
Kohti vuotta 2030 –
miten irti fossiilisesta 
energiasta kunnissa?
Uusiutuvan energian teemapäivä

Hailuoto 4.9.2019

Vesa Peltola 4.9.2019



Sisältö

 Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden 
tavoitteet Suomessa 

 Hajautettu energiatuotanto kunnissa 

 Kunta-alan energiatehokkuussopimus ja 
uusiutuvan energian kuntakatselmus

 Case Lapinjärvi – irti öljylämmityksestä 
vuoteen 2020 mennessä

 Yhteenveto

4.9.2019



Kuntaliiton ydintehtävät

Asiantuntija-
palvelujen tarjoaja

KehittäjäEdunvalvoja

Kuntaliiton tehtävänä on 
valvoa jäsentensä eli Suomen 
kuntien ja kaupunkien etua.

Yhteiskehittämisellä 
ratkotaan kuntakentän 
haasteita.

Asiantuntijapalvelujen 
vahvuutena on syvä
osaaminen kuntakentän 
erityiskysymyksissä.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien kuntien ja kaupunkien
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Kuntaliiton organisaatio

Ympäristötiimi
- mm. kuntien energian-
tuotanto ja -käyttö
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Kuntaliiton verkostot: vaikuttavuutta, tukea ja 
toisilta oppimista

Kuntaliiton verkostot toimivat kehitysalustoina, joissa yhdessä 
kehittämällä synnytetään uutta ja opitaan muilta.

Esimerkiksi:

 Kaupunkipoliittinen työryhmä: 23 suurimman kaupungin 
johtajat

 Seutukaupunkiverkosto: 55 seutukaupungin yhteenliittymä

 Kehyskuntaverkosto:

 Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja 
Turun kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto. Verkostoon 
kuuluu kaikkiaan 28 kehyskuntaa.

 Demokratiaverkosto

 Kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri 
toimijoiden vertaisoppimiselle.
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https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kaupunkipolitiikka/kuntaliiton-kaupunkipoliittinen-tyoryhma
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kaupunkipolitiikka/seutukaupungit-ja-seutukaupunkiverkosto
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kaupunkipolitiikka/kehyskuntaverkosto
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/demokratia-ja-osallisuus/kuntademokratiaverkosto


Kuntaliitossa tapahtuu

 Kuntamarkkinat: kunta-alan suurin vuosittainen 
tapahtuma

 Kuntaliitto Live: Taloustorstai, Työllisyystiistai ja 
muut ajankohtaiset webcastit

 Muutoksen mahdollistajat –podcast kunta-alan 
ilmiöistä

 Klash – haastekilpailu ja ideakiihdyttämö

 Kuntaliitto.fi – kuntatiedon keskus

 Kommuntorget – kunta-alan uutiset ruotsiksi
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https://kuntamarkkinat.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/uutishuone/kuntaliitto-live
https://soundcloud.com/kuntaliitto
https://klash.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/
https://kommuntorget.fi/


Uusiutuvan 
energian tavoitteet 
Suomessa



Energiansäästösopimuksia 20 v 

 Julkisen sektorin energiansäästöohjelma 1993

 Energiansäästösopimus 1997-2005

 Kuntien energiatehokkuussopimukset KETS ja kuntien energiaohjelma 
KEO 2008-2016
 Energiansäästön lisäksi uusiutuva energia

 Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 (117 kuntaa ja 15 
kuntayhtymää)
 Energiansäästön lisäksi uusiutuva energia
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Energia ja ilmasto:
- ulkoiset vaikuttimet

 Pariisin ilmastosopimus 2015 
 EU -40 % (v. 1990 tasoon verrattuna)

 EU:n taakanjakoasetus 2016
 Suomi -39 % kaudella 2021-2030 

 EU:n puhtaan energian paketti 2016:
 Energiatehokkuusdirektiivi:  32,5 % tehostuminen 

v. 2030 mennessä (vertailuvuosi 2005)
– Jäsenmaat: tavoitteeksi 0,8 %/vuosi (2021-2030)

 Rakennusten energiatehokkuus

 Uusiutuva energia: 32 % osuus vuoteen 2030 
mennessä
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Energia ja ilmasto:
- kotoiset vaikuttimet

