
 

  

Lämpökeskusalueen energiavaraselvitykset ja lämpöyri�äjyys 

 

Mistä pol
oaine
a biolämpökeskukseen? Mitä tukia on mahdollista saada hakkeelle? Mitä eri energian raaka-

ainevaihtoehtoja lähialueen metsistä  ja pelloilta löytyy? Miten hakkeen toimitus järjestetään? Voisiko omista 

metsistä saada hakkeen raaka-aine
a ja kuinka paljon? Mitkä organisaa�ot alueellani toimi
avat hake
a? Mistä 

saisi lisää �etoa lämpöyri
äjyydestä ja siihen lii
yvistä asioista?    

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus  –hankkeen toimihenkilöillä on hyvä paikallistuntemus ja laaja yh-

teistyöverkosto paikallisiin organisaa�oihin. Hyödynnä hankkeen tarjoama mahdollisuus ja selvitä, miten ja 

mistä tuleva biolämpölaitoksesi voi hankkia pol�oaineen.  

Hankkeessa toimivilla ProAgria Hämeen ja Metsäkeskuksen asiantun�joilla on hyvä tuntemus ja �eto Hämeen 

pelloista ja metsistä  sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Heiltä saat lämpölaitokseesi alueellisen ener-

giavaraselvityksen ja vertailua lämpökeskukseesi soveltuvista pol
oainevaihtoehdoista.  

Tuloksena syntyy esiselvitys lähialueen biopol
oaineiden määrästä ja sijainnista lämpökeskukseesi nähden. 

Hankkeen asiantun�ja käy  kanssasi läpi suunni
eilla olevan lämpökeskuksen perus�etoja tarvi
avin osin.  

Suunniteltu tuote
ava lämmön määrä, käyte
ävät pol
oaineet ja käyte
ävissä olevat  pol
oainevarastot ovat 

mm. selvite
äviä asioita. Perus�etojen pohjalta  voidaan arvioida tarvi
avat hake- tai pelle%määrät. Kun mää-

rät ovat �edossa, on mahdollisuus selvi
ää mistä, raaka-aine
a kustannustehokkaas� saadaan.  

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus  -hankkeen asiantun�joilla on hyvä paikallistuntemus ja yhteistyöver-

kosto. Biolämmitysvaihtoehto ei Kanta- ja Päijät-Hämeessä jää sen vuoksi toteu
ama
a, e
ei biopol
oaineita 

lämpölaitokselle olisi saatavissa.  

Hankkeen asiantun�joilla on �etoa paikallisista lämpöyri
äjistä ja lämpöyri
äjyydestä kiinnostuneista. Hyvän 

paikallistuntemuksen avulla on mahdollisuus löytää  esimerkiksi sopivia hakkeen toimi
ajia tai  hake
ajia.  Han-

ke toimii yhdistävänä tekijänä lämmön tuo
ajan ja kulu
ajan välillä. Hankkeelle voi ilmoi
aa kiinnostuksestaan 

siirtyä biopol
oaineiden käy
öön lämmöntuotannossa. Vastaavas� lämpöyri
äjyydestä innostuneet voivat il-

moi
aa kiinnostuksensa poten�aalisista lämmityskohteista. 

Jos esimerkiksi yrityksen toiminnan sivutuo
eena syntyy polte
avaksi soveltuvaa tasauspätkää, palikkaa tai 

vaikkapa kuorimojäte
ä, hankkeen asiantun�jat osaavat arvioida sivutuo
eiden hyödyntämiskelpoisuuden bio-

lämmöntuotannossa. Mikäli lähellä sijaitsee teollisuuslaitos, jolta syntyy ylimääräistä  käy
ökelpoista polte
a-

vaa sivutuote
a, niin hanke voi edesau
aa mm. lämpöyhteistoiminnan perustamisessa.  
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