
Kestävän energian Nastola

tiedotuslehti 2013

Tuulivoiman tuotantoa Huittisten Pahkiovuorella

Sivu 4.

Tuulivoima kasvava 
energiamuoto 
Suomessa
Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoima-
laa.Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa 
kulutetusta sähköstä. Tulevaisuudessa tuulivoiman 
merkitys työllistäjänä kasvaa merkittävästi.

Sivu 6.

Metsäenergian 
monet kasvot
Suomi on metsävarojen suhteen 
hyvin omavarainen ja metsäener-
gialla katsotaan olevan tehokas 
käyttöaste. Suomen Metsäyhdis-
tys ry:n mukaan runsas viidennes 
Suomen energiasta tulee puusta. 

Aurinkoenergian
tulevaisuus
Olemmeko jälkijunassa uusiutuvan 
energian kehittämisen suhteen? 
Pystytäänkö nykyisenlaisella ener-
giapolitiikalla saamaan aurinko- ja 
tuulivoima kannattavaksi
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PÄÄKIRJOITUS

Kuten eräässä tämän lehden jutussa kirjoitetaan ”aivan kuten urhei–
lija tarvitsee energiaa, yhteiskuntamme tarvitsee myös runsaasti 
luotettavaa energiaa”. Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus 

- hankkeen tarkoituksena on kytkeä uusiutuva energia osaksi kuntien 
päätöksentekoa, elinkeinoelämää sekä kulttuuria ja maisemaa. Lisäksi 
hankkeen avulla myös tuetaan energiayrittäjyyttä ja sen laajentamista. 
Uusia energiaratkaisuja suunniteltaessa eri toimijoiden yhteistyö ja verkos-
toituminen ovat merkittävän tekijän asemassa. Tähän Kestävän ener-
gian tiedotuslehteen olemme koonneet HAMK:n kestävän kehityksen 
koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa yhteistyönä hyvän tietopake-
tin erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää uusiutuvia energialähteitä 
ja -tekniikoita.

Kansainvälisen ilmastosopimuksen mukaan Suomella tavoitteena 
on hyödyntää vuoteen 2020 mennessä uusiutuvia energialähteitä 
niin, että niiden osuus kasvaisi energian loppukäytöstä 38 prosent-

tiin. Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan uusiutuvan 
energian osuus oli jo 30 prosenttia koko energian kokonaiskulutuksesta, 
joka on 5 % enemmän kuin vuonna 2011. Uusiutuvan energian käytön 
kasvuun 5 prosentilla vaikuttivat muun muassa se että, fossiilisilla polt-
toaineilla ja turpeella tuotettua energiaa korvattiin tuontisähköllä sekä 
puulla ja kotimaisella vesivoimalla. Suunta uusiutuvan energian käyt-
töön on vahvasti löydetty ja se on kohti asetettuja tavoitteita.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen energian koko-
naiskulutus oli vuonna 2012 kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 
2011, mutta rakennusten lämmitysenergian käyttö kasvoi kuitenkin yli 
kuusi prosenttia. Kuntien, ja niiden yksittäisten asukkaiden, rakennus-
ten lämmitykseen käytettävillä energiaratkaisuilla on merkittävä vaiku-
tus, kun mietimme vuoteen 2020 asetetun uusiutuvien energialähteiden 
käyttötavoitetta.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on todella paljon potentiaalia entistä 
omavaraiseen energiantuotantoon muun muassa metsäenergian 
osalta. Samalla Hämeen alueella voidaan turvata uusien työ-

paikkojen syntymistä ja vähentää omalta osaltaan myös päästöjä ilma-
kehään. 

Sanna Hakkarainen
Päätoiminen tuntiopettaja, 

projektityöntekijä HUE -hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu

kestävän kehityksen ko.

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 energiantuo-
tannon raaka-aineet tuotetaan mah-
dollisimman läheltä käyttöpaikkoja, 
energiantuotanto tapahtuu hyvällä 
hyötysuhteella ja energiansiirto on 
tehokasta. Myös loppukulutuksen 
tulee olla säästävää.

Energiaohjelmassa uusiutuvien 
energialähteiden käytön tavoitteeksi 
vuoteen 2020 mennessä on asetettu 
38 %, joka on myös valtakunnallinen 
tavoite. Maakunnan sähköntuotan-
non omavaraisuus pyritään nosta-
maan 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 
ohjelman laadinnan yhteydessä muo-
dostettiin maakunnalle vuoden 2008 
tietoihin pohjautuva energiantuotan-
non ja -käytön tase. Päijäthämäläisten 
energiatarve oli silloin yhteensä 7 800 
GWh. Energiamäärän tuottamiseen 
tarvittiin kuitenkin yhteensä 10 570 
GWh energialähteitä. Lukujen erotus 
2 770 GWh kuvaa energiantuotannon 
eri vaiheissa syntyviä häviöitä. 

Energialähteidenkäyttö Päijät-
Hämeessä asukasta kohden oli 53 
MWh, kun vastaava koko Suomea 
koskeva luku oli 74 MWh. Ero valta-
kunnalliseen keskiarvoon selittyy, sillä 
että Päijät-Hämeessä on vähemmän 
raskasta teollisuutta. Päijät-Hämeen 
energiankäyttö jakaantuu sektoreit-
tain siten, että kotitaloudet käyttävät 
energiasta 29 %, teollisuus 33 %, pal-
velut 17 %, maatalous 3 % ja tielii-
kenne 18 %. 

