Pientalon omistajalle on tarjolla
sekä ARA:n että Ely-keskuksen
avustusta tehokkaampiin
energia ratkaisuihin.

Tukea ARA:Lta tai ELy-keskuksesta

Energiate~okkuuden

parantamiseen avustusta
siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin, joissa öljy jää vielä uuden järjestelmän rinnalle.
Tuki ei edellytä energia-todistusta, ja se on helpompi hakea
kuin ARA:n energia-avustus.
Päällekkäin ei eri tukia voi
saada. Myöskään kotitalousvähennystä ei saa, jos hankkeeseen on saanut muuta tukea.

ARA:lta voi saada tukea mihin tahansa
riittäv~sti energiatehokkuutta parantaviin
tqimenpiteisiin, ja Ely-keskukselta
~iir r yttäessä öljylämmityksestä muihin
lä,~itysjärjestelmiin.
Teksti: Tarja Pitkänen

RA :n energia-avustuksen saamiseksi kelpuutetaan lähes mikä
tahansa riittävästi rakennuksen energiatehokkuutta
parantava toimenpide.
- Myös suunnittelutyöhön voi
saada avustusta. Hakemus voi
sisältää useita eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä, kertoo
energia-asiantuntija Kari Balk
Ekolämmöx Oy:stä.

A

ARA:lta haettavan valtion
energia-avustuksen maksimimäärä on 4 000 tai 6 000 euroa
asuntoa kohden riippuen siitä,
kuinka paljon remontti parantaa
energiatehokkuutta.
Ely-keskukselta saa tukea
4 000 euroa, jos öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun taI
ilma-vesilämpöpumppuun. Pienemmän, 2 500 euron tuen saa

ARA:n tuki vaatii
asiantuntija-apua
- Energiaremontin suunnittelussa
kannattaa huomioida kiinteistön
energiatehokkuus kokonaisuutena
ja tehdä tarkat laskelmat eri
vaihtoehtojen kustannuksista ja
vaikutuksista e-lukuun, energiaasiantuntija Kari Balk toteaa.

- Kannattaa selvittää tapauskohtaisesti, mitä tukea on kannattavinta hakea, toteaa Km} Balk.
Erityisesti ARA:n tuen hakeminen on hankalaa ilman asiantuntija-apua, koska avustusta
varten tarvitaan energiatodis~
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tuslaskelmat sekä hakuvaiheessa että re monti n toteutta misen
j äl keen.
Li säks i tarvitaa n laskelmat
suunnitellui sta ja toteutuneista
parannu ksesta suhteessa alkuperäisiin rakenteisiin.
- ARA ei a nna korj austoimenpiteisiin liittyvää neuvontaa, ja suosittaa käy ttä m ää n
selvitystyössä asiantuntijaa.
Maksatushakemukseen liitettävän remontin j älkeisen energiatodi stuksen voi laatia vain
pätevöity nyt e nergiatodistuksen laatija. AR A suosittelee,
että myös hakuvaiheen laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistu ksen laatij a.
- Esi merkiksi mei llä Ekolämmöxissä tehdää n e-Iukulaskelma j a energ iatodistukset. Useat
as iakkaat ovat jo av ustusta saaneetkin.
A RA: n av ustuskelpoisuuden
määrittelyssä käy tetään lähtöti lanteena rake nnuksen alk uperäine n käy ttöö nottohetke n .
e-Iuk ua, mikä ei välttä mättä
ole rakennuksessa vallitseva
tilalm e. 4 000 euron avu stuksen saaminen edellyttää omakotitaloissa e-Iuvun parantam ista
44 prosentilla j a rivi- j a kerrostalo'issa 36 prosentilla. Suurim- .
man 6 000 euron av ustu kse n
saaminen edellyttää lähes nollaenergiataloa.
.

Tarkat laskelmat
tarvitaan
- Kun energ ia-avu stu sta l ä h ~
detään hakemaan, ensin kartoitetaan lähtötilanne. S itte n
an namme suos ituksen ratkaisui sta j a toime npiteistä, j otka
täyttävät av ustu kse n saamisen
peru steet tarkoitu ksenmu kaisini.mall a tavall a.
Ekolä mmöx voi haluttaessa
myös toteuttaa remontin ja kirjata kustannukset.
- Suunnittelussa ka nnattaa
huomioida kiinteistön energiatehokkuus kokonaisuutena j a
tehdä tarkat laskelmat eri vaihtoehtojen kustannuksista ja vaik utuksista e-Iukuun, Balk toteaa.
Avu stuksen saam isen k riteerit ovat varsin korkeat, j a siksi niiden saav utta minen vaatii
yleensä useampia toimenpiteitä.
- Hybridil äm m itykseen erikoistuneena yrityksenä voim me
auttaa myös vaihtoehtoj en verta ilu ssa j a sopivi mman koko naisuuden suu nnittelussa.
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Energia-avustus vai kotitalousvähennys?
~ Korjaushankkeeseen ei
voi saada sekä kotitalousvähennystä että energia-avustusta . Remontoijan kannattaa
harkita, kumpaa vaihtoehtoa
kannattaa hyödyntää. Vuonna
2020 kotitalousvähennyksen
enimmäismäärä on 2 250 euroa, jonka saa, kun yritykseltä
ostettujen palveluiden työn
osuus on yhteensä 5 875 euroa.
Puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennyksen.

