista, muodostuisi hukkalämmön osuus liian 

suureksi jotta voimalaitoksen hankinta näin pienelle sahalle olisi kannattavaa. /11,13,14/ 

 

Kun saha mitoitetaan sahausprosessin lämpökuorman mukaan, saadaan kooksi noin 70 000 –

75 000 m3/a valmista sahatavaraa tuottava saha. Voimalaitos pystyy tuottamaan tällöin sahan 

tarvitseman lämpö- ja sähköenergian, mutta sahausprosessista saadaan kuorta ja purua noin  

40 000 – 45 000 m3/a energiantarvetta enemmän. Jos ylimääräiselle sivutuotteelle on lähistöllä 

markkinoita, ovat tällaiset sahat erittäin potentiaalisia asiakkaita tarkasteltavalle laitokselle. 

Sahan koon mitoitus on esitetty liitteessä 1. /11,13,14/  

 

3.2.2 Vaneritehtaat 

 

Vanerintuotannossa lopputuotteen saanto on vieläkin pienempi kuin sahoilla: valmista vaneria 

saadaan ainoastaan 27 – 32 % tehtaalle tuodun raakapuun kokonaismäärästä, joten yhden va-

nerikuutiometrin tuottamiseen tarvitaan keskimäärin 3,3 m3 raakapuuta. Sivutuotetta syntyy si-

ten n. 2,3 m3 yhtä tuotettua vanerikuutiometriä kohden. /12/  

 

Pyöristysjäte, purilaat ja pöllinpäät muodostavat sivutuotteesta noin puolet ja loppu koostuu 

kuoresta, purusta, kuivasta viilujätteestä sekä sahausreunoista. Syntyvästä sivutuotteesta kan-

nattaa yleensä polttaa vain kuori, kuiva viilujäte, sahausreunat ja puru, joita saadaan vanerin 

tuotantoprosessissa suunnilleen sama määrä kuin valmista lopputuotettakin. Vanerikuutiomet-

riä kohti syntyvästä poltettavaksi käytettävästä sivutuotteesta on arvioitu saatavan energiaa 

noin 2 MWh/vaneri-m3. /12/ 

 

Vanerintuotannossa energian ominaiskulutus on suurempi kuin sahoilla: sähköä kuluu tuotan-

nossa keskimäärin 280 kWh tuotettua vanerikuutiota kohden ja lämpöenergiaa noin 1 200 

kWh / vaneri-m3. Työssä käsiteltävän 3,5 MWth/1 MWe, CHP -voimalaitoksen 36 GWh/a*) 

polttoainetarpeisiin tarvitaan siten noin 19 800 m3 /a kapasiteetin vaneritehdas. Tämän kokoi-

nen tuotantolaitos tarvitsee prosessiinsa lämpöenergiaa noin 23,7 GWh/a ja sähköä noin 5,5 
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GWh/a, joten sähköenergiaa jää vielä myytäväksi. Sivutuotepolttoainetta syntyy noin 39,6 

GWh/a ja sitä jää yli oman tarpeen noin 3,6 GWh. Laskelmat on esitetty liitteessä 2. /12/ *) Hui-

punkäyttöajaksi on oletettu 6800h ja hyötysuhteeksi 0,85   

 

3.2.3 Muu teollisuus 

 

Prosessihöyryä tuotannossaan tarvitsevat teollisuuslaitokset voivat hankkia tarvittavan höyryn 

lähistöllä sijaitsevasta vastapainevoimalaitoksesta tai tuottamalla sen itse omassa höyrykattila-

laitoksessa. Jos teollisuuslaitoksen tarvitseman prosessihöyryn kulutus on huomattavan suurta 

tai jos prosessihöyryä ei ole saatavilla on tällöin oma tuotanto usein paras tai jopa ainoa vaih-

toehto. Pelkän höyryntuotannon rinnalla on tällöin syytä tarkastella myös ns. tehdasvoimalai-

toksen kannattavuutta, jolloin osa tuotantoprosessin tarvitsemasta sähköstä tuotetaan omalla 

CHP –laitoksella.  

 

Teollisuusasiakkaiden energiantarve ja kulutuksen tasaisuus vaihtelevat hyvin paljon toimi-

aloittain ja yrityskoon mukaan, joten potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen olisi tehtävä 

lähes yksilöllisesti. Tässä työssä on tarkasteltu yhtenä esimerkkitapauksena meijeriä, jonka 

vuosittain käsittelemän maidon määrä on noin 70 milj. litraa. Meijerin lämpöenergian kulutus 

prosessoitua maitolitraa kohti on noin 0,34 kWh ja sähköenergiankulutus noin 0,14 kWh. Tar-

kastelu on tehty liitteessä 3 ja tulokset koottu sivun 18 yhteenvetotaulukkoon.  
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3.2.4 Yhdyskuntien kaukolämpö- ja sähköasiakkaat 

 

Kaukolämpöjärjestelmässä tuotettu lämpö kuluu verkkoon liitettyjen rakennusten lämmittämi-

seen, lämpimän käyttöveden valmistamiseen ja verkoston lämpöhäviöihin. Lämmön kulutus 

vaihtelee eri kuluttajatyyppien, (pien-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus- ja liikerakennukset, toi-

mistot, sairaalat, koulut jne.), välillä huomattavasti mutta kaikkien kuluttajatyyppien lämmön-

tarpeeseen vaikuttavat eniten ilmastolliset tekijät. Taulukossa 2 on esitetty tyypillisiä lämmön 

ominaiskulutuslukuja tietyille asiakastyypeille./15/  

 
Taulukko 2. Tyypillisiä lämmön ominaiskulutuksia ja tehontarpeita. /15/ 

 

Kuluttajatyyppi Lämmönkulutus 

[kWh/m3,a] 

Teho 

[W/m3] 

Omakotitalo 55 – 90 15 – 25  

Rivitalo 65 – 90 16 – 24  

Kerrostalo 55 – 70 15 – 25  

Liikerakennus 45 – 80 10 – 20  

Sairaala    70 – 100  20 – 30  

 

Tässä työssä tarkasteltava 3,5 MWth/1 MWe kokoluokan laitos pystyy tuottamaan kaukoläm-

pöä arvioidulla 3 200 h huipunkäyttöajalla noin 11,2 GWh vuodessa, jonka arvioidaan riittä-

vän tarkasteltavasta maasta riippuen 2 000 – 3 000 asukkaan taajaman tarpeisiin. Voimalaitok-

sella tuotettu sähkö myydään yleiseen jakeluverkkoon ja saadut myyntituotot voidaan käyttää 

esimerkiksi voimalaitoksen ylläpidosta aiheutuviin kuluihin. Tarkastelu on esitetty liitteessä 4. 

 

Pääasiassa kaukolämpöä ja vain sivutuotteena sähköä tuottavaksi tarkasteltava yhteistuotanto-

laitos soveltuu vain, jos sähkön markkinahinta kyseisellä alueella on niin korkea, että saaduilla 

myyntituotoilla saadaan turbiinista ja generaattorista aiheutuvan lisäkustannuksen takaisin-

maksuaika riittävän lyhyeksi.     



  17 

3.2.5 Hotellit ja sairaalat 

 

Hotelli- ja sairaalakiinteistöillä arvioidaan huipunkäyttöaikojen olevan noin 5 000 h, jolloin 

voimalaitoksella tuotettu lämpöenergia on noin 17,5 GWh/a. Mainitun määrän lämpöenergiaa 

vuosittain käyttävä sairaala kuluttaa sähköenergiaa noin 7,4 GWh/a ja hotelli 12,4GWh/a, jo-

ten tarkasteltavalla voimalaitoksella pystytään tuottamaan vain osa näiden asiakkaiden säh-

köntarpeesta. Tarkastelu on esitetty liitteessä 4. 

  

3.2.6 Energiaosuuskunnat, energiayrittäjät 

 

Tyypillinen energian tuotantoa harjoittava energiaosuuskunta hankkii polttoainetta jäseniltään 

tai ulkopuolisilta tarjoajilta ja tuottaa osuuskunnan asiakkaille kaukolämpöenergiaa. Sähkön-

tuotanto on energiaosuuskunnissa ollut tähän saakka hyvin harvinaista, mutta viimeaikoina 

kohonneet sähkön markkinahinnat sekä monissa maissa käytössä olevat uusiutuvalla energial-

la tuotetun sähkön tukijärjestelmät tehnevät myös yhteistuotantovaihtoehdon mahdolliseksi 

tietyillä alueilla.  

 

Energia-alalla on toiminut jo useita vuosia ns. lämpöyrittäjiä, jotka tekevät sopimuksen esi-

merkiksi polttoaineen toimittamisesta asiakkaan lämpölaitokseen sekä laitoksen ylläpidosta. 

On myös lämpöyrittäjiä, joilla on omia lämpölaitoksia, jolloin he voivat sopia lämpöenergian 

toimittamisesta asiakkaan kohteeseen, kuten sairaala-, koulu- tai virastokiinteistöön. Riittävän 

korkea sähkön hinta yhdessä uusiutuvilla tuotetun sähkön tukijärjestelmien kanssa voi tulevai-

suudessa mahdollistaa lämpöyrittäjien liiketoimintamallin muuttamisen pelkästä polttoaineen 

tai lämmön myynnistä sähkön ja lämmön myyjiksi. Tällöin voitaisiin puhua energiayrittäjistä.    
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3.2.7 Yhteenveto asiakasryhmistä  

 

Taulukkoon 3 on koottu tässä työssä käytettävät polttoaineen- ja energian kulutustiedot sekä 

huipunkäyttöajat valittujen asiakasryhmien osalta. 

 
Taulukko 3. Yhteenveto työssä käytetyistä polttoaineen ja energiantarpeeseen liittyvistä tiedoista eri asiakasryh-
missä. 
   

 Saha 

 

th=6500h 

Vaneriteh-

das 

th=6800h 

Meijeri 

 

th=6800h 

Yhdyskunta 

 

th=3200h 

Sairaala tai 

hotelli 

th=5000h 

Tuotanto (m3/a), 
valmista loppu-
tuotetta 

70 000 19 800    

Rakennustilavuus (r-
m3) 

   200 000 265 000 

Poltettavan sivutuot-
teen saanti (MWh/a) 

70 000 39 600 0 0 0 

Polttoaineen osto-
tarve (MWh/a) 

0 0 36 000 17 000 26 500 

Tarvittava lämpö-
energia (MWh/a)  

22 750 23 800 23 800 11 200 17 500 

Tarvittava sähkö-
energia (MWh/a) 

6 000  
+omakäyttö 

5 544 
+omakäyttö 

9800  
+omakäyttö 

ei tarkastella 7 420 
+omakäyttö 

Polttoaineen käyttö 
(MWh/a) 

34 000 36 000 36 000 17 000 26 500 

Myytäväksi jäävä 
polttoaine (MWh/a) 

36 000 4 600 0 0 0 

Sähköenergian tuo-
tanto (MWh/a) 

6 500 6 800 6 800 3 200 5 000 

Sähköenergian osto-
tarve (MWh/a) 

0 0 3 000 
+omakäyttö 

ei tarkastella 2 420 

Sähköenergian 
myynti (MWh/a) 

500 1 256 0 3 200 0 
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3.3 Hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä 
 
Voimalaitoksen hankintapäätökseen voidaan katsoa asiakkaan ja käyttäjän kannalta olevan 

vaikutusta (todetun sähkön ja lämmöntarpeen lisäksi) mm. seuraavilla yleisillä tekijöillä: 

− Luotettavuus 

− Helppo ylläpidettävyys ja huollettavuus 

− Hankinnan edullisuus ja helppous 

− Käytön edullisuus 

− Turvallisuus 

− Liiketoiminnallisten riskien ennustettavuus 

− Elinikä 

− Uudistettavuus 

− Soveltuminen ympäristöön 

− Ympäristöystävällisyys  

 

Pienten biopolttoainetta käyttävien CHP -laitosten houkuttelevuuteen vaikuttavat mm. seuraa-

vat maa- ja käyttäjäkohtaiset tekijät: 

 

− Energiamarkkinoiden avautuminen 

− Hajautetun energiantuotannon tuet 

− Uusiutuvilla tuotetun energian tuet 

− Uusiutuvan energian tuotantovelvoitteet 

− Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian verot 

− Pienimuotoisen yhteistuotannon tuet 

− Nykyinen sähkön hinta 

− Nykyinen lämmön hinta 

− Polttoaineen saatavuus ja saannin varmuus 

− Polttoaineen hinta 

− Maan ja sijaintikohteen infrastruktuuri 

− Verkkoon liittymisen ja energian myynnin kustannukset 
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− Kilpailevat tuotantomuodot  

− Luonnonolosuhteet 

− Tekniset perusteet 

− Määräykset 

− Käyttäjätottumukset 

− Käyttö ja ylläpito 

− Asenteet, tottumukset, paikalliset erityistavat 

 
 
Rakennettavien energiantuotantolaitosten on lisäksi täytettävä kuussakin maassa voimassa 

olevat viranomaisvaatimukset, kuten  

 

− Tuoteturvallisuusvaatimukset 

− Paloturvallisuusvaatimukset 

− Sähköturvallisuusvaatimukset 

− Painelaitemääräysten asettamat vaatimukset 

− Päästörajoitusten asettamat vaatimukset  

− Ympäristövaatimukset 

− Rakentamislupamenettelyn asettamat vaatimukset 

− Hyötysuhdevaatimukset 

− Testaamisvaatimukset 

− Kuluttajansuojavaatimukset 

 

Voimalaitoksen hankintapäätökseen vaikuttavista tekijöistä on tähän selvitykseen otettu aino-

astaan energian tarpeeseen, tuotantoon ja myyntiin suoranaisesti vaikuttavat tekijät. Muiden 

vaatimusten oletetaan tarkasteltavan laitoksen osalta täyttyvän muihin vaihtoehtoihin nähden 

kilpailukykyisesti. 
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3.4 Oman tuotannon kustannusrakenne pienimuotoisessa yhteistuotannossa 
 
Voimalaitosten energiantuotantokustannukset voidaan jakaa kiinteisiin ja muuttuviin kustan-

nuksiin. Kiinteät kustannukset koostuvat pääasiassa 1) investoinnin pääomakustannuksista se-

kä 2) kiinteistä käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Muuttuvat kustannukset koostuvat puo-

lestaan polttoainekustannuksista sekä muuttuvista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. /17/  

 

3.4.1 Kiinteät energiantuotantokustannukset 

 

1) Investoinnin vuotuiset pääomakustannukset 

 

Investoinnin vuotuiset pääomakustannukset eli annuiteetti tarkoittaa hankkeeseen sijoitetun 

pääoman jakamista tasasuuruisiksi vuosittaisiksi kustannuseriksi investoinnin pitoajalle. Las-

kennassa käytetään annuiteettimenetelmää joka antaa itse hankkeen kannattavuudesta kuiten-

kin vain suuntaa-antavia tuloksia, koska menetelmä olettaa kaikki vuodet identtisiksi. Varsi-

naista investoinnin kannattavuutta tarkastellaan tässä työssä määrittämällä voimalaitoksen 

maksimikustannus, jolla investoinnin takaisinmaksuaika olisi vielä houkutteleva. /17/  

 

Investoinnin vuotuiset pääomakustannukset voivat olla pienvoimalaitoksissa jopa suurin yksit-

täinen kustannuserä, joten kyseessä on investointihalukkuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä. 

Tähän työhön liittyvät annuiteetti- ja takaisinmaksuaikalaskelmat on tehty kappaleessa 5.  /17/ 
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Investointi 

 

Kiinteää biopolttoainetta käyttävän pienen CHP -voimalaitoksen investointi voidaan jakaa 

esimerkiksi seuraaviin kokonaisuuksiin ja arvioituihin suuruusluokkiin: /14/ 

 

• maanrakennustyöt, perustukset (5 %) 

• rakennukset, savupiippu (5 %) 

• polttoaineen varastointi- ja kuljetusjärjestelmät (20 %) 

• kattila (25 %) 

• turbiini ja generaattori (25 %) 

• sähköistys ja automaatio (20 %) 

 

Wärtsilä Biopower Oyj:n mukaan 5 MWe -kokoluokan pienvoimalaitoksen investointikustan-

nukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen likipitäen samansuuruiseen osaan: yhden kolmasosan 

muodostaa kattila, toisen turbiini ja generaattori ja loppu kolmasosa jää rakennuksille, poltto-

aineen vastaanotto- ja kuljetuslaitteistoille sekä muille pienemmille investointikohteille. 

/17,18/  

 

Vuoden 2003 lopussa Suomeen oli rakennettu höyryvoimalaitosprosessiin perustuvia sähköte-

holtaan n. 1 MWe voimalaitoksia mm. Iisalmen Sahat Oy:lle Kiuruvedelle (6 MWth/0,9 MWe) 

ja Honkarakenne Oy:lle Karstulaan (10 MWth/1,0 MWe) lisäksi rakenteilla oli Finnforest 

Oyj:n Rengon sahojen (7 MWth/1,3 MWe) laitos. Euroopassa on tehtyjen selvitysten perusteel-

la yhteensä noin 60 kiinteää biopolttoainetta käyttävää teholtaan alle 5 MWe pienvoimalaitos-

ta. Alle 3 MWe kokoluokassa voimalaitoksia on toteutettu ainakin Saksaan, Itävaltaan, Sveit-

siin, Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan Espanjaan ja Hollantiin. Näiden voimalaitosten investoin-

tikustannustietoja ei tätä työtä tehdessä ollut käytettävissä. /13/  

 

YTI -tutkimuskeskuksessa vuosina 1999 – 2001 toteutetussa Sähköntuotanto mekaanisessa 

metsäteollisuudessa -tutkimustyössä on tarkasteltu esisuunnitelmatasoisesti mm. 7,4 MWth/ 

1MWe –tulitorvi-tuliputkihöyrykattilalla ja höyrykoneella toteutettavan kiinteää biopoltto-
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ainetta käyttävän voimalaitoksen investointikustannuksia. Tässä tutkimuksessa arvioitiin ky-

seisen voimalaitoksen investointikustannuksiksi 4,36 milj. €, joka tarkoittaa lähes 4 400 €/kWe 

ominaisinvestointia. Jyväskylän Teknologiakeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa ”Biopolttoai-

neiden kilpailukyky sähkön ja lämmön tuotannossa, 1999” on päädytty polttohaketta käyttä-

vän 7 MWth/1 MWe teollisuuden vastapainevoimalaitoksen tapauksessa kustannusarvioon       

3 350 €/kWe, joka sekin on huomattavan korkea. Voimalaitosten sarjatuotannolla on kuitenkin 

arvioitu pystyttävän alentamaan 1 – 5 MWe biolaitosten hintaa jopa 50 %, mikä yhdessä mah-

dollisten 15 – 40 % investointitukien kanssa johtaisi minimissään n. 1 000 – 1 800 €/kWe omi-

naisinvestointiin. /11,19/ 

 

 
2) Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

 

Kiinteiksi käyttö- ja kunnossapitokustannuksiksi lasketaan henkilöstökustannukset, kiinteiksi 

kustannuksiksi luokiteltava huolto ja korjaus varaosineen sekä kantaverkkomaksut, vakuutuk-

set ja muut kiinteät käyttö- ja kunnossapitokustannukset. /11,17/ 

 

Henkilöstökustannukset  

 

Miehitetyn polttohaketta käyttävän 7 MWth/1 MWe vastapainevoimalaitoksen käyttöhenkilö-

kunnan määräksi on joissain tutkimuksissa laskettu noin 5 työntekijää. Jos yhden työntekijän 

vuotuiset palkkakustannukset sivukuluineen arvioidaan 42 000 euroksi, muodostuu henkilös-

tökuluiksi 210 000 €/a. Kun tarkasteltava voimalaitos suunnitellaan miehittämätöntä käyttöä 

varten, varustamalla laitos asianmukaisella automaatiolla ja määräysten edellyttämillä hälytys-

laitteilla, voidaan palkkakustannuksissa päästä huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Henkilös-

tökulut oletetaan tässä työssä keskimäärin yhden henkilön palkkakustannusten suuruisiksi, 

42 000 €/a. /11,17,19/ 
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Kiinteiksi kustannuksiksi luokiteltava huolto ja korjaus varaosineen  

 

Teknistaloudellisissa tarkasteluissa yleisesti käytetty arvio kiinteää polttoainetta käytävien 

energiantuotantolaitosten vuotuisten huolto- ja korjauskustannusten suuruudesta on 3 % inves-

toinnin kokonaissummasta. Tässä työssä luvun oletetaan pitävän sisällään myös muuttuvat 

huolto- ja korjauskustannukset. /11/  

 

Kantaverkkomaksut, vakuutukset ja muut kiinteät käyttö- ja kunnossapitokustannukset  

 

Vakuutusmaksujen suuruudeksi on arvioitu noin promille investointikustannuksista vuodessa, 

joten ne voidaan tässä työssä käytettävällä tarkkuudella jättää huomioimatta. Kantaverkko-

maksut ja muut käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat tapauskohtaisia ja muodostavat 

yleensä vain pienen osuuden kokonaiskuluista, joten nämä kustannukset voidaan olettaa tule-

van huomioiduiksi 3 % kiinteissä huolto- ja korjauskustannuksissa. /11,20/    

 

3.4.2 Muuttuvat energiantuotantokustannukset 

 

Tärkeimpiä muuttuvia energiantuotantokustannuksia ovat 1) polttoainekustannukset ja 2) 

muuttuvat käyttö ja kunnossapitokustannukset, kuten kemikaali- ja muut ainekustannukset, 

veden käsittely- ja lisävesikustannukset, tuhkan käsittelykustannukset, omakäyttö, käyttöön 

verrannollinen huolto ja korjaus tarvikkeineen sekä polttoöljyn ja maakaasun varakäyttö. /17/ 

 

1) Polttoainekustannukset 

 
Polttoaineen hinta voimalaitoksella riippuu mm. polttoaineen laadusta ja kuljetuskustannuksis-

ta. Mikäli biopolttoainetta joudutaan kuljettamaan useampia kymmeniä kilometrejä, sen kil-

pailukyky heikkenee muihin suurvoimantuotannon polttoaineisiin verrattuna. Kappaleessa 5 

on esitetty keskimääräiset polttohakkeen hintatiedot selvitykseen valittujen maiden osalta 

suurkäyttäjille. Käytetyt hinnat sisältävät kaikki muut verot paitsi arvonlisäveroa, joka vaihte-

lee maittain ja käyttäjäryhmittäin 0:n 25 %:n välillä, mutta on yleensä yritystoiminnassa vä-
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hennettävissä. Joidenkin maiden osalta hintatietojen saatavuudessa ja siten myös niiden oi-

keellisuuden varmistamisessa on ollut epävarmuutta. On otettava lisäksi huomioon, että mark-

kinahinnat vaihtelevat nykyisin nopeasti. /18/ 

 

Sahojen ja muiden omasta tuotannosta polttoainetta saavien laitosten polttoaineen hintana käy-

tetään ”myymättä jääneen tuotetun polttoaineen hintaa” eli sivutuotteesta myytäessä saatavaa 

hintaa vähennettynä kuljetuskustannuksilla. Joissain tapauksissa syntyvästä sivutuotteesta 

(esim. kuori) saattaa syntyä myös kustannuksia, ellei sitä esimerkiksi polteta omassa kattilalai-

toksessa, joten polttoainekustannuksetkin ovat hyvin tapauskohtaisia.     

 

2) Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

 

Eräiden arvioiden mukaan kiinteän biopolttoaineen kattilalaitos kuluttaa sähköä 23 – 24 kWh 

tuotettua lämpö- MWh:a kohden. Muut muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 

tässä selvityksessä käytettyyn tarkkuuteen nähden pieniä, joten niitä ei ole tarkoituksenmu-

kaista tarkastella erillisinä vaan kustannukset oletetaan sisältyvän kohdassa 3.4.1 esitettyyn 

kiinteiden käyttö- ja kunnossapitokustannusten 3 % osuuteen. /11/ 

 

Investointi-, tuotanto- ja muut tuet 

 
EU-maissa on käytössä laaja valikoima hajautetulle ja uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvalle 

energiantuotannolle tarkoitettuja tukia. Tukimuotoina on käytössä erityyppisiä investointitukia, 

biopolttoaineiden tuotannon tukia, uusiutuvan energiantuotannon ja käytön tukia, uusiutuvilla 

tuotetun sähkön ostovelvoite- ja takuuhintajärjestelmiä sekä verotuksellisten keinoja. Tukijärjes-

telmät ja -summat ovat maakohtaisia ja ne riippuvat lisäksi mm. laitoksen kokoluokasta, laitos-

tyypistä, energiamuodosta tai käytetystä polttoaineesta. Tärkeimmät pienten biopolttoainevoi-

malaitosten saamat tuet ja muut taloudelliset kannustimet esitellään maakohtaisesti kappaleessa 

4 ja niiden kustannusvaikutuksia voimalaitosinvestointiin tarkastellaan kappaleessa 5. /1/  
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3.5 Kustannusrakenne vaihtoehdossa, jossa lämmöntuotantoon investoidaan lämpölaitos ja 
sähkö ostetaan markkinoilta 

3.5.1 Kiinteät energiantuotantokustannukset 

 

Pelkkään lämmöntuotantoon tarkoitetun kattilalaitoksen investointikustannukset jäävät tehty-

jen selvitysten perusteella huomattavasti CHP –laitosta alhaisemmiksi. YTI –

tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin investointikustannusten jäävän 7,5 

MWth lämpölaitoksen tapauksessa jopa vain noin 36 %:iin lämpöteholtaan vastaavan kokoi-

sen, mutta lisäksi 1 MWe sähköä tuottavan CHP –laitoksen kustannuksista. Investointikustan-

nusten ero suurenee CHP –laitoksen sähkötehon kasvaessa, koska kasvavan turbiinin ja gene-

raattorin hinnan lisäksi nousee myös yhteistuotantokattilan kustannus. /11/  

 

OPET Finlandin tekemässä tutkimuksessa ”Alle 10 MW:n biolämpölaitoksen suunnitteluperi-

aatteet” on biolämpölaitoksen kattilan investointikustannuksena käytetty arviota 200 €/kW. 

Jos rakennusten ja polttoaineenkäsittelyjärjestelmien oletetaan kappaleessa 3.4.1 mainituin pe-

rustein olevan samansuuruisen kattilainvestoinnin kanssa, saadaan lämpölaitoksen investoin-

niksi arvio 400 €/kW. Tässä työssä oletetaan pelkkään lämmöntuotantoon tarkoitetun 3,5 

MWth kattilalaitoksen investoinnin olevan siten noin 1,4 milj. €. /11,12/ 

 

Joissakin selvitykseen valituissa maissa oma biomassan tuotanto on niin vähäistä, että pääosa 

kiinteästä biopolttoaineesta on tuotava ulkoa. Useimmiten kilpailukykyisin polttoainevaihtoeh-

to on näissä maissa maakaasu. Eräiden maiden kohdalla on siten syytä ottaa myös maakaasu-

käyttöinen lämpölaitos yhdeksi tarkasteltavaksi vaihtoehdoksi. Jyväskylän Teknologiakeskus 

Oy:n selvityksessä ”Biopolttoaineiden kilpailukyky sähkön ja lämmön tuotannossa” on maa-

kaasulämpölaitoksen investointikustannuksena käytetty noin 140 €/kW, jolloin tässä työssä 

tarkasteltavan 3,5 MWth lämpölaitoksen investointi olisi noin 500 000 €. /19/  
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Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

 
Lämpölaitoksen kustannusrakenne investoinnin vuosikustannusten sekä lähes kaikkien mui-

denkin kiinteiden kustannusten osalta on sama, mutta alhaisempi kuin CHP –laitoksen tapauk-

sessa. Henkilöstökustannus voidaan sen sijaan olettaa samaksi kuin yhdistetyssä sähkön ja 

lämmöntuotannossa, koska kyseessä on automatisoitu laitos. /11/  

 

3.5.2 Muuttuvat energiantuotantokustannukset 

 
Kustannusrakenne noudattelee polttoaine-, kemikaali-, veden ja tuhkan käsittely-, omakäyttö- 

ja varapolttoainekustannusten osalta CHP –laitoksen vastaavaa, joskin kustannukset ovat läm-

pölaitoksella sähkön tuotannon puuttuessa alhaisemmat. 

 
Ostosähkö 

 
Sähköenergian hankintaan liittyvät kustannukset koostuvat sähköenergian hinnasta, sähkön 

siirron hinnasta sekä sähköveroista ja mahdollisista muista veron luontoisista maksuista. Sekä 

sähköenergian että sähkönsiirron hinnat pitävät sisällään kiinteän perusmaksun, esimerkiksi 

€/kk, ja kulutetun energian mukaan määräytyvän kulutusmaksun, €/kWh. Sähkölaskustaan 

asiakas voi vapailla energiamarkkinoilla kilpailuttaa ainoastaan sähköenergian osuuden, joka 

muodostaa kokonaiskustannuksista yleensä alle puolet. Sähkönsiirto ei ole vapaan kilpailun 

piirissä, vaan siirtotariffin saa määrätä se verkkoyhtiö, jonka alueella liittymä sijaitsee. Jos tar-

kasteltavana on uudisrakennuskohde, tulee lisäksi huomioida myös kertaluonteinen liittymis-

maksu sekä liittymän rakentamiskustannukset. /21,22/ 

 

Ostosähkön kustannuksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 5 tehdyssä maakohtaisessa kan-

nattavuusvertailussa. 
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4 ENERGIAMARKKINAT PIENIMUOTOISEN BIOPOLTTOAINETTA KÄYTTÄ-

VÄN CHP -TUOTANNON KANNALTA SELVITYKSEEN VALITUISSA MAISSA 

 

Käytettävissä olleiden Euroopan nykyistä energiamarkkinatilannetta käsittelevien lähteiden pe-

rusteella pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien CHP –laitosten markkinaselvityksen koh-

demaiksi valittiin Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Puola ja Tanska. Tarkastelu rajat-

tiin Suomen ulkopuolisiin EU –maihin.   

