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Uusiutuva energia, kestävä kehitys, 
energiansäästö, bioenergia, energia-
tehokkuus, vastuullinen toiminta... 
Kyseiset käsitteet näkyvät yhä enem-
män jokapäiväisessä elämässämme. 
Tässä tiedotuslehtisessä pyrimme anta-
maan sekä käsitteille merkityksiä että 
havainnollisia esimerkkejä kestävistä 
toimintatavoista kunnissa. 

Kestävän kehityksen pohjim-
maisena ajatuksena on täyttää nyky-
yhteiskunnan tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuuksia täyttää 
omia tarpeitaan. Kun ympäristön, 
ihmisten hyvinvoinnin ja talouden 

välillä löydetään tasapaino, voi kunta 
saavuttaa odottamattomia säästöjä 
ja luoda uusia työpaikkoja asukkail-
leen.

Kiinnostus uusiutuvia energialäh-
teitä, ja näistä erityisesti bioenergiaa, 
kohtaan on kasvanut viime vuosien 
aikana. Pääministeri ja Suomen kestä-
vän kehityksen toimikunnan puheen-
johtaja Jyrki Katainen on linjannut, 
että vihreään pääomaan tulee inves-
toida, sillä se tarjoaa kestäviä mahdol-
lisuuksia myös tuleville sukupolville. 
Viime kesänä ilmestyneessä työ- 
ja elinkeinoministeriön julkaisussa 

”Kohti biotaloutta” käsitellään laajasti 
biopohjaisen vihreän talouden kasva-
vaa roolia tulevina vuosikymmeninä. 
Suomella on tavoitteena siirtyä enene-
vässä määrin hyödyntämään uusiutuvia 
energianlähteitä ja vuonna 2020 nii-
den osuus energiantuotannosta tulisi 
olla 38 %. 

Uusiutuvien energialähteiden 
käytön rinnalla energiatehokkuus 
on noussut yhdeksi tärkeäksi säästö-
toimenpiteeksi kunnissa. Tulokselli-
sia energiansäästötoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi erilaiset energiatehok-
kuussopimukset sekä energiakatsel-

  P Ä Ä K I R J O I T U S
Emilia Väänänen

TAMMELA

Viime vuoden marraskuussa jul-
kaistussa Kanta-Hämeen kestävän 
energian ohjelmassa maakunnalli-
seksi visioksi on määritelty ”Kanta-
Hämeen monipuolisista luonnon-
varoista lähienergiaa – kestävästi, 
taloudellisesti ja paikallisesti työllis-
täen”. Tärkeää energiatalouden kehit-
tämisessä on, että energiantuotannon 
raaka-aineet tuotetaan mahdollisim-
man läheltä käyttöpaikkoja, energi-
antuotanto tapahtuu hyvällä hyöty-
suhteella 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 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 energiankulu-
tuksestaan ja käyttämistään energia-
lähteistä sekä vaikuttavat tietoisesti 
valinnoillaan toimintansa muuttami-
seen kestävämpään suuntaan.

Maakunnan ja kunnan 
energiankäyttö
Kanta-Hämeen kestävän energian 
ohjelman laadinnan yhteydessä muo-
dostettiin maakunnalle vuoden 2008 
tietoihin pohjautuva energiantuotan-
non ja -käytön tase. Kantahämäläis-
ten energiatarve oli silloin yhteensä 
7 350 GWh. Energiamäärän tuotta-
miseen tarvittiin kuitenkin yhteensä 
9 840 GWh energialähteitä. Luku-
jen erotus 2 490 GWh kuvaa ener-
giantuotannon eri vaiheissa syntyviä 
häviöitä. 

Energialähteidenkäyttö Kanta-
Hämeessä asukasta kohden oli 57 
MWh, kun vastaava koko Suomea 
koskeva luku oli 74 MWh. Ero valta-
kunnalliseen keskiarvoon selittyy, sillä 
että Kanta-Hämeessä on vähemmän 
raskasta teollisuutta. Kanta-Hämeen 
energiankäyttö jakaantuu sektoreit-
tain siten, että kotitaloudet käyttävät 
energiasta 27 %, teollisuus 31 %, pal-
velut 19 %, maatalous 4 % ja tielii-
kenne 19 %. 

Vuonna 2008 Kanta-Hämeessä 
käytettävästä energiasta 17 % (1 670 
GWh) tuotettiin uusiutuvilla ener-
gialähteillä. Osa tästä uusituvasta 
energiasta on peräisin maakunnan 
ulkopuolisesta sähköntuotannosta, 
sillä Kanta-Hämeen oma sähköntuo-
tanto kattaa vain 17 % maakunnan 
sähköntarpeesta. Kun tarkkaillaan pel-
kästään Kanta-Hämeen maakunnan 
sisäistä energiantuotantoa, uusiutuvien 
energialähteiden osuus oli 15 % (970 

GWh).  Kanta-Hämeen uusiutuvan 
energian käyttö on kuitenkin lisäänty-
nyt vuoden 2008 jälkeen muun muassa 
metsäenergian käytön ja biokaasun-
tuotannon lisääntymisen myötä. 

Tammelassa sähkönkulu-
tus vähäisempää

Tammelan sähkönkulutus asu-
kasta kohden on huomattavasti pie-
nempi kuin keskimäärin maakunnassa. 
Tätä selittää kunnan elinkeinorakenne. 
Tammelassa on melko vähän raskasta 

mustoiminta. Lehtisessä annamme 
monia vinkkejä, joilla energiatehok-
kuutta voidaan parantaa kunnissa. 

Omavaraisella uusiutuvalla ener-
giantuotannolla luodaan kansallista 
turvallisuutta sekä työpaikkoja, mutta 
myös päästöt ilmakehään vähenevät. 
Hämeen alueella on paljon potenti-
aalia esimerkiksi metsä- ja peltobio-
massalähtöiseen energiantuotantoon. 
Sisämaahan rakennettavia tuulivoima-
loita on suunnitteilla ympäri Suomea, 
ja myös Kanta-Hämeestä löytyy mah-
dollisuuksia omaan tuulivoimatuotan-
toon.

Kestävä energiantuotanto ja -käyttö 
tavoitteena Kanta-Hämeessä

Pyrittäessä kohti kannattavampaa, omavaraisempaa ja kestävämpää energiataloutta 
tulee koko toimintaketjun aikana huomioida ympäristötekijät ja toimia tehokkaasti.

Kanta-Hämeessä käytettiin energialähteitä 9,8 TWh vuonna 2008. Vasemmalla puolella energiantuotannon 
energialähteet ja oikealla puolella energiankäyttö. Lähde: Kanta-Hämeen Kestävän energian ohjelma.

teollisuutta, joka käyttäisi paljon säh-
köä. Myös palveluiden osuus sähkön-
kulutuksesta on yleensä matalampi 
asukasmäärältään pienemmissä kun-
nissa. Maataloutta Tammelassa sen 
sijaan harjoitetaan muuta maakuntaa 
enemmän. Kuntakohtaisen energi-
antuotannon ja -käytön taseen laa-
timinen voisi olla tukemassa kuntaa 
energiankäyttöön liittyvien haastei-
den ratkomisessa.

Lauri Kaivosoja

Energiatietoutta tarjolla

Kestävän energian
tiedotuslehti 2012

Sähkön kulutus vuonna 2008. 
Lähde: Energiateollisuus ry.
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Kuntien kannattaa hyödyntää energi-
antuotannossa paikallisia voimavaroja. 
Tämä tuo kustannussäästöjä ja vähen-
tää riippuvuutta tuontienergiasta. Ener-
giatehokkuuden, ympäristöteknologian, 
uusiutuvan energian käytön sekä ener-
giayrittäjyyden edistämin voivat tuoda 
uusia työpaikkoja kuntaan sekä lisätä 
alueen vetovoimaa.

Energiatehokkuuden lisäämiseksi 
tulisi aluksi selvittää kunnan nykyinen 
energiankulutus, jonka pohjalta asete-
taan tavoitteet energiansäästämiseen. 
Mahdollisia käytännön toimia energia-
tehokkuuden lisäämiseen kunnissa on 
henkilökunnan kouluttaminen, uuteen 
energiatehokkaampaan tekniikkaan 
investointi sekä kuukausittaisen tavoi-
tekulutuksen arvioiminen.

