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Kuten eräässä tämän lehden jutussa kir-
joitetaan ”aivan kuten urheilija tarvitsee 
energiaa, yhteiskuntamme tarvitsee myös 

runsaasti luotettavaa energiaa”. Hämeen uusiutu-
van energian tulevaisuus - hankkeen tarkoituk-
sena on kytkeä uusiutuva energia osaksi kuntien 
päätöksentekoa, elinkeinoelämää sekä kulttuu-
ria ja maisemaa. Lisäksi hankkeen avulla myös 
tuetaan energiayrittäjyyttä ja sen laajentamista. 
Uusia energiaratkaisuja suunniteltaessa eri toimi-
joiden yhteistyö ja verkostoituminen ovat merkit-
tävän tekijän asemassa. Tähän Kestävän energian 
tiedotuslehteen olemme koonneet HAMK:n kes-
tävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijoiden 
kanssa yhteistyönä hyvän tietopaketin erilaisista 
mahdollisuuksista hyödyntää uusiutuvia ener-
gialähteitä ja -tekniikoita.

  PÄÄKIRJOITUS
Kohti kestäviä tulevaisuuden energiaratkaisuja

Asikkalan uusiutuvan ener-
gian kuntakatselmus toteu-
tettiin vuonna 2012. Hank-

keen ohjausryhmään kuuluivat Asik-
kalan kunnasta ympäristönsuojelusih-
teeri Katja Puurtinen, tekninen johtaja 
Harri Hirvonen, työmaapäällikkö Kari 
Pitkänen, kaavoituspäällikkö Samuli 
Kantola ja talonrakennusmestari Pekka 
Ahlqvist. Uusiutuvan energian kun-
takatselmuksen ovat toteuttaneet DI 
Erkka Ryynänen, DI Aki Pesola ja 
TkT Juha Vanhanen Gaia Consult-
ing Oy:stä. Tarkastelussa on käytetty 
referenssivuotena vuotta 2010. Hank-
keen rahoittivat Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ja Asikkalan kunta.

Pohjatietoja
Asikkalassa asuu tällä hetkellä vakitui-
sesti noin 8500 asukasta. Asukkaiden 
lukumäärä kasvaa reilusti kesäaikana, 
Asikkalassa on kesäasukkaita noin 
5000 henkeä ja kesämökkejä noin 4000. 
Vesivehmaalle on tarkoitus kaavoittaa 
uutta asuinaluetta sadoille vakituisille 
asukkaille. 

Katselmuksen mukaan asuinra-
kennusten lämmitykseen käytetään 
Asikkalassa n. 70% kaikesta alueella 
käytetystä lämmöstä. Pientalojen osuus 
on yli puolet. Kesämökkien ja teolli-
suuden osuus lämmönkulutuksesta on 
yhteensä alle 20%. Asikkalassa tärkein 
yksittäinen lämmitysmuoto on sähkö-
lämmitys, jolla hoidetaan kolmannes 
kaikista rakennusten lämmityksistä.  
Sähkölämmitykseen kuluu yli puo-
let kaikesta Asikkalassa kulutetusta 
sähköstä. Kaikki sähkö Asikkalassa 
on tuontisähköä. Muuhun asumi-
seen, kuten valaistukseen, kuluu 14% 
ja teollisuuteen 13% alueella käyte-
tystä sähköstä. 

Asikkalan kunnassa olisi mah-
dollista tuottaa huomattava määrä 
omaa sähköä ja lämpöä uusiutuvien 
energianlähteiden avulla. Merkittävin 

potentiaali katselmuksen mukaan olisi 
tuulivoimalla, puupolttoaineilla ja läm-
pöpumpuilla. Myös biokaasu nähtiin 
yhtenä kehitettävänä vaihtoehtona. 

Asikkalaan on ehdotettu monia 
erilaisia uudistuksia uusiutuvan ener-
gian käytön lisäämiseksi. Yksittäisistä 
kohteista mainittakoon Urajärven 
koulu ja asuntola sekä Vesivehmaan 
koulu ja päiväkoti, joissa on katsel-
muksessa vertailtu kahta eri uusiutuvan 
energian käytön vaihtoehtoa. Nykyisen 
kevyen polttoöljyn sijaan on esitetty 
joko pellettilämmitystä tai maaläm-
pöpumppujärjestelmää. Arvioitujen 
kustannusvaikutusten mukaan koro-
ton takaisinmaksuaika olisi Urajär-
vellä pellettilämmitysjärjestelmälle 5,9 
ja maalämpöjärjestelmälle 6,7 vuotta. 
Investointikustannukset näillä vaihto-
ehdoilla olisivat vastaavasti 65 000 ja 
75 000 euroa. Vesivehmaalla vastaa-
vat lukemat olisivat 5,4 ja 6,7 vuotta 
ja investointikustannukset  100 000 ja 
125 000 euroa. Myös Pasolanharjuun 
on kaavailtu hakelämpökeskusta, jonka 
investointikustannukset olisivat  noin 
180 000 euroa ja takaisinmaksuaika 
1,9 vuotta. Missään investointikustan-
nuksissa ei ole huomioitu mahdollis-
ten tukien vaikutusta.

Uusiutuvien energianläh-
teiden mahdollisuudet
Puupolttoaineilla pystyttäisiin nosta-
maan Asikkalan uusiutuvan energian 
käytön prosenttia huomattavasti. Asik-
kalassa on metsäpinta-alaa 40 900 ha 
ja kunta omistaa tästä alasta vain 1,5%. 
Puuta käytetään jonkin verran maati-
loilla ja kesämökeissä erillislämmityk-
sessä.  Hakkuualueilta kerätään talteen 
noin 50% hakkuutähteistä, 20% kan-
noista ja 33% pienpuusta. Nykyisellä 
hakkuu- ja keruumäärillä vuotuinen 
energiapuukertymä on noin 80 GWh, 
kun potentiaali alueella olisi 125 GWh 
kestävällä maksimikeruu tasolla. Jos toi-

mintaa tehostettaisiin maltillisemmin, 
energiapuun osuus voitaisiin saada 
nousemaan noin 103 GWh. Tällöinkään 
hakkuumääriä ei tarvitse lisätä lainkaan.  
Kestävän maksimin tasolla metsästä 
kerättäisiin lähes kaikki hakkuujäte tal-
teen, mutta metsien biologisen moni-
muotoisuuden turvaamiseksi jätetään 
kuitenkin suosituksissa esitetty määrä 
kuollutta puuta metsään.  

Katselmuksessa kannustetaan 
myös siirtymään öljylämmitteisestä 
järjestelmästä puupohjaiseen lämmi-
tysjärjestelmään. Öljylämmitysjärjes-
telmät alkavat ikääntyessään vaatia 
lisääntyvää huoltoa ja uusimistar-
vetta. Siinä yhteydessä siirtyminen 
puupohjaiseen lämmitysjärjestel-
mään onnistuisi luontevimmin. Puu 
on polttoaineena huomattavasti hal-
vempaa kuin öljy, tällöin se maksaa 
itsensä kustannussäästöinä takaisin. 

Siirtyminen esim. hakkeen tai pel-
letin käyttöön edellyttää investointia 
uuteen lämpökattilaan ja isompaan 
polttoaineen varastotilaan. Puupoltto-
aineet tarvitsevat huomattavasti enem-
män varastotilaa kuin öljy, koska puun 
energiatiheys on öljyä alhaisempi. Pel-
letti vaatii noin 3 ja hake noin 13 ker-
taa suuremman varastotilan kuin kevyt 
polttoöljy saman energiasisällön varas-
toimiseksi. Katselmuksessa arvioitiin, 
että mikäli Asikkalan öljylämmittei-
sistä pientaloista puolet siirtyisi puu-
pohjaiseen lämmitykseen, öljyn käyttö 
vähenisi noin 12 GWh verran. Määrä 
vastaa 1,2 milj. litraa öljyä ja noin 30% 
koko kunnan alueella kulutetusta läm-
mitysöljystä. 

Jätepolttoaineista lanta on Asik-
kalassa kaikkein kehityskelpoisin. Lan-
nan hyödyntämisestä vaikeaa tekee 
tilojen hajanaisuus. Taloudellisesti 
kannattava biokaasulaitos edellyt-
täisi noin 100 lehmän, 1000 sian tai 
60 000 kanan tuottaman lannan. Asik-
kalan alueella on laskettu olevan noin 

1850 nautaa, 3150 sikaa ja 180 kanaa. 
Maatiloja, joissa on tuotantoeläimiä, on 
yhteensä 58. Taloudellisesti kannattava 
biokaasun valmistus olisi Asikkalassa 
mahdollista, kunhan yhteisen laitoksen 
sijainti optimoitaisiin mahdollisimman 
hyvin. Asikkalassa pystyttäisiin tuot-
tamaan arviolta 1,4 milj. tonnia bio-
kaasua, jonka energiasisältö olisi 8,2 
GWh.  Asikkalan kunta on kuitenkin 
ilmoittanut katselmusta tehtäessä, että 
mahdollista biokaasulaitosta Pasolan-
harjuun ei tulla toteuttamaan. 

Tuulivoiman mahdollisuuksia 
on kartoitettu Asikkalassa alustavasti 
vuonna 2010 Päijät-Hämeen tuuli-
voimaselvitysluonnoksen yhteydessä. 
Päijät-Hämeen ilmasto- ja energia-
ohjelman tavoitteena on nostaa tuu-
livoimalle varattujen alueiden määrä 
maakuntakaavassa noin 60 km2:iin 
sekä nostaa tuulivoimatuotanto 500 
GWh:iin vuodessa. Tuulivoimasel-
vitysluonnoksen mukaan Asikkalan 
alueelle voitaisiin rakentaa 30–40 tuu-
livoimalaa. Voimalat sijaitsisivat kol-
mella yhtenäisellä alueella: Reivilässä, 
Vääksyn kirkonkylän länsipuolella ja 
Vähä-Pulkkilan pohjoispuolella. Voi-
malat tuottaisivat sähköä noin 300 
GWh vuosittain, mikäli yksi voimala 
olisi teholtaan 3 MW. Tuo sähköntuo-
tantomäärä olisi yli kolme kertaa suu-
rempi kuin Asikkalan kunnan alueen 
nykyinen koko sähkön kulutus vuo-
dessa. 

Aurinkoenergiaa hyödynne-
tään Suomessa pääosin täydentävänä 
energiamuotona. Suomessa on poten-
tiaalia aurinkoenergiaan, koska vuo-

tuiset säteilymäärät ovat verrattavissa 
Keski-Euroopan lukemiin. Jos Asikka-
laan asennettaisiin joka kymmenenteen 
pientaloon 10 m2 aurinkokeräin, läm-
pöä voitaisiin tuottaa vuosittain noin 
950 MWh. Kustannukset yhden pien-
talon aurinkosähköjärjestelmässä ovat 
5000 – 7000 euroa (alv 0 %) ja aurin-
kolämpöjärjestelmässä 3000 – 4000 
euroa. 

Lämpöpumpuilla pystyttäisiin 
korvaamaan noin 30–70% perintei-
sen kotitalouden lämmöntuotannosta. 
Korvattava määrä riippuu käytet-
tävästä lämpöpumpputekniikasta, 
pumpun käyttötavasta, rakennusten 
ominaisuuksista ja lämmöntarpeesta. 
Ilmalämpöpumput toimivat pääläm-
mitysmuotoa tukevina ja täydentävinä 
ratkaisuina, kun taas maalämpöjärjes-
telmä pystyy kattamaan rakennuksen 
koko lämmöntarpeen. Kustannukset 
ilmalämpöpumppuinvestoinnille oli-
vat vuonna 2012 1500–2500 euroa 
teknisistä ominaisuuksista ja koosta 
riippuen. Tyypillinen omakotitaloon 
asennettavan maalämpöpumppujärjes-
telmän ja lämmönkeräykseen tehdyn 
lämpökaivon porauksen yhteiskustan-
nukset ovat 15 000-20 000 euroa. 

Lisää informaatiota ja tarkem-
mat tiedot löydät Asikkalan uusiu-
tuvan energian kuntakatselmuksen 
katselmusraportista.

Laura Ahtiainen, 
Sanna Hakkarainen

Lähde:  
Ryynänen, E.; Pesola, A. ja Vanha-
nen, J. 2012. Uusiutuvan energian 

kuntakatselmus, Katselmusraportti. 

