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Kiipulasäätiö Janakkalassa vaihtoi maakaasun hakelämpöön 

Antti Rusanen ja Olli-Pekka Koisti  

 

Janakkalassa sijaitseva Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus rakensi vuonna 2014 oman 

hakelämpölaitoksen ja korvasi sillä aiemmin lämmönlähteenä olleen maakaasun. 

Lämpölaitosinvestointia edelsi huolellinen harkinta eri energiamuodoista. Tarkastelussa oli 

mukana muun muassa tuulienergian tai aurinkosähkön tai -lämmön hyödyntäminen. 

Lähtökohtana oli selvittää avoimesti kaikki vaihtoehtoiset energiantuotantoratkaisut. 

Energiaratkaisun pohdintaan vaikutti kustannussäästöjen hakemisen lisäksi tavoite tuottaa 

energiaa ympäristöystävällisesti uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Päätöksentekoa varten Kiipulan 

koulutus- ja kuntoutuskeskus perusti energiatyöryhmän eri alojen henkilöstöstään. HUE-hankkeen 

työntekijät ovat olleet mukana 

neuvomassa projektin eri vaiheissa. 

Lopulta energiaratkaisussa päädyttiin 2 

MW:n hakelämpölaitokseen, koska 

laskelmien perusteella se oli edullisin 

ratkaisu Kiipulan tarvitseman lämmön 

tuotantoon. Laitoksen toimitti Calortec Oy. 

Calortec käytti laitostoimituksessaan useita 

paikallisia alihankkijoita, mikä osaltaan 

mahdollisti projektin sujuvan 

toteuttamisen aikataulussa. 

Hakelämpölaitos työllistää paikallisesti 

käyttönsä aikana, koska polttoaineena 

käytettävä metsähake hankitaan 

lähiseudun metsistä. Paikallisen 

biopolttoaineen käyttö sopii myös hyvin 

Kiipulan imagoon luonnonläheisenä ja 

ympäristöystävällisenä toimintakeskuk-

sena. 

Oman hakelämpölaitoksen etuna nähtiin 

myös, että energiantuotanto on omissa 

käsissä. Tällöin energian hinta on 

paremmin ennustettavissa. Laitosta 

operoivat Kiipulan omat laitosmiehet.  

 

Kuva 1. Kiipulan hakelämpölaitos harjakaispäivänä. Kuva: Olli-Pekka Koisti 
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Kauppakeskus Tuulonen lämpiää kotimaisella pelletillä 

Kaisa Halme ja Olli-Pekka Koisti  

 

Kauppakeskus Tuulonen Hämeenlinnan Tuuloksessa vaihtoi kevyen polttoöljyn kotimaiseen 

puupellettiin vuoden 2014 alussa. 

Kauppakeskuksen taakse ilmestyneet 1 MW:n pellettilämpökontti ja kaksi kappaletta 63 m3 

pellettisiiloa kertovat lämmitystavan muutoksesta. Pellettiä mahtuu yksi puhallusautollinen (40 

tonnia) /siilo. Pellettilämpökeskus ja siilot on paloeristetty korkeimman luokituksen mukaan ja 

myös pohjalaatta on valettu paksuksi. 

 

Pelletillä korvataan lähes 400 000 litraa kevyttä polttoöljyä/vuosi. Takaisinmaksuaika laitoksella on 

noin 7 vuotta.  

 

Lämmitysratkaisun pohdinta aloitettiin muutama vuosi sitten Hämeen Bioenergia II -hankkeessa. 

Lämmitysratkaisu konkretisoitui lopulta päätöksentekovaiheeseen puolessa vuodessa. 

Lämpölaitoksen oikeat säädöt ovat kiinteistön ja lämpökeskuksen hoidosta vastaavan Ville-Pekka 

Reiniön mukaan todella tärkeät ja automatiikkaan perehtyminen huolella kannattaa. Etävalvonta 

helpottaa laitoksen hoitotyötä. 

 

 

  

Kuva 2. Kauppakeskus Tuulosen pellettilämpökeskus. Kuva: Olli-Pekka Koisti 

 

 



5 
 

HAMKin Lepaan yksikössä siirryttiin hakelämpöön syksyllä 2012 

Olli-Pekka Koisti ja Kaisa Halme 

 

HAMK Lepaa 1,2 MW hakelämpölaitos, porrasarina-kattila 

Rakennusaikataulu: keväällä 2012 pohjatyöt, kattilatoimitus juhannuksen jälkeen.  

Tulilla syyskuussa 2012. 

Laitetoimitukset Calortec / Kyrötekniikka 

Laitoksen kustannusarvio n. 1 milj. € 

Korvaa maakaasun käyttöä lämmityksessä. Arvioitu takaisinmaksuaika 5-6 vuotta.  

HAMKilla hakelämpölaitokset myös Evolla ja Mustialassa 

 

 
 

Kuva 3. HAMK:n Lepaan yksikön hakelämpölaitos alkaa hahmottua. Kuva: Kaisa Halme 

 

 

 
  

Kuva 4. Lepaan hakelämpölaitos valmiina. Kuva: Olli-Pekka Koisti 
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Hämeen biolämpölaitokset samalla kartalla 

Olli-Pekka Koisti  

 

Hämeen Bioenergia II –hankkeessa vuonna 2012 tehty Metsä– ja peltoenergiavaraselvitys kokosi samalle 

kartalle sekä Kanta- että Päijät-Hämeen kuntien ja yritysten biolämpölaitokset kokoluokasta 500 kW 

ylöspäin. Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) –hankkeessa huhtikuussa 2014 päivitetystä 

kartasta näkyy, että kohteita on jo lähes 100.  

 

 

 
 

 

Kartta: Olli-Pekka Koisti 
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Siirtyisinkö uusiutuvaan energiaan – Päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon 

kokoamista 

Kaisa Halme  

 

HUE -hankkeessa tehtiin esiselvitystyötä uusien lämpöyrityskohteiden käynnistämiseksi ja 

nykyisten lämpöyrittäjien toiminnan laajentamiseksi alueella. Lisäksi tuettiin neuvonnallisesti 

maaseutuyritysten uusiutuvan energian hyödyntämiseen tähtääviä energiaratkaisuja. Hankkeen 

keskeisiä toimenpiteitä olivat mm. lämpöyrityskohteiden kustannustarkastelut ja 

biolämpökeskusten luonnossuunnitelmat sekä neuvontakäynnit. 

 

Hankkeen toiminta-aikana selvitystyön kohteena oli yhteensä 26 kohdetta, joissa biolämmitys tai 

lämpöyritystoiminnan käynnistäminen olisi mahdollinen vaihtoehto. Hankkeen aikana oltiin lisäksi 

yhteydessä kymmenen kunnan tekniseen johtajaan.  

 

Yleisimpiä pohdittavia kysymyksiä kohteissa olivat: 

 

1. Mitkä polttoaineet soveltuisivat kiinteistöni lämmitykseen? 

2. Biolämpölaitoksen ja varaston sijoituspaikka  

3. Kattilan mitoitusteho ja varajärjestelmät (varaston koko) 

4. Kuka tekee investoinnin (rakennus ja koneikko) 

5. Kuka hoitaa laitoksen ja polttoaineen toimituksen 

6. Investoinnin takaisinmaksuaika ja investointituen määrä? 

7. Missä voi tutustua uusiutuvaa energiaa jo hyödyntäviin kohteisiin? 
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Maatilan energiaherätekeskustelut 

Kaisa Halme  

 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa tehtiin 16 kpl maatilojen energia-

aiheisia herätekeskusteluja. Maatilan herätekeskustelu oli: 

 Noin kahden tunnin mittainen käynti maatilalla 

 Herätekeskustelun tarkoitus on madaltaa kynnystä pohtia uusiutuvaa energiaa 

lämmönlähteeksi  

 Keskustelujen aikana ei tehty luonnoksia tai mittauksia vaan keskusteltiin ja pohdittiin mitä 

vaihtoehtoja tilalla olisi uusiutuvan energian käyttöön siirtymiseen.  