Vuonna 2008 Päijät-Hämeessä 
käytettävästä energiasta 23 % (2 410 
GWh) tuotettiin uusiutuvilla ener-
gialähteillä. Osa tästä uusituvasta 
energiasta on peräisin maakunnan 
ulkopuolisesta 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 

Kestävä energiantuotanto 
ja -käyttö tavoitteena 
Päijät-Hämeessä
NASTOLA | Pyrittäessä kohti kannattavampaa, omavaraisempaa ja 
kestävämpää energiataloutta tulee koko toimintaketjun aikana 
huomioida ympäristötekijät ja toimia tehokkaasti.

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

Kohti kestäviä 
tulevaisuuden 
energiaratkaisuja

Sähkön kulutus vuonna 2008. 
Lähde: Energiateollisuus ry.

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

Teollisuus Nastolan suu-
rin sähkönkäyttäjä
Nastolan sähkönkulutus asukasta 
kohden on suurempi kuin keskimää-
rin maakunnassa. Tätä selittää kunnan 
elinkeinorakenne. Nastolassa teollisuus 
käyttää huomattavan paljon sähköä. 
Kuntakohtaisen energiantuotannon ja 
-käytön taseen laatiminen voisi olla 
tukemassa kuntaa energiankäyttöön 
liittyvien haasteiden ratkomisessa.

Lauri Kaivosoja

Kestävän energian
tiedotuslehti 2013
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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
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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. 
Kestävyysurheilija tarvitsee runsaasti 
energiaa pysyäkseen liikkeessä pitkän 
suorituksen ajan.

Aivan kuten urheilija tarvitsee 
energiaa, yhteiskuntamme tarvitsee 
myös runsaasti luotettavaa energiaa, 
jotta autot kulkevat ja lentokoneet 
lentävät, koulut ja kodit pysyvät läm-
piminä sekä televisiot, kännykät, tie-
tokoneet 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 poltto-
aine, ja sitä ei polteta. Se muunnetaan 
U-235 isotoopiksi jolloin siitä saadaan 
ydinvoimaa.

Uusiutuva vastaan uusiutumaton

Uusiutumattoman energian käytössä 
on sekä etuja että haittoja. Yksi etu on 
se, että vielä nykyisin fossiiliset polt-
toaineet ovat suhteellisen edullisia ja 
niitä on runsaasti saatavilla. Haitta-
puoli on, että sitä mukaa kun maa-
ilmanlaajuinen energiantarve kasvaa, 
nämä varat hupenevat 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 mei-
dän tarvitsisi käyttää enemmän uusiu-

tuvia energianlähteitä. Uusiutuviin 
energianlähteisiin kuuluvat biomassa 
(puu ja muut kasvit), tuuli, aurinko 
sekä maalämpö ja vesivoima.

Uusiutuvan energian käytössä ei 
ole mitään uutta. Yli 150 vuotta sitten, 
saimme noin 90 prosenttia energias-
tamme puusta. Ennen kuin sähkö-
pumppuja oli saatavilla, lähes joka 
tilalla oli pieni tuulimylly, jota käy-
tettiin veden pumppaamiseen maasta. 
Jo yli tuhat vuotta sitten ihmiset val-
jastivat koskien voiman jauhaakseen 
viljaa.

Uusiutuva energia on saamassa 
suosiotaan takaisin, koska uusi tek-
nologia on pienentänyt sen hyö-

dyntämisen kustannuksia. Ja vaikka 
uusiutuvat energianlähteet ovat nyky-
ään kalliimpia kuin uusiutumattomat, 
niin verokannustimet tekevät niistä 
houkuttelevampia. Lisäksi öljyn hin-
nanvaihtelut ja pyrkimys vähentää kas-
vihuonepäästöjä ovat lisänneet tarvetta 
löytää puhtaampia ja vakaampia ener-
gianlähteitä.

Yhä useammat autot maailmalla 
ja Suomessakin saavat energiansa 
biopolttoaineista, kuten etanolista 
ja biodieselistä, jotka valmistetaan 
käymisteitse esimerkiksi maissista ja 
biojätteestä. Tuulivoima kasvaa noin 
30 prosenttia vuodessa. Tuhannet 
kodit ja yritykset aurinkoisissa maissa 

Kaikki energia maapallolla, paitsi geoterminen, vuorovesi ja ydinenergia, 
ovat peräisin Auringosta

keräävät aurinkoenergiaa tehdäkseen 
sähköä. Suomessakin aurinkoener-
giaa hyödynnetään esimerkiksi kesä-
mökeillä.

Teemu Rantala, 
Sanna Hakkarainen

 
 

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

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

www.energiantuotanto.info/ 
www.ecology.com/2011/09/06/fossil-
fuels-vs-renewable-energy-resources/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Renew-

able_energy

Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

”

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 suomalaisissa 
kotitalouksissa menee huoneiston läm-

Lämmitä päästöttömästi – kohti kestävämpiä 
energiaratkaisumalaleja

mitykseen, arvioitu määrä on 80% ener-
gian käytöstä. Pientalojen lämmitys-
muodoksi 90% suomalaisista on valin-
nut sähkön, puun tai öljyn. Asumisen 
energiankulutuksesta vuonna 2011 säh-
kön osuus oli 35%, puun 23% ja öljyn 
8%.  Uusiutuvien energiaratkaisuiden 
menetelmiä tulisi saada paremmin 
ihmisten tietoisuuteen. Kustannukset 
voivat olla yhtenä syynä siihen, etteivät 
ihmiset ole valmiita vaihtamaan läm-
mitysmuotojaan. 