Kotitalousvähennys on
yleensä jä rkevämpi vaihtoehto siirryttäessä maalämpöön,
koska siitä aiheutuu yleensä
työkuluja täyteen kotitalousvähennykseen oikeuttava
määrä .
Jos ei ole mahdollista järkevällä tavalla saavuttaa täyttä
6 000 euron energia-avustusta, kannattaa hyödyntää kotitalousvähennys . Muiden
lämmitysjärjeste lmien kuin

maa lämmön asennuksesta
aiheutuvat työkustannukset
eivät välttämättä samalla tavalla oikeuta täyteen kotitalousvähennykseen.
Energia-avustus on kannattava vaihtoehto silloin, kun samana vuonna on tarve tilata
muita palveluita, joihin voi
hyödyntää kotitalousvähennystä . Suunnittelutyöhön ei
myönnetä kotitalousvähennystä.

Avustus öljylämmityksen vaihtajaLLe
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Esimerkkejä avustuksista
ARA:n avustus
Jos 149 neliön omakoti talon alkuperäinen E-Iuku
on 250 kWhE/ (m 2a) tulee
energia-avustukse n saamisen raja-arvoksi 140 kWhE/
(m 2a) ja korkeampaan avustu kseen oi keuttava lä hes
nolla energiaa vastaavak. si raja-arvoksi 112 kWhE/
(m 2 a) . Tyypillisessä omakotitalossa ensimmäisen
raja-arvon saa täyttymään
ilma-vesilämpöpumpulla
tai maalämpöpumpulla.

Ely-keskuksen
avustus
Jos vuonna 2005 rakennettuun
oljylämmitteiseen 110-neliöis.een tatoon, jossa on painovoimainen ilmanvaihto tai
koneellinen poisto, asennetaan
ilma-vesilämpöpumppu, putoaisi e-Iuku 236:sta 132:een, mikä
täyttää täsmälleen energia-asetuksen raja-arvon . Jos sama talo
olisikin rakennettu vuonna 1979,
putoaisi e-Iuku 326:sta 170:een;
mikä ylittää kirkkaasti energia-avustuksen raja-arvon 182.

Energia-avustuksen osuus
korjauskustannuksista vaihtelee korjaustoimenpiteittäin.
Esimerkiksi öljylämmityksen
uusimisen kustannuksiin tukea
saa 100-prosenttisesti ja lämpöpumppu- ja aurinkoenergiaratkaisuihin 50 prosenttia.
Käytännössä ARA:n energia-avustuksen maksimi määrä
4 000 tai 6 000 euroa täyttyy
useimmissa hankkeissa.
Korjaukset, johon avustusta
haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu
ARA:lle. Työ katsotaan aloitetuksi kun tarvikkeet hankitaan
tai purkutyöt on aloitettu.

tami seen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.
Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen
korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien
fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.
Avustusta voidaan myöntää
takautuvasti kustannuksiin ,
jotka ovat synty neet viime kesäkuussa tai sen jälkeen.
Ely-keskuksen tukea haettaessa pääsee vähemmällä byrokratialla.
- Hakemuksen täyttäminen
on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin ARA:n. avustuksen, Kari Balk toteaa.
Ely-keskuksen myöntää koko
ELy-keskuksen
maassa
Pirkanmaan elinkeino-, liituki heLpompi hakea
kenne- ja ympäristökeskus. AvusEly-keskuksen avustus on tar- · tusta voi hakea niin kauan kuin
koitettu ympärivuotisessa asuin- . määrärahaa riittää, enintään sykkäytössä olevien pientalojen syyn 2022 asti. 0
öljylämmitysjärjestelmän pois-
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Vanhan metallisäiliön
sisäpuoliselle lasikuitupinnoitukselle 10v takuu!

Puh. 0102 866 080
(hinta O,0282fpuhelu + O.OS95/min.)

0405127825 -

www.oljykolmio.fi
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KANTOJYRSINTAA
Soita ja tilaa työ ammattilaiselta! '
Janne Tuhola

0451566788

Metsätalousinsinööri AMK

janne.t uhola@kantokoukku.fi

Hinta 1,2S€/cm (sis. alv 24%)
Useamman kannon jyrsintä.
-> Pyydä tarjous!
Kannon halkaisijan mittaus maanpinnan tasolta.

Omakotitalon öljylämmityksen korvaamiseen on saatavissa
Ely-keskuksen avustusta 2 500 eurosta 4 000 euroon riippuen siitä,
millä järjestelmällä öljylämmitys korvataan.

Soikeat ym. epäpyöreät
ristimitan keskiarvo.
Huom! Yli 100 cm kannot 1,S€/cm

(sis. alv 24%)
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