Kuntien energiatehokkuus-
sopimusjärjestelmä
Kunnat voivat vaikuttaa Suomen kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
liittymällä energiatehokkuussopimus-
järjestelmään. Järjestelmään sitoutuneet 
kunnat muun muassa tekevät kiinteis-
töissään energiakatselmuksia, koulutta-
vat omaa henkilöstöään energiatehok-
kaaseen toimintaan sekä raportoivat 
vuosittain energiankäytöstään ja toteu-
tuneesta energiatehokkuudesta. Tavoit-
teena on myös lisätä uusiutuvan ener-
gian sekä uuden energiatehokkaan tek-
nologian käyttöä kunnissa.  

Vapaaehtoisuuteen perustuvat 

Kunnat energia- ja 
ilmastotalkoissa
Kuntien tukena erilaisia järjestelmiä siirryttäessä kohti  
ympäristöystävällisempää energiataloutta.

energiatehokkuussopimusjärjestel-
mät ovat osa Suomen pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiastrategian toimeen-
panoa ja niiden taustalla on kansainvä-
lisiä sopimuksia ja velvoitteita. Kuntien 
energiatehokkuussopimuksien keskei-
senä tavoitteena on saada 9 % ener-
giansäästö vuoteen 2016 mennessä. 
Vuosien 2001–2005 keskimääräinen 
energiankulutus ilmoitetaan liitty-
misvaiheessa ja sen mukaan lasketaan 
tavoitearvot vuodelle 2016.  Suurem-
mat kunnat ja kaupungit voivat liittyä 
kunta-alan energiatehokkuussopimuk-
seen ja pienemmille kunnille vaihto-
ehtona on kuntien energiaohjelma. 
Lisätietoa: www.energiatehokkuussopi-
mukset.fi/fi/sopimusalat/kunta-ala

Energiakatselmustoiminta
Energiakatselmustoiminnan tavoit-
teena on laskea arvioitavien kohteiden 
kokonaisenergian käyttö ja tuoda esille 
kannattavuuslaskelmien avulla mah-
dolliset energiansäästötoimenpiteet. 
Energiakatselmuksissa otetaan huo-
mioon aina kohteen lämmön-, säh-
kön- ja vedenkulutus sekä selvitetään 
mahdollisuudet uusiutuvan energian 
käytölle. Energiakatselmustoiminnan 
avulla saadaan tuloksia, joita pystytään 
hyödyntämään säästöpotentiaalia las-
kettaessa, sekä myöhemmin energian-
kulutuksen jatkuvassa seurannassa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM) tukee uusiutuvan energian 

kuntakatselmusten toteutumista. 
Tukea voi saada muun muassa ener-
giakatselmuksen toteutukseen, sekä 
energiatehokkuutta ja energiasäästöä 
edistäviin uutta teknologiaa sisältä-
viin investointeihin. Lisätietoa: www.
motiva.fi/kuntakatselmus

ESCO-palvelu
ESCO-palvelu (Energy Service Com-
pany) on palveluliiketoimintaa, jossa 
energiansäästötoimenpiteet ja inves-
toinnit toteuttaa ulkopuolinen energia-
asiantuntija. ESCO-palvelussa kustan-
nukset katetaan niillä säästöillä, jotka 
syntyvät energiatehokkuuden myötä. 
Ne kunnat, joille kertainvestointi ener-
giatehokkaampaan toimintaan tuntuu 
taloudellisesti liian suurelta, on ESCO-
palvelu hyvä vaihtoehto säästötoimien 
toteuttamiseksi. 

Palvelua voi tarjota ESCO-toimin-
taa harjoittava urakoitsija, energiayh-
tiö, energiatehokkaita järjestelmiä tai 
laitteita valmistava ja urakoiva yritys 
tai erillinen ESCO-yritys. 
Lisätietoa: www.motiva.fi/toimialu-
eet/energiakatselmustoiminta/esco-
palvelu

HINKU-hanke
Syksystä 2008 lähtien toiminut Hii-
lineutraalit kunnat -hanke tukee eri 
puolella Suomea sijaitsevia kuntia hii-
lidioksidipäästöjen hillinnässä. Vuotta 
aikaisemmin suomalaiset yritysjohta-

Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiassa on tavoit-
teena kääntää energianloppukulutus laskuun 2010-luvulla.

jat pitivät kokouksen, jonka aiheena oli 
Suomen yritysten yhteiskuntavastuu. 
Suomen ympäristökeskuksen liityt-
tyä mukaan aivoriiheen syntyi ajatus 
hiilineutraaleista kunnista. Alun perin 
mukaan liittyi viisi kuntaa, jotka valit-
tiin yritysjohtajien kuntakytkentöjen 
perusteella. Lisäksi mukaan on liitty-
nyt viisi kumppanuuskuntaa.

Hankkeen päätavoitteena oli saada 
kukin kunta sitoutumaan tavoittele-
maan hiilineutraaliutta. Tämä on 
toteutunut kaikissa hankkeen kun-
nissa. Lisäksi kunnat liittävät joka 
vuosi päästövähennystoimenpiteiden 
toimintasuunnitelman osaksi kunnan 
talousarviota.

Hankkeen puitteissa tehdyt toi-
menpiteet liittyvät energiansäästöön, 
energiatehokkuuden parantamiseen 
ja uusiin energialähteisiin perustu-
van tuotannon käyttöönottoon. Koh-
teina ovat rakennukset, maankäyttö, 
energiantuotanto, liikenne, maatalous 
ja elintarvikkeet sekä muu kulutus. 
Hankkeessa mukana olevien kuntien 
tekemät toimet vaihtelevat maatilojen 
metsäbioenergiaratkaisuista asukkai-
den vedenlämmitykseen aurinkopa-
neeleilla. Lisäksi energiansäästöön ja 
energiatehokkuuteen liittyvää tie-
dotusta on lisätty kuluttajille. Muun 
muassa kouluissa on järjestettyener-
giansäästöviikkoja.  Kunnissa on myös 

TAMMELA

Tammelan kunta on selvittänyt 
vaihtoehtoja lisätä bioenergian käyt-
töä kunnan lämmityskohteissa. Kymp-
pitien pohjoispuolella on rakenteilla 
Kaukjärven teollisuusalue, johon on 
kaavoitettu tontti lämpökeskusta var-
ten. Lähellä uutta teollisuus aluetta on 
myös muita kohteita, jotka voisivat 
mahdollisesti liittyä lämpöverkkoon 
ja luopua sähkölämmityksestä. 

Syksyllä 2011 on selvitetty Ruis-
luodon palvelukeskuksessa siirtymistä 
öljylämmityksestä bioenergiavaihtoeh-
toon. Palvelukeskuksen läheisyydessä 
on yksityinen hoivakoti, joka on myös 
ollut kiinnostunut liittymään samaan 
lämpöverkkoon. Aiemmin  bioener-
giaan siirtyminen ei ole osoittautu-
nut riittävän kannattavaksi, mutta 
öljynhinnan nousun myötä tilanne 
on muuttunut. 

Tammelan kirkonkylässä on mie-
lenkiintoinen tilanne, kun osa kerrosta-
loista on siirtynyt tai on mahdollisesti 
siirtymässä maalämmön käyttöön läm-
mityksessä. Energian hintakehitys on 
saanut myös talonyhtiötä pohtimaan 
erilaisia vaihtoehtoja.  Kunnan läm-
pöverkko ulottuu laajalle alueelle ja 
uusien kohteiden liittäminen lämpö-
verkkoon voisi laskea kaukolämmön 
hintaa.

Kulutusseurantaa ja inves-
tointeja

Kunnan alueella on useita kouluja, 
joissa mietitään uusiutuvan energian 
vaihtoehtoja. Jotta hankkeet toteu-
tuisivat, on tarvetta lämpöyrittä-
jille. Kohteiden hajanainen sijainti 
aiheuttaa haasteita. Lämpöyrittäjien 
näkökulmasta on tärkeää, että löytyy 
riittävän monta hyvän kokoista läm-
mityskohdetta, jotta yritystoiminta on 

kannattavaa. Riihivalkaman koulu ja 
sen yhteyteen rakennettava päiväkoti 
voisi olla yksi tulevista lämpöyrittä-
jyyskohteista.

- Portaan koululla on siirrytty 
viime syksynä pellettilämmitykseen. 
Kokemukset kuluneelta talvelta ovat 
olleet hyviä. Lämmitys toimii automa-
tiikalla ja vanha öljypannu jäi varajär-
jestelmäksi, kertoo kunnan tekninen 
johtaja Hannu Jalava.

Tammelan kunnan kiinteistöissä 
on käytössä jatkuva kulutusseuranta. 
Seurannan tietojen perusteella kiinteis-
töissä tehdään erilaisia toimenpiteitä. 
Viime aikoina kiinteistöihin on muun 
muassa tehty ilmanvaihtoremontteja 
ja vuokrakerrostaloihin uusittu ikku-
noita. 