 

Lähdeaineiston perusteella pienimuotoinen kiinteää biopolttoainetta käyttävä yhteistuotanto ei 

näyttäisi lähitulevaisuudessa olevan riittävän kilpailukykyistä Ruotsissa, joten maa jäi tämän 

selvityksen ulkopuolelle. Ruotsi tuottaa halpaa ydin-, vesivoima- ja yhteistuotantosähköä suuris-

sa keskitetyissä laitoksissa ja maassa on tarjolla kilpailukykyistä vesivoimalla tuotettua poh-

joismaista pörssisähköä. Teollisuuslaitokset, jotka muodostavat yhden tärkeimmän asiakasryh-

män tässä työssä tarkasteltavalle voimalaitostyypille, eivät ole vielä omaksuneet omaa vasta-

painetuotantoa energian hankinnan vaihtoehdokseen. Toisaalta esimerkiksi sahojen sivutuotteel-

le on runsaasti markkinoita korkeahkoon hintaan. Uusiutuville energialähteille kohdistetut tuet 

näyttäisivät lisäksi suosivan enemmän tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa, kuin pieniä kiinteän polt-

toaineen CHP –laitoksia.  

 

Tšekin maan, Unkarin ja Baltian maiden markkinanäkymät pienimuotoisen hajautetun yhteis-

tuotannon osalta ovat hyvin vaatimattomat vuoteen 2010 ulottuvalla tarkastelujaksolla. Tär-

keimpänä syynä maltillisiin markkinanäkymiin ovat maiden niukkojen resurssien ohjautuminen 

lähitulevaisuudessa lähes yksinomaan vanhojen suurlaitosten kehittämiseen. Energiamarkkinat 

näissä maissa ovat edelleen hyvin vajaasti kilpaillut ja vahvasti valtiovallan ohjauksessa, jolloin 

esimerkiksi sähköä on saatavissa usein jopa tuotantokustannuksia alhaisempaan hintaan. Hajau-

tettu energiantuotanto ei lähitulevaisuudessa näyttele näissä maissa pienten tuotantolaitosten 

markkinoiden kannalta varteenotettavaa roolia. Vuoden 2005 alussa alkavan päästökaupan yh-

teydessä on mahdollista käynnistää ns. yhteistoteutusprojekteja (Joint Implementation) jotka 

tuonevat myöhemmin taloudellisia resursseja myös pienten hajautetun tuotannon laitosten ra-

kentamiseen näihin maihin, mutta niiden merkitystä on vielä vaikea arvioida. 
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Ranskan ja Saksan uusiutuvia energialähteitä käyttävän ja hajautetun energiantuotannon järjes-

telmien huomattavasta markkinapotentiaalista sekä merkittävistä kasvunäkymistä huolimatta 

maat on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle. Ranskan pois jättämiselle oli tärkeimpänä syynä 

maan energiamarkkinoiden avautumattomuus ja Saksa karsittiin maassa vallitsevan erittäin voi-

makkaan sisäisen kilpailun sekä kotimaisten laitetoimittajien ylivertaisen markkina-aseman 

vuoksi.  

 

Seuraavassa tarkastellaan selvitykseen valittujen maiden energiamarkkinoita keskeisimpien 

energiapolitiikan suuntaviivojen ja asetettujen strategioiden kannalta sekä kartoitetaan kunkin 

maan suurimmat haasteet ja mahdollisuudet harjoitettavan energiapolitiikan asettamien tavoit-

teiden saavuttamisessa. Tarkastelussa pyritään selvittämään onko kohdemaissa tehdyillä ja 

suunnitelluilla toimilla vaikutusta pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien CHP -laitosten 

markkinapotentiaaliin. 

 

Energiamarkkinoiden yleiskatsauksen jälkeen käydään läpi kunkin maan energiankulutukseen ja 

kulutuksen rakenteeseen liittyvät seikat. Tarkastelussa painotutaan kunkin maan uusiutuvien 

energialähteiden, hajautetun ja CHP –tuotannon asemaan sekä niihin vaikuttavaan lainsäädän-

töön. Lopuksi tarkastellaan pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien CHP -laitosten potenti-

aalisia asiakasryhmiä sekä eri energiamuotojen ja laitetoimittajien taholta kohdistuvaa kilpailuti-

lannetta kunkin maan osalta. 
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4.1 Alankomaat 
 

4.1.1 Yleiskatsaus Alankomaiden energiamarkkinoihin 
 
International Energy Agency:n (IEA) kesäkuun lopussa v. 2004 julkaisemassa OECD -maita 

koskevassa energiapoliittisessa selonteossa todetaan Alankomaiden nostaneen taloudellisen 

tehokkuuden ja ympäristönsuojelun tärkeimmiksi maan energiapolitiikan lähtökohdiksi. /23/    

 

Alankomaat alkoi aktiivisesti tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöä 1990 -luvun alussa, 

kun maassa huolestuttiin energiantuotannon täydellisestä fossiilisten polttoaineiden käyttöriip-

puvuudesta. Tällä hetkellä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tähtäävinä ohjaus-

keinoina on Alankomaissa voimassa mm. vihreän sähkön takuuhinta- ja investointitukijärjes-

telmät sekä erilaisia verotuksellisia ja vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja. /23/ 

 

Hallitus on asettanut tavoitteen lisätä uusiutuvien energialähteiden osuuden 5 %:iin kokonais-

energian kulutuksesta ja 9 %:iin sähköenergian kulutuksesta v. 2010 mennessä. Tavoite on 

haastava, sillä uusiutuvien energialähteiden osuus oli v. 2001 vain 1.4 % primäärienergian ku-

lutuksesta ja 3,5 % sähkönkulutuksesta. Lisäksi hallituksen tavoitteena on Alankomaiden 

energiatehokkuuden parantaminen 1,3 %:lla vuosittain. /23/   

 

Kioton ilmastosopimuksen pohjalta laaditussa EU:n taakanjakosopimuksessa Alankomaiden 

velvoitteeksi tuli alentaa kasvihuonekaasupäästöjä 6 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 

mennessä. Vaikka Alankomaiden hallituksen tekemät selvitykset osoittavatkin maan pysty-

neen lähes vakauttamaan kasvihuonekaasupäästönsä, tulee maan kasvava energiankulutus vaa-

timaan lähiaikoina uusia toimia kasvihuonekaasupäästövapaan energian saannin turvaamises-

sa. Alankomaat tulee tarvitsemaan lisää uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvaa energiantuo-

tantoa, sillä esimerkiksi viime vuosien voimakkaasti kasvanut uusiutuvilla tuotetun sähkön ky-

syntä on maassa tähän saakka tyydytetty pääasiassa vihreän tuontisähkön avulla. /23/ 
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Alankomailla on huomattavien maakaasuvarojensa ansiosta tällä hetkellä riittävästi kotimaista 

kohtuuhintaista energiaa, mutta tulevaisuudessa tapahtuva kaasukenttien asteittainen ehtymi-

nen, energiamarkkinoiden liberalisointi, kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoitteet sekä 

kasvava energian kysyntä tulevat vaikuttamaan maakaasun asemaan Alankomaiden pääasialli-

sena energiansaannin turvaajana. /23/ 

 

Alankomaissa on perinteisesti harjoitettu tarkkaan säädeltyä energiapolitiikkaa. Energiamark-

kinoiden liberalisoimista on tehty asteittain, monia EU:n edelläkävijämaita hitaammin. Euroo-

pan komission DG-TRENin 1.3.2004 julkaiseman tilannekatsauksen mukaan sähkömarkki-

noiden avautumisaste oli Alankomaissa 1.1.2004 n. 63 %. Tuolloin vain teollisuuslaitokset 

saivat vapaasti valita sähkön- ja maakaasuntoimittajansa. Alankomaiden sähkö- ja maakaasu-

markkinat avautuivat täysin 1.7.2004, jolloin kaikki sähkön ja maakaasun kuluttajat pääsivät 

vapaan kilpailun piiriin. /11,23,24/  

 

Fossiiliset polttoaineet muodostavat yli 97 % Alankomaiden primäärienergian kokonaiskulu-

tuksesta joka oli v. 2001 vähän alle 80 Mtoe. Energiankulutuksen kasvu on ollut viimeisten 20 

vuoden aikana keskimäärin 2 % vuodessa ja kasvun odotetaan jatkuvan samansuuntaisena. 

/26/   
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Kuvassa 1 on esitetty Alankomaiden primäärienergian kulutus vuosina 1971 - 2001 sekä ja-

kauma eri energialähteiden välillä v. 2001. /26/ 

  

 

 

 

1.4 %
1.4 %

11.0 %

47.3 %

38.9 %

 

 Uusiutuvat,  Ydinvoima,  Maakaasu,  Öljy,  Kivihiili  

 
Kuva 1. Alankomaiden primäärienergian kokonaiskulutuksen kehitys vuosina 1971 -2001 ja jakauma energialäh-
teittäin v. 2001. /26/ 
 

Alankomaissa v. 2001 käytetystä noin 1,4 Mtoe uusiutuvan energian kokonaismäärästä bio-

massa ja yhdyskuntajäte muodostavat yli 90 %. Pelkkään biomassan polttoon perustuvaa ener-

giantuotantoa Alankomaissa on edelleen suhteellisen vähän, sillä lähes kaikki energiantuotan-

toon käytettävä biomassa poltetaan seospolttona kivihiiltä käyttävissä suurissa CHP -

laitoksissa. Kuvassa 2 on Alankomaiden uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäytön kehitys 

vuosina 1975 – 2001. /26/  
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 Aurinko- ja tuulienergia,  Vesivoima,  Poltettavat uusiutuvat 
 

Kuva 2. Uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäyttö Alankomaissa vuosina 1975 – 2001. /26/  

 

Alankomaissa ei tuotettu kiinteillä biopolttoaineilla sähköenergiaa juuri lainkaan ennen vuotta 

1995. Hallituksen 1990 -luvulla käynnistämät uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle tar-

koitetut tukitoimet kasvattivat kiinteän biopolttoainesähkön tuotantoa niin, että vuonna 2001 

biomassalla tuotettiin Alankomaissa sähköä lähes 700 GWh. Kuvassa 3 on esitetty kiinteitä 

biopolttoaineita käyttävän sähköntuotannon kehitys Alankomaissa vv. 1990 – 2001 välisenä 

aikana. /26/ 
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Sähköntuotanto kiinteillä 
biopolttoaineilla (GWh) 

 
*) Kapasiteetti (MW)    

SÄHKÖ 

 Sähköntuotanto,  Asennettu tuotantokapasiteetti 

 
Kuva 3. Kiinteillä biopolttoaineilla tuotettu sähköenergia ja asennettu tuotantokapasiteetti Alankomaissa. /26/  
*) Asennettu tuotantokapasiteetti on laskettu sähköntuotantotietojen perusteella arvioimalla huipunkäyttöajaksi 
3700 h. Tietoja kiinteillä biopolttoaineilla tuotetusta lämpöenergiasta ei ollut saatavilla. 
 

Yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa voidaan pitää tärkeimpänä Alankomaiden sähköener-

gian tuotantomuodoista. Yhteistuotannon lisäämiseen tähtäävien tukitoimien ansiosta Alan-

komaiden CHP -kapasiteetti yli kaksinkertaistui vuosien 1987 ja 1998 välisenä aikana. Suuria 

yhteistuotantolaitoksia perustettiin ja nyt viimeisten muutaman vuoden aikana myös pienten 

hajautetun CHP -laitosten lukumäärä on kasvanut. Hajautetulla energiantuotannolla tuotetaan 

tällä hetkellä n. 30 % sähköntarpeesta ja hallituksen suunnitelmissa on kasvattaa CHP -

tuotantoa edelleen nykyisestä yli 50 %:lla seuraavien 10 vuoden aikana. On kuitenkin huomat-

tava, että maakaasulla tuotetulle CHP -sähkölle myönnettävät tuotantotuet sekä markkinoiden 

liberalisoinnin mukanaan tuoma hintaepävarmuus heikentänevät biopolttoaineilla tapahtuvan 

CHP -tuotannon voimakkaimpia kasvunäkymiä. /1,26/  

 

4.1.2 Alankomaiden sähkömarkkinat 
 

Sähkön kulutus on Alankomaissa kasvanut vuodesta 1988 lähtien keskimäärin 3,5 % vuodes-

sa. Vuonna 2001 maassa kulutettiin sähköä vähän alle 7 000 kWh / asukas, josta kotitalouksi-

en ja muun yksityisen kulutuksen osuus oli 23 %. Vaikka sähkön kokonaiskulutuksen kasvu 

onkin tasaantunut ja v. 2001 maassa olleen lievän taloustaantuman vuoksi jopa alentunut, en-
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nustetaan Alankomaiden sähkönkulutuksen jatkavan hienoista kasvuaan myös lähitulevaisuu-

dessa. /1,26/ 

 

Alankomaiden sähkön hinnat sijoittuvat EU15 -maiden vertailussa kuluttajatyypistä riippuen 

kolmen tai neljän kalleimman joukkoon. Sähkön verollinen hinta keskisuurille kotitalouskulut-

tajille oli vuoden 2004 maaliskuussa 17,3 c/kWh ja suurteollisuudelle keskimäärin 5,3 c/kWh. 

Pienteollisuuden sähkönhintatiedot ovat vuodelta 2001, jolloin sähkö maksoi niille veroineen 

keskimäärin 7,5 c/kWh. /1,28/  

 

Alankomaiden sähkömarkkinoita säätelevä toimielin, DTE, asettaa ehdot, määrää liityntämak-

sut sekä myöntää luvat kolmansien osapuolten verkkoon liittymiselle. DTE:n tehtäviin kuuluu 

myös sähköntuotantotariffeista päättäminen. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle 

maksetaan Alankomaissa takuuhintaa, joka esimerkiksi pienille kiinteän biomassan CHP -

laitoksille oli vuonna 2002 6,8 c/kWh. Takuuhinnan lisäehtona on sähköntuotannon tasaisuus. 

Tuotantolaitoksen on ilmoitettava sähköntuotannossaan tapahtuvista muutoksista vähintään 2h 

etukäteen, muutoin siltä peritään ns. epätasaisen tuotannon sakkomaksu. /1,26/ 

 

Sähkön siirron kiinteä maksu on 1,6 €/MW, mutta alle 10 MWe hajautetun tuotannon laitokset 

on vapautettu maksusta. Maan sähkölaissa taataan kaikille uusiutuvilla energialähteillä sähköä 

tuottaville verkkoon pääsy järkevin ehdoin, mutta tuottajana sähköverkkoon liittymistä pide-

tään mm. vaativien standardien vuoksi Alankomaissa edelleen melko hankalana. /1,26/  
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4.1.3 Kaukolämpömarkkinat Alankomaissa 
 

Kaukolämpöä tuotettiin Alankomaissa v. 2001 yhteensä 6 227 GWh, josta CHP -laitosten 

osuus oli n. 94 %. Kaukolämpöä toimittavia yhtiöitä maassa on 15 ja kaukolämpöputkiston 

kokonaispituus vähän yli 2 000 km. Alankomaiden kaukolämmöntuotanto perustuu lähes ko-

konaan kahden polttoaineen, maakaasun ja kivihiilen käyttöön. Biopolttoaineiden osuus kau-

kolämmöntuotannosta on ainoastaan 0,2 %. Kuvassa 4 on esitetty Alankomaiden kaukoläm-

mön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden osuudet v. 2001. /29/  

 

Biopolttoaineet 0.2 % 
Yhdyskuntajäte 0.8 % 

 

 

 Kivihiili 19 % 
 

 

 

 

 
Maakaasu 
80 % 

 

 

 
Kaukolämmön kokonaistuotanto 

6.2 TWh (v. 2001)    

 
Kuva 4. Kaukolämmöntuotannossa käytetyt polttoaineet Alankomaissa v. 2001. /28/  
 

Kaukolämpö maksoi kuluttajille v. 2001 keskimäärin 53,45 €/MWh ilman 19 % arvonlisäve-
roa. /30/  
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4.1.4 Lainsäädännölliset ohjaus- ja tukimuodot Alankomaissa 

 

Hajautetulle energiantuotannolle ja pienimuotoiselle uusiutuvia energialähteitä hyödyntävälle 

CHP -tuotannolle on Alankomaissa käytössä useita ohjaus- ja tukimuotoja, joista seuraavassa 

esitellään tärkeimmät: /24/  

 

• Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie, MEP. ”Ympäristön kannalta laadukas säh-

köntuotanto” käynnistyi heinäkuussa 2003 ja on voimassa vähintään vuoteen 2013. Tuki-

järjestelmän tavoitteena on kannustaa uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvaa sähköntuo-

tantoa. Järjestelmä tarjoaa kotimaassa uusiutuvilla tuotetulle verkkoon myydylle sähkölle 

takuuhinnan, joka esimerkiksi pienille biomassalaitoksille on 6,8 c/kWh (v.2002).  

• EIA, Energiainvestointien verovähennysjärjestelmä, joka aloitettiin v. 1997, mahdollistaa 

energiaa säästäviin ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviin teknologioihin investoiville 

yrityksille verovähennyksen ensimmäisen vuoden veronalaisesta tuotosta. Verovähennyk-

sen suuruus lasketaan prosenttiosuutena investoinnin kokonaissummasta ja se on ollut v. 

2001 lähtien 55 %. Alankomaissa yritysvero on 35 %, joten järjestelmän avulla on mah-

dollista saada uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten investointeihin 19 % tuki, jos 

yrityksellä on investointivuonna riittävästi verotettavaa tuloa.    

• Regulerende Energiebelasting, REB. Energiaveron sääntely on ollut voimassa vuodesta 

1997 saakka. REB -järjestelmä vapautti pienet ja keskisuuret sähkönkäyttäjät 8 c/kWh suu-

ruisesta energiaverosta jos sähkö oli tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2004 

alusta järjestelmää muutettiin niin, että vain yli 10 000 kWh/a vihreää sähköä ostavat on 

vapautettu kokonaan energiaverosta, mutta muilta sähkönkäyttäjiltä peritään 3,57 c/kWh 

energiavero vihreästä sähköstä ja 6,54 c/kWh muusta sähköstä. Tuotannon ympäristöystä-

vällisyys arvioidaan ja myyntiä valvotaan v. 2001 käyttöön otetun vihreän sähkön sertifi-

kaattijärjestelmän avulla. Alankomaissa vihreille sertifikaateille ei vielä toistaiseksi ole 

asetettu rahallista arvoa, vaan järjestelmää käytetään ainoastaan tuotannon valvontaan. 

• Vihreä rahasto, joka perustettiin v. 1995, myöntää uusiutuvien energialähteiden projektei-

hin lainaa 1 - 2 % vallitsevaa korkokantaa pienemmällä korolla. Lainan saannin ehtona on 
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selvityksen tekeminen tuotannon ympäristöystävällisyydestä. Selvitys on tehtävä uudelleen 

10 vuoden välein.  

 

4.1.5 Potentiaaliset asiakasryhmät Alankomaissa  
 

Elintarvike- ja kemianteollisuus 

Alankomaiden suurimmat teollisuudenalat ovat elintarvike- ja kemianteollisuus, joilla ei taval-

lisesti ole omaa kiinteän biopolttoaineen tuotantoa, mutta molemmat teollisuudenalat tarvitse-

vat prosesseihinsa runsaasti höyryä ja sähköä, joten potentiaalisia asiakkaita löytynee melko 

suurella todennäköisyydellä juuri tämän asiakasryhmän joukosta. /31/ 

 

Sahat 

Sahatavaran tuotantoarvio vuodelle 2004 on Alankomaissa 260 000 m3, jolloin poltettavan si-

vutuotteen vuosituotannoksi (suhteessa sahatavara 48 %, sivutuote 52 %) saadaan 280 000 m3. 

Vaikka kaikki syntyvä sivutuote käytettäisiin energiantuotantoon, pystyttäisiin se polttamaan 

jo seitsemällä 3,5 MWth/1 MWe CHP -voimalaitoksella. Sahatavaratuotanto on lisäksi jakau-

tunut useiden eri puolilla Alankomaita sijaitsevien pienempien sahojen kesken, joten sivutuot-

teen kuljetuskustannukset kasvaisivat ylivoimaisiksi. Sahat eivät siten ole Alankomaissa po-

tentiaalinen asiakasryhmä työssä käsiteltävälle voimalaitokselle. 

 

Vaneritehtaat 

Alankomaissa ei ole omaa vanerintuotantoa. 

 

Maatilat 

Alankomaissa on yli 9 000 modernia maatilaa. Tiloilla syntyvä sivutuote on pääasiassa olkea 

ym. selvityksessä tutkittavalle voimalaitokselle ”soveltumatonta” polttoainetta, joten tarvittava 

polttoaine olisi pääosin ostettava. Maatiloilla tarvittavan sähkön ja lämmön määrä riippuu 

paitsi maatilan koosta myös tuotantomuodosta ja siitä onko tilalla omaa elintarvikkeiden jalos-

tustoimintaa. Selvittämällä Alankomaiden maatilojen tuotantorakennetta ja energiantarvetta 
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tarkemmin, olisi maan tuhansien tilojen joukosta todennäköisesti löydettävissä myös tarkastel-

tavalle laitokselle sopivia asiakkaita.   

 

Kasvihuoneet  

Alankomaat on maailman johtavia kasvihuonetuotteiden viljelysmaita. Maan kasvihuonevilje-

ly kuluttaa vuosittain sähköenergiaa n. 1 000 GWh ja lämpöenergiaa n. 1 600 GWh. Kasvi-

huoneiden keskimääräinen energiankulutus on Research Station for Flowers and Greenhouse 

Vegetables of Netherland:n mukaan noin 195 MWh sähköenergiaa ja 290 MWh lämpöenergi-

aa hehtaaria kohti vuodessa. /33,34,35/ 

 

Maakaasu on ylivoimaisesti suosituin kasvihuoneiden energialähde Alankomaissa, koska ko-

timaista maakaasua on ollut saatavissa kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi hiilidioksidi, jota 

syntyy maakaasun poltossa, on edullista kasvulle. Maakaasun poltto vähentää kasvihuoneti-

laan syötettävän ylimääräisen CO2:n tarvetta ja alentaa näin tuotantokustannuksia. Kasvihuo-

neissa tarvitaan hiilidioksidia eniten lämpiminä aurinkoisina päivinä, jolloin syntyvä lämpö on 

voitava johtaa muualle, kuin kasvihuonetilaan. Tämän vuoksi maakaasua käyttävää CHP -

laitosta voidaan pitää lähes ihanteellisena kasvihuoneiden energialähteenä.  

 

Kasvihuoneissa syntyvät sivutuotteet eivät myöskään sovellu käytettäväksi suoraan tarkastel-

tavan hakkeelle tai pelletille tarkoitetun voimalaitoksen polttoainejärjestelmässä joten asiak-

kaiden olisi hankittava polttoaine markkinoilta. Kun lisäksi otetaan huomioon aiemmin maini-

tut maakaasuvoimaloiden monet edut, eivät kasvihuoneet näyttäisi lukeutuvan pienten kiinteää 

biopolttoainetta käyttävien CHP -laitosten potentiaalisten asiakkaiden joukkoon.    

 

Kaukolämpö ja sähkö 

Tässä työssä tarkasteltava CHP -laitos soveltuu pelkkään lämmöntuotantoon tarkoitetun lai-

toksen vaihtoehdoksi vain, jos sähkön markkinahinta kyseisellä alueella on niin korkea, että 

saaduilla myyntituotoilla saadaan turbiinista ja generaattorista aiheutuvan lisäkustannuksen ta-

kaisinmaksuaika riittävän lyhyeksi. 
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Kiinteistöjen, kuten sairaaloiden, uimahallien, suurten oppilaitosten, hotellien ja vapaa-

ajanviettokeskusten energianhankinnan vaihtoehdoksi selvityksen CHP -laitos soveltuu vain 

riittävän suurilla sähkön- ja lämmönkäyttötarpeilla sekä korkeilla energian markkinahinnoilla. 

Näistä etenkin sairaalat ja hotellit voisivat olla potentiaalinen asiakasryhmä tarkasteltavalle 

voimalaitokselle, koska energiantarve niissä on runsas ja käyttö kohtalaisen tasaista ympäri 

vuoden.   

 

4.1.6 Kilpailutilanne Alankomaissa 
 
Alankomaiden liiketoimintaympäristö kuluu monien tutkimuslaitosten mielestä maailman par-

haisiin. Tämä on tuonut maahan runsaasti ulkomaalaisia yrityksiä ja saanut aikaan voimakkaan 

kilpailun lähes joka alalle. /31/ 

 

Pitkän käyttöperinteen ja runsaan rakennetun infrastruktuurin omaava maakaasu lienee vahvin 

kilpaileva energiamuoto Alankomaissa. Maakaasulla tuotetun sähkön saamat tuet taannevat 

tälle energialähteelle vakaat markkinat jatkossakin. Kuluttajien kasvava kiinnostus vihreän 

sähkön käyttöön ja biomassalla tuotetun energian tunnetuksi tekeminen tulevat kasvattamaan 

myös kiinteää biopolttoainetta käyttävien CHP -laitosten markkinoita. Tällä hetkellä moni ta-

vallinen kansalainen Alankomaissa ymmärtää biomassan polton olevan haitallista ympäristöl-

le. 

 

Kiinteää biopolttoainetta käyttäviä laitoksia markkinoivat Alankomaissa vahvimmin Siemens 

ja Kværner. CHP -laitoksia toimittavat mm. Nedalo, Landre Ruhaak, DYNAF Spruyt Group ja 

Geveke. /1/ 

 

4.1.7 Johtopäätökset Alankomaiden energiamarkkinatilanteesta  

 
Maakaasulla ja suurilla yhteistuotantolaitoksilla tulee olemaan lähitulevaisuudessa edelleen 

vahva asema Alankomaiden energiantuotannossa, mutta pienimuotoisen biomassalla tuotetun 

sähkön saama takuuhinta yhdessä muiden tukitoimien kanssa antaa uusiutuvaa energiaa käyt-
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täville pienille CHP -laitoksille mahdollisuuksia tunkeutua maan laitemarkkinoille. Pienimuo-

toisten biomassaa käyttävien laitosten markkinapotentiaaliin vaikuttavat positiivisesti myös 

Alankomaiden asettamat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet sekä voimakkaasti 

kasvava vihreän sähkön kysyntä.    

