
Tervetuloa Öljystä 
uusiutuviin webinaariin!

Aloitamme klo 17.30

Pidäthän mikrofonin pois päältä, kun et puhu

Jos haluat puheenvuoron, nosta kätesi niin annamme sinulle 
puheenvuoron sopivassa kohdassa

Chatissä voi käydä keskustelua ja pyrimme vastaamme kaikkiin sinne 
esitettyihin kysymyksiin

Tilaisuus tallennetaan



Ohjelma

Lämpöpumppujen tekniikka, käyttö ja kannattavuus,
Sami Seuna, Uudenmaan Energiatieto Oy

Taloudellinen tuki öljystä luopumiselle,
HSY:n Ilmastoinfo

10 vinkkiä lämpöpumpun hankintaan,
Matti Perkkiö, Lämpöykkönen Oy

Esitysmateriaalit tulevat nettisivuillemme keskiviikkona.





Ruoka Liikkuminen

Asuminen Kuluttaminen



Taloudellinen tuki öljystä 
luopumiselle

3.11.2020
HSY:n Ilmastoinfo 
Kirsi Korpisalo



Esityksen sisältö

• ELY –keskuksen avustus pientalon 
öljylämmityksestä luopumiselle

• Vertailu kotitalousvähennys ja 
ARA:n energia-avustus



Avustus pientalon öljylämmityksestä 
luopumiseksi

• Tarkoitettu öljylämmityksen poistamiseen ja öljylämmityksen 
korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla

• Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville pien- ja paritaloille

• Yksityishenkilöille ja kuolinpesille

• Hakemukset käsittelee Pirkanmaan ELY-keskus

• Haku alkoi 1.9., mutta tukea voi hakea takautuvasti 1.6. 
jälkeen syntyviin kustannuksiin

• Tukea voi hakea vuoden 2022 vuoden syksyyn asti tai niin 
kauan kuin rahaa riittää

• On arvioitu, että tuki riittää noin 10 000 taloudelle



Mihin tukea saa?
Kuinka paljon 
sitä saa?



Huomioitavaa

• Öljylämmitysjärjestelmä täytyy purkaa niin, ettei öljyä voida 
enää käyttää lämmityksessä
• esimerkiksi yhteydet säiliön ja polttimen välillä on poistettava

• Tarkista kunnan ympäristönsuojelumääräyksestä, mitä öljysäiliölle 
täytyy tehdä

• Osat, joita voidaan hyödyntää uudessa 
lämmitysjärjestelmässä, voidaan jättää paikalleen.

• Kaksoispesäkattilan puulämmitystä voi hyödyntää edelleen

• Hakija vastaa rakennus- ja toimenpideluvista



Hakeminen ja maksatus



Hakeminen

• Hakemuksia on tehty paljon ja käsittelyaika on useita 
kuukausia 
→ Tee hakemus huolellisesti ja Aluehallintopalvelun 
sähköisen järjestelmän kautta niin käsittely on nopeampaa

• Liitteeksi
• Suunnitelma ja kustannusarvio

• Vanhan purkaminen 

• Uusi järjestelmä

• Valtakirjat esim. kuolinpesässä

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


Maksatus

• Avustus maksetaan yhdessä erässä jälkikäteen

• Maksatusta haetaan, kun hanke on valmis Aluehallinnon 
sähköisessä palvelussa
• Huomio päätöksessä asetettu aikaraja

• Maksatushakemuksessa todennetaan syntyneet 
kustannukset ja tehdyt työt esim. maksetuilla laskuilla ja 
kuiteilla



Vertailua muihin 
tukimuotoihin -
ARA:n energia-avustus ja
Kotitalousvähennys



Kotitalousvähennys

• 2020 maksimissaan 2 250 eli pariskunta voisi saada 
4 500 €/a

• Omavastuu 100 €

• Vähennykseen kelpaa vain työn osuus 

• Vähentää voi 40 % arvonlisäverollisesta työstä

• Jos työn osuus vähintään 11 750 €, saa pariskunta 
maksimivähennyksen 4 500 €
• Työn oltava yhdellä vuoden aikana tapahtuvaa



ARA:n energia-avustus

• E-luvun tulee parantua 44 %

• E-luku on laskennallinen kerroin kWh/m2

• Maksimi tukimäärä 4 000 € (jos päästään lähes nollaenergiatasolle→
6000 €)
• Eri toimenpiteille on määritetty toimenpidekohtaiset tukiosuudet

• Öljylämmityksestä luopumisen tukiosuus 100%

• Hakeminen vaatii E-luku laskelmat sekä allekirjoitetut suunnitelmat

Rakennuksen 

alkuperäinen 

E-luku

Elinkaaren 

aikana tehdyt 

toimenpiteet

Suunnitellut 

toimenpiteet
Laskettu uusi 

E-luku

Vertaillaan näitä kahta E-lukua



Lähde: Motiva 2020

Vertailu
HUOM! Voit käyttää vain yhtä tukimuotoa



Maanalainen öljysäiliö 
poistaminen käytöstä

• Toimenpiteet määritetty kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä 
• Tarkasta aina kuntakohtainen määräys!

• Aina säiliön tyhjennys, puhdistus ja tarkastus → todistus

• Useimmissa kunnissa poistettava kokonaan maasta
• Jossain kunnissa täyttö voi riittää



Mira Soini, projektipäällikkö

mira.soini@hsy.fi

+358 40 503 6620

Kirsi-Leena Helle, viestinnän asiantuntija

kirsi-leena.helle@hsy.fi

+358 40 197 5768

OTA YHTEYTTÄ:

HSY Ilmastoinfo

Facebook: facebook.com/ilmastoinfo

Instagram: @ilmastoinfo

Twitter: @ilmastoinfo

energianeuvonta.fi

Kirsi Korpisalo

kirsi.korpisalo@hsy.fi

Jarkko Hintsala

jarkko.hintsala@hsy.fi