 Energia- ja ilmastostrategia 2016
 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma KAISU 2017
 Rinteen hallitusohjelma: mm. öljylämmityksestä luopuminen (valtio, kunnat)
 Energiatehokkuussopimukset 2017-2025
 Kiertotalous; CircWaste
 Resurssitehokkuus; FISU-kunnat
 Kuntien ilmastokampanja- ja HINKU-kunnat
 Kuluttajien energianeuvonta
 Innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus per. 2018 
 Lähes nollaenergiarakentaminen 1.1.2018
 Uudet energiatodistukset, energiatehokkuusasetus 1.1.2018
 Liikenteen päästövähennykset-parlamentaarinen työryhmä 02/2018
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Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys:
- EU:n päästöt, ennusteet ja tavoitteet

4.9.2019

Milj. CO2-ekv. 
tonnia

Nykyiset keinot 
eivät riitä
v. 2030 tavoitteisiin



Vuoden 2020 ja 2030 energiatehokkuus-
tavoitteet EU:n tasolla
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Energia ja ilmasto – Suomi:
- tavoite ja toteutumat

4.9.2019

35,9

Lähde: Assessment of the draft
National Energy and Climate Plan 
of Finland, 18.6.2019

Komission arvio Suomen
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman
luonnoksen kunnianhimoi-
suudesta (18.6.2019):
1. Kasvihuonekaasut:

• Taakanjako-
asetuksen mukaan

2. Uusiutuva energia:
• Alle RES-kaavalla

lasketun tavoitteen 
(= 51 %)

3. Energiatehokkuus:
• Hyvin matala *

Uusiutuva energia, osuus loppukulutuksesta (%)

Energiatehokkuus: primääri- ja loppukulutus (Mtoe)

Ei-päästökauppasektori = liikenne, maatalous, 
rakennukset ja jätehuolto

Kasvihuonekaasujen vähennys ei-
päästökauppasektorilla *, vertailuvuosi 2005 (%)

2017 välitavoite 2020 tavoite 2030 tavoite

2020 perusura 2030 tavoite (kaava)

2030 tavoite (Suomen 
suunnitelmasta)

Uusiutuvan 
energian osuus

Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (1 Mtoe = 11,630 TWh)  

Primäärienergiankulutus Energian loppukulutus

päästövähennystavoitteet

2017 arvio & ennusteet ml. lisätoimet

* Vertailuvuosi 2005 oli Suomessa 
poikkeuksellinen (kuoppa kulutuksessa)



Hajautettu 
energiantuotanto 
kunnissa



Kuntaliiton ilmastopoliittiset tavoitteet –
Valtio ilmastokumppaniksi kunnille!

 Tavoitteena vahvistaa
 kuntien kykyä vastata ilmastonmuutokseen

 valtion ja kuntien välistä kumppanuutta kuntien, 
kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi

 Päivitys ja nostot Ilmastoteemaan:
 2008 Kuntaliiton Ilmastopoliittiset linjaukset

 2016 Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset

 2019 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet & 
Kuntaliiton tavoitteet maankäytön ja rakentamisen 
kehittämiseksi
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Kuntaliiton ilmastopoliittiset linjaukset -
Valtio ilmastokumppaniksi kunnille!

 Pitkäjänteinen ja kuntia 
oikeudenmukaisesti kohteleva 
ilmastopolitiikka

 Kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyön 
toimintaedellytysten vahvistaminen

 Valtion tuki ja kilpailun turvaaminen 
energiamurroksessa

 Kunnilla toimivalta, tarvittavat työkalut ja 
resurssit maankäytön suunnittelusta 
rakentamiseen ja ylläpitoon 

 MAL-sopimukset vahvoiksi 
ilmastotyökaluiksi ja uusia avauksia 
valtion ja kuntien välisiin 
ilmastosopimuksiin 

 Valtion pysyvä rahoitus julkisten 
hankintojen ilmasto- ja 
ympäristöosaamisen tuelle

 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
tehtävien, vastuiden ja rahoituksen 
selkiyttäminen lainsäädännöllä

16



Kunnat aktiivisina ilmastotoimijoina 
ja verkostoitujina (31.12.2018)

Alueelliset
 Energiatoimistot (7 aluetoimistoa)

 Kuumailmastotyö (10 kuntaa)

 Kestävä Seinäjoen seutu (5 kuntaa)

