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Esipuhe
Tässä uusiutuvan energian kuntakatselmusraportissa esitetään Siuntion kunnan nykyinen
energiatase, alueelliset uusiutuvan energian resurssit sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvien
energianlähteiden käyttöä energiantuotannossa. Selvitystyön tuloksena esitetään toimenpide-ehdotukset, joilla voidaan kannattavasti lisätä uusiutuvan energian käyttöä kunnan alueella. Toimenpiteille on laskettu investointikustannukset, takaisinmaksuajat sekä niihin liittyvät hiilidioksidipäästöjen muutos. Siuntion kunnalle ei ole aiemmin tehty uusiutuvan
energian kuntakatselmusta.
Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen ovat rahoittaneet Työ- ja elinkeinoministeriö (60 %)
ja Siuntion kunta (40 %). Työ toteutettiin helmi-toukokuussa 2014. Tarkastelussa käytetty
tarkasteltu referenssivuosi oli 2012.
Kuntakatselmuksen ovat toteuttaneet Aki Pesola (vastuullinen katselmoija, todistusnumero
kk103), Laura Hakala ja Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy:stä.
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Lyhenteet
Seuraavassa esitetään tässä raportissa käytetyt termit ja lyhenteet määritelmineen.

CHP-laitos

Energiantuotantolaitos, joka tuottaa sekä sähköä ja lämpöä; yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

Energialähde

Aine tai ilmiö, josta voidaan saada energiaa joko suoraan, muuntamalla tai siirtämällä

Energiatase

Erittely tiettyyn järjestelmään tulevista ja sieltä lähtevistä energiavirroista

Kaukolämpö / KL

Kaukolämmityksellä tarkoitetaan keskitettyä lämmöntuotantoa ja jakelua. Lämmitysvesi toimitetaan jakeluverkon välityksellä kuluttajalle kiinteistön lämmittämiseen

Lämpökeskus

Energiantuotantolaitos, joka tuottaa yksinomaan lämpöenergiaa

Lämpöyrittäjä

Lämpöyrittäjä vastaa polttoaineen hankinnasta sekä lämpökeskuksen toiminnasta halutussa laajuudessa ja saa korvauksen asiakkaalle
myydyn energiamäärän mukaan

MKA

Maakaasu

POK

Kevyt polttoöljy

POR

Raskas polttoöljy

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö

TMA

Takaisinmaksuaika (investoinnissa)

Tuontisähkö

Tässä: kunnan rajojen ulkopuolella tuotettu sähkö

Uusiutuva energialähde

Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan tässä ohjeessa puu-, peltobiomassa- ja jäteperäisiä polttoaineita, aurinkoenergiaa, tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä sekä lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä

Uusiutumaton energialähde Uusiutumattomilla energialähteillä tarkoitetaan tässä ohjeessa fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili, maakaasu) sekä turvetta (hitaasti uusiutuva polttoaine)
Voimalaitos

Energiantuotantolaitos, joka tuottaa sähköenergiaa
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Yhteenveto
1.1 Katselmuskunta
Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tarkasteluvuosi on 2012. Mikäli kyseisen
vuoden tietoa ei ole ollut saatavilla, on tämä mainittu raportissa erikseen. Siuntion kunnan
maapinta-ala on 241 km² ja asukasluku 6 1701. Siuntiossa on kolme taajamaa; Siuntion kuntakeskus, Siuntion kirkonkylä sekä Störsvik. Lisäksi kunnassa on joukko pienempiä kyläkeskuksia.
Siuntion energiatase on esitelty kuvassa 1. Tärkein lämmitysmuoto vuonna 2012 oli sähkö,
mutta myös kevyt polttoöljy ja puu olivat tärkeässä roolissa. Siuntion kuntakeskuksessa on
alueellinen kaukolämpöverkko, jonka polttoaineena on maakaasu. Kaukolämmön tuotannosta vastaa Adven Oy. Kaukolämpöverkkoa suunnitellaan uudistettavan hakepohjaiseksi.
Kunnan rakennuksista Päivärinteen koulu sekä yksi toimistorakennus tuottavat lämpönsä
omilla kattiloilla, joiden polttoaineena on maakaasu. Pientalot kuluttavat miltei 75 % kunnan
lämmöstä ja asuinrakennukset yhteensä noin 82 %2.
Siuntion sähkö tuotetaan pääosin kunnan rajojen ulkopuolelta. Kunnan alueella on myös
paikallista vesivoiman tuotantoa. Kunnan alueella sijaitsee pienvesivoimala, jonka vuotuinen
tuotanto on noin 350 MWh. Asuminen ja maatalous ovat kuluttavat kunnan sähköstä noin
58 % ja teollisuus noin 40 %. Sähkölämmityksen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta on
noin 48 %.

1
2

Siuntion kunta. Tietoja Siuntiosta. Saatavissa: http://www.siuntio.fi/. Vierailtu 12.2.2014
Luvuissa on mukana myös lämmitykseen käytetty sähkö.
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Kuva 1. Siuntion kunnan energiatase vuonna 2012.

1.2 Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet
Siuntiossa käytetään uusiutuvaa energiaa kiinteistöjen erillislämmityksessä puupolttoaineiden ja maalämmön muodossa. Kunnalla on teknistä potentiaalia tuottaa lämpöä ja sähköä
huomattavasti nykyistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Merkittävin potentiaali on
puupolttoaineiden ja maalämmön lisähyödyntämisessä. Puupolttoaineiden käyttö saattaa
lisääntyä merkittävästi tulevina vuosina, mikäli Adven Oy alkaa tuottaa kaukolämpöä metsähakkeella, kuten alustavasti on suunniteltu.
Taulukossa 1 on esitetty uusiutuvan energian nykykäyttö/-tuotanto sekä lähiajan lisäämismahdollisuudet Siuntiossa. Hyödyksi saatava lämpömäärä on joidenkin energialähteiden
osalta taulukossa esitettyä alhaisempi, sillä arvoissa ei ole huomioitu energiantuotannon
hyötysuhteita (nämä on merkitty taulukkon vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa tunnuksella ”käyttö”). Taulukon oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa on kerrottu oletukset, joihin
lisäämismahdollisuudet perustuvat.
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Taulukko 1. Uusiutuvan energian nykykäyttö tai -tuotanto sekä lähiajan lisäämismahdollisuudet.
Käyttö/tuotanto 2012
[GWh]

Lähiajan
lisäämismahdollisuudet
[GWh]

0,0

7,2

Mi kä l i Adven tuotta i s i ka i ken kunna n a l ueel l a kul utetun
ka ukol ä mmön mets ä ha kkeel l a .

Huomioita

Puupolttoaineet (käyttö)
- kaukolämmön tuotannossa

- erillislämmityksessä

14,6

2,9

Mi kä l i 20 % kunna n a l ueen ki i ntei s tökohtai s i s ta öl jy- ja
ka a s ul ä mmi tys jä rjes tel mi s tä va i hdetaa n kä yttä mä ä n
puupol ttoa i nei ta (ha ke/pel l etti ). Ka tti l oi den hyötys uhtei den
ol etetaa n pys yvä n entis el l ä ä n (80 %).

Peltobiomassat (käyttö)

0,0

0,7

Mi kä l i Adven a l ka i s i tuotta a ka ukol ä mpöä mets ä ha kkeel l a ja
korva i s i ha kkees ta 10 % pel tobi oma s s a l l a .

Biokaasu (käyttö)

0,0

0,0

Ei tal oudel l i s es ti ka nna tta va a ra kentaa bi oka a s ul a i tos ta.

Jätepolttoaineet (käyttö)

0,0

0,0

Ei tal oudel l i s es ti ka nna tta va a ra kentaa oma a
jä tteenpol ttol a i tos ta.

Tuulivoima (tuotanto)

0,0

0,0

Ei teol l i s en kokol uoka n potentia a l i a (perus tuen Uudenma a n
tuul i voi ma s el vi tyks en nykytil a -a na l yys i i n).

0,4

Mi kä l i 10 kunna n omi s tama a n ra kennuks een a s ennetaa n 30
m2:n a uri nkopa neel i jä rjes tel mä ja 10 %:i i n kunna n a l ueen
eri l l i s pi ental oi s ta a s ennetaa n 10 m2:n
a uri nkopa neel i jä rjes tel mä .

Aurinkosähkö (tuotanto)

Aurinkolämpö (tuotanto)
Vesivoima (tuotanto)

0,0

0,0
0,4

0,2
0,0

Lämpöpumput
(pumpuilla tuotettu lämpö)

4,6

3,2

Yhteensä

19,5

14,7

Mi kä l i 10 kunna n omi s tama a n ra kennuks een a s ennetaa n 10
m2:n a uri nkokerä i njä rjes tel mä ja 30 %:i i n kunna n a l ueen öl jyja ka a s ul ä mmi ttei s i s tä eri l l i s pi ental oi s ta a s ennetaa n 5 m2:n
a uri nkokerä i njä rjes tel mä .
Arvi oi tu, että potentia a l i kokona a n kä ytös s ä .
Mi kä l i 10 % kunna n a l ueen ki i ntei s tökohtai s i s ta öl jy- ja
ka a s ul ä mmi tys jä rjes tel mi s tä va i hdetaa n
ma a l ä mpöjä rjes tel mä ä n ja 20 % s ä hköl ä mmi ttei s i s tä
eri l l i s pi ental oi s ta ha nkki i i l ma l ä mpöpumpun
(s ä hköenergi a ns ä ä s tö vuos i tas ol l a 20 % ja l ä mpökerroi n 2,5).

Uusiutuvan energian lähiajan lisäämismahdollisuudet ovat Siuntiossa rajalliset. Suurin potentiaali on puubiomassan käytön lisäämisellä. Kunnan vaikutusmahdollisuudet kuitenkin
kaukolämmön polttoainejakaumaan ovat rajalliset, sillä kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta vastaa Adven Oy. Puupolttoaineiden lähiajan lisäämismahdollisuudet erillislämmityksessä arvioidaan olevan vajaa puolet potentiaalista, joka voitaisiin saavuttaa mikäli kunnan
alueella tuotettu ja kulutettu kaukolämpö tuotettaisiin biomassalla. Siuntion omista metsistä
saatavan puubiomassan tuleva hyödyntäminen riippuu mm. metsänomistajien päätöksistä
tuottaa ja myydä haketta paikallisesti. Peltobiomassaa on mahdollista hyödyntää lähinnä
seospolttoaineena, mikäli alueella tullaan tulevaisuudessa tuottamaan lämpöä hakelämpökeskuksessa.
Lämpöpumppujen lyhyen aikavälin hyödyntämismahdollisuuksia on arvioitu kunnan kiinteistöjen osalta siten, että tarkastelussa otetaan huomioon sekä maalämpöpumput että ilmalämpöpumput. Taulukossa 1 esitetystä potentiaalista noin yksi kolmasosa koostuu maalämmöstä ja loppuosa ilmalämpöpumppujen tuottamasta lämmöstä. Ilmalämpöpumppujen potentiaali on merkittävä, sillä kunnan alueella on suuri määrä sähkölämmitteisiä rakennuksia,
joissa ilmalämpöpumppuinvestoinnit maksavat itsensä tavallisesti nopeasti takaisin.
Mikäli kunnan lämmöntarve pysyisi ennallaan, kaikki kunnan alueen kiinteistökohtaiset
öljy- ja kaasulämmitysjärjestelmät korvattaisiin maalämpöjärjestelmillä sekä kaikkiin sähkö-
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lämmitteisiin erillispientaloihin hankittaisiin ilmalämpöpumput3, muodostuisi lämpöpumpuilla tuotetuksi lämpömääräksi vuositasolla noin 22 GWh. Tämä vastaa noin kolmasosaa
koko kunnan rakennuskannan vuotuisesta lämmönkulutuksesta.
Biokaasun valmistus ja jätepolttoaineiden energiahyödyntäminen kunnan alueella ei näytä
teknistaloudellisesti järkevältä, johtuen pienistä lanta- ja jätemääristä. Pienvesivoiman osalta olemassa oleva potentiaali on jo käytössä. Aurinkoenergian hyödyntämisen lisäämiselle ei
ole teknisiä esteitä, mutta järjestelmäinvestointien takaisinmaksuajat muodostuvat vielä
usein pitkiksi.
Kunnan alueella ei Uudenmaan liiton alustavien arvioiden mukaan sijaitse potentiaalisia
tuulivoima-alueita, joten teollisen kokoluokan tuulivoimaa kunnan alueelle tuskin tullaan
rakentamaan. Pientuulivoiman potentiaalia ei tässä kuntakatselmuksessa ole tarkasteltu,
sillä pientuulivoima ei ole lähtökohtaisesti kustannustehokasta alueilla, jotka ovat valtakunnallisen sähköverkon piirissä.4
Uusiutuvalla energiantuotannolla ja paikallisia energialähteitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi myös kustannussäästöjä sekä tehostaa alueen elinkeinorakennetta.
Katselmuksessa tarkasteltiin toimistorakennus Botåkerin kaasulämmitysjärjestelmän korvaamista maalämmöllä 5 . Päivärinteen koulukiinteistöjen osalta vertailtiin hakelämpöä ja
maalämpöä, joilla voitaisiin korvata kiinteistöissä käytössä olevat kaasukattilat. Ehdotetuilla
toimenpiteillä maakaasun kulutusta voitaisiin vähentää kunnan kiinteisöissä vuosittain noin
62 000 kuutiometrillä. Lisäksi tarkasteltiin Aleksis Kiven koulun lämmitystavan muuttamista kaukolämmöstä pelletti- ja maalämpöön.
Selvityksessä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutus energialähteiden kulutukseen Siuntion
kunnan alueella on esitetty taulukossa 2. Toimenpiteiden jälkeiset energialähteiden kulutukset on kiinteistöjen osalta laskettu kannattavamman investoinnin mukaisesti, eli Päivärinteen koulun osalta hakelämpökeskusinvestoinnille ja Aleksis Kiven koulun osalta pellettikattilalle.
Kohteissa, joissa lämpö tuotetaan kiinteistökohtaisella kaasukattilalla, muodostuu maalämmön ja puupellettien (sekä kaukolämmön) käytön lisäämisen esteeksi taloudellisuus. Maakaasu, jota käytetään kiinteistökohtaisesti lämmöntuotannossa toimistorakennus Botåkerin
ja Päivärinteen koulurakennusten osalta, on puupellettejä halvempi polttoaine. Lisäksi vaikka maalämpöjärjestelmän käytönaikaiset kustannukset ovat alhaisemmat kuin nykyisten
maakaasukattiloiden käyttökustannukset, tekee kallis investointi lämmitystavan vaihtamisesta epäedullista.
Siuntiossa on tällä hetkellä yksi maan kalleimmista kaukolämmön hintatariffeista, joten
kaukolämpöön liittyminen ei ole monessa tapauksessa taloudellisesti perusteltua. Päinvastoin, joissain kaukolämpöön liittyneissä kohteissa lämmitystavan vaihtamista kannattaa tarkastella lähemmin.

Oletuksena sähköenergian säästö vuositasolla 20 % ja pumpun lämpökerroin 2,5.
Arvio perustuu Gaian aiempiin selvityksiin pientuulivoiman kilpailukyvystä.
5 Toimistorakennus Botåker ei ole enää kunnan käytössä.
3

4

7

Siuntion kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Taulukko 2. Energialähteiden kulutus nykytilanteessa (2012) ja kulutusennuste ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen. Lämpöpumppujen kuluttama sähkö sisältyy kokonaissähkönkulutukseen.

Nykytilanne

Öljy ja maakaasu
Muut uusiutumattomat
Yhteensä uusiutumattomat
Puupolttoaineet
Peltobiomassat
Biokaasu
Jätepolttoaineet
Tuulivoima
Aurinkoenergia
Vesivoima
Muut uusiutuvat
Yhteensä uusiutuvat
Yhteensä kaikki
Sähkön tuonti (+) tai vienti (-)

GWh/v
21,9
0,4
22,3
14,6
0
0
0
0
0
0,35
0,0
14,9
37,2
57,9

%
59 %
1%
60 %
39 %
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
40 %
100 %
100 %

Toimenpiteiden jälkeen
CO2-vähenemä,
GWh/v
%
tnCO2/v
20,5
55 %
316
0,4
1%
0
20,9
56 %
316
16,0
43 %
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0,35
1%
0,0
0%
16,3
44 %
37,2
100 %
316
57,9
100 %
0

Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto katselmuksessa ehdotetuista toimenpiteistä. Päivärinteen koulurakennusten kaasulämmityksen osalta on annettu kaksi vaihtoehtoista toimenpidesuositusta (hakelämpökeskus vs. maalämpö). Samaten Aleksis Kiven koulun osalta on
annettu kaksi vaihtoehtoa. Taulukosta ilmenee toimenpiteiden taloudelliset ja ilmastolliset
vaikutukset. Mahdollisia taloudellisia tukia ei ole otettu laskelmissa huomioon. Taulukkoon
on myös merkitty raportin luku, jossa toimenpiteet avataan tarkemmin, sekä sovitut jatkotoimet. Taulukon yhteensä-rivin arvoissa on otettu huomioon Päivärinteen koulurakennusten osalta pelkästään hakelämpökeskus ja Aleksis Kiven koulun osalta pellettilämmitys.
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Taulukko 3. Yhteenveto ehdotetuista toimenpiteistä.