Asikkalan uusiutuvan energian 
kuntakatselmuksen loppuraportti
Tavoitteena päästöttömämpi kunta

Kansainvälisen ilmastosopimuksen mukaan Suo-
mella tavoitteena on hyödyntää vuoteen 2020 men-
nessä uusiutuvia energialähteitä niin, että niiden 
osuus kasvaisi energian loppukäytöstä 38 prosent-
tiin. Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennakkotie-
tojen mukaan uusiutuvan energian osuus oli jo 
30 prosenttia koko energian kokonaiskulutuksesta, 
joka on 5 % enemmän kuin vuonna 2011. Uusiutu-
van energian käytön kasvuun 5 prosentilla vaikut-
tivat muun muassa se että, fossiilisilla polttoaineilla 
ja turpeella tuotettua energiaa korvattiin tuonti-
sähköllä sekä puulla ja kotimaisella vesivoimalla. 
Suunta uusiutuvan energian käyttöön on vahvasti 
löydetty ja se on kohti asetettuja tavoitteita.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 
Suomen energian kokonaiskulutus oli vuonna 2012 
kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011, 

mutta rakennusten lämmitysenergian käyttö kasvoi 
kuitenkin yli kuusi prosenttia. Kuntien, ja niiden 
yksittäisten asukkaiden, rakennusten lämmitykseen 
käytettävillä energiaratkaisuilla on merkittävä vai-
kutus, kun mietimme vuoteen 2020 asetetun uusiu-
tuvien energialähteiden käyttötavoitetta.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on todella paljon 
potentiaalia entistä omavaraiseen energiantuotan-
toon muun muassa metsäenergian osalta. Samalla 
Hämeen alueella voidaan turvata uusien työpaik-
kojen syntymistä ja vähentää omalta osaltaan myös 
päästöjä ilmakehään. 

Sanna Hakkarainen
Päätoiminen tuntiopettaja, 

projektityöntekijä HUE -hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu

kestävän kehityksen ko.

Asikkalan kunnan energiatase vuonna 2010

Lehden toimituksesta vastasivat: 
Sanna Hakkarainen, päätoiminen tunti-
opettaja / projektityöntekijä HUE -hanke, 
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).
Hämeen kestävän kehityksen 
koulutusohjelman opiskelijat: 
Anniina Töttölä, Elisa Mannelkuusi, Heini 
Kivikoski, Laura Ahtiainen, Mikko Men-
tula, Mikko Niemi, Miikka Friman ja 
Teemu Rantala
Toteutuksessa mukana: 
Kaisa Halme, projektipäällikkö, ProAgria 
Etelä-Suomi ry, Olli-Pekka Koisti, bioener-
gianeuvoja, Suomen metsäkeskus, Häme-
Uusimaa, Lauri Kaivosoja, energia-asian-
tuntija, HAMK, Antti Peltola, yliopettaja, 
HAMK, Annikki Rosberg, projektipääl-
likkö, HAMK, HUE -hanke 
Taitto: Jake Lehtovirta, HAMK
Paino: Mustasaaren Painotalo
Kuvat: Lauri Kaivosoja,  Mikko Mentula, 
Kaisa Halme, Olli-Pekka Koisti, Markku 
Lappi, Tapani Brofeldt
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Oletko koskaan miettinyt, 
miksi Juha Mieto syö joka 
pääsiäisenä lähes tajunnan 

räjäyttävän määrän mämmiä? Se johtuu 
tietenkin siitä, että hyvä ruokahalu on 
peruja ajalta jolloin suomalainen hiihto 
oli vielä maailman terävintä kärkeä. Kes-
tävyysurheilija tarvitsee runsaasti ener-
giaa pysyäkseen liikkeessä pitkän suori-
tuksen ajan.

Aivan kuten urheilija tarvitsee ener-
giaa, yhteiskuntamme tarvitsee myös 
runsaasti luotettavaa energiaa, jotta 
autot kulkevat ja lentokoneet lentä-
vät, koulut ja kodit pysyvät lämpiminä 
sekä televisiot, kännykät, tietokoneet ja 
videopelit voivat viihdyttää meitä.

Tehdäksemme energiaa, tarvit-
semme polttoainetta. Polttoainetta on 
kahta tyyppiä: uusiutuvat ja uusiutu-
mattomat.

Tällä hetkellä suurin osa energi-
asta saadaan polttamalla uusiutumat-
tomia fossiilisia polttoaineita, kuten 
hiiltä, öljyä, maakaasua ja propaania. 
Fossiiliset polttoaineet muodostuivat 
miljoonia vuosia sitten eläneiden kas-
vien ja eläinten jäänteistä. Kun nämä 
polttoaineet ovat loppu, ne todellakin 
ovat loppu. Eräs toinen uusiutumaton 
energian lähde on uraanimalmi, joka ei 
kuitenkaan ole fossiilinen polttoaine, ja 
sitä ei polteta. Se muunnetaan U-235 
isotoopiksi jolloin siitä saadaan ydin-
voimaa.

Uusiutuva vastaan uusiutumaton

Uusiutumattoman energian käytössä on 
sekä etuja että haittoja. Yksi etu on se, 
että vielä nykyisin fossiiliset polttoai-
neet ovat suhteellisen edullisia ja niitä 
on runsaasti saatavilla. Haittapuoli on, 
että sitä mukaa kun maailmanlaajuinen 
energiantarve kasvaa, nämä varat hupe-
nevat yhä kiihtyvään tahtiin.

Lisäksi monet tunnetuista ja hel-
posti saatavilla olevista raakaöljyn 
varannoista ovat keskittyneet vain 
muutamaan paikkaan maailmassa. Jos 
näillä alueilla syttyisi sota tai luonnon-
katastrofi, öljyn tuonti keskeytyisi.

Siksi olet ehkä kuullut, että meidän 
tarvitsisi käyttää enemmän uusiutuvia 

energianlähteitä. Uusiutuviin energi-
anlähteisiin kuuluvat biomassa (puu ja 
muut kasvit), tuuli, aurinko sekä maa-
lämpö ja vesivoima.

Uusiutuvan energian käytössä ei 
ole mitään uutta. Yli 150 vuotta sitten, 
saimme noin 90 prosenttia energias-
tamme puusta. Ennen kuin sähköpump-
puja oli saatavilla, lähes joka tilalla oli 
pieni tuulimylly, jota käytettiin veden 
pumppaamiseen maasta. Jo yli tuhat 
vuotta sitten ihmiset valjastivat kos-
kien voiman jauhaakseen viljaa.

Uusiutuva energia on saamassa suo-
siotaan takaisin, koska uusi teknologia 
on pienentänyt sen hyödyntämisen kus-

tannuksia. Ja vaikka uusiutuvat energi-
anlähteet ovat nykyään kalliimpia kuin 
uusiutumattomat, niin verokannusti-
met tekevät niistä houkuttelevampia. 
Lisäksi öljyn hinnanvaihtelut ja pyrki-
mys vähentää kasvihuonepäästöjä ovat 
lisänneet tarvetta löytää puhtaampia ja 
vakaampia energianlähteitä.

Yhä useammat autot maailmalla ja 
Suomessakin saavat energiansa biopolt-
toaineista, kuten etanolista ja biodie-
selistä, jotka valmistetaan käymisteitse 
esimerkiksi maissista ja biojätteestä. 
Tuulivoima kasvaa noin 30 prosenttia 
vuodessa. Tuhannet kodit ja yritykset 
aurinkoisissa maissa keräävät aurinko-

Kaikki energia maapallolla, paitsi geoterminen, vuorovesi ja ydinenergia, 
ovat peräisin auringosta.

energiaa tehdäkseen sähköä. Suomes-
sakin aurinkoenergiaa hyödynnetään 
esimerkiksi kesämökeillä.

Teemu Rantala, 
Sanna Hakkarainen

Lue lisää:   
www.energiamaailma.fi/energia-abc/ 

 
 

Lähteet:  
www.conserve-energy-future.com/ 

www.energiantuotanto.info/ 
www.ecology.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Renew-
able_energy

Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Vuoden 2011 marraskuussa jul-
kaistussa Päijät-Hämeen kes-
tävän energian ohjelmassa 

maakunnalliseksi visioksi on määri-
telty ”Päijät-Hämeen monipuolisista 
luonnonvaroista lähienergiaa – kes-
tävästi, taloudellisesti ja paikallisesti 
työllistäen”. Tärkeää energiatalouden 
kehittämisessä on, että energiantuotan-
non raaka-aineet tuotetaan mahdolli-
simman läheltä käyttöpaikkoja, ener-
giantuotanto tapahtuu hyvällä hyö-
tysuhteella ja energiansiirto on teho-
kasta. Myös loppukulutuksen tulee olla 
säästävää.

Energiaohjelmassa uusiutuvien 
energialähteiden käytön tavoitteeksi 
vuoteen 2020 mennessä on asetettu 
38 %, joka on myös valtakunnallinen 
tavoite. Maakunnan sähköntuotannon 
omavaraisuus pyritään nostamaan 40 % 
vuoteen 2020 mennessä, kun vuonna 
2008 omavaraisuus oli vain 17 %.

Tavoitteiden saavuttamiseksi 
on tärkeää että energiankulutuk-
sen kasvu saadaan taitettua laskuun 
2010-luvun aikana. Tämä on tavoit-

teena myös Suomen pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiastrategiassa. Kulu-
tuksen vähentyminen edellyttää sitä 
että kuluttajat, yritykset ja kunnat ovat 
tietoisia omasta energiankulutukses-
taan ja käyttämistään energialähteistä 
sekä vaikuttavat tietoisesti valinnoil-
laan toimintansa muuttamiseen kes-
tävämpään suuntaan.

Maakunnan energian-
käyttö
Päijät-Hämeen kestävän energian ohjel-
man laadinnan yhteydessä muodostet-
tiin maakunnalle vuoden 2008 tietoihin 
pohjautuva energiantuotannon ja -käy-
tön tase. Päijäthämäläisten energiatarve 
oli silloin yhteensä 7 800 GWh. Ener-
giamäärän tuottamiseen tarvittiin kui-
tenkin yhteensä 10 570 GWh energia-
lähteitä. Lukujen erotus 2 770 GWh 
kuvaa energiantuotannon eri vaiheissa 
syntyviä häviöitä. 

Energialähteidenkäyttö Päijät-
Hämeessä asukasta kohden oli 53 
MWh, kun vastaava koko Suomea kos-
keva luku oli 74 MWh. Ero valtakun-
nalliseen keskiarvoon selittyy, sillä että 
Päijät-Hämeessä on vähemmän raskasta 
teollisuutta. Päijät-Hämeen energian-
käyttö jakaantuu sektoreittain siten, että 
kotitaloudet käyttävät energiasta 29 %, 
teollisuus 33 %, palvelut 17 %, maata-
lous 3 % ja tieliikenne 18 %. 
Vuonna 2008 Päijät-Hämeessä käy-

Päijät-Hämeessä käytettiin energialähteitä 10,6 TWh vuonna 2008. Vasemmalla puolella energiantuotannon 
energialähteet ja oikealla puolella energiankäyttö. Lähde: Päijät-Hämeen kestävän energian ohjelma

tettävästä energiasta 23 % (2 410 
GWh) tuotettiin uusiutuvilla energia-
lähteillä. Osa tästä uusituvasta ener-
giasta on peräisin maakunnan ulko-
puolisesta sähköntuotannosta, sillä 
Päijät-Hämeen oma sähköntuotanto 
kattoi vuonna 2008 33 % maakun-
nan sähköntarpeesta. Kun tarkkaillaan 
pelkästään Päijät-Hämeen maakunnan 
sisäistä energiantuotantoa, uusiutuvien 
energialähteiden osuus oli niin ikään 

23 % (1 800 GWh).  Päijät-Hämeen 
uusiutuvan energian käyttö on kuiten-
kin lisääntynyt vuoden 2008 jälkeen 
muun muassa metsäenergian käytön 
lisääntymisen myötä. 

Asikkalassa sähkönkulu-
tus vähäisempää
Asikkalan sähkönkulutus asukasta 
kohden on pienempi kuin keskimää-
rin maakunnassa. Tätä selittää kun-
nan elinkeinorakenne. Asikkalassa on 
melko vähän raskasta teollisuutta, joka 
käyttäisi paljon sähköä. Myös palve-
lujen osuus sähkönkulutuksesta on 
yleensä matalampi asukasmäärältään 
pienemmissä kunnissa. Maataloutta 
Asikkalassa sen sijaan harjoitetaan 
muuta maakuntaa enemmän. Kunta-
kohtaisen energiantuotannon ja -käy-

Kestävä energian   tuotanto ja-
käyttö tavoitteena 
Päijät-Hämeessä

ASIKKALA | 

Pyrittäessä kohti kannattavam-
paa, omavaraisempaa ja kestä-
vämpää energiataloutta tulee 
koko toimintaketjun aikana huo-
mioida ympäristötekijät ja toimia 
tehokkaasti.

tön taseen laatiminen voisi olla tuke-
massa kuntaa energiankäyttöön liitty-
vien haasteiden ratkomisessa.

