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Alueellinen energianeuvonta

▪ Energiaviraston rahoittamaa neuvontaa
KULUTTAJILLE • KUNNILLE • PK-
YRITYKSILLE

▪ Puolueetonta tietoa ja neuvontaa 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta 
energiasta

▪ Tietoa ja tukea 
energiatehokkuussopimuksiin liittyville 
kunnille ja yrityksille

▪ Tietoa energiakatselmusten hyödyistä ja 
tuista

▪ Tietoa ja neuvontaa energiafiksusta 
asumisesta, lämmitysmuodon valinnasta 
ja vaihdosta sekä kestävistä arjen 
valinnoista
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Energia-
avustukset

ELY-keskuksen avustus 
öljylämmityksestä luopumiseksi

ARAn energia-avustus 

ARAn korjausavustus iäkkäille ja 
vammaisille

Kotitalousvähennys 
öljylämmityksestä luopumiseen



Ely-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

Tarkoitettu pientalon 
öljylämmitysjärjestelmän 

poistamiseen ja 
korvaamiseen uusiutuvalla 

energialla

Öljyn tulee olla 
päälämmitystapa! 

Ympärivuotisessa 
asuinkäytössä olevien 

pientalojen (myös paritalo) 
omistajille; 

yksityishenkilöille ja 
kuolinpesille

Öljylämmityslaitteisto ja 
öljysäiliö poistettava

Haku avautui 1.9.2020, 
mutta avustusta voi hakea 

1.6.2020 jälkeen 
syntyneisiin kustannuksiin



Ely-keskuksen avustus öljylämmityksestä 
luopumiseksi

4 000 € vaihdettaessa

• Ilmavesilämpöpumppu

• Maalämpö

2 500 € vaihdettaessa 

• Sähkölämmitys 

• Puupohjainen lämmitys 
(klapi/pelletti/hake)

• Muu ei fossiilinen



Ely-keskuksen avustus öljylämmityksestä 
luopumiseksi

• Tuki haetaan mieluiten sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa

• Tuki maksetaan yhtenä eränä jälkikäteen kun muutostyö on valmis

• Hakemustilanne 4.4.2022

• Hakemuksia saapunut 20 695

• Myönteisiä päätöksiä 11 262

• Kielteisiä päätöksiä 1 105

• Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle


ARAn energia-avustus 2020 -2022 taloyhtiöille 
ja pientaloille

• Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin

• Asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja yhteisöille (taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt)

• Asuinrakennuksessa ei tarvitse olla kirjoilla / asua

• Määräraha 100 M € kolmelle vuodelle
• 20 miljoonaa vuonna 2020

• 40 miljoonaa vuonna 2021 ja 2022

• Tuki maks. 4000 € / asunto tai maks 50% hyväksytyistä kustannuksista

• Tuki maks. 6000 € / asunto mikäli energiaremontilla saavutetaan lähes nollaenergiataso



ARAn energia-avustus 2020 -2022 taloyhtiöille 
ja pientaloille

• Energiatehokkuuden mittarina laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku 
(kWh/(m²a))

• Edellyttää asiantuntijan E-lukulaskelmia

• Energiatehokkuuden parannuttava rakentamisajankohdan lähtötasoon verrattuna

• Pientalot 44 %

• Rivitalot 36 %

• Kerrostalot 32 %

• Korjausten jälkeisen E-luvun laskennassa voidaan huomioida myös aiemmat korjaustoimenpiteet

• Eri toimille eri suuruisia tukiprosentteja



ARAn energia-avustus 2020 -2022 taloyhtiöille 
ja pientaloille

• Tämän vuoden määräraha on jo käytetty

• Avustushakemuksia voi lähettää normaalisti, käsitellään saapumisjärjestyksessä

• Lisätalousarviossa esitetään lisämäärärahaa

• vuosille 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. 

• Lisätietoa: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus


ARAn korjausavustus 
iäkkäille ja vammaisille

• Pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille, joissa on yli 65-vuotias  tai vammainen henkilö

• Tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen

• Tulo- ja varallisuusrajat

• 1 hlön bruttotulot maks. 2 000 €/kk

• 2 hlön bruttotulot maks. 3 400 €/kk

• Varallisuutta korjaustoimenpiteen jälkeen saisi jäädä 20 000 €/hlö

• Lisätietoja: Vanhustyön keskusliiton Satakunnan alueen korjausneuvoja Tiina Toivonen 0400 852 727

• https://www.ara.fi/fi-
FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Korjausavustus_iakkaiden_ja_vammaisten_henkiloiden_asuntoihin

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Korjausavustus_iakkaiden_ja_vammaisten_henkiloiden_asuntoihin


Kotitalousvähennys

• 2022-2027 kotitalousvähennys öljylämmityksestä luopumiseen

• 60 % työn osuudesta

• Omavastuu 100 €

• Maksimivähennys 3 500 €

• Saa jos työn osuus yhteensä 6 000 € 

• Kahdelta hengeltä 7 000 €

• Saa jos työn osuus 12 000 € 

• Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-
vahennykset/kotitalousvahennys/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/


Irti tarpeettomasta energiankulutuksesta

Laske 
huonelämpötilaa

• Yhden asteen muutos 
laskee kuluja n. 5 %

Pidä ovet suljettuina 
ja rajaa 

lämmitettäviä tiloja
Lämmitä tulisijoilla 

Käytä 
ilmalämpöpumppua

Tarkista ovien ja 
ikkunoiden tiivisteet 

ja vaihda ne 
tarvittaessa

Lisää yläpohjan 
lämmöneristystä



Irti tarpeettomasta energiankulutuksesta

Nipistä lämpimän veden 
kulutuksesta, lyhyt suihku 

riittää peseytymiseen

Sauno ripeästi, sähkökiuas 
aiheuttaa ison 
kulutushuipun

Käytä kylpyhuoneen 
mukavuuslattialämmitystä 
oikein

• Pidä ovi kiinni, säädä 
termostaatti

Sammuta kaikki 
sähkölaitteet, joita et käytä

Seuraa säännöllisesti 
kulutustasi (sähkö, lämpö, 

vesi) ja ota käyttöön 
kulutusseurantapalvelut



Kiitos!

• Minna Sukeva

• Sähköposti: energianeuvonta@pori.fi

• Puh: 044 701 1219

• Facebook: Energianeuvonta 
Satakunnassa