Nro

1
2
3
4
5

Ehdotettu toimenpide

Taloudelliset tiedot

Toimistorakennus Botåker maalämpöön
Päivärinteen koulurakennukset hakelämpöön
Päivärinteen koulurakennukset maalämpöön
Aleksis Kiven koulu pellettilämpöön
Aleksis Kiven koulu maalämpöön
Yhteensä

Säästöt/
Investointi
tulot
€
€/v
44 016
1 645
132 000
13 678
226 800
9 964
120 000
34 744
378 000
52 778
296 016
50 067

Toimenpiteiden vaikutukset
Erittely
Korvattava
Koroton energiaUusiutuvien
CO2Raportin
Sovitut
TMA
lähde
lisäys
vähenemä
luku
jatkotoimet
v
MWh/v
tnCO2/v
T, P, H, E *
26,8
MKA
47
12
5.1.1.
E
9,7
MKA
503
106
5.1.2.
H
22,8
MKA
285
74
5.1.2.
E
3,5
KL
899
198
5.1.3.
H
7,2
KL
510
141
5.1.3.
H
1 449
316

* T = Toteutettu, P = Päätetty toteuttaa tai jatkaa hankkeen selvityksiä, H = Harkitaan toteutusta tai hankkeen jatkoselvityksiä, E = Ei toteuteta
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2 Kohteen perustiedot
2.1 Yleistä
Siuntion kunta sijaitse Uudenmaan maakunnassa noin 50 km Helsingistä länteen. Siuntion
naapurikunnat ovat Inkoo, Kirkkonummi, Lohja ja Vihti. Siuntiossa oli vuoden 2012 lopussa
6 170 asukasta6. Siuntiossa on kolme taajamaa, Siuntion kuntakeskus, Siuntion kirkonkylä
sekä Störsvik. Lisäksi kunnassa on joukko pienempiä kyläkeskuksia. Siuntion kunnan maapinta-alaa on 241 km²7. Siuntion kartta ja sijainti on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Siuntion kunta kartalla.8

2.2 Rakennuskanta ja kaavoitus
Siuntion asukasluku on noussut vuosien 2011 ja 2012 välillä noin 0,4 % ja oli vuoden 2012
lopussa 6 170. Viidessä vuodessa asukasluku on noussut 6,7 %.9
Siuntion rakennuskannan jakautuminen valmistusvuoden ja rakennustyypin mukaan ilman
kesämökkejä ja mm. maatalousrakennuksia on esitetty kuvassa 3. Näillä rajauksilla vuoden
2012 lopussa kunnassa oli noin 2 600 rakennusta, joista noin 2 200 oli asuinrakennuksia.
Suurin osa asuinkerrostaloista sekä rivi- ja ketjutaloista on rakennettua 1960- ja 1990lukujen välisenä aikana, teollisuusrakennuksista puolestaan suurin osa on rakennettu 1970–

Siuntion kunta. Tietoja Siuntiosta. Saatavilla http://www.siuntio.fi/.Vierailtu 12.2.2014
Siuntion kunta. Tietoja Siuntiosta. Saatavilla http://www.siuntio.fi/.Vierailtu 12.2.2014
8 Siuntion kunta. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3.
9 Tilastokeskus 2014. Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980 - 2013
6
7

10

Siuntion kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

2000 lukujen välillä. Pientaloja on rakennettu merkittävästi 1970–2000 lukujen välisenä
aikana, mutta pientalorakentaminen on ollut erityisen vilkasta 2000-luvulla. Vuoden 2000
jälkeen rakentaminen on ollut Siuntiossa vähäistä, painottuen pientalojen rakentamiseen.
Rakennuskanta jakautuu siten, että pientalojen kerrosala oli vuonna 2012 noin 72 %, rivi- ja
ketjutalojen 5 % sekä kerrostalojen noin 3 % Siuntion rakennuskannan kerrosalasta. Teollisuusrakennusten ja muiden rakennusten vastaavat osuudet olivat 4 % ja 16 %. Koko rakennuskannan kerrosala oli noin 463 000 m2. Näissä luvuissa ei ole mukana Siuntion kesämökkikantaa, johon vuonna 2012 kuului noin 800 mökkiä. Kesämökkien keskimääräinen pintaala vuonna 2012 oli 47 m210, joten koko mökkikannan kokonaiskerrosalan voidaan tämän
perusteella arvioida olevan noin 38 000 m2. Näin ollen Siuntion kokonaiskerrosala on noin
500 000 m2, josta kesämökkien osuus on noin 8 %.
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Kuva 3. Siuntion rakennuskanta jaoteltuna rakennustyypin ja rakennusten iän mukaan. Muut
rakennukset sisältää liike-, toimisto-, kokoontumis-, opetus- ja varastorakennukset sekä liikenteen
ja hoitoalan rakennukset. Rakennuskantaan ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset. 11

Kunnan omistaman rakennuskannan jakauma kerrosalan suhteen on esitetty kuvassa 4. Tiedot kunnan rakennuskannasta ovat vuodelta 2013. Asuinrakennusten, toimisto- ja hallintorakennusten sekä teollisuusrakennusten osuudet ovat 1 ja 10 % välillä. Hoitoalan rakennuksien osuus kunnan kiinteistökannasta on noin 12 %. Toimisto- ja hallintorakennukset sisältävät kunnantalon ja kunnantalon moduulin. Opetusrakennusten (koulut ja päiväkodit)
osuus kunnan kiinteistöistä on noin 61 %. Muiden rakennuksissa kerrospinta-alaltaan mer-

Tilastokeskus. Rakennukset ja kesämökit, Kesämökit 2012.
Lähde: Tilastokeskus. Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2012, Taulukot tilastossa: Rakennukset ja kesämökit
10
11
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kittävimmät rakennukset ovat urheiluhalli sekä kirjasto. Koko kunnan kiinteistökannan kerrosala on yhteensä noin 45 000 m2.
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Koulut
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Kuva 4. Siuntion kunnan kiinteistöjen kerrosalojen jakautuminen rakennusten käyttötarkoituksen
mukaan.

Siuntiossa on vireillä kolme yleis- tai osayleiskaavan muutosta. Kaakkois- ja Etelä-Siuntion
yleiskaavan muutoksen tarkoituksena on alueiden käytön tavoitteiden selkiyttäminen yleispiirteisemmällä tasolla. Lappersin osayleiskaavan muutoshanke tähtää Länsi-Siuntion hajaasutuksen keskittämiseen Lappersin kyläalueelle. Rautatien pohjoispuolisen alueen yleiskaavoituksella pyritään kuntakeskuksen ydinalueen kehittämiseen ja alue on tarkoitus kaavoittaa tiiviiksi pientaloalueeksi osana kuntakeskusta.
Siuntiossa on vireillä viisi asemakaavan muutosta; rautatiealueen asemakaavan muutos,
Slussenin asemakaava, Haaga 2 -alueen asemakaava, Störsvikin tulotien asemakaava sekä
Kasabergetin asemakaava. Kasabergetin alueelle suunnitellaan kaavoitettavan lomaasuntotalue, muilla vireillä olevilla kaavoituksilla halutaan muodostaa pääasiassa uusia
asuinalueita. Lisäksi rautatiealueen asemakaavan osalta alueelle halutaan mahdollistaa liiketoimintaa ja Slussenin kaavassa mukana on myös paikallinen venesatama.
Lisäksi Siuntiossa on hiljattain hyväksytty viisi asemakaavaa tai asemakaavan muutosta,
Sjundbyntien asemakaava, Leankujan asemakaava, Långvikin ranta-asemakaava, Järvimaan
ranta-asemakaavan muutos sekä Palonummi 2 -alueen asemakaava. Näillä asemakaavoilla
on kaavoitettu lisää asuin- ja tuotantoalueita.
Uusien alueiden kaavoitus ei lähtökohtaisesti anna aihetta uusien kaukolämpöverkkojen
rakentamiseen. Aiemmista kaavoituksista voidaan kuitenkin mainita Siuntion kuntakeskuksen asemakaavaan (Siuntion sydän) hyväksytty muutos vuonna 2010. Alueelle on kaavoitettu
tiivis ja matala keskustaajama. Uusia asuntoja on tarkoitus tulla noin 450 kappaletta, sekä
pien- että kerrostalorakentamista. Siuntion kuntakeskuksen alueen tiivis kaavoitus mahdollistaisi kaukolämmön jakelun alueella.
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2.3 Elinkeinorakenne
Siuntiossa oli vuoden 2011 lopussa työpaikkoja yhteensä 1 469 ja kunnan työpaikkaomavaraisuus oli noin 49 %. Siuntion asukkaista 26,9 % oli töissä kunnan alueella. Kunnan työttömyysaste vuoden 2011 lopulla oli 4,6 %, mikä on alempi kuin valtakunnallinen keskiarvo
(9,8 %).12 Kunnan alueella sijaitsevien työpaikkojen jakauma on esitetty kuvassa 5. Palvelut
vastaavat yli 70 % osuutta kunnan työpaikoista. Jalostustoimintaan liittyvän teollisuuden
osuus on noin 16 % ja maatalouden ja muun alkutuotannon 7 %.13 Merkittävimpiin yrityksiin
kunnan alueella kuuluvat Rantasipi ja Nordic Label.

Kuva 5. Siuntion kunnassa sijaitsevien työpaikkojen jakautuminen vuoden 2011 lopussa.

Siuntiossa sijaitsee yksi vesivoimala, jonka vuotuinen sähköntuotantomäärä on noin 350
MWh. Vesivoimala on yksityisessä omistuksessa.
Siuntion metsätalousmaan pinta-ala on yhteensä noin 19 800 ha. Yksityisten metsänomistajien hallinnassa tästä on noin 13 800 ha.14 Kokonaispeltopinta-ala kunnassa on noin 6 800
ha.

2.4 Energiatehokkuussopimus ja muu energiatehokkuustoiminta
Siuntio liittyi vuoden 2012 lopussa Kohti hiilineutraalia kuntaa eli HINKU-hankkeseen, jonka tavoitteisiin kuuluvat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttöön
panostaminen. HINKU-kunnat tavoittelevat päästövähennyksiä etuajassa kansallisiin tavoitteisiin nähden: kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta.15

Tilastokeskus 2014. Kuntien avainluvut
Tilastokeskus 2014. Kuntien avainluvut
14 Henna Etula, Metsäkeskus. Henkilökohtainen tiedonanto.
15 Siuntio. Siuntio hiilineutraaliksi kunnaksi. Luettavissa
http://www.siuntio.fi/default.asp?sivu=142&alasivu=1162&kieli=246, vierailtu 1.4.2014.
12
13

13

Siuntion kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntio solmi työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuoden 2013 helmikuussa kuntien energiatehokkuussopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta sekä edistää
uusiutuvan energian käyttöä. Siuntion tavoitteena on 15 prosentin energiansäästö vuoteen
2016 mennessä.16

2.5 Kasvihuonekaasupäästöt
Siuntion kunnan kasvihuonekaasupäästöjä on arvioitu Uudenmaan liiton selvityksessä.
Kunnan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden olivat noin 7,7 tnCO2-ekv vuonna 2012.
Päästöjen jakautuminen ja kehitys vuodesta 1990 on esitetty taulukossa 4. Kasvihuonekaasupäästöt jakautuivat siten, että rakennusten lämmityksen osuus (ml. kaukolämpö, öljylämmitys ja sähkölämmitys) oli noin 37 %, liikenteen osuus noin 33 % ja maatalouden osuus
noin 13 %. Muiden, mukaan lukien kulutussähkö, teollisuus ja työkoneet sekä jätehuolto,
osuus oli noin 17 %. Henkilöautojen osuus päästöistä oli 63 % ja muun tieliikenteen 37 %17.

Taulukko 4. Siuntion kunnan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuosina 1990, 2006 ja
2012 [tCO2-ekv.] .18

Siuntio. Siuntio hiilineutraaliksi kunnaksi. Luettavissa
http://www.siuntio.fi/default.asp?sivu=142&alasivu=1162&kieli=246, vierailtu 1.4.2014.
17 Arvio Helsingin seutukunnalle poislukien pääkaupunkiseudun, eli sisältää Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan,
Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Siuntion, Tuusulan ja Vihdin.
18 Uudenmaan liitto 2014. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990-2012. Uudenmaan liiton julkaisuja C 71 –
2014.
16

14

Siuntion kunta - Uusiutuvan energian kuntakatselmus

3 Energiantuotannon ja -käytön
nykytila
3.1 Lähtötiedot
Lähtötiedot on kerätty pääosin julkisista lähteistä, kunnan aiemmin tekemistä selvityksistä
sekä tietopyyntöinä kunnan nimeämiltä yhteyshenkilöiltä. Kunnan rakennuskannan kerrosalat sekä ikä- ja lämmitystapajakaumat rakennustyypeittäin on selvitetty Tilastokeskukselta.19 Rakennuskannan kerrosneliöihin suhteutettu lämmönkulutus on arvioitu rakennusten
ikä- ja tyyppijakauman perusteella20.
Kunnan kokonaissähkönkulutus on saatu Energiateollisuus ry:n sähkötilastoista21. Polttoaineiden22 ja sähköntuotannon23 ominaispäästökertoimien lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen energiatilastoja sekä Motivan ohjeistusta. Kaukolämmön ominaispäästökertoimet on
laskettu käyttäen Motivan ohjeistamia polttoaineiden ominaispäästökertoimia ja kunnan
alueella tuotetun kaukolämmön polttoainejakaumaa. Käytetyt ominaispäästökertoimet on
esitetty taulukossa 5. Öljy-, hake- ja muiden lämpökattiloiden hyötysuhteena on laskennassa
käytetty arvoa 80 %. Sähkön osalta huomioidaan jakelussa tapahtuvat häviöt, jotka ovat noin
2 %.24
Taulukko 5. Laskennassa käytetyt ominaispäästökertoimet. Huom! Sähkön päästökerroin vuonna
2012 on huomattavasti alhaisempi kuin pidemmän aikavälin keskiarvo (esim. vuosien 2008–2012
liukuva keskiarvo on 223 gCO2/kWh).

Ominaispäästökertoimet
Sähkö (2012)
Kaukolämpö (2012)
Maakaasu

gCO2/kWh
166
259
198

Lähde: Tilastokeskus (2014) Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12.2012,
Taulukot tilastossa: Rakennukset ja kesämökit
20 Ks. esim. Heljo J., Nippala E., Nuuttila H. Rakennusten energiankulutus ja CO2-ekv päästöt Suomessa, 2005 ja
Nieminen J. Eko- ja energiatehokkuus alueiden ja rakennusten uudistamisessa (esitys 19.1.2010).
21 Energiateollisuus ry. Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan 2012. www.energia.fi.
22 Motiva. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian
hinnat. Biopohjaiset polttoaineet luokitellaan selvityksessä päästöttömiksi.
23 Sähkön päästökertoimena on käytetty Tilastokeskuksen ilmoittamaa kansallista vuoden keskiarvoista kerrointa,
joka on laskettu hyödynjakomenetelmällä. Myös lämmityssähkölle on käytetty samaa keskiarvokerrointa, vaikka
sähköntuotannon päästöt ovat lähtökohtaisesti lämmityskaudella keskiarvoa korkeammat, kun erillistuotannon
osuus sähköntuotannossa kasvaa. Mikäli lämmityssähkön päästökertoimena käytettäisiin esimerkiksi hiililauhdetuotannon kerrointa, olisivat lämmityksen aiheuttamat päästöt katselmuksessa esitettyä suuremmat.
24 Energiateollisuus ry 2014. Sähkön käyttö ja verkostohäviöt. Saatavilla: http://www.energia.fi/tilastot-jajulkaisut/sahkotilastot/sahkonkulutus/sahkon-kaytto-ja-verkostohaviot.
19
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3.2 Sähköntuotanto ja -kulutus
3.2.1 SÄHKÖN TUOTANTO
Siuntiossa sijaitsee yksi vesivoimala, jonka vuotuinen sähköntuotanto on noin 350 MWh.
Vesivoimala on yksityisessä omistuksessa.
3.2.2 SÄHKÖNKULUTUS
Sähkönkulutus Siuntiossa vuonna 2012 oli noin 57 GWh. Tästä teollisuuden osuus oli 13
GWh, palveluiden ja rakentamisen 4 GWh ja asumisen ja maatalouden 42 GWh. Suurin osa
asumiseen ja maatalouteen liittyvästä sähkönkulutuksesta käytetään lämmitykseen. Tässä
luvussa esitellään tarkemmin sähkölämmönkulutuksen arviot kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen osalta.
Kiinteistöjen lämmityssähkön kulutus
Sähkön kulutuksesta kiinteistöjen lämmityssähkön osuuden on laskettu olevan vuonna 2012
noin 27,1 GWh.25 Laskelmat on tehty Tilastokeskuksen Rakennukset ja kesämökit -tilastojen
perusteella. Kulutuksesta asuinrakennusten eli pientalojen, rivi- ja ketjutalojen sekä kerrostalojen osuus on noin 77 %, kesämökkien 7 % ja teollisuuden ja muiden kiinteistöjen 14 %.
Lämmityssähkön kulutuksen jakautuminen osa-alueittain on esitetty kuvassa 6. Vuosi 2012
vastasi olosuhteiltaan hyvin pitkälti vuosien 1981–2000 vertailukautta (keskimääräistä
lämmitystarvetta).26

Kuva 6. Siuntion lämmityssähkön jakauma rakennustyypeittäin vuonna 2012 [GWh].