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 kannattaa 
ottaa kaikki mahdollisuudet selville. 
Monet alan yritykset lupaavat mak-
suttomia kartoituskäyntejä, joiden tar-
koituksena on selvittää, sopiiko haluttu 
lämmitysmuoto kyseiselle kiinteistölle. 
Voidaan esim. selvittää, onko kiinteis-
tölle mahdollista porata maalämmön 
talteenottoon vaadittava kaivo. Tämän-
kaltaiset mahdollisuudet on järkevä hyö-
dyntää, jotta löytyisi tapauskohtaisesti 
paras mahdollinen ratkaisu. Kaiken 
kaikkiaan uusiutuvan energian lämmi-
tysmenetelmät ovat kustannustehokas 
ja ympäristöystävällinen ratkaisu.

Elisa Mannelkuusi, 
Anniina Töttölä, 

Sanna Hakkarainen

Vertailussa kotitalouksien lämmityskustannukset. Lämpöenergiaa auringosta tyhjiöputkimenetelmällä. 

Energian kokonaiskulutus Suomessa 2012

Uusiutuvat; 30 %

Turve; 5 %

Ydinenergia; 18 %

Fossiiliset; 42 %

Muut; 5 %

MIKKO MENTULA

MIKKO MENTULA
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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 jatkossa-
kin. Puuperäisen energiankäytön lisää-
minen nostaa myös uusiutuvan ener-
gian arvoa sekä merkitystä suomalai-
selle 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 viidennes käyt-
tämästään energiasta uusiutuvista ener-
gianlähteistä. Jokaiselle jäsenmaalle on 
jaettu sitovat maakohtaiset tavoitteet, 
joissa Suomen tavoite on 38 prosenttia. 
Tavoitteesta onkin pidetty hyvin kiinni, 
sillä Suomen energiankäytöstä uusiu-

Tuleeko ingressiä?

tuvia oli 25 prosenttia 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. 

Metsäenergia – puuperäistä 
metsistä saatavaa energiaa
Mitä sillä metsäenergialla sitten oikein 
tarkoitetaan? Metsäenergia käsittää 

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-

Uusiutuvaa energiaa 
metsähakkeesta

puubiomassasta saatavaa energiaa, 
jota voidaan hyödyntää monessa eri 
muodossa. Puubiomassasta voidaan 
valmistaa energian tuotantoon esimer-
kiksi klapeja ja hakkeita. Puubiomas-
sasta saadaan energiaa käyttöön niitä 
polttamalla. Puuperäistä energiaa 
hyödynnetään eniten hakkeena, joka 
koostuu metsäpuista saatavista ran-
goista, kannoista sekä oksista, mitkä 
haketetaan ennen varsinaista käyttöä. 
Metsähakkeista tuotetaan monipuo-
lisesti energiaa lämpö- ja voimalai-
toksissa. 

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 pro-
sessi, 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 ilmastonmuutok-
sen torjunnassa voidaan toteuttaa hyvin 
kannattavalla tavalla. Suomen luon-
nonsuojeluliiton mukaan puuener-
gian käyttö olisi tärkeä kohdistaa 
sellaisiin metsäenergian muotoihin, 
joiden käytöstä aiheutuu vähiten 
monimuotoisuushaittoja ja joiden 
päästövähennykset ovat mahdolli-
simman suuret. Monimuotoisuutta 
vaalittaessa on merkittävää, että ener-
giapuun korjuun yhteydessä osa bio-
massasta jätetään hakkuualueille. Näin 
alueen monimuotoisuus sekä ravinne-
tasapaino säilyvät. 

Elisa Mannelkuusi, Antti Peltola

letti myös kuljetetaan mahdollisimman 
energiatehokkaasti, joten pelletin koko-
naishiilijalanjälki 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 kaksinkertaistui 
vuonna 2012. Suomeen tuotiin puupel-
lettiä 28 000 tonnia, pääosin Venäjältä.  
Tiedot perustuvat pelletintuottajilta 
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 pellet-
tilämmitys.  

”Valitsimme pellettilämmityksen 
sen helppouden takia, järjestelmä on 
hyvin selkeä, ja lähes automaattinen, 
tietysti ratkaisuun vaikutti vihreät syyt, 
pelletti on ympäristöystävällisempi rat-
kaisu verrattuna öljyyn” toteaa Mauri 
Rautio. 

Vanhasta hakesiilosta tuli pelletti-
siilo ja tiloihin saatiin sopimaan 800 
kW kevytöljykattila ja 700 kW biokat-
tila. Koulutuskeskus Salpauksen tilat on 
nyt vuoden päivät lämmennyt pelleteillä 
ja samalla menetelmällä lämpiää myös 
käyttövesi.  Talvella lämmitykseen kuluu 
viikoittain 15 000 kg pellettiä. Vuosi-
tasolla pellettiä kului 340 tonnia sekä 
kevytöljyä 45 000 litraa. 