 Tavoitteena oli, että tilan omistajat voivat esittää kysymyksiä ja keskustella asiantuntijan 

kanssa, ja saada puolueetonta tietoa uusiutuvan energian eri muodoista 

 

Alla on lueteltu mistä aiheista maatilan herätekeskustelut tehtiin: 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Kanta-Häme Lämmitysratkaisun eri vaihtoehdot 

Kanta-Häme Biokaasun mahdollisuudet 

Kanta-Häme Maatilan biolämmityksen pohdinta

Kanta-Häme Aurinkoenergian hyödyntäminen 

Kanta-Häme Biokaasu kiinnostaa, mahd. myös laajempi alue yhteistyöhön 

Kanta-Häme Hakelämmityksestä lisätietoa maatilayrityksen lämmönlähteeksi

Kanta-Häme CHP laitteisto hakekattilan yhteyteen

Kanta-Häme Viljankuivaus hakkeella, yhteinen hakelaitos naapurin kanssa

Päijät-Häme Biokaasu kiinnostaa ja uusiutuvan energian yhdistelmät

Päijät-Häme Lämpöyrittäjyys 

Päijät-Häme Yhteinen lämpökeskusajatus naapurin kanssa

Päijät-Häme Maatilan biolämmityksen pohdinta

Päijät-Häme Hakelämmityksestä lisätietoa

Päijät-Häme Yhteiskuivuri (haketta polttoaineena käyttävä)

Uusimaan ja Kanta-

Hämeen rajaseutu Kanalan lämmitysratkaisut

Pirkanmaan ja Kanta-

Hämeen rajaseutu Tietoa maalämmöstä ja hakkeesta
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Teemapäivät, retket ja opintomatkat 

Kaisa Halme  

Toiminta-aikanaan Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke järjesti yhteensä 20 

energia-aiheista teemapäivää, retkeilyä/seminaaria, joihin osallistui yhteensä noin 605 henkilöä. 

Lisäksi hanke järjesti yhdessä muiden hankkeiden kanssa neljä seminaaripäivää, joihin osallistui 

noin 185 henkilöä. Hanke oli esillä myös suuremmissa yleisötapahtumissa ja 

yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa.  

Teemapäivissä, retkissä ja opintomatkoissa oli tavoitteena yhdistää teoriatieto ja käytäntö, eli 

saada osallistujille mahdollisimman monipuolinen näkemys uusiutuvan energian vaihtoehdoista.  

 

Viljankuivauksen energiapäivä 2.10.2013 Lahdessa 

 

HUE –hankkeen ja Uusimaaseutu –hankkeen yhteinen Viljankuivauksen energiapäivä 2.10.2013 

Jokimaan ravikeskuksessa Lahdessa keräsi paikalla 76 viljankuivauksesta hakkeella kiinnostunutta. 

Päivän aikana kuultiin kokemuksia viljankuivauksen lämmitysratkaisuista ja polttoaineista 

neuvonnan, tutkimuksen, laitevalmistajien edustajien ja kuivureiden käyttäjien näkökulmasta. 

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä kiinnosti. Viljelijöiden yhteiskuivuri (viisi 

viljelijää) Sysmän Sato Oy, jossa 5 osakasta Kuivauslämpö ostetaan naapuritehtaan 

hakelämpökeskuksesta 

Kuivurivalmistajien puheenvuorot havainnollistivat miten nykyisen viljankuivurin lämmityksen voi 

muuttaa esim. hakekäyttöiseksi?  

Iltapäivällä suunnattiin linja-autoilla kolmelle maatilalle. Matkan aikana oli tietoiskuja päivän 

aiheista. 

 

Kuva 5. Viljankuivaus hakkeella kiinnosti kuivuripäivän osallistujia retkikohteessa Alastalon tilalla. 

Kuva: Kaisa Halme 
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Biokaasulaskuripäivä ja retki Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitokselle 

23.4.2014 

 

Lahdessa Jokimaalla järjestetty Biokaasulaskuripäivä konkretisoi juuri valmistuneen 

Biokaasulaskuri.fi:n toimintaa ja Markku Riihimäki Ukipolis Oy:stä esitteli Biokaasulaskurin 

toimintaa ja käyttöä. Ukipolis Oy – hallinnoi hanketta ja MTT (nykyinen Luonnonvarakeskus LUKE) 

vastaa tiedon soveltamisesta suomalaisiin olosuhteisiin ja laskimen nettisovellutuksesta.  

 

Biokaasulaskuri.fi on Internetiin keväällä 2014 ladattu, jokaisen käytettävissä oleva 

laskentatyökalu, joka kokoaa yhteen biokaasulaitosrakentamisen strategiset tunnusluvut. Laskuri 

antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Missä suuruusluokassa investointi on? 

Mikä on tilani energiapotentiaali? Vaihtoehtoiset hyödyntämismahdollisuudet? 

Biokaasulaskurisivusto sisältää:  Biokaasun kannattavuuden laskintyökalun, Laskintyökalun 

ohjekirjan, Tietoa laitossuunnittelusta, Tietoa rakennuskustannuksista, Toimivat laitosesimerkit, 

Linkit muiden toimijoiden sivuille ja Runsaasti taustatietoa. Laskuri löytyy osoitteesta 

www.biokaasulaskuri.fi 

 

Iltapäiväksi suunnattiin pikkubussilla Joutsaan tutustumaan Joutsan Ekokaasu Oy:n 

biokaasulaitokseen, jossa valmistuu biojätteestä polttoainetta 200 henkilöautolle. 

 

”Joutsan Ekokaasu Oy on viiden kunnan (Joutsa, Hartola, Kangasniemi, Hankasalmi, Laukaa) 

jätehuoltoalan yrittäjien ja biokaasuyrittäjä Erkki Kalmarin perustama yhtiö. Yhtiön osakkeita on 

lisäksi muun muassa yksityisillä kaasuautoilijoilla, jotka ovat halunneet tukea biokaasulaitoksen 

rakentamista uusien tankkausasemien saamiseksi Suomeen sekä Gasum Oy:llä. 

Joutsan Ekokaasu Oy tankkausasema on vasta toinen maakaasuverkon ulkopuolinen julkinen 

kaasun tankkausasema Suomessa. EU:n tavoite on luoda kaasun tankkausasemaverkosto, jossa 

asemia olisi unionin alueella vuoteen 2020 mennessä vähintään 150km välein. ” 

Lähde: LEHDISTÖTIEDOTE Joutsa 14.06.2013, Biojätteestä polttoainetta 200 henkilöautolle.” 

 

 

    
Kuva 6: Biokaasuauton tankkaus käynnissä Joutsassa. Kuva: Kaisa Halme 

http://www.biokaasulaskuri.fi/
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Energiaa säästävä ajotapa ja tekniikka 26.9.2012, Jokimaa – Päivän oivalluksia 
 

Käytettävissä on tasan 1 desilitra kevyttä polttoöljyä, matkaa ajattavana yli puoli kilometriä ja aistit 

virittyvät äärimmilleen. Lähtölupa annetaan, sekuntikello käynnistyy. Kilpa-ajo aikaa, omia 

pinttyneitä tapoja ja polttoaineen loppumista vastaan alkaa. Traktorilla olisi päästävä liikkeelle 

mahdollisimman sulavasti. Ylimääräisiä pysähdyksiä ei tälle reissulle toivoisi, pysähtyminen 

tarkoittaisi automaattisesti sitä, että huippukierrosta ei ole tulossa. Tasaisella maalla keiloja 

kiertäessä taloudellisuus vielä jotenkin pysyy hallinnassa ja ennakointi ja moottorijarrutus 

palkitaan. Mitä sitten onkaan vuorossa? Ylämäki ja nopeuden pudotus, ja tietysti alhaalla 

pakollinen pysähtyminen, jonka jälkeen uudestaan sulavasti liikkeelle.  

Traktorin kylkeen kiinnitetystä suppilosta polttoaineen vähenemisen voi nähdä ikkunan läpi, nyt ei 

ole enää montaa pisaraa jäljellä, älä lopu vielä… Maltti on kuitenkin säilytettävä, sillä jos 

kierrosluku nousee lisää, polttoainetta kuluu vielä enemmän. Vihdoinkin maalisuora häämöttää. 

Tulos: yhdellä desilitralla ajettu matka: 480 metriä. 

Taloudellisen ajon kouluttajat Fredrik Ek ja Markku Lappi paljastavat ajolenkin jälkeen teoriatunnin 

koittaessa, miten polttoaine riittäisi pidemmälle: 

Avainsana olisi ollut käsikaasun käyttö, jolla vauhtia saa lisättyä tasaisesti. Myös riittävän suurelle 

vaihteelle vaihtaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tasainen rullaus olisivat tuoneet 

kaivattuja lisämetrejä saavutettuun ajomatkaan. Ylämäkeen puolestaan olisi pitänyt valita ajoissa 

riittävän pieni vaihde, ettei moottori joudu väkisin vääntämään.  

Teoriatunnin jälkeen ollaan taas lähtökuopissa, ja juuri on kuultu, että kuljettaja on se muuttuja, 

jonka avulla kulutusta saisi pienenettyä helpoiten. Ei se kaasun höllääminen olekaan niin vaikeaa, 

ja käsikaasu on suorastaan näppärä peli. Sopiva kierrosluku löytyy ja matka taittuu. Päivän 

tehokkain kuljettaja omaksui muutokset ajotapaansa saman tien ja saavutuksena oli 780 metrin 

matka, melko huima ero omaan 480 metrin saavutukseeni verrattuna. 