Pientalojen sekä rivi- ja ketjutalojen jakaumaa on korjattu siten, että Tilastokeskuksen ilmoittamasta lämmityssähkön osuudesta on siirretty osa puulämmitykselle. Korjaus perustuu siihen, että Tilastokeskus tilastoi pelkästään kohteiden ensisijaiset lämmitysmuodot ja esim. Sähkölämmitteisiksi rekisteröidyissä pien-, rivi- ja ketjutaloissa on usein rinnakkaislämmitysmuotona puulämmitys. Puulämmityksen osuuden lämmöntuotannosta on
oletettu olevan sähkölämmitteisissä erillisissä pientaloissa 20 % ja rivi- ja ketjutaloissa 10 %.
26 Ilmatieteenlaitos. Lämmitystarveluku eli astepäiväluku vuodelle 2012 ja vertailukaudelle 1981-2010. Saatavilla:
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
25
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3.2.3 SÄHKÖENERGIATASE
Siuntiossa on yksi pienvesivoimala, joka sijaitsee Sjundbyn linnan vieressä. Vesivoimala
tuottaa sähköä noin 350 MWh vuosittain. Tämä vastaa noin 0,6 % kunnan alueella kulutetusta sähköstä, loppuosa sähkönkulutuksesta katetaan alueen ulkopuolisella sähköntuotannolla. Kokonaissähkönkulutus kunnassa vuonna 2012 oli 57 GWh, josta kunnan rakennusten
osuus oli noin 4 % (2,3 GWh). Noin kolme neljäsosaa sähköstä kuluu asumiseen ja maatalouden tarpeisiin. Sähkön jakelu- ja siirtohäviöiden osalta otetaan huomioon ainoastaan
kunnan alueella tapahtuvat jakeluhäviöt, joiden on arvioitu Energiateollisuus ry:n laskeman
keskiarvon mukaisesti olevan noin 2 %. Alueelle myydyn ja alueella kulutetun sähkön erotus
(häviö) vuonna 2012 oli laskentatulosten perusteella 1,2 GWh.
Siuntion kunnan sähköenergiatase on esitetty kuvassa 7. Taseessa esitetyt CO2-päästöt
(9 630 tnCO2) on laskettu tuotantoperusteisesti siten, että sähkön tuotantomäärästä (kulutus
+ jakeluhäviöt) on vähennetty kunnan alueella toteutettu päästötön vesivoiman tuotanto ja
saatu erotus on kerrottu valtakunnallisella sähkön päästökertoimella27. Päästöissä ja häviöissä on otettu huomioon kaikki kunnan alueella kulutettu sähkö - myös lämmityssähkö.

Kuva 7. Siuntion kunnan sähköenergiatase vuonna 2012.

Kunnan alueen sähkönkulutuksen jakauma on esitetty kuvassa 8. Noin 48 % kulutuksesta on
lämmityssähköä, josta suurin osa kuluu asumisen lämmityssähkönä. Muut merkittävät kulutusluokat ovat asumisen ja maatalouden muu sähkön kulutus (31 %), teollisuuden sähkön
kulutus (21 %) ja palveluiden ja rakentamisen sähkön kulutus (1 %).

Vuoden 2012 sähkön päästökerroin on huomattavasti alhaisempi kuin pidemmän aikavälin (2008–2012) keskiarvo. Mikäli päästölaskenta tehdään keskiarvoisella päästökertoimella (223 gCO2/kWh), olisivat CO2-päästöt
noin 12 900 tnCO2.
27
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Kuva 8. Siuntion sähkönkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmien mukaan vuonna 2012 [GWh].

3.3 Lämmön tuotanto
3.3.1 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO
Siuntiossa on yksi kaukolämpöverkko, joka sijaitsee Siuntion kuntakeskuksen alueella. Siuntion kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta vastaa Adven Oy. Kaukolämpöverkkoon on liitetty kuntakeskuksen alueen kunnan kiinteistöjä sekä muutamia kerrostaloja.
Kaukolämpö tuotetaan tällä hetkellä kahdella kattilalla, joiden tehot ovat 3 MW ja 1 MW.
Kattiloiden polttoaineena on maakaasu. Verkon siirtohäviöt ovat luokkaa 10–15 % (vuonna
2012 noin 14 %)28. Adven Oy:lla on suunnitelmana siirtyä hakelämmön tuotantoon. Biolämpölaitoshankkeen suunnittelu alkaa kesällä 2014 ja rakennuslupaa on haettu hakekattilalle,
jonka teho on 2,5 MW. Maakaasukattilat toimivat jatkossa vara-ja huippuvoimana. Adven
Oy:lla on myös valmius laajentaa tuotantoaan Siuntion alueella, mikäli kuntakeskuksen alueelle rakennetaan uusia kerrostaloja ja asuinkiinteistöjä Siuntion kuntakeskuksen uuden
asemakaavoituksen mukaisesti. Siuntion kuntakeskuksen kaukolämpöverkko on esitetty
kuvassa 9.

28

Energiateollisuus ry. Kaukolämpötilasto 2012.
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Kuva 9. Siuntion kuntakeskuksessa sijaitseva Adven Oy:n kaukolämpöverkko.29

3.3.2 TEOLLISUUDEN JA PALVELUJEN ERILLISLÄMMÖNTUOTANTO
Rantasipi Siuntion kylpylä tuottaa tarvitsemansa lämmön omilla lämpökattiloilla. Lämpökattiloilla katetaan sekä kylpylän että kiinteistössä toimivien palvelujen kuten Avire Oy:n
lämmöntarve. Lämpökattiloita on kolme, ja niiden tehot ovat 2,2 MW, 1,5 MW ja 1 MW.
Polttoaineena käytetään maakaasua, jonka toimittaa Gasum Oy. Vuonna 2013 maakaasun
kulutus oli 440 000 m3.
Kunnan alueella toimivista yrityksistä Nordic Label käyttää teollisuusprosessiensa ylijäämälämpöä kiinteistöjen lämmitykseen.
3.3.3 LÄMPÖYRITTÄJYYSKOHTEET
Siuntion kunnassa ei ole varsinaisia lämpöyrittäjyyskohteita. Siuntion kaukolämmön tuotannosta vastaa Adven Oy (ks. luku 3.3.1).
3.3.4 LÄMPÖENERGIATASE
Siuntion lämpöenergiatase on esitetty kuvassa 10. Kokonaislämmönkulutus Siuntiossa oli
vuonna 2012 arviolta 61,1 GWh, josta kunnan rakennusten osuus oli noin 5 %. Lämmöntuo-

29

Adven Oy, Kaukolämpöverkot ja hinnat. Luettavissa http://www.adven.fi/pages/view/hinnasto-siuntio
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tantoon käytetystä primäärienergiasta30 noin 8,2 GWh kului tuotannossa ja jakeluverkossa
tapahtuviin häviöihin. Kaukolämpöä Siuntion rakennuskannassa käytettiin vuonna 2012
noin 5,5 GWh, jolloin kaukolämmön osuus kulutetusta lämmöstä oli noin 9 %. Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa syntyvät häviöt olivat noin 1,7 GWh.
Päästöjä lämmöntuotannosta syntyi yhteensä noin 10 350 tnCO2. Lämmön tuotanto jakautuu kaukolämpöön, polttoöljyyn, lämmityssähköön, puupolttoaineisiin31 ja muihin lämmönlähteisiin. Muiden lämmitysmuotojen, joihin kuuluu mm. maalämpö ja hiili, osuus oli noin
5,1 GWh. On huomattava, että lämmityssähkö32 sisältyy tarkastelussa sekä sähkö- että lämpöenergiataseeseen; päällekkäisyys on poistettu kokonaisenergiataseesta.

Kuva 10. Siuntion kunnan lämpöenergiatase vuonna 2012.

30 Primäärienergialla

tarkoitetaan tässä lämmöntuotannon polttoaineita sekä sähköenergiaa. Sähköenergian
osalta ei ole arvioitu sähkön tuottamiseen tarvittavien polttoaineiden (primäärienergian) määrää.
31 Tilastokeskus tilastoi puupolttoaineet ja turpeen yhdessä. Tässä on oletettu, että turvetta ei käytetä erillistuotannossa polttoaineena.
32 Vuoden 2012 sähkön päästökerroin on huomattavasti alhaisempi kuin pidemmän aikavälin (2008–2012) keskiarvo. Mikäli päästölaskenta tehdään keskiarvoisella sähkön päästökertoimella (223 gCO2/kWh), olisivat lämmöntuotannon CO2-päästöt noin 12 000 tnCO2.
20
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3.4 Kiinteistöjen lämmitys
Lämmitystarve vuonna 2012 Siuntiossa vastaa melko hyvin keskiarvoista lämmitystarvetta.
Vuosien 1981–2010 keskiarvoon verrattuna lämmönkulutus alueella oli kyseisenä vuonna
noin 1 % alhaisempi.33
3.4.1 RAKENNUSKANTA
Siuntion rakennuskannan lämmönkulutus vuonna 2012 oli 61 GWh. Lämmönkulutuksen
jakauma rakennustyypeittäin on esitetty kuvassa 11. Pientalojen osuus lämmönkulutuksesta
on noin 72 % ja asuintalojen yhteensä noin 79 %. Teollisuuden ja muiden rakennusten yhteenlaskettu osuus oli noin 17 % ja kesämökkien noin 4 %.

Kuva 11. Lämmitysenergian kulutuksen jakautuminen rakennustyypeittäin Siuntiossa vuonna
2012 [GWh].

Taulukossa 6 on esitetty lämmitystapajakauma rakennustyypeittäin. Arvion perusteella kaukolämpö on erityisen yleinen lämmitystapa asuinkerrostaloissa ja yleinen lämmitysvaihtoehto myös rivi- ja ketjutaloissa sekä muissa rakennuksissa. Sähkö on puolestaan tärkein lämmitystapa erillisissä pientaloissa, teollisuusrakennuksissa sekä kesämökeillä. Öljyllä ja kaasulla lämmitetään erityisesti rivi- ja ketjutaloja mutta myös teollisuusrakennuksia. Pientaloissa tärkeä lämmitystatapa on myös puu, jota käytetään lämmitykseen jonkin verran myös
kesämökeillä.

Ilmatieteenlaitos 2014. Lämmitystarveluku eli astepäiväluku. Saatavilla:
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
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Taulukko 6. Arvioitu lämmitystapojen jakautuminen rakennustyypeittäin Siuntiossa vuonna 2012.
Erilliset
pientalot

Rivi- ja
ketjutalot

Asuinkerrostalot

Teollisuusrakennukset

Kesämökit

Muut
rakennukset

Kauko- tai aluelämpö

1%

36 %

81 %

0%

0%

33 %

Öljy, kaasu

18 %

39 %

16 %

32 %

7%

20 %

Sähkö

47 %

21 %

3%

64 %

77 %

33 %

Puu, turve

25 %

4%

0%

4%

17 %

2%

Muut

9%

0%

0%

1%

0%

12 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Lämmön kulutus (GWh)

Yhteensä

3.4.2 KUNNAN KIINTEISTÖT
Siuntion kunnan omistamissa kiinteistöissä yleisin lämmitysmuoto on tällä kaukolämpö,
jonka lisäksi kunnalla on joitakin sähkölämmitteisiä kiinteistöjä sekä koulurakennuksessa ja
toimistokiinteistöissä olevat erilliset maakaasua polttoaineenaan käyttävät lämpökattilat.
Kiinteistöjen kokonaislämmönkulutus oli 2 983 MWh vuonna 2012. Tarkempi jaottelu rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Siuntion kunnan omistamien kiinteistöjen jakauma kiinteistötyypeittäin ja lämpöenergiankulutustiedot vuodelta 2012. Lämmityssähkön kulutuksesta ei ole tarkkoja tietoja, joten
kulutus on arvioitu olevan kaksi kolmasosaa sähköllä lämpiävien kiinteistöjen sähkönkulutuksesta.34
Mitattu suure /
Yksikkö

Ala
m2

Tilavuus
m3

Sähkö
MWh

Asuinrakennukset

151

528

0

36

0

2 703

8 645

0

412

0

Toimisto- ja hallintorakennukset1 739

6 316

25

194

63

Koulut

11 291

45 485

0

1 208

382

Päiväkodit

2 580

9 356

134

168

0

Muut rakennukset

3 456

18 558

134

176

0

Hoitoalan rakennukset

Teollisuusrakennukset
Yhteensä

Kaukolämpö Maakaasu
MWh
MWh

546

1 400

52

0

0

22 466

90 288

344

2 194

445

Siuntion kunnan kiinteistöjen maakaasukattilat sijaitsevat Päivärinteen koulussa sekä yhdessä toimistorakennuksessa. Päivärinteen koulussa on kolme maakaasukattilaa, joista kaksi
on teholtaan 290 kW ja yksi 30 kW. Toimistorakennus Botåkerin yksi lämpökattila on teholtaan 40 kW.

3.5 Kokonaisenergiatase
Sähkö- ja lämpöenergiataseiden pohjalta laadittu Siuntion kunnan kokonaisenergiatase
on esitetty kuvassa 12. Siuntiossa käytetyn sähkön ja lämmön tuottamiseen kulunut primäärienergiamäärä35 vuonna 2012 oli 99,4 GWh, josta noin 8,4 GWh kuluu lämmön tuo-

Vuokratilojen osalta lämmitysenergiakulutusta ei ole saatavilla. Nämä kiinteistöt ovat koulu-, päiväkoti- sekä
liiketilakäytössä. Niiden yhteenlaskettu kerrosala on 939 m2 ja tilavuus 3276 m3 eli ne edustavat noin 4 % kunnan
kiinteistöistä.
35 Primäärienergialla tarkoitetaan tässä lämmöntuotannon polttoaineita sekä sähköenergiaa. Sähköenergian
osalta ei ole arvioitu sähkön tuottamiseen tarvittavien polttoaineiden (primäärienergian) määrää.
34
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tannossa sekä kunnan alueen sähkö- ja lämpöverkoissa tapahtuviin häviöihin. Kunnan
alueella tarvittavan energian tuotannosta syntyi päästöjä yhteensä noin 15 400 tnCO2.36
Lämmityssähkön tuotannossa tapahtuvat päästöt ja häviöt on allokoitu tässä kokonaisuudessaan lämmölle. Lämmön (ml. lämmityssähkö) osuus Siuntion kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 2012 oli noin 67 %. Sähkölämmityksellä katettiin Siuntion kokonaislämmöntarpeesta noin 44 %, kun lämpöpumppujen kuluttamaa sähköä ei oteta huomioon.

CO2-päästöt
• Sähkö 5 010 tnCO2
• Lämpö 10 350 tnCO2

Maakaasu 7,2 GWh

Häviöt
• Sähkö 0,3 GWh
• Lämpö 8,2 GWh

Kaukolämpö 6,4 GWh

Kevyt polttoöljy 14,6 GWh

Lämmityssähkö (tuonti) 27,7 GWh

Lämmön kulutus 61,1 GWh
(sis. lämmityssähkön)
• Kaukolämpö 9 %
• Sähkö 44 %
•Öljy 19 %
•Puu/turve 19 %
•Muu erillislämmitys 8 %

Puupolttoaineet 14,6 GWh
Muu 5,1 GWh
Sähkön kulutus 29,9 GWh
(ei sis. lämmityssähköä)
Muu sähkö (tuonti) 30,1 GWh

Vesivoima (paikallinen) 0,35 GWh

• Teollisuus n. 40 %
• Asuminen ja maatalous n. 58 %
• Palvelut ja rakentaminen n. 2 %

Kuva 12. Siuntio kunnan kokonaisenergiatase vuonna 2012.