 

Ongelmana pienimuotoisen biomassaa käyttävän tuotannon nopealle kasvulle on Alankomai-

den oman biopolttoainetuotannon vähyys. Alankomaiden on kasvatettava biopolttoainetuonti-

aan nykyisestä ja luotava maahan hyvin kilpaillut biopolttoaineiden markkinat, jotta kohtuu-

hintaisen polttoaineen tasainen saatavuus pystytään takaamaan. /1,23/ 

 

Potentiaalisimpina pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien voimalaitosten asiakkaina voi-

daan Alankomaissa pitää elintarvike- ja kemianteollisuuden yrityksiä sekä sairaaloita ja hotel-

leja. Satamien läheinen sijaintipaikka olisi edullista tuodun polttoaineen kuljetustarpeen mini-

moimiseksi. Eräs potentiaalinen asiakasryhmä voisi olla riittävän suuren energiatarpeen omaa-

vat maatilat, joilla olisi mahdollisuus esimerkiksi omaan metsätähdehakkeen tuotantoon. Osa 

polttoainetarpeesta tyydytettäisiin ostohakkeella tai -pelletillä. Maatilojen investointihaluk-

kuus oletettavasti paranisi oleellisesti, jos hankittava voimalaitos pystyisi polttamaan hakkeen 

ja pellettien lisäksi myös pelloilta saatavaa sivutuotetta.         
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4.2 Iso-Britannia 

4.2.1 Yleiskatsaus Iso-Britannian energiamarkkinoihin 
 

Johtavista teollisuusmaista (G7) vain Kanadassa ja Iso-Britanniassa tuotetaan energiaa enem-

män kuin niissä kulutetaan, joten maat ovat energian nettoviejiä. Vähentyneet öljyn, maakaa-

sun ja kivihiilen tuotantomäärät uhkaavat kuitenkin jo lähiaikoina muuttaa Iso-Britannian 

aseman energian nettoviejästä nettotuojaksi. Iso-Britannian kauppa- ja teollisuusenergiaryh-

män, DTI:n uusimpien arvioiden mukaan maakaasun nettotuonti on aloitettava Iso-

Britanniassa jo vuonna 2006 ja öljyn osalta vastaavan muutoksen ennustetaan tapahtuvan vuo-

den 2010 tienoilla. Vuonna 2020 tuontienergiaa arvioidaan maassa tarvittavan jo 75 % koko-

naisenergiankulutuksesta. /25,32/ 

 

Iso-Britannia avasi energiamarkkinansa täydellisesti kilpailulle ensimmäisten EU-maiden jou-

kossa vuosina 1998 (maakaasumarkkinat) ja 1999 (sähkömarkkinat). Markkinoiden avautumi-

sen jälkeen yli 15 milj. sähkö- ja maakaasuasiakasta on vaihtanut toimittajaa, mikä osoittaa 

kilpailun toimivan molemmilla markkinoilla. On kuitenkin todettava, että sähkömarkkinat 

kaikissa Iso-Britannian osissa, esimerkiksi Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa, eivät ole avau-

tuneet kilpailulle yhtä täydellisesti kuin Englannissa ja Walesissa. /33/ 

 

Vuonna 2001 otettiin Englannissa ja Walesissa käyttöön vapaaehtoisuuteen perustuva sähkö-

kauppamekanismi, NETA (New Electricity Trading Arrangements) jonka ansiosta Iso-

Britannian yleinen sähkön hintataso laski jo järjestelmän ensimmäisenä toimintavuonna yli 20 

%. Huhtikuussa 2004 NETA on otettu käyttöön myös Skotlannissa, joten sähkökauppameka-

nismin odotetaan nopeuttavan sähkömarkkinoiden täydellistä avautumista myös siellä. /33/ 

 

Helmikuussa 2003 julkaistu Iso-Britannian pitkän tähtäimen energiapolitiikan strategiaa käsit-

televä selonteko, ”Energy White Paper: Our energy future – creating a low carbon economy”, 

nostaa esille kolme tärkeintä energiapolitiikan tulevaisuuden haastetta: ympäristö, omien ener-

giavarojen ehtyminen sekä maan energiainfrastruktuurin uudistaminen uusiutuvia energialäh-

teitä käyttävälle ja hajautetulle energiantuotannolle soveltuvaksi. Käytännön päämääriksi 
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Energy White Paper asettaa mm. maan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen nykyisestä 60 

%:lla vuoteen 2050 mennessä, energian luotettavan saatavuuden turvaamisen, kestävää kehi-

tystä ja tuottavuuden kasvua korostavan kilpailun ylläpitämisen markkinoilla sekä asianmu-

kaisen ja edullisen lämpöenergian saannin varmistamisen jokaiseen kotitalouteen. /25/ 

  

Iso-Britannia sai EU:n taakanjakosopimuksessa vaatimuksen vähentää kasvihuonekaasupääs-

töjään v. 1990 tasosta 12,5 % sopimuskaudella 2008 - 2012. Maassa on kuitenkin asetettu Kio-

ton velvoitetta kunnianhimoisempi kansallinen tavoite, joka tähtää hiilidioksidipäästöjen alen-

tamiseen 20 %:lla v. 1990 tasosta vuoteen 2010 mennessä. Varhain suoritettu energiamarkki-

noiden liberalisointi ja hyvin onnistunut energiasektorin rakennemuutos yhdessä kivihiilen 

käytön voimakkaan vähenemisen kanssa näyttävät antavan kansanyhteisölle hyvät mahdolli-

suudet saavuttaa Kioton sopimuksen mukaiset kasvihuonekaasujen päästövelvoitteensa. Kan-

sallisen lisätavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä runsaasti lisätoimia. /26/ 

 

Iso-Britannia on asettanut tavoitteekseen kasvattaa uusiutuvilla tuotetun sähkön osuuden ny-

kyisestä noin 3 %:sta 10 %:iin vuoteen 2010 mennessä. Osa asetetusta tavoitteesta toteutetaan 

modernisoimalla vanhoja huonolla hyötysuhteella toimivia vesivoimalaitoksia, mutta varsin 

suuri rooli tavoitteeseen pääsyssä tulee olemaan myös maassa harjoitettavalla uusiutuvaa 

energiantuotantoa tukevalla politiikalla, jolla pyritään mm. lisäämään bioenergian käyttöä yh-

distetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. /26/  
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Viimeisten 30 vuoden aikana Iso-Britanniassa on tapahtunut merkittävä öljyn ja kivihiilen 

suhteellisen kulutuksen väheneminen sekä maakaasun ja ydinvoiman käytön kasvu. Primää-

rienergian kokonaiskulutuksen kasvu on viimeisten 30 vuoden aikana ollut hyvin maltillista, 

vain keskimäärin vajaa 0,5 % vuodessa. /26/  

 

Öljy ja maakaasu muodostavat yhdessä yli 70 % maan kokonaisenergian käytöstä, kivihiilen 

osuus on 17 % ja ydinvoiman 10 %. Uusiutuvilla tuotetaan ainoastaan vähän yli prosentti Iso-

Britannian primäärienergiasta. Kuvassa 5 on Iso-Britannian primäärienergian kulutuksen kehi-

tys vuosina 1971 -1991 sekä jakauma eri energialähteiden välillä v. 2001. /26/ 

 

 

1.1 %
10.0 %

17.0 %

37.2 %
34.8 %

 

Uusiutuvat,  Ydinvoima,  Maakaasu,  Öljy,  Kivihiili  

 
Kuva 5. Iso-Britannian primäärienergian kokonaiskulutuksen kehitys vv. 1971 -2001 ja jakauma energialähteit-
täin v. 2001. /26/ 
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Uusiutuvien energialähteiden käyttö on Iso-Britanniassa pääasiassa yhdyskunta- ym. jätteiden 

ja biomassan polttoa sekä vesivoimalla tapahtuvaa sähköntuotantoa. Vuonna 2001 kaikesta 

maassa kulutetusta uusiutuvasta energiasta noin 78 % käytettiin sähköenergiantuotantoon. Ku-

vassa 6 on esitetty Iso-Britannian uusiutuvien energialähteiden käyttö vuosina 1971 - 2001. 

Tiedot Aurinko- ja tuulienergian sekä poltettavien uusiutuvien energialähteiden käytöstä vuo-

desta 1989 lähtien. /26/  

 

 
 

 Aurinko- ja tuulienergia,  Vesivoima,  Poltettavat uusiutuvat  
 

Kuva 6. Uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäyttö Iso-Britanniassa vuosina 1971 - 2001. /26/  

 

Iso-Britanniassa oli vuonna 2001 kiinteää biomassaa käyttävää sähkön- ja lämmöntuotantoka-

pasiteettia kumpaakin lähes täsmälleen sama määrä, noin 160 MW. Sähköenergiaa tuotettiin 

vajaa 800 GWh/a ja lämpöenergiaa vähän yli 2 000 TJ eli 560 GWh/a, joten sähköntuotannon 

huipunkäyttöaika oli n. 5 000 h ja lämmöntuotannon huipunkäyttöajaksi jäi noin 3 500 h. /26/ 

 

Kuvassa 7 on esitetty Iso-Britannian kiinteitä biopolttoaineita käyttävä sähkön ja lämmöntuo-

tantokapasiteetti sekä kokonaistuotanto vuosina 1990-2001. 
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 Kapasiteetti (MW) Tuotanto (GWh) Kapasiteetti (MW) Tuotanto (TJ) 

 

LÄMPÖSÄHKÖ 

 Asennettu tuotantokapasiteetti,  Tuotanto  

 
Kuva 7. Iso-Britannian sähkön ja lämmöntuotantoon asennettu kiinteitä biopolttoaineita käyttävä tuotantokapasi-
teetti sekä kokonaistuotanto./26/ 
 
Hajautettu energiantuotanto sekä pienimuotoinen yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto eivät 

ole kovin merkittävässä roolissa vielä nyt Iso-Britannian energiamarkkinoilla, mutta tuotanto-

muotojen odotetaan kasvavan merkittävästi seuraavien 5 – 10 vuoden aikana maassa harjoitet-

tavan energiapolitiikan seurauksena. Frost&Sullivan on arvioinut, että Iso-Britannian CHP -

markkinat yli kaksinkertaistuvat vuosien 2004 – 2007 välisenä aikana ja että hajautetun ener-

giantuotannon järjestelmiä tullaan rakentamaan samana aikana lisää noin 500 MW. /1/   

 

4.2.2 Iso-Britannian sähkömarkkinat 
 
Iso-Britannian asukasta kohden laskettu sähkönkulutus, noin 6 000 kWh/asukas, on parin edel-

lisen vuosikymmenen aikana kasvanut hitaasti mutta tasaisesti ja kasvun odotetaan edelleen 

jatkuvan. Maan sähkönkulutus on kuitenkin huomattavan alhainen, kun sitä vertaa useimpien 

teollisuusmaiden vastaavaan. Esimerkiksi EU 15 -maiden vertailussa Iso-Britannian sähkön-

kulutus oli kuudenneksi alhaisin. /1,26/ 
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Iso-Britannian sähkömarkkinat ovat DTI:n tekemien selvitysten perusteella EU- ja G7-maiden 

vertailuissa parhaiten kilpaillut. Vuoden 2003 aikana teollisuudelle toimitetun sähkön hinta 

laski 6,8 % ja kotitalouksien käyttämän sähkön hinta 1,9 %. Vuodesta 1995 kotitaloussähkön 

hinta on alentunut peräti 29 %. Maaliskuussa 2004 julkaistun DTI:n raportin mukaan Iso-

Britannian keskisuuren teollisuuden käyttämä sähkö oli EU-maiden välisessä vertailussa toi-

seksi halvinta (4,08 c/kWh) ja keskisuurille kotitalouskuluttajille kaikkein halvinta (9,42 

c/kWh). /25/ 

 

4.2.3 Kaukolämpömarkkinat Iso-Britanniassa 
 
Iso-Britannian kaukolämpömarkkinat ovat muuhun energiankäyttöön nähden marginaaliset. 

Yksilön oikeuksia ja henkilökohtaista valinnanvapautta korostavassa, omistusasuntovaltaises-

sa kulttuurissa on ilmeisesti vierastettu kaukolämpöverkkoon liittymistä. Suurin osa Iso-

Britannian hiilivoimaloista jättää edelleen kaukolämmön lähes kokonaan hyödyntämättä ja jo-

pa lähellä asutusta sijaitsevat kaasuvoimalat toimivat yhä usein ilman kaukolämmön tuotanto-

järjestelmiä. /35/    

 

Kaukolämmön tuotannon odotetaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti seuraavan 5 –10 vuoden 

aikana, koska yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto kuuluu Iso-Britannian energiapolitiikan 

tärkeimpien kehitettävien kohteiden joukkoon. Hallituksen tavoitteena on rakentaa 10 GW 

uutta hyvälaatuista CHP -tuotantoa vuoteen 2010 mennessä. /35/   

 

Kaukolämmön hintatietoja ei Iso-Britannian osalta ollut käytettävissä. EU25 -maissa kauko-

lämmön hinnat vaihtelivat v. 2003 Viron keskimääräisestä hinnasta 27 €/MWh Tšekinmaan 75 

€/MWh:iin. Energian hintataso on Iso-Britanniassa yleisesti EU-alueen alhaisimpia ja lisäksi 

Iso-Britanniassa kaukolämmön arvonlisävero on alennettu 5 %:iin, joten kaukolämmön hinta 

sijoittunee EU -maiden hinta-asteikon alapäähän. Tässä työssä on käytetty Iso-Britannian kau-

kolämmön hintana arvausta 30 €/MWh.  
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4.2.4 Lainsäädännölliset ohjaus- ja tukimuodot Iso-Britanniassa 

 

Vuonna 2000 julkaistussa Iso-Britannian ilmasto-ohjelmassa asetettiin maan tavoitteeksi alen-

taa hiilidioksidipäästöjä v. 1990 tasosta 20 %:lla vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavut-

tamiseksi ohjelmassa esitettiin käynnistettäväksi useita ympäristöystävällisen energiantuotan-

non lisäämiseen kannustavia tuki- ja ohjaustoimia, joista tärkeimmät on esitelty seuraavassa 

/27/ :      

 

• Vuonna 2001 voimaan astunut Ilmastonmuutosvero, Climate Change Levy, peritään teolli-

suuden, kaupan, maatalouden sekä julkisen sektorin käyttämän maakaasun, sähkön, läm-

mitysnestekaasun (LPG) ja kivihiilen primäärienergiasisällöstä. Sähkölle vero oli v. 2003 

0,64 €/kWh, maakaasulle 0,22 €/kWh, LPG:lle 1,43 €/kWh ja kivihiilelle 1,74 €/kWh.  

Uusiutuvat energialähteet on vapautettu ilmastonmuutosverosta, jos sähkö tuotetaan aurin-

ko-, tuuli tai polttokennotekniikoilla. ”Hyvälaatuiselta” uusiutuvia energialähteitä käyttä-

vältä CHP -tuotannolta ei ilmastonmuutosveroa myöskään peritä.   

• Energiakasvien tuotanto-ohjelma, Energy Crops Scheme, käynnistettiin v. 2000.  Ohjel-

man kautta on saatavissa tukea nopeakiertoisten paju- ja poppelivesakoiden perustamiseen 

1 500 – 2 500 €/ha ja mammuttiheinäviljelmien (miscanthus) perustamiseen 1 400 €/ha. 

Tukiin ovat oikeutettuja viljelmät, joiden tuotanto todistettavasti käytetään sähkön, läm-

mön tai CHP -sähkön tuotantoon. 

• Vuonna 2002 astui voimaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantovelvoite 

Renewables Oblication, Englannin ja Walesin lisensioiduille sähköntuottajille. Järjestelmä 

velvoittaa sähköntuottajat tuottamaan tietty kasvava osuus sähköstään uusiutuvilla energia-

lähteillä. Tavoitteena on saavuttaa 10 % osuus vuoteen 2010 mennessä. Järjestelmän taa-

taan olevan voimassa ainakin vuoteen 2027 asti. Sähköntuottajat voivat täyttää järjestel-

män tuotantovelvoitteensa myös maksamalla Ofgemille sovitun korvaushinnan täyttymättä 

jääneen velvoitteen osalta. Vuonna 2003 sakkomaksu oli 46 €/MWh. 

• Bio-energy Capital Grants Scheme, bioenergian pääomatukijärjestelmä, on ollut voimassa 

vuodesta 2002. Järjestelmän tarkoituksena on edistää laadukasta biomassan energiakäyttöä 

tukemalla biomassaa käyttävien sähkön ja lämmöntuotantolaitosten laiteinvestointeja. 
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Avustusohjelman 100 milj. € kokonaisbudjetista yli 15 milj. € on tarkoitettu kohdennetta-

vaksi puupolttoaineilla toimiville CHP -laitoksille ja vajaa 5 milj. € energiakasveja ja muu-

ta biomassaa käyttäville CHP -laitoksille. Loppu tullaan käyttämään energiakasvien ja 

muun biopolttoainetuotannon teknologioiden kehittämiseen ja tukemiseen. 

• Biopolttoaineille ja aurinkosähköjärjestelmille kohdennettu arvonlisäveron alennus, Redu-

ced Value-added Tax, 17,5 %:sta 5 %:iin. Laki on ollut voimassa vuodesta 2002 saakka. 

• Uusiutuvan energian alkuperän takuujärjestelmä (REGO) on ollut voimassa vuodesta 

2003. Sähköinen sertifiointijärjestelmä antaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

tuottajille todisteen siitä, että sähkö todella on uusiutuvilla tuotettua. Sertifikaateilla ei ole 

vielä rahallista arvoa, mutta järjestelmä on erityisen käyttökelpoinen varsinkin pienille 

sähköntuottajille, jotka harjoittavat sähkön vientitoimintaa Iso-Britannian ulkopuolisiin 

maihin. 

• Clear Skies Initiative lanseerattiin Iso-Britanniassa vuonna 2003. Clear Skies tarjoaa avus-

tuksia ja teknistä neuvontaa kotitalouksien tai yhdistysten uusiutuvaa energia hyödyntäviin 

energiaprojekteihin. Kotitalouksille maksettavat avustukset vaihtelevat 770 €:sta 7 700 

€:oon ja voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille voidaan maksaa avustuksia aina 153 000 

€:oon saakka. Asennukset on teetettävä rekisteröidyllä yrityksillä ja Clear Skiesin hyväk-

symiä komponetteja käyttäen. Clear Skies varmistaa laitteistojen laatutason. 

 

4.2.5 Potentiaaliset asiakasryhmät Iso-Britanniassa 

 

Iso-Britannian valmistusteollisuuden suurimmat toimialat ovat elintarvike- ja paperiteollisuus 

sekä sähköteknisten tuotteiden valmistus, joista kunkin osuus on noin 14 % koko valmistuste-

ollisuuden liikevaihdosta. Muita suurimpia teollisuudenaloja ovat kemian- ja perusmetalliteol-

lisuus sekä ajoneuvojen valmistus, joiden kunkin osuudet ovat vajaa 10 % valmistusteollisuu-

den liikevaihdosta. /31/ 

 

Elintarvike- ja kemianteollisuus 

Iso-Britannian elintarviketeollisuuden yrityksistä yli 90 % on alle 100 henkilön yrityksiä, kun 

taas kemianteollisuus muodostuu enimmäkseen suuryrityksistä. Työssä tarkasteltavalle voima-
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laitokselle kokonsa ja energiantarpeensa puolesta potentiaalisia asiakkaita löytynee ennen 

kaikkea Iso-Britannian keskikokoisten elintarvikeyritysten suuresta joukosta. /31/ 

 

Sahat 

Iso-Britannian sahatavaratuotanto oli v. 2002 noin 2,25 milj. m3, mikä oli noin 3 % koko Eu-

roopan sahatavaratuotannosta. Iso-Britannian sahoista on todennäköisesti löydettävissä sopi-

van kokoisia, potentiaalisia asiakkaita tässä työssä tarkasteltavalle CHP -voimalaitokselle. /37/ 

 

Kaukolämpö- ja sähkö 

Kaukolämmön käyttö asuntojen lämmityksessä ei ole kovin laajamittaista Iso-Britanniassa ei-

kä käytön ei odoteta myöskään lähivuosina kasvavan kovin merkittävästi. Kaukolämpöverkon 

jälkikäteen tapahtuva rakentaminen nähdään usein liian hankalana, joten pelkkään asuntojen 

kaukolämmön- ja sähköntuotantoon tarkoitetulle laitokselle olisikin löydettävä esimerkiksi so-

pivankokoinen, rakenteilla oleva taajama, jossa lisäksi kiinteistöjen omistajia houkuteltaisiin 

kaukolämpöasiakkaiksi mm. bioenergialle tarkoitettujen investointi- ym. tukien avulla. /35/   

 

Energia-alan osuuskuntatoiminta ja yhteisomistajuus ovat hyvin vieraita Iso-Britanniassa, jo-

ten ainakaan osuuskuntaperiaatteella toimivaan energianhankintaan perustuvaa energiayrittä-

jyyttä ei voitane pitää kovin potentiaalisena vaihtoehtona lähitulevaisuudessa. /35/ 

 

Iso-Britanniassa tehdyissä selvityksissä tulevaisuudessa rakennettavien CHP -laitosten eräitä 

potentiaalisia asiakkaita voisivat olla mm. sairaalat, vapaa-ajan keskukset, hotellit, virastot se-

kä armeija. /35/ 

 

4.2.6 Kilpailutilanne Iso-Britanniassa 
 
Tuotteen laatua ja teknistä innovatiivisuutta pidetään Iso-Britanniassa hinnan lisäksi tärkeim-

pinä ominaisuuksina yritysten välisessä tuotantohyödykkeiden kaupassa. Kansainväliset refe-

renssit ovat välttämättömiä markkinoille pääsyssä ja vain harvoin ulkomainen yritys saa en-

simmäiset vientikauppansa Iso-Britanniaan. /31/  
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Omaa biomassan polttolaitoksia valmistavaa teollisuutta ei Iso-Britanniassa juurikaan ole ja 

biovoimalateknologian osaaminen on maassa tehtyjen omien arvioidenkin mukaan monia Eu-

roopan maita huonommalla tasolla. Iso-Britannia on siten lähes kokonaan riippuvainen bio-

massaa käyttävän energiateknologian tuonnista. Tämä antaa hyvät markkinanäkymät ulkomai-

sille alan yrityksille. /35/ 

 

Biomassaa käyttävien energiajärjestelmien markkinoilla Iso-Britanniassa toimivista laite- ja 

järjestelmätoimittajista mainittakoon tanskalainen Babcock & Wilcox Vølund sekä BBP Ener-

gy GmbH Saksasta. CHP -laitoksia toimittavat ainakin Clarke Energy ja Nedalo. /1/       

 

4.2.7 Johtopäätökset Iso-Britannian energiamarkkinatilanteesta  

 

Iso-Britannian asettamien tavoitteiden mukaan maahan tullaan rakentamaan 10 GW hyvälaa-

tuista CHP -tuotantoa vuoteen 2010 mennessä, Frost&Sullivan on arvioinut hajautetun tuotan-

non lisäyksen olevan 500 MW vuoteen 2007 mennessä. Vaikkakin suuri osa rakennettavasta 

kapasiteetista tulee olemaan muuta, kuin kiinteää biopolttoainetta käyttäviä pieniä tuotantolai-

toksia, on Iso-Britanniaa pidettävä varteenotettavana markkina-alueena myös tässä työssä tar-

kasteltavalle laitostyypille.  

 

Alhaalla pysyvä sähkön hinta hidastaisi pienten hajautetun tuotannon laitosten voimakkaimpia 

markkinapotentiaalin kasvunäkymiä, mutta käynnistyvä päästökauppa nostanee sähkön hintoja 

myös Iso-Britanniassa. 
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4.3 Italia 

4.3.1 Yleiskatsaus Italian energiamarkkinoihin 
 

Energiamarkkinoidensa avaamisessa Italia on noudattanut moniin muihin EU-maihin verrattu-

na varovaista linjaa. Suurten valtion omistamien energiamonopolien hajauttaminen sekä ener-

giamarkkinoiden valtion ohjauksen pienentäminen ovat tapahtuneet hitaasti. Vuonna 2003 jul-

kaistussa Italiaa koskevassa energiapoliittisessa katsauksessa IEA kuitenkin toteaa maan säh-

kö- ja maakaasumarkkinoiden uudistamisessa tapahtuneen viime vuosina varsin merkittävää 

kehitystä. Maakaasumarkkinat ovat avautuneet täysin kilpailulle ja sähkömarkkinoiden avau-

tumisprosessi on käynnissä niin, että vuoden 2004 alusta kaikki yli 0,1 GWh vuodessa sähköä 

käyttävät asiakkaat ovat saaneet vapaasti valita sähköntoimittajansa ja markkinoiden täydelli-

sen vapautumisen ajankohdaksi on kaavailtu vuotta 2007. EU -komission 1.3.2004 julkaise-

man energiamarkkinoiden avautumista arvioivan raportin mukaan Italian sähkömarkkinoiden 

tämänhetkinen avautumisaste on noin 66 %. /38,39/ 

 

Energian tuotanto, siirto ja jakelu on Italiassa erotettu toisistaan ja maahan on perustettu mui-

den EU maiden tapaan uusi riippumaton energiamarkkinaelin. Tämän sähkö- ja maakaasuvi-

ranomaisen, AEEG:n (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), tehtävänä on taata kilpailu 

energiamarkkinoilla, tasapuolisuus kaikkien halukkaiden verkkoon pääsylle sekä edistää Itali-

an energiamarkkinoiden joustavuutta. AEEG:n tehtäviin kuuluvat mm. energian siirto- ja jake-

luverkkojen sääntely, energia-asioihin liittyvä kuluttajansuoja, markkinoiden hajauttamista 

koskevien säädösten täytäntöönpano sekä alan neuvonta ja opastus. /38/ 

  

Energiapolitiikalleen Italia on asettanut useita tavoitteita, kuten energiamarkkinoiden liberali-

soimisen, päätöksenteon hajauttamisen valtakunnalliselta tasolta alueellisille toimijoille, ener-

gialähteiden ja tuotantomuotojen monipuolistamisen, energian saannin varmuuden turvaami-

sen, energiatehokkuuden parantamisen sekä ympäristönsuojelun. Tavoitteet ovat erityisen 

haastavia Italialle mm. siksi, että maa on yli 80 prosenttisesti riippuvainen tuontienergiasta. 

Lisäksi Italian kokonaisenergian kulutuksesta yli 85 % muodostuu öljystä ja maakaasusta. 

/26,38/ 
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Kioton sopimuksen mukainen hiilidioksidipäästöjen vähentämisvelvoite on Italialle 6,5 % 

v.1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteeseen päästäkseen maa aikoo kasvattaa uusiu-

tuvien energialähteiden ja maakaasun käyttöä, vähentäen samalla öljyn käyttöä sekä parantaen 

energian käytön tehokkuutta. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen energiaa säästämällä 

on kuitenkin Italialiassa monia muita teollisuusmaita haasteellisempaa sillä maassa kulutetaan 

jo nyt energiaa asukasta kohden huomattavasti vähemmän, kuin useimmissa muissa läntisissä 

teollisuusmaissa. Esimerkiksi sähkön kulutus, n. 5 000 kWh/asukas (v. 2001), oli EU 15 -

maiden kolmanneksi alhaisin. /38, 40/  

 

Energiamarkkinoiden sääntelyyn on Italiassa käytössä poikkeuksellisen runsaasti erilaisia tuki-

, velvoite- ja muita ohjauskeinoja. Pelkästään uusiutuvia energialähteitä koskevia voimassa 

olevia säädöksiä löytyy yli 20. Tuki- ja velvoiteohjelmissaan Italia korostaa aurinkoenergiaa, 

mutta bioenergia hajautetussa tuotannossa lienee kuitenkin Italian tärkeimpiä lähitulevaisuu-

den uusiutuvia energiantuotantomuotoja, sillä hallituksen käynnistämät mittavat aurinkoener-

giaohjelmat eivät ole saaneet yksityistalouksissa toivottua kannatusta ja laajat tuulipuistot ovat 

kohdanneet varsinkin Etelä-Italiassa suurta paikallista vastarintaa. /26,38/  

 

Primäärienergian vuotuinen kokonaiskulutuksen kasvu on viimeisten kahden vuosikymmenen 

aikana pysytellyt Italiassa noin 1 %:ssa ja se oli v. 2001 vähän yli 170 Mtoe. Energian koko-

naiskulutuksesta öljy muodostaa yli puolet, maakaasu yli kolmanneksen ja kivihiili noin 8 %. 

Italian ydinvoimalat suljettiin kansanäänestyksellä v. 1987, joten maa ei tuota enää omaa ydin-

sähköä. Uusiutuvilla tuotetun energian osuus on kasvanut hitaasti, mutta käyttö on koko ajan 

pysytellyt alle 6 %:n. Kuvassa 8 on esitetty Italian primäärienergian kulutuksen kehitys vuosi-

na 1971 -1991 sekä jakauma eri energialähteiden välillä v. 2001. /26/ 
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5.7 % 8.0 % 

34.6 %

51.7 %

Uusiutuvat,  Ydinvoima,  Maakaasu,  Öljy, Kivihiili  
 
Kuva 8. Italian primäärienergian kokonaiskulutuksen kehitys vv. 1971 -2001 ja jakauma energialähteittäin v. 
2001. /26/ 

 

Uusiutuvien energialähteiden käyttö jakautui Italiassa kuvan 9. mukaisesti vuosina 1971-2001.  

 

    
 

  Aurinko- ja tuulienergia,  Vesivoima,  Poltettavat uusiutuvat  
 

Kuva 9. Uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäyttö Italiassa vuosina 1971 - 2001. /26/  
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Kuvasta 10 käy ilmi, että kiinteillä biopolttoaineilla tuotetun sähköenergian määrä ja rakennet-

tu tuotantokapasiteetti ovat Italiassa kasvaneet vuodesta 1998 alkaen nopeasti. Korkealla py-

syvien sähkön ja fossiilisten polttoaineiden hintojen odotetaan edelleen kasvattavan kiinteillä 

biopolttoaineilla tapahtuvaa sähköntuotantoa. /26/   

 
Rakennettu tuotan-
tokapasiteetti (MW) 

Tuotanto (GWh) 

 

 

 
SÄHKÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 Asennettu tuotantokapasiteetti,  Tuotanto  
 
Kuva 10. Italian sähköntuotantoon asennettu kiinteitä biopolttoaineita käyttävä tuotantokapasiteetti sekä koko-
naistuotanto. /26/ 
 

Hajautetun energiantuotannon järjestelmiä odotetaan rakennettavan Italiaan noin 500 MW ja 

CHP -tuotantokapasiteettia vajaa 200 MW vuoteen 2007 mennessä. Se, kuinka suuri osa ra-

kennettavasta CHP -kapasiteetista tulee olemaan pienimuotoista kiinteää biopolttoainetta käyt-

tävää, riippuu mm. siitä, kuinka hyvin Italian hallitus onnistuu bioenergian käytön edistämis-

toimissa käytännön tasolla. /1/  

 

4.3.2 Italian sähkömarkkinat 

 

Italian sähkömarkkinat aukeavat edelleen nihkeästi ja ENEL pitää tiukasti kiinni valta-

asemastaan. Merkittävimpänä syynä Italian sähkömonopolin hitaalle vapauttamiselle pidetään 

valtiolliseen teollisuuteen uskovan poliittisen siiven voimakasta vastustusta. Niinpä pystyäk-
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seen avaamaan sähkömarkkinat täydelliselle kilpailulle vuonna 2007, on Italian hallituksen 

saatava hankkeen vastustajatkin uskomaan liberalisoitujen markkinoiden tuomiin etuihin. /31/  

 

Euroopan maiden sähkön hintavertailussa Italia sijoittuu kalleimpien joukkoon. Pienet ja kes-

kisuuret teollisuusyritykset maksavat Italiassa sähköstään EU15 -maiden korkeinta hintaa 

(1.1.2004: 11,3 c/kWh) ja kotitalouksille sähkö on vertailtavista maista kolmanneksi kalleinta 

(1.1.2004: 19,5 c/kWh). Italian asukasta kohden laskettu sähkönkulutus, n. 5 000 kWh/a (v. 