Lämmityslaitos toimii ilman miehitystä. 
Laitos tuottaa lämpöä 800 kWh verran. 
Laitteet annostelevat poltettavan pelle-
tin 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. Varavoimalaa 
on käytetty satunnaisia kertoja kovilla 
pakkasilla lämmöntuotantoon. Vuo-
den aikana on kyllä ollut jonkin verran 
käyttöhäiriöitä ja laitteiston kestävyy-
destä ei ole tietoa, kertoo Veijo Rekola. 
Rekola toimii Koulutuskeskus Salpa-
uksessa laitoshuoltajana, 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 ekologi-
sin vaihtoehto.
Heini Kivikoski, Sanna Hakkarainen

Lähteet: www.motiva.fi,  
www.pellettienergia.fi/ www.metla.fi/  

fi.wikipedia.org/wiki/Puupelletti  
Haastattelut  

Rautio Mauri ja Rekola Veijo

Kuva puristetusta pelletistä. Vertailu kohteena tulitikkuaski ja briketti. 

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

OLLI-PEKKA KOISTI
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Kestävää energiaa 
Villähteen päiväkodissa

Aurinkoenergia ja tulevai-
suus
Aurinkoenergian tulevaisuus näyttää 
lupaavalta.  Aurinkopaneelien hin-
nat ovat pudonneet nopeaa tahtia 
viime vuosina. Tähän on syynä niin 
tuotantoteknologian kuin myös aurin-
koenergiateknologian huima kehitys. 
Teknologian edelleen kehittyessä myös 
kysyntä aurinkoenergian hyödyntämi-
seen kasvaa ja sen myötä panostaminen 
aurinkoenergiaan lisääntyy. Tämä kehi-
tys johtaa tulevaisuudessa todennäköis-
esti edelleen hintatason alenemiseen 
vielä entisestään, kun aurinkoenergi-
alaitteistojen tuotantomäärät kasvavat. 
Ilmiö ruokkii siis itse itseään. 

Kylmä fakta on myös se, että tur-
vautuminen fossiilisiin polttoaineisiin 
(öljy, kivihiili, maakaasu) tulevien vuo-
sikymmenien aikana tulee todella kal-
liiksi.  Fossiilissa polttoaineissa ovat 
kyseessä uusiutumattomat ja rajalliset 
energiavarat. Pelkkä tuotanto uusiu-
tumattomien fossiilisten polttoainei-
den kohdalla ja raaka-aineen hankinta 
tulee olemaan niin kallista, ettei se ole 
enää kannattavaa tulevaisuudessa(mitä 
em. tarkoitetaan).  Suomi on myös 
mukana monissa kansainvälisissä 
sopimuksissa, joissa valtiot velvoite-
taan sitoutumaan uusiutuvan energian 
suhteellisen osuuden lisäämiseen ener-
giantuotannossa. On siis väistämätön 
tosiasia, että uusiutuvan energian muo-
toihin on panostettava lähitulevaisuu-
dessa ja tosissaan. 

Mikko Niemi, 
Sanna Hakkarainen

Nastolan kunnassa sijait-
seva Villähteen päiväkoti 
valmis tui 1.8.2011 osoittee-

seen Kalevantie 1. Päiväkodissa toteu-
tetaan varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaista lapsilähtöistä varhaiskasva-
tusta alle kouluikäisille lapsille. Lap-
sia päiväkodissa on 75 ja vakituisia 
työntekijöitä 17. 

Päiväkodin internet-sivuilta löyty-
vässä varhaiskasvatussuunnitelmassa 
mainitaan orientaatio luontoon, ympä-
ristöön sekä kestävään kehitykseen. 
Ympäristökasvatuksellisesta näkökul-
masta tarkasteltuna tämä onkin lois-
tava asia, koska kestävän kehityksen 
trendi kasvaa jatkuvasti ja sen rooli 
yhteiskunnassa tulee lähivuosikymme-

ninä olemaan merkittävä. Seuraava lai-
naus on suoraan Villähteen päiväkodin 
varhaiskasvatussuunnitelmasta: ”Lapsi 
oppii ymmärtämään oman toimintansa 
vaikutukset ympäristöön sekä otta-
maan huomioon luonnon monimuo-
toisuuden, ympäristön viihtyvyyden ja 
sen kauneuden omassa toiminnassaan. 
Lapsi oppii myös toimimaan ympä-
ristöä säästävällä tavalla ja oppii hoi-
tamaan ympäristöään. Tavoitteena on, 
että lapsi oppii myös arkipäivän kes-
täviä toimintatapoja sekä vastuunsa ja 
riippuvuutensa luonnosta ja ympäris-
töstään.” Kestävän tulevaisuuden ide-
ologiaa tukemaan päiväkodissa otettiin 
käyttöön alusta alkaen uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävä lämmöntuotanto-

menetelmät eli aurinkokeräimet sekä 
hakelämmmitys. Kyseessä on siis niin 
sanottu hybridijärjestelmä.