4 Uusiutuvat energialähteet
4.1 Puupolttoaineet
Metsäkeskuksen tietojen mukaan Siuntion metsätalousmaan pinta-ala on 19 800 ha, josta
yksityisten metsänomistajien omistama osuus on 13 800 ha (noin 70 %).37 Puuta käytetään
tällä hetkellä pelkästään kiinteistöjen erillislämmityksessä. Siuntion kaukolämmön toimi-

Vuoden 2012 sähkön päästökerroin on huomattavasti alhaisempi kuin pidemmän aikavälin (2008–2012) keskiarvo. Mikäli päästölaskenta tehdään keskiarvoisella päästökertoimella (223 gCO2/kWh), olisivat CO2-päästöt
noin 18 700 tnCO2.
37 Henna Etula, Metsäkeskus. Henkilökohtainen tiedonanto.
36
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tuksesta vastaava Adven Oy on kuitenkin suunnitellut hakelämpökeskusinvestointia, jolloin
tulevaisuudessa puupolttoaineita saatetaan käyttää myös kaukolämmön tuotannossa. Siuntiossa käytettiin vuonna 2012 lähtötietojen ja -oletusten mukaan puupolttoaineita (hake,
pelletit, pilke) noin 14,5 GWh38.
Metsäkeskuksen toteuttamassa bioenergiahankkeessa on arvioitu Siuntion kestävää energiapuupotentiaalia (ks. taulukko 8). Arviossa otettiin huomioon kannot ja juurakot sekä hakkuutähteet, mutta ei ainespuuta. Potentiaalissa ei oteta kantaa puuaineksen korjuun ja käytön teknistaloudellisuuteen, vaan määrät ovat suuntaa antavia arvioita kestävän tason mukaisesta metsäenergiapotentiaalista kunnan alueella.
Taulukko 8. Siuntion kestävä energiapuupotentiaali.39 Esitetty energiamäärä viittaa polttoaineen
saapumistilaan.

Hakkuutähde
Kannot ja juurakot
Yhteensä

Kestävä taso
kiinto-m³/v
GWh/v
3 631
7
5 716
11
9 347
19

Metsäkeskuksen mukaan kestävän tason mukainen metsäenergiapotentiaali Siuntiossa noin
19 GWh/v, joka on suurempi kuin kunnan alueella arvioidaan puuta vuodessa poltettavan
(2012: 14,6 GWh). Potentiaali on suurin piirtein samansuuruinen kuin esimerkiksi Lapinjärvellä, jossa kunnan metsistä kerätään haketta lämpökeskukselle, jolla tuotetaan lämpöä keskusta-alueen kaukolämpöverkkoon. Mikäli Adven tuottaisi kaiken Siuntion nykyisin tarvitseman kaukolämmön hakkeella, tarkoittaisi tämä arviolta 7-7,5 GWh:n lisäystä kunnan alueella käytettyihin puupolttoaineisiin.
Hyödyntämällä tehokkaasti kunnan sisäistä metsäenergiapotentiaalia niin erillislämmityksessä kuin mahdollisessa hakepohjaisessa kaukolämmön tuotannossa tulevaisuudessa, voidaan riippuvuutta polttoaineiden tuonnista vähentää. Samalla myös polttoainelogistiikassa
syntyvät päästöt pienenevät. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osa Siuntion metsäenergiapotentiaalista on nykyisin hyödynnetty, on erittäin hankala selvittää, eikä yksityisten metsänomistajien puukauppaa ole voitu tämän selvityksen puitteissa jäljittää. Käytännössä ainakin
osa kunnan alueella käytetyistä puupolttoaineista tulee kunnan rajojen ulkopuolelta.
Puupolttoaine käsittää hakkeen lisäksi myös pilkkeen ja pelletit. Pilkelämmityksellä viitataan
usein tulisijoihin. Pilkelämmitys vaatii lämmitysratkaisuna enemmän ylläpitoa ja huoltoa
kuin esimerkiksi pellettilämmitys, jossa pellettien syöttö kattilaan on nykyään lähes poikkeuksetta automatisoitu. Pellettilämmitys on huoltovarmempi ratkaisu, ja soveltuu hyvin
useisiin rakennustyyppeihin korvaamaan öljyä lämmityksessä. Siirtyminen puupohjaiseen
lämmitykseen etenkin öljylämmityksestä on taloudellisesti kannattava ratkaisu, sillä puupolttoaineiden hinta on tavallisesti selvästi öljyä edullisempi. Siirtyminen on erityisen kannattavaa silloin, kun öljylämmitysjärjestelmä vaatisi joka tapauksessa kunnostusta ja uusimista.

38
39

Myös turpeen kulutus sisältyy tähän lukuun, mutta sen osuuden voidaan olettaa olevan hyvin pieni.
Henna Etula, Metsäkeskus. Henkilökohtainen tiedonanto.
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Polttoaineen vaihto öljystä biomassaan edellyttää investointia uuteen kattilaan. Lämmönjakojärjestelmään ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä muutoksia. Hakkeen, pellettien ja pilkkeen
energiatiheys on polttoöljyä alhaisempi, joten polttoaineen varastointitilan tarve kuitenkin
kasvaa. Siuntiossa on noin 360 öljylämmitteistä erillispientaloa40. Jos näistä puolet siirtyisi
puupohjaiseen lämmitykseen, vähenisi öljyn käyttö arviolta 5 GWh:n verran, joka vastaa
noin 500 000 öljylitraa ja samalla noin kolmasosaa koko kunnan alueella kulutetusta öljystä.
Puuraaka-aineesta (usein pilke tai hake) voidaan tuottaa kaasuttamalla myös sähköä. Myös
peltobiomassat, joita käsitellään luvussa 4.2, soveltuvat kaasutettaviksi. Biomassan kaasutus
perustuu pyrolyysiprosessiin, jossa raaka-aineesta erotetaan kaasuuntuvia ainesosia korkeassa lämpötilassa ja hapen saantia rajoittaen. Syntyvä kaasu voidaan hyödyntää esimerkiksi
polttomoottorissa ja teknologia soveltuu hyvin pienimuotoiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Tällaisia konttiin rakennettuja pien-CHP-ratkaisuja on jo käytössä mm. Kempeleen ekokorttelissa ja Somerolla sijaitsevalla maatilalla. Biomassasta tuotetulle sähkölle
maksetaan takuuhintaa laissa (1396/2010)41 esitetyin reunaehdoin.

4.2 Peltobiomassat
Energiankäyttöön viljellyistä heinäkasveista ruokohelpi on osoittautunut satoisimmaksi.
Hehtaarista ruokohelpeä saadaan energiaa noin 15–25 MWh. Ruokohelpi sopii puun kanssa
käytettäväksi seospolttoaineeksi. Puun kanssa sopivana suurimpana ruokohelpin energiaosuutena seoksessa pidetään noin 10 %.42 Viljelyskelpoiselle alueelle ei pääsääntöisesti ole
Suomessa taloudellisesti kannattava istuttaa vain energiakäyttöön tarkoitettuja kasveja, mutta näitä voidaan viljellä myös elintarviketuotannosta poistetuilla pelloilla ja suojavyöhykenurmilla.
Myös viljanviljelyssä sivutuotteena syntyvää olkea voidaan hyödyntää energiantuotannossa.
Oljen käyttöä rajoittavat kuitenkin sen polttotekniset ongelmat, kuten savukaasujen korroosiovaikutukset sekä tuhkan määrän ja alhaisen sulamispisteen aiheuttamat ongelmat. Puun
kanssa poltettaessa oljen osuus polttoaineseoksessa jää ruokohelpeä alhaisemmaksi.
Siuntiossa maatalousmaata on yhteensä noin 6 800 hehtaaria43. Pellon käyttö44 ja peltobiomassan teoreettinen energiahyödyntämispotentiaali on esitetty taulukossa 9. Energiapotentiaalilaskennassa on oletettu, että kesannot hyödynnetään ruokohelpin viljelyssä ja viljakasvien viljelystä syntyvästä oljesta 70 % voidaan hyödyntää energiantuotannossa.

Tilastokeskus - Tilastot - Asuminen - Rakennukset ja kesämökit - Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja
lämmitysaineen mukaan 31.12.2012.
41 Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta.
42 VAPO. 2011. Ruokohelpi polttoaineena.
43 Karri Varpio, Maaseutuasiamies. Henkilökohtainen tiedonanto.
44 Karri Varpio, Maaseutuasiamies. Henkilökohtainen tiedonanto.
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Taulukko 9. Siuntion pellon käyttö, energiantuotantoon soveltuvan peltobiomassan saannot sekä
energianhyödyntämispotentiaali.

Pellon käyttö
Yksivuotiset
peltoviljelykasvit
Viherlannoitus-, luonnonhoitopelto-, kesanto- ym.
nurmet

Energian lähde

Viljelyala (ha)

Saanto* (t)

Energiaa** (MWh)

olki

4 578

6 409

30 444

ruokohelpi

1 233

5 549

26 452

Satonurmet ja muu

-

981

-

-

6 792

11 958

56 896

Maatalousmaa yhteensä

* Saanto ilmoitettu kuiva-ainemääränä. Ruokohelpin keskimääräinen kuiva-ainesato on 4-5 t/ha45 ja oljen noin 2 t/ha46.
** Ruokohelpin lämpöarvona on käytetty arvoa 4,1 kWh/kg (kosteus 14 %) ja oljen 3,8 kWh/kg (kosteus 20 %) 47. Oljesta
70 % on oletettu hyödynnettäväksi energiantuotannossa, 30 % menee eläinten kuivikkeeksi.

Peltobiomassoja voidaan hyödyntää energiantuotannossa joko kiinteänä polttoaineena tai
niistä voidaan tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita tai biokaasua. Perinteisin hyödyntämistapa on käyttää silputtua peltobiomassaa energiantuotantolaitoksissa puun rinnalla.
Mikäli Siuntiossa käytetty kaukolämpö tuotettaisiin metsähakkeella, voitaisiin hakkeen seassa käyttää vuosittain arviolta 700–750 MWh peltobiomassaa (10 % energiaosuus). Kyseinen
energiamäärä saataisiin 30–35 hehtaarin ruokohelpiviljelystä. Maksimipotentiaali on kuitenkin selvästi suurempi. Teoriassa ruokohelpillä voitaisiin tuottaa Siuntiossa noin 26 GWh
ja viljakasvien sivutuotteena syntyneellä oljella noin 30 GWh energiaa vuosittain. Kun huomioidaan lämmöntuotannossa tapahtuvat häviöt, on peltobiomassojen yhteenlaskettu teoreettinen lämmöntuotantopotentiaali Siuntiossa arviolta noin 45 GWh.

4.3 Jätepolttoaineet
4.3.1 BIOKAASUN VALMISTUS LANNASTA
Biokaasu on kaasuseos, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa (mädätys). Biokaasua voidaan tuottaa lannasta, biojätteistä sekä jätevesistä jätevedenpuhdistamoilla. Tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää joko paikallisesti lämmöntuotannossa
tai yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa, myydä polttoaineena teollisuuteen tai energiayhtiölle tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Tuotettu lämpö saadaan hyödynnettyä tehokkaimmin, mikäli biovoimala rakennetaan lämpöä tarvitsevan asiakkaan läheisyyteen.48
Maatilan tulee olla kyllin suuri, jotta biokaasun tuotanto muodostuu taloudellisesti kannattavaksi. Biokaasulla ei tarkoiteta tässä esimerkiksi puun tai peltobiomassan kaasuttamisen
lopputuotetta. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mikäli laitoksella käsitellään vain oman

Motiva - Uusiutuva energia - Ruokohelpi. www.motiva.fi.
Alakangas, Eija. 2000. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia.
47 Motiva. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian
hinnat.
48 Huovari et al. 2008. Biokaasulaitosten energiatase maatilojen biomassoja hyödyntävissä laitoksissa.
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tilan raaka-aineita, taloudellinen tuotanto edellyttää vaihtoehtoisesti noin 100 lehmää, 1 000
sikaa tai 60 000 kanaa49. Pienemmät tilat voivat kuitenkin rakentaa yhteisen biovoimalan
esimerkiksi osuuskuntaperiaatteella energiantuotannon kannattavuuden parantamiseksi.
Keskitetyssä biovoimalassa voidaan puolestaan hyödyntää usealta tilalta tullutta lantaa yhdessä yhdyskunnan ja teollisuuden orgaanisten jätteiden kanssa50.
Työ- ja elinkeinoministeriö tukee biokaasun tuotantoa ja biokaasupohjaista lämmöntuotantoa korkeintaan 30 % investoinnin kustannuksista. Investointitukea myönnetään ainoastaan
lämpöä tuottaville laitoksille. Jos laitoksessa tuotetaan sähköä, kuuluu se sähkön syöttötariffin piiriin (mikäli biovoimalan generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on vähintään
100 kW). Uudelle voimalalle maksetaan syöttötariffia siten, että biovoimalan tuottamasta
sähköstä saadaan tasaista hintaan (83,5 €/MWh) 12 vuoden ajan. Mikäli laitoksessa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä (CHP), maksetaan tuotetulle sähkölle lisäksi lämpöpreemiota
50 €/MWh. Lämpöpreemion saamisen ehto on, että lämpö otetaan hyötykäyttöön ja energiantuotannon kokonaishyötysuhde on vähintään 50 % (mikäli voimalan nimellisteho on vähintään 1 MW, tulee kokonaishyötysuhteen olla 75 %).51 Investointituki ja syöttötariffi ovat
toisensa poissulkevat tukimekanismit.
Biokaasulaitoksen kannattavuus riippuu mm. hyödynnettävän biomassan määrästä ja ominaisuuksista, investoinnin suuruudesta ja tuottovaatimuksesta sekä tuista. Myös esimerkiksi
kotitalouksien, kauppojen ja julkisen sektorin biojätteitä sekä peltobiomassaa voidaan käyttää biokaasun valmistukseen lannan rinnalla.
Siuntiossa on yhteensä 4 nautakarjatilaa ja 1 sikatila (tilanne vuoden 2014 keväällä)52. Näiden yhteenlasketut eläinmäärät ja eläinmäärän perusteella arvioidut energiapotentiaalit on
esitetty taulukossa 10. Siuntiossa voitaisiin tuottaa teoreettisesti vuosittain noin 0,18 miljoonaa kuutiota lantaperäistä biokaasua, jonka energiasisältö on arviolta 1,1 GWh. Laskelmien
perusteella näyttää siltä, että Siuntiossa ei synny tarpeeksi eläinperäistä lantaa biokaasulaitoksen syötteeksi, jonka vuoksi laitosta ei voida skaalata kannattavan suuruiseksi. Lannan
energiapotentiaali jakautuu lisäksi usean eläintilan kesken, eikä kunnan alueella ole kovin
suuria tiloja. Tämä tarkoittaa, että lantaa jouduttaisiin keräämään ja kuljettamaan useasta
paikasta, jolloin investointi mahdolliseen biokaasulaitokseen ei todennäköisesti muodostu
logistiikkakustannusten vuoksi kannattavaksi.