Päivän viimeinen laskutehtävä antoi vielä ajattelemisen aihetta: Jos saat pienennettyä 

kyntämisessä polttoaineen kulutusta 3 litraa / ha, paljonko vuoden aikana säästyy euroja, jos 

kynnettävää alaa on vuoden aikana 600 hehtaaria ja polttoöljyn hinta 1 € / litra.  

Vastaus: 1800 € eli saman verran kuin keskikokoisen omakotitalon öljylämmityslasku on vuodessa! 

Ja suurin osa tästä summasta säästönä omia tottumuksia muuttamalla, melko taloudellista eikö? 
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Opintomatka tuulivoimaloihin Huittisiin ja Ahvenanmaalle 17. – 19.4.2013 

Markku Lappi ja Marjo Koski-Laulaja   

 

Matkanjohtajina: Markku Lappi ja Marjo Koski-Laulaja, ProAgria Etelä-Suomi,  

Asiantuntijaoppaana: Fredrik Ek, ProAgria SLF 

Ryhmän koko: 27 osallistujaa 

Opintomatkalla hämäläisille muodostui käsitys tuulivoiman lisäksi uusiutuvan energian 

mahdollisuuksista ja yhteistyön merkityksestä investoinneissa. Opintomatkan tarkoitus oli jakaa 

tietoa tuulivoimasta ja bioenergiasta, jotta osallistujien olisi helpompi muodostaa oma 

näkemyksensä.  

Huittisissa Anssi Peltomäki esitteli Lännen Lintu Oy:n toimintaa. Mistä kaikki sai alkunsa: ensin oli 

koneyhteistyötä ja kaikille oli tärkeää oman energiansaannin turvaaminen. Alueelle mahtuisi 

Peltomäen mukaan viisi samankokoista tuulimyllyä. Energian tuottaminen on kuitenkin 

liiketaloudellisesti haastavaa. Nykyisen kahden myllyn investointikustannus oli 3 milj. €. Jos 

voimalat olisivat olleet uusia, investointikustannus olisi ollut 6 milj. €. Voimaloiden käyttöikä on 

noin 20 vuotta. Teoriaosuuden jälkeen siirryimme tutustumaan Lännen Lintu Oy:n kahteen 1,8 

MW:n tuulimyllyyn. 

 

      

Kuva 7: Lännen Lintu Oy:n tuulivoimalaan tutustuttiin ulkoa ja sisältä. Kuva: Kaisa Halme 

 

Markku Lappi kävi läpi Anni Mikkosen (Suomen tuulivoimayhdistys ry) toimittaman esityksen 

Tuulivoiman tulevaisuudennäkymät sekä Ilpo Mattilan (MTK) Tuulesta temmattua rahaa ja Riina 

Heinimäen (Energiateollisuus) Asiakkaan oma sähkön pientuotanto -esitykset. Kuulimme 

näkökulmia tuulivoimaan ja bioenergian käyttöön. Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta 

kertoi bioenergian toimialaraportista ja tuulivoiman lähitulevaisuuden näkymistä. 
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Ahvenanmaalla tutustuimme Ålands landskapsregeringiin ja Maakuntahallituksen 

maatalousosaston toimintaan. Kuulimme myös Ålands vindenergiandelslag toiminnasta. 

Tutustuimme neljän tuulivoimalan tuulivoimapuistoon, jonne päästiin bussilla perille.  Päivän 

viimeinen vierailukohde oli Maarianhaminan uusi hakelämpökeskus, jossa myös tuotetaan sähköä.  

Perjantaina tutustuimme Ålands lanbrukscentrumiin Jomalassa, jossa toimii Ålands 

hushållningssällskap (paikallinen ProAgria), Ahvenanmaan maatalousoppilaitos Ålands 

naturbruksskola sekä Ahvenanmaan koeasema.  

Bonuksena matkaoppaamme sai järjestymään tutustumisvierailun Jomalan kunnan ja Ålands 

Mejeriet, ÅCA:n energiayhteistyöhön: biokaasulaitokseen ja sen vieressä olevaan haketta 

polttoaineena käyttävään aluelämpölaitokseen.  

Biokaasulaitoksessa käytetään raaka-aineena vain maidon jalostamisen sivutuotteita. Idea 

biokaasulaitokseen lähti siitä, että hera oli aiemmin ongelma ja sitä vietiin Ruotsiin. Laitos on nyt 

ollut kaksi vuotta toiminnassa. Pihapiirissä näimme valkoisen pallomaisen kaasuvaraston, sen 

vieressä olevan prosessi voimalan, tekniikkahuoneen ja biolannoiterakennuksen, jäteveden 

puhdistusrakennuksen sekä viereisellä tontilla olevan Jomala Energi Ab:n aluelämpölaitoksen. 

 

      

Kuva 8. Ålands Mejerietin biokaasulaitos kiinnosti osallistujia ja kysymyksiä esitettiin runsaasti. 

Kuva: Kaisa Halme 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.ax/
http://www.vindenergi.aland.fi/
http://www.landsbygd.ax/hushallningssallskapet/
http://www.landsbygd.ax/hushallningssallskapet/
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Opintomatka Alpuan ja Kempeleen ekokyliin 3.-4.4.2014 

Sami Antikainen, Olli-Pekka Koisti ja Petra Korkiakoski 

HUE-hanke järjesti keväällä 2014 opintomatkan Oulun seudun ekokyliin ja uusiutuvan energian 

kohteisiin. Retken tavoitteena oli saada tietoa kestävän kehityksen mukaisesti toimivista kylistä. 

Kaksipäiväisellä opintomatkalla tutustuttiin energiaomavaraisiin ekokyliin ja erityyppisiin pienen 

mittakaavan sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP, combined heat and power) sovelluksiin. 

Opintomatkalle osallistui 28 henkilöä eri puolilta Suomea. Osallistujien taustat olivat monipuoliset: 

mukana oli muun muassa yrittäjiä, maanviljelijöitä, tutkijoita, energia-alan asiantuntijoita sekä 

ympäristöalan opiskelijoita.  

Monipuolisen osallistujajoukon ansiosta jo bussimatkalla kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja 

muun muassa maa- ja metsätalousministeriön toimenpiteistä uusiutuvan energian tuotannon ja 

käytön edistämiseksi, uusiutuvan energian tuotteiden vientimahdollisuuksista Venäjälle, 

kokemuksia maatilakokoluokan hakelaitoksista, uudesta menetelmästä lietelannan hajunpoistoon 

ja ravinteiden fraktiointiin sekä modernin höyrykoneen tuotekehityksestä. 

Tutustumiskohteina olivat Alpuan kylän ja Kempeleen ekokylän CHP-laitokset, lämpökeskusten 

valmistaja Sykäke Oy, mikroturbiineja valmistava RMV-Tech, Toholammin energian ORC-voimala, 

sähköä ja lämpöä tuottavien HKG BioNear-laitteistojen kehittäjä Turos Team Oy sekä 

kattilavalmistaja Ariterm Oy. Näistä Alpua ja Kempele olivat hyviä esimerkkejä 

energiaomavaraisista kylistä, ja niiden kokemuksia voidaan hyödyntää myös Hämeessä. Muilla 

vierailukohteilla perehdyttiin yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon teknisiin ratkaisuihin. 

 

Alpuan kylässä tuotetaan omaa sähköä ja lämpöä  

Raahen kaupungissa sijaitsevassa Alpuan kylässä vierailukohteena oli kyläyhdistyksen 

rakennuttama, hakkeella toimiva CHP-laitos, jolla tuotetaan sähköä ja lämpöä kyläläisten 

tarpeisiin. Polttoaineena käytetään ensiharvennuspuusta tehtyä haketta, joka toimitetaan 

lähiseudun metsistä. Näin saadaan luotua myös työtä kylään ja energiantuotanto saadaan 

hyödyttämään paikallista yhteisöä. Puuhake kaasutetaan ja kaasusta tuotetaan generaattorilla 

sähköä. Sähköntuotannossa syntyvä lämpö käytetään koulukiinteistön lämmitykseen. 

Ylijäämäsähkö myydään Oulun Sähkönmyynti Oy:lle, joka ostaa pientuottajien uusiutuvalla 

energialla tuotettua sähköä ja myy sitä Farmivirtana kuluttajille. Energia-alan kestävän kehityksen 

foorumi valitsi Oulun Sähkömyynti Oy:n Farmivirran vuoden 2014 ilmastoteoksi. 

Kylän CHP-laitosta (kuvat 2 ja 3) oli esittelemässä Alpuan kyläyhdistyksestä Timo Rankinen, joka 

osaltaan vastaa laitoksen hoidosta. Volter Oy:n valmistama CHP-laitos on ollut toiminnassa vuoden 

2014 alusta lähtien. Laitos on toimitettu paikalle kontissa, joka sulautuu hyvin kylämaisemaan. 