Hämeen ammattikorkeakoulun 
Mustialan opetusmaatilalle on suunnit-
teilla uusi moderni noin 100 lypsylehmän 
navetta. Navetan suunnitteluvaiheessa 

pohdintaan erilaisia lannankäsittelyta-
poja, ja biokaasuntuotanto lannasta on 
yksi varteen otettava vaihtoehto.

Tammelan kunta oli vuonna 2010 
mukana Hämeen liiton toteuttamassa 
metsäenergiaselvityksessä.Tammela ei 
ole tällä hetkellä kuntien energiate-

Tammelassa etsitään bioenergialämmityskohteita 
ja edistetään energiansäästöä

hokkuus sopimuksien piirissä. Haas-
teita kunnan näkökulmasta energia- ja 
ilmastopolitiikkaan liittyen aiheuttavat 
nopeasti muuttuvat tilanteet ja tulevat 
mahdolliset kuntaliitokset.

Lauri Kaivosoja

otettu käyttöön LED-valaisimia kun-
nan rakennuksissa ja katuvalaistuksessa. 
LED-valaisimet säästävät katuvalais-
tuksessa jopa kolmasosan energian-
kulutuksessa verrattuna aikaisemmin 
käytössä olleisiin elohopeahöyrylamp-
puihin. Lisätietoa: www.ymparisto.fi/
hinku

Padasjoki tavoittelee hiili-
neutraaliutta
HINKU-hankkeeseen kuuluva Padas-
joen kunta on näyttänyt asukkailleen 
ja muille alueen kunnille erinomaista 
esimerkkiä pyrkiessään kohti hiilineut-
raaliutta. Selkeästi suurin päästövähen-
nystoimenpide on ollut haketta poltta-
van kaukolämpölaitoksen rakentami-
nen kunnan keskustaajamaan. Myös 
kaikki elohopeahöyrykatulamput on 
vaihdettu led-valaisimiin, joka on mer-
kittävä toteutus koko Suomessa. Kau-
kolämpöön on kunnassa liittynyt lähes 
kaikki keskustan suurimmat kiinteistöt 
sekä suurin osa kunnan omista kiin-
teistöistä. Loput suorassa sähköläm-
mityksessä olevat kiinteistöt liitetään 
kaukolämpöön peruskorjauksien yhtey–
dessä lähivuosina. Vuoden 2012 pääta-
voite Padasjoella on keskittyä liiken-
teen päästöjen vähentämiseen liikku-
misen teemavuoden nimissä.

Mira Kuusisto ja Kaisa Ruusunen

Energialähteiden hinnat vuoden 2011 lopussa. Lähde: Tilastokeskus, 
Maatilayrityksen energiaopas
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TAMMELA

Tammelan kunnassa viljellään vilja-
kasveja noin 5 700 hehtaarin pinta-
alalla. Viljan viljelyssä syntyy sivutuot-
teena olkea noin kaksi tonnia hehtaa-
rilta. Kun oletetaan, että 20 % oljesta 
päätyy kuivikekäyttöön, jäljelle jäävän 
oljen teoreettinen energiapotentiaali 
on Tammelassa noin 40 GWh. Rea-
listisempaa kuitenkin on, että vuosita-
solla tästä määrästä noin puolet saatai-
siin kerättyä talteen korjuuajan sääris-
kien takia. Jos koko Kanta-Hämeessä 
puolet syntyvästä oljesta voitaisiin hyö-
dyntää energiankäytössä, vastaisi se 2,5 
% maakunnan kaikesta energiankäy-
töstä. 

Oljen polttoainekäytössä on haas-
teita muun muassa savukaasujen aihe-

Maatiloilla on mahdollista käyttää osaa peltopinta-
alasta energiankasvien viljelyyn. Lisäksi eri tuotan-
tosuuntien maatiloilla syntyy paljon energiantuo-
tantoon soveltuvia sivuvirtoja.

Tanskalainen olkikattila tuottaa maatilan lämpöenergian Myrskylässä.

uttamiin korroosio-ongelmiin, suureen 
tuhkan määrään ja tuhkan sulamiseen 
liittyen. Suuren energiapotentiaalin ja 
edullisen hinnan vuoksi oljen ener-
giakäytön haasteisiin tarttuminen on 
tärkeää. Tanska on ollut edelläkävijä 
olkienergian käytössä 1980-luvulta 
lähtien. 

Toinen huomattava maaseudun 
energiapotentiaali on kesantoalu-
eet, joilla voidaan viljellä energiakas-
veja. Tammelassa on peltoa kesantona 
vuosittain noin 640 hehtaaria. Nur-
men viljelyssä teoreettinen biokaasu-
potentiaali kyseiseltä pinta-alalta on 
noin 20 GWh. Biokaasun tuotannon 
raaka-aineeksi soveltuvat myös lannat. 
Suomessa on käyty pitkään keskustelua 
hevosen lannan polttoon liittyen. Toi-
sin kuin Ruotsi, Suomi kuitenkin luo-

TAMMELA 

Yrityksen perustaja on Markus 
Kunttu, joka sai idean pelletin teke-
miseen vuonna 2009. Laitevalmistaja 
valmistaa Kuntulle pelletöintikoneen 
uniikkityönä. 

Raaka-aineen puristus pelle-
tiksi tapahtuu alkukäsittelyn jälkeen. 
Alkukäsittelyssä puuaines jauhetaan 
tasalaatuiseksi jauheeksi, johon on 
mahdollista lisätä sideaineita. Niillä 
voi olla esimerkiksi sitovia, voitelevia 
tai kosteutta suojaavia ominaisuuk-
sia. Kunttu on valmistanut pellet-
tiä kuusesta, koivusta ja männystä. 

Leijonapellettiä 
Tammelasta
Leijonapelletti Oy on aloittamassa pelletin tuo-
tannon Tammelassa keväällä 2012. Tuotannon 
käynnistyessä on pellettiä tarkoitus tehdä mo-
nista eri raaka-aineista.

Rypsiöljyn tuotannon   
sivutuotteista energiaa

JANAKKALA

Vuonna 1994 perustettu Kankaisten 
Öljykasvit Oy tuottaa kylmäpuristettua 
rypsiöljyä Virgino tuotenimellä myyn-
tiin valtakunnallisesti.  Virginon osuus 
Suomen vähittäiskaupassa myydystä 
rypsiöljystä on noin 10 prosenttia ja 

Janakkalassa sijaitseva Virgino saa osan lämpö-
energian tarpeestaan oman tuotannon kautta.

Kaikki puumateriaalit ovat pelletöi-
tyneet hyvin. Hän on myös onnistu-
nut valmistamaan pellettiä puhtaasta 
oljesta. 

Leijonapelletti Oy:n erikoisuus 
on suunniteltu turbopelletin valmis-
tus. Turbopelletin lämpöarvo on 10 
– 12 kWh/kg, kun tavallisen puu-
pelletin lämpöarvo on noin 5 kWh/
kg. Perinteisellä pelletöintilaitteella 
turbopelletin valmistus tuskin olisi 
mahdollista, mutta Kuntun tilaamalla 
laitteella pystytään valmistamaan sekä 
tavallista pellettiä, että turbopellettiä. 

Turbopelletin käyttökohde tulee ole-
maan lähinnä lämpölaitoksissa, koska 
sen soveltuvuus yksityistalouksiin on 
vielä epäselvää. 

Pelletin etu hakkeeseen nähden 
on, että sen lämpöarvo tilavuutta kohti 
on noin kolminkertainen. Varastotilaa 
tarvitaan siis huomattavasti vähem-
män. Muita pelletin etuja ovat sen 
pieni kosteusprosentti sekä alhainen 
tuhkapitoisuus. 

Pellettiä on tuotannon alettua 
tarkoitus toimittaa muun muassa 
pelletöintilaitteen valmistajalle, rau-
takauppoihin ja yksittäisiä sopimuk-
sia tehneille asiakkaille esimerkiksi 
kotitalouksiin. Kesäisin yritys aikoo 
myydä enemmän kotieläinten kui-
vikkeeksi soveltuvaa pellettiä, koska 
lämmöntuotannon tarve on silloin 
pienempi. Lähistön hevosyrittäjiltä 
on tullut jo kyselyä olkipelletistä. 

Mira Kuusisto ja Anniina Mäensivu

Pelloilla uusiutuvaa energiapotentiaalia

kittelee hevosenlannan jätteeksi, jonka 
vuoksi lannanpoltto ei ole tiukkojen 
säädösten takia kannattavaa.