 Lauri Kaivosoja

”

Sähkön kulutus vuonna 2008. 
Lähde: Energiateollisuus ry.

Päijät-Hämeen
energiatase

2008

Energialähteiden käyttö
10,6 TWh

Asukasluku  200 847  
Pinta-ala 6 256 km

Maakaasu 1,4 TWh

Öljyt ja muut fossiiliset 
0,9 TWh

Turve 0,3 TWh

Jäte 0,1 TWh

Uusiutuvat 1,8 TWh

Maakuntaan tuodun 
sähkön primäärienergia 
2,9 TWh

• josta tuotanto-
   häviöitä 1,3 TWh

Sähkö 2,2 TWh
• lämmityssähköä 0,4 TWh
• omaa tuotantoa 0,7 TWh

Primäärienergialähteet Energiamuodot

Työkoneet 0,2 TWh

Lämpö 3,6 TWh
• kaukolämpö 1,3 TWh
• lämmitys 0,6 TWh 
• teollisuus 1,6 TWh 
• maatalous 0,1 TWh 

Häviöt 2,6 TWh
• sähkönsiirtohäviöt 0,1 TWh
• lämmönsiirtohäviöt 0,2 TWh
• oman tuotannon häviöt 1,0 TWh
• tuontisähkön häviöt 1,3 TWh

Energialähdeosuudet
    • kotitaloudet 29 %
    • teollisuus 33 %
    • palvelut 17 %
    • maatalous 3 %
    • tieliikenne 18 % 

2

Tieliikenteen polttoaineet  1,9 TWh
• häviöt 1,2 TWh

• hyötyenergia 0,7 TWh

Energian kokonaiskulutus Suomessa 2012

Uusiutuvat; 30 %

Turve; 5 %

Ydinenergia; 18 %

Fossiiliset; 42 %

Muut; 5 %
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Methator Oy on vasta tiensä 
alkupäässä, mutta tule-
vaisuus näyttää lupaa valta. 

Yrityksen toiminta alkoi vasta muu-
tama vuosi sitten. Idea lähti siitä, että 
pystyttäisiin rakentamaan maatilami-
tan biokaasulaitos, ja lantaa voitaisiin 
hyödyntää uusiutuvan energian tuotan-
toon. Näin ollen Methator Oy lähti 
valmistamaan ympäristöteknologian 
laitteita. 

Kehitystä nyt ja tulevai-
suudessa
Methator Oy on Lahden Tie-
depuistossa toimipaikkaansa pitävä 
ympäristöteknologian yritys. Yrityk-
sen myyntijohtaja Pirkko Suhosen 
mukaan yrityksen tavoitteenaan on 
hyödyntää maatilan lantaa ja muita bio-
massoja energian tuotantoon, paran-
taa kannattavuutta ja myös vähentää 
ympäristökuormitusta. Methator Oy 
on päätynyt kehittämään ja rakenta-
maan maatilamittaluokan biokaasulai-
toksia. Yritys pyrkii kehittämään bio-

kaasulaitoksensa niin, että niiden on 
mahdollista kasvaa maatilankasvun 
myötä. Näin ollen biokaasulaitoksen 
hankkimista harkitsevan ei tarvitse 
investoida heti kättelyssä liian suu-
reen laitokseen ”tulevaisuuden var-
alta” ja toisaalta ei tule ongelmaa siitä, 
että maatilan ja sen tuotannon kas-
vaessa kaikkea syntyvää materiaa-
lia ei saataisi hyödynnettyä. Metha-
tor Oy:n valitsema moduuliratkaisu 
biokaasulaitoksiin mahdollistaa tilan 
koon mukaan kasvamisen. Myynti-
johtaja Pirkko Suhonen kertoo myös, 
että ns. modulaarisuus on yksi yrityk-
sen myyntivalteista.  

Toinen Methator Oy:n keino erot-
tua muista alan yrityksistä on hinta. 
Yrityksen biokaasulaitokset rakenne-
taan tehtaassa, jolloin paikanpäälle 
rakentaminen saadaan minimoitua ja 
näin kustannukset saadaan laskemaan 
lähes kolmanneksella normaalista. Yri-
tyksen kehittämä biokaasun tuotanto-
prosessi on myös jotakin aivan uutta. 
Yleisimmissä biokaasun tuotantopro-

sesseissa viipymäaika, eli aika jonka 
biomassa kiertää prosessissa tuottaen 
metaania, on keskimäärin noin 21 vuo-
rokautta. Methator Oy on kuitenkin 
kehittänyt prosessinsa tekemään saman 
vain 6 vuorokaudessa. 

Energia ei ole ainut hyöty
Methator Oy:n laitokset on suunniteltu 
vastaaman vähintään keskisuuren maa-
tilan tarpeisiin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa yli 100 lehmää per tila tai 
noin 1000 sian sikalaa. Biokaasun-
tuotannossa hyödynnetään lietelannan 
lisäksi myös muuta biomassaa, kuten 
säilörehua. Biokaasua syntyy noin 10 
litraa jokaista nestemäistä lanta litraa 
kohden ja biokaasun metaanipitoisuus 
on mahdollista saada nousemaan jopa 
70%:iin. Biokaasu kelpaa sellaisenaan 
lämmöntuotantoon. Esimerkiksi noin 
120 lehmän perusmoduulin teho on 20 
kW. Tehon suuruus riippuu kuitenkin 
pitkälti käytettävistä syötteistä. Ener-
giaa saadaan tuotettua maatilan tar-
peisiin ja näin ollen tilan energiaoma-

varaisuus kasvaa huomattavasti. 
Yrityksen tavoitteena on kehit-

tää biokaasun muitakin käyttötapoja. 
Energia ei ole ainut biokaasun tuo-
tannon hyöty. Prosessin sivutuotteena 
syntyy orgaanista mädätysjäännöstä, 
jota voidaan hyödyntää lannoitteena 
tai maanparannusaineena. Mädätys-
jäännös sisältää runsaasti ravinteita ja 
on hajutonta. Prosessin myötä ravinteet 
myös muuttuvat kasveille helpommin 
hyödynnettäviksi. Hyödynnettäessä 
syntynyttä mädätysjäännöstä, keino-
lannoitteiden tarve vähenee.

Suunnittelusta kokeilun 
kautta toteutukseen
Methator Oy:llä on ollut biokaasupilot-
tilaitos Asikkalassa. Tämän kokeilun 
avulla oli tarkoitus saada suunnitel mille 
vastinetta käytännössä. Pilottilaitok-
sen tulokset olivat odotettuja ja niihin 
ol tiin erittäin tyytyväisiä. Suunnitel  mi en 
edetessä hienosti, on Methator Oy:n 
tulevaisuus valoisa. Yrityksen on lähitu-
levaisuudessa tarkoitus saada tuotteensa 

täysin valmiiksi ja markkinoilla onkin 
tuotteille jo kysyntää. Myyntijohtaja 
Pirkko Suhosen mukaan tavoitteena on 
kansainvälistyminen ja  ulkomaanvienti 
on hyvinkin mahdollista. Tähtäimessä 
ovat kuitenkin ensin kotimaan markki-
nat. Vuoden 2013 puolella on lupa odot-
taa ensimmäistä Methator Oy:n raken-
tamaa täyden mittakaavan laitosta. 

Suhonen kertoo biokaasun hyö-
dyntämisen yleistymisen olevan hyvällä 
mallilla. Suomessa  biokaasun tuotanto 
on jäänyt hieman jalkoihin puuener-
gialle, mutta kuten Keski-Euroopas-
sakin tullaan täälläkin tulevaisuudessa 
tuottamaan energiaa biokaasun avulla. 
Tärkeimpänä asiana biokaasun tulevai-
suuden kannalta on saada kustannukset 
alas. Kustannukset ovat ratkaisevassa 
asemassa kehityksen tiellä. Biokaasun 
tuotannosta kiinnostutaan, kunhan se 
saadaan investointina järkeväksi ja kan-
nattavaksi. On hienoa nähdä mitä kaik-
kea tulevaisuus tuo tullessaan tekniikan 
kehittyessä biokaasun tuotannossa.  

Anniina Töttölä, Antti Peltola

Methator Oy – biokaasun tuotannon edelläkävijä

Suomi on metsävarojen suhteen 
hyvin omavarainen ja metsä-
energialla katsotaan olevan 

tehokas käyttöaste. Suomen Metsä-
yhdistys ry:n mukaan runsas viiden-
nes Suomen energiasta tulee puusta. 
Tilanne näyttää metsäenergian suh-
teen siis melko hyvältä ja kehitystä 
parempaan on odotettavissa jatkos-
sakin. Puuperäisen energiankäytön 
lisääminen nostaa myös uusiutuvan 
energian arvoa sekä merkitystä suo-
malaiselle yhteiskunnalle. 

Puun osuutta energiantuotan-
nossa halutaankin Metsäyhdistys 
ry:n mukaan lisätä niin Suomessa kuin 
muissa Euroopan unionin maissa. Tätä 
kuvastaa Euroopan unionin tavoite 
jäsenmaille, joiden pitäisi vuoteen 
2020 mennessä hankkia noin viiden-
nes käyttämästään energiasta uusiu-
tuvista energianlähteistä. Jokaiselle 
jäsenmaalle on jaettu sitovat maakoh-
taiset tavoitteet, joissa Suomen tavoite 

on 38 prosenttia. Tavoitteesta onkin 
pidetty hyvin kiinni, sillä Suomen 
energiankäytöstä uusiutuvia oli 25 pro-
senttia vuonna 2005. Ja vuonna 2010 
se oli noussut jo 27 prosenttiin. 

Polttopuun käyttö pienta-
loissa
Metsäenergian käytön lisääminen 
Suomessa näkyy myös puuaineksen 
polttomääristä. Metsäyhdistys ry:n 
mukaan vuonna 2011 omakotitaloissa, 
maatiloilla sekä vapaa-ajan asunnoilla 
puuta poltettiin noin 6,7 miljoonaa 
kuutiometriä. Poltettu puuaines oli 
lähinnä pilkettä eli klapeja tai halkoja.  
Haketta puolestaan poltettiin samana 
vuonna pientaloissa ja vastaavissa noin 
0,7 miljoonaa kuutiometriä. On arvioi–
tu, että keskimäärin yhdessä omako-
titalossa palaa puuta alle kaksi kuu-
tiometriä vuodessa, ja maatilalla vas-
taavasti 10–20 kuutiometriä. 

Uusiutuvaa energiaa 
metsähakkeesta

Metsäenergia – puuperäistä 
metsistä saatavaa energiaa
Mitä sillä metsäenergialla sitten oikein 
tarkoitetaan? Metsäenergia käsit-
tää puubiomassasta saatavaa energiaa, 
jota voidaan hyödyntää monessa eri 
muodossa. Puubiomassasta voidaan 
valmistaa energian tuotantoon esim-
erkiksi klapeja ja hakkeita. Puubiomas-
sasta saadaan energiaa käyttöön niitä 
polttamalla. Puuperäistä energiaa hyö-
dynnetään eniten hakkeena, joka koos-
tuu metsäpuista saatavista rangoista, 
kannoista sekä oksista, mitkä haketetaan 
ennen varsinaista käyttöä. Metsähak-
keista tuotetaan monipuolisesti ener-
giaa lämpö- ja voimalaitoksissa. 

Metsähakkeen käyttö on kasva-
nut huomattavasti viimeisten vuosien 
aikana, kertoo Suomen Metsäyhdistys 
ry. Sen käyttö oli noin 2,6 miljoonaa 
kuutiometriä vuonna 2005, kun taas 
vuonna 2010 käyttömäärä oli kasva-
nut jo 6,2 miljoonaan kuutioon. Met-

sähaketta käytetään Suomessa eniten 
lämpö- ja voimalaitoksissa, mitkä käyt-
tävätkin noin 90 prosenttia hakkeesta. 
Jäljelle jäävän osuuden hakkeesta käyt-
tävät pienkiinteistöt. 

Metsähakkeen monet 
materiaalit
Haketta tuotetaan monista eri puun 
osista. Hakkeeseen käytetty puuraaka-
aine riippuu sen käyttötarkoituksesta. 
Yleisesti katsottuna hakkeen tuot-
taminen on melko yksinkertainen pros-
essi, jossa metsistä kerätty raaka-aine 
pilkotaan energiapuuksi hakettamalla. 