Oletusten lähde: Hagström et al. 2005. Biokaasun maatilatuotannon kannattavuusselvitys. Loppuraportti.
Tuomisto, H. 2005. Biokaasun ja peltoenergian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset. Helsinki: Maa- ja
metsätalousministeriön julkaisuja.
51 1396/2010. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta.
52 Karri Varpio, Maaseutuasiamies. Henkilökohtainen tiedonanto.
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Taulukko 10. Siuntion eläintilojen ja eläinten lukumäärä53, vuotuinen lannantuotanto sekä potentiaaliset biokaasu- ja energiamäärät.
Eläimet aktiivitiloilla Eläinten lkm
Nautaeläimet
320
Siat
250
Yhteensä
570

Tilojen lkm Lannantuotanto* (t) Kaasuntuotanto** (m3) Energiasisältö*** (MWh)
4
400
160 000
960
1
38
22 560
135
5
438
182 560
1 095

* Keskimääräisenä lannantuotantona on käytetty nuorilla naudoilla 900 kg/v, yli 2 v. naudoilla 1 600 kg/v, lihasioilla
104 kg/v ja emakoilla 336 kg/v.54 Lannantuotannolla tarkoitetaan tässä lannan kuiva-aineen orgaanista osuutta.
** Syntynyttä lantakiloa kohden saadaan biokaasua nautaeläimillä 400 m 3/t ja sioilla 600 m3/t.55
*** Biokaasun energiasisältö on noin 0,006 MWh/m3 56

4.3.2 BIOKAASUN VALMISTUS JÄTEVESISTÄ
Siuntion jätevedet puhdistetaan Störsvikin keskuspuhdistamolla. Vuoden 2014 kesästä lähtien jätevedet ohjataan Espooseen puhdistettavaksi. Koska kunnan jäteveden määrä on niin
pieni ja se tullaan käsittelemään kunnan ulkopuolella, ei biokaasupotentiaalia tarkastella.
Vähäisten jätevesimäärien hyödyntäminen biokaasun tuotannossa ei ole pääsääntöisesti kustannustehokasta, jonka vuoksi jätevedet kannattaa kerätä laajemmalta alueelta ja käsitellä
keskitetysti, kuten Siuntion tapauksessa tullaan tekemään.
4.3.3 HEVOSENLANNAN KAASUTUS
Myös hevosenlantaa voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Tässä energiapotentiaalia on
arvioitu kaasutusprosessiin perustuen, mutta lannasta voidaan jalostaa biokaasua myös mädättämällä, kuten edellä on kuvattu. Hevosenlanta koostuu kuivikkeesta, ulosteista ja usein
myös rehun tähteistä. Lannan koostumuksesta tavallisesti noin 50–80 % on kuiviketta. Tyypillisimmät hevosenlannan kuivikkeet ovat puupohjaista sahan- tai kutterinpurua. Myös
turvetta ja olkea käytetään melko usein.57
Jätteenpolttodirektiivin (2000/76/EY) mukaan lantaa pidetään jätteenä ja sen polttaminen
vaatii Suomessa ympäristöluvan. Mikäli lanta kuitenkin kaasutetaan oikeissa olosuhteissa
ennen kattilaan syöttämistä, on lannan energiahyödyntäminen mahdollista ilman jätteenpolton yhteydessä määriteltyjä reunaehtoja. Hevosenlannan arvioitu energiapotentiaali on esitetty taulukossa 11. Siuntiossa hevostiloja on yhteensä 12 kappaletta58. Tiloilla syntyvän lannan energiasisältö on noin 0,33 GWh, joka on noin 30 % nautaeläinten ja sikojen lannan
biokaasupotentiaalista. Hyödynnettävä energiamäärä on edelleen pienempi, kun otetaan
huomioon polttolaitteiston hyötysuhde (kattilahäviöt). Tehtyjen laskelmien perustella hevosenlannan energiahyödyntäminen - ainakin pelkästään kaasuttamalla - ei vaikuta Siuntiossa
kannattavalta.

Karri Varpio, Maaseutuasiamies. Henkilökohtainen tiedonanto.
Hagström et al. 2005. Biokaasun maatilatuotannon kannattavuusselvitys. Loppuraportti.
55 Hagström et al. 2005. Biokaasun maatilatuotannon kannattavuusselvitys. Loppuraportti.
56 Motiva. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian
hinnat.
53

54

57

Rantala et al. 2010. Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista PohjoisSavossa - Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki.
58 Karri Varpio, Maaseutuasiamies. Henkilökohtainen tiedonanto.
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Taulukko 11. Siuntion hevosten lukumäärä, vuotuinen lannan tuotanto sekä lannan potentiaalinen
energiasisältö. 59

Hevoset maatiloilla

Eläinten lkm
78

Tilojen lkm Lannantuotanto* (t) Energiasisältö** (MWh)
12
328
328

* Keskimääräinen lannantuotanto (kuivikkeen, ulosteen ja rehun seos) on hevosilla 12 m3/v. Lannan arvioitu tiheys on
350 kg/m3.60
** Lannan energiasisältö on noin 1 kWh/kg 61

4.3.4 MUIDEN JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN
Jätehuollosta Siuntiossa vastaa Rosk’n Roll Oy Ab. Kunnan jätemäärä on esitetty taulukossa
12. Metalli ja lasi kerätään kunnan ekopisteiltä. Sekajäte ja biojäte kerätään kiinteistökohtaisesti lähinnä kiinteistöistä, jotka lasketaan kuntavastuun piiriin. Tietoja teollisuudessa ja
rakentamisessa syntyvistä jätteistä ei ollut katselmusta tehtäessä saatavilla.62
Taulukko 12. Siuntion jätemäärä jakeittain vuonna 2013.

Jätejae
Sekajäte
Lasi
Bio
Metalli
Energiajäte
Paperi

Määrä v. 2013
(t)
1350
23
90
12
(ei tietoa)
(ei tietoa)

Kunnan alueella vuosittain syntyvän energiahyödynnettävän yhdyskuntajätteen määrä ei ole
tiedossa. Määrän voidaan kuitenkin arvioida olevan niin vähäinen, että investointi pelkästään kunnan omia jätteitä polttavaan voimalaitokseen ei ole taloudellisesti perusteltavissa.63

4.4 Tuulivoima
Siuntiossa ei tällä hetkellä ole tuulivoimatuotantoa. Etelä-Suomen potentiaaliset tuulivoimaalueet tunnistettiin alustavasti vuonna 2011 julkaistussa Etelä-Suomen yhteistoiminta-

Karri Varpio, Maaseutuasiamies. Henkilökohtainen tiedonanto. Huom! Ilmoitettu eläinten lukumäärä kuvaa
maatiloilla olevia hevosia. Todellinen määrä on esitettyä suurempi, koska Siuntiossa muiden kuin maatilan yhteydessä olevien tallien suhteellinen osuus on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Esimerkiksi
Siuntion Pro Hevonen ry arvioi vuonna 2006, että kunnan alueella sijaitsevilla talleilla on yhteensä noin 400
hevosta.
60 Tiheys vaihtelee käytetystä kuivikkeesta riippuen. Ks. esim. Alho et al. 2010. Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen; Rantala et al. 2010. Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista
Pohjois-Savossa - Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki.
61 Energiasisältö riippuu käytetystä kuivikkeesta. Lannan kosteus laskelmissa on hiukan alle 70 %. Ks. esim. Rantala et al. 2010. Esiselvitys maa- ja hevostalouden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksista Pohjois-Savossa
- Nurmirehu, maatalousmuovit, hevosenlanta, olki.
62 Kaj Karlstedt, Rosk’n Roll Oy Ab. Henkilökohtainen tiedonanto.
63 Pienimpien jätevoimalaitosten kapasiteetti Suomessa on noin 50 000 tonnia jätettä vuodessa. Lähde: Jätelaitosyhdistys ry.
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alueen tuulivoimaesiselvityksessä64. Tällöin Uudenmaan alueella tunnistettiin suuri määrä
kohteita, jotka voisivat soveltua tuulivoiman tuotantoon.
Vuonna 2013 laaditussa Uudenmaan tuulivoimaselvityksen nykytila-analyysissä65 potentiaalisiksi tunnistettuja alueita arvioitiin tarkemmin, jonka seurauksena suurin osa alueista karsiutui pois jatkotarkasteluista. Nykytila-analyysin pohjalta tutkitaan tarkemmin yhdeksää
maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta. Näistä kaksi sijaitsee merellä ja seitsemän
mantereella (ks. kuva 13). Selvitysalueiden tulokset valmistuvat vuoden 2015 kevääseen
mennessä. Siuntiossa ei sijaitse potentiaalisia alueita, joten teollisen kokoluokan tuulivoimaa
kunnan alueelle tuskin tullaan rakentamaan.

Kuva 13. Maakunnallisesti merkittävät potentiaaliset tuulivoima-alueet Uudellamaalla.

4.5 Aurinkoenergia
Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää joko passiivisesti tai aktiivisesti. Passiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen tarkoittaa aurinkoenergian hyödyntämistä ilman lisälaitteita,
esimerkiksi rakennusten suuntauksen tai rakenteellisten ratkaisujen avulla. Aktiivisella aurinkoenergialla taas tarkoitetaan joko sähkön tuottamista aurinkopaneeleilla tai lämmön
tuottamista aurinkokeräimillä. Rakennuskohtaiset keräinratkaisut mitoitetaan usein tuottamaan kohteen käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia.
Suomessa aurinkoenergiaa hyödynnetään lähinnä täydentävänä energiamuotona pääjärjestelmän rinnalla tai kohteissa, jotka ovat sähköverkon ulkopuolella. Aurinkoenergian käyttö
painottuu maalis-syyskuun väliselle ajanjaksolle, jolloin vuotuisesta auringon säteilyenergi-

64
65

Uudenmaan liitto 2011. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys 2010.
Uudenmaan liitto 2013. Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: Nykytila-analyysi.
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asta saadaan Etelä-Suomessa noin 90 %. Aurinkoenergiajärjestelmien kannattavuus on viime vuosina parantunut selvästi. Etenkin kehitystä on ollut nähtävissä aurinkosähkön osalta,
kun aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet maailmanlaajuisesti kuluneen vuosikymmenen
aikana noin 80 %.
Etelä-Suomessa saadaan vaakatasossa olevaa neliömetriä kohden vuosittain hiukan alle
1 000 kilowattituntia auringonsäteilyä.66 Säteilyn määrästä saadaan muutettua kaupallisissa
sovelluksissa aurinkopaneeleilla 15–17 prosenttia sähköksi 67 ja aurinkokeräimillä 25–40
prosenttia lämmöksi. Mikäli oletetaan, että joka kymmenenteen Siuntion erillispientaloon
asennettaisiin 10 m2:n aurinkokeräinjärjestelmä, voitaisiin aurinkolämpöä tuottaa vuosittain
noin 700 MWh, joka vastaa noin prosentin osuutta Siuntion vuotuisesta kokonaislämmönkulutuksesta. Vastaavasti, mikäli jokaiseen kunnan omistamaan kiinteistöön (23 kpl) asennettaisiin 20 m2:n aurinkopaneelit, tuottaisivat nämä sähköä arviolta 70 MWh/v. Tuotantomäärä olisi luokkaa 3 % Siuntion kunnan omistamien kiinteistöjen vuotuisesta sähkönkulutuksesta, kun myös lämmityssähkö otetaan huomioon.
Pinta-alaltaan 20 m2:n aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannukset (sis. paneelit, invertteri ja muut sähkölaitteet sekä asennustyö) ovat luokkaa 4 500–6 500 euroa (alv 0 %).
Järjestelmä tuottaa Etelä-Suomessa vuodessa 2–3 MWh sähköä, jolla pystytään kattamaan
arviolta 10–20 %:n osuus perinteisen omakotitalon vuotuisesta kotitaloussähkönkulutuksesta. Suurempitehoisissa järjestelmissä tuotetun energian yksikkökustannukset pienenevät.
Aurinkolämpöjärjestelmät ovat tavallisesti asennettua pinta-alayksikköä kohden selvästi
edullisempia.
Kunta voi saada aurinkoenergiainvestoinneille TEM:n myöntämää energiatukea. Ohjeellinen
tukitaso on 20–30 % investoinnin arvosta68.

4.6 Vesivoima
Siuntiossa on pienvesivoimala, joka sijaitsee Sjundbyn linnan vieressä. Vesivoimala tuottaa
sähköä noin 350 MWh vuosittain. Tämä vastaa noin 0,6 % kunnan alueella kulutetusta sähköstä. Vesivoiman lisätuotanto alueella ei ole realistista.

4.7 Lämpöpumput
Lämpöpumppuja käytetään rakennusten huoneilman ja käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun avulla kerätään maa- ja kallioperään, vesistöön tai ilmaan varastoitunutta lämpöä, joka siirretään rakennukseen. Teknisiä ratkaisuja on tarjolla useita: maalämpöpumput,
ilma-ilma- ja ilma-vesilämpöpumput sekä poistoilmalämpöpumput. Lämpöpumppuja voidaan hyödyntää myös tilojen jäähdyttämisessä.
Lämpöpumpuilla pystytään kattamaan perinteisen kotitalouden lämmöntarpeesta kymmeniä prosentteja uusiutuvalla energialla. Säästön määrä perinteisiin energiaratkaisuihin verrattuna riippuu käytetystä lämpöpumpputekniikasta, käyttötavasta sekä rakennuksen läm-

Ilmatieteen laitos. Energialaskennan testivuodet nykyilmastossa.
Piikidekennoista valmistetut aurinkosähköpaneelit.
68 Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiatuki, http://www.tem.fi/index.phtml?s=3091
66
67
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mön tarpeesta ja ominaisuuksista. Ilmalämpöpumput toimivat usein kohteessa päälämmitysmuotoa täydentävinä ratkaisuina, kun taas maalämpöjärjestelmällä pystytään kattamaan
kohteen koko lämmöntarve.
Yleisin rakennuskohtainen ratkaisu on ilma-ilmalämpöpumppu, jossa pumppu siirtää lämpöä ulkoilmasta sisään rakennukseen. Ilmalämpöpumppua käytetään pelkästään tilojen
lämmitykseen, mikä tarkoittaa, että lämmin käyttövesi tuotetaan erikseen, esimerkiksi sähköllä. Maalämpöpumppu on investointikustannuksiltaan huomattavasti ilmalämpöpumppua
kalliimpi, mutta myös tehokkaampi ratkaisu. Uusinta tekniikkaa ovat ilmavesilämpöpumput sekä poistoilmalämpöpumput, joiden investointikustannukset liikkuuvat
maalämpöpumpun ja ilma-ilmalämpöpumpun välissä.
Lämpöpumppuja hyödynnetään pientalojen lisäksi myös kerrostalo- ja teollisuuskohteissa.
Maalämpöä hyödyntävissä kohteissa lämmitykseen kuluu sähköä vuodessa noin kolmannes
siitä, mitä vastaavassa sähkölämmitteisessä talossa kulutetaan. Ilmalämpöpumpun avulla
voidaan vastaavassa kohteessa vähentää vuotuista sähkönkulutusta muutamia kymmeniä
prosentteja. Viimeaikaiset kokemukset 69 poistoilmalämpöpumpuista ovat osoittaneet, että
niillä voidaan tuottaa vanhoissa asuinkerrostaloissa jopa yli puolet vuotuesta lämmöntarpeesta. Tähän vaikuttaa kuitenkin rakennuksen ominaispiirteet, kuten rakenteiden läpi tapahtuvat lämpöhäviöt (mitä isompi osa lämmöstä poistetaan kohteesta koneellisesti, sitä
suurempi hyöty poistoilmalämpöpumpulla voidaan saavuttaa).
Maalämpöä saadaan tehokkaimmin talteen vesistöistä, kallioperästä (porakaivo) sekä kosteasta savimaasta (vaakaputkisto). Siuntiossa on pohjavesialueita, jotka tulee ottaa huomioon
mahdollisten lämpökaivojen sijoittelussa. Pohjavesialueilla riskinä on mm. pohjaveden virtausolosuhteiden muuttuminen lämpökaivon poraamisen takia. Myös lämmönsiirtoaineiden
vuodot maaperään ja tätä kautta pohjaveteen tulee eliminoida ammattitaitoisella järjestelmäsuunnittelulla ja -toteutuksella. 70 Pohjavesialueilla sijaitsevista maalämpöjärjestelmistä
on tehty Siuntion kunnan toimesta kiinteistökartoitus. Kiinteistökyselyn perusteella pohjavesialueilla sijaitsee yhteensä 14 maalämpöjärjestelmää.71
Lämpökaivon poraaminen edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen luvan niin uudisrakentamisessa kuin saneerauskohteissa. Paikalliset maalämmön hyödyntämismahdollisuudet on
arvioitava aina tapauskohtaisesti selvittämällä mm. suunnitellun alueen maaperätiedot, pohjavesivirtaukset ja järjestelmän vaatima pinta-ala.
Pientalokokoluokan ilmalämpöpumpun hankintakustannukset asennustyö huomioiden ovat
luokkaa 1 200–2 000 euroa (alv 0 %), pumpun koosta ja teknisistä ominaisuuksista riippuen72. Lämmityskaudella ilma on maaperää huonompi lämmönlähde ja ilmalämpöpumppua
ei käytetä käyttöveden lämmittämiseen. Lisäksi ilma-ilmalämpöpumpun tapauksessa lämpö
ei jakaannu rakennuksen sisällä yhtä tasaisesti kuin jos käytetään maalämpöä (tai ilmavesilämpöpumppua), jossa lämmönjako perustuu vesikiertoon. Maalämpöpumpuille ovat
ominaisia melko korkeat investointikustannukset (pientalokokoluokassa noin 1 500

Ks. esim. Matilainen, A. 2013. Poistoilmalämpöpumpun hyödyntäminen vanhassa kerrostalossa.
Uurtamo, J. 2011. Maalämmön hyödyntäminen ja sen riskit pohjavesialueella.
71 Ks. tarkemmin Siuntion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (FCG, 2012).
72 Kustannustieto perustuu julkisesti saatavilla oleviin lämpöpumpputoimittajien ilmoittamiin hintoihin.
69
70
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€/kW)73. Tyypillisesti omakotitalon maalämpöjärjestelmän investointikustannus on luokkaa
10 000–16 000 euroa (alv 0 %), mikä sisältää sekä lämpöpumppujärjestelmän että lämmönkeräykseen tehdyn lämpökaivon porauksen. Suhteelliset investointikustannukset kuitenkin
pienenevät ja takaisinmaksuaika lyhenee siirryttäessä suurempiin järjestelmiin.
Kunta voi hakea lämpöpumppuhankkeelle TEM:n myöntämää energiatukea, jonka enimmäismäärä on 15 % kokonaisinvestoinnista.74

4.8 Yhteenveto
Uusiutuvan energian potentiaalia voidaan tarkastella eri tavoin. Yhtäältä potentiaalilla voidaan tarkoittaa kunnan sisäistä tuotantopotentiaalia, eli esimerkiksi kuinka paljon kunnan
alueella on energiahyödynnettävää metsää tai peltoa. Toisaalta potentiaalissa tulisi ottaa
huomioon myös mahdollisuus tuoda esimerkiksi metsähaketta naapurikunnista, kuten usein
tehdään. Tekninen potentiaali esimerkiksi aurinkosähkölle tai maalämmölle voidaan määritellä kunnan sisällä hyvinkin suureksi, mutta taloudellinen potentiaali on usein huomattavasti vähäisempi.
Taulukossa 13 on esitetty uusiutuvien energialähteiden nykykäyttö tai -tuotanto Siuntiossa
vuonna 2012 sekä arvioitu kunnan sisäinen potentiaali. Teknistaloudellinen potentiaali on
huomattavasti taulukossa esitettyä arviota pienempi. Etenkin aurinkoenergian ja lämpöpumppujen potentiaalia on erittäin vaikea arvioida, joten taulukossa esitetyt luvut pohjautuvat olettamuksiin, jotka on kerrottu taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Taulukosta
nähdään, että Siuntiossa on huomattava määrä hyödyntämätöntä uusiutuvan energian potentiaalia. Suurin osa potentiaalista muodostuu puu- ja peltobiomassoista sekä lämpöpumpuista.