Nastolan tilapalveluissa työsken-
televä talonrakennusmestari Pertti 
Hyvönen sai idean asentaa päivä-
kodin katolle aurinkokeräimet, joilla 
päiväkoti saisi uusiutuvaa ja puhdasta 
energiaa käyttöönsä. Nastolan kunta 
teki lopullisen päätöksen niiden han-
kinnasta uuteen päiväkotiin. Keräimiä 
asennettiin päiväkodin katolle seit-
semän kappaletta ja jokaisen keräi-
men koko on 1,5 neliötä. Keräinten 
yhteispinta-ala on näin ollen 10,5 m2. 
Aurinkokeräimet ottavat talteen ener-
giaa auringosta käytännössä maalis-
kuusta lokakuulle eli reilun puolen 

vuoden ajan.  Tällöin auringon energi-
asta saa eniten irti. Energiaa käytetään 
pääasiassa käyttöveden lämmitykseen, 
mutta energiaa hyödynnetään (käyte-
tään) myös lattialämmitykseen. 
Aurinkoenergian rinnalla on lisäksi 
hakelämmitys, jolla tuotetaan pääosa 
päiväkodin tarvitsemasta lämmöstä. 
Maaperä päiväkodin alla todettiin 
mittauksissa huonosti lämpöä varas-
toivaksi, joten maalämpövaihtoehdon 
valinta lämmitystavaksi jouduttiin 
sulkemaan pois. Toisena uusiutuvan 
energian hyödyntämisen vaihtoeh-
tona ollut hakelämmitys oli luon-
teva päätös rakennuksen päälämmi-
tysmuodoksi. Polttoaine on uusiutu-
vaa, täysin kotimaisesta puusta tehtyä 
hakepuuta.  Haketta poltetaan 150 
kW tehoisessa lämmityskattilassa. 
Haketta poltettaessa päästöarvot ovat 
laskennallisesti ajateltuna nollassa, 
koska puu itsessään on sitonut kas-
vuaikanaan sen poltossa vapautuvan 
hiilidioksidin itseensä. Näin hake on 
myös ympäristöystävällinen va linta. 

Hyvönen mainitsi olevansa tyyty-
väinen investointiin ja mainitsi itsekin 
ottavansa käyttöön aurinkokeräimiä. 
Päiväkodin katolle asennettua keräys-
järjestelmää pitää tosin vielä kehit-
tää, jotta toivottu teho saataisiin irti 
aurinkokeräimistä. Nyt niiden ener-
giantuotanto ei vielä aivan tuota toi-
vottua lopputulosta. Hyvönen tosin 
mainitsi järjestelmän olevan täysin 
uusi ja näin onkin täysin normaalia, 
että kehittämisen tarvetta löytyy. 

Lähteet:  
www.genergia.fi/aurinkoenergia_perusteet/ 

www.nastola.fi/varhaiskasvatus/pdf/Vasu_Villahde2011.pdf 
www.nastola.fi/paivakodit/villahde/index.php 

Pertti Hyvösen puhelinhaastattelu 18.3.2013

”

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

joaakin uusia mahdollisuuksia laa-
jentaa uusiutuvan, ympäristöystäväl-
lisen 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 

elintarvikepelloilla. Viljojen oljella olisi 
iso potentiaali energian tuotannossa, 
mutta se on huonosti hyödynnetty. 
Suomessa peltoenergiaa varten tuo-
tetaan 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 

Pellot puhtaamman energian lähteinä 

lämmön- ja sähköntuotannon sekä 
liikenteen käyttämiä fossiilisia polt-
toaineita. 

Tuotettavista kasvilajikkeista riip-
puen biopolttoaineita valmistetaan eri 
käyttökohteisiin. Sokeri- ja tärkke-
lyspitoisista kasveista, kuten viljasta 
valmistetaan alkoholipohjaisia poltto-
aineita, esimerkiksi bioetanolia. Kun 
taas öljypitoisista kasveista valmiste-
taan kasviöljyä lämmitysöljyn korvik-
keeksi. Peltobiomassoista valmistetaan 
myös biodieseliä liikenteen polttoai-
neeksi. Sitä voidaan valmistaa hel-
posti 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
 
 

korjuuseen ja logistiikkaan. 
Motivan mukaan Suomessa pelto-

biomassojen hyödyntäminen energi-
aksi on vielä vähäistä, mutta sen käytön 
arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. 
Tällä hetkellä peltoenergiaa käyte-
tään lähinnä vain suurissa voimalai-
toksissa. Suomen Bioenergiayhdistys 
ry on asettanut tavoitteet peltoener-
gian lisäämiseksi Suomessa. Tavoit-
teena on kasvattaa energiakasvien 
viljelyala 250 000 hehtaariin vuoteen 

2020 mennessä. Nämä tavoitteet tuke-
vat 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 

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

MIKKO MENTULA
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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 % koti-
maassa kulutetusta säh-
köstä eli noin 492 GWh. 
Tulevaisuudessa tuulivoi-
man merkitys työllistäjänä 
kasvaa merkittävästi. Aina-
kin 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 

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 vaikutuksia 
ovat energiatuotannon hiilidioksidi- 
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 lisän-
neet jatkuvasti kiinnostusta tuulivoi-
maan sekä uusiutuviin energiamuo-
toihin. Sähköntuotantomuotona se 

on päästötön ja vakaahintainen. Tuu-
livoimalaitoksen 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 tuulivoimayhdis-

tys, vtt.fi, Kestävän energian tiedo-
tuslehti 2012 (Tammela)

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

laitevaurioiden välttämiseksi. Laitok-
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-
net täynnä, joko pihalle koristeiksi tai 
pienimuotoiseen energiantuotantoon. 
Maalaisjärki ja lakikirja on kuitenkin 

Uusiutumattomat energiavarat 
mm. öljy ovat hupenemassa 
kovaa vauhtia. Tästä syn-

tyy ajatus, miksi odottaa siihen asti 
kunnes energiavarat ovat loppuneet? 
Nykyajan teknologian ansiosta löy-
tyy uusiutumattomien energialähtei-
den tilalle paljon uusia ratkaisuja, joita 
tavallinen kansalainen pystyy hyödyn-
tämään. Toisaalta, mistä minä nyt sai-
sin käsiini 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 pää-
omaa sekä avarakatseisuutta. Tällöin 
on mahdollisuus resursseista riippuen 
tuottaa jopa 20kW jatkuvaa energiaa 
maatilan omaan käyttöön.  

