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Kuntapäättäjä - teet energiaratkaisuja!

• Kuntapäättäjä pystyy vaikuttamaan moniin 
energiaratkaisuihin kunnassa. Näitä ovat kunnista 
riippuen esimerkiksi:
• Kaukolämpöyhtiön polttoainevalinnat
• Kunnan tai kuntayhtymien omistamien rakennusten 

lämmitystavat
• Joukkoliikenteen ratkaisut
• Kuntakonsernin ajoneuvojen käyttövoimaratkaisut
• Kuntakonsernin omistamien metsien ja maiden käyttö
• Alueen jätteiden hyödyntämistavat
• Kunnan kehitysyhtiöiden suuntaukset ja kunnan T&K-toimintaa 

tukevat investoinnit
• Kunnan hankinnat

• Fossiilisista tuontipolttoaineista pitää luopua 
lähivuosikymmeninä



Kotimainen energia on mahdollisuus 
kunnille! 

• Lähes 39 % 
energiasta oli 
kotimaista vuonna 
2015

2015 2030

• Vuonna 2030 Suomi 
voi tuottaa 
energiastaan 55 % 
ja enää 45 % 
tuodaan ulkomailta

• Kotimainen energia 
kehittää paikallis- ja 
aluetaloutta!



Näin edistät kotimaista energiaa (1/2)

• Selvitä
• onko kunnassasi tehty uusiutuvan energian kuntakatselmusta 

kiinteistöissä tai muuten selvitetty kiinteistöjen lämmitysratkaisut?
• voisiko kunta hyödyntää resurssejaan paremmin; metsät, turve, 

jätteet?
• onko käynnissä hankkeita kotimaisen energian 

edistämiseksi, missä kunta voisi edistää hanketta sijoituksella 
tai tukemalla valmistelussa?

• onko alueen erilaiset sivuvirrat selvitetty ja käytössä? Voit 
käyttää yhtenä työkaluna kevään aikana avautuvaa biomassa-
atlas.fi?

• löytyykö kunnastasi raaka-ainevirtoja, joita voisi yhteistyössä 
hyödyntää?

• Neuvoja voit kysyä kunnan työntekijöiden lisäksi paikallisilta 
yrityksiltä, Metsäkeskuksesta, ProAgriasta ja yrittäjäjärjestöiltä.



• Vaadi kunnan energiayhtiön polttoaineeksi kotimainen 
polttoaine tuontipolttoaineen sijaan

• Vaikuta siihen, että kotimainen energia huomioidaan 
hankintapäätösten kriteereissä, esimerkiksi kunnan 
tilaamissa kuljetuksissa ja ulkoistetuissa 
lämmitysratkaisuissa

• Huomioi uusien asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa, että 
alueen energiaratkaisu mietitään kokonaisuutena

Näin edistät kotimaista energiaa (2/2)



Hankinnat ja kilpailutus

• Kunnat ostavat energiaa suoraan ja palveluiden kautta

• Hankintapäätöksillä voidaan ohjata palveluita tuottavien 
yritysten energiankäyttöä

• Kunta voi asettaa hankinnassa kriteerejä, jotka voivat 
perustua esimerkiksi päästöjen vähentymiseen

• Toinen tapa on palkita ympäristöystävällisten ratkaisuiden 
käytössä. Yksi esimerkki on HSL:n ympäristöbonus, millä 
palkitaan julkisen liikenteen päästöjä eniten vähentäneitä 
palveluntarjoajia http://bit.ly/2luEovj



Mahdollisuus on synnyttää työpaikkoja

• Kotimaiset polttoaineet 
työllistävät välittömästi 
ja välillisesti nyt 
30 000 henkilöä

Välitön työ

Välillinen työ

• 15 000 uutta työpaikkaa 
kotimaisista 
polttoaineista

• Puuenergia ja 
turvetuotanto työllistävät 
myös alueilla, joilla 
työpaikkoja on rajallisesti



Bioenergia ja vienti työllistävät

• Polttoaineenhankinta, 
energiantuotanto, 
kone- ja laitevalmistus

• Teknologia, tutkimus, 
innovaatiot ja koulutus

• Työpaikka kattilan valmistajalle, 
metsäkoneen kuljettajalle, 
mekaanikolle, vesiensuojelun 
konsultille, voimalaitospäällikölle, 
kuorma-autonkuljettajalle, 
arkkitehdille…



Mahdollisuus on 4,5 miljardin 
lisäinvestointeihin

2030

Voimalaitos

Lämpökattila

Turvetuotanto

Iso biojalostamo

Pieni biojalostamo

• Kotimaisten 
polttoaineiden 
käyttö: Uusia 
voimalaitoksia, 
lämpökattiloita, 
turvetuotantoalueita 
ja biojalostamoita

Uudet investoinnit

• Lisäksi 
teknologiayritykset 
investoivat ja 
tarvitaan uutta 
kuljetuskalustoa





Turvetta vastuullisesti

• Suon pohjia käytetään 
moniin eri tarkoituksiin 
turvetuotannon jälkeen

• Ainoastaan 
luonnontilansa 
menettäneitä 
turvemaita otetaan 
turvetuotantoon

• Vesistöpäästöt on 
minimoitu ja 
käytäntöjä kehitetään

• Uutta tuotantopinta-alaa tarvitaan poistuvien tilalle

• 0,7 % turvemaista riittää jatkossakin, 99,3 % Suomen suo- ja 
turvemaista ei ole turvetuotannossa. 



