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Arvioitu omakotitalon vuotuinen lämpöenergian käyttö.
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PUUENERGIAA
PARKANOON

Parkanon avainluvut
Lämmön tuotannon
polttoaineet
Fossiiliset
53 %
Uusiutuvat
47 %

Lämmityksen hiilijalanjälki
3 218 kg hiilidioksidia
asukasta kohden

Energiapuupotentiaali
Latvusmassa
18 800 m3/v
Kannot
18 800 m3/v
Pieniläpimittainen puu
30 300 m3/v
Kuitupuu
87 800 m3/v

Parkanon kaupungin
mahdolliset
biolämpökohteet
Pohjois-Parkanon koulu
Öljyn kulutus 7 000 l / v
Hiilijalanjälki 19 t CO2-ekv

Kun kiinteistöjen lämmityksessä siirrytään puuenergian käyttöön,
jäävät lämmitykseen käytetyt eurot vaikuttamaan positiivisesti
aluetalouteen. Samalla edistetään alueen yrittäjyyttä ja työllisyyttä.
Kaupunki säästää ja aluetalous vahvistuu.

Lämpöenergian
kulutus ja tuotanto

Muu
11 %

Öljy
Laskennallinen lämmityse27 %
Sähkö
nergian kulutus Parkanossa
19 %
vuonna 2012 oli noin 120
gigawattituntia (GWh). PoltPuu
toainekulutuksella mitattuna
Kaukolämpö
23
%
eniten energiaa kuluttivat öl20 %
jylämmittäjät, joskin ero puu, kauko- ja sähkölämmittäjiin
ei ole kovinkaan merkittävä.
Muiden lämpöenergian lähteiden (esimerkiksi lämpöpumput)
osuus oli kymmenen prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Öljy
Öljyä korvattavissa kaupungin alueella sijaitsevien
Puu
kiinteistöjen lämmityksessä 31 gigawattituntia
Kaukolämpö
(GWh), öljylitroiksi muutettuna 3 100 000 litraa

kevyttä polttoöljyä.
Sähkö
Muut

Energiapuupotentiaali 156 000 kiintokuutiometriä
vuodessa, josta käytössä 11 %
Positiivisten aluetalousvaikutusten lisäksi metsäenergia tarjoaa uusia ja täydentäviä työmahdollisuuksia. Myös metsien tila kohenee puun energiakäytön yhteydessä.

Kauko- ja aluelämpöverkot
Parkanossa kaukolämpöä toimittaa Leppäkosken Lämpö Oy.
Parkanoon valmistui vuonna 2009 haketta ja turvetta käyttävän 6 MW biolämpölaitos. Laitoksen pääpolttoaineet ovat
metsähaketta ja jyrsinturve.

Kaupungin omistamat
öljylämmitteiset kiinteistöt
Selvitykseen otettiin mukaan vain selkeästi kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevat kaupungin kiinteistöt. Parkanossa on enää viisi kaupungin omistamaa öljylämmitteistä
kiinteistöä. Niistä neljä sijaitsee keskusta-alueella nykyisen
kaukolämpöverkon läheisyydessä (Omakotitalo Nieminen,
Eläinlääkäri / päiväkoti, Asuinrakennus Penttilä, Uunilintukoti). Näissä on järkevintä selvittää ensin kaukolämpöön
liittymisen kustannukset verrattuna nykyiseen lämmöntuotantoon.

Kohde

		 Öljyn kulutus, litraa

Öljy €/v

Moteista Megawateiksi -hankkeessa selvitettiin Parkanossa vain yhden kiinteistön mahdollisuuksia siirtyä öljystä
uusiutuvaan energiaan. Pohjois-Parkanon koulun kulutus
on noin 7 000 litraa/vuosi, joten kovin merkittäviä säästöjä
ei ole saatavissa. Vanhan kattilahuoneen hyödyntäminen
ei ole järkevää, joten kohteeseen pitäisi asentaa pellettilämpökontti ja yhdysputki nykyiseen järjestelmään. Nykyisellä
polttoaineiden hintaerolla investoinnin takaisinmaksuajaksi
muodostuu reilusti yli kymmenen vuotta.

Parkanon energiapuuvarat
Metsäkeskuksen energiapuuvaralaskelmien mukaan Parkanosta voidaan korjata vuosittain noin 67 900 kiintokuutiometriä energiapuuta (vastaa noin 136 GWh:a). Lukuun sisältyy uudistushakkuiden kantojen sekä oksa- ja latvusmassan
ohella myös nuorten metsien kunnostuksen yhteydessä

Pelletti €/v

Pohjois-Parkanon koulu

7 000			

5 800		

3 500

YHTEENSÄ		

7 000			

5 800		

3 500

Taulukko 1: Mahdolliset puulämmityskohteet Parkanossa kaupungin
omistamista kiinteistöistä. Lämmönkulutus Parkanon kaupungilta,
polttoaineiden hinnat Bioenergialehti 3/2014.

Laskennallinen lämpöenergian tuotannon hiilijalanjälki Parkanossa
on 3 218 hiilidioksidiekvivalenttikilo-grammaa (kg CO2-ekv)
asukasta kohden.

korjattava pieniläpimittainen puu. Lisäksi Metsäntutkimuslaitoksen aineiston pohjalta on arvioitu, että kuitupuuta on
korjattavissa energiakäyttöön noin 87 800 m3/v.
Yhteensä energiapuupotentiaalia Parkanossa on noin
155 700 m3/v. Määrä vastaa noin 311 000 megawattituntia
energiaa tai noin 31 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä.

Lämpöenergian tuotannon
ilmastovaikutukset
Laskennallinen lämpöenergian tuotannon hiilijalanjälki
Parkanossa on 3 218
Muut 2 %
hiilidioksidiekvivalenttikilo-grammaa (kg CO2ekv) asukasta kohden.
Pirkanmaan kuntien ja
kaupunkien hiilijalanKaukolämpö
Öljy 37 %
jälkien aritmeettinen
28 %
keskiarvo on 2 870 kg
CO2-ekv. Parkanossa
Sähkö 33 %
jalanjälki on noin 350
kilogrammaa keskiarvoa
raskaampi.
2 870 kg CO2-ekv
vastaa noin 20 000 kilometrin pituista ajomatkaa modernilla
bensiinikäyttöisellä henkilöautolla.
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Energiapuupotentiaalit ja puun energiakäyttö Parkanossa
vuonna 2012. Lähde: Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa.
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Lämpöyrittäjät ja kunnat
Suomessa on lähes 550 kiinteistöä tai kiinteistökokonaisuutta, joiden lämmön tuotannosta
vastaa lämpöyrittäjä. Sekaan sopii niin pienempiä kuin suurempiakin kohteita, yksittäisistä
kiinteistöistä useamman asiakkaan aluelämpöverkkoihin. Lämpöyritystoiminta on vahvasti
paikallista – pääpolttoaineena käytetty metsähake hankitaan läheltä laitosta, joko yrittäjän
omista metsistä tai muiden paikkakuntalaisten
palstoilta. Useimmiten myös yrityksen ja yrittäjän kotikunta on sama kuin laitoksen sijaintikunta.
Kunta voi edistää lämpöyrittäjyyttä esimerkiksi kaavavarauksin. Varauksen tärkeys korostuu etenkin alueilla, joille kaavaillaan rakennettavan teollisuushalleja tai suurempia yksittäisiä
kohteita esimerkiksi koulukeskus tai
terveysasema.