Muutaman kuukauden käyttökokemusten perusteella laitos on toiminut Rankisen mukaan hyvin.  
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Kuva 9. Energiaretkeläisiä tutustumassa Alpuan CHP-laitokseen. Kuva: Petra Korkiakoski 

 

Kuva 10. Vasemmalla on Volter Oy:n CHP-yksikkö (sähköteho 40 kW ja lämpöteho 100 kW) ja 

oikealla hakevarasto. Varastosta hake siirtyy ruuvin avulla CHP-yksikölle. Kuva: Petra Korkiakoski 

Alpuan tarina on hyvin tyypillinen pienen kylän tarina: koulu lopetettiin ja myös kauppa lähti 

kylältä. Tilalle jäi tyhjää. Tässä vaiheessa joukko kyläläisiä päätti ryhtyä toimeen, tarkoituksenaan 

saada kylälle toimintaa ja elämää. Yleishyödyllinen yhdistys Alpuan kehitys ry perustettiin 

hallinnoimaan tyhjilleen jäänyttä koulukiinteistöä ja koulun tiloissa onkin nykyään päiväkoti sekä 

harrastustiloja. Koulun ylläpitokustannukset olivat kuitenkin suuret, joten ratkaisuna tähän 

päätettiin aloittaa oma sähkön- ja lämmöntuotanto.  
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Koulun pihalla siivoustalkoista tavattujen alpualaisten Reeta, Saara ja Raimo Rankisen mielestä 

parasta omassa kylässä on hyvä yhteishenki, positiivisuus, tutut ihmiset sekä yhteinen toiminta, 

kuten karaokeillat. Haastattelu katkeaa muutamaan otteeseen ohi kulkevien kyläläisten vuoksi, 

joiden kanssa vaihdetaan päivän kuulumiset. Raimo Rankisen yksinkertainen neuvo meidän 

uteluihimme kylän yhteishengen salaisuuksista sekä terveisistä muille kylille on: ”Ruvetaan vaan 

tekemään”. Reeta ja Saara puolestaan nostavat esille kotiseuturakkauden, joka saa heidät aina 

palaamaan seikkailuiltaan takaisin Alpuaan. 

Kempeleen energiaomavarainen omakotialue 

Kempeleellä sijaitseva, vuonna 2010 valmistunut kymmenen omakotitalon asuinalue on kokonaan 

omavarainen sähkön ja lämmön osalta. Aluetta ei ole kytketty valtakunnan sähköverkkoon. 

Asuinalueen lämpö ja sähkö tuotetaan paikallisesti Volter Oy:n laitteistolla hakkeesta 

puunkaasutusteknologialla. Osa alueen sähköstä tulee omasta pienestä tuulivoimalasta (kuva 4). 

Kempeleen ekokylä on valittu vuonna 2010 vuoden merkittävimmäksi rakennuskohteeksi 

Suomessa. 

Alueen omakotitalot on rakennettu matalaenergiatasoon ja niiden lämmityksenä on vesikiertoinen 

lattialämmitys. Talot ja käyttövesi lämmitetään sähköntuotannon hukkalämmöllä. Kodinkoneiden 

ja talojen sähkötekniikan valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota sähkönsäästöön ja 

energiatehokkuuteen. 

   

Kuva 11. Energiaomavaraisen omakotialueen sähköstä osa tuotetaan omalla tuulivoimalla ja loput 

puuhaketta kaasuttamalla. Kuvat: Petra Korkiakoski 

Alueelle on myös sijoitettu Volter Oy:n toimitilat, joissa tutustuimme tarkemmin Volter Oy:n 

toimintaan ja tuotteisiin. Esittelijöinä toimivat Volter Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapakoski sekä 

tuotekehityksestä ja huollosta vastaava Jani Kaaresto. Volter Oy valmistaa pienen kokoluokan CHP-

yksiköitä, joilla tuotetaan sähköä sekä lämpöä puuhaketta kaasuttamalla. Tuotevalikoimassa on 

kaksi mallia, joiden sähkö-/lämpöteho -suhteet ovat 30 kW/80kW ja 40 kW/100 kW. CHP-laitokset 

toimitetaan konttiin pakattuna asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi yhtiö tuo maahan hakkeen 

kuivaukseen soveltuvia kuivureita.  Tuotteita on jo toimitettu muutamia Suomeen sekä muutamia 

myös esimerkiksi Englantiin.  
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HUE -energiaopintomatka Agritechnica -messuille Saksaan 9.-12.11.2013 

Olli-Pekka Koisti ja Markku Lappi  

 

Ryhmän koko 53 henkilöä + 1 matkaopas (Fredrik Ek), matkanjohtajina Markku Lappi ProAgria 

Etelä-Suomi ja Olli-Pekka Koisti Suomen metsäkeskus Häme-Uusimaa. 

Opintomatkan aluksi Markku Lappi ja Olli-Pekka Koisti kertoivat HUE –hankkeen toiminnasta. 

Kruunupyyn energiaosuuskunnan toiminnanjohtaja Stefan Högnabba kertoi osuuskunnan 

toiminnasta.  

Lauantain ensimmäinen kohde oli Breese in der Marsch –energiakylä Dannenbergin kaupungissa. 

Herr Siemke esitteli kylää tarkemmin paikan päällä: asukkaita kylässä on n. 220 asukasta 90 

taloudessa. Kylässä on tavoitteena 100 % energiaomavaraisuus uusiutuvan energian avulla. 

Tavoitteeseen luopua fossiilisesta energiasta on nyt jo päästy lähes täysin muutamassa vuodessa, 

minkä energiakylä on ollut toiminnassa. Biokaasulaitos rakennettiin kylään vuonna 2006 ja kylän 

kaukolämpöverkko pituudeltaan noin 6 km rakennettiin vuonna 2007. Kylän 

aluelämmöntuotannosta vastaa biokaasulaitos noin +5 asteen ulkoilman lämpötilaan asti. Sitä 

kylmemmillä ilmoilla lisälämpöä saadaan uudemmasta hakelämmityskattilasta. 

Iltapäivällä tutustuttiin myös naapurikylässä sijaitsevaan Maatalouskoneurakointiyritys W.Langen 

konevarikolle, jota Herr Siemke esitteli myös naapurinsa puolesta. Yrityksellä on 20 työntekijää ja 

runsaasti erilaista järeää konekalustoa monenlaisiin maatalouden tehtäviin maissinkorjuusta 

lietelannanlevitykseen. 

Sunnuntaina ja maanantaina oli vuorossa Agritechnica messuosastoihin tutustuminen.  

Energiaosastoilla oli esillä mm. konekalustoa energian tuotantoon (peltoenergiakasvit ja 

metsäenergia), käsittelyyn sekä jatkojalostukseen. Lisäksi esillä oli runsaasti laitteistoja sekä 

lämpö- että sähköenergian hajautettuun tuotantoon käytettäviä kattiloita, polttimia ym. laitteita. 

Erityisen voimakkaasti esillä olivat biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyvä laitteisto ja tekniikka.   

Maanantaina messujen jälkeen suunnattiin Hampurista kohti Hannoveria => Bussimatkan aikana 

ProAgria Etelä-Pohjanman Ville Hakala sekä ProAgria Etelä-Savon Jukka Sairanen ja Olli Pitkänen 

esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan energiahankkeissa. Veijo Kilkkilä Ariterm Oy:stä kertoi 

pitkäaikaisesta toiminnastaan lämpölaitosten parissa. Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-

keskuksesta kertoi uusiutuvan energian toimialaraportista, joka löytyy sivuilta 

www.toimialaraportit.fi   

Tiistaina bussi suuntasi kohti Hampurin itäpuolella n. 30 km päässä sijaitsevaa Bismarckin 

metsätilaa, jossa on metsätalouden lisäksi monenlaista yritystoimintaa. Lähiajan suunnitelmissa 

tilalla on alkaa tuottaa myös lämpöä ja sähköä myytäväksi asti.  Tutustuimme tilan yhdistettyyn 

sähkön ja lämmöntuotanto Spanner- yksiköllä, perhostaloon sekä tilan metsätalouteen ja 

metsästysmatkailuun. 

http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/index.php?id=2117&GID=0&KID=24&param=leer&kgrenze1=&kgrenze2=&firma=0&karte=1&AID=104
http://www.lu-lange.de/
http://www.agritechnica.com/home-en.html
http://www.temtoimialapalvelu.fi/etusivu/toimialaraportit/toimialaraportit_ja_tilastokuvat/uusiutuva_energia
http://www.sachsenwald.de/familienchronik.html
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Tämän jälkeen ajoimme takaisin Hampuriin, jossa saimme oppaaksi Wolfgang Schultzin. Hän halusi 

näyttää meille vihreämpää Hampuria ja teimme bussimatkan Elben rantatietä pitkin. Wolfgang 

kertoi myös elämästä ja energiankäytöstä Saksassa tavallisen ihmisen kannalta.  