Yleisin metsästä saatava hakemuoto 
on hakkuutähdehake, joka haketetaan 
hakkuualueen puiden oksista ja latvuk-
sista. Sen valmistuksessa pyritään mah-
dollisimman vähäiseen neulasten ja 
lehtien määrään, minkä johdosta risut 
kerätään hakkuualueelta vasta lehvästen 
kuivuttua. Jos neulasia on paljon, vähen-
tävät ne hakkeen käyttökelposuutta sekä 
laatua. 

Kokopuuhake puolestaan valmiste-
taan hakettamalla pyöreää runkopuuta. 
Materiaali on joko lahovikaista pölkkyä 
tai tervettä runkopuuta. Kokopuuhak-
keen katsotaan olevan energiasisällöl-
tään sekä laadultaan parasta haketta. 

Myös puiden kannoista valmis-
tetaan haketta, jota kutsutaan kanto-
hakkeeksi tai kantomurskeeksi. Ensin 
kannot nostetaan avohakkuualueilta ja 
pilkotaan yleensä neljään osaan kuivu-
misen edistämiseksi. Sen jälkeen kan-
toja kuivatetaan vähintään vuoden ajan, 
minkä aikana myös kivien ja maa-aines-
ten osuus laskee. Kuivatusvaiheen 

jälkeen kannot kuljetetaan energia-
puuterminaaleihin, missä ne murska-
taan kiinteällä murskaimella.

Kestävämpää energiaa 
puusta
Metsäenergian käytöllä on suuri merki-
tys myös ilmastonmuutoksen tor-
jumiseksi. Noin 80 prosenttia Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu 
energian tuotannosta, minkä johdosta 
uusiutuvan energian rooli ilmasto-
talkoissa kasvaa jatkuvasti. Metsäen-
ergialla pyritään yhä enemmän kor-
vaamaan fossiilisia polttoaineita, kuten 
kivihiiltä ja öljyä. 

Metsäenergia on hyvä valinta muu-
tettaessa energian tuotantoa kestä-
vämpään suuntaan, sillä puun polton 
katsotaan olevan hiilidioksidipäästö-
jen suhteen neutraalia. Puun palaessa 
vapautuva hiilidioksidi näet sitoutuu 
ilmakehästä takaisin biomassaan uusien 
puiden kasvaessa. Pitää kuitenkin huo-
lehtia siitä, että metsä kasvaa vähintään 
yhtä paljon kuin sitä hyödynnetään. 
Samalla kun huolehditaan luonnon 
hiilivarastoista, suojellaan myös luon-
non monimuotoisuutta. 

Metsien käyttö ilmastonmuu-
toksen torjunnassa voidaan toteuttaa 
hyvin kannattavalla tavalla. Suomen 
luonnonsuojeluliiton mukaan puuen-
ergian käyttö olisi tärkeä kohdistaa sell-
aisiin metsäenergian muotoihin, joiden 
käytöstä aiheutuu vähiten monimuo-
toisuushaittoja ja joiden päästövähen-
nykset ovat mahdollisimman suuret. 
Monimuotoisuutta vaalittaessa on 
merkittävää, että energiapuun kor-
juun yhteydessä osa biomassasta 
jätetään hakkuualueille. Näin alueen 
monimuotoisuus sekä ravinnetasapa-
ino säilyvät. 

Elisa Mannelkuusi, Antti Peltola

Hiilineutraalina raaka-aineena 
puulla uskotaan olevan 
tulevaisuudessa suuri kysyntä 
uusiutuvan energian tuotannossa. 

Metsäenergiaa monessa muodossa
Suomessa suurin osa bioenergiasta saadaan metsäenergiasta. Metsäener-
giaa tuotetaan monessa eri muodossa, riippuen käytettävästä biomassasta. 
Metsäenergiaa ovat:
■	metsäteollisuuden bioliemet ja  
 puutähteet (mustalipeä, kuori,  
 puru ja prosessitähteet)
■ metsähakkeet ja – murskeet
■ polttopuu

■ pilke
■ pelletit
■ briketit
■ kanto
■ ja juuripuu

■ puuhiili
■ puukaasu
■ energiapajut
■ kierrätyspuu

MIKKO MENTULA
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Puupellettilämmitys 
Puupelletin raaka-aineena toimii 

puu, joka on puristettu tiiviiksi 
”papanoiksi”.  Puupelletti on 

polttoainetta, jota voidaan hyödyntää 
erilaisten kiinteistöjen lämmityksessä.  
Tonni pellettiä vastaa lämpöarvoltaan 
500 litraa kevyttä polttoöljyä.

Pellettilämmitys on turvallinen, 
taloudellinen ja ekologinen vaihto-
ehto verrattuna fossiilisiin polttoainei-
siin. Puupelletti ei lisää laskennallisesti 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, ja 
hiukkaspäästöt pysyvät vähäisinä. Pel-
letti myös kuljetetaan mahdollisim-
man energiatehokkaasti, joten pelletin 
kokonaishiilijalanjälki on pieni. 

Pelletit tarvitsevat säilytyssiilon, 
joka voidaan rakentaa talon sisälle tai 
pihalle erilliseen rakennukseen. Jois-
sain tapauksissa maanalle rakennet-
tava siilo on paras ratkaisu. Pellettiä 
poltetaan joko pellettitakassa tai pel-
lettikeskuslämmityksessä. 

Puupelletin valmistukseen käyte-
tään kuoretonta puuta, esim. kuivaa 

kutteripurua tai –lastua puusepänte-
ollisuudesta. Myös puhdas sahanpuru 
on oiva raaka-aine pelletille. Raaka-
aineet jauhetaan tasalaatuiseksi jau-
heeksi, johon mahdollisesti lisätään 
sidosaineita, ominaisuuksiltaan sidos-
aineet voivat olla sitovia, voitelevia tai 
kosteudelta suojaavia. Alkukäsittelyn 
jälkeen raaka-aineet puristetaan pel-
letiksi.

Vuonna 2012 Suomessa tuotettiin 
puupellettiä 252 000 tonnia, mikä on 
18% vähemmän kuin vuonna 2011. 
Ulkomaille puupellettiä vietiin 61 000 
tonnia, suurin osa Tanskaan ja Ruot-
siin. Puupelletin tuonti kaksinkertais-
tui vuonna 2012. Suomeen tuotiin 
puupellettiä 28 000 tonnia, pääosin 
Venäjältä.  Tiedot perustuvat pelletin-
tuottajilta kerättyihin tietoihin.

Ennen kuin päätät valita 
pellettilämmityksen
Plussat ja miinukset tulee ottaa huomi-
oon mietittäessä, mikä lämmitysmuoto 

olisi paras. Pelletin ehdottomana plus-
sana on se, että se on kotimaista ener-
giaa uusiutuvasta materiaalista.  Polt-
toaineen hinta kilpailukykyinen ja hin-
takehitys vakaa, mutta minkä hintai-
nen investointi on? Omalla työllä voi 
vähentää investoinnin suuruutta, esim. 
rakentamalla pellettisiilon itse.  Järjes-
telmä vaati säännöllistä huoltoa, mm. 
tuhkanpoiston.

Koulutuskeskus Salpaus
Reilu vuosi sitten Asikkalassa alettiin 
miettiä uusia lämmitysratkaisuja kou-
lutuskeskukseen, sillä 28 vuotta toimi-
neen hakejärjestelmän tekninen käyt-
töikä tuli täyteen. Lämpökeskusraken-
nusta ei olisi ollut mahdollista uudis-
taa nykyaikaiseksi haketta käyttäväksi 
laitokseksi, joten tilalle valittiin pel-
lettilämmitys.  

”Valitsimme pellettilämmityksen 
sen helppouden takia, järjestelmä on 
hyvin selkeä, ja lähes automaattinen, 
tietysti ratkaisuun vaikutti vihreät 

syyt, pelletti on ympäristöystäväl-
lisempi ratkaisu verrattuna öljyyn” 
toteaa Mauri Rautio. 

Vanhasta hakesiilosta tuli pellet-
tisiilo ja tiloihin saatiin sopimaan 800 
kW kevytöljykattila ja 700 kW bio-
kattila. Koulutuskeskus Salpauksen 
tilat on nyt vuoden päivät lämmen-
nyt pelleteillä ja samalla menetelmällä 
lämpiää myös käyttövesi.  Talvella läm-
mitykseen kuluu viikoittain 15 000 kg 
pellettiä. Vuositasolla pellettiä kului 
340 tonnia sekä kevytöljyä 45 000 lit-
raa. 

Lämmityslaitos toimii ilman mie-
hitystä. Laitos tuottaa lämpöä 800 
kWh verran. Laitteet annostelevat 
poltettavan pelletin määrää tarpeen 
mukaan ja kattilaan tulee tuli täysin 
automaattisesti.  

Pellettilämmitys on hyvin toimin-
tavarma ratkaisu.  Vaikka on ollut säh-
kökatkoja, laitos on tuottanut katkosta 
huolimatta lämpöä.  Koulutuskeskus 
Salpauksella on myös pieni varavoi-

mala, joka toimii öljyllä. Varavoima-
laa on käytetty satunnaisia kertoja 
kovilla pakkasilla lämmöntuotantoon.  
Vuoden aikana on kyllä ollut jonkin 
verran käyttöhäiriöitä ja laitteiston 
kestävyydestä ei ole tietoa, kertoo 
Veijo Rekola. Rekola toimii Koulu-
tuskeskus Salpauksessa laitoshuolta-
jana, hän vastaa että laitos toimii ja 
tuottaa lämpöä.

Rautio suosittelee pellettilämmi-
tystä muihinkin kouluihin, sen help-
pouden takia. Nykypäivänä ratkaisevat 
myös vihreät syyt, joten kannattaa 
miettiä myös sitä, mikä olisi ekolo-
gisin vaihtoehto.

Heini Kivikoski, 
Sanna Hakkarainen

    
 Lähteet: 

http://www.motiva.fi 
http://www.pellettienergia.fi/ 

fi.wikipedia.org/wiki/Puupelletti  
http://www.metla.fi/  

Haastattelut  
Rautio Mauri ja Rekola Veijo

Kuva puristetusta pelletistä. Vertailu 
kohteena tulitikkuaski ja briketti. 

 

Kuvassa Koulutuskeskus Salpauksen pellettilämmityslaitos

”

Uusiutumattomat energia-
varat ovat hupenemassa 
kovaa vauhtia. Tästä syn-

tyy ajatus, miksi odottaa siihen asti 
kunnes energiavarat ovat loppuneet? 
Nykyajan teknologian ansiosta löytyy 
uusiutumattomien energialähteiden 
tilalle paljon uusia ratkaisuja, joita 
tavallinen kansalainen pystyy hyödyn-
tämään. Toisaalta, mistä minä nyt sai-
sin käsii ni jotakin muuta kuin perin-
teistä öljyä tai polttopuita talon tai tilan 
lämmitykseen?  

Järkevä energiaratkaisu
Onneksi tilallisille löytyy biokaasusta 
toimiva, ekologinen ja kustannuste-
hokas vaihtoehto. Biokaasua voidaan 
hyödyntää helposti. Tarvitaan maa-
tila, jolla syntyy lantaa, sopivasti pääo-
maa sekä avarakatseisuutta. Tällöin on 
mahdollisuus resursseista riippuen 
tuottaa jopa 20kW jatkuvaa ener-
giaa maatilan omaan käyttöön.  

Biokaasu on kaasuseos, jota muo-
dostuu mikrobien hajotessa orgaani-
sesta aineesta hapettomissa oloissa. 
Biokaasun hyödyntäminen perus-
tuu hajoamisprosessissa syntyvään 
metaaniin. Kaasuseoksen metaani-
pitoisuus on mahdollista saada jopa 
70 prosenttiin.

Biokaasun hyödyntäminen maatilalla
Biokaasun tuotanto ja sen 
hyödyt
Biokaasun tuotannossa käytettävät 
jakeet ovat pääosin lietelantaa. Lan-
noista paras metaanin tuottopoten-
tiaaliltaan on sianlanta, naudanlanta 
seuraa hyvänä kakkosena. Lisämate-
riaaleina yleisiä ovat kasvit, säilörehu 
tai erikseen tuotantoa varten kasva-
tettu peltobiomassa. Jälkimmäinen on 
kuitenkin hieman haastavampi, sillä 
peltomaan käyttö energiantuotantoon 
kilpailee samoista tuotantoresursseista 
kuin elintarviketuotanto. Energiakasvi 
kannattaa valita jo olemassa olevien 
maatalouskoneiden mukaan, jotta 
sen viljely ja korjuu eivät aiheuttaisi 
lisäkustannuksia.  