2001), on EU15 -maiden kolmanneksi alhaisin. /1,26,40/  

 

4.3.3 Kaukolämpömarkkinat Italiassa 

 
Kaukolämmön laajamittaisempi käyttö asuntojen lämmityksessä rajoittuu muutamaan Italian 

pohjois-osan kaupunkiin, joista suurin kaukolämmön käyttäjä on Brescian kaupunki. Italian 18 

miljoonasta lämmitetystä asunnosta vain alle kolmasosassa on keskuslämmitys, joten kauko-

lämpöverkkoon liittyminen vaatii useissa tapauksissa ensin varsinaisen lämmitysjärjestelmän 

rakentamisen. /41/ 

 

Kaukolämmön käytön, varsinkin Pohjois-Italian asuntojen lämmityksessä, odotetaan kasvavan 

keskipitkällä aikavälillä, mutta suurimman ja nopeimmin kasvavan lämpöenergian ostajapo-

tentiaalin tulevat muodostamaan edelleen teollisuuslaitokset ja tietyt paljon lämpöenergiaa 

tarvitsevat kiinteistöt, kuten sairaalat ja hotellit. /1,26,41/ 

      

Kaukolämmön hintatietoja ei ollut satavilla tätä selvitystä tehtäessä, joten kaukolämmön hin-

tana on käytetty EU-alueen keskiarvohintaa 48 €/MWh. Arvioidussa hinnassa on alentavana 

tekijänä jo huomioitu Italian kaukolämmönkäyttäjien saama 20,65 €/MWh verotuki. 



  57 

4.3.4 Lainsäädännölliset ohjaus- ja tukimuodot Italiassa  

 

Tärkeimpiä kiinteää biopolttoainetta käytävän CHP -laitosten markkinoihin vaikuttavia voi-

massa olevia säädöksiä Italiassa /26/: 

  
• Lainsäädännöllinen määräys 387, EU-direktiivin 2001/77/EC täytäntöönpanosta. Tämä 

31.1.2004 voimaan astunut asetus luo RES-E -direktiiville kansallisen lainsäädäntökehyk-

sen. Asetus velvoittaa sähköntuottajat kasvattamaan uusiutuvilla energialähteillä yleiseen 

jakeluverkkoon tuotetun sähkön osuutta vähintään 0,35 % jokaisena vuonna, vuoteen 2006 

saakka. Määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa AEEG:n myöhemmin määräämä 

sanktio. AEEG:n on myöhemmin luotava vastaavat kasvutavoitteet myös kausiksi 2007 - 

2009 sekä 2010 - 2012. Lisäksi säädös asettaa tavoitteita alueellisten hallintoelimien omien 

uusiutuvia energialähteitä käyttävien tuotantolaitosten perustamiselle.     

• Teollisuusministeriön kaksi määräystä v. 2001 asetettujen energian säästämiseen ja ener-

gia-hyötysuhteeseen liittyvien määrällisten tavoitteiden saavuttamisesta. Asetetut tavoitteet 

kasvavat asteittain ja progressiivisesti vuosina 2002 - 2006. Aurinko- ja bioenergia ovat 

oikeutettuja tukiin tavoitteisiin pääsemiseksi.  

• Vuonna 2000 käynnistetty kansallinen biomassan polttoainekäytön ohjelma PROBIO 

myöntää maatalous- kuljetus- ja energiasektorin investointeihin tukea, jos tavoitteena on 

fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla.  

• Vuodesta 2001 lähtien on ollut käytössä biomassalla tuotetun kaukolämmön käyttäjille 

maksettava verotuki 20,65 €/MWh.  

• Sähköntuottajat voivat täyttää asetuksella 387 määrätyn tuotantovelvoitteensa myös osta-

malla vihreitä sertifikaatteja muilta uusiutuvia energialähteitä käyttäviltä sähköntuottajilta, 

rakentamalla uusia uusiutuvaa energiaa käyttäviä tuotantolaitoksia tai vihreän sähkön 

tuonnilla. 

• Hiilivero astui Italiassa voimaan v. 1999 ja sitä sovelletaan kaikkeen energiantuotantoon. 

Vero oli vuonna 1999 kivihiilelle n. 2,2 €/tn, maakaasulle n. 0,038 c/m3, ja polttoöljylle n. 

0,56 €/tn. Veroon ei ole sen voimassaoloaikana tehty suunniteltuja vuosittaisia korotuksia, 

joten edellä mainitut maksut pitänevät edelleen paikkansa. 
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• Eri ministeriöiden välinen talousohjelmista vastaava komitea CIPE, Comitato Interministe-

riale per la Programmazione Economica, käynnisti v. 1999 kansallisen ohjelman, jolla py-

ritään maa- ja metsätalouden tuotannosta saatavan ja sivutuotteena syntyvän biomassan te-

hokkaampaan energiakäyttöön sekä lisäämään viljeltävien energiakasvien käyttöä energi-

antuotannossa. 

• Ympäristöministeriön ja ENEL:in välinen vapaaehtoinen sopimus 3,5 – 4,3 milj. € inves-

toinneista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään tekniikkaan.  

• Ministeriöiden välinen hintasopimus, CIP 6/92, määrittelee säännöt ns. kolmansien osa-

puolten energiantuotannolle sekä tuotetun sähkön hinnoittelulle. Sopimuksessa ENEL vel-

voitetaan ostamaan uusiutuvilla energialähteillä tai korkealla hyötysuhteella tuotettu sähkö 

takuuhintaan. Takuuhinta on yhdistelmä kustannuksista, joita ostaja joutuisi joka tapauk-

sessa maksamaan, vaikka jättäisi uusiutuvilla tuotetun sähkön hankkimatta sekä sen hetki-

sistä markkinahinnoista. Takuuhintaa maksetaan 8 vuotta laitoksen verkkoon kytkemisestä 

ja hinta riippuu myös laitostyypistä ja tuotantotavasta. Takuuhinnat määritellään vuosittain 

ja esimerkiksi biomassalla tuotetulle sähkölle se on ollut keskimäärin 0,17 €/kWh.  

• Laeissa 9/91 ja 10/91 määritellään hajautetun sähköntuotannon periaatteet sekä luodaan 

olosuhteet sähkömarkkinoiden liberalisointia varten. Laeissa sallitaan teollisuuslaitosten 

sekä kuntien tuottaa itse tarvitsemansa sähköenergia ja myydä ylitse jäävä osa valtakunnan 

verkkoon.    

 

4.3.5 Potentiaaliset asiakasryhmät Italiassa 

 

Italian tärkeimmät teollisuudenalat ovat metalli-, tekstiili- ja vaatetus- sekä elintarviketeolli-

suus. Italian teollisuus rakentuu muutamia ylikansallisia suuryrityksiä lukuun ottamatta me-

nestyvän PK -sektorin varaan. Teollisuus ja kauppa on keskittynyt maantieteellisesti Italian 

pohjoisosan vauraisiin maakuntiin Lombardiaan, Piemonteen, Emilia-Romagnaan ja Vene-

toon. /31/ 
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Pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset muodostavat Italiassa usein energianhankintakonsor-

tioita tarkoituksenaan päästä kilpailuttamaan sähköntoimittajansa. Tällaiset konsortiot voisivat 

olla varsin potentiaalisia työssä tarkasteltavan voimalaitoksen asiakkaita. /31/ 

  

Huonekalu- ja muu puunjalostusteollisuus 

Puunjalostusteollisuus on osoittanut Italiassa viime vuosina kaikkein voimakkainta kasvua, jo-

ten potentiaalisia asiakkaita löytynee tältä sektorilta. Italian huonekaluteollisuudessa toimii 

noin 38 000 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2002 yli 23 mrd. €. Huone-

kalutehtaat tai useamman tehtaan muodostama konsortio voisi olla potentiaalinen asiakasryh-

mä tarkasteltavalle haketta käyttävälle voimalaitokselle. Huonekaluteollisuuden prosessissa 

syntyvästä sivutuotteesta suuri osa on kuitenkin varsin hienojakoista, kuten hiontapölyä ja pu-

rumaisia puuntyöstöjätteitä, joten myytävä laitos tulisi varustaa polttoainejärjestelmällä, joka 

soveltuu näille polttoaineille. /31/ 

 

Sahoja ei voida pitää potentiaalisena asiakasryhmänä Italiassa, koska sahattavaksi sopivat niu-

kahkot metsävarat sijaitsevat pääasiassa vaikeakulkuisessa vuoristossa ja sahateollisuutta on 

maassa varsin vähän.  

  

Elintarviketeollisuus  

Elintarvikeyritysten joukosta löytynee potentiaalisia asiakkaita työssä tarkasteltavalle CHP -

laitokselle, varsinkin maan pohjois-osan maakuntia kartoittamalla. Elintarvikeyritysten on 

hankittava polttoaine markkinoilta, mutta jos alueelle pystytään luomaan riittävän luotettavat 

kiinteän biopolttoaineen markkinat, takaa korkealla pysyvä teollisuuden sähkönhinta tarkastel-

tavan voimalaitoksen kannattavuuden.  

 

Kaukolämpö- ja sähkö 

Pääasiassa kaukolämmöntuotantoon tarkoitetuksi voimalaitokseksi tarkasteltavalla CHP -

laitoksella on edelleen vain vähän markkinoita, vaikka sähkön hinta maassa onkin huomatta-

van korkea. Joillekin yksittäisjärjestelmille lienee kuitenkin niche-markkinoita etenkin maan 

pohjois-osan taajamissa. 
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Teollisuusyritysten ohella kaikkein potentiaalisimpia selvityksessä käsiteltävien pienten CHP -

laitosten asiakkaita voisivat olla kiinteistöt, joilla on runsas sähkön ja lämpöenergian tarve. 

Näitä olisivat etenkin maan pohjoisosan hotellit, sairaalat ja vapaa-ajankeskukset, joissa läm-

pöenergiaa tarvitaan mm. uima-allastilojen lämmittämiseen ja joiden energiantarve on talvisin 

suurempi, kuin etelässä.    

 

4.3.6 Kilpailutilanne Italiassa 
 
Poikkeuksellisen korkea sähkön hintataso sekä maan suuri riippuvuus tuontiöljystä ovat tär-

keimpiä kilpailuvaltteja bioenergiaa käyttäviä energiatuotantolaitoksia markkinoitaessa. Teh-

dyn selvityksen valossa Italia tulee kipeästi tarvitsemaan kasvihuonekaasuvapaata energian-

tuotantokapasiteettia jo lähivuosina, jotta se pystyy täyttämään Kioton sopimuksen velvoit-

teensa. Päästökauppa tullee nostamaan myös Italian jo entuudestaan korkeita sähkön hintoja, 

joten biomassaa käyttävällä energiantuotannolla näyttäisi olevan maassa hyvät markki-

nanäkymät.   

 

Markkinoilla menestyminen Italiassa vaatii paitsi hyvälaatuiset tuotteet, sopivan hinnan ja hy-

vän palvelun myös henkilökohtaisen kontaktiverkoston, liiketoimintakulttuurin tuntemuksen ja 

mielellään Italian kielen taidon. Henkilökohtainen kanssakäyminen on myös välttämätöntä. 

/31/    

 

Italian markkinoilla toimivia, biomassaa käyttävien energiantuotantolaitteiden toimittajia ovat 

mm. saksalainen Standardkessel, itävaltalainen Babock Borsing Power sekä kotimainen Bono. 

/1/  

 

4.3.7 Johtopäätökset Italian energiamarkkinatilanteesta 
 

Vaikka sähkömarkkinat eivät olekaan Italiassa vielä avautuneet täysin kilpailulle, on Italian 

korkea sähkön hintataso tekijä, joka väistämättä vaikuttaa yritysten ja yhteisöjen energianhan-

kintavaihtoehtojen valintaan bioenergiaa suosivasti. Tulevaisuudessa bioenergia lienee yksi 
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varteenotettavimmista vaihtoehdoista Italian kasvihuonekaasuvapaan energian tuotannossa. 

Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kasvua hidastavat Italian lämmin ilmasto, keskus-

lämmitysjärjestelmien alhainen määrä sekä suppea kaukolämpöverkosto. CHP -tuotannolle on 

nähtävissä hyviä kasvumahdollisuuksia varsinkin maan pohjoisosassa, johon Italian teollisuus 

on keskittynyt ja jossa lämmön tarve on suurempaa kuin maan muissa osissa. Kesäaikaisen 

hukkalämmön käyttö kaukojäähdytysjärjestelmissä voisi antaa CHP -laitoksille lisämarkkina-

mahdollisuuksia myös etelän merenrantakaupungeissa. 

 

4.4 Itävalta 

4.4.1 Yleiskatsaus Itävallan energiamarkkinoihin 
 

Itävallan energiasektoria koskevassa selonteossa IEA toteaa maan saavuttaneen kaksi merkit-

tävää virstanpylvästä: energiamarkkinoiden vapauttamisen kilpailulle ja Kioton pöytäkirjan 

tavoitteiden kansallisen hyväksymisen. Sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1.10.2001 ja maa-

kaasumarkkinat vuotta myöhemmin. /33/ 

 

Energiamarkkinoiden vapautuminen ei ole kuitenkaan näkynyt toivotulla tavalla itävaltalaisen 

sähkönkäyttäjän sähkölaskussa, sillä sähköntuotanto ja jakelu ovat edelleen pääosin valtionyri-

tysten hallussa, energiaverotus kireää ja energiayhtiöt nauttivat poikkeuksellisen suurista voit-

tomarginaaleista. Esimerkiksi vapaan kilpailun aikaansaama sähkönhintojen lasku on ollut 

suunnilleen samansuuruinen kuin v. 2000 toteutettu sähköveron kaksinkertaistaminen. IEA:n 

raportti suosittelee Itävaltaa alentamaan muidenkin, kuin vain suurkuluttajien sähkönsiirtota-

riffeja, jotta markkinoiden vapauttamisesta hyötyisivät mahdollisimman monet sähkönkäyttä-

jät. Aivan viimevuosina on myös yksityisten yritysten tuottaman sähkön määrä alkanut vii-

mein kasvaa, joten sähkömarkkinoiden vapautuminen alkanee tuottaa toivottua tulosta. /31,33/  

  

Itävallassa on hyvin kehittynyt alueellinen hallintojärjestelmä, joka useilla paikkakunnilla suo-

sii erityisesti biomassan käyttöä energiantuotannossa. Itävalta onkin Euroopan johtavia maita 

uusiutuvien energialähteiden käyttäjänä. Syinä tähän ovat paitsi maan laajat metsävarat ja 

biomassan laajamittainen käyttö, myös suuri vesivoiman osuus maan energiantuotannossa. 
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Itävalta tuottaa biomassalla 9,4 % kokonaisenergiantarpeestaan ja vesivoimalla peräti 12 %. 

/26/  

 

Energiapolitiikka tähtää Itävallassa edelleen uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattami-

seen, jonka yhdessä energiatehokkuuden parantamisen ja muiden toimien kanssa uskotaan 

mahdollistavan Kioton sopimuksessa maalle asetetun 13 % kasvihuonekaasupäästöjen alenta-

misen. /26,33/ 

 

Primäärienergian kokonaiskulutus on Itävallassa kasvanut vuosina 1971 - 2001 keskimäärin 

1,9 % vuodessa, nykyiseen yli 30Mtoe/a. Kokonaisenergiasta runsas 55 % tuotetaan öljyllä ja 

kivihiilellä. Maakaasulla ja uusiutuvilla tuotetun energian osuudet jakautuvat tasan, muodosta-

en yhteensä hieman yli 40 % maan kokonaisenergian kulutuksesta. /26/ 

 

Itävalta ei käytä ydinvoimaa energianlähteenään ja on pyrkinyt pienentämään myös fossiilisil-

la polttoaineilla tuotetun energian osuutta lisäämällä uusiutuvien käyttöä. Kuvassa 11 on Itä-

vallan primäärienergian kulutuksen kehitys vuosina 1971 - 1991 sekä jakauma eri energialäh-

teiden välillä vuonna 2001. /26/ 

 

 

21.5 % 12.2 %

22.6 %

43.7 %

     Uusiutuvat,  Maakaasu,  Öljy, Kivihiili  
Kuva 11. Itävallan primäärienergian kokonaiskulutuksen kehitys vv. 1971 -2001 ja jakauma energialähteittäin v. 
2001. /26/ 



  63 

 

Itävallassa on pitkät perinteet uusiutuvien energialähteiden käytössä. Erityisesti vesivoima ja 

kiinteiden biopolttoaineiden käyttö lämmityksessä ovat olleet pitkään tärkeässä roolissa maan 

energiahuollossa. Itävallan maapinta-alasta on metsää n. 46 %, maassa on kattava, hyvin kehit-

tynyt biomassan korjuu- ja tuotantoverkosto sekä runsaasti puun sivutuotteita prosesseistaan 

tuottavaa teollisuutta, joten kiinteitä biopolttoaineita voidaan pitää vesivoiman ohella maan 

tärkeimpänä uusiutuvan energian lähteenä. /42/  

 

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on kasvanut Itävallassa tasaisesti mm. kotimaiselle ener-

gialle maksettavien tukien ansiosta. Kuvassa 12 on uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäy-

tön kehitys Itävallassa vuosina 1971 - 2001. /26/  

 

 
 

 Aurinko- ja tuulienergia,  Maalämpö,  Vesivoima,  Poltettavat uusiu-

tuvat 
Kuva 12. Uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäyttö Itävallassa vuosina 1971 – 2001. /26/  

 

Kiinteällä biomassalla tuotetun sähkön osuus kaikesta uusiutuvilla tuotetusta sähköenergiasta 

oli Itävallassa v. 2001 noin 3,5 % ja vastaava kiinteällä biomassalla tuotettu lämpöenergia 

noin 60 % uusiutuvilla tuotetusta lämmöstä. Vuodesta 1990 lähtien kiinteää biomassaa käyttä-

vä sähköntuotanto on kasvanut keskimäärin 3 % vuodessa ja vastaava vuotuinen lämpöenergi-

an tuotannon kasvu on ollut hieman yli 18 %. /26/  
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Kuvassa 13 on esitetty Itävallassa v. 2001 käytössä ollut kiinteitä biopolttoaineita käyttävä 

sähköntuotantokapasiteetti sekä sähkö- ja lämpöenergian tuotannon kehitys vuosina 1990 - 

2001. /26/ 

 

 Asennettu tuotanto-
kapasiteetti (MW) 

Kokonaisenergian-
tuotanto (GWh) 

Kokonaisenergian-
tuotanto (TJ) 

 

 

SÄHKÖ LÄMPÖ 

   Asennettu tuotantokapasiteetti,  Kokonaisenergiantuotanto 

 
Kuva 13. Itävallan kiinteitä biopolttoaineita käyttävä sähköenergian tuotantokapasiteetti sekä vastaava sähkö- ja 
lämpöenergian tuotannon kehitys vuosina 1990 - 2001. /26/ 
 
 

Kaukolämpöverkkoon liitetyt CHP -laitokset ovat Itävallan keskisuurten ja suurten kaupunki-

en tärkeimpiä energiantoimittajia. Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto on käytössä laajalti 

kautta maan ja se nauttii monista tuista, joiden suuruus vaihtelee alueittain. Pienimuotoinen 

hajautettu CHP -tuotanto saa toistaiseksi vain samat tuet, kuin suurtuotantokin. /26,42/ 
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4.4.2 Itävallan sähkömarkkinat 
 
Vuonna 2001 asukasta kohti laskettu vuotuinen sähkönkulutus oli itävallassa noin 6 700 kWh, 

mikä on suurempi kuin EU 15 maiden keskiarvo. Sähköä kulutettiin Itävallassa vuonna 2001 

noin 55 TWh. Kasvua vuodesta 1998 on noin 5 %, mutta sähkönkulutus ei kasvanut juuri lain-

kaan vuosien 2000 ja 2001 välisenä aikana. /40/ 

 

Itävallan pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle sähkö maksoi vuoden 2004 alussa keskimää-

rin 9,1 c/kWh veroineen. Kotitaloudet joutuivat maksamaan sähköstään samaan aikaan EU15 -

maiden kolmanneksi korkeinta hintaa, 18,3 c/kWh. Kummassakin hinnassa verojen osuus on 

huomattava: kotitaloussähkössä lähes 44 % ja teollisuussähkössäkin yli 40 %. /40/   

 

4.4.3 Kaukolämpömarkkinat Itävallassa 
 
Kaukolämmön käytöllä on laaja suosio kaupunkialueiden energialähteenä lähes koko Itävallan 

alueella. Pelkästään kiinteitä biopolttoaineita käyttäviä kaukolämpölaitoksia oli v. 2001 Itäval-

lassa lähes 700 kpl ja niiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti oli 822 MW. Uusia kauko-

lämpökäyttöön liitettyjä kiinteän biopolttoaineen laitoksia otetaan tällä hetkellä käyttöön kes-

kimäärin 50 kpl joka vuosi. Itävallan kaukolämpö kuuluu kuitenkin Euroopan kalleimpiin: 

vuonna 2001 hinta vaihteli välillä 37,64 €/MWh – 69,1 €/MWh ilman 20 % arvonlisäveroa. 

Arvonlisäverollinen kaukolämpö maksoi Itävaltalaiselle pienkuluttajalle siis lähes 83 €/MWh.  

/30,42/    
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4.4.4 Lainsäädännölliset ohjaus- ja tukimuodot Itävallassa 

 

Tärkeimpiä Itävallassa käytössä olevia kiinteää biopolttoainetta käytävän CHP -laitosten 

markkinoihin vaikuttavia voimassa olevia säädöksiä  /26/ : 

 
 
• Ympäristönsuojelulaki takaa projektin luonteesta riippuvan 10 - 30 % investointituen kai-

kille uusiutuvia energialähteitä käyttäville lämmöntuotantoon rakennettaville uutta inno-

vaatiota sisältäville voimalaitoshankkeille.  

• Kommunalkredit -järjestelmän kautta on mahdollista saada 30 % avustus uusiutuvaa ener-

giaa tuottavien yritysten tai yhdistysten investointeihin. Tuki voidaan myöntää esimerkiksi 

modernia tekniikka käyttäville, pienissä kaukolämpöverkoissa toimiville biomassalämpö-

laitoksille. 

• Ministeriön määräys maakuntien välillä siirrettävän uusiutuvalla energialla tuotetun säh-

kön minimihinnasta. Sähköteholtaan 2 MWe ja sitä pienempien laitoksien tuottaman säh-

kön hinta ei saa alittaa maakuntien välisessä kaupankäynnissä 2,6 - 5,5 c/kWh ja yli 2MWe 

laitosten sähkön hinta 2,6 – 4,4 c/kWh.  

• Jakeluoperaattoreille on asetettu uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osto / myyntivel-

voite: v. 2003: 2%, v. 2005: 3% ja v. 2007:4% toimitetun sähkön kokonaismäärästä. 

• Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön takuuhintajärjestelmä on ollut voimassa Itävallas-

sa vuodesta 2001. Lokakuussa 2001 kiinteillä biopolttoaineilla tuotetulle sähkölle taattiin 

minimihinnaksi 7,9 – 11 c/kWh kun kyseessä on olemassa oleva tuotantolaitos ja 7,9 – 

13,4 c/kWh uusille tuotantolaitoksille. 

• Asetus vihreästä sähköstä pitää sisällään pääasiassa samat asiat, kuin RES -direktiivi, mut-

ta asetukseen on sisällytetty mm. ylimääräisiä kansallisia velvoitteita sekä päätöksiä ta-

kuuhinnoista. Tavoitteena on saavuttaa RES -direktiivissä Itävallan ohjeelliseksi kansalli-

seksi tavoitteeksi määrätty 78,1 % uusiutuvilla tuotetun sähkön osuus kokonaissähkönku-

lutuksesta vuoteen 2008 mennessä. Kansallisena lisäominaisuutena asetus takaa mm. hak-

keella tuotetulle sähkölle vähintään 10,2 - 16 c/kWh hinnan seuraaviksi 30 vuodeksi. 
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4.4.5 Potentiaaliset asiakasryhmät Itävallassa 

 
Itävallassa käytetään raakapuuta vuosittain noin 24 milj. k-m3, josta maan 1500 sahan proses-

soiman puun osuus on suunnilleen kaksi kolmasosaa. Valtaosa Itävallan sahoista käyttää tuo-

tantoprosesseissaan vain kuorittua raakapuuta tuottaen samalla poltettavaksi kelpaavaa kuorta 

noin 1,8 milj. k-m3 vuodessa. Kuorettomasta puusta syntyvä muu sivutuote käytetään lähes 

kokonaan sellu- ja levyteollisuuden raaka-aineena. Muun puunjalostusteollisuuden, sellu- ja 

paperiteollisuus pois lukien, on arvioitu tuottavan noin 1,5 milj. k-m3 polttokelpoista sivu-

tuotetta vuodessa ja Itävallan energiamarkkinaviraston laskelmien mukaan tästä noin 1 milj. k-

m3 vuodessa käytetään energiantuotantoon. /43/  

 

Sahat ovat siten kaikkein potentiaalisin asiakasryhmä työssä tarkasteltavalle voimalaitokselle. 

Hakkeelle tai pelletille tarkoitetun CHP -laitoksen on kuitenkin pystyttävä käsittelemään kulje-

tus- ja polttoprosesseissaan myös puunkuorihaketta.  

 

Useimmat muutkin aiemmin tässä työssä käsitellyt asiakasryhmät omaavat Itävallassa potenti-

aalia pienen kiinteää biopolttoainetta käyttävän CHP -laitoksen ostoon. Itävalta näyttäisi ole-

vat tarkasteltavalle voimalaitokselle yksi parhaista markkina-alueista, jos ei oteta kantaa kil-

pailutilanteeseen maan laite- ja järjestelmämarkkinoilla. 

  

4.4.6 Kilpailutilanne Itävallassa 
 
Itävallassa on pitkät perinteet biopolttoaineisiin perustuvaa tekniikkaa käyttävien voimalaitos-

ten markkinoilla. Maassa on vahva kiinteän biomassan energiajärjestelmäosaaminen, joskin 

suuri osa yrityksistä tuottaa pääasiassa yksityistalouksille tarkoitettuja pienkattiloita ja poltto-

aineenkäsittelyjärjestelmiä.  

 

Tunkeutumista Itävallan markkinoille on pidetty hankalana mm. maan sisäänpäin kääntynei-

syyden vuoksi. Itävallassa on hyvin yleistä oman teollisuuden ja oman maan toimijoiden suo-

siminen. Toisaalta Itävaltalaiset ovat kyllä valmiita maksamaan tuotteesta kilpailijoita korke-
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amman hinnan, jos he vakuuttuvat tuotteen laadusta. Edullisen hinnan korostaminen voi jopa 

luoda itävaltalaiselle ostajalle kuvan tuotteen huonommuudesta. /31/ 

 

Biopolttoaineita käyttävillä energiajärjestelmillä on hyvä kilpailuasema Itävallassa, mutta 

markkinoilla pärjätäkseen tuotteen on oltava kotimaisia vaihtoehtoja parempi. Lisäksi tuotteen 

hinnoittelussa on onnistuttava.      

 

4.4.7 Johtopäätökset Itävallan energiamarkkinatilanteesta  

 

Pitkät perinteet omaava kiinteillä biopolttoaineilla tapahtuva energiantuotanto on vahvassa 

asemassa Itävallan energiamarkkinoilla. Korkea sähkön ja kaukolämmön hintataso yhdessä ki-

reän verotuksen kanssa tekevät oman energiantuotannon houkuttelevaksi etenkin runsaasti 

energiaa tarvitseville käyttäjille. Bioenergialle kohdistetut monet tuet lisäävät edelleen voima-

laitoshankinnan kiinnostavuutta.      

 

Pienet kiinteää biopolttoainetta käyttävät CHP -laitokset nauttivat Itävallassa pääsääntöisesti 

”vain” yhtä suurista tuista, kuin suurlaitoksetkin. Samoin pelkkään lämmöntuotantoon raken-

nettavat laitokset saavat pääsääntöisesti samat investointituet, kuin CHP -laitoksetkin.  

 

Itävallan kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

osuuden lisääminen 78,1 %:iin vuoteen 2008 mennessä. Tämä yhdessä muiden edistämiskei-

nojen kanssa tullee kasvattamaan myös pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien yhteistuo-

tantolaitosten markkinapotentiaalia.   
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4.5 Puola 

4.5.1 Yleiskatsaus Puolan energiamarkkinoihin 
 

Vuonna 1997 astui voimaan Puolan parlamentin säätämä ns. uusi energialaki, jossa päätettiin 

maan energiasektorin uudistamisesta. Lailla eriytettiin sähkön tuotanto, siirto ja jakelu, päätet-

tiin energiamarkkinoita säätelevän viranomaisen, Urząd Regulacji Energetyki (URE), perus-

tamisesta sekä kolmansien osapuolten pääsyn sallimisesta Puolan sähköverkkoon. URE vastaa 

tarvittavien tuotanto-, varastointi-, siirto- ja jakelulupien myöntämisestä sekä harjoitettavasta 

energiakaupasta. Tällä hetkellä Puolan energiamarkkinaviranomainen määrää maassa käytössä 

olevat energian hinnat, mutta sen tehtävänä on myös hintasääntelyn lopettaminen, kun mark-

kinat ovat siihen kilpailuolosuhteiden puolesta valmiit. Uuden energialain pääperiaatteeksi 

asetettiin kilpailukykyisten energiamarkkinoiden luominen mm. energiateollisuuden yksityis-

tämisohjelmilla sekä pyrkimällä herättämään alalla toimivien kiinnostus Puolan teollisuuden 

modernisointi- ja ympäristönsuojeluinvestointeihin. /44/ 

. 