Biokaasu on kaasuseos, jota muo-
dostuu mikrobien hajotessa orgaani-
sesta aineesta hapettomissa oloissa. 
Biokaasun hyödyntäminen perus-
tuu hajoamisprosessissa syntyvään 
metaaniin. Kaasuseoksen metaanipi-
toisuus 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 lisä-
kustannuksia.  

Biokaasun hyödyt ovat suuret. 
Maatilan energiaomavaraisuus kasvaa 
huomattavasti. Syntyvän energian voi 
hyödyntää esim. kiinteistöjen ja käyt-
töveden lämmitykseen, sähköntuotan-
toon tai viljan kuivaukseen. Tämä ei 
kuitenkaan ole biokaasun tuotannon 
ainoa etu. Prosessin sivutuotteena syn-
tyy orgaanista mädätysjäännöstä, jota 
voidaan hyödyntää lannoitteena tai 
maanparannusaineena. Mädätysjään-
nös sisältää runsaasti ravinteita ja on 
hajutonta. Jäännös hygienisoidaan, jol-
loin siitä saadaan poistettua rikkakas-
vien siemeniä sekä erilaisia eläin- ja 
kasvitauteja. Hyödynnettäessä pros-
essissa syntynyttä mädätysjäännöstä 
keinolannoitteiden tarve vähenee ja 

huomaatkin säästäneesi jo pitkän 
pennin.  

Monin tavoin hyödyllistä
Kuten lähes kaikessa, niin myös bio-
kaasuntuotannossa on olemassa liike-
toiminnallinen mahdollisuus. Ihanteel-
lisessa tilanteessa energiamäärät kas-
vaisivat niin suuriksi, että niitä voisi 
myydäkin. Todellisuudessa helpompi 
tapa tienata hieman ylimääräistä on 
ottaa vastaan porttimaksullisia syöt-
teitä.  Tälläisia syötteitä voivat olla 
muiden tilojen lannat, biojäte, puhdis-
tamolietteet, teurasjäte ja muu vastaava 
prosessiin mukautuva jae. Tässä vai-
heessa kuvaan astuu kuitenkin lainsää-
däntö. Lainsäädännöllisesti merkittä-
vimmät rajoitukset biokaasuprosessille 
annetaan sivutuoteasetuksessa. Siinä 
määrätään mm. sallitut materiaalit, nii-
den käsittelyvaatimukset sekä loppu-
tuotteen käyttökohteet ja hygieeniset 
laatuvaatimukset. Esimerkiksi teuras-
jäte vaatii hygienisoinnin, sitä ei saa 
hyödyntää biokaasun tuotannossa, jos 
prosessiin ei ole sisällytetty sille sovel-
tuvaa hygienisointimenettelyä. Käsit-
telyvaatimuksista ei synny ongelmia, 
jos suunnittelee prosessin jo ennalta 
halutuille jakeille soveltuvaksi. 

Biokaasun käyttö liikennepolt-
toaineena on hyvä tapa ottaa laitok-
sesta kaikki hyöty irti. Tämä kuitenkin 
vaatii, että paikkakunnalla olisi kysyn-
tää biokaasulle polttoaineena tai 

mahdollisuus kehittää asiaa siihen 
suuntaan. Biokaasun käyttö polt-
toaineena on kuitenkin yleistymässä 
asenteiden muuttuessa ja teknologian 
kehittyessä.

Tuotannon mahdollistaa 
monipuolisuus
Maatiloilla toimivia biokaasulaitoksia 
löytyy tällä hetkellä Suomesta kym-
menkunta. Määrä on kuitenkin nou-
sussa energian ja lannoitteiden hin-
tojen nousun myötä. Biokaasulaitos 
voidaan muokata juuri sen kokoiseksi, 
miten tilan kapasiteetti antaa myöden. 
Teknisiä ratkaisuja on erittäin paljon. 
Toisin sanoen oli hyödynnettävä mate-
riaali sitten lähestulkoon mikä tahansa, 
sille löytyy kyllä oikeanlainen biokaa-
sulaitos tekniikoineen. Biokaasuproses-
seja voidaan jaotella käytettävien mate-
riaalien kuiva-ainepitoisuuden, syöttö-
tavan tai prosessin lämpötilan mukaan. 
Kuiva-ainepitoisuuden mukaan pro-
sessi jaetaan kuiva- ja märkäprosessei-
hin. Lämpötilan mukaan ne jaetaan 
taasen mesofiilisiin (35-37°C)  ja ter-
mofiilisiin (50-55°C) prosesseihin. Jos 
prosessia tutkitaan materiaalin syöt-
tötavan perusteella, jaetaan ne silloin 
panosreaktoreihin tai jatkuvasyöttei-
siin prosesseihin.  