Kustannustieto on keskiarvo kahden järjestelmätoimittajan tekemästä tarjouksesta pientaloon ”avaimet käteen”
-periaatteella toteutettavasta maalämpöjärjestelmästä. Hinnassa ei ole mukana arvonlisäveroa.
74 Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiatuki, http://www.tem.fi/index.phtml?s=3091
73
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Taulukko 13. Uusiutuvien energialähteiden nykykäyttö tai -tuotanto ja arvioitu sisäinen potentiaali Siuntiossa.
Käyttö/tuotanto
2012
[GWh]
14,6
0,0
0,0
0,0

Kunnan sisäinen
potentiaali
[GWh]
18,7
56,9
1,1
0,3

Käyttö suhteessa
sisäiseen potentiaaliin
[%]
78 %
0%
0%
0%

Biokaasu jätevesistä (käyttö)
Muut jätteet (käyttö)

0,0
0,0

0,0
(pieni)

0%
0%

Tuulivoima (tuotanto)

0,0

0,0

0%

Ei potentia a l i a .
Ei teol l i s en kokol uoka n potentia a l i a (perus tuen
Uudenma a n tuul i voi ma s el vi tyks en nykytil a a na l yys i i n).

0%

Mi kä l i joka i s een kunna n a l ueel l a s i ja i ts eva a n
ra kennuks een (pl . kes ä möki t) a s ennetaa n 10
m2:n a uri nkopa neel i jä rjes tel mä .

Puupolttoaineet (käyttö)
Peltobiomassat (käyttö)
Biokaasu lannasta (käyttö)
Lannan kaasutus (käyttö)

Aurinkosähkö (tuotanto)
Aurinkolämpö (tuotanto)
Vesivoima (tuotanto)

0,0

3,9

0,0
0,4

8,4
0,4

0%
100 %

Lämpöpumput
(pumpuilla tuotettu lämpö)

4,6

22,1

21 %

Yhteensä

19,5

111,7

17 %

Huomioita
Kes tävä n tas on muka i nen potentia a l i .
Ma ks i mi potentia a l i .
Huomi oi tu na uda t ja s i a t.
Huomi oi tu a i noa s taa n hevos et.
Ei potentia a l i a (jä tevedet menevä t kunna n
ul kopuol el l e).

Mi kä l i joka i s een kunna n a l ueel l a s i ja i ts eva a n
ra kennuks een (pl . kes ä möki t) a s ennetaa n 10
m2:n a uri nkokerä i njä rjes tel mä .
Arvi oi tu, että potentia a l i kokona a n kä ytös s ä .
Mi kä l i ka i kki kunna n a l ueen ki i ntei s tökohtai s et
öl jy- ja ka a s ul ä mmi tys jä rjes tel mä t korva tta i s i i n
ma a l ä mpöjä rjes tel mi l l ä s ekä ka i kki i n
s ä hköl ä mmi ttei s i i n eri l l i s pi ental oi hi n
ha nki tta i s i i n i l ma l ä mpöpumput
(s ä hköenergi a ns ä ä s tö vuos i tas ol l a 20 % ja
l ä mpökerroi n 2,5).

5 Jatkotoimenpide-ehdotukset
Tässä raportissa ehdotettavien toimenpiteiden osalta esitetään arviot vaadittavista investoinneista sekä toimenpiteiden tuottamista suorista taloudellisista hyödyistä. Kannattavuuslaskennan lisäksi esitetään toimenpiteiden päästövaikutukset. Kustannukset on ilmoitettu
ilman arvonlisäveroa, ellei toisin ole mainittu.
Taulukossa 14 on esitetty laskennassa käytetyt energian hinnat75 sekä päästökertoimet. Tässä
on syytä huomata, että toimenpidelaskennassa on käytetty sähkön päästökertoimena vuosien
2008–2012 keskiarvoa, kun varsinaisissa energiataseeseen liittyvissä laskelmissa on käytetty
taulukossa 5 esitettyä vuoden 2012 päästökerrointa. Keskiarvokerroin kuvaa lähtökohtaisesti
paremmin lähiajan päästötasoa kuin yksittäisen vuoden kerroin.
Taulukosta 14 nähdään, että metsähake on vertailussa selkeästi halvin polttoaine. Uusiutuvien polttoaineiden hintakehitys ei ole fossiilisten polttoaineiden tavoin riippuvainen öljyn
maailmanmarkkinahinnan kehityksestä, vaan ennemminkin alueellisista seikoista, kuten
paikallisesta kysynnästä ja tarjonnasta.

Sähkön hinnat sisältävät siirron ja sähköenergian osuudet (hinnat pyöristetty, lähde: Energiavirasto, Sähkön
hintatilastot 1-4/2014). Kaukolämmön hinnat sisältävät energiamaksun ja tehomaksun (lähde: Energiateollisuus
ry, Kaukolämmön hinta 1.1.2014 alkaen). Maakaasun, polttoöljyn, puupellettien ja metsähakkeen hintatiedot on
kerätty Tilastokeskuksen energiahintatilastoista. Pientaloasiakkaiden sähkön ja kaukolämmön hinta sisältää
arvonlisäveron (24 %), kaikki muut hinnat on esitetty arvonlisäverottomina.
75
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Taulukko 14. Toimenpidelaskennassa käytetyt energiahinnat ja ominaispäästökertoimet. Sähkön
päästökerroin on vuosien 2008–2012 keskiarvo.

Sähkö
- pientalot
- muut käyttäjät
Kaukolämpö
- pientalot (Esimerkkiasiakas I Pientalo)
- muut käyttäjät (Esimerkkiasiakas II Pieni kerrostalo)
Maakaasu (sis. verot ja huoltovarmuusmaksun)
Kevyt polttoöljy (kuluttajahinta)
Puupelletti (kuluttajahinta)
Metsähake

Kustannus
€/MWh

Päästökerroin
gCO2/kWh

130,00*
100,00

223
223

149,82*
102,38
45,31
87,42
48,39
20,95

259
259
198
267
0
0

* Pientaloasiakkaiden sähkön ja kaukolämmön hinta sisältää arvonlisäveron (24 %), kaikki muut hinnat on esitetty arvonlisäverottomina.

5.1 Kunnan omistuksessa olevat kohteet
Toimenpide-ehdotukset liittyvät tässä lämmitystavan vaihtamiseen niiden kiinteistöjen osalta, joissa lämpö tuotetaan kiinteistökohtaisilla kaasukattiloilla. Lisäksi on esitetty taloudelliset ja ilmastolliset vaikutukset erään kaukolämpökohteen lämmitystavan vaihtamiselle. Sähkölämmitteisten kiinteistöjen osalta ei tässä tehdä tarkkoja laskentoja, mutta etenkin laajempien peruskorjausten yhteydessä kannattaa tarkastella vaihtoehtoa, jossa lämmönjakotapa vaihdetaan vesikiertoiseksi. Tällöin vaihtoehtoisten lämmitystapojen määrä kasvaa. Mikäli lämmönjakotapaa ei päätetä muuttaa, kannattaa kohteissa harkita ilmalämpöpumpun
hankintaa tai investointia tehokkaaseen lämmön talteenottoon. Näin voidaan tehokkaasti
vähentää kiinteistöjen lämmityssähkön tarvetta.
Kaukolämpöverkon laajentamiseen tai kehittämiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia ei esitetä, sillä kunta ei vastaa kaukolämpöverkon operoinnista. Kunnan alueelle ei ole myöskään
kaavailtu uusia asuinalueita tai muita rakennuskeskittymiä, joissa tuleva lämmöntarve mahdollistaisi kannattavan aluelämpöverkon operoinnin.
Mahdolliset kaasukattiloiden vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet on taloudellisinta ajoittaa
olemassa olevan lämpökattilan käyttöiän loppuun, vaikka toisaalta olemassa olevia kattiloita
voidaan hyödyntää ensisijaisena varaenergialähteenä kulutushuippujen ja mahdollisten häiriötilanteiden aikana. Taulukossa 15 on esitetty kunnan kiinteistöjen lämmitykseen käytettävien kaasukattiloiden tekniset tiedot. Kaikkien kattiloiden hyötysuhteeksi on oletettu 80 %.
Taulukko 15. Kunnan omistamien kaasukattiloiden tekniset tiedot.

Toimistorakennus Botåker
Päivärinteen koulu / puukoulu
Päivärinteen koulu / ruokala / voimistelu
Päivärinteen koulu / kivikoulu

Kattilan
Kattilan /
lämpöteho [kW] polttimen ikä [v]
40
1998 / 2000
30
1996 / 2000
290
2003 / 2003
290
(ei tietoa) / 2002

Polttoaineen
kulutus [MWh]
88
113
190
232

Kohteen lämmönkulutus [MWh]
71
91
152
185

Kaikissa kunnan alueella sijaitsevissa kiinteistöissä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi
aurinkoenergiaa. Etenkin aurinkosähkö soveltuu hyvin kohteisiin, joissa sähköntarve on kesällä suuri ja ajoittuu päiväajalle. Aurinkolämpöä taas voitaisiin arvioida voitavan hyödyntää
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kustannustehokkaasti etenkin Rantasipin kylpylässä allasveden lämmityksessä. Nykyisellä
hintatasolla aurinkosähkösovellusten korottomat takaisinmaksuajat nousevat ilman tukia
käytännössä poikkeuksetta yli 10 vuoteen (ks. esimerkkilaskelma luvussa 5.2.2). Aurinkolämpölämpösovelluksissa voidaan päästä alhaisempiin takaisinmaksuaikoihin, mikäli tuotettua lämpöä voidaan hyödyntää tehokkaasti ilman varastointia.
5.1.1 TOIMISTORAKENNUS BOTÅKERIN LÄMMITYSTAPAVALINTA
Rakennuksen lämmittämiseen kuluu maakaasua noin 8 800 m3 vuodessa. Kohteen lämmön
tarve on noin 71 MWh76 ja lämpö jaetaan patterikierrolla. Kiinteistö ei ole enää kunnan käytössä, mutta laskelmia voidaan hyödyntää vastaavanlaisisten rakennuksien lämmitystapojen
tarkastelussa.
Vaihtoehtona maakaasukattilalle on esitetty tässä maalämpöä. Kaasukattilaa ei taloudellisin
perustein kannata vaihtaa pellettikattilaan, sillä maakaasu on puupellettejä halvempi polttoaine (ks. taulukko 14). Toimistorakennus sijaitsee noin 200 metrin päässä kaukolämpöverkosta, joten maalämpövaihtoehdon lisäksi voidaan harkita myös kohteen liittämistä kaukolämpöön. Mikäli Adven Oy antaa tarjouksen kaukolämpöliittymästä, voidaan tätä verrata
alla esitetyn maalämpöratkaisujen kustannuksiin. Toisaalta kaukolämpö on Siuntiossa kallista, joten tämäkään vaihtehto ei todennäköisesti ole Botåkerin osalta kannattava.
Maalämpö
Maalämpöinvestoinnin tunnusluvut ja päästövaikutukset on esitetty taulukossa 16. Tarkasteltava maalämpöjärjestelmä on täystehomitoitettu, jolloin sen tuottamalla lämmöllä voidaan kattaa kohteiden vuotuinen kokonaislämmöntarve. Pumpun mitoitus kohteessa on 40
kW, jolloin porakaivoja tarvitaan arviolta 4–5 kappaletta, riippuen niiden syvyydestä ja
maaperän lämmönluovutuksesta.
Järjestelmäinvestointi sisältää pumppuyksikön ja tarvittavat komponentit, lämpökaivojen
porauksen, sähköliittymän77 sekä työn osuuden. Lämmönjakelujärjestelmä ja varaaja ovat
kohteessa jo ennestään, joten nämä eivät vaadi lisäinvestointeja. Investointikustannus on
arvioitu julkisesti saatavilla olevien lähteiden sekä toimittajien ilmoittamien hintojen perusteella. Maalämpöpumpun lämpökertoimen oletetaan olevan 378.
Taulukko 16. Maalämpöjärjestelmän kannattavuuslaskennan tunnusluvut sekä päästövaikutukset.
Maalämpö
Toimistorakennus Botåker

Nykyiset polttoaine- Vuotuinen kustannus
Investointi kustannukset (maakaasu)
(pumppusähkö)
€
€/v
€/v
44 016
3 998
2 353

Vuotuinen
säästö
€/v
1 645

Koroton
TMA
v
26,8

CO2-päästöjen
vähenemä
tnCO2/v
12

Maalämpöjärjestelmän edellyttämä investointi on suuri suhteessa vuotuisiin kustannussäästöihin, jotka ovat nykyisillä maakaasun ja sähkön hinnoilla noin 1 600 euroa. Investoinnin
koroton takaisinmaksuaika olisi tässä lähes 27 vuotta, joka todennäköisesti ylittää maalämpöjärjestelmän teknisen eliniän. Mikäli laskennassa otettaisiin huomioon maalämpöinves-

Maakaasun lämpöarvo on 10 kWh/m3 ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteeksi on oletettu 80 %.
Sulakekoon kasvaminen johtaa liittymän ja liittymisjohdon päivitystarpeeseen.
78 Lämpökerroin saattaa muodostua alhaisemmaksi, sillä kohteen lämmönjako on toteutettu pattereilla. Tämä
riippuu kuitenkin mm. pattereiden lämmönluovutuspinta-alasta ja vaaditusta sisälämpötilasta.
76
77
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toinnille myönnettävä TEM:n energiatuki (arvio: 15 %), laskisi investoinnin koroton takaisinmaksuaika noin 23 vuoteen.
5.1.2 PÄIVÄRINTEEN KOULUN KIINTEISTÖJEN KESKITETTY LÄMMITYSRATKAISU
Kiinteistöihin kuuluvat puukoulu, kivikoulu ja yhdistetty ruokala-voimistelusali-rakennus.
Jokaisella kiinteistöllä on oma kaasukattila. Näiden tiedot on esitetty aiemmin taulukossa 15.
Yhteensä kiinteistöryhmän lämmittämiseen kuluu maakaasua noin 53 400 m3 vuodessa.
Kohteiden yhteenlaskettu lämmöntarve on noin 430 MWh79 ja lämpö jaetaan patterikierrolla.
Tässä on tarkasteltu kiinteistöjen tarvitseman lämmön keskitettyä tuotantoa konttimallisella
hakelämpökeskuksella sekä maalämpöjärjestelmällä. Kiinteistöt sijaitsevat noin 4 kilometrin
päässä Advenin kaukolämpöverkosta. Lähtökohtaisesti kaukolämpöön liittyminen ei ole kuitenkaan taloudellisesti perusteltua nykyisellä kaukolämpötariffilla. Myöskään puupellettejä
ei ole sisällytetty tarkasteluun, sillä maakaasu on puupellettejä halvempi polttoaine (ks. taulukko 14).
Hakekontti
Koulukiinteistöjen tarvitsema lämpö tuotetaan koulun tontille sijoitettavalla lämpöteholtaan
240 kW:n hakekattilalla. Kontin lisäksi tontille on varattava tilaa myös hakkeen varastosiilolle. Nykyiset kaasukattilat voidaan jättää kiinteistöihin mahdollisten häiriötilanteiden varalle. Olemassa olevaan lämmönjakojärjestelmään ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä muutoksia, mutta kontista kiinteistöihin on rakennettava oma erillinen lämmönsiirtolinja.
Hakelämpökeskukseen liittyvät kannattavuusluvut ja päästövaikutukset on esitetty taulukossa 17. Laskelmissa ei ole otettu huomioon polttoaineen lisäksi muita käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä vuotuisia kustannuksia, jotka voivat olla arviolta 1-3 % lämpökeskusinvestoinnin arvosta. Lämpökeskuksen investointiarvio on ilmoitettu avaimet käteen -toimitukselle.
Laskennassa uuden järjestelmän on arvioitu tuottavat saman verran lämpöä vuosittain kuin
sen korvaamat kaasukattilat.
Taulukko 17. Kaasukattiloiden korvaamiseen hakelämpökeskuksella liittyvät kannattavuuden
tunnusluvut sekä päästövaikutukset. Uuden hakekattilan höytysuhteeksi on arvioitu 85 % ja nykyisten kaasukattiloiden keskimääräiseksi hyötysuhteeksi 80 %.
Hakekontti
Päivärinteen koulurakennukset

Investointi
€
132 000

Nykyiset polttoaineVuotuinen kustannus
kustannukset (maakaasu)
(hake)
€/v
€/v
24 216
10 538

Vuotuinen
säästö
€/v
13 678

Koroton
TMA
v
9,7

CO2-päästöjen
vähenemä
tnCO2/v
106

Laskelmien mukaan investointi hakelämpökeskukseen säästäisi vuosittain noin 14 000 €,
jolloin investoinnin koroton takaisinmaksuaika on hiukan alle 10 vuotta. Laskelmassa ei ole
otettu huomioon työ- ja elinkeinoministeriön investointitukea, joka vaihtelee lämpökeskusinvestoinneissa 10 % ja 15 % välillä. Jos tuki otettaisiin huomioon, laskisi koroton takaisinmaksuaika 1-1,5 vuodella. Toisaalta mikäli vuotuisiin kustannuksiin lisättäisiin laitoksen
kunnossapidosta aiheutuvat kulut, heikkenisi hakelämpökeskuksen kannattavuus esitetystä.