Puola on avannut energiamarkkinoitaan asteittain ja nyt tammikuussa 2004 sähkömarkkinat 

vapautuivat kaikille yli 1 GWh/a asiakkaille. Puolan sähkömarkkinat ovat nyt vapaat n. 3300 

asiakkaalle, joiden osuus kokonaismarkkinoista on 59 %. Sähkömarkkinoiden täydellisen va-

pauttamisen ajankohdaksi Puola on asettanut 1.1.2006. Maakaasumarkkinoiden liberalisoimi-

nen on noudattanut samaa aikataulua sähkömarkkinoiden vapauttamisen kanssa. /1,44/ 

 

Puolan energiasektori on erittäin voimakkaasti riippuvainen kivihiilestä ja öljystä. Vuonna 

2002 kivihiili ja öljy muodostivat n. 84 % maan kokonaisenergian käytöstä ja sähköenergia 

tuotettiin tuolloin n. 90 prosenttisesti kivi- tai ruskohiilellä suurissa yhteistuotantolaitoksissa. 

Puolassa viime vuosina harjoitetulla energiapolitiikalla on pyritty asteittaiseen energiantuotan-

non hajauttamiseen ja monipuolistamiseen sekä hiiliriippuvuuden vähentämiseen kasvattamal-

la mm. bioenergian, turpeen, vesivoiman sekä maakaasun osuutta maan kokonaisenergianku-

lutuksesta. Toimien seurauksena hajautetun energiantuotannon osuus on kasvanut vuodesta 

1989 noin 5 %, mutta uusiutuvien energialähteiden osuus ei ole kasvanut merkittävästi, sillä 
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uusiutuvia käytettiin v. 2002 vain noin 4 % maan kokonaisenergiankulutuksesta. Ydinvoimaa 

Puola ei käytä lainkaan. /1,44/ 

 

Kaukolämmitys on merkittävässä roolissa Puolan energiamarkkinoilla, sillä maan väestöstä 50 

% on kaukolämpöverkon piirissä. Kaukolämmöstä likipitäen puolet tuotetaan suurissa CHP -

laitoksissa ja puolet aluelämpövoimaloissa, joita Puolassa on yhteensä 80 kpl. /1,43/         

 

Puolan parlamentti (Sejm) ratifioi 23. elokuuta 2003 RES-E -direktiivin, jossa Puolalle asetet-

tu vapaaehtoinen kansallinen uusiutuvien energialähteiden tavoiteosuus 7,5 % kokonaisener-

giankäytöstä v. 2010 mennessä ja 14 % v. 2020 mennessä otettiin maata velvoittavaksi, viralli-

seksi energiapolitiikan tavoitteeksi. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan Puolassa mitta-

via energiasektorin muutoksia, jotka edellyttävät laajaa eri ministeriöiden välistä yhteistyötä 

säädösten harmonisoimisessa sekä uusien tukimekanismien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

Lisäksi ongelmia uusiutuvien energialähteiden nopealle käyttöönotolle aiheuttanevat koke-

muksen puute laajamittaisen uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän teknologian käytöstä, ra-

hoitus sekä fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian ylitarjonta. /1,44/ 

 

Primäärienergian kokonaistuotanto oli Puolassa v. 2002 yhteensä 90.2 Mtoe, josta fossiilisilla 

polttoaineilla tuotettiin lähes 96 %. Uusiutuvilla tuotetun energian osuus oli n. 4 %. Kivihiilen 

osuus kokonaisenergiantuotannosta oli 50,3 %, ruskohiilen 13,4 %, öljyn 20,1 % ja maakaasun 

12,1 %. Kuvassa 14 on Puolan primäärienergian kulutuksen jakauma eri energialähteiden vä-

lillä v. 2001. /44/ 
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 Uusiutuvat  Maakaasu  Öljy  Ruskohiili  Kivihiili  

 
Kuva 14. Puolan primäärienergian kokonaiskulutuksen jakauma energialähteittäin v. 2002. /44/ 

 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa käytettiin v. 2002 Puolassa n. 4,1 Mtoe, josta 

valtaosan muodosti biomassan poltto yksityisissä pientalojen lämmityskattiloissa sekä hiilen ja 

biomassan yhteispoltto suurissa alueellisissa laitoksissa. Biomassan käytöllä on myös kaikkein 

lupaavimmat näkymät Puolan kasvattaessa uusiutuvien energialähteiden käyttöä. EC Baltic 

Renewable Energy Centren, (EC BREC) ja European Renewable Energy Council:n, (EREC), 

mukaan biomassan käytön tekninen potentiaali Puolassa on tällä hetkellä n. 755 PJ eli n. 280 

MW vuodessa. Kuvassa 15 on esitetty Puolan uusiutuvien energialähteiden kulutuksen ja-

kauma energialähteittäin v. 2002. /44/ 
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 Biomassa  Vesivoima  Tuulivoima, maalämpö, muut uusiutuvat 

 
Kuva 15. Puolan uusiutuvien energialähteiden kokonaiskulutuksen jakauma energialähteittäin v. 2002. /44/ 

 

Hajautetun tuotannon järjestelmien markkinoiden odotetaan kasvavan Puolassa hyvin voimak-

kaasti seuraavien vuosien aikana. Kun vuonna 2002 hajautettu energiantuotantokapasiteetti oli 

Puolassa noin 270 MW, on sen arvioitu vuoteen 2007 mennessä kasvavan siitä yli 4-

kertaiseksi, lähes 1 200 MW:iin. Tämä tekee Puolasta varsin kiinnostavan markkina-alueen 

myös tässä työssä tarkasteltavan voimalaitoksen markkinoita ajatellen. /1/ 

  

4.5.2 Puolan sähkömarkkinat 
 

Tiedot Puolan sähkömarkkinoista, mm. tuotanto- ja kulutusluvuista, vaihtelevat jonkin verran 

tietolähteestä riippuen. Seuraavassa on käytetty Eurelectric:n v. 2004 julkaisemia tilastotietoja. 

/45/  

 

Eurelectric:n mukaan Puola on sähköenergian nettoviejä n. 7 % osuudella kokonaistuotannos-

taan. Sähkönkulutus on aina vuoteen 2001 pysynyt hyvin tasaisena, n. 120 TWh/a, mutta alka-

nut aivan viime vuosina nousta. Sähkönkulutus kasvoi vuosien 2002 – 2003 välisenä aikana 

4,3 % ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan lähitulevaisuudessakin. Sähköenergiaa käytettiin 
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Puolassa asukasta kohden noin 3 080 kWh/a, mikä on EU25 -maiden kolmanneksi alhaisin. 

Kotitalouksien osuus Puolan sähkönkulutuksesta oli vajaa neljännes. /44,45/ 

 

Sähkö tuotetaan Puolassa yli 90 prosenttisesti kivihiilellä. Vesivoiman osuus maan sähköntuo-

tannosta on noin 3 %, maakaasun ja öljyn osuudet yhteensä 0,5 % ja uusiutuvilla energialäh-

teillä tuotetun sähkön osuus vain 0,04 %. Näissä luvuissa ei ole mukana teollisuuslaitosten 

omaan käyttöönsä tuottaman sähkön osuutta, jonka on ollut vajaa 6 % kokonaissähköntuotan-

nosta. Jos teollisuuslaitosten tuottama omakäyttösähkö otetaan huomioon, on arvioitu, että 

Puola tuottaa sähköstään jopa 98 % fossiilisilla polttoaineilla. /44/ 

 

Sähkön hintojen täydellinen vapauttaminen markkinamekanismien varaan on osoittautunut 

Puolassa poliittisesti hankalaksi. Energiamarkkinaviranomaisen halutaan pitävän edelleen 

energian hinnat valtion ohjauksessa. Sähköntuottajille maksettavat tariffit muotoutuvat säh-

köntuottajien ja URE:n välisissä neuvotteluissa. Puolan sähköverkkoon tuotetusta sähköstä n. 

70 % myydään tällä hetkellä pitkillä vähintään vuoden mittaisilla sopimuksilla. Maan ener-

giamarkkinaviranomaisen lähitavoitteena on päästä markkinaehtoisiin lyhyisiin sopimuksiin ja 

myöhemmin täysin vapaaseen markkinahinnoitteluun. Sähkö maksoi v. 2002 teollisuudelle 

keskimäärin 4,1 c/kWh ja kotitalouksille 7,0 c/kWh. EU15 -maiden vastaavat keskiarvot olivat 

samana vuonna 4,5 c/kWh ja 7,4 c/kWh. /46/ 

 

Laki kolmansien osapuolten verkkoon pääsystä astui voimaan joulukuussa 1997. Lain mukaan 

yli 5 MWe sähköntuottajilta vaaditaan Puolan energiamarkkinaviranomaisen, URE:n myöntä-

mä lisenssi. Vuoden 2004 aikana luvatun energialain uudistamisen odotetaan tuovan uusille 

sähkön ja lämmöntuottajille kaivattuja tarkennuksia mm. verkkoon liittymiskäytäntöjen toteut-

tamiseen. /44, 46/ 
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4.5.3 Kaukolämpömarkkinat Puolassa 
 
Kaikesta Puolassa käytetystä energiasta lämmöntuotanto muodostaa noin 50 %. Kaukolämpö-

järjestelmien kokonaiskapasiteetti on noin 46 000 MW ja Puolan kaukolämpöverkon pituus yli 

17 000 km. /46/ 

 

Puolan energialaki sallii uusien lämmöntuottajien verkkoon liittymisen, mutta kaikilta yli        

1 MWth kaukolämmöntuottajilta vaaditaan URE:n lisenssi. Asiakkailta perittävistä tariffeista 

päättävät  lämmöntuottajat ja URE yhteisillä neuvotteluilla. Kaukolämmön hinta vaihteli 

URE:n julkaisemien tilastojen mukaan vuonna 2003, alueesta ja kuluttajatyypistä riippuen 

17,5 - 25,7 €/MWh välillä. /46/  

 

4.5.4 Lainsäädännölliset ohjaus- ja tukimuodot Puolassa 

 

Uusiutuville energialähteille kohdistettavat tukitoimet ovat Puolassa paljolti vielä suunnitel-

matasolla ja useat niistä astunevat voimaan vasta lähitulevaisuudessa, mutta seuraavassa tär-

keimpiä käyttöönotettuja säädöksiä /45/.   

 

• Sähköntuottajille on asetettu vuosittain kasvava uusiutuvilla energialähteillä tuotetun säh-

kön tuotantovelvoite. Vuoden 2004 velvoite on 2,85 %, v. 2005: 3,1 % ja velvoite kasvaa 

niin, että se on  v. 2010: 7,5 % tuotetusta sähköenergiasta. Biomassan ja hiilen yhteispol-

tossa biomassan osuus hyväksytään vielä tällä hetkellä uusiutuvan energian käytön lasken-

taan.  

• Uusiutuvilla tuotettu sähkö on ollut vapaa 0,02 €/kWh sähköverosta vuodesta 2002 lähtien. 

• Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön takuuhintajärjestelmä. Takuuhinnat määritel-

lään energiantuottajien ja julkishallinnon edustajien välisissä neuvotteluissa. Takuuhinta 

biomassalla tuotetulle sähkölle oli Puolan energiamarkkinaviranomaisen mukaan vuonna 

2002 keskimäärin 33,6 €/MWh. 
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4.5.5 Potentiaaliset asiakasryhmät Puolassa 
 

Puolan tärkeimmät valmistusteollisuuden alat ovat elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja 

ajoneuvoteollisuus. /31/  

 

Elintarvike- ja kemianteollisuus 

Vaikka kiinteää biopolttoainetta käyttäville pienille CHP -laitoksille lieneekin löydettävissä 

potentiaalisia asiakkaita myös elintarvike- ja kemianteollisuuden joukosta, eivät kyseiset teol-

lisuudenalat muodostane tärkeintä asiakasryhmää Puolassa mm. puuttuvan oman polttoaine-

tuotannon, runsaasti tarjolla olevan halvan fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian ja pää-

omaresurssien niukkuuden vuoksi.  

 

Sahat ja vaneritehtaat 

Puolaa pidetään tällä hetkellä eräänä Euroopan nopeimmin kehittyvänä sahatavaran tuottaja-

maana. Puola tuotti vuonna 2001 valmista sahatavaraa yli 3 milj. m3 ja maan sahatavaratuo-

tannon on arvioitu kasvavan jatkossa yli 15 % vuodessa. Sahat näyttäisivät siten olevan varsin 

potentiaalinen asiakasryhmä Puolassa. Vanerin tuotanto oli Puolassa sen sijaan huomattavasti 

vähäisempää, v. 2001 noin 0,3 milj. m3, joten vaneritehtaat eivät muodosta yhtä suurta asia-

kaspotentiaalia tarkasteltavalle voimalaitokselle kuin sahat. /37/ 

 

Kaukolämpö ja sähkö 

Puolan julkinen sektori muodostanee kaikkein potentiaalisimman asiakaskunnan kiinteistöjen 

lämmitykseen ja sähköenergian tarpeisiin hankittavien laitosten markkinoilla. Viime vuosina 

kiinnostus alueelliseen energiantuotantoon on kasvanut eri puolilla Puolaa. Monissa maakun-

nissa pyritään siihen, että sairaaloiden, koulujen, virastojen ym. julkisten laitosten energiantar-

ve voitaisiin tyydyttää paikallisesti esimerkiksi hajautetulla CHP -tuotannolla. Puolassa julki-

sen sektorin odotetaan muutoinkin toimivan tiennäyttäjänä hajautetun yhteistuotannon käyt-

töönotossa. /1/ 
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Maatilat 

Puolassa on runsaasti maatiloja, mutta ne ovat valtaosaltaan huonokuntoisia ja tuotantoteknii-

kaltaan vanhanaikaisia. Onkin oletettavissa, että työssä käsiteltävään voimalaitosinvestointiin 

pystyvien maatilojen määrä on niin vähäinen, että maatilat eivät muodosta ainakaan lyhyellä 

aikavälillä potentiaalista asiakasryhmää. 

 

4.5.6 Kilpailutilanne Puolassa 
 
Kiinteitä biopolttoaineita käyttävän hajautetun tuotannon pieniä järjestelmiä ei Puolaan ole 

juurikaan toimitettu. CHP -laitoksille järjestelmiä toimittavat tällä hetkellä ainakin Tuma Tur-

bomach, Koehler&Ziegler / GE, PZL Wola, Caterpillar, Cummins, MAN B&W Diesel ja 

Wärtsilä. /1/ 

 

Pahimpina tarkasteltavan voimalaitoksen markkinamahdollisuuksien rajoittajina voitaneen pi-

tää Puolan alhaista sähkön ja muun energian hintatasoa, yritysten huonoja investointiresursseja 

sekä niukkaa valtiovallan taholta saatavaa uusiutuvan energian tukea.   

 

4.5.7 Johtopäätökset Puolan energiamarkkinatilanteesta  
 

Markkinat pienten kiinteitä biopolttoaineita käyttävien CHP -laitosten osalla ovat Puolassa 

vielä varsin kehittymättömät. Suurimpina syinä tähän ovat Puolan energiamarkkinoiden pai-

nottuminen keskitettyihin suurlaitoksiin sekä monia yrityksiä vaivaava varojen puute. Koska 

monet Puolalaiset suuryrityksetkin kärsivät käteisvarjojen niukkuudesta, investointia edeltää 

usein pitkä harkinta ja varmistautuminen siitä, että investointi alkaa tuottaa voittoa riittävän 

lyhyellä ajalla. /31/ 

 

Puolassa saatavilla oleva halpa energia on eräs tarkasteltavan voimalaitoksen markkinapoten-

tiaalia heikentävistä tekijöistä. Puolan hallitus ei ole mm. poliittisista ja sosiaalisista syistä vie-

lä vapauttanut sähkön ja maakaasun hintoja vapaalle kilpailulle. Nähtäväksi jää, avautuvatko 

Puolan energiamarkkinat täydellisesti vuoden 2006 alusta, kuten on suunniteltu. 
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Hajautettua tuotantoa tullaan kuitenkin Puolassa tarvitsemaan tulevina vuosina, jotta vuosittai-

nen 400 – 500 MW lisäkapasiteetin tarve voitaisiin tyydyttää. Markkinatilanteeseen vaikuttaa 

lisäksi se, että Puolan voimalaitoksista 48 % on iältään 10 - 25 vuotta ja yli 25 vuotta vanhojen 

energiantuotantolaitosten osuus on peräti 44 %. /1/    

 

4.6 Tanska 
 

4.6.1 Yleiskatsaus Tanskan energiamarkkinoihin 
 

Toukokuussa 2003 antamassaan energiapoliittisessa selonteossa Tanskan kauppa- ja teolli-

suusministeriö asettaa maan energiapolitiikan tavoitteiksi avoimet, kansainväliset, liberalisoi-

dut, kustannustehokkaasti johdetut ja ympäristöarvot huomioonottavat energiamarkkinat. /47/  

 

Tanskassa energiapoliittisia ratkaisuja on perinteisesti tehty hallituksen, pääpuolueiden ja 

energiasektorin tärkeimpien toimijoiden välisillä sopimuksilla. Viime vuosina tehtyjä sopi-

muksia ovat olleet kansallinen energiapoliittisen sopimus 9.5.2003, joka käsittelee energia-

markkinoiden vapautumisen mukanaan tuomia kysymyksiä sekä 29.3.2004 solmittu ns. uusi 

energiapoliittinen sopimus, jossa sovitaan mm. Tanskan sähköverkon siirtymisestä kokonaan 

valtion hallintaan sekä uusiutuvien energialähteiden ja hajautetun energiantuotannon tukijär-

jestelmien muutoksista 1.1.2005 alkaen. /48/      

 

Näissä viimeisimmissä sopimuksissa on monia aiemmin voimassa olleita ohjaus- ja tukimuo-

toja lakkautettu tai ne tullaan myöhemmin lakkauttamaan. Lakkautusten kohteiksi joutuvat 

mm. suorat tuuli- ja biomassavoimalaitosten rakentamiseen kohdennetut investointituet sekä 

biomassalla ja tuulienergialla tuotetun sähkön takuuhinnat. /47/  

 

Tulevaisuudessa Tanskan sähköverkosta ja siinä tapahtuvasta siirtotoiminnasta vastaa valtion 

omistama EnergiNet Danmark. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää Tanskan varsin monimut-

kaista sähkönsiirtotoimintaa, taata sen luotettavuus sekä antaa avoimet ja yhtäläiset mahdolli-
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suudet kaikkien toimijoiden verkkoon pääsylle.  Energiapoliittisten sopimusten yhdeksi pääta-

voitteeksi hallitus on asettanut maan koko energiasektorin selkeyttämisen niin, että energia 

tuotettaisiin siellä missä se kulloisenakin aikana on yhteiskunnan kannalta edullisinta. /47/ 

 

Uuden markkinasuuntautuneen energiapolitiikan tärkeimpänä ohjauskeinona Tanskan hallitus 

pitää päätöstä siirtyä vihreän sähkön sertifikaattijärjestelmään, missä jokaisen kuluttajan on 

ostettava uusiutuvilla tuotettua sähköä tietty osuus kokonaiskulutuksestaan tai hankittava vas-

taava määrä vihreitä sertifikaatteja markkinoilta. Siirtymisajankohdaksi asetettiin 1.1.2003, 

mutta järjestelmää ei vielä saatettu voimaan, koska halutaan seurata sekä eurooppalaisen että 

kansainvälisten vastaavien järjestelmien käynnistymistä. /48/  

 

Kioton sopimukseen liittyvässä Euroopan taakanjakosopimuksessa Tanska sai velvoitteen 

alentaa kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasosta 21 %:lla vuoteen 2012 mennessä. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa panostusta uusiutuvaa energiaa käyttävään tekno-

logiaan, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen. Vaikka Tanskassa tuulienergialla on uusiu-

tuvan energian lähteenä merkittävä asema, edellyttänee Kioton tavoitteeseen pääsy edelleen 

myös bioenergialla tuotetun energian tukitoimia.  

 

Uusiutuvilla tuotetun energian tukijärjestelmä on Tanskassa juuri nyt siirtymävaiheessa. Osa 

entisistä tuista on lakkautettu, osa edelleen voimassa ja uuteen järjestelmään siirtymistä odote-

taan. Siirtymisajankohdaksi on asetettu suurille laitoksille 1.1.2005. Alle 10 MWe laitoksille 

myönnetään 2 vuoden siirtymäaika ja alle 5 MWe laitokset saavat sopimuksen mukaan 

”enemmän joustavuutta”. Oletettavaa kuitenkin on, että Tanska siirtyy lähivuosina asteittain 

yksinkertaistettuun tukijärjestelmään, jossa tärkeimpänä tuki- ja ohjauskeinona on vihreän 

sähkön sertifikaattijärjestelmä. /47/   

 

Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana primäärienergian kokonaiskulutus Tanskassa on 

pysynyt pieniä vaihteluita lukuun ottamatta koko ajan lähes samassa n. 20 Mtoe/a tasossa. 

Tanskan omasta tuotannosta saatavalla öljyllä ja maakaasulla tuotetaan yli puolet maan pri-

määrienergian tarpeesta. Yli 20 % maassa kulutettavasta energiasta Tanska tuottaa tuontikivi-

hiilellä. Laajamittaisesta tuontihiilen käytöstä huolimatta Tanska on ollut energiaomavarainen 
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vuodesta 1997 lähtien. Öljyllä, maakaasulla ja uusiutuvilla tapahtuva energiantuotanto ylittä-

vät 37 %:lla maan oman tarpeen, joten Tanska on primäärienergian nettoviejä. /25/  

 

Tanska päätti luopua ydinenergian käytöstä v. 1983 ja on pyrkinyt tasaisesti kasvattamaan uu-

siutuvilla tuotetun energian osuutta. Uusiutuvien energialähteiden osuus onkin kasvanut vii-

meisten 30 vuoden aikana lähes 10 -kertaiseksi.   

 

Kuvassa 16 Tanskan primäärienergian kulutuksen kehitys vuosina 1971 - 2001 sekä jakautu-

minen eri energialähteiden välille v. 2001. /26/ 

 

% %

%

 

Uusiutuvat,  Maakaasu,  Öljy, Kivihiili  

 
Kuva 16. Tanskan primäärienergian kokonaiskulutuksen kehitys vuosina 
täin v. 2001. /26/ 
 

Tanskassa on kaksi uusiutuvan energian päälähdettä: biom

muodostaa lähes 80 % Tanskan uusiutuvan energian kokonais

1,75 Mtoe. Tuulivoimalla, jota Tanskassa on käytössä n. 2,6 M

n. 0,5 Mtoe. Kuvassa 17 on uusiutuvien energialähteiden ko

vuosina 1971 – 2001. /26/  
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 Aurinko- ja tuulienergia,  Poltettavat uusiutuvat  
 

Kuva 17. Uusiutuvien energialähteiden kokonaiskäyttö Tanskassa vuosina 1970 – 2001. /25/  

 

Valtaosa kiinteistä biopolttoaineista käytetään lämpöenergian tuotantoon ja uusiutuvilla tapah-

tuvasta sähköntuotannosta tuotetaan lähes 67 % tuulivoimalla. Kiinteillä biopolttoaineilla tuo-

tetaan siten vain alle 10 % kaikesta uusiutuvilla tuotetusta sähköenergiasta. /26/   

 

 

Seuraavalla sivulla, kuvassa 18 on esitetty Tanskassa v. 2001 käytössä ollut kiinteitä biopolt-

toaineita käyttävä sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteetti sekä sähkö- ja lämpöenergian tuo-

tannon kehitys vv. 1990 - 2001. /26/    
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Kapasiteetti (MW) Tuotanto (GWh) Kapasiteetti (MW) Tuotanto (TJ) 

 

SÄHKÖ LÄMPÖ

 Asennettu tuotantokapasiteetti,  Tuotanto 

 
Kuva 18. Tanskan sähkön ja lämmöntuotantoon asennettu kiinteitä biopolttoaineita käyttävä tuotantokapasiteetti 
ja vastaava kokonaistuotanto vuosina 1990 - 2001. /26/ 
 

Hajautetun energiantuotannon järjestelmiä arvioidaan Tanskaan rakennettavan vuoden 2007 

loppuun mennessä lisää noin 200 MW. Suurimman osan kapasiteetista arvioidaan olevan yh-

distetyn sähkön ja lämmöntuotantolaitoksia, jotka tullaan liittämään asuntojen tai julkisten ra-

kennusten lämmittämiseen tarkoitettuun kaukolämpöverkkoon. /1/   

 

4.6.2 Tanskan sähkömarkkinat 
 
Vuonna 2003 Tanskan sähköenergian tuotanto oli yhteensä lähes 46 TWh ja kotimainen koko-

naiskulutus vastaavaan aikaan vain vähän yli 35 TWh. Vaikka sähkön vienti onkin ollut Tans-

kalle mahdollista vuodesta 2001 lähtien, joutuu se myös tuomaan sähköä silloin, kun tuu-

lienergian saatavuus on alhainen ja sähkön kulutus suuri. Vuotuinen sähkönkulutus, n. 7 000 

kWh/asukas, jakaantuu tasan kolmen suurimman käyttäjäryhmän kesken. Kotitaloudet, teolli-

suus sekä palvelu- ja julkinen sektori kuluttavat kukin noin kolmanneksen maassa käytetystä 

sähköenergiasta. Teollisuuden sähkönkulutus on Tanskassa moniin muihin teollisuusmaihin 

verrattuna poikkeuksellisen alhaista, koska maasta puuttuu energiaintensiivinen teollisuus. /49/  
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Tanskassa sähkö maksoi keskisuurille yrityksille v. 2003 keskimäärin 6,8 c/kWh. Vain kuu-

dessa EU25 -maassa vastaava teollisuussähkö oli kalliimpaa, kuin Tanskassa. Kotitaloudet 

maksoivat sähköstään samaan aikaan keskimäärin 22,5 c/kWh, mikä oli koko EU-alueen kor-

kein hinta. /21/ 

 

Sähkömarkkinoiden uudistamisesta sovittiin 3.3.1999 tehdyllä puolueiden ja tärkeimpien 

energiasektorin toimijoiden välisellä sopimuksella sekä uudessa Sähkölaissa 275 / 2.6.1999, 

jossa mm. päätettiin Tanskan siirtymisestä vihreän sähkön sertifikaattijärjestelmään. Tavoit-

teeksi asetettiin, että järjestelmällä korvattaisiin asteittain kaikki aiemmat uusiutuvilla energia-

lähteillä tuotetun sähkön tuet alkaen v. 2003 alusta, mutta vihreän sähkön sertifikaattijärjes-

telmää ei vieläkään (v. 2004) ole otettu käyttöön. /47,48,49/  

 

Energiasopimuksessa 29.3.2004 sovittiin lisäksi, että kivihiilen käyttäminen on kielletty pelk-

kään sähköntuotantoon tarkoitetuissa laitoksissa. 

 

4.6.3 Kaukolämpömarkkinat Tanskassa 
 

Kaukolämmitystä voidaan pitää Tanskan energiamarkkinoiden tukijalkana, sillä vuonna 2002 

kaikesta Tanskassa lämmitettävästä lattiapinta-alasta lämmitettiin kaukolämmöllä noin 60 %. 

Kaukolämpöverkkoon oli liitetty yli 1,5 miljoonaa yksityisasuntoa. /50/   

 

Tanskan kaukolämmöstä 74 % tuotetaan kivihiiltä tai öljyä käyttävissä suurissa CHP -

laitoksissa, jätteenpolttolaitokset tuottavat kaukolämmöstä 12 % ja biomassaa käyttävät laitok-

set 6 %. Kaukolämpö maksoi v. 2001 Tanskassa keskimäärin 51,24 €/MWh ilman 25 % ar-

vonlisäveroa sekä ei teollisten käyttäjien hiiliveroa. /30,50/ 
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4.6.4 Lainsäädännölliset ohjaus- ja tukimuodot Tanskassa  

 

Tanskan hallitus aikoo aivan lähiaikoina julkaista 29.3.2004 solmittuun energiasopimukseen 

liittyviä käytännön säädöksiä, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2005. Seuraavassa on koot-

tu muutamia Tanskan Energiamarkkinaviraston antamia tämän hetkisiä tietoja tulevista muu-

toksista. /47,48,49/   

 

• Aiempi takuuhintajärjestelmä ja hajautetulla tuotetun sähkön ostopakko poistuvat 1.1.2005  

• Uudessa takuuhintajärjestelmässä valtio sitoutuu ostamaan 40 % paikallisten CHP -

laitosten ja tuulivoimaloiden sähköstä takuuhintaan, mutta loput tuotannosta on myytävä 

markkinahintaan tai oltava tuottamatta. Takuuhinta lasketaan sen hetkisistä markkinahin-

noista ja on samansuuruinen, kuin vanhassa järjestelmässä.  

• Asiakkaat voivat ostaa kaiken sähkönsä vapaasti avoimilta markkinoilta (tulevaisuudessa 

vihreän sähkön ostovelvoitteensa huomioiden).  

• Nykyisten CHP -laitosten tuet tullaan muotoilemaan uudelleen. Jatkossa tuet riippuvat 

sähkön markkinahinnoista. Tuen suuruus lasketaan yksilöllisesti kullekin tuotantolaitoksel-

le sen aiempiin tuotantotietoihin perustuen, kuukausittaisina keskiarvoina, tunneittain mää-

räytyvän Spot -hinnan perusteella. Tuki alkaa aleta sähkön hinnan noustessa yli 11 äy-

riä/kWh (1,5 c/kWh) ja loppuu kokonaan hinnan noustua yli 34 äyriä/kWh (4,5 c/kWh). 