Kansalliset
 Climate Leadership Coalition (4 kuntaa)

 Energiatehokkuussopimukset 2017–2025 (76 kuntaa + 6 
kuntayhtymää)

 FISU-verkosto (11 kaupunkia)

 HINKU-foorumi (44 kuntaa)

 Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto            (6 kaupunkia)

 Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanja         (57 kuntaa ja 2
kuntayhtymää, kampanja päättyi 2018)

 Motivan Ekohankintaverkosto (18 kuntaa)

 Smart & Clean (pks – isot kaupungit) 

Kansainväliset
 Climate-KIC (1 kaupunki ja 1 maakunta) 

 Energy Cities (2 kaupunkia)

 Covenant of Mayors -sitoumus                  (15 kuntaa ja 1 maakunta)

 EUROCITIES – Environment Forum             (6 kaupunkia)

 ICLEI (13 kaupunkia)

 UBC (12 kaupunkia)



#ilmastokunnat  Verkostojen välissä ja yli toimivaa, kaikille avoin alusta

 Erilaisten kuntien erilaisiin tukitarpeisiin vastaaminen

 Ympäristösektorilta kuntien johtoon ja luottamushenkilöille

 Mukana keskeisesti kunnan kehittäminen, maankäyttö ja liikenne 
kokonaisuutena 

 Tulevaa: 
 Mukana Uuden sukupolven organisaatiot 2019-2020 –

verkostoprojektissa ”Resurssiviisas kunta”

 Mukana Kuntajohtajien päivillä elokuussa

 Ilmastokunnat –tapaaminen syksyllä 19 (?)
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Energiapäästöjen vähennyspolku 

 Energiansäästö (käyttötapojen muuttaminen)

 Energiankäytön tehostaminen (tekniikka, investoinnit)

 Vähäpäästöinen energiantuotanto 

 Uusiutuva tai päästötön tuotanto

4.9.2019

Esimerkki: liikenne
(lähde: VTT)



Kunnat keskeisiä ilmastotoimijoita

 Kuntamarkkinat 2017/Pirkko Heikinheimo, YM



Hajautettu energiantuotanto

 Täsmällistä määrittelyä ei ole olemassa, mutta hajautettuun 
energiantuotantoon kuuluu tyypillisesti sähkön ja/tai lämmön
1. pienimuotoista tuotantoa (tuotantoyksikkö, -laitos) 

– Määritetään yleensä energiantuotannon teholla

2. tuotantoa paikallisesti
– paikallisten resurssien hyödyntäminen (paikallinen elinvoima)
– omavaraisuus
– riippumattomuus

3. tuotantoa, jossa suhde energianjakeluverkkoon vaihtelee
– oma jakeluverkko (esim. kaukolämpö)
– sähkönjakelu voi vaatia kytkeytymistä sähkönjakeluverkkoon (verkkoyhtiön kanta?)

 Usein uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima, 
biomassa ja geoterminen energia  
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Kuntakonserni

 Öljylämmityksestä luopuminen 
 biolämpö, maalämpö

 Vihreä sähkö

 Aurinkopaneelit ja -keräimet

 Omat ajoneuvot ja 
kuljetuspalveluhankinnat:
 sähkö- ja kaasuautot, uusiutuva diesel

 Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi lisää 
velvoitteita (laki voimaan  1.8.2021)

Asukkaat, yritykset, kolmas sektori

 Koulutusta, energianeuvontaa

 Julkisia latauspisteitä sähkökäyttöisille 
autoille

 Kaavoitukselliset keinot (latauspisteet, 
kaasuasemat)

 Biokaasuntuotannon edistäminen

Keinoja irtautua fossiilisesta energiasta 

4.9.2019

Paikalliset olot ratkaisevat, mitä keinoja
kannattaa käyttää.