Biokaasun hyödyt ovat suuret. 
Maatilan energiaomavaraisuus kas-
vaa huomattavasti. Syntyvän ener-
gian voi hyödyntää esim. kiinteistöjen 
ja käyttöveden lämmitykseen, sähkön-
tuotantoon tai viljan kuivaukseen. Pro-
sessin sivutuotteena syntyy orgaanista 
mädätysjäännöstä, jota voidaan hyö-
dyntää lannoitteena tai maanparan-
nusaineena. Mädätysjäännös sisältää 
runsaasti ravinteita ja on hajutonta. 
Jäännös hygienisoidaan, jolloin siitä 
saadaan poistettua rikkakasvien sie-
meniä sekä erilaisia eläin- ja kasvi-
tauteja. Hyödynnettäessä prosessissa 

syntynyttä mädätysjäännöstä keinolan-
noitteiden tarve vähenee ja huomaat-
kin säästäneesi jo pitkän pennin.  

Monin tavoin hyödyllistä
Kuten lähes kaikessa, niin myös biokaa-
suntuotannossa on olemassa liiketoi-
minnallinen mahdollisuus. Ihanteelli-
sessa tilanteessa energiamäärät kasvai-
sivat niin suuriksi, että niitä voisi myy-
däkin. Todellisuudessa helpompi tapa 
tienata hieman ylimääräistä on ottaa 
vastaan porttimaksullisia syötteitä.  Täl-
läisia syötteitä voivat olla muiden tilo-
jen lannat, biojäte, puhdistamolietteet, 
teurasjäte ja muu vastaava prosessiin 
mukautuva jae. 

Lainsäädännöllisesti merkittä-
vimmät rajoitukset biokaasuproses-
sille annetaan sivutuoteasetuksessa. 
Siinä määrätään mm. sallitut materi-
aalit, niiden käsittelyvaatimukset sekä 
lopputuotteen käyttökohteet ja hygiee-
niset laatuvaatimukset. Esimerkiksi teu-
rasjäte vaatii hygienisoinnin, sitä ei saa 
hyödyntää biokaasun tuotannossa, jos 
prosessiin ei ole sisällytetty sille sovel-
tuvaa hygienisointimenettelyä. Käsitte-
lyvaatimuksista ei synny ongelmia, jos 
suunnittelee prosessin jo ennalta halu-
tuille jakeille soveltuvaksi. 

Biokaasun käyttö liikennepoltto-
aineena on hyvä tapa ottaa laitoksesta 
kaikki hyöty irti. Tämä kuitenkin vaatii, 

että paikkakunnalla olisi kysyntää bio-
kaasulle polttoaineena tai mahdollisuus 
kehittää asiaa siihen suuntaan. Biokaa-
sun käyttö polttoaineena on kuitenkin 
yleistymässä asenteiden muuttuessa ja 
teknologian kehittyessä.

Tuotannon mahdollistaa 
monipuolisuus
Maatiloilla toimivia biokaasulaitok-
sia löytyy Suomesta kymmenkunta. 
Määrä on kuitenkin nousussa ener-
gian ja lannoitteiden hintojen nousun 
myötä. Biokaasulaitos voidaan muokata 
juuri sen kokoiseksi, miten tilan kapa-
siteetti antaa myöden. Teknisiä ratkai-
suja on erittäin paljon. Toisin sanoen 
oli hyödynnettävä materiaali sitten 
lähestulkoon mikä tahansa, sille löy-
tyy kyllä oikeanlainen biokaasulai-
tos tekniikoineen. Biokaasuprosesseja 
voidaan jaotella käytettävien materiaa-
lien kuiva-ainepitoisuuden, syöttötavan 
tai prosessin lämpötilan mukaan. Kuiva-
ainepitoisuuden mukaan prosessi jaetaan 
kuiva- ja märkäprosesseihin. Lämpöti-
lan mukaan ne jaetaan mesofiilisiin (35-
37°C)  ja termofiilisiin (50-55°C) pro-
sesseihin. Jos prosessia tutkitaan mate-
riaalin syöttötavan perusteella, jaetaan 
ne silloin panosreaktoreihin tai jatku-
vasyötteisiin prosesseihin.  

Prosessivaihtoehtoja on monia, 
kokovaihtoehtoja on paljon ja onneksi 

tämän alan asiantuntijoita löytyy vielä-
kin enemmän. Biokaasun ollessa vasta 
kasvattamassa suosiotaan Suomessa, 
on hienoa nähdä ovatko ihmiset ava-
rakatseisia ja innostuneita uusiutuvan 
energian tuottamisesta omalla maa-
tilallaan. Tämä tullaan näkemään 
varmastikin jo muutamien vuosien 
kuluessa.

Anniina Töttölä, Antti Peltola

         
+ Maatilan energiaomavaraisuus
+  Tehostunut ravinnetalous ->  
 Keinolannoitteiden tarve vähenee
+  Kasvi- ja eläintaudit vähentyvät
+  Biokaasulaitos on mukautettavissa 
    omiin tarpeisiin sopivaksi
+  Ympäristöystävällisyys
+  Tukia saatavilla mm. investointi                                                                 
    tuki ja syöttötariffi  
- Käyttöönotto teknisesti vaativaa
- Lainsäädännön huomioiminen 
- Biokaasulaitoksen koosta riippuen

Hyödyt vs. haitat

■ Markku Lappi, ProAgria 

■	 Sanna Marttinen, Maa- ja elin  
 tarviketalouden tutkimuskeskus 
 MTT www.mtt.fi

■	 Markku Riihimäki, Ukipolis
 www.ukipolis.fi
 Suomen Biokaasuyhdistys
 http://www.biokaasuyhdistys.net/

Lisätietoja:

KAISA HALME

OLLI-PEKKA KOISTI
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Tuulivoima kasvava 
energiamuoto Suomessa
Suomessa oli 2012 lopussa 162 
toimivaa tuulivoimalaa, joiden 
kokonaiskapasiteetti on 288 
MW. Tuulivoimalla tuotettiin 
noin 0,7 % kotimaassa kulutetus-
ta sähköstä eli noin 492 GWh. 
Tulevaisuudessa tuulivoiman 
merkitys työllistäjänä kasvaa 
merkittävästi. Ainakin teoriassa.

Tuulivoima on tuulen liike-
energian muuntamista tuu-
liturbiineilla sähköksi. Tuu-

livoima on uusiutuvaa energiaa, jonka 
energia on peräisin auringosta. Säh-
köntuotannossa tuulivoima on kas-
vava ja kehittyvä muoto. Tuulisäh-
kön tuotanto vaihtelee päivittäin 
tuulisuuden mukaan. Laitoksen teho 
lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. 
Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos 
vaatii noin 3,5 m/s tuulen. Kannatta-
van tuulivoimatuotannon keskituulen-
nopeuden alarajana pidetään 6,5 m/s. 
Myrskytuulissa eli yli 25 m/s tuulen 
nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään 
laitevaurioiden välttämiseksi. Laitok-

net täynnä, joko pihalle koristeiksi tai 
pienimuotoiseen energiantuotantoon. 
Maalaisjärki ja lakikirja on kuitenkin 
hyvä olla kädessä jälkimmäisessä vaih-
toehdossa. 

Tuulivoiman ympäristö-
vaikutukset
Tuulivoimalla, kuten kaikilla energian-
tuotantomuodoilla, on sekä positiivi-
sia, että negatiivisia vaikutuksia. Tuu-
livoiman keskeisimmät haitat ovat 
ympäristövaikutuksia. Ympäristövai-
kutukset merkittävyys riippuu moni-
sta tekijöistä, kuten hankkeen koosta 
ja toteutustavasta, sijoituspaikan olo-
suhteista ja alueen muista käyttömuo-
doista. 

Merkittävimmät tuulivoiman 
ympäristövaikutukset aiheuttavat 
melu– ja näköhaitat. Voimalat poik-
keavat muodoltaan huomattavasti 
ympäristössä olevista rakennuksista 
ja ympäristöstä, jolloin voimala voi 
muodostua näköhaitaksi. Meluhaitat 
muodostuvat lähinnä lapojen mata-
lataajuisesta ja jaksottaisesta äänestä. 
Huomioitavaa on näkö- ja meluhait-

tojen kokeminen on yksilöllistä. Toi-
selle voimaloista on haittaa, toiselle 
ei. Muita ympäristövaikutuksia ovat 
haitat lentoliikenteelle ja linnustolle. 
Hyvällä tuulivoimapuiston suunnitte-
lulla ja sijoittamisella ympäristövaiku-
tuksia voidaan ehkäistä tehokkaasti.

Tuulivoiman positiivisia vaikutuk-
sia ovat energiatuotannon hiilidiok-
sidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. 
Se kuinka paljon nämä päästöt vähene-
vät riippuu siitä, mitä sähköntuotan-
tomuotoa tuulivoimalla korvataan. 
Uusiutuvana energiamuotona tuuli-
voima ei tuota päästöjä ilmaan, veteen 
eikä maahan. Raaka-aineiden rajalli-
suus ja ilmaston muutos ovat lisänneet 

jatkuvasti kiinnostusta tuulivoimaan 
sekä uusiutuviin energiamuotoi-
hin. Sähköntuotantomuotona se on 
päästötön ja vakaahintainen. Tuuli-
voimalaitoksen osista suurin osa voi-
daan myös kierrättää.  Tuulivoiman tai 
minkä tahansa uusiutuvan energian-
muodon lisääminen parantaisi Suo-
men huoltovarmuutta ja vähentäisi 
ulkomailta tuotua energiaa. 

Mikko Mentula, Lauri Kaivosoja

 
Lähteet:  Motiva,  Suomen tuulivoi-

mayhdistys, vtt.fi, Kestävän energian 
tiedotuslehti 2012 (Tammela)

Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuosituotanto (GWh), asennettu 
kapasiteetti vuoden lopussa (MW, pylväät) sekä tuotantoindeksi (100 % 
vastaa keskimääräistä tuulisuutta).

set toimivat pääosin automaattisesti, 
joten työvoimaa tarvitaan rakentami-
seen sekä korjauksiin ja huoltoihin.

Tuulivoima Suomessa
Suomen oloihin tuulivoima sopii 
hyvin, sillä talvikuukaudet ovat tuu-
lisempia kuin kesäkuukaudet. Tehok-
kain tuotanto Suomessa tapahtuu 
talvella, jolloin sähkön kulutuskin on 
suurinta. Tuulivoimalaitosten keski-
koon arvioidaan tulevaisuudessa kasva-
van. Energiantuotannossa eri kokoluo-
kan tuulivoimalat tulevat olemaan kui-
tenkin tärkeässä roolissa. Suurilla tuu-
lipuistoilla (yli 1 MW) voidaan tuottaa 
sähköä tuhansien ihmisten tarpeisiin. 
Pienillä ja keskisuurilla (teho kilowa-
teista satoihin kilowatteihin) tuulimyl-
lyillä voidaan täyttää osa kotitalouks-
ien, maatilojen ja pienten teollisuus-
laitosten energian tarpeesta. Tuu-
livoimalan perustaminen vaatii aina 
kokoluokasta riippumatta kohtalaisen 
kalliin rahallisen panostuksen, jonka 
jälkeen se alkaa maksaa itseään takai-
sin. Onneksi tähänkin on ratkaisu: Tee 
se itse – tuulimyllyn ohjeita on Inter-

Lännen Lintu Oy:n omistaa 
16 paikallista osakasta, joista 
tuulivoima hankeen toteutuk-

sesta ja toiminnasta vastaavat Anssi 
Peltomäki ja Ari Mahlamäki. Tuu-
livoima hankeen toteutus alkoi vuonna 
2008 tuulivoiman mahdollisuuks-
ien selvittämisellä Huittisten alueella. 
Yritys päätyi tilaamaan kaksi käytet-
tyä tuulivoimalaa Saksasta. Enerconin 
valmistavat voimalat ovat olleet 9 vuotta 
käytössä ja niillä on vielä 25 vuotta käyt-
töikää jäljellä. Hankkeen budjetti oli 3 
milj. euroa ja takaisinmaksuajaksi on 
arvioitu kymmenisen vuotta. Kokonaan 
uusien tuulivoimaloiden hankinta olisi 
kaksinkertaistanut budjetin.

Syyskuun 2012 alusta lähtien tuu-
lisähköä ovat tuottaneet kaksi 1,8 MW 
tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on 
80 m ja roottorin halkaisija 70 m. Vuo-
sittainen sähköntuotannon tavoite kah-
delle voimalalle on 5500 MWh – 6000 
MWh, joka vastaa 250 - 300 omakoti-
talon energiankulutusta. Keskimääräi-
nen tuotanto on 335 kW/voimala, joka 
syntyy noin 7 m/s tuulella.  Tuulivoi-
malat alkavat tuottaa sähköä alimmil-
laan 2,5 m/s. Tuulen nopeudella 12, 5 
m/s voimalat tuottavat sähköä täydellä 
teholla 1,8 MW/voimala. 