79

Maakaasun lämpöarvo on 10 kWh/m3 ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteeksi on oletettu 80 %.
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Maalämpö
Maalämpöinvestoinnin tunnusluvut ja päästövaikutukset on esitetty taulukossa 18. Järjestelmä toteutetaan täystehomitoitettuna (240 kW), jolloin porakaivoja tarvitaan arviolta 20–
30 kappaletta, riippuen niiden syvyydestä ja maaperän lämmönluovutuksesta.
Järjestelmäinvestointi sisältää pumppuyksiköt (voidaan sijoittaa eri rakennuksiin), tarvittavat komponentit, lämpökaivojen porauksen, sähköliittymän sekä työn osuuden. Kohteen
lämmönjakelujärjestelmään ei oleteta tehtävän muutoksia. Maalämpöpumpun lämpökertoimen oletetaan olevan 380.
Taulukko 18. Maalämpöjärjestelmän kannattavuuslaskennan tunnusluvut sekä päästövaikutukset.
Olemassa olevien kaasukattiloiden keskimääräiseksi hyötysuhteeksi on oletettu 80 %.
Maalämpö
Päivärinteen koulurakennukset

Investointi
€
226 800

Nykyiset polttoaineVuotuinen kustannus
kustannukset (maakaasu)
(pumppusähkö)
€/v
€/v
24 216
14 252

Vuotuinen
säästö
€/v
9 964

Koroton
TMA
v
22,8

CO2-päästöjen
vähenemä
tnCO2/v
74

Maalämpöjärjestelmän edellyttämä investointi on suuri konttimalliseen hakelämpökeskukseen verrattuna. Myös vuotuiset säästöt ovat pienemmät kuin hakevaihtoehdossa. Näin ollen
investoinnin koroton takaisinmaksuaika nousee noin 23 vuoteen. Mikäli laskennassa otettaisiin huomioon maalämpöinvestoinneille myönnettävä TEM:n energiatuki (arvio: 15 %), laskisi investoinnin koroton takaisinmaksuaika tässä noin 19 vuoteen.
5.1.3 ALEKSIS KIVEN KOULUN LÄMMITYSTAPAVALINTA
Aleksis Kiven koulu on liitetty kaukolämpöön. Vuotuinen kaukolämmön kulutus kohteessa
on noin 760 MWh ja lämpö jaetaan patterikierrolla.
Tässä on tarkasteltu koulun tarvitseman lämmön tuotantoa pellettikattilalla sekä maalämpöjärjestelmällä. Lämmitystavan vaihto kohteessa voidaan perustella taloudellisesti, sillä
kaukolämmön hinta on huomattavan korkea verrattuna vaihtoehtoisiin lämmön tuotantomuotoihin (ks. taulukko 14). Laskennan tuloksia voidaan soveltaa myös muissa vastaavissa
kiinteistöissä.
Pellettikattila
Koulun tarvitsema lämpö voidaan tuottaa koulun tekniseen tilaan sijoitettavalla lämpöteholtaan 400 kW:n pellettikattilalla. Pellettikattila itsessään vie tilaa arviolta n. 3 m3, mutta tilaa
pitää lisäksi varata polttimelle, polttoainesäiliölle, polttoaineen ja tuhkan siirtojärjestelmälle
sekä puhdistus- ja huoltotoimenpiteille. Olemassa olevaan lämmönjakojärjestelmään ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä muutoksia.
Pellettikattilainvestointiin liittyvät kannattavuusluvut ja päästövaikutukset on esitetty taulukossa 19. Laskelmissa ei ole otettu huomioon polttoaineen lisäksi muita käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä kustannuksia. Pellettikattilan investointiarvio sisältää kattilan ja polttimen,
polttoainesiilon, polttoaineen syöttöruuvin ja tuhkaruuvin sekä asennuksen.81

Lämpökerroin saattaa muodostua alhaisemmaksi, sillä kiinteistöjen lämmönjako on toteutettu pattereilla.
Tämä riippuu kuitenkin mm. pattereiden lämmönluovutuspinta-alasta ja vaaditusta sisälämpötilasta.
81 Hintatietojen lähteenä julkisesti saatavilla olevat toimittajien ilmoittamat hinnat.
80
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Taulukko 19. Kaukolämmön korvaamiseen pellettikattilalla liittyvät kannattavuuden tunnusluvut
sekä päästövaikutukset. Uuden pellettikattilan höytysuhteeksi on arvioitu 85 %.
Pellettikattila
Aleksis Kiven koulu

Nykyiset lämmitysVuotuinen kustannus
Investointi kustannukset (kaukolämpö)
(pelletti)
€
€/v
€/v
120 000
78 258
43 513

Vuotuinen
säästö
€/v
34 744

Koroton CO2-päästöjen
TMA
vähenemä
v
tnCO2/v
3,5
198

Laskelmien mukaan investointi pellettikattilaan säästäisi vuosittain noin 35 000 €, jolloin
investoinnin koroton takaisinmaksuaika on noin 3,5 vuotta. Laskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollista työ- ja elinkeinoministeriön taloudellista tukea, jota voidaan hakea investoinnille (arvio tukitasosta 10–15 %). Jos tuki otettaisiin huomioon, laskisi koroton takaisinmaksuaika noin 3 vuoteen. Toisaalta mikäli vuotuisiin kustannuksiin lisättäisiin kattilan
kunnossapidosta aiheutuvat kulut, heikkenisi investoinnin kannattavuus jonkin verran esitetystä.
Maalämpö
Maalämpöinvestoinnin tunnusluvut ja päästövaikutukset on esitetty taulukossa 20. Järjestelmä toteutetaan täystehomitoitettuna (400 kW), jolloin porakaivoja tarvitaan arviolta 30–
50 kappaletta, riippuen niiden syvyydestä ja maaperän lämmönluovutuksesta.
Järjestelmäinvestointi sisältää pumppuyksiköt, tarvittavat komponentit, lämpökaivojen porauksen, sähköliittymän sekä työn osuuden. Kohteen lämmönjakelujärjestelmään ei oleteta
tehtävän muutoksia. Maalämpöpumpun lämpökertoimen oletetaan olevan 382.
Taulukko 20. Maalämpöjärjestelmän kannattavuuslaskennan tunnusluvut sekä päästövaikutukset.
Maalämpö
Aleksis Kiven koulu

Nykyiset lämmitysVuotuinen kustannus
Investointi kustannukset (kaukolämpö)
(pumppusähkö)
€
€/v
€/v
378 000
78 258
25 480

Vuotuinen
säästö
€/v
52 778

Koroton CO2-päästöjen
TMA
vähenemä
v
tnCO2/v
7,2
141

Maalämpöjärjestelmän edellyttämä investointi on noin kolminkertainen pellettikattilaan
verrattuna, mutta myös vuotuiset säästöt ovat suuremmat. Investoinnin koroton takaisinmaksuaika on maalämmölle noin 7 vuotta. Mikäli laskennassa otettaisiin huomioon maalämpöinvestoinneille myönnettävä TEM:n energiatuki (arvio: 15 %), laskisi investoinnin koroton takaisinmaksuaika tässä noin 6 vuoteen.

5.2 Yleiset esimerkkilaskelmat pientaloille
Siuntiossa on suuri määrä pientaloja, joissa ostoenergian tarvetta voidaan vähentää erilaisilla energiaratkaisuilla. Tässä esitetyissä esimerkkilaskelmissa tuodaan esiin ilmailmalämpöpumpun ja aurinkosähköjärjestelmän asentamisen kustannus- ja ilmastovaikutukset tyypillisessä pientalossa. Myös maalämpöjärjestelmän kannattavuutta tarkastellaan.
Laskentatuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnan asukkaiden tiedottamisessa. Kunta
voi tiedottamisen keinoin vaikuttaa kunnan asukkaiden, rakentajien sekä alueella toimivien
yritysten ja muiden sidosryhmien valintoihin ja investointihalukkuuteen uusiutuvan energi-

Lämpökerroin saattaa muodostua alhaisemmaksi, sillä kiinteistöjen lämmönjako on toteutettu pattereilla.
Tämä riippuu kuitenkin mm. pattereiden lämmönluovutuspinta-alasta ja vaaditusta sisälämpötilasta.
82
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antuotannon ja energiatehokkuuden osa-alueilla. Tiedottamista on käsitelty tarkemmin luvussa 7.
5.2.1 ILMALÄMPÖPUMPUN ASENTAMINEN
Ilmalämpöpumpun asentaminen sähkölämmitteisiin kohteisiin on kustannustehokas tapa
vähentää lämmityssähkön kulutusta. Motivan selvityksen perusteella sähkölämmitteisten
kiinteistöjen energiankulutuksesta noin 66 % aiheutuu lämmityksestä ja ilmalämpöpumpulla voidaan vähentää lämpöenergian kulutusta noin 20 %.83 Ilmalämpöpumpun vaikutus on
tapauskohtaista; paras hyöty perinteisestä ilma-ilmalämpöpumpusta saadaan irti kohteessa,
jossa huoneiden lukumäärä on pieni, jolloin pumpun tuottama lämpö pääsee leviämään tasaisesti.
Taulukossa 21 on esitetty tyypillisen pientalon 84 ilma-ilmalämpöpumpun käyttöönottoon
liittyvät taloudelliset tunnusluvut sekä päästövaikutukset. Investointilaskelmassa on mukana
sekä lämpöpumpun hankinta että asennus. Esimerkkikohteessa ilmalämpöpumpun asentamisesta saadaan vuosittain noin 310 euron säästöt, jolloin investoinnin takaisinmaksuaika
on noin 6,4 vuotta.
Ilmalämpöpumpun asennuksen osuudesta voi tehdä kotitalousvähennyksen, jonka vaikutusta ei ole otettu laskennassa huomioon. Mikäli työn osuus kokonaisinvestoinnista olisi 800
euroa (sis. alv. 24 %), olisi kotitalousvähennyksen määrä 260 euroa (800 € x 45 % - 100 € =
260 €) vuonna 2014. Kotitalousvähennys lyhentäisi esimerkin mukaisessa tapauksessa omakotitalon ilmalämpöpumpun korotonta takaisinmaksuaikaa noin 1 vuodella.
Taulukko 21. Ilmalämpöpumpun käyttöönotosta aiheutuvat kustannussäästöt ja päästövähenemä.
Tarkastelussa on arvioitu, että ilmalämpöpumpun avulla saatava säästö on 20 % lämmityssähkön
kulutuksesta. Mahdollisen kotitalousvähennyksen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Kustannukset
on ilmoitettu arvonlisäverollisina (24 %).

Tyypillinen sähkölämmitteinen omakotitalo

Investointi
€
2 000

Nykyiset lämmityskustannukset (sähkö)
€/v
1 560

Vuotuinen
säästö
€/v
312

Koroton
TMA
v
6,4

CO2-päästöjen
vähenemä
tnCO2/v
0,5

5.2.2 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN
Aurinkosähköjärjestelmän hankinnan ja käytön kannattavuuteen vaikuttaa moni asia. Tärkeimpiä ovat järjestelmän mitoitus ja hinta, kulutuspaikan sähkön hinta, auringon säteilymäärä ja paneelien asennus. Aurinkopaneelit vaativat jo pientalokokoluokassa usein runsaasti tilaa ja asennus kannattaa tehdä siten, että paneeleille tulevat varjostukset saadaan
minimoitua.
Aurinkosähkön tuottajan kannattaa hyödyntää mahdollisimman suuri osa aurinkosähköstä
itse, jolloin ylijäämäsähköä jää mahdollisimman vähän myytäväksi. Oman käytön osuuden
kasvattaminen parantaa investoinnin kannattavuutta. Tuotettua aurinkosähköä voidaan
pyrkiä käyttämään tehokkaammin itse siten, että ohjataan kulutusta hetkiin, jolloin aurinko

Motiva 2012. Tutkittua energiansäästöä ilmalämpöpumpulla. Saatavilla:
www.motiva.fi/files/5427/Tutkittua_energiansaastoa_ilmalampopumpulla.pdf, Vierailtu: 22.4.2014
84 Kerrosala 160 m2 ja lämmityssähkön kulutus 12 000 kWh/vuosi.
83
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paistaa ja vältetään sähkölaitteiden käyttöä ilta- ja yöaikaan, kun aurinko ei paista. Tuotanto
voidaan hyödyntää auringon paistaessa esimerkiksi jäähdytykseen ilmalämpöpumpulla tai
käyttöveden lämmittämiseen vesivaraajassa. Myös järjestelmän mitoittaminen pienemmäksi
voi kasvattaa omakäyttöosuutta.
Taulukossa 22 on esitetty tyypilliseen pientaloon 85 mitoitetun aurinkosähköjärjestelmän
taloudelliset tunnusluvut sekä päästövaikutukset. Laitteiston nimellisteho on 2 kWp, jolloin
paneelien vaatima pinta-ala on noin 14 m2. Laskennassa oletetaan, että 50 % tuotetusta sähköstä käytetään itse ja 50 % myydään sähköverkkoon86. Investointilaskelmassa on mukana
sekä laitteiston hankinta että asennus. Esimerkkikohteessa aurinkosähköjärjestelmällä saavutetaan vuosittain noin 173 euron säästöt (sis. verkkoon myynnistä saatavat tulot), jolloin
investoinnin takaisinmaksuaika on noin 29 vuotta.
Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen osuudesta voi tehdä kotitalousvähennyksen, jonka
vaikutusta ei ole otettu laskennassa huomioon. Mikäli työn osuus kokonaisinvestoinnista
olisi 1 000 euroa (sis. alv. 24 %), olisi kotitalousvähennyksen määrä 350 euroa (1 000 € x 45 %
- 100 € = 350 €) vuonna 2014. Kotitalousvähennys lyhentäisi esimerkin mukaisessa tapauksessa omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän korotonta takaisinmaksuaikaa noin 2 vuodella.
Taulukko 22. Aurinkosähköjärjeselmän käyttöönotosta aiheutuvat kustannussäästöt ja päästövähenemä. Tarkastelussa on arvioitu, että 50 % tuotetusta sähköstä voidaan käyttää itse ja 50 % myydään sähköverkkoon. Mahdollisen kotitalousvähennyksen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverollisina (24 %).