 

 

Kuva 12. Havainnollinen pienoismalli biokaasulaitoksen toiminnasta. Kuva: Olli-Pekka Koisti 
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Opintomatka EuroTier ja BioEnergy Decentral -messuille Saksaan 12 – 

15.11.2012 

Markku Lappi   

    

Matkalle osallistui 21 henkilöä, matkanjohtajana toimi Markku Lappi ProAgria Etelä-Suomesta. 

 

Euroopan suurimmat kotieläinmessut, EuroTier, Hannoverissa ovat täydellinen katsaus 

kotieläintalouden nykytekniikkaan ja energiankäyttöön. EuroTierin yhteydessä järjestettävät 

BioEnergy Decentral messut tuovat vahvasti esille energiankäytön tehostamista maatiloilla. 

Tutustuimme messuihin kahtena päivänä ja retkipäivinä vierailimme saksalaismaatiloilla ja muissa 

kohteissa. Tutustuimme mm. tuotantoteknologioihin, koneurakointiin ja uusiin energiaratkaisuihin 

sekä energiansäästöön.   

 

Maanantain ensimmäinen vierailukohde oli 500 lypsylehmän maitotila Heinz-Hermann Hemme 

KG, Winzenissä. Tilan biokaasulaitos on sähköteholtaan 500 kW ja siinä käytetään syötteenä 

lannan lisäksi maissisäilörehua. Biokaasulaitos tehtiin vuonna 2009 ja navetan katolle asennettiin 

300 kW:n aurinkosähköpaneelit.  

 

Maanantain toisena vierailukohteena oli Ulrich Beutnerin tila, Meinersenissa. Tilaan on yhtiöitetty 

maatila, energia- (biokaasu ja hake) ja huoltofirma. Tilalla on kaksi puukaasutuslaitetta, Spanneria, 

laitteiden teho on 2 x 45 kW sähköä ja lisäksi 2 x 100 kW lämpöä. Kaasuttimesta tulee lämpöä noin 

15 %, kokonaishyötysuhteeksi on laskettu 90 %. Tilan kaikki rakennukset lämpiävät täältä ja 

samoin kuivataan hakkeet. Spanner vaatii erittäin hyvän hakkeen, tikuttoman ja kuivan. Spannerin  

www.holz-kraft.de  paikallinen edustaja kertoi, että tehtaalta on toimitettu 120 laitosta, lisäksi on 

toimituksessa 20 laitosta.  

 

Tiistain ja keskiviikon vietimme Hannoverissa tutustuen messujen monipuoliseen 

energiatarjontaan, laiteuutuuksiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.  Esillä oli runsaasti, niin 

uutta, kuin perinteisempääkin teknologiaa. Keskiviikkona iltapäivällä messuilta palatessamme 

tutustuimme Saksan johtavaan Maatalouskonefirmaan Schroederiin, joka sijaitsee 

Schwarmstedtissa  www.schroeder-gruppe.de  . Koneiden hankinnassa opastetaan viljelijöitä 

löytämään oikean kokoinen ja energiatehokas yhdistelmä.  Tutustuimme myös vaihtokonehalliin, 

jonka katto oli aurinkopaneelia. Tutustuimme myös koneiden huoltoon, ja mitta-asemaan 

koneiden tehojen mittaukseen. Asemalla pystytään mittamaan niin traktorit kuin muidenkin 

koneiden tehot. Tehokkaat koneet ovat avainsana energiatehokkuudessakin. 

 

Vierailimme myös A. Schröder GmbH, Schneverdingenissa   www.schroeder-lohnetrieb.de  

koneurakointiyrityksessä, joka on perheyritys. Isäntä Andreas Schröder perusti yrityksen 25 vuotta 

sitten ja yritys on laajentunut yhden miehen firmasta 30 vakituisen ja kesäaikana 50 työntekijän 

yritykseksi.  Ennen alueella oli 70 maatilaa, nyt on kolme kappaletta. Muut tilat käyttävät heidän 

http://www.holz-kraft.de/
http://www.schroeder-gruppe.de/
http://www.schroeder-lohnetrieb.de/
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tarjoamiaan palveluita. Schröderit eivät halua kilpailla asiakkaiden kanssa, vaan he pyrkivät 

välttämään ristiriitoja. Yhteistyörengas on toimintatapana havaittu hyväksi. 

 

Torstai tutustuimme maatilan olkilämmitykseen Schashagenissa (Bliesdorf). Tilaa esitteli isäntä 

Jan-Detlev Reimers. Tilalla peltoa yhteensä 300 hehtaaria viljanviljelyssä, joten olkea kertyy 

pelloilta runsaasti. Kattilaa lämmitetään oljen lisäksi rakennuspuujätteellä, kuten laudanpätkillä.  

 

Viimeinen vierailukohde oli Forst Anssgarius, Willenscharenissa, jossa on yhdistetty metsätalous ja 

maatilamatkailu. Tilalla viljellään joulukuusia ja jatkojalosteena havuja ja kransseja. 

                   

 

 
 

 

Kuva 13. Sähkön ja Lämmön yhteistuotantoa (CHP) käytännössä. Kuva: Markku Lappi 
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Kestävän energian päivät I, II ja III 

Minna Palos, Annikki Rosberg ja Kaisa Halme  

 

Kestävän energian päivät kokosivat monipuolisen kattauksen uusiutuvaa energiaa eri 

näkökulmista.  

 

Kestävän energian päivä I järjestettiin 13.12.2012 Hämeenlinnassa HAMK Visamäessä. Päivän 

tavoitteina olivat Kanta- ja Päijät-Hämeen kestävän energian ohjelmien saattaminen käytännön 

toimenpiteiksi ja jatkotyöstämisestä sopiminen. Päivän aikana syvennettiin tulevaisuuden 

kestävien energiaratkaisujen asiantuntemusta sekä tutustuttiin paikallisten lämpöyritysten 

toimintaan.  

 

Kestävän energian päivä II järjestettiin 26.11.2013 Lahdessa Iskun huonekalutehtaan tiloissa.  

Päivän aikana päijäthämäläiset energian tuottajat kertovat erilaisista lähienergian muodoista, mm. 

kuivamädätyksestä, hevosenlannasta, fossiilisten polttoaineiden kytkemisestä uusiutuvaan 

energiaan ja metsäalan logistiikasta. Seminaarissa julkistettiin myös Biokaasulaskuri sekä 

luovutettiin Traktorin taloudellisen ajon loppuraportti Motiva Oy:lle. Tilaisuuteen laadittiin 

Kestävän energian päivä I ryhmätöiden tulokset ja ne jaettiin päivään osallistujille. 

Kestävän energian päivä III kahtena eri tilaisuutena Kanta- ja Päijät-Hämeessä syksyllä 2014. 

Päijät-Hämeen tilaisuus järjestettiin Asikkalassa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa 27.10. ja 

Kanta-Hämeen tilaisuus järjestettiin 30.10. HAMKin tiloissa Lepaalla. Molemmissa tilaisuuksissa 

pääpuhujana on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja hän kertoi tilaisuuksissa Euroopan 

Unionin energiapolitiikasta ja sen vaikutuksista Suomeen.  Tilaisuudet toimivat myös HUE-

hankkeen päätösseminaareina ja päivien aikana esiteltiin HUE-hankkeen toimintaa ja tuloksia. 

Asikkalan tilaisuudessa pohdittiin miltä uusiutuvan energian tulevaisuus näyttää Päijät-Hämeessä 

ja vastavuoroisesti Lepaan tilaisuudessa mietittiin uusiutuvan energian tulevaisuutta Kanta-

Hämeessä. Asikkalassa osallistujilla oli aamupäivällä ennen tilaisuutta mahdollisuus tutustua 

Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energoniin sekä Villähteen päiväkodin sekä Mikko 

Metsäkankaan tilan hakelämmitysjärjestelmiin. Lepaalla osallistujilla oli mahdollisuus tutustua 

Kauppakeskus Tuulosen pellettilämpölaitokseen sekä Hattulan Biolämpö Oy:n Katinalan 

lämpölaitokseen sekä HAMKin Lepaan hakelämpölaitokseen. 
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Kestävä energiantuotanto ja -käyttö tavoitteena Päijät-Hämeessä 

Lauri Kaivosoja  

Päijät-Hämeen kestävän energian ohjelmassa v. 2011 maakunnalliseksi visioksi on määritelty 

”Päijät-Hämeen monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa – kestävästi, taloudellisesti ja 

paikallisesti työllistäen”. Tärkeää energiatalouden kehittämisessä on, että energiantuotannon 

raaka-aineet tuotetaan mahdollisimman 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 sähköntuotannon omavaraisuus 

pyritään nostamaan 40 % vuoteen 2020 mennessä, kun vuonna 2008 omavaraisuus oli vain 17 %. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää että energiankulutuksen kasvu saadaan taitettua laskuun 

2010-luvun aikana. Tämä on tavoitteena myös Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategiassa. Kulutuksen vähentyminen edellyttää sitä että kuluttajat, yritykset ja kunnat 

ovat tietoisia omasta energiankulutuksestaan ja käyttämistään energialähteistä sekä vaikuttavat 

tietoisesti valinnoillaan toimintansa muuttamiseen kestävämpään suuntaan. 