Aluetaloudellisesti peltoenergialla 
ja maatalouden sivuvirroilla on työllis-
tävä vaikutus tuotannon eri vaiheissa 
ja se voisi tuoda uusia tulonläh-
teitä maaseudulle. Yksi tärkeimmistä 
näkökulmista on se, että tulevaisuu-
dessa maatiloilla on hyvät mahdolli-

suudet saavuttaa energiaomavaraisuus. 
Jatkuva energian hinnannousu lisää 
mielenkiintoa oman energiantuotan-
non kehittämiselle. 

Ravinteet kiertoon
Peltoenergian hyödyntämisen suurim-
pana haasteena ympäristön ja toimin-
nan kestävyyden näkökulmasta ovat 
viljelyssä tarvittavat ravinteet. Suoma-

laisessa kasvinviljelyssä käytetyt ravin-
teet ovat nykyisin suurelta osin peräisin 
maaperästä louhituista mineraaleista 
sekä typpilannoitteista, jotka on val-
mistettu fossiilisia polttoaineita hyö-
dyntäen. Maailman laajuisessa uuti-
soinnissa on louhittavan fosforin osalta 
puhuttu luonnonvarojen ehtymisestä 
jopa öljyä aiemmin. Ravinteiden rehe-
vöittävä vaikutus vesistöissä on myös 
merkittävä haaste. Näiden asioiden 
vuoksi onkin tärkeää, että ravinteiden 
kierrättämistä kehitetään nykyisestä 
käyttötavasta. Viljelyketjun aikana ja 
viljelypanoksien valmistuksessa käyte-
tyt fossiiliset polttoaineet aiheuttavat 
myös sen, että peltoenergia ei ole yksi-
selitteisesti uusiutuvaa energiaa

Biokaasuntuotannossa ravin-
teiden kierrätys voidaan jo nykyään 
toteuttaa tehokkaasti, kun ravin-
teet voidaan palauttaa pellolle takai-
sin mädätysjäännöksen muodossa. 
Peltoenergiantuotannon positiivisia 
ympäristövaikutuksia ovat viljelykier-
ron monipuolistuminen pelloilla, joka 
voi parantaa viljelyn satotasoa. Lisäksi 
viljely ylläpitää avointa maisemaa.

Lauri Kaivosoja ja Emilia Väänänen

luomutuotetta Virginon öljystä on 40 
prosenttia. Janakkalassa sijaitseva yri-
tys ostaa raaka-aineensa pääosin lähi-
seudun tuottajilta. Ympäristöystävälli-
syys on Virginolle tärkeää: he ostavat 
tuulisähköä, kierrätys on tehokasta ja 
tehdas lämmitetään osittain rypsiöljyn-
tuotannon hylkyöljyllä. Rypsi pyritään 

myös hyödyntämään kokonaan ja sen 
puristuksessa syntyvää siemenpuriste 
käytetään eläinten rehuna.

Virginon lämpökattilassa voi-
daan vaihtaa poltinta käytettävän 
öljyn mukaan. Pääasiallinen poltto-
aine on polttoöljy ja lisäksi käytetään 
hylkyöljyjä. Hylkyöljy on oman tuo-
tannon hukkaa, jota ei voida myydä 
esimerkiksi makuvirheen takia.  Tätä 
kasviperäistä öljyä käytetään energi-
antuotannossa pari tuhatta litraa vuo-
dessa, polttoaineen kokonaiskulutus on 
noin 8 000 litraa.  Lämmityspinta-alaa 
Virginolla on noin 600 neliötä. 

Omavaraisuuteen ja luontoystä-
vällisiin ratkaisuihin pyrkivä Virgino 
myöntää rypsiöljyn lämmityskäyttöön 

liittyvän myös ongelmia. Se sisältää 
paljon orgaanista ainesta, joka likaa 
pannua polttoöljyä nopeammin. Virgi-
nossa pohdittiin myös muita lämmitys-
muotoja, mutta koska tehontarve tulee 
piikkeinä, energiamuodoista öljy pystyy 
reagoimaan niihin nopeimmin. Toimi-
tusjohtaja Perttu Korolainen on ollut 
tyytyväinen lämmitysjärjestelmään. 

- Kahdelle polttimelle tehty läm-
mityskattila olisi nykyistä järjestelyä 
kätevämpi. Tällöin kahden erilaisen 
öljyn käyttäminen lämmönlähteenä 
helpottuisi, kun polttimia ei tarvit-
sisi vaihtaa käytettävän öljyn mukaan, 
Korolainen toteaa.

Emilia Väänänen ja Kaisa Ruusunen

Leijonapelletti Oy aikoo valmis-
taa pellettiä muun muassa kuo-
rettomasta männystä, ruokohel-
vestä, sanomalehdistä ja lehti-
puuhakkeesta.

Ensimmäisessä kokeilussa syntyneitä olkipellettejä.

Rypsin siemeniä ja Virginon toimi-
tusjohtaja Perttu Korolainen

KAISA HALME

MIRA KUUSISTO

MIRA KUUSISTO

EMILIA VÄÄNÄNEN
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Metsistä kerättävä energiapuu puu on 
pääosin puuta, joka ei sovellu muu-
hun hyötykäyttöön kuin energiaksi. 
Se voi olla kantoja, rankoja tai oksia. 
Energiapuu       pääosin metsähak-
keeksi ja sen käyttö on kasvanut voi-
makkaasti 1990- luvulta 2010-luvulle. 
Hakkeen käyttökohteina ovat enim-
mäkseen lämpö- ja voimalaitokset, 
mutta osa sitä poltetaan myös pien-
kiinteistöissä lähinnä maatilojen läm-
pölaitoksissa. Metsähakkeen lisäksi 
metsäteollisuudessa hyödynnetään 
eri muodoissa sivuvirtoina syntyvää 
puupohjaista energiaa. Suomalaiset 
kotitaloudet käyttävät myös huomat-
tavan suuren määrän puuta esimer-
kiksi tukilämmitysmuotona.

Metsäenergia on paikallinen 
uusiutuva energialähde. Sen hyö-
dyntämisen lisääminen parantaa 
alueellista energiantuotannon oma-

varaisuutta ja vähentää riippuvuutta 
tuontipolttoaineista. Lisäksi sillä on 
työllistävä vaikutus korjuu-, kulje-
tus- ja jalostusketjussa. Tekniikan 
kehittyessä hajautetun lämmöntuo-
tannon rinnalla tulee yleistymään 
myös metsäenergiaan pohjautuvaa 
hajautettua sähkön ja lämmön yhteis-
tuotantoa. Ensimmäiset kaupalliseen 
tarkoitukseen valmistetut pienet puu-
kaasuvoimalat ovat tuloillaan markki-
noille Suomessa. Hämeen Bioenergia 
II -hanke järjesti helmikuussa asiasta 
kiinnostuneille mahdollisuuden tutus-
tua maatilalla toimivaan puukaasu-
voimalaan. 

Metsäenergian käyttö 
lisääntyy
Tammelan alueella on yhteensä 44 
000 hehtaaria metsää, josta vuosi-
tasolla hakkuiden piirissä on noin 2 
000 hehtaaria. Energiapuuta otetaan 
talteen hakkuiden yhteydessä nyky-

ään merkittävä määrä, mutta lisäämis-
potentiaalia on vielä runsaasti. Nyky-
tasolla energiapuuta kerätään Tam-
melassa määrä, joka vastaa energiana 
noin 80 GWh.  Noudattamalla hyvän 
metsänhoidon suosituksia metsänkä-
sittelyssä, energiapuun korjuumäärä 
voisi nykytason hakkuumäärillä nousta 
kunnassa noin 120 GWh:iin. Hakkui-
den kokonaismääriä on myös mah-
dollista lisätä nykytasosta kestävyyden 
vaarantumatta, sillä Hämeen metsät 
kasvavat vuositasolla enemmän kuin 
niitä hyödynnetään.

Kanta-Hämeessä hakkuutähtei-
den korjuutoiminta on vakiintunutta. 
Hakkuutähteinä korjataan talteen 
lähinnä uudistushakkuissa kertyneitä 
oksia ja latvuksia. Hakkuutähteet kul-
jetetaan yleensä hakkuualueilta tien-
varsikasoille kuivumaan. Tällöin niistä 
varisee maahan pääosa neulasista ja 
lehdistä jo metsässä.   Toimijoita on 
selkeästi tullut lisää Hämeen alu-

eelle ja myös suuret sahat ovat alka-
neet korjata hakkuutähteitä osana 
puukauppaa. 