Tukea voi saada 20 vuotta laitoksen käynnistymispäivästä ja tukijärjestelmän taataan ole-

van käytössä vähintään 15 vuotta 1.1.2004 alkaen. Tuen suuruutta ei ole vielä määritetty, 

sillä järjestelmä on tarkoitus käynnistää vuoden 2005 alussa. Järjestelmän toimivuutta tar-

kastellaan 5 vuoden kuluttua sen käyttöönotosta, jolloin myös muutosten tekeminen on 

mahdollista. Hallitus edellyttää, että lämpöenergian hinnat eivät nouse uuteen tukijärjes-

telmään siirryttäessä.  

• Uusien, pienimuotoisen hajautetun CHP -laitoksien rakentamista ja niillä tapahtuvaa tuo-

tantoa koskevat säädökset eivät ole vielä tiedossa, mutta niihin luvataan runsas jousto. (Al-

le 10 MW laitoksille 2 vuoden siirtymäaika ja alle 5 MW laitoksille myönnetään ”enem-

män joustoja”.) Hallituksen tavoitteena kuitenkin on, että uutta hajautettua uusiutuvilla 

energialähteillä toimivaa CHP -tuotantoa rakennetaan lisää. 
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• Uuden energiasopimuksen (29.3.2004) mukaan maakaasukäyttöiset hajautetun CHP:n -

laitokset eivät saa enää vaihtaa käyttämäänsä polttoainetta verollisesta (esim. maakaasu) 

verottomaan (esim. biomassa) alhaisten lämmönkulutusjaksojen aikana. Tällä säädöksellä 

on tarkoitus kasvattaa sähköenergian osuutta CHP- laitosten tuotannossa. Säädös astuu 

voimaan 1.1.2005.  

  

4.6.5 Potentiaaliset asiakasryhmät Tanskassa 

 
Tanskan tärkeimpiä teollisuudenaloja ovat elintarvike-, kemian- koneenrakennus-, elektro-

niikka-, metalli- sekä paperi- ja graafinen teollisuus. Metsän osuus maan kokonaispinta-alasta 

on vain noin 10 %, joten metsäteollisuutta on maassa vähän. /31/ 

 

Teollisuuslaitokset 

Tanskan teollisuus perustuu muita EU-maita voimakkaammin kapea-alaisille sektoreille eri-

koistuneisiin PK -yrityksiin. Maan yrityksistä yli 80 % työllistää alle 20 henkilöä. Näiden yri-

tysten joukosta potentiaalisten asiakkaiden löytäminen on melko epätodennäköistä. Tanskassa 

on kuitenkin 915 yritystä, jotka työllistävät yli 100 henkilöä, joten tarkasteltavalle voimalai-

tokselle on varmasti löydettävissä potentiaalisia asiakkaita myös teollisuussektorilta. Erityisen 

kiinnostava ryhmä ovat esimerkiksi huonekalu- ja elintarviketeollisuuden yritykset. /31/ 

  

Kaukolämpö ja sähkö 

Tanskassa asuntojen lämmitys perustuu suurelta osin kaukolämmön käyttöön. Kaukolämmön 

osuus maan lämmöntuotannosta kasvaa edelleen. Tanskan lainsäädäntö on vahvasti tukenut 

myös yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa ja tukien odotetaan edelleen jatkuvan 1.1.2005 

tapahtuvasta tukijärjestelmän uudistamisesta huolimatta. Kaukolämpötuotannon yhteydessä 

tapahtuvan sähkön tuotannon kannattavuus tullee jatkossa riippumaan hyvin suurelta osin mm. 

pohjoismaisen pörssisähkön hinnasta, koska Tanska siirtyy nykyisestä takuuhintajärjestelmäs-

tä uuteen markkinapainotteisempaan hinnoitteluun.  
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Potentiaalisia tarkasteltavan voimalaitoksen asiakkaita Tanskassa, kuten muissakin selvityk-

seen valituissa maissa, lienevät kunnalliset ja alueelliset energiayhtiöt, hotellit, sairaalat, va-

paa-aikakeskukset sekä muut paljon lämpö- ja sähköenergiaa tarvitsevat käyttäjäryhmät.  

 
Maatilat 

Tanskassa maatilat ovat merkittävin biomassan tuottaja. Maassa on käytössä useita peltojät-

teen, lähinnä oljen polttoon rakennettuja lämpölaitoksia. Tanskan maatiloilla voisi olla kiin-

nostusta myös yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon, jos investointikustannuksiltaan al-

haisia ja tekniikaltaan oljelle sopivia CHP -laitoksia olisi markkinoilla. Tanskan maatilojen 

keskikoko on tosin melko pieni, vain n. 40 ha, joten maatilojen käyttöön sopivien voimalaitos-

ten koko olisi useimmissa tapauksissa huomattavasti tässä työssä tarkasteltavaa pienempi. /31/  

 

4.6.6 Kilpailutilanne Tanskassa 
 
Tanskassa on vahvaa osaamista varsinkin tuuli- ja bioenergiajärjestelmien alalla. Biomassalai-

toksia valmistavat mm. Babcock & Wilcox Vølund sekä Maskinfabrikken REKA. CHP -

laitoksia ja niiden komponentteja valmistavat esimerkiksi Danstoker sekä Burmeister & Wain. 

Paikalliset yritykset ovat saavuttaneet Tanskan voimalaitosmarkkinoilla vankan aseman ja asi-

akkaidensa luottamuksen, mutta monet niistä solmivat mielellään myös kumppanuussopimuk-

sia ulkomaisten yritysten kanssa auttaakseen partneriaan selviytymään maan byrokratiasta ja 

luomaan asiakaskontakteja. Kumppanuussopimusten myötä yritykset toivovat saavansa mm. 

uutta tietotaitoa tuojayritykseltä.  /1,31/  

 

4.6.7 Johtopäätökset Tanskan energiamarkkinatilanteesta 

 
Erittäin runsas kivihiilen käyttö Tanskan sähköntuotannossa ja sen myötä asetetut uusiutuvilla 

energialähteillä tuotetun sähkön lisäämistavoitteet tulevat kasvattamaan myös biomassaa käyt-

tävän CHP -tuotannon osuutta maan energiantuotannossa. Vaikka suuri osa yhteistuotannossa 

käytettävästä kivihiilestä tultaneen tulevaisuudessa korvaamaan maakaasulla, on Tanska osoit-

tanut suurta kiinnostusta myös kiinteiden biopolttoaineiden, kuten pellettien ja oljen käyttöön 
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energiantuotannossa. Vuoden 2005 alusta voimaan astuvan uuden tukijärjestelmän sisällöstä 

riippuu paljolti, kuinka houkuttelevaksi pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien CHP -

laitosten rakentaminen Tanskassa osoittautuu.   

 

 

 

 

 

5 PIENTEN KIINTEÄÄ BIOPOLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN CHP -LAITOSTEN 
HANKINTAPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TEHDYN SELVITYKSEN 
VALOSSA 

 

5.1 Hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät maittain 
 
Taulukoihin 4 - 9 on koottu maittain tärkeimpiä selvityksessä esiin tulleita pienten CHP -

laitosten hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä.  
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5.1.1 Alankomaat 

Taulukko 4. Tärkeimmät biopolttoainevoimalaitoksen hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät Alankomaissa. 
  

+/- Hankintapäätökseen vaikuttava tekijä 

 

Huomautuksia 

+ Sähkömarkkinat täydellisesti vapaat kilpailulle 
 

 

+ Pienten biomassalaitosten tuottamalle sähkölle makse-
taan takuuhintaa, 6,8 c/kWh 

Tuotannossa tapahtuvista 
muutoksista on pystyttävä il-
moittamaan vähintään 2h etu-
käteen. 

+ Energiainvestointien verovähennysjärjestelmän kautta 
on mahdollista saada 19 % investointituki 

Vaatii verotettavaa tuloa 

+ Yli 10 000 kWh/a vihreän sähkön käyttäjät on vapautet-
tu 6,8 c/kWh sähköverosta 

Alle 10 000 kWh/a käyttäjien 
sähkövero on alennettu 3,57 
c/kWh:iin 

+ Vihreän rahaston myöntämät lainat 
 

Korko alle reaalitason 

+ Vihreällä sähköllä kasvava kysyntä ja hyvä imago Vihreän sähkön voimakas 
tuonti 

+ Sähkönkulutus kasvaa noin 3 % vuodessa 
 

 

+ Korkeat sähkön ja kaukolämmön markkinahinnat 
 

Sähkö: 7,5 -17,3 c/kWh 
Kaukolämpö: 63,61 €/MWh 

+ Alle 10MWe -laitokset on vapautettu sähkön siirron 
kiinteästä maksusta 

 

- Ei omaa kiinteän biopolttoaineen tuotantoa 
 

 

- Maakaasun vahva asema ja sen saamat tuet  
 

 

- Hankalaksi koetut standardit sähköntuottajan verkkoon 
liittymiselle 

 

- Moni kansalainen ymmärtää biomassan polton olevan 
haitallista ympäristölle 
 

 

 Hakkeen verollinen keskihinta suurkuluttajalle  
 

23 €/MWh    

 Maakaasun verollinen keskihinta  
 

44 €/MWh    
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5.1.2 Iso-Britannia 

Taulukko 5. Tärkeimmät biopolttoainevoimalaitoksen  hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät Iso-Britanniassa. 
 

+/- 

 

Hankintapäätökseen vaikuttava tekijä Huomautuksia 

+ Sähkömarkkinat täydellisesti vapaat kilpailulle 
 

 

+ Uusiutuvilla tuotetun sähkön tuotantovelvoite 
 

v. 2002: 3 %, v. 2010: 10 % 

+ Bioenergian pääomatukijärjestelmä 
 

Hankekohtaisesti anottava 

+ Biopolttoaineiden alv. alennettu 5 %:iin 
 

 

+ Sahateollisuus tuottaa polttokelpoista sivutuotetta suh-
teellisen paljon 

 

+ Oman maan teollisuus ja tietotaito biovoimalateknolo-
gian osalla matalammalla tasolla, kuin Euroopan kilpai-
lijamaissa  

Ulkomaisille yrityksille mark-
kinoita 

+ Suuri markkina-alue  
 

+ Omien energialähteiden ehtyminen huolenaiheena  
 

 

- Halpa sähkö ja lämpö Sähkö: 4,1 – 9,4 c/kWh 
Lämpö: 30 €/MWh (arvio) 

- Kaukolämmön käyttö asuntojen lämmityksessä ja teolli-
suuden kaukolämpönä vähäistä 

 

- Ei vielä totuttu kiinteän biopolttoaineen käyttöön 
 

 

- Kiinteän biopolttoaineen markkinat kaipaavat kehitty-
mistä 

 

- Suuri osa rakennettavista kiinteän biopolttoaineen kapa-
siteetista tullee olemaan suurlaitoksia 

 

  
 

 

 Hakkeen verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

6 €/MWh         

 Maakaasun verollinen keskihinta  
 

22 €/MWh       
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5.1.3 Italia 

Taulukko 6. Tärkeimmät biopolttoainevoimalaitoksen  hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät Italiassa. 
 

+/- 

 

Hankintapäätökseen vaikuttava tekijä Huomautuksia 

+ Erittäin korkea sähkön hinta Teollisuus: 11,3 c/kWh 
Kotitaloudet: 19,5 c/kWh 

+ ENEL:in on ostettava kolmansien osapuolten tuottama 
sähkö takuuhintaan  

Takuuhinta biomassalla tuote-
tulle sähkölle: 0,17€/kWh  

+ Suuri markkina-alue Esim. huonekaluteollisuuden 
yrityksiä yli 38 000, joiden 
liikevaihto 23 mrd. €/a 

+ Pienet ja keskisuuret yritykset muodostaneet ostoyh-
teenliittymiä pystyäkseen kilpailuttamaan sähkönsä 

Voimalaitoshankinta  energia-
yhteenliittymän puitteissa 

+ Uusiutuvilla tuotetun sähkön tuotantovelvoite 
 

Kasvaa vuosittain 0,35 % 

+ PROBIO -ohjelman kautta saatavissa investointi- ym. 
tukea fossiilisten polttoaineiden käytön vaihtamiseen 
biopolttoaineilla tapahtuvaksi   

Tuet hankekohtaisia, mahdol-
lista saada jopa 40 % inves-
tointituki 

+ Hiilivero 
 

 

+ Lämmön tarve varsinkin eteläosissa vähäistä Pohjois-Italiassa lämmön tar-
ve suurempi. Lisäksi vau-
raampi alue, kuin etelä 

+ Teollisuus merkittävä lämmön ja sähkön tarvitsija  

- Sähkömarkkinat eivät vielä avoimet kotitalouksille Vain yli 0,1 GWh/a asiakkaat 
voivat kilpailuttaa sähköntoi-
mittajansa 

- Kiinteän biopolttoaineen markkinat ja logistiikka kai-
paavat kehittämistä 

 

  
 

 

 Hakkeen verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

14 €/MWh           

 Maakaasun verollinen keskihinta 
 

N/A (arvio: 45 €/MWh)          
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5.1.4 Itävalta 

Taulukko 7. Tärkeimmät biopolttoainevoimalaitoksen  hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät Itävallassa. 
 

+/- 

 

Hankintapäätökseen vaikuttava tekijä Huomautuksia 

+ Sähkömarkkinat täydellisesti vapaat kilpailulle  

+ Uusiutuvilla tuotetulle sähkölle maksetaan takuuhintaa Hakkeella tuotetun sähkön ta-
kuuhinta 10,2 -16 c/kWh   

+ Jakeluoperaattoreilla vuosittain kasvava uusiutuvilla 
tuotetun sähkön toimitusvelvollisuus 

v. 2005: 3% v. 2007:4% 

+ Korkea sähkön ja kaukolämmön hinta sekä kireä ener-
giaverotus 

Teollisuussähkö: 9,1 c/kWh 
Kotitaloussähkö:18,3c/kWh 
Kaukolämpö: 45.2 - 82,9 
€/MWh 

+ Useissa osissa maata aluehallinnot suosivat biomassan 
käyttöä  
 

 

+ Biopolttoainelaitoksille investointituki 10 – 30 % Tuki kaikille sama koosta 
riippumatta 

+ Kommunalkredit -järjestelmä voi anomuksesta myöntää 
30 % avustuksen pienissä kaukolämpöverkoissa toimi-
ville biomassalaitoksille 

Tuki myönnetään vain uusiu-
tuvaa energiaa tuottaville yri-
tyksille ja yhteisöille 

+ Kehittynyt biomassan tuotanto- ja käsittelyinfrastruk-
tuuri 

 

+ Erittäin paljon sahoja, jotka tuottavat runsaasti myytä-
väksi kelpaamatonta puunkuorta 

Sahojen määrä yli 1500, tuot-
tavat kuorta n. 1,8 milj. k-m3/a

+ Sähkönkulutus kasvaa n. 3 % vuodessa 
 

 

+ Kaukolämmöllä merkittävä asema kautta maan Yhdistettyä sähkön- ja läm-
möntuotantoa ei kehitetty sa-
massa tahdissa  

- Omassa maassa kilpailukykyinen energiantuotantojär-
jestelmien valmistusteollisuus 

Keskittynyt pääasiassa kotita-
louksien järjestelmiin 

- Markkinoiden ”sisään päin kääntyneisyyttä” 
 

 

 Hakkeen verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

17 €/MWh 

 Maakaasun verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

45 €/MWh 
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5.1.5 Puola 

Taulukko 8. Tärkeimmät biopolttoainevoimalaitoksen  hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät Puolassa. 
 

+/- 

 

Hankintapäätökseen vaikuttava tekijä Huomautuksia 

+ Merkittävät omat biomassavarat 
 

 

+ Suurisuuntaiset suunnitelmat bioenergian lisäämiseksi. 
Suunnitelmilla vahva poliittinen tuki. 

Suunnitelmien toteutuminen 
epävarmaa   

+ Uusiutuvilla tuotetulle sähkölle takuuhintajärjestelmä Biomassalla tuotetulle sähköl-
le maksetaan vähintään 33,6 
€/MWh 

+ Kioton joustomekanismien esim. Joint Implemention 
kautta mahdollista saada uusiutuvan energian projekteja 
käyntiin  

 

+ Uusiutuvalla tuotettu sähkö vapautettu sähköverosta v. 2002 vero 0,02 €/kWh 
 

+ Suotuisat sahateollisuuden kasvunäkymät. Sahatavara-
tuotanto jo nyt yli 3 milj. m3 /a  

 

- Sähkömarkkinat eivät vielä avautuneet kuluttajille Yli 1 GWh/a asiakkaat voivat 
kilpailuttaa sähkönsä 

- Pääoman puute 
 

 

- Kallis biopolttoaine sähkön hintaan verrattuna Teollisuuden sivutuote 17 
€/MWh, metsätähteet 12,2-
14,4 €/MWh 

- Halpa sähkö Teollisuus: 4,1 c/kWh 
Kotitaloudet: 7,0 c/kWh 

- Yli 1 MWth lämmöntuottajilta ja yli 5 MWe sähköntuot-
tajilta vaaditaan URE:n lisenssi  

 

  
 

 

  
 

 

 Hakkeen verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

12 – 17 €/MWh 

 Maakaasun verollinen keskihinta  
 

N/A (arvio: 35 €/MWh) 
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5.1.6 Tanska 

Taulukko 9. Tärkeimmät biopolttoainevoimalaitoksen  hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät Tanskassa. 
 

+/- 

 

Hankintapäätökseen vaikuttava tekijä Huomautuksia 

+ Sähkömarkkinat täydellisesti vapaat kilpailulle 
 

 

+ Kallis sähkö Teollisuus: 6,8 c/kWh 
Kotitaloudet: 22,5 c/kWh 

+ Kallis kaukolämpö 
 

64,05 €/MWh 

+ Kireä energiaverotus 
 

 

+ Kaikilla kuluttajilla vihreän sähkön ostovelvoite 
 

 

+ Päätös luopua kokonaan kivihiilen sähköntuotantokäy-
töstä vuoteen 2028 mennessä 

Suuri osa kivihiilestä korva-
taan maakaasulla 

+ Korkea kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoite Kioto: 21 % 
 

- Energiatukijärjestelmä muutosvaiheessa 
 

Ei varmuutta tulevien tukien 
suuruuksista 

- Alustavien kaavailujen mukaan suorista tuuli- ja bio-
energialaitosten investointituista luovutaan 1.1.2005 

Siirtymäajat yli 2 vuotta 

- Vihreän sähkön sertifikaattijärjestelmää ei vielä saatu 
käyttöön 

 

   

   

 Hakkeen verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

17 €/MWh 

 Maakaasun verollinen keskihinta suurkuluttajalle 
 

58 €/MWh 
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5.2 Vertailumenetelmä voimalaitosinvestoinnin kannattavuuden tarkastelemiseksi  
 
Voimalaitosinvestoinnin kannattavuutta arvioitiin tarkastelemalla selvityksen avulla saatujen 

tietojen valossa eri maiden ja asiakasryhmien energianhankintavaihtoehtojen kustannuksia. 

Energiantuotantovaihtoehtoina asiakkaalla on tavallisesti joko energiantuotannon ulkoistami-

nen kokonaan, uuden lämpökeskuksen rakentaminen ja ostosähkön käyttö tai sähköä ja läm-

pöä tuottavan voimalaitoksen hankkiminen. 

 

Energianhankinnan vaihtoehdot rajattiin kahteen tapaukseen, joista ensimmäisessä asiakas 

hankkii työssä tarkastellun 3,5 MWth/1 MWe, haketta käyttävän CHP -laitoksen, tuottaen sillä 

tarvitsemansa lämpö- ja sähköenergian ja toisessa vaihtoehdossa hankkii 3,5 MWth lämpölai-

toksen, jolla tuottaa tarvitsemansa lämmön, mutta ostaa sähkön markkinoilta. Lämpölaitoksek-

si oletettiin hankittavan joko hakekäyttöinen tai maakaasulämpökeskus.  

 

5.2.1 Lämpölaitoksen energianhankintakustannukset   

 

Laitoksen energianhankinnan vuosikustannukset muodostuvat yhtälön (1) mukaisesti lämmön- 

ja sähkönhankinnan kustannuksista. 

 

   ,                 (1) ∑ ∑
= =

+=
n

i

n

j
jeithkok KKK

1 1
,,

 

missä   Kkok  = energianhankinnan vuosikustannus 

  Kth,i = lämmönhankinnan osakustannus 

  Ke,j = sähkönhankinnan osakustannus 
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Lämmönhankinnan vuosikustannukset voidaan ostosähköä käyttävän asiakkaan tapauksessa 

jakaa seuraaviin erilliskustannuksiin:   

 

− investoinnin vuosittaiset pääomakustannukset, annuiteetti 

− polttoainekustannukset tai polttoaineen myyntitulojen menetys (Jos asiakkaan tuo-

tantoprosessista saadaan sivutuotepolttoainetta lämpölaitoksen tarvetta enemmän, 

oletetaan ylimääräinen polttoaine saatavan myydyksi ja myyntitulojen vähentävän 

polttoainekustannuksia) 

− lämpökeskuksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

− lämpökeskuksen käyttöhenkilökunnan palkat 

− omakäyttösähkö ja muut kustannukset 

 

Sähkönhankinnan kustannukset voidaan puolestaan jakaa sähkön siirto-, sähköenergia- sekä 

sähköveroista ja muista maksuista aiheutuviin kustannuksiin. 

 

5.2.2 Energianhankintakustannukset CHP -voimalaitoksen tapauksessa  

 

Energianhankintakustannukset muodostuvat lämpölaitoksen tavoin yhtälön (1) mukaan, mutta 

nyt voimalaitoksen tapauksessa sähkö tai ainakin osa siitä tuotetaan itse. Jos CHP -laitoksella 

tuotettu sähkö ei riitä, hankkii asiakas puuttuvan osan markkinoilta ja myy vastaavasti yli 

oman tarpeen jäävän sähkön yleiseen verkkoon.  

 

Vertailumenetelmässä ei energianhankintakustannuksia jaoteltu erikseen sähkön ja lämmön 

osalle, vaan kaikki energianhankintaan liittyvät kustannukset ja tuotot laskettiin kummassakin 

vaihtoehdossa yhteen ja niitä vertailtiin kokonaisuuksina.     

 

Voimalaitoksen investoinnin kannattavuutta verrattiin lämpökeskusvaihtoehtoon niin, että las-

kettiin CHP -laitokselle hinta eri investoinnin takaisinmaksuajoilla. Takaisinmaksuaika tar-

koittaa tässä vertailussa aikaa, jonka kuluessa suuremman voimalaitosinvestoinnin tuomat 

vuosittaiset nettosäästöt vastaavat investointien erotusta. Takaisinmaksuajan jälkeen investoin-
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ti on palautunut säästöinä takaisin ja alkaa tuottaa omistajalleen vuosikustannuksien erotuksen 

suuruista voittoa. Investointi on sitä houkuttelevampi, mitä lyhyempi takaisinmaksuaika sillä 

on.  

 

Kannattavan investoinnin rajana on yrityksissä usein pidetty 10 vuotta, mutta viimeaikoina in-

vestointien tuotto-odotukset ovat kasvaneet. Nykyisin jopa 5 vuoden takaisinmaksuaikaa voi-

daan pitää joissain tapauksissa vielä liian pitkänä. Tässä työssä kehitetty vertailumalli laskee 

voimalaitosinvestoinnin maksimisuuruuden 1-13 vuoden takaisinmaksuajoille. 

 

Investoinnin takaisinmaksuaika saadaan yhtälöstä (2). /11/ 
 

 i)(

)
S
Ii

(
T

l

+

⋅
−

−=
1ln

1ln
    ,                   (2) 

 
missä  T = takaisinmaksuaika vuosissa,  
  Il = tarvittava lisäinvestointi, 

 S = nettosäästö energianhankinnan vuosikustannuksissa ja 
  i = laskentakorko 

  

Koska tässä tapauksessa osa energianhankinnan vuosikustannuksista riippuu investoinnin suu-

ruudesta ja osa lasketaan prosenttiosuutena investoinnin kokonaissummasta, eritellään net-

tosäästö, S, yhtälön (3) avulla seuraavasti: 

 

  )( kCIRS CHP +−=        ,              (3)  
 
missä R = investoinnin suuruudesta riippumattomat, tapauskohtaiset kustannussäästöt  
 (= kaikki lämpölaitoksen energianhankintakustannukset vähennettynä CHP -

laitoksen henkilöstökustannusten, polttoainekustannusten ja omakäyttökustannus-
ten summalla) 

 
  ICHP  = CHP -laitoksen investointikustannus, tuntematon 

 C  = annuiteettitekijä (esim. C20,5 = 0,08) 

k  = käyttö- ja kunnossapitokustannusten osuus investoinnista, (esim. 3 % ) 
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Investoinnista riippumattomat, tapauskohtaiset kustannussäästöt, R, muodostuvat tässä tapauk-

sessa yhtälön (4) mukaisesti.  

 

 R = (Ki,lä+ Kk,lä + Kh,lä +Kpa,lä +Kok,lä +Kso,lä - Kpam,lä) 

 - (Kh,CHP+ Kpa,CHP+ Kok,CHP+ Kso,CHP - Ksm,CHP - Kpam,CHP),                   (4) 

 

missä 

 Ki,lä   = lämpölaitoksen investoinnin vuosikustannukset 

 Kk,lä  = lämpölaitoksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

 Kh,lä   = lämpölaitoksen henkilöstökustannukset 

 Kpa,lä  = lämpölaitoksen polttoainekustannukset  

Kok,lä  = lämpölaitoksen omakäyttökustannukset 

 Kso,lä  = sähköenergian osto 

Kpam,lä = polttoaineen myyntituotot 

 

Kh,CHP = CHP -laitoksen henkilöstökustannukset 

 Kpa,CHP = CHP -laitoksen polttoainekustannukset 

 Kok,CHP = CHP -laitoksen omakäyttökustannukset 

 Kso,CHP  = sähköenergian osto 

 Ksm,CHP = sähköenergian myynti 

 Kpam,CHP  = polttoaineen myynti 

  

CHP -laitoksen investoinnin vuosikustannukset sekä tässä tapauksessa käyttö- ja kunnossapi-

tokustannukset riippuvat investoinnin suuruudesta, joka määräytyy takaisinmaksuaikalasken-

nassa.  
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Investoinnin vuosikustannukset lasketaan annuiteettimenetelmällä yhtälöstä (5) 

 

I
i

iA n ×+−
= −)1(1

  , missä               (5) 

 

 A = tasasuuri vuosikustannus, annuiteetti  

I = investointikustannus 

 i = korkokanta 

n = tarkastelujakson pituus vuosissa 

 

Termiä ni
i

−+− )1(1
 kutsutaan annuiteettitekijäksi, joka riippuu laskentakorosta, i, sekä inves-

toinnin pitoajasta, n. Kun annuiteettitekijää, jonka laskentakorkona käytetään 5 %:a ja pitoai-

kana 20 vuotta, merkitään termillä C20,5 saadaan investoinnin vuosikustannukseksi yhtälö (6). 

  

ICA ×= 5,20 , missä C20,5 =0,08              (6) 

 

Käyttö- ja kunnossapitokustannuksina voidaan käyttää esimerkiksi arvoa 3 % investoinnista. 

Kun merkitään summaa (C20,5 + 3/100) muuttujalla c, voidaan yhtälö (2) kirjoittaa tämän työn 

tapaukseen sovellettuna muotoon (7).  

 

 i)(

)
IcR

)I(Ii(
T CHP

läCHP

+
⋅−
−⋅

−
=

1ln

1ln
 , missä                      (7)

  
 

  ICHP  = CHP -laitoksen investointikustannus (tuntematon) 

 Ilä  = lämpölaitoksen investointikustannus  

 i  = laskentakorko  

c = annuiteettitekijän ja kunnossapitokustannusten % -osuuden    summa 

(esim. 0,08+3%= 0,11) 
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R = tunnettujen investoinnin suuruudesta riippumattomien vuosikustannusten 

nettosäästö 

       T  = takaisinmaksuaika vuosissa 

 
 

Lämpökeskuksen investointikustannus oletetaan tiedetyksi (hakelaitos: 1,4 milj. € ja maakaa-

sulaitos: 0,5 milj. €) joten lämpölaitoksen kaikki energianhankintakustannukset ovat tunnettu-

ja. Kustannuksista osa kuitenkin vaihtelee tapauskohtaisesti.  

 
Ratkaisemalla yhtälö (7) CHP -voimalaitoksen investointikustannusten, ICHP, suhteen, saadaan 

yhtälölle Excel-ohjelmaan paremmin soveltuva muoto, yhtälö (8): 

 
 

              TT

TT
lä

CHP i)(ici)(c
i)R(Ri)(iII

+⋅−⋅+−
+−++⋅⋅−

=
11

11
              (8) 

   
 

Yhtälöä (8) käyttäen lasketaan eri takaisinmaksuajoilla kuinka suuri CHP -laitoksen investoin-

ti saa kussakin tapauksessa, kunkin maan ja asiakasryhmän kohdalla olla. Excel-ohjelmalla to-

teutettu vertailu on liitteenä olevalla CD-levykkeellä sekä liitteissä 5 -18. Herkkyystarkastelu 

on esitetty kappaleessa 5.3.  
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5.2.3 Lämpölaitoksen kustannukset ja muut parametrit 

 

Taulukkoon 10 on koottu vertailulaskelmissa käytettävät investointi-, annuiteetti- ja henkilös-

tökustannukset hake- ja maakaasulämpölaitoksen osalta. 