Tuulivoiman pioneereja 
Tuulivoima on kasvava ja vielä alussa 
oleva energiantuotantomuoto Suomessa. 
Tuulivoiman perustaminen on ollut 
haastavaa, sillä Suomessa tietoa ja osaa-
mista on rajalliset määrät. Osaamista ja 
tietotaitoa on haettu kotimaan rajojen 
ulkopuolelta Saksasta. Mahlamäki ker-

Tuulisähkön tuotanto alkoi 
Huittisten Pahkiovuorella 

tookin ammattitaidon ja huoltohen-
kilöstön löytämisen olleen haasteellis-
inta hankkeessa. Lupaprosessi vei noin 
4 vuotta. Valitukset viivästyttivät hank-
keen etenemistä, toteaa Peltomäki.

Suomalainen rakennuslupakäytäntö 
antaa kaikille tasapuoliset mahdollisuu-
det tehdä valituksia, mutta haasteena on, 
että yksittäiset ihmiset voivat vastustaa 
hallinnon päätöksiä ja pitkittää lupapro-
sessia tarpeettomasti ilman korvausvel-
vollisuutta. Valituksen ollessa aiheeton 
tai perusteeton, muodostaen ylimääräi-
siä kustannuksia hankkeen toteuttajalle, 
tulisi valituksentekijän olla korvausvel-
vollinen. Tämä ratkaisumalli palvelisi 
kumpaankin osapuolta tasapuolisesti. 
Valituslupakäytäntö on kuitenkin oleel-
linen osa jokaisen kansalaisten oikeuk-
sia, toteaa Peltomäki. 

Lännen Lintu Oy ei päässyt uusiu-
tuvalle energialle tarkoitetun sähkön 

syöttötariffin piiriin. Käytetyt tuuli-
voimalat eivät saaneet takuuhintaa 
sähkölle, eivätkä myöskään inves-
tointitukea. Vain uudet laitokset ovat 
järjestelmässä tukikelpoisia. Tarif-
fin laskelmat perustuvat korkeam-
malle sähkönhinnalle. Sähkönhinnan 
ollessa huomattavasti matalampi mitä 
tariffissa, voi se tuoda ongelmia tarif-
firahojen riittävyydelle. Keväällä 2012 
loppui vihreän sähkön tuotantotuki 5 
€/MWh, jonka vaikutus Lännen Lin-
nulle olisi ollut pieni, mutta kuitenkin 
noin 40 000 €/vuosi. Satakunnan ELY- 
keskukselta ei saatu harkinnanvaraista 
max. 20% kustannuksista käsittävää 
investointitukea. Syynä oli voimaloi-
den liian vähäinen työllistävä vaikutus. 
Valtion ja EU:n monimutkaiset tukijär-
jestelmät hidastavat uusiutuvan energi-
antuotannon lisääntymistä, Mahlamäki 
harmittelee.  

Investoinnit uudelle verkkoon tuotetulle 
sähköntuotannolle Suomessa ovat kan-
nattamattomia nykyisellä sähkön tukku-
hinnalla (pörssi), suurin sähkön kulutta-
jahintaa nostava tekijä on valtio sähkö/
arvonlisäveroineen. Tämä vaikeuttaa eri-
tyisesti pienten sähköntuottajien toi-
mintaa.  Rahalliset paineet tuulivoiman 
tehokkaaseen ja riittävään tuotantoon 
ovat haasteelliset. Lännen Lintu Oy 
ennustaa tunneittain seuraavan päivän 
tuotannon. Voimalaitosten, joiden teho 
on yli 1 MWh, on ilmoitettava seu-
raavan päivän tunnittainen tuotanto-
arvio edellispäivänä Fin gridille. Yritys 
on ulkoistanut tuotantomäärän ennus-
tuksen Energiameklarit Oy:lle. Sähkön 
tuotannon jäädessä alijäämäiseksi, jou-
tuu yritys ostamaan puuttuvan osuuden 
tasesähkönä. Tuulivoimalat ovat toimi-
neet keskimääräisesti hyvin ja tuotan-
non ongelmat ovat painottuneet ajan-
kohtaan, jossa tasesähkön hinta on ollut 
kohtuuhintaista. Pahkiovuorella suurim-
milta kustannuksilta on onneksi väl-
tytty. Tariffijärjestelmään kuuluva säh-
köntuottaja voi ennustaa tuotantonsa 
alakanttiin ja myydä ”ylituotannon” tase-
sähköksi taloudellisen kannattavuuden 
siitä kärsimättä.

Nykyhetki ja tulevaisuus
Haasteista huolimatta, Lännen Lintu 
Oy:n kaksi tuulivoimalaa tuottavat säh-
köä ja myyvät tuottamaansa sähkön 
oman tasavirtakaapelin kautta Sallila 
Energia Oy:lle.  Voimaloihin asennettiin 
kauko-ohjaus yksikkö helmikuussa 2013. 
Ahvenanmaalta AllWinds Ab ohjaa ja 
seuraa Pahkiovuoren tuulivoimaloiden 
tuotantoa. Tulevaisuudessa yritys kes-
kittyy olemassa olevien kahden tuu-
livoimalan toimivuuteen, osaamiseen 
ja kannattavuuteen ennen uusien tuu-
livoimaloiden harkitsemista. Alueelle 
olisi mahdollista rakentaa 5 voimalaa 

lisää, mutta se vaatii sopimukset maa-
nomistajien kanssa sekä ympäristö/rak-
ennusluvat.

Tuulivoiman ympäristövai-
kutukset yksilöllisiä 
Tuulivoiman suurimmat ympäristövai-
kutukset ovat näkö- ja meluhaittoja. 
Ympäristöhaittojen merkittävyys riip-
puu useista eri tekijöistä (mm tuu-
livoimaloiden sijainnista, voimaloiden 
määrästä, asutuksen määrästä lähi-
alueilla). Näköhaitoista puhuttaessa 
voidaan sanoa, että kauneus on katso-
jan silmissä. Meluhaittoja voi ilmetä 
kahden kilometrin säteellä voimalasta 
sijainnista riippuen. Tuulivoimaloiden 
melu riippuu tuuleen nopeudesta sekä 
käytössä olevasta tekniikasta (koneiston 
osat) ja sen eristyksestä. 

Ongelmaksi voi muodostua voima-
loiden tuottama tasainen matalataajui-
nen melu, jonka aistiminen on hyvin 
yksilöllistä. Ympäristöministeriön tuu-
livoimaa koskevissa ohjeissa käytetyissä 
asuintiloissa matalataajuinen melun 
ohjearvo taajamissa on 50–55 dB, mutta 
loma-asutus- ja virkistysalueilla ohjear-
vot ovat tiukemmat. Melun voimakkuus 
voi vaihdella suuresti riippuen paikal-
lisista tuuliolosuhteista, maanpinnan 
muodoista ja asutuksen sijoittumisesta. 
Suomessa tuulivoiman minimietäisyys 
asutukseen pidetään 500 metriä. Tur-
vallinen etäisyys määritellään tarkem-
min YVA – selvitystä tehdessä. 

Mikko Mentula, Lauri Kaivosoja
 

Lisätietoja:  
Suomen Tuulivoimayhdistys ry: 

www.tuulivoimatieto.fi 
VTT/Suomen tuulivoimatilastot: 

www.vtt.fi/proj/windenergystatistics 
Lähteet: Suomen Tuulivoimayhdis-

tys ry VTT: Tuulivoimatilastot

Pahkiovuoren tuulivoimalat noin 400 metrin etäisyydeltä.

”

MIKKO MENTULA



7Kestävän energian tiedotuslehti 2013 - Asikkala

Peltojen biomassaa voidaan hyö-
dyntää uusiutuvana energiana. 
Bioenergian peltoviljely tar-

joaakin uusia mahdollisuuksia laajen-
taa uusiutuvan, ympäristöystävällisen 
energian osuutta energian tuotan-
nosta. Lisäksi peltoenergian käyttö 
lisää Suomen energiaomavaraisuutta 
ja turvaa energian saatavuutta. Ener-
giakasvien viljely luo lisäksi maa-
seudulle uudenlaisia mahdollisuuk-
sia, kuten lisää työpaikkoja kasvien 
korjuuseen ja logistiikkaan. 

netty. Suomessa peltoenergiaa varten 
tuotetaan eniten ruokohelpiä, jota tuo-
tettiin noin 17 000 hehtaarin alueella 
vuonna 2008, kertoo Motiva. 

Pääasiassa biomassoja käytetään 
joko sellaisenaan tai niistä jalostetaan 
kiinteitä sekä nestemäisiä biopolttoai-
neita. Biomassoista valmistetuilla bio-
polttoaineilla on mahdollista korvata 
lämmön- ja sähköntuotannon sekä lii-
kenteen käyttämiä fossiilisia poltto-
aineita. 

Pellot puhtaamman energian lähteinä 

Tuotettavista kasvilajikkeista riippuen 
biopolttoaineita valmistetaan eri käyt-
tökohteisiin. Sokeri- ja tärkkelyspitoi-
sista kasveista, kuten viljasta valmis-
tetaan alkoholipohjaisia polttoaineita, 
esimerkiksi bioetanolia. Kun taas öljy-
pitoisista kasveista valmistetaan kas-
viöljyä lämmitysöljyn korvikkeeksi. 
Peltobiomassoista valmistetaan myös 
biodieseliä liikenteen polttoaineeksi. 
Sitä voidaan valmistaa helposti rypsistä 
esteröintimenetelmää hyödyntäen. 

Energiakasvit EU:n tuki-
järjestelmässä
Energiakasvit voidaan luokitella kuulu-
vaksi Euroopan Unionin tukijärjestel-
mään, sillä se sallii ”non-food” - tyyp-
pisten kasvien viljelyn. ”Non-food” – 
tuotantoalueilla viljellään kasveja, joita 
ei käytetä ihmis- tai eläinravinnoksi. 
EU:n tukipolitiikka siis edesauttaa ja 
tukee energiakasvien viljelyä unionin 
jäsenmaiden alueella. Tarkoituksena 
on ensisijaisesti kannustaa ja myös 
mahdollistaa peltoenergian tuotannon 
lisäämistä. Tukijärjestelmä lisäksi edes-
auttaa taloudellista kestävyyttä, sillä 
sen avulla voidaan lisätä työvoimaa 
maatalouden viljelysektorilla. 

Elisa Mannelkuusi, Antti Peltola
 

Motivan mukaan Suomessa peltobio-
massojen hyödyntäminen energiaksi 
on vielä vähäistä, mutta sen käytön 
arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. 
Tällä hetkellä peltoenergiaa käytetään 
lähinnä vain suurissa voimalaitok-
sissa. Suomen Bioenergiayhdistys ry 
on asettanut tavoitteet peltoenergian 
lisäämiseksi Suomessa. Tavoitteena 
on kasvattaa energiakasvien viljely-
ala 250 000 hehtaariin vuoteen 2020 
mennessä. Nämä tavoitteet tukevat 
myös Euroopan Unionin asettamia 

tavoitteita lisätä uusiutuvaa energiaa 
20 % vuoteen 2020 mennessä. 

Korvaavaa energiaa
Peltoenergian raaka-aineiksi tuotetta-
via biomateriaaleja ovat muun muassa 
olki, ruokohelpi, energiapaju, hamppu 
ja öljykasvit. Niitä kasvatetaan yleensä 
käytöstä poistetuilla turvetuotanto-
alueilla, kesannoilla, viljapelloilla sekä 
elintarvikepelloilla. Viljojen oljella 
olisi iso potentiaali energian tuotan-
nossa, mutta se on huonosti hyödyn-

Rypsin viljelyä Kuusjoella. Rypsin kokonaistuotanto vuonna 2012 oli noin 50 miljoonaa kiloa.

Suomessa panostetaan ydin-
voimaan, biomassan tehokkaam-
paan hyödynnykseen ja tur ve-
tuotantoa hyödynnetään siellä, 
missä turvetta on järkevästi saata-
villa. Pystytäänkö tällaisella ener-
giapolitiikalla saamaan aurinko- 
ja tuulivoima kannattavaksi ja 
lisäämään uusiutuvan energian 
osuutta tarpeeksi tehokkaasti?