Tyypillinen sähkölämmitteinen omakotitalo

Investointi
€
5 000

Vuotuinen sähkölasku
ilman aurinkosähköä
€/v
2 340

Vuotuinen
säästö
€/v
173

Koroton
TMA
v
28,9

CO2-päästöjen
vähenemä
tnCO2/v
0,5

5.2.3 MAALÄMPÖPUMPUN ASENTAMINEN
Maalämpöpumppu voidaan asentaa kohteeseen, jossa on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Järjestelmä toimii paremmalla hyötysuhteella, jos lämpöpumpun tuottaman lämmön
lämpötilaa voidaan laskea. Vesikiertoinen lattialämmitys on usein parempi vaihtoehto kuin
lämmönjako vesikiertoisilla pattereilla, sillä lattialämmityksessä kiertävän veden lämpötila
on tavallisesti alhaisempi kuin pattereissa. Lämpöpumppu kuluttaa karkeasti kolmasosan
tuotetun hyötylämmön määrästä (jolloin lämpökerroin COP = 3).
Taulukossa 23 on esitetty vaikutukset, jotka syntyvät mikäli tyypillisessä pientalossa87 öljykattila vaihdetaa maalämpöjärjestelmään. Investoinnissa on otettu huomioon pumppuyksikkö, tarvittavat komponentit, lämpökaivojen poraus, sähköliittymän tehonnosto sekä työn
osuus. Talon lämmönjakelujärjestelmään ei oleteta tehtävän muutoksia. Esimerkkikohteessa
maalämpöpumpun käyttöönotto tuottaa vuosittain noin 1 100 euron säästöt, jolloin investoinnin takaisinmaksuaika on reilu 10 vuotta.

Kerrosala 160 m2 ja sähkön (lämmityssähkö+muu sähkö) kulutus 18 000 kWh/vuosi.
Sähköverkkoon myytävästä sähköstä oletetaan saatavan 35 €/MWh (ylijäämäsähkön hinta kuvastaa arvioitua
keskimääräistä Nord Pool -pörssisähköhintaa vuonna 2014).
87 Kerrosala 160 m2 ja lämmöntarve 12 000 kWh/vuosi.
85

86
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Olemassa olevassa rakennuksessa järjestelmän asennuksen osuudesta voi tehdä kotitalousvähennyksen, jonka vaikutusta ei ole otettu laskennassa huomioon. Mikäli työn osuus kokonaisinvestoinnista olisi 3 000 euroa (sis. alv. 24 %), olisi kotitalousvähennyksen määrä 1 250
euroa (3 000 € x 45 % - 100 € = 1 250 €) vuonna 2014. Kotitalousvähennys lyhentäisi esimerkin mukaisessa tapauksessa maalämpöjärjestelmän korotonta takaisinmaksuaikaa noin 1
vuodella.
Taulukko 23. Kustannussäästöt ja päästövähenemä, jotka syntyvät mikäli pientalon öljykattila
vaihdetaan maalämpöjärjestelmään. Tarkastelussa on oletettu, että maaämpöpumpun lämpökerroin on 3. Mahdollisen kotitalousvähennyksen vaikutusta ei ole otettu huomioon. Kustannukset on
ilmoitettu arvonlisäverollisina (24 %).
Maalämpö
Tyypillinen omakotitalo

Investointi
€
11 718

Nykyiset polttoainekustannukset (öljy)
€/v
1 626

Vuotuinen kustannus
(pumppusähkö)
€/v
520

Vuotuinen
säästö
€/v
1 106

Koroton
TMA
v
10,6

CO2-päästöjen
vähenemä
tnCO2/v
3

5.3 Toimenpiteiden rahoitusmallit
Siuntion kunta voi rahoittaa uusiutuvan energian lisäämiseen tähtääviä investointeja useilla
eri tavoilla. Perinteisen itse toteutetun investoinnin lisäksi voidaan kartoittaa ESCO-palvelun
mahdollisuuksia tai ulkoistaa toimenpiteen toteutus ja ylläpito kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle, kuten lämpöyrittäjälle. Investointien rahoitustarvetta pohdittaessa kannatta ottaa huomioon TEM:n myöntämät tuet eri energiantuotantoratkaisuille.
ESCO-palvelussa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa esimerkiksi kunnan kiinteistöissä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija sitoutuu energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen kohteessa, eli tarjoaa takuun syntyvästä
energiasäästöstä. ESCO-palvelun hyödyntäminen on kunnalle lähes riskitöntä, sillä ESCOpalvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä,
jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Lisätietoja ESCO-palvelusta ja palvelua
tarjoavista yrityksistä löytyy esimerkiksi Motivan kotisivuilta ESCO-palvelu -osiosta88.
Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista lämpöenergian tuottamista, jossa yrittäjä, yritys tai
osuuskunta myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. Käyttäjä voi olla esimerkiksi kunta tai
alueella toimiva yritys. Polttoaineena on usein yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta
hankittu puu, mutta myös puunjalostuksen sivutuotteet, peltobiomassat, biokaasu ja turve
sopivat polttoaineeksi. Polttoaineen hankinnan lisäksi lämpöyrittäjä huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta ja saa tuloa lämmitettävään kiinteistöön tai lämpöverkkoon tuotetusta energiasta. Lämpölaitos voi olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta. Lämpöyrittäjyysmalli voisi tulla kyseeseen esimerkiksi Päivärinteen koulun keskitetyn lämmitysratkaisun
toteutuksessa (ks. luku 5.1.2). Lisätietoja lämpöyrittäjyydestä voi käydä lukemassa esimerkiksi Motivan kotisivuilta Lämpöyrittäjyys-osiosta89.
Kunta voi saada TEM:n myöntämää energiatukea ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatukea voi-

88
89

http://www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/esco-palvelu
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/lampoyrittajyys
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daan myöntää myös sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta. Ajantasaista tietoa tuettavista hankkeista löytyy TEM:n
kotisivuilta Energiatuki-osiosta90.

6 Jatkoselvitykset ja -tutkimukset
6.1 Rakennusten energiatehokkuus ja lämmitysratkaisut
Siuntion kunnan omistaman kiinteistökannan lämmitysmuodot ovat kaukolämpö, lämpökattilat, joiden polttoaineena on maakaasu sekä suora sähkölämmitys. Kiinteistökannan
lämmitystapoihin ei ole suunnitteilla muutoksia. Kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen
lämmitykseen käytetty polttoaine vaihtuu mahdollisesti maakaasusta hakkeeksi, mikäli Adven Oy toteuttaa suunnitelmansa biolämpöön siirtymisestä. Kaukolämpöverkon ulkopuolella
olevat, kaasulämmitteiset kiinteistöt sekä suoralla sähköllä lämpiävät kiinteistöt jäävät näillä
näkymin lämmitystavaltaan entiselleen. Vaihtoehtoisten lämmitystapojen kartoittaminen
näissä kohteissa on suositeltavaa. Yksi mahdollinen tapa tunnistaa vaihtoehtoiset energiamuodot ja energiatehokkuustarpeet on kiinteistökannan läpikäynti energiakatselmuksella.
Ajantasaista tietoa energiakatselmuksista ja niiden toteuttamisesta antaa Motiva91.
Kunnan asuinrakennusten ja muiden kiinteistöjen lämmitysenergiankulutukset ja vastaavien
rakennustyyppien Suomen keskiarvot on esitetty kuvissa 14 ja 15. Kuvauksista on jätetty pois
sellaiset kiinteistöt, joiden osalta lämmönkulutustietoa ei ole ollut saatavilla. Tietoja ei ole
saatavilla kahdesta kiinteistöstä, jotka ovat vuokratiloja. Siuntion rakennusten
lämmönkulutus on sääkorjattu. Kuvissa 14 ja 15 esitettyjen kiinteistöjen lisäksi Siuntion kunta omistaa yhden rivitalon, jonka ominaislämmönkulutus on 76 kWh/m3. Asuinrakennuksista ei ole saatavilla energiatehokkuustilastoja, kuten palvelurakennuksista, joten kyseisen
rivitalon vertailu keskiarvoon ei ole tässä mahdollista.
Kuvasta 14 nähdään, että kunnan omistamien koulujen ja päiväkotien lämmön kulutukset
ovat pääasiassa jonkin verran alhaisemmat tai melko vastaavat kuin koulujen ja päiväkotien
keskikulutus Suomessa. Päivärinteen koulujen lämmönkulutus on jonkin verran keskiarvoa
korkeampi, samoin kuin Störsvikin päiväkodin. Tyyskylän uusi päiväkoti sekä Päiväkoti
Pikku Lotta kuluttavat puolestaan selkeästi Suomen päiväkotien lämmönkulutuksen
keskiarvoa vähemmän lämpöä. Aleksis Kiven koulu, Jukolan päiväkoti ja Sjundeå Svenska
Skola kuluttavat lämpöä hieman keskiarvoa vähemmän.

90
91

http://www.tem.fi/index.phtml?s=3091
Ks. lisätietoja esim. Motivan www-sivuilta: http://www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta
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Kuva 14. Siuntion kunnan omistamien koulujen ja päiväkotien vuotuinen lämpöenergian kulutus
(kWh/m3/vuosi) on esitetty kuvassa vihreillä palkeilla ja Suomen keskiarvokulutukset vastaaville
rakennustyypeille92 punaisilla poikkiviivoilla.

Muiden rakennusten lämmön kulutuksissa verrattuna Suomen keskiarvolukuihin vastaavissa rakennuksissa on vaihtelua. Kunnantalo, kunnantalon moduuli sekä toimistorakennus
Botåker ja Villa Alexis kuluttavat selvästi enemmän lämpöä kuin vastaavat keskivertorakennukset Suomessa. Vastaavasti verraten energiatehokkaita rakennuksia näyttävät olevan urheiluhalli, toimistorakennus Åvalla, Villa Charlotta sekä teollisuushalli/varikko.

Suomen keskiarvokulutukset rakennustyypeittäin: Motiva: Lämpö. Saatavilla:
http://motiva.fi/files/6961/Lampo.pdf Haettu: 10.4.2014
92
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Kuva 15. Siuntion kunnan omistamien muiden kiinteistöjen (pois lukien koulut, päiväkodit ja
asuinrakennukset) vuotuinen lämpöenergian kulutus (kWh/m3/vuosi) on esitetty kuvassa vihreillä
palkeilla ja Suomen keskiarvokulutukset93 vastaavalle rakennustyypille punaisilla poikkiviivoilla.94

Usein pelkästään kulutustottumuksia muuttamalla voidaan vaikuttaa merkittävästikin
kohteen energiankulutukseen, mutta myös toimenpiteet, kuten ilmanvaihtojärjestelmän tai
termostaattien säätäminen ovat halpoja keinoja tähän. Investointeja vaativat
energiatehokkuustoimet saattavat liittyä rakennuksen eristepaksuuden kasvattamiseen tai
lämmön talteenottojärjestelmän hankintaan/uusimiseen.

Suomen keskiarvokulutukset rakennustyypeittäin: Motiva: Lämpö. Saatavilla:
http://motiva.fi/files/6961/Lampo.pdf Haettu: 10.4.2014
94 Kunnan rakennukset | vertailtava rakennustyyppi Motivan tutkimuksessa
Koulut | Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
Päiväkodit | Päiväkodit
Teollisuushalli, Veturi/varikko | Liikenteen rakennukset
Toimistorakennus Åvalla, toimistorakennus Botåker, Kunnantalo, Kunnantalon moduuli, Muu huoltolaitos/Villa Alexis | Toimistorakennukset (kaikki)
Urheiluhalli, Päivrinteen koulun voimistelu | Urheilu- ja kuntoilurakennukset (pois lukien Jää- ja uimahallit)
Terveyskeskus ja vuodeosasto, Hammashoitola | Terveyskeskukset ja -asemat
Vanhusten palvelutalo Villa Charlotta | Vanhainkodit
Kirjasto, Nyman | Kirjasto-, museo-, ja näyttelyhallirakennukset
Muuhuoltorakennus/Villa Alexis -kiinteistö on toimistokäytössä, joten vertailukohtana on toimistorakennukset.
93
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7 Seuranta ja tiedottaminen
Siuntio on kuntien energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut seuraamaan kunnan energiankäyttöä, edistämään uusiutuvan energian tuotantoa sekä parantamaan energiatehokkuutta. HINKU-kuntana Siuntion tavoitteena on myös saavuttaa vähintään 80 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen vuoden 2007 tasosta, vuoteen 2030 mennessä. Näihin
tavoitteisiin kannattaa pyrkiä jo senkin takia, että energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen tuovat kunnalle säästöjä ja työpaikkoja sekä vahvistavat
kunnan aluetaloutta ja yritystoimintaa95.
Uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista tulee pyrkiä edistämään tehokkaasti. Uusiutuvan energian tuotantoteknologiat kehittyvät ja taloudelliset kannustimet muuttuvat nopeasti. Muutosten tiivis seuraaminen sekä uusista mahdollisuuksista tiedottaminen on tärkeää.
Sen vuoksi Siuntiossa kannattaa nimetä vastuutaho seuraamaan kuntakatselmuksen perusteella valittujen toimenpiteiden toteuttamista ja tukemaan laajemmassakin mittakaavassa
uusiutuvan energian käyttöä kunnan alueella. Vastuutaho voi olla esimerkiksi säännöllisesti
kokoontuva työryhmä tai kunnan sisältä nimetty henkilö. Keskeistä on, että kehitystä ja
mahdollisuuksia seurataan säännöllisesti.
Tehokas uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta tiedottaminen voi vaikuttaa kunnan asukkaiden ja alueella toimivien yritysten valintoihin merkittävästi. Erityisen tärkeitä
tiedottamisen kohderyhmiä Siuntiossa ovat rakentajat ja remontoijat sekä yrittäjät ja metsänomistajat.
Tiedottamista voidaan tehostaa esimerkiksi laatimalla esitteitä, julkaisemalla aihetta käsitteleviä artikkeleita kunnallisissa tai alueellisissa julkaisuissa sekä järjestämällä aiheeseen liittyviä avoimia luentoja ja tilaisuuksia. Tiedottamisen vaikutusmahdollisuuksia kannattaa
tutkia tarkemmin mahdollisimman tehokkaan tiedottamisstrategian valitsemiseksi.
Hyviä tiedonlähteitä liittyen energiatehokkuuteen, lämmitysratkaisuihin ja niiden kustannuksiin löytyy esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:





Kokonaisvaltainen sivu energiatehokkaan kodin rakentamisesta:
www.energiatehokaskoti.fi
Pellettilämmitys: www.pellettienergia.fi
Pientalojen lämmitysjärjestelmän valintatyökalu:
www.biohousing.eu.com/heatingtool
Uudis- ja saneerauskohteiden lämmityslaskuri:
www.bioenergiaporssi.fi/käsitteet-ja-laskurit/lämmityslaskuri

Lisää hyödyllisiä uusiutuvaan energiaan liittyviä tietolähteitä ja linkkejä on listattu liitteessä
1.

95

Ks. esim. Sitra, 2013. Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu.
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Liite 1. Hyödyllisiä tietolähteitä
Uusiutuva energia











Aurinkoenergia
o Aurinkoteknillinen yhdistys ry http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/
o Solportalen http://www.solportalen.fi/
o Aurinkoenergia http://www.aurinkoenergiaa.fi/
o Aurinkosähköä kotiin http://ilmastoinfo.fi/aurinkosahkoakotiin/
Bioenergia
o Bioenergia ry http://www.bioenergia.fi/
o Ruokohelpi http://www.mtt.fi/met/html/met1b.htm & www.mtt.fi/
Biokaasu
o Suomen Biokaasuyhdistys ry http://www.biokaasuyhdistys.net/
o Biokaasufoorumi http://www.biokaasufoorumi.fi/
Lämpöpumput
o Sulpu ry http://www.sulpu.fi/
o Lämpöpumppu http://www.lampopumppu.org/
Pienvesivoima
o Pienvesivoimayhdistys ry http://www.pienvesivoimayhdistys.fi/
Tuulivoima
o Tuulivoimaopas http://www.tuulivoimaopas.fi/
o Suomen tuulivoimayhdistys ry http://www.tuulivoimayhdistys.fi/
o Tuuliatlas http://www.tuuliatlas.fi/

Tietolähteitä






Tilastoja
o Energiavirasto http://www.energiavirasto.fi/
o Energiateollisuus ry:n sähkö- ja kaukolämpötilastot http://www.energia.fi/fi/tilastot/
o Suomen tuulivoimatilastot http://www.vtt.fi/proj/windenergystatistics/?lang=fi
o Tilastokeskus StatFin http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp
Julkaisuja
o Metla http://www.metla.fi/julkaisut/
o MMM http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut.html
o VTT http://www.vtt.fi/publications/
Muita linkkejä
o HINKUmappi https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Aloitus.aspx
o Energiateollisuus ry http://www.energia.fi/
o Kuntaliitto http://www.kunnat.net/
o Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus http://www.mtt.fi/
o Maa- ja metsätalousministeriö http://www.mmm.fi/
o Metsähallitus http://www.metsa.fi/
o Metsäkeskus http://www.metsakeskus.fi/
o Metsäntutkimuslaitos http://www.metla.fi/
o Motiva http://www.motiva.fi/
o Työ- ja elinkeinoministeriö Energia http://www.tem.fi
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