 
Taulukko 10. Työssä käytetyt hake- ja maakaasulämpölaitoksen kustannukset.   

Lämpöteho: 3,5 MWth

Kattilahyötysuhde: 0,88 

Hakelämpölaitos Maakaasulämpölaitos 

Investointi, € 1 400 000 500 000 

Annuiteetti, €/a 112 300 40 000 

Henkilöstökustannukset, €/a 42 000 42 000 

Polttoainekustannukset, €/a Asiakas- ja tapauskohtainen Asiakas- ja tapauskohtainen
Omakäyttökustannukset, €/a -”- -”- 

Sähkön osto, €/a -”- -”- 

Polttoaineen myyntitulot, €/a -”- -”- 

 

Haketta polttavan 3,5 MWth lämpölaitoksen investointikustannuksena on käytetty aiemmin 

tässä työssä esitettyä arviota, noin 1,4 milj. €, ja maakaasukäyttöisen lämpölaitoksen inves-

tointikustannuksena noin 0,5 milj. €. Annuiteetin laskennassa käytetään 5 % korkokantaa ja 20 

vuoden investoinnin pitoaikaa. Annuiteetiksi eli vuotuisiksi investoinnin pääomakustannuk-

siksi saadaan yhtälöstä (5) hakelämpölaitokselle 112 300 €/a ja maakaasulämpölaitokselle    

40 000 €/a, kun investoinnin jäännösarvoksi oletetaan 0€.  

 

Käyttö- ja kunnossapitokustannuksiksi oletetaan energiantuotantolaitosten teknistaloudellisis-

sa tarkasteluissa yleisesti käytetty arvio, 3 % investointikustannuksista, josta saadaan hake-

lämpölaitokselle 42 000 €/a ja maakaasulämpölaitokselle 15 000 €/a suuruiset käyttö ja kun-

nossapitokustannukset. 

 

Lämpölaitoksen omakäyttösähkön tarpeeksi on arvioitu 0,024 MWh/a tuotettua lämpö -MWh 

kohti. 
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Lämpölaitoksen automaatiotaso oletetaan sellaiseksi, että henkilöstökustannuksina voidaan 

käyttää yhden työntekijän palkkakustannusta, 42 000 €/a 

 

Polttoainekustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti polttoaineen hinnan, huipunkäyttöajan 

ja kattilahyötysuhteen avulla. Lämpölaitoksen kattilahyötysuhteeksi oletetaan 0,88 kummas-

sakin tapauksessa.     

 
Vertailumallissa on ostosähkön hintana käytetty asiakkaan sähköstään maksamaa todellista 

hintaa, johon on sisällytetty mm. sähkön siirtokustannukset, sähköverot sekä mahdolliset muut 

sähkön ostoon liittyvät kulut 
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5.2.4 CHP -laitoksen kustannukset ja muut parametrit 

 
Taulukko 11.Työssä käytetyt CHP –laitoksen kustannukset ja tärkeimmät parametrit.  
 
 

Paramerti 

 

CHP -voimalaitos 

 

Huomautuksia 

Lämpö/sähköteho 3,5 MWth/1,0MWe  

Kokonaishyötysuhde 0,85  

Huipunkäyttöaika, h Asiakas- ja  
tapauskohtainen 

3 200 – 6 800 h 

Tuotettu lämpöenergia, GWh/a -”- 11,2 – 23,8 GWh/a 

Tuotettu sähköenergia, GWh/a -”- 3,2 – 6,8 GWh/a 

Polttoaineen kulutus, GWh/a -”- 17 – 36 GWh/a 

Investoinnin pitoaika, a 20  

Jäännösarvo, € 0  

Laskentakorko, % 5  

Annuiteettitekijä C20,5  0,08  

Investointi (tuntematon) ICHP  

Investoinnin vuosikustannukset 

(C20,5xI) 

0,08 x ICHP  

Polttoainekustannukset, €/a Asiakas- ja  
tapauskohtainen 

 

Henkilöstökustannukset, €/a 42 000  

Käyttö ja kunnossapitokustannukset, 
€/a 

0,03 x ICHP 3 % investointikustannuksista 

Omakäyttö + muut kustannukset, €/a Asiakas- ja  
tapauskohtainen 

 

Ostettu sähköenergia, €/a -”-  

Ostettu lämpöenergia, €/a -”-  

Myyty sähköenergia, - €/a -”-  

Myyty polttoaine, - €/a -”-  



102  

5.3 Kannattavuusvertailun yhteenveto 
 

Kuvassa 19 on esitetty kappaleen 5.2 kannattavuusvertailumenetelmällä saadut tulokset, kun 

haluttu takaisinmaksuaika on 5 vuotta ja laskentakorko 5 %. Pylväiden pituudet kuvaavat 3,5 

MWth/1,0 MWe haketta käyttävän CHP -voimalaitoksen maksimi-investointia (€/kWe) 5 vuo-

den takaisinmaksuajalla työssä tarkasteltujen maiden kolmen potentiaalisimmaksi arvioidun 

asiakasryhmän osalta. Kaikilla asiakasryhmillä on CHP -laitoksen vaihtoehtoinvestointeina 

hake- tai maakaasulämpölaitos. Sähkö ostetaan kummassakin vertailtavassa vaihtoehdossa 

markkinoilta.   
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Vaihtoeh-
toinves-
tointi:

Investointi 
 €/kWe 

Haketta käyttävän 3,5MWth/1MWe arinakattila - höyryturbiinivoi-
malaitoksen maksimihinta valituissa maissa ja asiakasryhmissä. 
(Käytetty takaisinmaksuaika 5 vuotta ja laskentakorko 5 %) 

Kuva 19. Kannattavuusvertailumenetelmällä saadut tulokset, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta ja laskentakorko 
5 %. 
 

Runsaasti sähköä ja lämpöä tarvitsevilla käyttäjäryhmillä, kuten meijerit ja vaneritehtaat, maa-

kaasulämpölaitos ja ostosähkö lienee todellinen energianhankintavaihtoehto vain hyvin har-

voin, joten kuvan 19 korkeimmat pylväät voitaneen jättää ainoastaan teoreettisiksi vaihtoeh-

doiksi.  
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Korkeimmat investoinnit halutulla 5 vuoden takaisinmaksuajalla ovat tulosten perusteella 

mahdollisia Italiassa, Tanskassa ja Itävallassa. Näissä maissa pelkkään taloudelliseen kannat-

tavuuteen perustuva vertailu tuotti käytetyllä menetelmällä CHP -laitoksen maksimi-

investoinniksi noin 2 000 – 3 300 €/kWe ominaisarvoja. Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja 

Puolassa vastaavat luvut vaihtelivat 800 – 2 400 €/kWe välillä.  

 

Potentiaalisimmaksi asiakasryhmäksi kannattavuusvertailussa saatiin meijerit. Vaikka sahat ja 

levyteollisuusyritykset tuottavat omaa sivutuotepolttoainetta, ne eivät käytetyssä vertailumene-

telmässä pärjänneet meijereille pääasiassa siksi, että kaikki käyttämättä jäävä sivutuotepoltto-

aine oletettiin saatavan myydyksi varsin kilpailukykyiseen hintaan. Lämpölaitosvaihtoehdossa 

polttoaineen myyntitulot muodostuivat sähköntuotannon puuttumisen vuoksi suuremmiksi, 

kuin CHP -laitoksilla, joka siten ”heikensi” yhteistuotantovaihtoehdon kannattavuutta. Todel-

lisuudessa kuoren ja selluteollisuuden raaka-aineeksi soveltumattoman purun myynti vertai-

lussa käytetyin hinnoin ei liene ihan vaivatonta. Näin sahat ja vaneritehtaat lienevät vertailun 

tuloksista poiketen käytännössä potentiaalisempia asiakkaita, kuin meijerit.  

 

Vertailun tuloksissa on huomioitava lisäksi kaikkien asiakasryhmien osalta käytettyjen hui-

punkäyttöaikojen realistisuus. Huipunkäyttöaikoina pyrittiin käyttämään valittujen asiakas-

ryhmien yleisiä keskimääräisiä arvoja, mutta huipunkäyttöajat ovat todellisuudessa hyvin ta-

pauskohtaisia. Selkeyden vuoksi vertailussa käytettiin kuitenkin samoja huipunkäyttöaikoja 

kaikissa tarkasteluun valituissa maissa samoille asiakasryhmille.   

 

5.3.1 Herkkyystarkastelu  

 
Herkkyystarkasteluun on materiaalin runsauden vuoksi otettu vain 5 vuoden takaisinmaksuai-

kaan ja 5 % korkokantaan perustuva vaihtoehto, jossa CHP -laitoksen investointia verrataan 

ainoastaan hakelämpölaitos- ja ostosähkö-vaihtoehtoon. Seuraavassa tarkastellaan yhteistuo-

tantolaitoksen maksimi-investoinnin muutosta, kun muutetaan polttohakkeen hintaa, ostosäh-

kön hintaa, sekä CHP -laitoksen saamaa investointitukea. Tarkasteluissa on muutettu yhtä läh-
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töarvoa kerrallaan, muiden pysyessä alkuperäisen laskelman mukaisina. Herkkyystarkastelun 

tulokset on esitetty taulukoissa 12 – 14, joissa alkuperäisen lähtötilanteen mukaiset maksimi-

investoinnin arvot on esitetty tummennettuina. Muutos on kuvattu prosentteina lähtöarvosta ja 

varsinaiset peruslukuarvot löytyvä liitteistä 5 - 10.  
 
Taulukko 12. Haketta käyttävän CHP -laitoksen maksimi-investointi, €/kW, vertailtuna hakelämpölaitosinves-
tointiin ja ostosähköön, polttohakkeen hinnan muuttuessa. 
 

Polttohakkeen 
hinnan muutos, 
% 

 
-20 

 
-10 

 
-5 

 
0 

 
+5 

 
+10 

 
+20 

 

 
Haketta käyttävän CHP -laitoksen maksimi-investointi, €/kW, 

vertailtuna hakelämpölaitosinvestointiin ja ostosähköön 
Alankomaat 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
2413 
1817 
2145 

 
2353 
1789 
2101 

 
2323 
1775 
2079 

 
2293 
1760 
2057 

 
2262 
1746 
2034 

 
2232 
1732 
2012 

 
2172 
1704 
1968 

Iso-Britannia 
Meijeri 
Saha 
Sairaala, hotelli 

 
2472 
1960 
2188 

 
2456 
1899 
2177 

 
2448 
1868 
2171 

 
2440 
1838 
2165 

 
2432 
1808 
2159 

 
2424 
1777 
3153 

 
2408 
1716 
2142 

Italia 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
3360 
2813 
2842 

 
3324 
2796 
2815 

 
3305 
2787 
2801 

 
3287 
2778 
2788 

 
3268 
2770 
2774 

 
3250 
2760 
2761 

 
3213 
2744 
2734 

Itävalta 
Saha 
Kaukolämpö 
Vaneritehdas 

 
2513 
2216 
2370 

 
2435 
2195 
2289 

 
2396 
2184 
2248 

 
2358 
2174 
2207 

 
2319 
2163 
2166 

 
2280 
2153 
2126 

 
2202 
2132 
2044 

Puola 
Saha 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
1922 
1573 
2018 

 
1844 
1551 
1985 

 
1805 
1541 
1969 

 
1767 
1530 
1953 

 
1728 
1520 
1936 

 
1689 
2509 
1920 

 
1611 
1488 
1887 

Tanska 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
2719 
1884 
2370 

 
2674 
1863 
2337 

 
2652 
1852 
2321 

 
2630 
1842 
2304 

 
2607 
1831 
2288 

 
2585 
1821 
2272 

 
2540 
1800 
2239 

 
 
 
Taulukon 12 perusteella voidaan todeta, että polttohakkeen hinnan muutos vaikuttaa houkutte-

levan maksimi-investoinnin suuruuteen vain vähän. Sahoilla polttohakkeen 20 % hinnan lasku 

mahdollistaa vertailun tulosten perusteella 7-9 % kalliimman CHP -laitoksen hankinnan. Mei-
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jereillä ja kaukolämpö/sähköasiakkailla vastaava houkuttelevan maksimi-investoinnin kasvu 

on vain 1-2 %. 

 
 
Taulukko 13. Haketta käyttävän CHP -laitoksen maksimi-investointi, €/kW, vertailtuna hakelämpölaitosinves-
tointiin ja ostosähköön, sähkön markkinahinnan muuttuessa. 
 

Sähkön mark-
kinahinnan 
muutos, % 

 
-20 
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Haketta käyttävän CHP -laitoksen maksimi-investointi, €/kW, 

vertailtuna hakelämpölaitosinvestointiin ja ostosähköön 
Alankomaat 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
1994 
1632 
1837 

 
2143 
1696 
1947 

 
2218 
1728 
2002 

 
2293 
1760 
2057 

 
2367 
1793 
2112 

 
2442 
1825 
2167 

 
2592 
1889 
2277 

Iso-Britannia 
Meijeri 
Saha 
Sairaala, hotelli 

 
2208 
1637 
1994 

 
2328 
1742 
2082 

 
2388 
1794 
2126 

 
2440 
1838 
2165 

 
2507 
1899 
2214 

 
2567 
1952 
2258 

 
2687 
2056 
2346 

Italia 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
2836 
2468 
2456 

 
3062 
2623 
2622 

 
3174 
2701 
2705 

 
3287 
2778 
2788 

 
3400 
2856 
2871 

 
3512 
2934 
2953 

 
3738 
3088 
3119 

Itävalta 
Saha 
Kaukolämpö 
Vaneritehdas 

 
2011 
1977 
1883 

 
2184 
2076 
2045 

 
2271 
2125 
2126 

 
2358 
2174 
2137 

 
2444 
2223 
2288 

 
2531 
2272 
2369 

 
2704 
2370 
2531 

Puola 
Saha 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
1538 
1463 
1777 

 
1652 
1497 
1865 

 
1709 
1514 
1909 

 
1767 
1530 
1953 

 
1824 
1557 
1997 

 
1881 
1564 
2041 

 
1995 
1598 
2129 

Tanska 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
2295 
1712 
2058 

 
2462 
1777 
2181 

 
2546 
1809 
2243 

 
2630 
1842 
2304 

 
2714 
1874 
2366 

 
2797 
1907 
2428 

 
2965 
1972 
2551 

 
 
Kuten taulukosta 13 voidaan päätellä, sähkön hinnan muutos vaikuttaa polttoaineen hinnan 

muutosta voimakkaammin houkuttelevan maksimi-investoinnin suuruuteen. Sähkön markki-

nahinnan nousu 20 %:lla mahdollistaa vaneritehdasasiakkaalle yli 18 % kalliimman CHP -

laitoksen hankinnan ja kaikissa asiakasryhmissä vastaava hinnan muutoksen vaikutus on yli 10 

%. 
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Taulukko 14. Haketta käyttävän CHP -laitoksen maksimi-investointi, €/kW, vertailtuna hakelämpölaitosinves-
tointiin ja ostosähköön, CHP -laitokselle myönnettävän investointituen muuttuessa. 
 

Investointituki 
CHP -
laitokselle, % 
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Haketta käyttävän CHP -laitoksen maksimi-investointi, €/kW, 

vertailtuna hakelämpölaitosinvestointiin ja ostosähköön 
Alankomaat 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
2293 
1760 
2057 

 
2413 
1853 
2165 

 
2547 
1956 
2285 

 
2697 
2071 
2420 

 
2866 
2201 
2571 

 
3057 
2347 
2742 

 
3275 
2515 
2938 

Iso-Britannia 
Meijeri 
Saha 
Sairaala, hotelli 

 
2440 
1838 
2165 

 
2568 
1935 
2279 

 
2711 
2042 
2406 

 
2871 
2163 
2547 

 
3050 
2298 
2706 

 
3253 
2451 
2887 

 
3486 
2626 
3093 

Italia 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
3287 
2778 
2788 

 
3460 
2925 
2934 

 
3652 
3087 
3097 

 
3867 
3269 
3280 

 
4109 
3473 
3485 

 
4382 
3705 
3717 

 
4696 
3969 
3982 

Itävalta 
Saha 
Kaukolämpö 
Vaneritehdas 

 
2358 
2174 
2207 

 
2482 
2288 
2323 

 
2619 
2415 
2452 

 
2774 
2557 
2597 

 
2947 
2717 
2759 

 
3143 
2898 
2943 

 
3368 
3106 
3153 

Puola 
Saha 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
1767 
1530 
1953 

 
1860 
1611 
2055 

 
1963 
1701 
2170 

 
2078 
1801 
2297 

 
2208 
1913 
2441 

 
2355 
2041 
2603 

 
2524 
2186 
2789 

Tanska 
Meijeri 
Kaukolämpö 
Sairaala, hotelli 

 
2630 
1842 
2304 

 
2768 
1939 
2426 

 
2922 
2046 
2561 

 
3094 
2167 
2711 

 
3287 
2302 
2881 

 
3506 
2456 
3073 

 
3757 
2631 
3292 

 
 
Investointituki on voimalaitoksen hankintaan kaikkein voimakkaimmin vaikuttava yksittäinen 

tekijä. Käytetty kannattavuusvertailu antaa investointituen muutosta suuremman maksimi-

investoinnin muutoksen kaikissa asiakasryhmissä ja tarkasteluun valituissa maissa. Esimerkik-

si suora 20 % investointituki mahdollistaa vertailussa saatujen tulosten perusteella noin 25 % 

korkeamman CHP -laitosinvestoinnin.   

 

Kannattavuusvertailun yhteenvetona voidaan lopuksi todeta, että työssä tarkasteltu voimalaitos 

saa tulosten perusteella maksaa 5 vuoden takaisinmaksuajalla 1 700 – 3 300 €/MWe tarkaste-

lumaasta ja asiakasryhmästä riippuen, kun sitä verrataan hakelämpölaitosinvestointiin ja os-

tosähköön.  
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6 SELVITYKSEN POHJALTA ARVIOITU PIENTEN KIINTEÄÄ BIOPOLTTO-
AINETTA KÄYTTÄVIEN CHP -LAITOSTEN MARKKINAPOTENTIAALI V. 2010  
 

Pienten biovoimalaitosten markkinapotentiaalia tarkastellaan seuraavassa vain yleisellä tasol-

la. Selvityksen tavoitteena ei ole ollut eri maihin tai asiakasryhmille vuoteen 2010 mennessä 

hankittavien voimalaitosten lukumäärien arvioiminen, vaan tarkoituksena on ollut selvittää 

tarkasteltavan voimalaitostyypin yleisiä markkinamahdollisuuksia. Tätä markkinapotentiaalia 

pyrittiin kartoittamaan selvityksessä tehtyjen energiamarkkinahavaintojen sekä suoritetun yk-

sinkertaisen kannattavuusvertailun pohjalta. Energiamarkkinoiden vaikutuksia tarkasteltavan 

voimalaitoksen hankintapäätökseen on arvioitu kappaleessa 5.1 ja investoinnin taloudellista 

houkuttelevuutta vertailtu kappaleessa 5.3.  

 

Taulukkoon 15 on koottu työssä esille tulleiden tekijöiden valossa arvioitu tarkastellun voima-

laitoksen markkinapotentiaali keskipitkällä aikavälillä (noin v. 2010), valituissa maissa ja 

asiakasryhmissä. Taulukossa käytettyjä arviointiluokkia ovat erittäin pieni (●), pieni (●●), 

kohtuullinen (●●●), suuri (●●●●) ja erittäin suuri (●●●●●). Kunkin maan ja asiakasryh-

män osalta on pyritty arvioimaan pienen haketta käyttävän CHP -laitoksen markkinapotentiaa-

lia tilanteessa, jossa asiakkaan muina energianhankintavaihtoehtoina ovat hake- tai maakaasu-

lämpölaitos sekä ostosähkö. Taulukossa 15 on myös markkinapotentiaaliarviot sähkön mark-

kinahinnan maltillisen ja voimakkaan nousun skenaarioilla.  

 

Markkinapotentiaaliarvion merkittävimpänä havaintona voitaneen pitää tarkastellun voimalai-

toksen erittäin hyviä markkinamahdollisuuksia Itävallassa ja Italiassa. Markkinapotentiaali on 

suuri tai erittäin suuri näiden maiden teollisuusasiakkailla jo tällä hetkellä. Sähkön hinnan 

odotettavissa oleva nousu kasvattanee kyseisten asiakasryhmien potentiaalia edelleen vuoteen 

2010 mennessä.  

 

Tanskan osalta arvioituun markkinapotentiaaliin tullee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi v. 

2005 alussa voimaan astuvan uuden tukijärjestelmän rakenne. Ei ole vielä varmaa, miten uusi 

markkinasuuntautunut tukijärjestelmä tulee kohtelemaan pieniä kiinteän biopolttoaineen yh-

teistuotantolaitoksia. Tarkastelu on tehty ilman investointitukien vaikutusta, joten jos uusi jär-
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jestelmä mahdollistaa investointitukien saannin pienille biovoimalaitoksille myös jatkossa, pa-

ranee tarkasteltavien voimalaitosten markkinapotentiaali Tanskan osalta nyt saatuihin tuloksiin 

verrattuna. 

 

Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Puolassa ovat markkinapotentiaaliarviot edellä mainittuja 

maita maltillisempia. Huolimatta maiden energiapolitiikan painottumisesta uusiutuvia ja bio-

energiaa suosiviksi, on näissä maissa markkinoiden kasvulle nähtävissä enemmän esteitä, kuin 

muissa selvitykseen valituissa maissa. Alankomaiden biopolttoainemarkkinat kaipaavat kehit-

tymistä, Iso-Britanniassa esteenä on mm. halpa energia ja Puolaa vaivaa pääoman puute, joka 

koskee myös suuryrityksiä.     

 
Taulukko 15. Arvio haketta käyttävän pienen CHP – laitoksen markkinapotentiaalista v. 2010  

 

Haketta käyttävän CHP – laitoksen markkinapotentiaaliarvio v. 2010.  
Vaihtoehtoinvestointina hakelämpölaitos Vaihtoehtoinvestointina maakaasulämpö-

laitos 
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Sähkön markkina-
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7 YHTEENVETO 
 

Tässä työssä kartoitettiin pienten kiinteää biopolttoainetta käyttävien yhteistuotantolaitosten 

markkinapotentiaalia kuuden Suomen ulkopuolisen Euroopan maan osalta. Markkinoiden 

kannalta etukäteen potentiaalisiksi arvioidut maat, Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, 

Puola ja Tanska, valittiin aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella. 

 

Energiamarkkinoiden ja harjoitettavan energiapolitiikan valossa kaikissa selvitykseen valituis-

sa maissa, ehkä Tanskaa lukuun ottamatta, oli vahva poliittinen pyrkimys markkinahinnoista 

riippumattomienkin uusiutuvia energialähteitä suosivien tukijärjestelmien ylläpitämiseen. 

Kaikissa maissa energiapolitiikan toimia ohjaa voimakkaasti mm. kasvihuonekaasupäästöjen 

alentamistavoitteet sekä energiantuotannon monipuolistamistarve. Tanskassa käyttöönotetta-

vasta uudesta markkinasuuntautuneesta tukijärjestelmästä huolimatta maassa uskotaan pienten 

hajautetun yhteistuotannon laitosten kilpailukykyyn, vaikka esimerkiksi suorat investointituet 

aiotaankin lakkauttaa.  

 

Tämän selvityksen valossa energiamarkkinoiden ja harjoitettavan energiapolitiikan vaikutus 

pienten kiinteän biopolttoaineen CHP -laitosten markkinapotentiaaliin on kaikissa tarkastel-

luissa maissa kuitenkin positiivinen. Osassa tarkastelluista maista, kuten Puolassa, Alanko-

maissa ja Iso-Britanniassa, uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteet olivat varsin kunni-

anhimoiset ja vaativat toteutuakseen mittaviakin toimia. Tehtyjen päätösten realisoituminen 

todelliseksi markkinapotentiaaliksi ei kaikissa näissä maissa ole vielä täysin varmaa. 

 

Työn yhtenä tavoitteena oli myös selvittää paljonko kiinteää biopolttoainetta käyttävä 

3,5MWth/1MWe CHP -laitos saa asiakkaalle valituissa maissa maksaa, kun huomioidaan ny-

kyiset energian hinnat, käytössä olevat tuet ja takuuhintajärjestelmät sekä kilpailevat energian-

tuotantovaihtoehdot.  

 

Käytetyn yksinkertaisen vertailumenetelmän antamien tulosten perusteella voidaan todeta, että 

työssä tarkasteltu voimalaitos saa tarkastelumaasta ja asiakasryhmästä riippuen maksaa 1500 – 

3300 €/kWe, kun haluttu takaisinmaksuaika on viisi vuotta. Kymmenen vuoden takaisinmak-
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suajalla yhteistuotantolaitosinvestointi voi potentiaalisimmille asiakkaille maksaa 2000 – 4100 

€/kWe. Kannattavan investoinnin huonoimmat tulokset löytyivät Puolasta ja Alankomaista, 

kun taas kaikkein korkeinta hintaa pystyvät työssä käsitellystä voimalaitoksesta maksamaan 

Pohjois-Italian teollisuusasiakkaat. 

 

Parhaan markkinapotentiaalin arvioitiin kuitenkin löytyvän Itävallasta. Pelkkää kannattavuus-

rajaa arvioimalla Itävallan tulokset olivat jonkin verran heikompia kuin Italian, mutta parem-

paan markkinapotentiaaliarvioon päädyttiin Itävallan valmiimpien kiinteän biopolttoaineen 

markkinoiden, pitkän käyttöperinteen ja paremman biomassan korjuu- ym. logistisen infra-

struktuurin ansiosta. Lisäksi Itävallan sahateollisuus tuottaa runsaasti tarkasteltavalle voima-

laitokselle soveltuvaa sivutuotepolttoainetta jolle haetaan käyttöä. Italia sen sijaan kaipaisi 

mm. tehokkaampia kiinteän biopolttoaineen markkinoita, jotta esimerkiksi hakkeen jatkuva ja 

varma saanti olisi käyttäjille mahdollista. Näin kiinteää biopolttoainetta käyttävistä CHP -

laitoksista muodostuisi huomattavan potentiaalinen vaihtoehto kallista markkinasähköä käyt-

täville Pohjois-Italian teollisuusasiakkaille. 

 

Vaikka osa kustannusvertailussa käytetyistä oletuksista nostaakin saatuja kannattavan inves-

toinnin tuloksia jonkin verran todellisesta, voisi silti olettaa, että pienen kokoluokan biopoltto-

ainetta käyttävien voimalaitosten vienti selvityksessä potentiaalisimmiksi todettuihin maihin, 

tietyille asiakasryhmille, olisi mahdollista jo nykyisellä CHP -järjestelmien rakentamiskustan-

nustasolla.  
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Liite 12.  Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Alankomaat 

Liite 13. Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Iso-Britannia 

Liite 14. Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Italia 

Liite 15. Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Itävalta 

Liite 16. Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Puola 

Liite 11. Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Tanska 

Liite 18. Voimalaitoksen maksimihinta eri takaisinmaksuajoilla selvitykseen valituissa 

    maissa ja asiakasryhmissä, kun vaihtoehtona on maakaasulämpölaitos ja ostosähkö



Liite 1. Voimalaitokselle sopivan sahan määrittäminen   

 
Voimalaitoksen koko:     3,5 MWth/1 MWe
Huipunkäyttöaika, saha:     6 500 h 
Kokonaishyötysuhde:    0,85 
Lämmön vuosituotanto:    3,5 MWth x 6 500 h  = 22 750 MWhth
Sähkön vuosituotanto:    1,0 MWe  x 6 500 h  = 6 500   MWhe
Polttoaineen kulutus:    29 250 MWhpa/0,85 = 34 400 MWhpa
  
 
Lasketaan kuinka suuri sahan vuosituotannon olisi oltava, jotta sen tuotantoprosessi kuluttaisi 

edellä määritellyn voimalaitoksen tuottaman lämpöenergian. 

  

Oletetaan sahan lämpöenergiantarpeen olevan 0,3 MWh/sahatavara-m3 ja sähköenergiantar-

peen 0,08 MWh/sahatavara-m3. Merkitään vuotuista valmiin sahatavaran tuotantoa termillä 

Vst. Tuotanto (Vst), joka tarvitsee vuosittain 22 750 MWh lämpöenergiaa on siten /11,12/: 

 

  
var30

22750
3 =

−
=

maMWh/sahata,
MWh/a

stV  75 000 sahatavara-m3/a 

 

Saha kuluttaa voimalaitoksen tuottaman lämpöenergian ja tarvitsee (75 000x 0,08) MWh/a =  

6 000 MWh/a sähköenergiaa, joten tuotettu sähköenergiakin riittää huipputehoaikoja lukuun 

ottamatta sahan tarpeisiin. Syntyvän poltettavan sivutuotteen (kuori + puru) määräksi on arvi-

oitu noin 1MWh/sahatavara-m3. Polttoainetta syntyy siten noin 75 000 MWh/a ja sitä kuluu 

noin 35 000 MWh/a, joten polttoainetta jää yli oman tarpeen noin 40 000 m3 vuodessa. /11/ 

 

 

 

 

 

 

 





Liite 2. Voimalaitokselle sopivan vaneritehtaan määrittäminen   

 

Voimalaitoksen koko:     3,5 MWth/1 MWe
Huipunkäyttöaika, vaneritehdas:   6 800 h 
Kokonaishyötysuhde:    0,85 
Lämmön vuosituotanto:    3,5 MWth x 6 800 h = 23 800 MWhth
Sähkön vuosituotanto:    1,0 MWe x 6 800 h  = 6 800   MWhe
Polttoaineen kulutus:    30 600 MWhpa/0,85 = 36 000 MWhpa

 

Lasketaan kuinka suuri vaneritehtaan vuosituotannon olisi oltava, jotta sen tuotantoprosessi 

kuluttaisi edellä määritellyn voimalaitoksen tuottaman lämpöenergian. 