Aalto-yliopiston energiatalouden 
tutkija Jukka Paatero, Tkt, 
luennoi Kestävän energian 

päivänä Hämeen ammattikorkeakou-
lun Hämeenlinnan päätoimipaikassa 
13.12.2012. Luennon aiheena oli uusiu-
tuvan energian ratkaisut erityisesti tuuli- 
ja aurinkovoiman osalta.  

Motivan mukaan Etelä-Suomessa 
yksi neliömetri vastaanottaa vuoden 
aikana n. 1000 KWh auringon säteilyä. 
Tämä määrä kerätään pääosin kesällä. 
Aktiivisessa aurinkosäteilyn hyödyn-
nyksessä säteily muunnetaan sähköksi 
aurinkopaneeleilla tai lämmöksi aurin-
kokeräimillä. Paneeleilla sähköksi voi-
daan tällä hetkellä muuttaa n. 15% ja 
aurinkokeräimillä 25–35%. Aurinko-
energiaa käytetään toissijaisena läm-
mitysmuotona. 

- Onko Euroopan ja varsinkin 
Suomen aika kehittää ja parantaa tek-
nologiaansa tuuli- ja aurinkoenergian 
osalta? -  Biomassa ja siihen liittyvä 
teknologia on Suomen erikoisosaa-
misala. En näe tuuli- ja aurinkoener-
giaa Suomen erikoisosaamisen alueena. 
Suomesta löytyy jonkin verran tuulivoi-
maloihin liittyvää komponenttituotan-
toa, joka on syntynyt luonnollisesti, eli 
puhtaasti markkinavetoiselta pohjalta. 
En näe kehityskysymystä aurinko- ja 

Suomi jälkijunassa uusiutuvan energian kehittämisessä?
tuuliteknologian kohdalla ongelmal-
lisena. Suomessa pitäisi ymmärtää 
paremmin uusiutuvan energian tek-
nologioiden markkinoiden globaalia 
kasvua ja sitä, että kyseisten teknolo-
gioiden hinnat tippuvat nopeasti. 10 
vuoden päästä on liian myöhäistä yrit-
tää päästä kiinni kehitykseen.  

- Onko aur inkoenerg iasta 
mielestäsi mahdollista saada kil-
pailukykyistä Suomessa? - Kyllä, 
ehdottomasti. Muutaman vuoden 
välein Suomeen asennetaan isoin 
järjestelmä – taas. Tällä hetkellä Hel-
singin kaupunki suunnittelee 10 MW 
aurinkopaneelipuistoa. Aurinkosäh-
köteknologian hinta on laskenut niin 
paljon, että se halutaan ottaa käyttöön 
PR-arvon takia. 

- Kuinka pian uskot, että aurin-
kopaneelit löytävät tiensä suomalais-
ten katoille? - Suomessa poliittista 
ohjausta tulisi kehittää ja erityisesti 
syöttöta–riffijärjestelmää parantaa 
uusiutuvien energianlähteiden käytön 
lisäämiseksi. Pienellä sähköntuottajalla 
ei tällä hetkellä Suomessa ole mahdol-
lisuuksia saada korvausta tuottamas-
taan sähköstä. Tarkkaa aikaa on vaikea 
ennustaa, nykymenolla puhumme 
laajasta käytöstä vasta 20-30 vuoden 
sisällä.

- Onko se mielestäsi mahdol-
lista, että aurinkovoimaan siirty-
minen tulee yksityishenkilölle niin 
kannattavaksi, että sen hankinnasta 
syntyy taloudellista säästöä? - Var-
masti, mutta Suomessa menee suhteel-
lisen kauan siihen, että aurinkopaneelin 
pystyy hankkimaan kannattavasti ilman 
tukia. Suomessa panostetaan biomas-
saan ja ydinvoimaa, tämän avulla säh-
kön hinta pidetään mahdollisimman 
alhaisena. Keski-Euroopassa, kuten 

Saksassa, sähkö on kalliimpaa ja tämä 
on yksi syy siihen, miksi aurinkovoima 
on kannattavampaa siellä. 

- Mitä parannettavaa mielestäsi 
on Suomen valtion tasolla? Onko val-
tio panostanut tarpeeksi uusiutuvaan 
energiaan ja hyödyntämiseen? 
-  Tuulivoima on mielestäni yksi hyvä 
esimerkki siitä, miten jälkijunassa 
Suomessa tullaan uusiutuvan energian 
kehittämisen osalta. Tutkimuksilla ei ole 
tuettu aurinkoenergiateknologian kehit-
tämistä ja tähän osasyynä on juuri koti-
maisten markkinoitten puuttuminen. 
Mahdollisuuksia kuitenkin on. 

Suomessa pyritään toimimaan 
biomassan kautta, se on tuttu ja osattu 
resurssi. Isot energiayhtiöt alkavat 
rakentamaan tuulivoimaa nyt kun syöt-
tötariffi otettiin käyttöön. Suomi on 
ollut yksi heikoimmista maista tuuli-
voiman hyödyntämisen suhteen kun 
otetaan huomioon kaikki potentiaali. 
Suomessa on suhteellisen konservatii-
vinen energiapolitiikka: täällä panoste-
taan ydinvoimaan, lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitoksiin, biomassaa ja 
turpeeseen. Biomassa ja turpeen koti-
maisuus on niin tärkeä työvoimapoliit-
tinen kysymys, että sen takia on uhrattu 
tuuli- ja aurinkoenergian potentiaali 
lähes kokonaan.

- Kun EU määritteli turpeen 
uusiutumattomaksi energianläh-
teeksi, pitäisikö Suomen mielestäsi 
luopua turvetuotannosta? -  Kaksi-
piippuinen asia, en ota kantaa siihen. 
Suomessa turvetuotantoon liittyy niin 
paljon muutakin kuin uusiutumatto-
maksi energiaksi luokittelu. Turpeen 
kotimaisuus, energiaomavaraisuus, 
työllisyys ja se, että meillä on poltossa 
hiiltäkin, niin miksi emme korvaisi 
hiiltä turpeella.

Yksi tärkeä syy, mitä poliittisessa 
keskustelussa ei tule ilmi on, että ener-
giayhtiöt haluavat hyödyntää turvetta 
hakelaitoksissaan. Yhtiöt panostavat 
mieluummin laitokseen, jossa polte-
taan hakkeen rinnalla myös turvetta. 
Tähän on syynä se, että hakkeen polt-
totuhka ja jäämät ovat hyvin alkalisia, 
joten ne syövyttävät kattiloita ja palo-
kaasukanavia. Kun rinnalla poltetaan 
30–40% turvetta, jäämät neutralisoitu-
vat ja laitteisto pysyy pidempään kun-
nossa. Pelletin kanssa tätä ongelmaa ei 
ole, mutta pelletin hinta näkyy kustan-
nusten nousussa selvästi.

- Mitä pitäisit parhaina kestävinä 
energiaratkaisuina Suomen hajanaisen 
maaseutuasutuksen kannalta?  -  Jos 
puhutaan vain uudesta infrastruktuu-
rista, niin suuntaus on se, että Suomessa 
yleistyvät matalaenergiatalot. Matala-
energiatalojen ansiosta lämmitystarve 
pienenee. Lämmitystä kuitenkin vaa-
ditaan aina. Ekologisen jalanjäljen kan-
nalta paras ratkaisu olisi mahdollisesti 
pellettiin perustuva biomassapohjainen 
lämmitysjärjestelmä yhdistettynä maa-
lämpöön. Maalämpöjärjestelmä tuottaisi 
peruslämmön ja pelletillä lämmitettäi-
siin mm. käyttövesi. 

- Entä kaupungeissa? - Kaupun-
geissa kaukolämmön käyttö on teho-
kas ja toimiva järjestelmä. Harvempaan 
rakennetuilla kaupunkialueilla tarjolla 
on esim. biomassan polttoa kaukoläm-
mön ohella. Biomassan saatavuus ei ole 
kaikkialla niin hyvä, joten muitakin rat-
kaisuja pitää kehittää. Jotta biomassan 
käyttö olisi oikeasti ekologista, sen tulisi 
löytyä mahdollisimman läheltä.

Kaupunkien suunnittelussa on 
tärkeämpää huomioida kokonaisval-
tainen kestävyys kuin pelkkä energia-
tehokkuus. Sosiaalinen kestävyys luo 

rajoitteita ja kaupungin on oltava jär-
kevä asuinpaikka. 

Kaupungeissa on tärkeää huomi-
oida sosiaalisuus, teollisuuden ja lii-
ketalouden toiminta, palvelujen ja 
liikenteen tulee toimia järkevästi ja 
ihmisiä tulisi kannustaa muuttamaan 
lähelle työpaikkaansa. Nyt bensan 
hinta on niin alhainen, että se ei pai-
nosta ihmisiä muuttamaan lähemmäs 
ja vähentämään ajokilometrejä. Kaa-
voituksella voidaan ohjata, että keskuk-
set pystyvät keskuksina, eikä asutusta 
päästä hajautumaan.

- Suomessa matalaenergiatalojen 
vaatimusmääritelmien tekeminen on 
vaikeaa eri olosuhteiden takia, pitäi-
sikö EU:n tai mahdollisesti valtion 
tasolta tulla enemmän ohjeistusta toi-
mien kannalta? - Saksassa matalaener-
giatalon määritelmät ovat tiukemmat 
kuin Suomessa. Lämmitystarve on yksi 
kriittisimmistä osa-alueista ja meillä 
Suomessa ei taida olla vielä yhtäkään 
saksalaisen luokituksen läpäisevää 
matalaenergiataloa. Suomen mata-
laenergiatalon luokituksia on vaikea 
määritellä, koska olosuhteet vaihtelevat 
eripuolilla maata. Tällöin tiukat läm-
mityskriteerit kustantavat huomatta-
vasti enemmän Pohjois-Suomessa kuin 
etelämmässä. Paikallisuus on Suomessa 
dominoivampaa esim. biomassan suh-
teen ja tämän takia ohjauksessa tarvi-
taan joustavuutta. 

EU on hyödyllinen toimija ja on 
ns. ”isoveli”, joka puskee eteenpäin. 
Päättäjiltä vaaditaan tietämystä siinä, 
mitkä asiat kannattaa päättää EU-
tasolla ja mitkä jättää paikallisem-
malle tasolle. 

Laura Ahtiainen, 
Sanna Hakkarainen

MIKKO MENTULA
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Hämeenlinnan rakennukset 
piiloutuvat ohuen lumisa-
deverhon taakse, koko 

kaupunki kylpee harmaassa aamussa. 
Visamäessä, Hämeen ammattikorkea–
koulun kampuksella, tuo muuten 
rauhallinen joulukuinen aamu tun-
tui varsin energiseltä, 13.12.2012 oli 
esitelmien ja ryhmätehtävän merkeissä 
vietettävä ensimmäinen kestävän ener-
gian päivä. Tapahtumassa asiantuntijat 
ja yrittäjät esittelivät kestävän ener-
gian tuotantomuotojen toimivuutta 
ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksia. 
Paikallisuus oli selvästi näkyvissä, sillä 
tapahtuma rakentui Hämeen uusiu-
tuvan energian tulevaisuus-hankkeen 
perustalle, ja kestävän energian projek-
tien edistäminen oli keskeinen teema 
esitelmien taustalla. 

Kestävän energian päivä etsi paikallisia energiaratkaisuja

Lämmitä päästöttömästi – kohti kestävämpiä energiaratkaisumalleja

Forssassa tutustuttiin kestäviin 
energiaratkaisuihin ”Lämmitä 
päästöttömästi” – tapahtumassa 

14.3.2013. Hämeen ammattikorkea-
koulun kestävän kehityksen opiskeli-
jaryhmä järjesti tapahtuman tarkoi-
tuksena tiedottaa uusiutuvan energian 
mahdollisuuksista ja ohjata päästöttö-
miin lämmitysratkaisuihin. Mukana 
olivat uusiutuviin energiaratkaisuihin 
erikoistuneet yritykset Hämeen Ener-
giapalvelu Oy ja Ri-Mak Solutions 
Oy. Yritykset esittelivät omia uusiu-
tuvaa energiaa hyödyntäviä tuottei-
taan ja palvelujaan.

Tapahtuman aiheina olivat uusiu-
tuvat ja päästöttömät energiaratkaisut 
niin kotitalouksille kuin yrityksille-
kin. Lisäksi kerrottiin keskeisimmistä 
energian käytön ongelmista suoma-
laisissa kotitalouksissa. Teemat olivat 
ajankohtaisia, sillä energian kulu-
tusta pitäisi vähentää ja pyrkiä kes-
tävämpiin energian käyttömuotoihin. 
Uusiutuvien energiaratkaisujen osalta 
keskityttiin aurinkoenergian hyödyn-
tämiseen ja maalämmön tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Näistä esiteltiin 
erilaisia käyttömuotoja, teknisiä rat-
kaisuja, kustannuksia sekä etuja ja 
hyötyjä. 