Kantojen hyödyntämisessä on 
tapahtunut viimeisen viiden vuoden 
aikana voimakasta kasvua. Kannot 
käytetään lähinnä suurissa voima-
laitoksissa keskitetyn murskaamisen 
jälkeen. Teiden varsilla kantojen varas-
toimisaika on monesti huomattavasti 
pidempi kuin hakkuutähteiden ja pie-
niläpimittaisen energiapuun osalta. 

Nuorten metsien hoidon yhtey-
dessä korjattavissa olevan pieniläpimit-
taisen energiapuun hyödyntämisessä 
on vielä paljon tehostettavaa. Met-
säenergian korjuun intensiteetti 
vaihtelee huomattavasti kunnittain.  
Paikallinen metsänhoitoyhdistys on 
usein aktiivisesti avustamassa alu-
een metsänomistajia puukaupassa ja 
metsänhoitotöissä. Tällöin myös met-
säenergia-asiat ja energiapuun kor-
juun mahdollisuudet tulee arvioitua 
tapauskohtaisesti. 

Huoli metsän hyvinvoin-
nista
Metsäenergian käytön lisääntyessä 
keskusteluissa on ollut näkyvästi 
esillä huoli metsien ravinnetaseesta 
ja mahdollisesta maaperän köyhty-
misestä liian tehokkaan energiapuun 
korjuun yhteydessä. Metsäenergian  
korjuun ympäristövaikutuksia ovat 
myös varastoinnista mahdollisesti 

Osa Suomen metsävarannoista on muuttunut energiaksi jo vuosikymmenien 
ajan. Nykyään viidennes koko maan energiantarpeesta katetaan puulla.

Tammelan metsissä 
runsaasti metsäenergiaa
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Tammelan Portaassa toimivan Puutyö-
liike Pekka Väre Ky:n hallit ovat aina 
lämmenneet oman tuotannon sivu-
tuotteilla. Vuodesta 1983 toiminut yri-
tys valmistaa kuormalavoja ja muita pak-
kaustuotteita asiakkaiden toivomusten 
mukaan. Toiminnassa syntyneet pape-
rit, pahvit, muovit, vialliset kuormala-
vat sekä muu polttokelpoinen materiaali 
murskataan paikan päällä ja poltetaan 
lämpökeskuksessa. Alueelle rakennetun 
lämpöverkon ansiosta sivutuotteilla läm-
piää yrityksen hallien lisäksi myös kaksi 
omakotitaloa.

Polttoainetta syntyy toimitus-
johtaja Pekka Väreen arvion mukaan 
noin 5 000 m³ vuodessa. Talviaikana 
kaikki syntyvä polttoaine käytetään 

Lämpökeskuksessa 500 kW:n kattila tuottaa yrityksen tarvitseman läm-
mön.

itse, mutta kesäisin polttoainetta on 
ajoittain riittänyt myyntiin. Puutyö-
liike on hankkinut myös mahdollista 
tulevaisuuden käyttöä varten Gross-
merkkisen briketöintilaitteen, jolla 
pystytään valmistamaan briketöityä 
polttoainetta 50 kg tunnissa. Pekka 
Väreen mukaan oma kuljetuskalusto 
mahdollistaisi laajemmankin toimin-
nan lämpöyrittäjyyden suhteen. 

– Päätyö on vienyt niin paljon 
aikaa, ettei lämpöyrittäjyyteen ole 
sen enempää paneuduttu. Laajempi 
toiminta edellyttäisi henkilökunnan 
lisäämistä, hän toteaa. 

Käytännölistä ja edullista 
lämmitystä
Yrityksen lämmöntuotannosta vas-
taa LAKA:n kattila, joka on tehol-
taan 500 kW.  Varalla kesäkäytössä on 
300 kW:n lämpökattila, jota voidaan 
käyttää myös yhdessä isomman kat-
tilan kanssa. Lämpökeskus on Pekka 
Väreen mukaan helppohoitoinen. Suu-
rimman työn aiheuttaa polttoaineva-
raston täyttö, jota tehdään joka toi-

Puutyöliike Pekka Väre Ky:n 
hallit lämpiävät sivutuotteilla

seuraavat tuholaishaitat ympäröi-
välle metsälle sekä vaikutukset maa-
perän rakenteeseen. 

Ravinteita kulkeutuu energiapuun 
mukana runsaasti mikäli neulaset ja 
lehdet viedään energiapuun mukana 
pois metsästä. Mikäli puiden vihreä 
osa jää metsään, ravinteita jää met-
sän maaperään pääosin riittävästi, 
jotta kasvutappiota ei aiheudu eikä 
ilmene kasvuhäiriöitä tiettyjen ravin-
teiden puutteen seurauksena. Ravin-
teiden palauttaminen metsään tuhkan 
muodossa on nykyään vielä haasta-
vaa, sillä eri polttoaineiden sekapol-
tossa käytetyn metsäenergian tuhka 
voi sisältää korkeita raskasmetallipi-
toisuuksia.

- Yleisesti voidaan todeta että 
mustikka- ja ketunleipämailla on 
riittävästi ravinteita metsätähteiden 
korjaamiseksi, mutta ravinneköyhillä 
kanerva- ja puolukkamailla metsätäh-
teitä ei tulisi korjata, toteaa Jouni 
Rantala Suomen metsäkeskuksesta.

Ravinteikkaat tuoreiden kan-
kaiden ja lehtomaisten kankaiden 
metsät edustavat noin 70 prosent-
tia Kanta- ja Päijät-Hämeen alu-
een metsävaroista ja mahdollistavat 
täten laajamittaisen energiapuun kor-
juun. Lisäksi Kanta-Hämeen metsien 
maapohjat ovat suhteellisen tasaisia, 
joka myös edesauttaa energiapuun 
korjuuta

Metsäenergian logistiikan kehit-
täminen on sekä ympäristön että 
metsäenergian hyödyntämisen kan-
nattavuuden näkökulmasta tärkeä 
tekijä. Keskimääräiset kuljetusmatkat 
ovat valitettavasti pidentyneet huo-
mattavasti viimeisten viiden vuoden 
kuluessa. Kuljetusmatkat olivat aiem-
min 50 – 70 km, mutta nyt ne ovat 
jopa 150 km. Logistiikkaketju koko-
naisuudessaan on tärkeä tekijä, jotta 
energiatuotannossa saadaan käyttöön 
hyvälaatuista kuivaa polttoainetta. 

Lauri Kaivosoja ja Mira Kuusisto

Vuosina 2005-2010 metsien hakkuiden keskimääräinen pinta-ala oli 
Tammelassa vuosittain noin 2 000 hehtaaria, joka vastasi 4,5 % metsien 
pinta-alasta. Lähde: Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa.

Energiapuun korjuupotentiaalin skenaarioita Tammelassa, kun hakkuut 
pysyvät nykytasolla ja toiminnassa huomioitu hyvän metsänhoidon suo-
situkset. Lähde: Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa.

nen päivä. Kuormaajien isot kauhat, 
lyhyet etäisyydet alueella sekä läm-
pökeskuksen nouseva katto helpot-
tavat työtä kuitenkin huomattavasti. 
Lämpökeskuksessa turvallisuuden 
takaa automaattinen sammutusjärjes-
telmä. Käytössä on myös automaat-
tinen tuhkanpoisto. Nuohousta läm-
pökeskuksella tarvitaan kahden kuu-
kauden välein.

Puutyöliike Pekka Väre Ky:n toi-
minnan kannalta omien sivutuotteiden 
hyödyntäminen on hyvin oleellista. 

– Isoja halleja ei pystyttäisi millään 
pitämään lämpimänä, jos käytettäisiin 
öljy- tai sähkölämmitystä. Lisäksi syn-
tyvän jätteen sijoittaminen tulisi niin 
kalliiksi, ettei toiminta olisi mitenkään 
järkevää, Pekka Väre toteaa. 

Murskaimen hankinnan jälkeen 
kaatopaikalle on Puutyöliikkeestä 
viety vain vähäinen määrä sosiaaliti-
loissa syntyvää kotitalousjätettä. 

Anniina Mäensivu ja Mira Kuusisto

MIRA KUUSISTO
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Tammelassa toimii 1930-luvulla 
perustettu perheyritys, joka aloitti 
metsäkoneyrittämisen vuonna 1979, 
kun se hankki ensimmäisen metsä-
koneen. Vuonna 1994 yhtiömuoto 
muuttui osakeyhtiöksi ja vuonna 2002 
yritys jakautui kahtia. Silloin metsä-
puolen yrityksen nimeksi tuli Metsä-
Vahos Oy. Yrityksen päätoimialueena 
on koneellinen puunkorjuu uudistus- 
ja harvennushakkuilla sekä energia-
puun korjuu. 

Energiapuun keräys on lisäänty-
nyt huomattavasti viime vuosina. 