Kuntien energia-
tehokkuussopimus 
ja uusiutuvan 
energian 
kuntakatselmus



Kuntasitoumukset 2018
Kunta-alan energiatehokkuussopimusten näkökulmasta
Päivitetty 12.2.2018
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Kuntien 
energiatehok-
kuussopimuk-
seen (KETS) 
liittyneet 
kunnat 2019

Tilanne 7.8.2019:  
- 86 kuntaa
- 6 kuntayhtymää)

4.9.2019



Kuntien energiatehokkuussopimus 
- toimenpiteitä

 Energiamuodon vaihto

 Energiavirtojen kierrätys ja lämmön talteenotto

 Laitteiden tai koneiden uusinta ja kiinteistön 
peruskorjaus

 Uudisrakentaminen 

 Ominaiskulutuksen muutos

 Käyttötekniset toimet ja toimintamallit

 Kiinteistöhoidon palkkio-sanktio-mallit

 Tilatehokkuuden parantuminen

 Rakennusten purkaminen

 Toiminnan supistaminen 
4.9.2019



Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) 
- Energiamuodon vaihto ja energiansäästö

 Edellytyksenä energian loppukulutuksen väheneminen 
 energiamuodon vaihto ei yleensä ole KETS-energiansäästötoimi, 
vaikka kustannuksia säästyisi

 Esimerkkejä hyväksyttävästä energiansäästön määrittämisperiaatteista:
 Kattilan vaihto: säästynyt ostoenergia

 Oma paikallisesti tuotettu uusiutuva energia: säästynyt ostoenergia

 Lämpöpumput sähkölämmityskohteessa: sähkönkulutuksen väheneminen

 Siirtyminen lämpöpumppuun öljylämmityskohteessa: primäärienergian(!) 
säästö; lasketaan vakiokertoimilla

 Olemassa oleva vedenjäähdytyskone korvataan kaukojäähdytyksellä: 
primäärienergian säästö; lasketaan vakiokertoimilla

4.9.2019
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Sijoittajat Julkinen 
sektori

Vihreät bondit Vihreä rahoitus

Julkista 
liikennettä

Rakennuksia

Uusiutuvaa 
energiaa

Energia-
tehokkuutta



Soveltuvuus vihreiden hankkeiden joukkoon

4.9.2019

Uusiutuva 
energia

Vihreät 
rakennukset

JätehuoltoEnergia-
tehokkuus

Kestävä
joukko-
liikenne

Luonnon-
suojelu ja
ympäristön-
hallinta

Veden-
puhdistus ja 
jätevesien 
käsittely

Vihreään rahoitussalkkuun voidaan hyväksyä ympäristöhankkeita, joissa syntyy selkeitä ja 
mitattavia positiivisia ympäristövaikutuksia. 



Case Lapinjärvi –
irti öljystä vuoteen 
2020 mennessä
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Lapinjärvi

 Uudenmaan itäisin kunta (VT6:n varrella; 
Hki: 90 km, Porvoo 45 km, Kouvola 40 km)

 kaksikielinen (ruotsinkielisten osuus 33 %)

 asukkaita noin 2 650

 taajama-aste 27 %, asuntoja n. 1500

 palveluista tullut suurin työllistäjä (n. 50 %), 
alkutuotanto n. 30 % ja teollisuus n. 20 %

 työpaikkaomavaraisuus 83 %



Uusiutuvan energian käytön taustaa ja tavoitteita 
Lapinjärvellä 

 Taustaa:
 Uusiutuvan energian kuntakatselmus (2007): 

– Biolämpö (metsähake), biokaasuntuotanto

 Kunnanvaltuuston päätös kunnan omien kiinteistöjen 
lämmittämisestä (2008) 
– vuoteen 2015 mennessä 85 % uusiutuvaa energiaa
– vuoteen 2020 mennessä luovutaan lämmitysöljyn käytöstä

 Tavoitteet: 
 energiakustannusten alentaminen ja hallinta

 energiaomavaraisuuden kasvattaminen

 muut hyödyt (palvelut, työpaikat, energiaosaaminen, verotulot 
paikkakunnalle, kunnan imagon kehittäminen)

4.9.2019



Kuntakatselmuksessa (2007) 
tunnistettu uusiutuvan energian potentiaali

 kuntakatselmus (2007): kunta voi korvata 85 % 
kiinteistöjensä öljynkulutuksesta uusiutuvilla 
energiamuodoilla

 Lapinjärven kuntakatselmus toi lisätietoa ja 
paljolti myös vahvisti poliitikkojen ja teknisen 
toimen käsitystä siitä, että uusiutuvan energian 
käyttöä kannattaa lisätä merkittävästi
 katselmus toi esiin jatkotoimenpiteitä – niitä 

kaivattiinkin!
 Tunnistettiin kolme biolämpökohdetta:
 Kirkonkylä
 Lapinjärven koulutuskeskus (nyk. 