Prosessivaihtoehtoja on monia, 
kokovaihtoehtoja on paljon ja 
onneksi tämän alan asiantuntijoita 
löytyy vieläkin enemmän. Biokaa-

sun ollessa vasta kasvattamassa suo-
siotaan Suomessa, on hienoa nähdä 
ovatko ihmiset avarakatseisia ja innos-
tuneita uusiutuvan energian tuottamis-
esta omalla maatilallaan. Tämä tullaan 
näkemään varmastikin jo muutamien 
vuosien kuluessa.

Anniina Töttölä, Antti Peltola

         Hyödyt vs. haitat
+ 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

■ 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/
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Methator  O y  on  vas ta 
tiensä alkupäässä, mutta 
t u l e v a i s u u s  n ä y t t ä ä 

lupaavalta. Yrityksen toiminta alkoi 
vasta muutama vuosi sitten. Idea 
lähti siitä, että pystyttäisiin rakenta-
maan todella maatilamitan biokaasu-
laitos, ja lantaa voitaisiin hyödyntää 
uusiutuvan energian tuotantoon. Näin 
ollen Methator Oy lähti valmistamaan 
ympäristöteknologian laitteita. 

Kehitystä nyt ja tulevai-
suudessa
Methator Oy on Lahden Tiedepuis-
tossa toimipaikkaansa pitävä ympäris-
töteknologian yritys. Yrityksen myyn-
tijohtaja Pirkko Suhosen mukaan yri-
tyksen tavoitteenaan on hyödyntää 
maatilan lantaa ja muita biomassoja 
energian tuotantoon, parantaa kannat-
tavuutta ja myös vähentää ympäristö-
kuormitusta. Methator Oy on päätynyt 
kehittämään ja rakentamaan maatila-
mittaluokan biokaasulaitoksia. Yritys 
pyrkii kehittämään biokaasulaitoksensa 
niin, että niiden on mahdollista kas-
vaa maatilankasvun myötä. Näin ollen 
biokaasulaitoksen hankkimista harkit-

sevan ei tarvitse investoida heti kätte-
lyssä liian suureen laitokseen ”tulevai-
suuden varalta” ja toisaalta ei myöskään 
tule ongelmaa siitä, että maatilan ja sen 
tuotannon kasvaessa kaikkea syntyvää 
materiaalia ei saataisi hyödynnettyä. 
Methator Oy:n valitsema moduulirat-
kaisu biokaasulaitoksiin mahdollistaa 
juuri tämän tilan koon mukaan kasva-
misen. Myyntijohtaja Pirkko Suhonen 
kertoo myös, että ns. modulaarisuus on 
yksi yrityksen myyntivalteista.  

Toinen Methator Oy:n keino erot-
tua muista alan yrityksistä on hinta. 
Yrityksen biokaasulaitokset raken-
netaan tehtaassa, jolloin paikanpäälle 
rakentaminen saadaan minimoitua 
ja näin kustannukset saadaan laske-
maan lähes kolmanneksella normaa-
lista. Yrityksen kehittämä biokaasun 
tuotanto prosessi on myöskin jotakin 
aivan uutta. Yleisimmissä biokaasun 
tuotanto prosesseissa viipymäaika, 
eli aika jonka biomassa kiertää pro-
sessissa tuottaen metaania, on keski-
määrin noin 21 vuorokautta. Methator 
Oy on kuitenkin kehittänyt proses-
sinsa tekemään saman vain 6 vuoro-
kaudessa. 

Energia ei ole ainut hyöty
Methator Oy:n laitokset on suun-
niteltu vastaaman vähintään kes-
kisuuren maatilan tarpeisiin. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa yli sataa lehmää 
per tila tai noin tuhannen sian sikalaa. 
Biokaasuntuotannossa hyödynnetään 
lietelannan lisäksi myös muuta bio-
massaa, kuten säilörehua. Biokaasua 
syntyy noin 10 litraa jokaista nest-
emäistä lanta litraa kohden ja biokaa-
sun metaanipitoisuus on mahdollista 
saada nousemaan jopa 70 prosenttiin. 
Biokaasu kelpaa sellaisenaan lämmön-
tuotantoon. Esimerkiksi noin 120 leh-
män perusmoduulin teho on 20 kW. 
Tehon suuruus riippuu kuitenkin pit-
kälti käytettävistä syötteistä. Energiaa 
saadaan tuotettua maatilan tarpeisiin 
ja näin ollen tilan energiaomavaraisuus 
kasvaa huomattavasti. 

Yrityksen tavoitteena on kehit-
tää biokaasun muitakin käyttötapoja. 
Energian ei ole ainut biokaasun tuo-
tannon hyöty. Prosessin sivutuotteena 
syntyy orgaanista mädätysjäännöstä, 
jota voidaan hyödyntää lannoitteena 
tai maanparannusaineena. Mädätys-
jäännös sisältää kaikki raaka-aineiden 

ravinteet ja on hajutonta. Proses-
sin myötä ravinteet myös muuttuvat 
kasveille helpommin hyödynnettä-
viksi. Hyödynnettäessä prosessissa 
syntynyttä mädätysjäännöstä, keino-
lannoitteiden tarve vähenee .