– Esimerkiksi kymmenen vuotta 
sitten ei kerätty energiapuuta eikä 
kannoista ollut puhettakaan, toteaa 
Jorma Vahos haastattelussa. 

Kaiken ottaminen metsästä ei ole 
Vahoksen mielestä järkevää, ja kan-
tojen nosto on muutaman vuoden 
takaiseen tilanteeseen nähden nyky-

Jorma Vahos kertoo energiapuun korjuun lisääntyneen

Koneellista metsä-
energian korjuuta

ään jonkin verran vähäisempää. Poltto-
laitokset ovat halukkaampia ottamaan 
vastaan muita hakelajeja, sillä kanto-
hakkeen sisältämä maa- ja kiviaines 
aiheuttaa haasteita laitoksilla.  Käsit-
telymenetelmien kehittyessä tilanne 
voi kuitenkin muuttua. Nuorten met-
sien hakkuissa, jotka ovat useimmiten 
harvennuksia, energiapuuta kerätään 
runsaasti.

Metsikön ensiharvennuksessa 
saadaan normaalisti talteen energia-
puun lisäksi ainespuuta, jonka läpi-
mitan täytyy olla vähintään 7-8 cm. 
Nykyaikaisella integroidulla menetel-
mällä saadaan metsästä kerättyä myös 
pienemmät puut energiapuuksi, jotka 
voidaan karsia rangaksi tai jättää kar-
simatta. Menetelmän etuna ovat kus-
tannussäästöt korjuussa ja pienemmät 
korjuuvauriot. Tämä on paras vaih-
toehto sekä metsäkoneyrittäjän, että 
metsänomistajan kannalta. 

Metsänomistajuus pirs-
toutunut
Vahos saa alan yrittäjänä säännölli-
sesti tietoa bioenergiasta Metsälii-
tolta. Lisäksi hän seuraa alan leh-
tiä, saaden tietoa alan kehityksestä 

ja uusista menetelmistä. Hänellä on 
kuitenkin huoli tulevaisuuden metsän-
omistajista, koska suuri osa heistä on 
nuoria ja usein kaupunkilaisia, joilla ei 
välttämättä ole riittävästi tietoa met-
sänhoidosta. Metsänhoitoyhdistys-

HUITTINEN

Lännen Lintu Oy on rakentamassa 
Huittisiin Pahkiovuorelle kahta 1,8 
megawatin tuulivoimalaa, joiden napa-
korkeus on 80 metriä ja roottorin hal-
kaisija 70 metriä. Vuosittaiseksi säh-
köntuotantomääräksi on arvioitu noin 
7000 MWh, joka vastaa noin 400 oma-
kotitalon energiankulutusta. Yrityksen 
omistaa 16 paikallista osakasta, joista 
suurin osa toimii alkutuotannon parissa. 
Hankkeen toteutuksesta ovat vastan-
neet yhtiön osakkaat Anssi Peltomäki 
ja Ari Mahlamäki.

- Pieni tiimi on helpottanut tiedon 
kulkua ja päätöksen tekemistä, sanoo 
Anssi Peltomäki.

Lännen Lintu Oy on perustettu 
2000-luvun alussa maatilojen yhte-
ystyötä varten, mutta pysyvää yritys-
toimintaa sille ei aiemmin löytynyt. 
Yrityksen osakkaat ovat olleet maati-
loillaan tekemisissä uusiutuvan energian 
kanssa ja yhdellä osakkaista on tilallaan 
pienemmän kokoluokan tuulivoimala. 
Näiden osatekijöiden summana syntyi 
idea sähkön tuotantoon tuulivoimalla 
suuremmassa mittakaavassa. 

Hankkeen toteutus alkoi vuonna 
2008, jolloin alettiin selvittää erilaisia 
vaihtoehtoja tuulivoiman rakentami-
seksi. Yritys päätyi tilamaan tuulivoi-
malat käytettynä Saksasta. Enerconin 
valmistamat voimalat ovat pyörineet 
Saksassa 9 vuotta ja niillä on käyt-
töikää jäljellä vielä 25 vuotta. Iästään 
huolimatta voimalat ovat luotettavaa 

uudempaa tekniikkaa, jossa roottori 
pyörittää suoraan generaattoria ilman 
vaihteistoa. Sähköntuotanto alkaa jo 
hyvin matalalla 2,5 m/s tuulen nope-
udella ja tuulivoimalan sähkökeskus 
muuntaa tuotetun sähkön korkealaa-
tuiseksi sähköverkkoon soveltuvaksi 
sähköksi. Hankkeen budjetti on 3 mil-
joonaa euroa ja takaisinmaksuajaksi on 
arvioitu kymmenisen vuotta. Hank-
kimalla uudet tuulivoimalat budjetti 
olisi kaksinkertaistunut.

Tuuliatlaksesta tietoa tuu-
liolosuhteista
Tuulivoimaloiden sijoitusalue valittiin 
Tuuliatlaksen mallinnettujen tuulikar-
tastojen perusteella. Pahkiovuoren alue 
osoittautui Huittisissa hyväksi tuulivoi-
malan sijoituspaikaksi. Alueen omistaa 
yksi yrityksen osakkaista. Alue sijaitsee 
90 metriä merenpinnan yläpuolella ja 
Tuuliatlaksen mukaan vuoden keski-
tuulennopeus on luokkaa 7,5 m/s. 

- Pahkionvuorella ilmavirtaukset 
pääsevät kulkemaan esteettömästi 
kaikista ilmansuunnista, sillä alue on 
usean kilometrin säteellä 40 – 50 met-
riä ympäröivää maastoa korkeammalla, 
Mahlamäki kertoo

Tuulivoimaloiden tarkempi 
sijoituspaikka valittiin paikanpäällä 
maasto-olosuhteiden perusteella.

- Emme tehneet erillisiä tuuli-
mittauksia, sillä niiden toteutus on 
kallista ja luotettavien tuloksien saa-
miseksi mittauksien tulisi jatkua usean 
vuoden ajan, kertoo Peltomäki.

Huittisiin kaksi 
suurta tuulivoimalaa

Vihreän energian lisäämi-
sen haasteet
Tarvittavia lupia tuulivoimaloille alet-
tiin hakea vuonna 2008 ja luvanhaku-
prosessi kesti kaikkiaan noin 4 vuotta. 
Tuulivoimaloiden läheisyydessä 800 – 
1 000 metrin säteellä on neljä vakituista 
asuntoa.

- 2 – 3 vuotta sitten oli tavoitteena, 
että vuoden kuluessa aloitamme raken-
nustyöt. Valitukset ovat kuitenkin vii-
västyttäneet hankkeen etenemistä, 
toteaa Peltomäki 

Suomalaisessa rakennuslupakäy-
tännössä yksittäiset henkilöt voivat vas-
tustaa hallinnon päätöksiä. Järjestelmä 
antaa kaikille tasapuoliset mahdollisuu-
det tehdä valituksia, mutta haasteena 
on, että yksittäiset henkilöt voivat vas-
tustaa hallinnon päätöksiä ja pitkittää 
lupaprosessia aiheettomastikin ilman 
korvausvelvollisuutta.

Lännen Lintu Oy ei pääse uusiutu-
valle energialla tuotetun sähkön syöt-
tötariffin piiriin. Käytetyistä osista 

rakennetut voimalat eivät saa takuuhin-
taa sähkölle, vaikka pystytettävät voi-
malat eivät ole saaneet EU:n alueella 
investointi tukea. Vain uudet laitokset 
ovat järjestelmässä tukikelpoisia.

Energiaosaston ylitarkastaja Pekka 
Grönlund työ- ja elinkeinoministeri-
östä toteaa, että käytettyjä laitteistoja 
hyödynnettäessä järjestelmä olisi pitä-
nyt porrastaa, sillä tukitasot on sovi-
tettu uusille laitoksille. Portaittaiset tuet 
kuitenkin monimutkaistaisivat järjes-
telmää ja tekisivät siitä hallinnollisesti 
raskaamman. 

- Valtion linjaukset hidastavat 
uusiutuvan energian tuotannon lisään-
tymistä, Mahlamäki harmittelee.

Uusi toimiala
Tuulivoimayrittäjäksi ryhtyminen on 
ollut haastavaa, sillä Suomessa tietoa 
ja osaamista ei ole ollut helposti saa-
tavilla. Peltomäki ja Mahlamäki ovat-
kin hakeneet oppia Saksasta, jossa voi-
maloissa vierailemalla on saatu muun 

muassa todellisia tuotantotietoja sisä-
maaolosuhteissa.

