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Esityksen sisältö

• Avustukset
• ELY –keskuksen avustus pientalon 

öljylämmityksestä luopumiselle

• Avustusten vertailua 
kotitalousvähennys ja 
ARA:n energia-avustus

• Vinkkejä kilpailutukseen



Tuet öljylämmityksen 
vaihtajalle



Kolme vaihtoehtoa

1. ELY –keskuksen avustus 
öljylämmityksestä luopumiseen

2. Kotitalousvähennys

3. ARA:n energia-avustus

Vain yhtä tukea voi käyttää kerrallaan



1. 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

• 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 pitkä
→ 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

• Huomioi päätöksessä asetettu 
aikaraja

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



2. Kotitalousvähennys

• 2021 maksimissaan 2 250 € eli pariskunta voisi saada 
4 500 €/a

• Omavastuu 100 €/hlö

• Vähennykseen saa vain työn osuudesta 

• Vähentää voi 40 % arvonlisäverollisesta työstä

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



Hallituksen esitys

kotitalousvähennyksen muutoksista 

vuosille 2022 – 2027 

– Öljylämmityksestä luopuminen

• Maksimi vähennys 3 500 €/hlö (nyt 2 250 €)

• Vähentää voi 60 % arvonlisäverollisesta työstä (nyt 40 %)

• Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä 
palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.



3. 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



Tukien vertailu



Lähde: Motiva 2020

Vertailu
HUOM! Voit käyttää vain yhtä tukimuotoa



Vinkkejä kilpailutukseen



Tarjouspyyntö

• Pyydä aina tarjouksia useammalta toimijalta

• Tarkista toimijan referenssit ja taloustiedot

• Tarjousten vertailu on haastavaa

• Kun tarjouspyynnössä kerrotaan selkeästi, mitä 
tarjouksen tulee sisältää, on tarjouksia helpompi vertailla

• Voit pyytää apua alueelliselta energianeuvojalta ja pk-
seudulla Ilmastoinfon energianeuvonnasta

• Pyydä työn osuus eriteltynä hinnasta

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta/energianeuvojat_maakunnissa
https://energianeuvonta.fi/energianeuvonta/


Mitä urakan tulisi sisältää

• Laitteisto

• Asennustyö
• käynnistäminen

• säätö

• käytön opastus

• asennukseen sisältyy kaikki 
tarvittavat asennustarvikkeet

• Maalämpökaivojen poraukset
• Suojaputkitus pehmeän maan 

osalle

• Kaivuut

• Läpiviennit

• Porausjätteen poiskuljetus

• Vanhan järjestelmän purkutyö 
(tarvittaessa)
• Kattila

• Öljysäiliö

• Takuut
• asennustakuu eli kaikkien 

asennustarvikkeiden ja työn 
takuuaika

• laitetakuu eli laitteiston 
valmistajan antamaa takuu 
lämpöpumpulle

• kompressoritakuu eli takuut 
kompressorille



Vertaile esimerkiksi näitä

• Pumpun mitoitus ja osuus lämmön tuotosta

• Lämpöpumpun hyötysuhde COP ja SCOP (Pohjois-
Eurooppa)

• Kaivojen määrä ja syvyys

• Takuuajat

• Elinkaaren kustannukset



Lisätietoa:

• öljystäuusiutuviin.fi/kilpailuta

• Motivan tarjouspyyntölomakkeet:
• Ilma-vesilämpöpumppu

• Maalämpöjärjestelmä

https://oljystauusiutuviin.fi/kilpailuta/
https://www.motiva.fi/files/17571/Tarjouspyyntolomake_ilma-vesilampopumppu.pdf
https://www.motiva.fi/files/17566/Tarjouspyyntolomake_maalampojarjestelma.pdf
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