Maakunnan energiankäyttö 

Päijät-Hämeen kestävän energian ohjelman laadinnan yhteydessä muodostettiin maakunnalle 

vuoden 2008 tietoihin pohjautuva energiantuotannon 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 valtakunnalliseen keskiarvoon selittyy, sillä että Päijät-Hämeessä on 

vähemmän raskasta teollisuutta. Päijät-Hämeen energiankäyttö jakaantuu sektoreittain siten, että 

kotitaloudet käyttävät energiasta 29 %, teollisuus 33 %, palvelut 17 %, maatalous 3 % ja tieliikenne 

18 %.  

Vuonna 2008 Päijät-Hämeessä käytettävästä energiasta 23 % (2 410 GWh) tuotettiin uusiutuvilla 

energialähteillä. Osa tästä uusituvasta energiasta on peräisin maakunnan ulkopuolisesta 

sähköntuotannosta, sillä Päijät-Hämeen oma sähköntuotanto kattoi vuonna 2008 33 % 

maakunnan sähköntarpeesta. Kun tarkkaillaan pelkästään Päijät-Hämeen maakunnan sisäistä 

energiantuotantoa, uusiutuvien energialähteiden osuus oli niin ikään 23 % (1 800 GWh).  Päijät-

Hämeen uusiutuvan energian käyttö on kuitenkin lisääntynyt vuoden 2008 jälkeen muun muassa 

metsäenergian käytön lisääntymisen myötä.  
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Kuvateksti: Päijät-Hämeessä käytettiin energialähteitä 10,6 TWh vuonna 2008. Vasemmalla 

puolella energiantuotannon energialähteet ja oikealla puolella energiankäyttö. Lähde: Päijät-

Hämeen kestävän energian ohjelma 

 

Skenaario Päijät-Hämeen uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteen saavuttamiseksi 

- Energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen – vähentää uusiutuvan energian lisäämistarvetta 10 % 

Paikallisten energialähteiden hyödyntäminen 

- Metsäenergia 44 % 

- Tuulivoima 27 % 

- Peltoenergia 14 % 

- Energiantuotantoon soveltuvat jätteet 4 % 

- Lanta 1 % 
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Kestävä energiantuotanto ja -käyttö tavoitteena Kanta-Hämeessä 

Lauri Kaivosoja  

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelmassa v. 2011 maakunnalliseksi visioksi on määritelty 

”Kanta-Hämeen monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa – kestävästi, taloudellisesti ja 

paikallisesti työllistäen”. Tärkeää energiatalouden kehittämisessä on, että energiantuotannon 

raaka-aineet tuotetaan mahdollisimman 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 sähköntuotannon omavaraisuus 

pyritään nostamaan 40 % vuoteen 2020 mennessä, kun vuonna 2008 omavaraisuus oli vain 17 %. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää että energiankulutuksen kasvu saadaan taitettua laskuun 

2010-luvun aikana. Tämä on tavoitteena myös Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategiassa. Kulutuksen vähentyminen edellyttää sitä että kuluttajat, yritykset ja kunnat 

ovat tietoisia omasta energiankulutuksestaan ja käyttämistään energialähteistä sekä vaikuttavat 

tietoisesti valinnoillaan toimintansa muuttamiseen kestävämpään suuntaan. 

Maakunnan energiankäyttö 

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelman laadinnan yhteydessä muodostettiin maakunnalle 

vuoden 2008 tietoihin pohjautuva energiantuotannon ja -käytön tase. Kantahämäläisten 

energiatarve oli silloin yhteensä 7 350 GWh. Energiamäärän tuottamiseen tarvittiin kuitenkin 

yhteensä 9 840 GWh energialähteitä. Lukujen erotus 2 490 GWh kuvaa energiantuotannon eri 

vaiheissa syntyviä häviöitä.  

Energialähteidenkäyttö Kanta-Hämeessä asukasta kohden oli 57 MWh, kun vastaava koko Suomea 

koskeva luku oli 74 MWh. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon selittyy, sillä että Kanta-Hämeessä on 

vähemmän raskasta teollisuutta. Kanta-Hämeen energiankäyttö jakaantuu sektoreittain siten, että 

kotitaloudet käyttävät energiasta 27 %, teollisuus 31 %, palvelut 19 %, maatalous 4 % ja tieliikenne 

19 %.  

Vuonna 2008 Kanta-Hämeessä käytettävästä energiasta 17 % (1 670 GWh) tuotettiin uusiutuvilla 

energialähteillä. Osa tästä uusituvasta energiasta on peräisin maakunnan ulkopuolisesta 

sähköntuotannosta, sillä Kanta-Hämeen oma sähköntuotanto kattaa vain 17 % maakunnan 

sähköntarpeesta. Kun tarkkaillaan pelkästään Kanta-Hämeen maakunnan sisäistä 

energiantuotantoa, uusiutuvien energialähteiden osuus oli 15 % (970 GWh).  Kanta-Hämeen 

uusiutuvan energian käyttö on kuitenkin lisääntynyt vuoden 2008 jälkeen muun muassa 

metsäenergian käytön ja biokaasuntuotannon lisääntymisen myötä.  
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Kuvateksti: Kanta-Hämeessä käytettiin energialähteitä 9,8 TWh vuonna 2008. Vasemmalla 

puolella energiantuotannon energialähteet ja oikealla puolella energiankäyttö. 

 

Skenaario Kanta-Hämeen uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteen saavuttamiseksi 

- Energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen – vähentää uusiutuvan energian lisäämistarvetta 14 % 

( GWh) 

Paikallisten energialähteiden hyödyntäminen 

- Metsäenergia 41 % 

- Tuulivoima 23 % 

- Peltoenergia 17 % 

- Energiantuotantoon soveltuvat jätteet 4 % 

- Lanta 1 % 
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Toimintamalli kylien kestävän kehittämisen tukemiseksi  

Heta Koskue 

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa kylissä? Miten sitä voi edistää käytännössä? Miten 

kyläsuunnitteluprosessissa voidaan huomioida kestävä kehitys? Muun muassa näitä kysymyksiä 

tarkasteltiin Viralan ja Letkun pilottikyliin laadittujen Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien 

laadintaprosessissa. Prosessin aikana saatujen kokemusten perusteella muodostettiin 

toimintamalli kylien kestävän kehityksen edistämiseksi. Toimintamallin avulla voidaan laatia kylälle 

kestävää kehitystä painottava kyläsuunnitelma, jonka tavoitteena on konkreettisten toimenpide-

ehdotusten avulla auttaa kyliä tekemään kestäviä tekoja. Toimintamallissa kuvatun prosessin 

avulla saadaan myös tuotua esiin kylissä jo olemassa olevaa kestävää toimintaa.  
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Toimintamalli lähtee liikkeelle suunnitteluprosessia koordinoivan yhteistyöryhmän 

perustamisesta. Ryhmässä mukana olevien kyläläisten on hyvä edustaa eri intressiryhmiä, jotta 

kylän tarpeet tulisi laajasti huomioitua. Yhteistyöryhmässä kylän ulkopuoliset toimijat ohjaavat 

prosessia ja toimivat asiantuntijoina. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi kyläasiamies, kestävän 

kehityksen eri osa-alueiden asiantuntijoita, ympäristö- ja luonnonvara-alojen opiskelijoita ja 

kunnan edustajia. 

Kylän kehittämisteemojen ja tavoitteiden määrittely tehdään kaikille avoimessa kyläillassa, jonka 

kutsun yhteydessä kerrotaan Kestävä kylä -suunnitelman laadintaprosessista. Teemojen valinnassa 

voidaan käyttää apuna esimerkiksi kyläsuunnittelun tueksi Kylä välittää -hankkeessa laadittuja 

Kestävä kylä -suunnittelukortteja. Teemat voivat liittyä esimerkiksi energian kulutukseen ja 

tuotantoon, vesi- ja jätehuollon kehittämiseen, kylän palveluiden kehittämiseen, yhteisöllisyyden 

lisäämiseen sekä ympäristön viihtyisyyden parantamiseen.  