- Toimialue on uusi yrityksellemme 
ja kuten yleensä hankkeissa käy, jäl-
keenpäin ollaan viisaampia miten muu-
toin hanke olisi kannattanut toteuttaa. 
Pahkiovuorelle olisi esimerkiksi kan-
nattanut hakea kaavamerkintää tuuli-
voima-alueena, toteaa Peltomäki.

Nyt tuulivoimaloiden rakennustyöt 
ovat kuitenkin täydessä vauhdissa. Tei-
den rakentaminen alkoi talvella 2010 
– 2011 ja kesällä 2011 valettiin voima-
loiden perustukset. Joulu-tammikuun 
aikana voimaloiden pystytystyöt ovat 
edenneet hyvin ja tavoitteena on, että 
sähköntuotanto alkaa kevään 2012 
aikana. Lännen Lintu Oy tulee myy-
mään tuottamansa tuulisähkön kanta-
verkkoon, neuvotteluita on käyty muun 
muassa Sallilan Energia Oy:n kanssa. 
Pieni verkkoyhtiö on suhtautunut posi-
tiivisesti paikalliseen tuulivoimahank-
keeseen.

Lauri Kaivosoja

Pahkiovuorelle Huittisiin nousee kaksi 1,8 MW tuulivoimalaa. 80 metrin 
korkeuteen nostettava konehuone ja roottorin lavat painavat yhteensä 
115 tonnia.

Lännen Lintu Oy:n tuulisähkön tuotanto 
alkaa Huittisissa keväällä 2012

ten tulisi siis olla aktiivisia tiedottajia 
uusien sukupolvien metsänomistajille, 
jotta voitaisiin taata myös tulevaisuu-
dessa tuloksellinen metsätalous.

Mira Kuusisto ja Anniina Mäensivu

MIRA KUUSISTO

ANNIINA MÄENSIVU
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Tuulivoima soveltuu Suomen oloihin 
hyvin, sillä talvikuukaudet ovat tuuli-
sempia kuin kesäkuukaudet. Näin ollen 
tuulivoiman tehokkain tuotanto pai-
nottuu talvikuukausille, jolloin myös 
sähkön kulutus on suurinta. Viime 
vuosina kiinnostus tuulivoimaloiden 
rakentamista kohtaan on lisääntynyt 
huomattavasti. Tällä hetkellä eri puo-
lella Suomea tuulivoimahankkeita on 
suunnitteilla useiden tuhansien mega-
wattien edestä. On todennäköistä, että 
tuulisähkön tuotanto tulee moninker-
taistumaan lähivuosina. 

Hämeen liitto oli vuoden 2010 
aikana mukana tuulivoimaesiselvi-
tyksen laadinnassa, jossa paikallis-
tettiin maakunnallisesti merkittäviä 
tuulivoimapuistojen mahdollisia sijoi-
tuspaikkoja.  Kriteereitä soveltuvien 
alueiden valitsemiseksi olivat tuuliolo-
suhteet, ympäristöarvot, asutus sekä 
sähkönsiirtoverkon ja tiestön sijainti. 
Vesialueet rajattiin tässä vaiheessa sel-
vityksen ulkopuolelle, vaikka ne voi-
vatkin soveltua hyvin tuulivoiman 

Tuulivoimalla edellytyksiä 
myös sisämaassa
Suomessa oli vuoden 2011 lopussa 130 tuulivoimalaa, joiden yhteen-
laskettu kapasiteetti oli 197 MW. Tuulisähköä tuotettiin viime vuonna 
483 GWh, joka vastaa 0,6 % kaikesta sähkönkulutuksesta. Suomen 
ilmasto- ja energiastrategian 6 TWh tavoitteen saavuttamiseksi tuo-
tanto tulisi yli 10-kertaistaa vuoteen 2020 mennessä.

tuotantoon. Luonnonsuojelualueet 
suljettiin myös selvityksen ulkopuo-
lelle lukuun ottamatta Natura-alueita. 
Selvityksessä asutuksen minimisuoja-
vyöhyke on 400 metriä ja suuremmilla 
rakennustiheyksillä maksimissaan 
2 000 metriä.

Selvityksessä käytetyt tiedot tuu-
liolosuhteista ovat peräisin vuonna 
2009 julkaistusta Ilmatieteen laitoksen 
Tuuliatlaksesta.  Siinä on mallinnettu 
tuulisuusolosuhteet koko Suomen alu-
eella ruutuina, joiden sivunpituus on 
2,5 kilometriä ja pinta-ala on noin 6 
neliökilometriä. 

Tuuliatlas tarkentuu
Tuulisuusluokkaa 6,5 m/s pidetään 
yleisesti kannattavan tuulivoimatuo-
tannon kannattavuuden alarajana. 
Tuulisuusluokalla tarkoitetaan vuo-
den keskituulennopeutta 100 metrin 
korkeudella maanpinnasta. Selvityk-
sessä huomioitiin kuitenkin myös tuu-
lisuusluokka 6 m/s, sillä 6 neliökilo-
metrin alueilta oletetaan löytyvän sekä 

korkeamman että matalamman tuu-
lennopeuden alueita. Osia Tuuliatlak-
sesta on jo mallinnettu ruutuina joiden 
sivun pituus on 250 metriä. Kyseisen 
mallinnuksen avulla voidaan tulevai-
suudessa löytää vielä tarkemmin tuu-
livoimalle soveltuvia alueita.

Eri kokoluokan tuulivoimalat tule-
vat olemaan tulevaisuudessa tärkeässä 
roolissa paikallisen energiantuotannon 
lisäämisessä. Megawattikokoluokan 
suurilla tuulipuistoilla voidaan tuottaa 
sähköä tuhansien ihmisten tarpeisiin. 
Pienillä ja keskisuurilla tuulimyllyillä, 
joiden teho on kilowateista satoihin 
kilowatteihin, voi olla merkittävä 
rooli kotitalouksissa ja maatiloilla. 
Myös tuulivoiman merkitys työllis-
täjänä lisääntyy kuluvan vuosikym-
menen aikana. 

Huomion arvoinen seikka tuu-
livoimapuistoihin liittyen on maan-
omistajien saama vuokratulo sekä 
kuntien saama kiinteistövero. Sopi-
muksista riippuen maanomistajilla on 
mahdollisuus saada tasaista vuokratu-

loa tuulivoimaloista ilman, että siitä on 
juurikaan haittaa maa- tai metsätalo-
uden harjoittamiselle. 
 
Tuulivoiman ympäristö-
vaikutukset puhuttavat
Tuulivoima on yksi puhtaimmista 
tavoista tuottaa energiaa. Tuulivoi-
mala tuottaa omaa hiilijalanjälkeänsä 
vastaavan energiamäärän noin 6 – 12 
kuukauden aikana, jonka jälkeen sen 
tuottama energia on päästötöntä. 

Tuulivoimalla on kuitenkin monia 
muita suoria vaikutuksia ympäristöön. 

Tammelassa on runsaasti tuulivoimalle soveltuvia alueita. 7-8 pisteen alu-
eilla on selkeästi suotuisat olosuhteet tuulivoimantuotannolle. 5-6 pisteen 
alueilta saattaa löytyä tuulivoimalle soveltuvia alueita. Lähde: Hämeen liitto.

Tuulivoiman aiheuttamia ympäristö-
vaikutuksia ovat maiseman muutok-
set, vaikutukset asumisviihtyvyyteen, 
voimaloiden siipien aiheuttamat hei-
jastukset, varjostusvaikutukset, melu-
haitat sekä esteet lentoliikenteelle ja 
linnustolle. Tästä syystä tuulivoima-
loiden sijoittamiseen on kiinnitettävä 
suunnitteluvaiheessa erityisen paljon 
huomiota.

Lauri Kaivosoja ja 
Anniina Mäensivu

TAMMELA 

Myös Forssan seudulla panostetaan 
tuulivoimaan. Voimavapriikki Oy on 
perustamassa tuulivoimapuistoa Tam-
melan, Forssan ja Jokioisten alueelle. 
Tavoitteena on rakentaa Kiimassuon 
alueelle 33 tuulivoimalaa, jotka ovat 
teholtaan 2 - 3 megawattia. Käytet-
tävän alueen koko on noin 27 neliö-
kilometriä. Koko puiston kapasiteetti 

Forssan seudulle suuri tuulivoimapuisto

tulisi rakennettavien tuulivoimaloiden 
määrästä ja tehosta riippuen olemaan 
40 – 99 megawattia ja maksimaali-
nen sähkön vuosituotto olisi noin 300 
000 MWh. 