Suunnittelusta kokeilun 
kautta toteutukseen
Methator Oy:llä on ollut biokaasupil-
ottilaitos Asikkalassa. Tämän kokeilun 
avulla oli tarkoitus saada suunnitel-
mille vastinetta käytännössä. Pilotti-
laitoksen tulokset olivat odotettuja ja 
niihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Suun-
nitelmien edetessä hienosti, on Meth-
ator Oy:n tulevaisuus valoisa. Yrityk-
sen on lähitulevaisuudessa tarkoitus 
saada tuotteensa täysin valmiiksi ja 
markkinoilla onkin tuotteille jo kysyn-
tää. Myyntijohtaja Pirkko Suhosen 
mukaan tavoitteena on kansain-
välistyminen ja  ulkomaanvienti on 
hyvinkin mahdollista. Tähtäimessä 
ovat kuitenkin ensin kotimaan mark-
kinat. Vielä vuoden 2013 puolella on 
lupa odottaa ensimmäistä Methator 
Oy:n rakentamaa täyden mittakaa-
van laitosta. 

Suhonen kertoo biokaasun hyödyn-
tämisen 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 biokaa-
sun tulevaisuuden kannalta on saada 
kustannukset alas.Kuten monessa 
muussakin asiassa, kustannukset 
ovat ratkaisevassa asemassa kehityk-
sen tiellä. Biokaasun tuotannosta kiin-
nostutaan, kunhan se saadaan inves-
tointina järkeväksi ja kannattavaksi. 
Tämän on mielestäni Methator Oy:n 
onnistunut toteuttamaan ja on hienoa 
nähdä mitä kaikkea tulevaisuus tuo 
tullessaan tekniikan kehittyessä bio-
kaasun tuotannossa.  

Anniina Töttölä, Antti Peltola

Methator Oy – biokaasun tuotannon edelläkävijä

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 
tuuliteknologian kohdalla ongelmal-

Suomi jälkijunassa uusiutuvan energian kehittämisessä?
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. Päät-
täjiltä vaaditaan tietämystä siinä, mitkä 
asiat kannattaa päättää EU-tasolla ja 
mitkä jättää paikallisemmalle tasolle. 

Laura Ahtiainen, 
Sanna Hakkarainen

 
Lähteet:  

Motiva, aurinkoenergia  
www.motiva.fi/toimialueet/uusiu-

tuva_energia/aurinkoenergia  
Jukka Paateron haastattelu 13.12.2012

”
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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

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 
on Etelä-Suomen johtava luonnonvara- ja 
ympäristöalan kouluttaja. HAMKissa opis-
kelet kestävän kehityksen asiantuntijaksi joko 
päiväopiskeluna tai työn ohessa.

YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA (AMK) 
– Kestävän kehityksen koulutusohjelma, Forssa. 

Kestävän kehityksen koulutusohjelmasta valmistunut ympäris-
tösuunnittelija osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita 
työtehtävissään julkisen sektorin organisaatioissa, järjestöissä, 
yrityksissä tai jopa itsenäisenä yrittäjänä. Ympäristösuunnitte-
lijan mahdollisia ammattinimikkeitä ovat ympäristövastaava, 
ympäristöasiantuntija, ympäristötarkastaja, projektisihteeri tai 
projektipäällikkö.

Ympäristösuunnittelija osaa toimia informaation kerää-
jänä, analysoijana ja tuottajana, viestijänä, organisoijana sekä 
ympäristöliiketoiminnan kehittäjänä. Työssään hän osaa ottaa 
huomioon juridiset, taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kult-
tuuriset näkökulmat.

Opetusohjelman keskeisiä teemoja ovat taloudellisesti, sosi-
aalisesti ja kulttuurisesti kestävät toimintaperiaatteet, elinkaari-
ajattelu sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Ammattiopinnoissa 
opitaan ympäristöhallintoa, ympäristölainsäädäntöä, sovelta-

vaa ympäristötekniikkaa, jätehuoltoa sekä ympäristöliiketoi-
mintaa. 

Koulutusohjelmalla on vahvat yrityselämän kontaktit, 
minkä ansiosta opiskelijoille syntyy jo opiskeluaikana aitoja 
työelämäkontakteja ja kokemusta projektityöskentelystä. Hyvä 
oppimisen työkalu on opiskelijoiden oma osuuskunta Team 
Kestävä. 

Vaikka koulutuksessa korostetaan kansallisia, paikallisia ja 
yksilön ratkaisuja, koulutusohjelman lähtökohtana on kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti globaali ajattelu. Globaalia 
näkökulmaa tuetaan rohkaisemalla opiskelijoita suorittamaan 
osa pakollisesta harjoittelusta ulkomailla tai osa opinnoista 
yhteistyöoppilaitoksessa opiskelijavaihdossa.

Työn ohessa opinnot:
Opiskelu on monimuotoista koostuen oppimis- ja kehittämis-
tehtävistä, teoriaopinnoista ja niiden käytännön soveltamisesta 
työelämähankkeiden ja opintoretkien yhteydessä. Opetuksessa 
hyödynnetään vahvasti verkko-opetusta, mikä mahdollistaa jat-
kuvan yhteydenpidon opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Lisätiedot:
hakutoimisto@hamk.fi, puh. (03) 646 4501

aikuiskoulutus@hamk.fi, puh. (03) 646 4504

hamk.fi/kestavakehitys
facebook.com/HAMKkestavakehitys

Hämeen ammat-
tikorkeakoulun 
Forssan toimipis-
teessä voi opis-
kella ympäristö-
suunnittelijaksi.

Minkälaisessa 
ympäristössä 
elämme?

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
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

Lisätietoja: 
www.proagria.fi/hue/