Asukaskysely oli Viralan ja Letkun pilottikylissä keskeinen työkalu kylän kehittämistarpeiden 

selvittämisessä. Pilottikylissä kysely jaettiin paperisena kaikkiin kotitalouksiin, mutta kustannusten 

säästämiseksi kysely voidaan toteuttaa myös sähköisenä, kunhan kyselystä tiedotetaan 

tehokkaasti. Sähköisen kyselyn lisäksi on kuitenkin hyvä tarjota myös mahdollisuus 

paperilomakkeella vastaamiseen. HUE-hankkeessa toteutetun asukaskyselyn kysymyksistä 

koostettua kysymyslistaa voi hyödyntää asukaskyselyn tekemisessä. 

Kyselyn tulosten perusteella yhteistyöryhmä laatii kylälle kestävä kylä -suunnitelman, johon on 

kirjattu kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kestävä kylä -

suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden yhteydessä voidaan esittää esimerkkejä vastaavista 

muissa kylissä toteutetuista projekteista. Suunnitelman luonnos esitellään kyläillassa ja sitä 

muokataan tarvittaessa. Suunnitelma hyväksytään esimerkiksi kyläyhdistyksen kokouksessa. 

Kestävä kylä -suunnitelman toteuttaminen on keskeinen osa toimintamallia, koska mallin 

tavoitteena on auttaa kyliä tekemään kestäviä tekoja. Suunnitelman valmistuttua on tärkeää 

aloittaa toimenpiteiden toteuttaminen mahdollisimman pian, jotta innostus säilyy. Helposti 

toteutettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi suunnitelmassa esitetyn tapahtuman, kuten 

siivoustalkoiden tai energiakävelyn järjestäminen ja kylän tiedotuksen parantaminen. Kylän 

ulkopuolisten asiantuntijoiden tuki toimenpiteiden toteutuksessa on tärkeää. Erilaisten selvitysten 

teossa ja tilaisuuksien järjestelyissä kylien kannattaa tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 

Opiskelijat saavat kylien kanssa tehdyistä projekteista arvokasta työkokemusta ja opinnäytetyön 

aiheita ja toisaalta kylät saavat palveluita edullisin kustannuksin. 
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Etelä-Suomen bioenergiakeskuksen terminaaliratkaisut 

Antti Rusanen   

Hattulan Merveen suunnitellaan Etelä-Suomen bioenergiakeskusta, jossa jalostettaisiin 1 000 000 - 

2 000 000 m3 energiapuuta korkean arvon biopolttoaineiksi, kuten biokaasuksi tai biohiileksi. 

Biojalostamoprojektin edistämiseksi HUE-hankkeessa tehtiin selvitys energiapuutoimitusten ja 

toimitusvarmuuden edellyttämistä logistiikka- ja terminaaliratkaisuista sekä 

terminaaliliiketoiminnan hallinnointimalleista. 

 

Kartta Merven bioenergiakeskuksesta. Kartassa on esitetty yksi vaihtoehto biojalostamon, 

murskaimen, energiapuun varastokentän ja liikenneyhteyksien toteuttamisesta. 

Terminaaliratkaisuista kuvattiin neljä pääratkaisua: käyttöpaikkaterminaali, lähiterminaali, 

alueelliset terminaalit ja hajautettu puun varastointi. Käyttöpaikkaterminaaliratkaisussa 

energiapuun varastointi ja murskaus keskitetään Merveen biojalostamon viereen, jolloin etuna on 

hyvä toimitusvarmuus ja mahdollisuus energiapuutoimitusten joustavaan vastaanottoon. 

Käyttöpaikkaterminaali edellyttää runsaasti tilaa käyttöpaikalla ja terminaalitoiminnot nostavat 

hieman kustannuksia tienvarsihaketukseen perustuvaan toimitusketjuun verrattuna. 

Lähiterminaaliratkaisussa energiapuun varastointi ja haketus tapahtuu alle 15 kilometrin 

etäisyydellä käyttöpaikasta logistisesti ja toiminnallisesti terminaalitoimintaan sopivilla tonteilla. 

Tällöin säästetään tilaa käyttöpaikalla, mutta varmistetaan haketoimitukset poikkeustilanteissa. 

Alueellisessa terminaaliratkaisussa terminaalit on sijoitettu eri hyväkuntoisten teiden varteen 150 

kilometrin säteellä käyttöpaikasta. Tällöin etuna on metsävarojen läheisyys ja mahdollisuus 

toimittaa haketta samasta terminaalista eri käyttöpaikkoihin. Tienvarsihaketukseen perustuva 

hajautettu puun varastointi on usein edullisin ratkaisu, mutta reagointikyky kysynnän vaihteluihin 

on huono. Bioenergiakeskuksen puun saanti kaikissa olosuhteissa onkin turvattava terminaaleilla. 

Terminaalien hallinnointi on nykyisin pääasiassa metsäyhtiöiden ja hakkeen toimittajien vastuulla 

ja käyttöpaikkaterminaalien hallinnointi hakkeen käyttäjillä. Raportissa kuvataan myös vaihtoehto 

itsenäisten terminaaliyrittäjien toiminnasta metsäyhtiöiden ja energiapuun käyttäjien välillä. 



29 
 

Hevosenlannasta energiaa Orimattilassa 

Antti Rusanen   

Hevosenlanta on perinteisesti kompostoitu pienimuotoisesti ja käytetty maanparannusaineena. 

Suurissa hevoskeskittymissä tämä ei kuitenkaan onnistu, vaan lantahuoltoon on keksittävä muita 

ratkaisuita. Orimattilan hevoskylässä on noin 180 hevosta, jotka tuottavat vuodessa noin 2000 m3 

lantaa. Nykyisin lanta kuljetetaan suurelta osin kompostoitavaksi Sipooseen tai Lahteen. 

Kustannuksia aiheutuu sekä vastaanottavien laitosten porttimaksuista että lannan kuljetuksesta. 

Ratkaisuksi lantahuoltoon esitettiin hevosenlannan energiakäyttöä ja lämmön hyödyntämistä 

hevoskylän ympärillä olevilla Sampolan ja Orivillen teollisuusalueilla. HUE-hankkeessa selvitettiin 

mahdollisuudet hevosenlannan energiakäyttöön. Selvityksessä 

tarkasteltiin mahdollisuuksia hevosenlannan polttoon, kaasutukseen tai 

mädätykseen. 

Hevosenlantaa poltetaan yleisesti Ruotsissa ja Saksassa, ja 

hevosenlannan polttoon löytyy kaupallisia, toimivia laitteita. Kuivikkeista 

kutterinpuru ja turve soveltuvat hyvin polttoon. Hevosenlanta on 

haastava polttoaine, joten lantaa polttavien lämpölaitosten huolto- ja 

korjausväli on huomattavasti tiheämpi kuin esimerkiksi 

hakelämpölaitosten. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei mahdollista 

hevosenlannan polttoa muissa kuin jätteenpolttolaitoksissa. 

Kustannussyistä jätteenpolton edellyttämien lupien hakeminen pienelle 

lämpölaitokselle ei tule kyseeseen. 

Kaasutus on terminen käsittelymenetelmä, jossa hevosenlanta kuumennetaan vajaalla hapella, 

jolloin muodostuu häkää, vetyä ja kevyitä hiilivetyjä. Tämä tuotekaasu poltetaan, jolloin syntyvä 

lämpö voidaan hyödyntää. Uusi jätteenpolttoasetus sallinee kaasutukseen perustuvan 

hevosenlannan energiakäytön, mutta teknologiaa hevosenlannan kaasutukseen ei ole kaupallisesti 

saatavilla. Hevosenlannan kaasutukseen sisältyy sekä teknologisia että lainsäädännöllisiä 

epävarmuuksia. 

Hevosenlannasta voidaan tuottaa biokaasua joko märkä- tai kuivamädätyksellä. Näistä 

märkämädätykseen ei sovellu kutterinpurulanta. Hevosenlannan korkean kuiva-ainepitoisuuden 

vuoksi kuivamädätys sopii paremmin hevosenlannan mädätykseen. Suomessa on muutamia 

laitostoimittajia, jotka valmistavat pienen kokoluokan kuivamädätyslaitteistoja. Kaupallisten 

laitosten toiminnasta on toistaiseksi niukalti kokemuksia. Investointikustannusten vuoksi 

mädätyksellä ei saada laskettua lantahuollon kustannuksia nykyisestä. 

Tällä hetkellä hevosenlannan energiankäyttöön ei ole Suomessa saatavilla kannattavaa kaupallista 

ratkaisua. Teknologian kehitys tai lainsäädännön muutokset voivat kuitenkin muuttaa tilanteen. 

