
 

  

Lämpöyritystoiminnan käynnistämiseen lii�yvä neuvonta,  

mm. lämmöntoimitussopimukset 

Mitä eri vaihtoehtoja on biolämmön hinnoi�elussa? Miten tuotetun lämmön määrä saadaan mita�ua luote�a-

vas�? Miksi on tärkeää mie�ä sopimuksen sisältö ja vastuut tarkas�  jo etukäteen? Mitä asioita kuuluu lämmön 

myyjän vastuulle ja mitä lämmön käy�äjän vastuisiin? Mikä liiketoimintamalli voisi sopia lämpöyritystoimintaa-

ni? Mistä saan �etoa eri säännöksistä ja ehdoista? Missä pääsen tutustumaan vastaavan kokoluokan lämpöyri-

tystoimintaan?  

Kun mie�t lämpöyritystoiminnan aloi�amista, Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus  –hanke tarjoaa mah-

dollisuuden puntaroida omia ajatuksia yhdessä asiantun�jan kanssa, jolloin on mahdollista  saada hyödyllisiä 

neuvoja ja vinkkejä he� käy�öön.  

Hankkeen asiantun�jat osaavat kertoa mm. lämpöyritystoiminnassa käytössä olevista erilaisista toimintamalleis-

ta ja lämmön hinnan muodostumisesta. Yhdessä hankkeen asiantun�joiden kanssa voidaan poh�a  koko  lämpö-

laitosinvestoin�a, kuka tekee investoinnit ja  miten rahoitus voidaan järjestää. 

Lämmöntoimitussopimuksen merkitys on oleellinen, sillä sopimukset tehdään yleensä pitkäkestoisiksi, jopa yli 

10 vuo�a. Lämmöntuotannon kustannusvaihteluihin voidaan varautua paremmin, kun sopimuksen suunni�elu-

vaiheessa on jo varaudu�u eri kustannustekijöiden muu�uviin hintoihin. Lämmön tuo�ajan, ostajan ja Hämeen 

uusiutuvan energian tulevaisuus  -hankkeen asiantun�jan kanssa mie�tään esimerkiksi, miten lämmön hinta 

sidotaan kustannuksiin ja erilaisiin indekseihin. Lämmöntoimitussopimuksissa hinnoi�elun pitkäjänteisyys, kus-

tannusvastaavuus sekä mi�aus- ja laskutustekniikan yksinkertaisuus ovat oleellisia tekijöitä. Tärkeää on myös 

keskustella mahdollisesta laajennustarpeesta, lämmönkulutusmäärien muu�umisesta ja liiketoimintamallin va-

linnasta.  

Hankkeen asiantun�joilla on esimerkkejä erilaisista lämmöntoimitussopimuspohjista, joihin yhdessä tutustumal-

la löydetään toimintaasi sopivia elemen�ejä. 

Hankkeen toimijoiden laajan yhteistyöverkoston kau�a sinulla on myös mahdollisuus päästä tutustumaan läm-

pöyri�äjäkonkareihin. Halutessasi voimme yhdessä tutustua kohteisiin, joissa on aikomaasi liiketoimintamallia ja 

kokoluokkaa vastaava lämpölaitos. Hankkeen avulla on  jo toimivilla lämpöyri�äjillä ja lämpöyri�äjiksi aikovilla 

mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Erityises� aloi�avalle lämpöyri�äjälle verkostoituminen toisten 

lämpöyri�äjien kanssa on arvokas asia ja heiltä saatu kokemusperäinen �eto au�aa oman toiminnan suunni�e-

lua. Myös toiminnan laajentamista suunni�eleville lämpöyrityksille Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus   -

hanke voi olla mukana etsimässä uusia lämmityskohteita.  
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