Siviilipalvelukeskus)
 Porlammin kyläkeskus

ryhdyttiin toimeen samana vuonna (2007)
4.9.2019

Lähde: Lapinjärven kuntakatselmus (2007)



Lapinjärven Lämpö Oy – Lappträsk Värme Ab
- ”Lämpöä läheltä – Närvärme” 

 100 % kunnan omistama yhtiö
 yhtiö rekisteröity 29.3.1995 (aiempi nimi 

Lapinjärven Kauppakomppania Oy)

 18.6.2009 toiminimeksi Lapinjärven Lämpö Oy 

 omistaa lämpölaitokset (3 kpl) ja 
kaukolämpöveden siirtoverkon
 1 osa-aikainen työntekijä (tj)
 Toiminta alun jälkeen kannattavaa

4.9.2019

Liikevaihto ja tulos 2009-2019

Lähde: Lapinjärven Lämpö Oy



Lapinjärven Lämpö Oy:
- Kirkonkylän lämpölaitos

 valmistaja: 
Vapor Finland Oy
 valmistumisvuosi: 2009
 teho: 2 MW
 asiakkaita: 46
 jakeluverkon pituus: n. 5 700 m

Kuva: Vesa Peltola



Lapinjärven Lämpö Oy:
- Ingermaninkylän lämpölaitos

 valmistaja: Sykäke Oy
 valmistumisvuosi: 2011
 teho: 0,8 MW
 asiakkaita: 2
 Siviilipalvelukeskuksen alueella olevat 

rakennukset

 jakeluverkon pituus: 320 m 
 Lisäksi kiinteistön sisäisiä 

lämpölinjoja
Kuva: Vesa Peltola



Lapinjärven Lämpö Oy:
- Porlammin lämpölaitos

 valmistaja: Sykäke Oy
 valmistumisvuosi: 2012
 teho: 0,9 MW
 asiakkaita: 13
 jakeluverkon pituus: 1 317 m

Kuva: Vesa Peltola



Hakelogistiikka ja laitosten operointi ulkoistettu

 laitoksia operoi alihankkijana Lapinjärven 
Energiaosuuskunta (LEO)
 laitosten ylläpito (käyttö, huollot, häiriönhallinta)

 LEO myös hankkii ja toimittaa hakkeen
 pääasiallinen polttoaine metsähake (teollisuuden 

käyttöön kelpaamaton puu)

 sopimuksessa kaksiosainen veloitusrakenne
 peruspaketti (veloitus tuotetun lämpöenergian 

mukaan, €/MWh)
– Tarkistetaan FOEX-indeksin mukaan 3 kk välein

 erillistyöt veloitetaan toteutuman mukaan

4.9.2019
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Lähde: Lapinjärven Lämpö Oy



Myydystä lämpöenergiasta n. 70 % menee 
Lapinjärven kuntakonsernin kiinteistöille (2018)

71% 4%

13%

12%

Kuntakonserni

Seurakunta

Liikerakennukset

Yksityiset
asuinrakennukset

+/-10 % hinnanmuutos
merkitsisi vuodessa 
kuntakonsernille noin
43 t€ lämmityskustannus-
muutosta 

Lähde: Lapinjärven Lämpö Oy



Kaukolämmön hinta (Lapinjärven 
Lämpö)

Hinta 
voimaan

Laskutettu hinta (€/MWh) *

ALV 0 % ALV 24 %
1.12.2009 56,60 70,18
1.3.2013 58,30 72,29
1.2.2014 63,55 78,80
1.1.2015 65,46 81,17
1.1.2016 66,77 82,79

* Lisäksi veloitetaan perusmaksu, jonka määrä riippuu sopimustehosta 



Lapinjärven kokemuksia biolämmön käytöstä

 Biolämpölaitokset toimineet hyvin ja niiden 
kapasiteetti on riittänyt kovillakin pakkasilla
 Toimittajien konkurssi  jälkimarkkinointi?

 Kunnossapitoon huomiota laitosten ikääntyessä!