Nykyisin hevosenlannan kompostointi ja hyödynnys maanparannusaineena on varteenotettavin 

lannankäsittelyratkaisu. 
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Aluelämpöjärjestelmän hallintomallit - Hollolan Kukonkankaan alue 

Antti Rusanen   

Hollolan kunta suunnittelee 150 pientalon asuinaluetta Kukonkankaalle laajenevan Kukonkoivun 

yritysalueen naapuriin. Hollolan kunta toivoo, että asuinalueelle voitaisiin toteuttaa paikalliseen 

uusiutuvaan energiaan perustuva aluelämpöratkaisu, koska kiinteistökohtaisten maalämpökaivo-

jen poraaminen ei ole pohjavesialueen vuoksi mahdollista.  HUE-hankkeessa on käyty keskusteluja 

kunnan ja mahdollisten lämpöyrittäjien kanssa aluelämpöratkaisun toteutusvaihtoehdoista. 

 

Hollolan Kukonkankaalle suunnitellun asuinalueen mahdollinen sijoittuminen Kukonkoivun 

yritysalueen viereen (Hollolan kunta). 

Kunnalla ja lämpöyrittäjällä tai energiayhtiöllä voi olla erilaisia rooleja aluelämpöratkaisun 

toteuttamisessa, hallinnoinnissa ja lämmöntuotannossa. Lämpöyrittäjä voi vastata itsenäisesti 

lämpölaitoksen ja kaukolämpöverkoston rakentamisesta ja lämmön myynnistä asiakkaille, jolloin 

kunnalla ei ole suoraa roolia lämpöratkaisussa. Jos lämpöyrittäjä kokee uuden asuinalueen 

kaukolämpöverkoston rakentamisen liian riskipitoisena tai rahoituksen järjestämisen kannalta 

ongelmallisena, voi kunta rakentaa kaukolämpöverkoston. Tällöin lämpöyrittäjä myy lämpöä 

kunnan omistamaan kaukolämpöverkostoon. Kunta voi myös rakentaa sekä lämpölaitoksen että 

kaukolämpöverkoston ja kilpailuttaa lämpöyrittäjän operoimaan lämpölaitosta ja hankkimaan 

polttoaineen. Kunta voi myös toteuttaa oman lämpölaitoksensa operoinnin omana palkkatyönä, 

mutta 1 - 2 MW kokoluokassa palkkatyönä toteutettu operointi tulee todennäköisesti 

lämpöyrittäjältä ostettua palvelua kalliimmaksi. Yhtenä vaihtoehtona on ehdotettu myös lämmön 

käyttäjien hallinnoimaa energianhankintaosuuskuntaa, mutta se olisi hallinnollisesti hankala 

toteuttaa, kun mukaan pitäisi saada kaikki alueen asukkaat. 
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Biokaasua lannasta ja perunankuorista 

Antti Rusanen   

Lammilla, Tuuloksessa ja Hauholla on useita maitotiloja, joiden tuottamaa lietelantaa voitaisiin 

hyödyntää biokaasuntuotannossa. Lisäksi seudulla viljellään runsaasti perunaa, ja 

perunankuorimoilla syntyvästä kuoresta voitaisiin tuottaa biokaasua. HUE-hankkeessa selvitettiin 

karjanlannan ja perunankuoren käyttöön perustuvan biokaasuntuotannon edellytykset Lammin 

seudulla. Alustavat kannattavuuslaskelmat ja selvityksen toteutti Toni Taavitsainen Envitecpolis 

Oy:stä.  

 

Kuvassa omatoimisesti rakennettu maatilan biokaasulaitos Suomussalmella 

Selvityksen perusteella kaikkien seudun karjatilojen lannan ja perunankuorimoilla syntyvän kuoren 

käsittelevä biokaasulaitos tuottaisi vuodessa biokaasua 5 300 MWh vuodessa. Tämä määrä vastaa 

noin 340 henkilöauton vuosittaista polttoaineenkulutusta. Yhden suuren maitotilan 7 500 m3 

vuosittaisesta lantamäärästä voisi tuottaa biokaasua 840 MWh vuodessa, mikä vastaisi noin 70 

henkilöauton vuosikulutusta. 

Tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa biometaaniksi 

liikennekäyttöön. Maitotiloilla biokaasu voitaisiin hyödyntää hyvin sähköntuotannossa ja korvata 

itse tuotetulla sähköllä ostosähköä. Sähköntuotannon ohessa syntyvästä lämmöstä suurta osaa ei 

kuitenkaan voida hyödyntää maitotiloilla. Lämmön hyödyntäminen on vaikeaa myös seudun 

muissa lämmityskohteissa, koska lähes kaikkialla on siirrytty jo hake- tai pellettilämmitykseen. 

Toimivaa hakelämmitystä ei ole mielekästä korvata biokaasulla. Biokaasulaitosinvestointia 

suunniteltaessa keskeistä on löytää tuotetulle kaasulle käyttökohde. Energiahyödyn lisäksi 

biokaasuinvestointi parantaa lannan ravinteiden kierrätystä ja helpottaa lietteen levitystä. 

Tällä hetkellä biokaasulaitosinvestoinnissa on vaikeaa päästä alle seitsemän vuoden takaisin-

maksuaikaan, mutta teknologian kaupallistuminen tai tukipolitiikka voivat muuttaa tilannetta. 
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Olki pien-CHP:n polttoaineena 

Antti Rusanen   

Olki on Suomessa lähes hyödyntämätön biomassavara, jota voitaisiin käyttää maatilojen 

omavaraisessa energiantuotannossa. Myös maatilojen ja pienteollisuuden kiinnostus omaa 

sähköntuotantoa kohtaan on kasvanut. Tanskassa ja Saksassa olkea käytetään yleisesti 

voimalaitospolttoaineena. HUE-hankkeessa teetettiin ÅF Consult Oy:lla selvitys oljen käyttöön 

soveltuvista CHP-teknologioista ja laitevalmistajista polttoaineteholtaan 0,5 - 5 MW kokoluokassa.  

 

Periaatekuva olkea polttavasta kattilasta. Takana näkyy paalinsyöttörata ja repijä, josta olkisilppu 

syötetään kattilaan. 

Oljen polttoteknologiana käytetään maatilakokoluokan lämmitysratkaisuissa usein panospolttoa ja 

lämmön varastointia suureen vesivaraajaan. Kokoluokassa 0,5 - 5 MW panospoltto ei tule enää 

kyseeseen vaan polttoaineen syötön on oltava jatkuvaa. Oljen poltossa käytetään tyypillisesti 

vesijäähdytteistä porrasarinaa. Vesijäähdytys on tarpeen oljen tuhkan sulamisen estämiseksi. 

Suuremmassa kokoluokassa myös leijukerrospoltto tulee kilpailukykyiseksi polttotekniikaksi. 

Polttoaineteholtaan 0,5 - 5 MW laitoksissa sähköntuotantoteknologioina tulevat kyseeseen 

lähinnä höyryprosessit ja ORC-teknologia. Tässä kokoluokassa markkinoilta ei löytynyt yhtään 

höyryturbiinivalmistajaa. ORC-teknologia on kehittynyt viime vuosina ja useita metsähaketta 

käyttäviä ORC-laitoksia on otettu käyttöön etenkin alueilla, joilla biosähköntuotantoa on tuettu. 

Euroopasta löytyy useita lämpölaitosvalmistajia, joilla on toimivia referenssejä olkea polttavista 

lämpölaitoksista. Oljen käytöstä pien-CHP-laitoksissa ei ole juuri kokemuksia. Biomassaa 

käyttävissä pien-CHP-laitoksissa polttoaineena on yleensä hyvälaatuinen metsähake. 
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HUE –hanke pähkinänkuoressa 

Kaisa Halme   

 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeen tavoitteena oli lisätä Kanta- ja Päijät-

Hämeen alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön 

liittyvää liiketoimintaa sekä investointeja. Hankkeen päätavoitteena oli aktiivisesti aikaansaada 

uusiutuvan energian ja erityisesti bioenergian käyttökohteita. Kestävä lähienergia-ajattelu ja 

paikallisesti hyödynnettävä uusiutuva energia tukevat alueen työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa.  

 

Hankkeen kohderyhmiä olivat maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, 

metsänomistajat, yhteisöt ja kunnat. Hanketta toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen alueella; Kanta- 

ja Päijät-Hämeen maakunnissa. 

 

Hanke toteutettiin yhteishankkeena, jossa toimijoina olivat ProAgria Häme ry (1.1.2013 alkaen 

nimi ProAgria Etelä-Suomi ry), Suomen metsäkeskus, Häme-Uusimaa, Hämeen 

ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy (1.1.2013 alkaen nimi Lahden 

Seudun Kehitys, LADEC Oy). 

 

Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Suomi ry ja hankkeen johtajana toimi 

Ari Toivonen, projektipäällikkönä toimi Kaisa Halme ja taloushallinnosta vastasi Toni Kaijalainen. 

 

Hankkeen kesto oli 1.5.2012 – 31.12.2014. 

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 634 000 euroa, joka käytettiin kokonaan.  

 

Hankkeen kotisivut: www.proagria.fi/hue 

 

 

 
 

http://www.proagria.fi/hue