 

Oletetaan vaneritehtaan lämpöenergiantarpeen olevan 1,2 MWh/sahatavara-m3 ja sähköener-

giantarpeen 0,28 MWh/sahatavara-m3. Merkitään vuotuista valmiin sahatavaran tuotantoa 

termillä Vvt. Tuotanto (Vvt), joka tarvitsee vuosittain 23 800 MWh lämpöenergiaa on siten 

/12/: 

 

  321
23800 ==

−mMWh/vaneri,
MWh/a

vtV 19 800 vaneri-m3/a  

 

Vaneritehdas kuluttaa voimalaitoksen tuottaman lämpöenergian ja tarvitsee (19 800x 0,28) 

MWh/a = 5 544 MWh/a sähköenergiaa, joten tuotettu sähköenergiakin riittää huipputehoaiko-

ja lukuun ottamatta vaneritehtaan tarpeisiin. Polttoainetta syntyy (19 800 m3 x 2MWh/vaneri-

m3) 39 600 MWh/a ja sitä kuluu noin 36 000 MWh/a, joten syntyvä sivutuotepolttoaine tulee 

käytetyksi lähes kokonaan.  

 

 

 

 

 

 

 





Liite 3. Voimalaitokselle sopivan meijerin määrittäminen   

 
Voimalaitoksen koko:     3,5 MWth/1 MWe
Huipunkäyttöaika, vaneritehdas:   6 800 h 
Kokonaishyötysuhde:    0,85 
Lämmön vuosituotanto:    3,5 MWth x 6 800 h  = 23 800 MWhth
Sähkön vuosituotanto:    1,0 MWe x 6 800 h  = 6 800   MWhe
Polttoaineen kulutus:    30 600 MWhpa/0,85 = 36 000 MWhpa

 
 
Kanadalaisen selvityksen mukaan nestemäisten meijerituotteiden valmistuksessa meijerin 

lämpöenergiankulutus prosessoitavaa raaka-maitolitraa kohden on noin 0,29 kWh ja sähkö-

energian kulutus noin 0,17 kWh. Teollisten meijerituotteiden, kuten juustojen, voin ja jäätelön, 

valmistus vaatii lämpöenergiaa 0,30 -0,39 kWh ja sähköenergiaa 0,10 – 0,17 kWh jalostetta-

vaa maitolitraa kohden. Lämpöenergian tarpeen keskiarvona voitaneen siten käyttää  0,34 

kWh/l ja sähköenergian tarpeelle arvoa 0,14 kWh/l. /51/ 

 

Lasketaan kuinka suuri meijerin käsittelemän vuotuisen raaka-maitomäärän, Vr-m, olisi oltava, 

jotta sen tuotantoprosessi kuluttaisi edellä määritellyn voimalaitoksen tuottaman lämpöenergi-

an. 

 

==− lMWh
aMWhV mr /

/23800
1000

34,0    70 milj. l/a

    

Meijeri, joka käsittelee 70 milj. litraa maitoa vuodessa kuluttaa sähköenergiaa 0,14 kWh/l x 70 

x 106 l/a = 9 800 MWh /a. 

 

 

 

 

 

 





Liite 4.  Voimalaitokselle sopivan lämmitettävän rakennustilavuuden määrittäminen  

 

Voimalaitoksen koko:     3,5 MWth/1 MWe
Kokonaishyötysuhde:    0,85 
 
Huipunkäyttöaika, th= 3200h: 
Lämmön vuosituotanto:    3,5 MWth x 3 200 h  = 11 200 MWhth
Sähkön vuosituotanto:    1,0 MWe x 3 200 h  = 3 200   MWhe
Polttoaineen kulutus:    14 400 MWhpa/0,85 = 17 000 MWhpa
 
Huipunkäyttöaika, th= 5000h: 
Lämmön vuosituotanto:    3,5 MWth x 5 000 h  = 17 500 MWhth
Sähkön vuosituotanto:    1,0 MWe x 5 000 h  = 5 000   MWhe
Polttoaineen kulutus:    22 500 MWhpa/0,85 = 26 500 MWhpa
 
 
Taulukkoon 11 on koottu joitakin keskimääräisiä Etelä-Suomen kiinteistöjen lämmön ja säh-

kön ominaiskulutuslukuja rakennustyypeittäin. /16/ 

  

 
Taulukko 11. Eräiden Eteläsuomalaisten kiinteistötyyppien keskimääräisiä lämmön ja sähkön kulutusarvoja 

/16,51/: 
Kohde Lämmön kulutus, 

kWh/r-m3 

Sähkön kulutus, 

kWh/r-m3   

Tuotettu lämpö, 

MWhth /a 

 

Maksimi rakennus-

tilavuus, r-m3

Omakoti- ja rivitalo 

(th = 3 200 h) 

55  10  11 200 204 000 

Asuinkerrostalo 

(th = 3 200 h) 

50  11  11 200 224 000 

Sairaala 

(th = 5 000 h) 

66  28  17 500 265 000 

Hotelli 

(th = 5 000 h) 

58  41  17 500 302 000 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                          (Jatkuu) 



                                                                                                                          (liite 4, jatkoa) 

Ominaislämmönkulutusarvot vaihtelevat maakohtaisesti pääasiassa ilmasto-olosuhteiden eri-

laisuuden vuoksi. Niinpä voimalaitokselle sopivan taajaman koot Keski- ja Etelä-Euroopan 

maissa ovat suuremmat, kuin Etelä-Suomen kulutusarvoilla lasketut. Työn liiallisen laajene-

misen vuoksi ei esimerkiksi astepäivälukuihin perustuvaa yksityiskohtaisempaa maakohtaista 

lämmönkulutustarkastelua tehty.     

 

Jos keskimääräiseksi Eteläsuomalaisen omakotitalon tilavuudeksi arvioidaan 500 m3 ja yhden 

omakotitalon asukasluvuksi neljä henkilöä, pystyisi tarkasteltava 3,5 MWth voimalaitos palve-

lemaan noin 400 omakotitaloa käsittävän, noin 1 600 asukkaan lähiön. Kerros-, rivi- ja omako-

titaloista koostuva taajaman kooksi voisi arvioida noin 2 000 asukasta. Etelä-Euroopassa taa-

jaman koko voisi olla edellisiä lukujakin suurempi.    

 

Kaukolämmöntuotannon tapauksessa sähkö myydään yleiseen jakeluverkkoon, joten sen riit-

tävyyttä ei tarkastella asuntojen lämmitysvaihtoehdossa.  

 

Sairaalakiinteistön energiantarpeeseen hankittavalla voimalaitoksella tuotetaan kaikki tarvitta-

va lämpöenergia, mutta myös osa sairaalan sähköntarpeesta. Sairaala kuluttaa sähköä keski-

määrin 28 kWh/ r-m3, joten tarkasteltava 1MWe voimalaitos ei pysty 5 000 h huipunkäyttö-

ajalla tuottamaan 265 000 r-m3:n suuruiselle sairaalalle sen vaatimaa 7 420 MWh vuositarvet-

ta.  Sähköä olisi siten ostettava vielä 2 420 MWh vuodessa. Tarkasteltavalle voimalaitokselle 

sopivan sairaalan on oltava varsin suuri, esimerkiksi suurehkon kaupungin keskussairaala, jo-

ka käsittää useita rakennuksia.      

 

Hotellien keskimääräinen sähkönkulutus on vieläkin suurempi, kuin sairaaloiden – noin 41 

kWh/ r-m3, joten Sähköä olisi ostettava (12 382 – 5 000)MWh = 7 382 MWh vuodessa. Yhden 

hotellin tarpeisiin tarkasteltava voimalaitos on useimmissa tapauksissa liian suuri, mutta esi-

merkiksi useamman hotellin energiayhteenliittymä voisi hankkia voimalaitoksen yhteiskäyt-

töön.



Liite 5.  Vertailutaulukko: Hakelämpölaitos / hakevoimalaitos, Alankomaat 

 

 

Energianhankinnan
kustannukset Alankomaat
Hakelämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                      MEIJERI, 34 GWh/a ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a (th)    SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen kulutus (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 75 75 75 75 75 75
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 68 68 68
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 64
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen ostohinta (€/MWh) 23 23 23 23 23 23
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh)

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipunkäyttöaika 6800 6800 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 1400000 2292691 1400000 1760441 1400000 2056654

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 112340 112340 112340
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 183415 140835 164532
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 42000 42000 42000
Kunnossapitokustannukset, CHP 68781 52813 61700
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset (kokonaiskust.) 622045 828000 292727 389647 457386 608824
Omakäyttö ja muut kulut 13138 13138 6182 6182 9660 9660
Lämmön osto
Sähkön osto 777840 267840 20160 586500 211500
Lämmön myynti -638400 -638400
Sähkön myynti -199322
Polttoaineen myynti

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 1609363 1403174 -122991 -206244 1249886 1098215
Investoinnista riippumattomat kustann. 1150978 -399892 871984
Tiedettyjen kustannusten erotus 458385 276901 377902
Energianhankintakust. erotus yhteensä 206189 83253 151671

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a

€/kWe 2 293 €/kWe 1 760 €/kWe 2 057

0

0

5

5

 

 





Liite 6.  Vertailutaulukko: Hakelämpölaitos / hakevoimalaitos, Iso-Britannia 

 

 

Energianhankinnan
kustannukset Iso-Britannia
Hakelämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                     MEIJERI, 34 GWh/a       SAHA 70 000m3/a, 29 GWh/a     SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 6000 6000 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 70000 70000 0 0
Polttoaineen kulutus (MWh,a) 27045 36000 25852 34412 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 6500 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 0 0
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 6000 46 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 0 0 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 44148 35588 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 60 60 60 60 60 6
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 54 54 54
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 30 30 30 30 30 3
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh)
Polttoaineen ostohinta (€/MWh) 6 6 4 4 6 6
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh) 3,3 3,3

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipunkäyttöaika 6800 6800 6500 6500 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 2
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki % 0 0 0
Investointi yhteensä 1400000 2439996 1400000 1838179 1400000 2164966

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 112340 112340 112340
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 195200 147054 173197
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 42000 42000 42000
Kunnossapitokustannukset, CHP 73200 55145 64949
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset (kokonaiskust.) 162273 216000 -42278 20206 119318 158824
Omakäyttö ja muut kulut 3427 3427 2184 2184 2520 2520
Lämmön osto
Sähkön osto 622272 214272 360000 2760 469200 169200
Lämmön myynti 0 0 0 0 0 0
Sähkön myynti 0 0
Polttoaineen myynti -145688 -117441

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 984312 744099 370558 269350 787378 610690
Investoinnista riippumattomat kustann. 475699 67150 372544
Tiedettyjen kustannusten erotus 508612 303408 414834
Energianhankintakust. erotus yhteensä 240213 101208 176688

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 2 440 €/kWe 1 838 €/kWe 2 165

0

0

0

 

 





Liite 7.  Vertailutaulukko: Hakelämpölaitos / hakevoimalaitos, Italia 

 

 

 

Energianhankinnan
kustannukset Italia
Hakelämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                     MEIJERI, 34 GWh/a  ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a (th)      SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen kulutus (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 113 113 113 113 113 113
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 170 170 170
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 6
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen ostohinta (€/MWh) 14 14 14 14 14 14
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh)

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipunkäyttöaika 6800 6800 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 2
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki % 0 0 0
Investointi yhteensä 1400000 3286873 1400000 2778470 1400000 2787670

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 112340 112340 112340
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 262950 222278 223014
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 42000 42000 42000
Kunnossapitokustannukset, CHP 98606 83354 83630
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset (kokonaiskust.) 378636 504000 178182 237176 278409 370588
Omakäyttö ja muut kulut 7997 7997 3763 3763 5880 5880
Lämmön osto
Sähkön osto 1171946 403546 30374 0 883660 318660
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -498304
Polttoaineen myynti

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 1754918 1319098 -229741 -548133 1364289 1043772
Investoinnista riippumattomat kustann. 957542 -853764 737128
Tiedettyjen kustannusten erotus 797376 624023 627160
Energianhankintakust. erotus yhteensä 435820 318392 320517

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 3 287 €/kWe 2 778 €/kWe 2 788

4

0





Liite 8.  Vertailutaulukko: Hakelämpölaitos / hakevoimalaitos, Itävalta  

Energianhankinnan
kustannukset Itävalta
Hakelämpölaitos/ Hake-CHP-laitos            SAHA 70 000m3/a, 29 GWh/a  ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a (th)           VANERITEHDAS, 29 GWh/a

Positio
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 22750 22750 23800 23800
Sähköenergian tarve (MWh,a) 6000 6000 5500 5500
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 70000 70000 0 0 39000 39000
Polttoaineen kulutus (MWh,a) 25852 34412 12727 16941 27045 36000
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 22750 22750 11200 11200 23800 23800
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6500 0 3200 0 6800
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 6546 46 269 0 6071 0
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 729
Polttoaineen osto (MWh,a) 0 0 12727 16941 0 0
Polttoaineen myynti (MWh,a) 44148 35588 0 0 11955 3000

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 91 91 91 91 91 9
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 106 106 106
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 6
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen ostohinta (€/MWh) 17 17 17 17 17 17
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh) 14 14 14 14

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipunkäyttöaika 6500 6500 3200 3200 6800 6800
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 2
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki % 0 0 0
Investointi yhteensä 1400000 2357535 1400000 2173873 1400000 2207180

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 112340 112340 112340
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 188603 173910 176574
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 42000 42000 42000
Kunnossapitokustannukset, CHP 70726 65216 66215
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset (kokonaiskust.) -178580 86765 216364 288000 292409 570000
Omakäyttö ja muut kulut 9282 9282 4570 4569,6 9710 9710
Lämmön osto
Sähkön osto 595686 4186 24461 0 552479 0
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -310707
Polttoaineen myynti -618068 -498235 -167364 -42000

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 622728 401562 -196666 -375412 1050938 864500
Investoinnista riippumattomat kustann. 142233 -614538 621710
Tiedettyjen kustannusten erotus 480495 417871 429228
Energianhankintakust. erotus yhteensä 221166 178745 186438

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 2 358 €/kWe 2 174 €/kWe 2 207

1

4

0

                        

 





Liite 9.  Vertailutaulukko: Hakelämpölaitos / hakevoimalaitos, Puola  

 
Energianhankinnan
kustannukset Puola
Hakelämpölaitos/ Hake-CHP-laitos         SAHA 70 000m3/a, 29 GWh/a  ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a (th)      SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 6000 6000 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 70000 70000 0 0 0 0
Polttoaineen kulutus (MWh,a) 25852 34412 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 22750 22750 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6500 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 6546 46 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 0 0 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 44148 35588 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 60 60 60 60 60 6
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 34 34 34
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 6
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen ostohinta (€/MWh) 17 17 17 17 17 17
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh) 14 14

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipunkäyttöaika 6500 6500 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 2
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki % 0 0 0
Investointi yhteensä 1400000 1766582 1400000 1530485 1400000 1952556

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 112340 112340 112340
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 141327 122439 156205
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 42000 42000 42000
Kunnossapitokustannukset, CHP 52997 45915 58577
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset (kokonaiskust.) -178580 86765 216364 288000 338068 450000
Omakäyttö ja muut kulut 9282 9282 4570 4570 7140 7140
Lämmön osto
Sähkön osto 392760 2760 16128 0 469200 169200
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -99661
Polttoaineen myynti -618068 -498235

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 419802 335131 -204999 -235138 1010748 883121
Investoinnista riippumattomat kustann. 140807 -403491 668340
Tiedettyjen kustannusten erotus 278995 198492 342408
Energianhankintakust. erotus yhteensä 84671 30139 127627

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 1 767 €/kWe 1 530 €/kWe 1 953

0

4

0

 





Liite 10.  Vertailutaulukko: Hakelämpölaitos / hakevoimalaitos, Tanska  

 

             

Energianhankinnan
kustannukset Tanska
Hakelämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                      MEIJERI, 34 GWh/a  ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a (th)       SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos
Haketta käyttävä 

lämpölaitos
Haketta käyttävä 

CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen kulutus (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 84 84 84 84 84 8
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 68 68 68
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 6
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen ostohinta (€/MWh) 17 17 17 17 17 17
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh)

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipunkäyttöaika 6800 6800 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 2
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki % 0 0 0
Investointi yhteensä 1400000 2629746 1400000 1841687 1400000 2304489

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 112340 112340 112340
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 210380 147335
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 42000 42000 42000
Kunnossapitokustannukset, CHP 78892 55251 69135
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset (kokonaiskust.) 459773 612000 216364 288000 338068 450000
Omakäyttö ja muut kulut 9710 9710 4570 4570 7140 7140
Lämmön osto
Sähkön osto 871181 299981 22579 0 656880 236880
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -199322
Polttoaineen myynti

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 1537004 1252963 -198548 -300566 1198428 989514
Investoinnista riippumattomat kustann. 963691 -503152 736020
Tiedettyjen kustannusten erotus 573312 304604 462408
Energianhankintakust. erotus yhteensä 284040 102019 208914

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 2 630 €/kWe 1 842 €/kWe 2 304

4

4

0

 
  

 





Liite 11.  Voimalaitoksen maksimihinta eri takaisinmaksuajoilla selvitykseen valituissa 
maissa ja asiakasryhmissä, kun vaihtoehtona on hakelämpölaitos ja ostosähkö 

 

 
  

 
 

                                                                                                                                          (Jatkuu) 





                                                                                                                             (liite 11, jatkoa)  

 
 

 
 

 





Liite 12. Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Alankomaat  

Energianhankinnan
kustannukset Alankomaat
Maakaasulämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                      MEIJERI, 34 GWh/a ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a(th)    SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen / maakaasun kulutus (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 75 75 75 75 75 7
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 68 68 68
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 64
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen / maakaasun ostohinta (€/MWh) 44 23 44 23 44 23
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh)

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipun käyttöaika 6800 6800 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 500000 3092909 500000 1660205 500000 2406645

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 40121 40121 40121
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 247433 132816 192532
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 15000 15000 15000
Kunnossapitokustannukset, CHP 92787 49806 72199
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset 1190000 828000 560000 389647 875000 608824
Omakäyttö ja muut kulut 25132,8 13138 11827 6182 18480 9660
Lämmön osto
Sähkön osto 777840 267840 20160 0 586500 211500
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -199322
Polttoaineen myynti

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 2090094 1491198 50708 -217270 1577101 1136714
Investoinnista riippumaton en. hankinta 1150978 -399892 871984
Tiedettyjen kustannusten erotus 939116 450601 705118
Energianhankintakust. erotus yhteensä 598897 267978 440387

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 3 093 €/kWe 1 660 €/kWe 2 407

5

                    

 





Liite 13.  Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Iso-Britannia  

 

                        

Energianhankinnan
kustannukset Iso-Britannia
Maakaasulämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                     MEIJERI, 34 GWh/a       SAHA 70 000m3/a, 29 GWh/a     SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 6000 6000 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 70000 70000 0 0
Polttoaineen / maakaasun kulutus (MWh,a) 27045 36000 25852 34412 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 6500 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 0 0
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 6000 46 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 0 0 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 70000 35588 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 60 60 60 60 60 6
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 54 54 54
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 30 30 30 30 30 30
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh)
Polttoaineen / maakaasun ostohinta (€/MWh) 22 6 22 4 22 6
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh) 3,3

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipun käyttöaika 6800 6800 6500 6500 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 500000 2835247 500000 3185634 500000 2217188

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 40121 40121 40121
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 226820 254851 177375
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 15000 15000 15000
Kunnossapitokustannukset, CHP 85057 95569 66516
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset 595000 216000 568750 20206 437500 158824
Omakäyttö ja muut kulut 12566 3427 12012 2184 9240 2520
Lämmön osto
Sähkön osto 622272 214272 360000 2760 469200 169200
Lämmön myynti 0 0 0 0 0 0
Sähkön myynti 0 0
Polttoaineen myynti 0 -117441

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 1326960 787576 1037883 417570 1013061 616434
Investoinnista riippumaton en. hankinta 475699 67150 372544
Tiedettyjen kustannusten erotus 851260 970733 640518
Energianhankintakust. erotus yhteensä 539383 620314 396627

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 2 835 €/kWe 3 186 €/kWe 2 217

0

  

 





Liite 14.  Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Italia  

 

                  

Energianhankinnan
kustannukset Italia
Maakaasulämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                     MEIJERI, 34 GWh/a ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a(th)   SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen / maakaasun kulutus (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 23800 23800 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6800 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 10371 3571 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 27045 36000 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 113 113 113 113 113 113
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 170 170 170
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 64
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen / maakaasun ostohinta (€/MWh) 45 14 45 14 45 14
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh)

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipun käyttöaika 6800 6800 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 500000 4897023 500000 3059378 500000 3733199

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 40121 40121 40121
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 391762 244750 298656
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 15000 15000 15000
Kunnossapitokustannukset, CHP 146911 91781 111996
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset 1217045 504000 572727 237176 894886 370588
Omakäyttö ja muut kulut 25704 7997 12096 3763 18900 5880
Lämmön osto
Sähkön osto 1171946 403546 30374 0 883660 318660
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -498304
Polttoaineen myynti

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 2511816 1496215 73919 -517233 1894568 1147780
Investoinnista riippumaton en. hankinta 957542 -853764 737128
Tiedettyjen kustannusten erotus 1554274 927683 1157439
Energianhankintakust. erotus yhteensä 1015601 591152 746788

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 4 897 €/kWe 3 059 €/kWe 3 733

  

 





Liite 15.  Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Itävalta  

 

                            

Energianhankinnan
kustannukset Itävalta
Maakaasulämpölaitos/ Hake-CHP-laitos          SAHA 70 000m3/a, 29 GWh/a ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a(th)            VANERITEHDAS, 29 GWh/a

Positio
Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 6000 6000 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 70000 70000 0 0 39000 39000
Polttoaineen / maakaasun kulutus (MWh,a) 25852 34412 12727 16941 27045 36000
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 22750 22750 11200 11200 23800 23800
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6500 0 3200 0 6800
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 6546 46 269 0 7971 1171
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 0 0 12727 16941 0 0
Polttoaineen myynti (MWh,a) 70000 35588 0 0 39000 3000

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 91 91 91 91 91 9
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 106 106 106
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 64
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen / maakaasun ostohinta (€/MWh) 45 17 45 17 45 17
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh) 15 15 15 15

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipun käyttöaika 6500 6500 3200 3200 6800 6800
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 500000 2462271 500000 2340438 500000 4215701

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 40121 40121 40121
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 196982 187235 337256
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 15000 15000 15000
Kunnossapitokustannukset, CHP 73868 70213 126471
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset 113352 51176 572727 288000 632045 0
Omakäyttö ja muut kulut 24570 9282 12096 4570 25704 9710
Lämmön osto
Sähkön osto 595686 4186 24461 0 725379 106579
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -310707
Polttoaineen myynti -1050000 -533824 -585000 -45000

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 830730 377494 68005 -357089 1480250 622017
Investoinnista riippumaton en. hankinta 106644 -614538 158290
Tiedettyjen kustannusten erotus 724085 682543 1321960
Energianhankintakust. erotus yhteensä 453235 425095 858233

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 2 462 €/kWe 2 340 €/kWe 4 216

1

  

 





Liite 16.  Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Puola  

 

                        

Energianhankinnan
kustannukset Puola
Maakaasulämpölaitos/ Hake-CHP-laitos         SAHA 70 000m3/a, 29 GWh/a ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a(th)   SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 22750 22750 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 6000 6000 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 70000 70000 0 0 0 0
Polttoaineen / maakaasun kulutus (MWh,a) 25852 34412 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 22750 22750 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6500 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 0 0 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 6546 46 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 0 0 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 70000 35588 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 41 41 41 41 41 4
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 34 34 34
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 64
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen / maakaasun ostohinta (€/MWh) 35 17 35 17 35 17
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh) 15 15

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipun käyttöaika 6500 6500 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 500000 734922 500000 1300927 500000 1845273

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 40121 40121 40121
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 58794 104074 147622
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 15000 15000 15000
Kunnossapitokustannukset, CHP 22048 39028 55358
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset -145170 51176 445455 288000 696023 450000
Omakäyttö ja muut kulut 19110 9282 9408 4570 14700 7140
Lämmön osto
Sähkön osto 268386 1886 11021 0 320620 115620
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -99661
Polttoaineen myynti -1050000 -533824

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 239447 185186 -75395 -260389 1128464 817740
Investoinnista riippumaton en. hankinta 104344 -403491 614760
Tiedettyjen kustannusten erotus 135102 328096 513704
Energianhankintakust. erotus yhteensä 54261 184994 310724

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 735 €/kWe 1 301 €/kWe 1 845

1

  

 





Liite 17.  Vertailutaulukko: Maakaasulämpölaitos / hakevoimalaitos, Tanska  

 

                            

Energianhankinnan
kustannukset Tanska
Maakaasulämpölaitos/ Hake-CHP-laitos                    MEIJERI, 34 GWh/a ALUELÄMPÖ JA SÄHKÖ, 12 GWh/a(th)   SAIRAALA TAI  HOTELLI, 22 GWh/a

Positio
Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

Maakaasu-
lämpölaitos

Haketta käyttävä 
CHP-laitos

ASIAKKAAN ENERGIATASEET
Lämpöenergian tarve (MWh,a) 23800 23800 17500 17500
Sähköenergian tarve (MWh,a) 9800 9800 7400 7400
Polttoaineen tuotanto (MWh,a) 0 0 0 0 0
Polttoaineen / maakaasun kulutus (MWh,a) 25852 34412 12727 16941 19886 26471
Lämpöenergian tuotanto (MWh,a) 22750 22750 11200 11200 17500 17500
Sähköenergian tuotanto (MWh,a) 0 6500 0 3200 0 5000
Lämpöenergian osto (MWh,a) 1050 1050 0 0 0 0
Lämpöenergian myynti (MWh,a) 11200 11200
Sähköenergian osto (MWh,a) 10346 3846 269 0 7820 2820
Sähköenergian myynti (MWh,a) 0 0 0 2931 0 0
Polttoaineen osto (MWh,a) 25852 34412 12727 16941 19886 26471
Polttoaineen myynti (MWh,a) 0 0 0 0 0 0

ENERGIAN HINNAT
Sähkön ostohinta (€/MWh) 68 68 68 68 68 6
Sähkön myyntihinta (€/MWh) 65 65 65
Kaukolämmön ostohinta (€/MWh) 64 64 64 64 64 64
Kaukolämmön myyntihinta (€/MWh) 57 57
Polttoaineen / maakaasun ostohinta (€/MWh) 58 17 58 17 58 17
Polttoaineen myyntihinta (€/MWh)

LAITOKSEN OMINAISARVOT
Lämpöteho (MWth) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Sähköteho (MWe) 1,0 1,0 1,0
Kokonaishyötysuhde 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,85
Huipun käyttöaika 6500 6500 3200 3200 5000 5000
Rakennussuhde 0,29 0,29 0,29

INVESTOINTI (€)
Laskentakorko (%) 5 5 5 5 5 5
Investoinnin pitoaika, a 20 20 20 20 20 20
Haluttu takaisinmaksuaika, a 5 5 5 5 5 5
Annuiteettitekijä (C20,5) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Invesointituki %
Investointi yhteensä 500000 4544109 500000 2465337 500000 3610935

Kiinteät käyttö- ja kunnossapitokust.
Henkilöstökulut 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Investoinnin vuosikustannukset, lämpöl. 40121 40121 40121
Investoinnin vuosikustannukset, CHP 363529 197227
Kunnossapitokustannukset, lämpölaitos 15000 15000 15000
Kunnossapitokustannukset, CHP 136323 73960 108328
Muuttuvat käyttö- ja kunnossapitokust.
Polttoainekustannukset 1499432 585000 738182 288000 1153409 450000
Omakäyttö ja muut kulut 31668 9282 15590 4570 24360 7140
Lämmön osto
Sähkön osto 703528 261528 18278 0 531760 191760
Lämmön myynti 0 0 -638400 -638400 0 0
Sähkön myynti 0 -190528
Polttoaineen myynti

Energianhankintakustannukset
Energianhankinta yhteensä, a 2331749 1397662 230772 -223171 1806650 1088103
Investoinnista riippumaton en. hankinta 897810 -494358 690900
Tiedettyjen kustannusten erotus 1433939 725130 1115750
Energianhankintakust. erotus yhteensä 934087 453943 718548

                                Ominaisinvestoinnit (€/kWe) 5 vuoden takaisinmaksuajalla
a 5 a 5 a 5

€/kWe 4 544 €/kWe 2 465 €/kWe 3 611
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Liite 18.  Voimalaitoksen maksimihinta eri takaisinmaksuajoilla selvitykseen valituissa 
maissa ja asiakasryhmissä, kun vaihtoehtona on maakaasulämpölaitos ja ostosäh-
kö 
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