Hankkeen ympäristövaikutusten-
arviointi-selostus (YVA) valmistui 
marraskuussa 2011. Tuulivoimapuis-
ton rakentaminen pyritään aloitta-
maan kesä-heinäkuussa 2012, mikäli 

lupaprosessit etenevät suunnitellusti. 
Tuotannon on suunniteltu alkavan 
vuonna 2013.  

Voimavapriikki Oy:n mukaan 
hankkeella on positiivisia vaikutuk-
sia niin globaalisti kuin paikallises-
tikin. Kiimassuon tuulivoimapuiston 
on arvioitu vähentävän yli 8 000 suo-
malaisen vuosittaiset hiilidioksidipääs-
töt verrattuna samaan energiamäärään 

Maisemaan sovitettu kuva Voimavapriikin tuulivoimapuistosta Tam-
melan Häiviän kylästä katsottuna. Lähde: Voimavapriikki Oy.

turpeella tuotettuna. Globaalin päästö-
vähenemän lisäksi hanke tuottaa vero-
tuloja kunnille ja maanvuokraustuloja 
maanomistajille, sekä työllistää raken-
tamisen ja tuotannon aikana runsaasti 
ihmisiä. 

Tuulivoimapuisto myös lisäisi alu-
een sähköntuotannon omavaraisuutta, 
sillä Kanta-Hämeessä on kulutukseen 
nähden vähän alueellista sähköntuo-

tantoa. Toteutuessaan täysimittaisena 
Voimavapriikin tuulivoimapuisto lähes 
kaksinkertaistaisi maakunnan oman 
sähköntuotannon määrän vuoden 
2008 tilanteeseen nähden.

Anniina Mäensivu
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KANTA-HÄME

Ympäristösuunnittelijaksi kestävän kehityksen koulutusohjel-
massa (240 opintopistettä, Hämeen ammattikorkeakoulu)
Kestävän kehityksen koulutusohjelmasta valmistuu ympäristö-
alan ammattilaisia, jotka työllistyvät yksityisen tai julkisen sek-
torin organisaatioissa, järjestöissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Kou-
lutukseen sisältyy ympäristötekniikan, ympäristölainsäädännön, 
ympäristöliiketoiminnan sekä kestävän luonnonvarojen käytön 
opintoja. Ympäristösuunnittelijaopiskelijan valittavissa olevia sivu-
aineita ovat materiaalivirtojen hallinta, kehitysyhteistyö, hanke-
toiminta, viestintä ja vuorovaikutus kestävässä kehityksessä sekä 
uusiutuvat energiamuodot. Uusiutuvien energiamuotojen sivuai-
neeseen sisältyy kurssit biomassan tuotannosta, jalostuksesta ja 
käytöstä energiaksi, sähkön ja lämmön tuotannosta ja siirrosta 
sekä muista uusiutuvista energiamuodoista. Hämeen ammat-
tikorkeakoulussa ympäristösuunnittelijaksi voi opiskella päivä-
opiskeluna Forssassa ja työn ohessa Hyvinkään toimipisteessä. 
Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi ympäristösuunnittelijaksi 
voi opiskella Turun ammattikorkeakoulussa. Lisätiedot: www.
hamk.fi/kestavakehitys
 
Erikoistumisopinnoilla bioenergian asiantuntijaksi, (30 op, 
Hämeen ammattikorkeakoulu)
Hämeen ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa bio-
energian erikoistumisopinnot. Kolmenkymmenen opintopisteen 
kokonaisuus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opintoihin 
kuuluu muun muassa perehtyminen sähkön ja lämmöntuotan-
toon, liikenteen biopolttoaineisiin, muihin uusiutuvan energian 
lähteisiin sekä liiketoimintamahdollisuuksiin bioenergia-alalla. 
Opiskelijan on mahdollista suuntautua erikoistumisopinnoilla 
bioenergiahankkeen vetäjäksi, bioenergiayrittäjäksi tai maatilan 

energianeuvojaksi. Opintoihin kuuluu myös kehittämisprojektin 
tekeminen. Erikoistumisopinnot soveltuvat ammattikorkeakoulu- 
tai opistotason tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suo-
rittaneelle. Kouvolan seudun ammattiopistossa on mahdollista 
suorittaa bioenergia-alan ammattitutkinto suuntautuen energia-
kasvituotantoon, lämmöntuotantoon tai bioraaka-aineen jalos-
tamiseen. Lisätiedot: www.hamk.fi -> koulutus -> ammatilliset 
erikoistumisopinnot, www.ksao.fi -> projektit ja hankkeet

Opiskele metsäenergian tuottajaksi Evolla (120 ov, Hämeen 
ammatti-instituutti)
Hämeen ammatti-instituutissa Evolla voi opiskella työn ohessa 
metsäenergian tuottajaksi. Koulutus antaa valmiuksia työsken-
nellä energiapuun korjuussa, kuljetuksessa, haketuksessa, varas-
toinnissa sekä turvetuotannossa työntekijänä tai koneyrittäjänä. 
Opiskelija voi valmistuttuaan suunnitella, korjata ja varastoida 
energiapuuta sekä toimia lämpölaitoksen hoitajana. Metsäenergian 
tuottajan opinnot suoritetaan 2 - 3 vuoden aikana monimuoto-
opintoina. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Opiskeli-

Janakkalassa toimivan Kiipulan puutarhan ylipuutarhuri Henni 
Nuutinen on yksi Biotaloudesta bisnestä koulutuksen aloitta-
neista opiskelijoista.

1.  Minkä takia lähdit koulutukseen mukaan?
 Lähdin koulutukseen mukaan koska halusin saada nykyiseen  
 työhöni uusia ajatuksia ja kenties löytää mahdollisuuksia, joi-  
 den avulla kannattavuutta saataisiin parannettua.

2.  Missä vaiheessa opiskelu on?
 Opiskelu on aika alkuvaiheessa. Joitakin oppimistehtäviä olen  
 jo ehtinyt saamaan valmiiksi asti.

3.  Mitä toivoisit koulutuksesta jäävän käteen?
 Toivoisin saavani koulutuksesta vahvoja suuntaviivoja siihen,   
 miten voisin kehittää omaa työtäni aikaisempaa kanattavam-  
 maksi.

4.  Onko sinulla esim. yritystoimintaa tai aiotko perustaa yri-  
 tystoimintaa koulutuksen pohjalta?
 Tällä hetkellä minulla ei ole yritystoimintaa. Nykyiseen työ-  
 höni siirryin omasta yrityksestä, jota ehdin pyörittää 7 vuotta.   
 Koulutuksen pohjalta en ole aikeissa perustaa yritystoimintaa,  
 vaan pyrin hyödyntämään saamani tiedon nykyisessä työssäni,  
 joka on myös hyvin lähellä yritystoimintaa.

5.  Muuta koulutuksesta mieleen tulevaa asiaa? 
 On hienoa, että koulutuksessa on mukana monen eri toimi  
 alan tuntijoita. Monista asioista syntyy keskustelua, joka pis-  
 tää omat ajatukset vauhtiin.

Lisäosaamista täydennyskoulutuksesta

Energia-alaan 
liittyvää 
koulutusta 
Hämeessä

Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan toimipisteessä voi 
opiskella ympäristösuunnittelijaksi 

Hämeen bioenergia-
hankkeesta tietoa 
uusiutuvasta energiasta 
ja tukea suunnitteluun

joiden ammattitaitoa ja osaamista arvioidaan ammattiosaami-
sen näytöin. Lisätiedot: www.hami.fi -> metsäala
 
Biotaloudesta bisnestä -koulutuksella yrittäjäksi (30 op, 
Hämeen ammattikorkeakoulu)
Hämeen ammattikorkeakoulussa on tarjolla agrologeille, horto-
nomeille, metsätalousinsinööreille ja muille kiinnostuneille kor-
keakoulututkinnon suorittaneille Biotaloudesta bisnestä – täy-
dennyskoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on tukea uusien lii-
ketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä ja liiketoiminnan 
kannattavuuden ja tuloksellisuuden varmistamista. Lisäksi opis-
kelijoita tuetaan rahoitus-, investointi ja hankintaosaamisessa, 
markkinoinnissa sekä esimiestyössä.
Lisätiedot: www.hamk.fi  -> täydennyskoulutus  -> luonnon-
vara-ala

    

Anniina Mäensivu

Hakkeesta sähköä seminaari Jokioisilla 14.2.2012

Tavoitteena uusiutuvan energian käytön edis-
täminen sekä niihin liittyvien investointien ja 
liiketoiminnan aikaansaaminen Hämeessä. 

Klapikuivuri vierailu Rajamäellä 20.9.2011

Hankkeen toteuttajat toivovat yhteydenottoja bioenergia-asioissa
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