 Kilpailukyky öljylämmitystä vastaan hyvä, mutta 
maalämmön kilpailuetu voi olla kasvamassa

 Metsähake saatu Lapinjärveltä tai lähikunnista
 Saatavuuden ja hinnan kehitys 2020-luvulla?

 Vaikutus kunnassa positiivinen
 Talous, työllistäminen

 Rahoitus voi tulla ongelmaksi pienellä kunnalla

4.9.2019

Biolämmön taloudellisia vaikutuksia

Lähde: Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu (Motiva 2014)



Mitä tarkoittaa 756 000 * polttoöljylitran 
korvaaminen biolämmöllä?

 noin 2,1 milj. kg hiilidioksidia
 keskimäärin noin 720 bensiini-

käyttöisen henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt vuodessa 
(7 l/100 km, 16 800 km/vuosi)
 Lapinjärvi: 1 636 henkilöautoa 

(31.12.2018)

* Arvioitu Lapinjärven kuntakonsernin 
vuotuinen öljynkulutus 2018 ilman biolämmön käyttöä



Aurinkopaneelien kokeilu Kirkonkylän 
biolämpölaitoksella

 Tavoitteena selvittää aurinkosähkön 
soveltuvuutta biolämpölaitoksen käyttöön 

 Toimittaja: Kymenlaakson Sähkö Oy 
(”KSOY Oma aurinko”)
 Aurinkopaneelit: musta yksikide, 18 kpl, n. 33 m2

Trina TSM FullBlack 300W, nimellisteho 5,4 kWp

 Invertteri: FroniusSymo, 5.0 Wlan

 Alumiiniset K2- kiinnitystelineet kattotyypin 
mukaisine kiinnikkeineen, 18 kpl 

 asennus 6.8.2019 (Lem-Kem Oy)

 Kuntalaisilla mahdollista käydä katsomassa 
sähköntuottolukemia
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http://lapinjarvenlampo.lapinjarvi.fi/fi/aurinkosahkokokeilu


Biokaasusta elinvoimaa 
25.1.2019 – 31.12.2021

 Yritysryhmähanke, jossa:
o Selvitetään taloudellisesti kannattavan biokaasuntuotannon edellytyksiä Lapinjärvellä mm. teknologia, 

kannattavuus, sijoittuminen, logistiikka

o Kartoitetaan kumppaneita

o Analysoidaan biomassoja

 Päämääränä: liikennebiokaasun tuottaminen agrobiomassoista, ravinteiden kierron tehostaminen 
ja uuden liiketoiminnan luominen alueelle

 Toteuttajat: Lapinjärven kunta ja 6 maatilayritystä 
o Yli-Simola Oy, Pukaron kartano, Porlammin Potka Oy, Amerikan porsas Oy, Guy Bosaksen tila sekä 

Maatalousyhtymä Onnila

 Yhteistyökumppanit: Lapinjärven Lämpö Oy ja Kymenlaakson Sähkö Oy

 Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta

 Budjetti: 133 755 €



Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin
1.9.2019 – 31.12.2021

 Kehitetään resurssiviisaita tuotteita ja palveluita alueen yrityksille yritysten ja kuluttajien 
tarpeista käsin

 Luodaan toimintamallit resurssiviisaiden tuotteiden ja palveluiden sekä kiertotalouden 
mukaisen ryhmärakentamisen ihmislähtöiseen kehittämiseen 

 Pilotoidaan hankkeessa kehitettyjä tuotteita / palveluita

 Toteuttajat: Lapinjärven kunta, Aalto-yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu

 Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta

 Budjetti: 513 641 €

Lisätietoa molemmista hankkeista:
Tanja Pöyhönen, tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi



Yhteenveto



Yhteenveto

 Uusiutuvan energian tavoitteet vaativia
 EU-tasolla vähintään 32 % vuoteen 2030 mennessä
 Suomen kansallinen tavoite 50 % (2030)

 Kunnilla runsaasti mahdollisuuksia edistää 
fossiilisesta energiasta luopumista
 Lämmitysöljystä luopuminen usein kannattavaa
 Paikallisten vahvuuksien hyödyntäminen (biokaasu, 

metsähake, muu uusiutuva energia)

 Hyviä esimerkkejä on olemassa
4.9.2019



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos mielenkiinnosta!

Vesa Peltola
09 771 2054
vesa.peltola@kuntaliitto.fi

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto
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