Lämmityskustannukset 
pienemmiksi
Suurin osa energiasta suomalai-
sissa kotitalouksissa menee huoneis-
ton lämmitykseen, arvioitu määrä 
on 80% energian käytöstä. Pientalo-
jen lämmitysmuodoksi 90% suoma-
laisista on valinnut sähkön, puun tai 
öljyn. Asumisen energiankulutuksesta 
vuonna 2011 sähkön osuus oli 35%, 
puun 23% ja öljyn 8%.  Uusiutuvien 
energiaratkaisuiden menetelmiä tulisi 
saada paremmin ihmisten tietoisuu-
teen. Kustannukset voivat olla yhtenä 
syynä siihen, etteivät ihmiset ole val-
miita vaihtamaan lämmitysmuoto-
jaan. 

Energiaa auringosta
Tapahtumassa esiteltiin erilaisia rat-
kaisuja hyödyntää uusiutuvaa ja hajau-
tettua energiaa pientuulivoimaloissa, 
aurinkolämpö- ja sähköjärjestelmissä 
sekä erilaisissa lämpöpumppujärjes-
telmissä. Suomessa saadaan vuoden 
aikana auringon säteilyä usein luultua 
enemmän.  Valittaessa aurinkoenergian 
keräämistekniikaksi esim. tyhjiöputki-
menetelmä, voidaan Suomessa hyödyn-
tää jopa 9 kuukautta aurinkoenergiaa. 
Menetelmä perustuu siihen, että lait-
teisto pystyy ottamaan auringon sätei-
lyn talteen aamusta iltaan, vaikka säteily 

ei kohdistuisi suoraan laitteistoon. 
Aurinkoenergian talteenotto onnistuu 
tällä menetelmällä näin myös pilvisellä 
säällä. Aurinkoenergian hyödyntämi-
nen on siis hyvin potentiaalinen vaih-
toehto lisälämmön lähteeksi myös Suo-
messa. Lisäksi se on alkuinvestointien 
jälkeen lähes ilmaista energiaa omaan 
käyttöön. On arvioitu, että oikeinmi-
toitetulla aurinkoenergialla esim. oma-
kotitalossa voi säästää vuositasolla noin 
30% energiankulutuksessa ja jopa 60% 
käyttöveden lämmityksessä.  

Maalämmöstä edullisem-
paa lämmitysenergiaa
Lämpöpumpun toimintaperiaate on 
hyödyntää varastoitunutta auringon 
energiaa ottamalla se talteen kalliosta, 
maasta, vedestä tai ilmasta. Maalämpö-
ratkaisu voidaan tuoda lähes jokaiseen 
kotiin, jossa on mahdollisuus pumpun 
sijoittamiselle sisätiloihin sekä vesikier-
toiselle järjestelmälle tai mahdollisuus 
sen asentamiselle. Maalämpö on kus-
tannustehokas ja ympäristöystävälli-
nen ratkaisu. Verrattuna muihin ylei-
sesti käytettyihin lämmitysjärjestel-
miin esim. öljylämmityksen vuotuiset 
polttoainekustannukset ovat normaa-
lissa omakotitalossa noin 2500 euron 
paikkeilla ja suoran sähkölämmityk-
sen jopa yli 3000 euroa. Vastaavan ajan 

maalämmön aikaansaamat kustannuk-
set ovat noin 1000 euroa, joka koostuu 
lähinnä käytetystä sähköstä. Valittaessa 
esim. maalämpö öljyn tilalle, laskisivat 
lämmityskustannukset kolmannekseen 
nykyisestä. Takaisinmaksuaika on maa-
lämmön menetelmissä keskimäärin 5 
- 10 vuotta. Takaisinmaksuaika on se 
ajanjakso, jona aikana uusi lämmitys-
järjestelmä maksaa itsensä kustannus-
säästöinä takaisin.

Kartoituksilla selvää mah-
dollisuuksista
Uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä läm-
mitysmenetelmiä valittaessa kannat-
taa ottaa kaikki mahdollisuudet sel-

ville. Monet alan yritykset lupaavat 
maksuttomia kartoituskäyntejä, joi-
den tarkoituksena on selvittää, sopiiko 
haluttu lämmitysmuoto kyseiselle kiin-
teistölle. Voidaan esim. selvittää, onko 
kiinteistölle mahdollista porata maa-
lämmön talteenottoon vaadittava kaivo. 
Tämänkaltaiset mahdollisuudet on jär-
kevä hyödyntää, jotta löytyisi tapaus-
kohtaisesti paras mahdollinen ratkaisu. 
Kaiken kaikkiaan uusiutuvan energian 
lämmitysmenetelmät ovat kustannus-
tehokas ja ympäristöystävällinen rat-
kaisu.

Elisa Mannelkuusi, Anniina  
Töttölä, Sanna Hakkarainen

Vertailussa kotitalouksien lämmityskustannukset. 

HUE - Hämeen Uusiutuvan Energian tulevaisuus 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus – hankkeen 
pääasiallisena tavoitteena on kannustaa Kanta- ja Päi-
jät-Hämeen alueen energiaomavaraisuuteen sekä edis-

tää niin uusiutuvan energian tuotantoon kuin käyttöön liittyvää 
liiketoimintaa ja investointeja. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan 
energian, erityisesti bioenergian käyttökohteita alueella. 
Hankkeen toteuttaja on ProAgria Etelä-Suomi ry (entinen 
ProAgria Häme), joka yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen, 
Häme - Uusimaan, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä Lah-
den Seudun Kehitys, LADEC Oy:n (entinen Lahden tiede- 
ja yrityspuisto) kanssa luotsaa hanketta eteenpäin 31.12.2014 
asti. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Hämeen ELY -kes-
kuksen koordinoima Euroopan maaseudun kehittämisen maa-
talousrahasto. 

HUE – hankkeen tarkoituksena on kytkeä uusiutuva energia 
osaksi kuntien päätöksentekoa, elinkeinoelämää sekä kulttuu-
ria ja maisemaa. Hanke toteuttaa käytäntöön Kestävää energiaa 
Hämeestä – hankkeen tuloksia ja tuo muun muassa Metsä- ja 

peltoenergiavaraselvityksen tiedot kuntatasolle. Hankkeen avulla 
myös tuetaan energiayrittäjyyttä ja sen laajentamista. Yhteistyö 
ja verkostoituminen eri toimijoiden kesken ovat merkittävä osa 
uusia energiaratkaisuja suunniteltaessa. 

HUE – hankkeen keskeisiä toimintoja ovat lämpöyritys-
kohteiden aktivointi, esiselvitykset ja biolämpölaitosten luon-
nossuunnittelu. Hankkeen toimijat auttavat myös selvittämään 
esimerkiksi miten biolämpöyrittäjyys voisi toteutua kohteessa, 
kuinka nopeasti biolämpöinvestointi maksaisi itsensä takaisin 
ja miten eri polttoainevaihtoehdot vaikuttavat takaisinmaksu-
aikaan. 
Hanke järjestää myös energia-aiheisia teemapäiviä, tutustumis-
retkiä ja opintomatkoja. 

HUE – hankkeen avulla on mahdollisuus maksuttomaan, 
tilakohtaiseen keskusteluun, jossa käydään läpi eri vaihtoehtoja ja 
jaetaan tietoa eri energiaratkaisuista. Ota yhteyttä HUE – hank-
keen asiantuntijoihin, jotka auttavat Sinua energia-asioissa! 

Elisa Mannelkuusi, Sanna Hakkarainen

Markku Lappi  
ProAgria Etelä-Suomi 
Energiaratkaisut, laite-
neuap. 0400 497 638

Marjo Koski-Laulaja 
ProAgria Etelä-Suomi
Energiatehokkuus, lämpökeskus   ten 
ja rakennusten luonnossuunnittelu 
p. 043 824 9089

www.proagria.fi/hue
Kaisa Halme
Projektipäällikkö 
puh.040-147 6240 tai  
kaisa.halme(at)proagria.fi

Olli-Pekka Koisti  
Suomen metsäkeskus, 
Häme-Uusimaa Lämpö–
yritystoiminnan edis-
täminen, klapiyrittäjyys 
ja metsäenergian käyttö 
p. 050 5645 155

Lisätietoja sekä 
tietoa tulevista 
tapahtumista: 

Esa Ekholm 
Lahden Seudun Kehitys, 
LADEC Oy. Energiainves-
tointien projektointi
p. 0400 414 841

Bioenergia-asioissa sinua auttavat:

Antti Peltola
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävän energian tiedotus, pelto-
energia p. 0400 712 368
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Seminaarin avasi yliopettaja Antti Pel-
tola Hämeen ammattikorkeakoulusta, 
minkä jälkeen Hämeen ammattikor-
keakoulun vararehtori Janne Salmi-
nen jatkoi päivän teemaa esitelmäs-
sään biotalouden näkymistä ja kestä-
västä energiasta. Biotalous ja kestävä 
energia vaikuttavat Hämeen ammatti-
korkeakoulussa erityisesti bio- ja elin-
tarvikealalla. Koulutus- ja tutkimus-
keskusten välinen yhteistyö on avain-
tekijä paikallisten hankkeiden suun-
nittelussa ja palvelujen kehityksessä. 
Tästä tapahtuma eteni Aalto- yli-
opiston tutkija Tkt Jukka Paateron 
esitelmään uusiutuvan energian glo-
baaleista ja paikallisista tulevaisuuden-
näkymistä sekä uusiutuvan energian 
tuotantomuodoista. Esityksessä kuu-
lijoita perehdytettiin etenkin aurinko- 
ja tuulienergian nykytilaan ja lähitule-

vaisuudessa näkyvästä tuotantomuoto-
jen murroksesta kertoviin signaaleihin 
sekä esiteltiin esimerkkejä keinoista, 
joilla tulevaisuuden suunnitelmat ovat 
toteutettavissa. 

Kestävän energian päivän yksi 
kohokohta oli ryhmätehtävä, jossa poh-
dittiin mihin toimenpiteisiin resursseja 
pitäisi ohjata eniten. Tehtävässä priori-
soitiin kestävän kehityksen mukaiseen 
energiantuotantoon liittyviä tarpeita, 
joista kannatusta saivat ryhmissä esim. 
koulutus ja kestävän energian yrittä-
jyyden edistäminen sekä yksittäisistä 
energiantuotantotavoista etenkin met-
säenergian käyttö. 

Iltapäivällä hämäläiset bioläm-
pöyritykset esittelivät kokemuksi-
aan ja liiketoimintansa kulmakiviä. 
Yritysesittelyillä pyrittiin lisäämään 
tapahtumaan osallistuneiden tietä-

mystä biolämmöstä ja herättämään 
kiinnostusta oma-aloitteiseen ener-
giayrittäjyyteen uusiutuvien ener-
giamuotojen saralla. Yrittäjyydellä 
edistetään uusiutuvan energian käyt-
töä esimerkiksi kunnallisen päätöksen-
teon ohella. Janakkalan vuoden 2012 
energiatehokkuusohjelmaan ja kunnan 
valveutuneisuuteen energiaratkaisuissa 
perehdyttiin Janakkalan maankäy-
tön ja teknisen toimen johtajan Juha 
Prittisen esityksessä. Janakkalan 
energiahankkeista varmasti hätkäh-
dyttävimpiin kuuluu VTT:n kanssa 
yhteistyössä toteutettava REmix - 
hanke (Renewable Energy mix), jossa 
pyritään paikallisten ratkaisujen räätä-
löintiin yhdistettyjen energiantuotan-
toteknologioiden avulla.

Kestävän energian päivä oli koko-
nai  suudessaan mielenkiintoinen 

tapah tuma, joka tarjosi ajankohtaisen 
tilannekatsauksen paikallisiin energia-
asioihin ja niihin laajempiin suuntauk-
siin, jotka luovat tarpeen paikallisille 
ratkaisuille.

Tapahtuma järjestetään seuraa-
van kerran marraskuussa 2013, jol-
loin kuullaan uutta tietoa paikallisista 
energiahankkeista ja osallistujilla 
on mahdollisuus kohdata eri alojen 
asian tuntijoita sekä keskustella ener-
gia-asioista. Kestävän energian päivä 
auttaa myös omien energiaratkaisui-
densa muuttamista pohtivia kunnalli-
sia tahoja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä 
verkostoitumaan ja hankkimaan lisä-
tietoa energia-asioista. 

Miikka Friman, 
Sanna Hakkarainen
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