Esimerkki: Enon energiaosuuskunta

• Enon energiaosuuskunta on toiminut 
vuodesta 1999 Joensuun Enossa

• Lämmittävät 6 biokattilaa, yhteensä 
tehoiltaan 4,96 MW

• Lämmitettävää tilavuutta 292 000 r-m3 ja 
energiaa myydään 15 400 MWh, hakkeen 
käyttö n. 27 000 i-m³. 

• Omistetun lämpöverkon yhteispituus on n. 
10,9 km, 

• Enon hakelaitosten työllistävä vaikutus n. 5 
henkilötyövuotta ja välillisistä kanssa 
kokonaistyöllistävyydeksi 7-10 
henkilötyövuotta.

• Lisätietoja: http://enonenergia.fi/



Esimerkki: Kangasalan koulujen lämmitys

• Kangasalan kunta on siirtänyt muutaman 
vuoden aikana kolme öljylämmitteistä 
kiinteistöään pellettilämmitykseen; Ruutanan 
koulu, Havisevan koulu ja Liuksialan koulu

• Kaksi järjestelmistä on investoinut 
lämpöyrittäjä ja kunta ostaa heiltä lämmön, 
kolmas koulu oli kunnan oma investointi, mutta 
sen ylläpito ja polttoainehuolto on ulkoistettu

• Öljyä on korvattu noin 200 000 litraa/vuosi ja 
vuosittaista säästöä tullut n.40 000 e

• Lisätietoja Kangasalan kunta, energia-
asiantuntija Kirsti Raulo puh 040 133 6268 / 
kirsti.raulo@kangasala.fi



Esimerkki: Vaasan biokaasu-ekosysteemi

• Vaasassa sijaitseva Ab Stormossen Oy aloitti 
biokaasuntuotannon jätteistä 1990, toisena koko 
Euroopassa, aluksi kaasu käytettiin laitoksen 
prosesseissa

• 1995 lähtien biokaasua alettiin käyttää rakennusten 
lämmityskäytössä

• 2017 alueelle rakennettiin biokaasun 
liikennejalostuslaitos ja tankkausasema sekä 
varapolttoainetta varten nesteytetyn kaasun 
(LNG/LBG) asema

• Vaasan kaupungin liikennelaitos on ottanut 2017 
käyttöön 12 biokaasulla toimivaa bussia

• Kaupunkiin on tulossa lisää kolme tankkauspaikkaa

• Lisätietoja: http://www.stormossen.fi/

Kuvien lähde: Ab Stormossen Oy



Muita esimerkkejä

• Hiilineutraalien kuntien esimerkit (HINKU-mappi) 
https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Kohteet/Haku.as
px

• Motivan GreenEnergy Cases tietokanta: 
http://motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/tiet
okannat/greenenergycases

• Energiakokeilut tietokanta: 
http://energiakokeilut.fi/taxonomy/term/6



Taustaa: Metsähakkeen käyttö Suomessa 
polkee paikallaan

Lähde: LuKe 2016



Taustaa: Turpeen energiakäyttö vähentynyt 
Suomessa kivihiiltä nopeammin 2010-luvulla



Bioenergia ry:n viestit kuntavaaleihin

• Kunnissa kestävällä bioenergialla on tärkeä rooli, kun ilmastopäästöjä 
vähennetään ja fossiilisia energialähteitä korvataan. Samanaikaisesti 
hiilivarastoja metsissä ja maaperässä kasvatetaan.

• Kotimaisella puuhun, biokaasuun, turpeeseen ja jätteen energiakäyttöön 
perustuvalla lähienergialla tuetaan kuntien elinvoimaa, omavaraisuutta ja 
pidetään euroja paikallistaloudessa

• Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on energiatehokas tapa tuottaa kunnassa lämmön 
ohella myös sähköä. Yhteistuotannolla on suuri merkitys sähkön 
toimitusvarmuudelle ja siksi sen asema turvataan tai vahvistetaan paikallisissa 
ratkaisuissa 

• Kaikkia vähäpäästöisiä ratkaisuja ml. sähköautoilu, biokaasu ja uusiutuvat 
biopolttonesteet tarvitaan tulevaisuuden liikenteessä lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä. Kunnissa tulee voida valita niihin parhaiten soveltuvat tavat edistää 
vähäpäästöistä liikennettä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. 

• Puurakentamista lisätään kunnissa päästöjen vähentämiseksi ja paikallistalouden 
kehittämiseksi. Lisääntyvän puurakentamisen yhteydessä tulee huomioida 
myös lisääntyvät sivuvirrat ja viime kädessä mahdollistaa niiden 
energiakäyttö.



Lisätietoja

Yhdistyksen työntekijät ovat käytettävissäsi:

Tage Fredriksson
toimialapäällikkö
vastuualue: puuenergia, biopolttoaineet, bionesteet, 
-kaasu ja -jalosteet
puh. 040 511 2246

Jouko Rämö 
toimialapäällikkö
vastuualue: turve 
puh. 040 480 3736

Hannu Salo 
aluepäällikkö
vastuualue: turve
puh. 040 502 2542

Hannes Tuohiniitty 
toimialapäällikkö
vastuualue: bioenergia-alan EU-asiat, pelletti- ja 
pienkäyttö, lämpöyrittäjyys
puh. 040 194 8628

www.bioenergia.fi

www.turveinfo.fi

www.lampoyrittajat.fi

www.pellettienergia.fi


