Puumotit
muuttuvat
megawateiksi
Punkalaitumella
Punkalaidun info
Puuenergian mahdollisuuksia
• Öljyä korvattavissa 300 000 litraa
kunnan omistamissa kiinteistöissä
- Hiilidioksidipäästöt vähenisivät
748 tonnia CO2 -ekv
• Energiapuupotentiaali 40 000 m3/a,
josta käytössä 20 %
• Positiivisten aluetalousvaikutusten
lisäksi metsäenergia tarjoaa uusia
ja täydentäviä työmahdollisuuksia.
Myös metsien tila kohenee puun
energiakäytön yleistyessä.

Asukasluku
Maapinta-ala
Rakennuksia

Noin 3 200
361 km2
Noin 1 700 kpl, Joista asuinrakennuksia 87 %,
teollisuus- ja varastorakennuksia 2 %

Kuntasi voi edistää kestävää kehitystä ja
astua askeleen kohti hiilineutraalia Suomea vaihtamalla fossiiliset
tuontipolttoaineet kotimaiseen uusiutuvaan lähienergiaan, puuhun.
Kun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kunnassa metsäenergialle, jäävät
verorahat kotiseudulle. Samalla edistät oman kuntasi yrittäjyyttä ja
työllisyyttä. Kunta säästää ja aluetalous vahvistuu.

www.puuenergia.com

Lämpöenergia Punkalaitumella
3 %4 %

28 %

Kaukolämpö
Öljy, kaasu
Sähkö

45 %

Puu ja turve
Muut
20 %

Punkalaitumella sijaitsevat rakennukset tarvitsevat laskennallisesti lämmitysenergiaa noin 45 000
megawattituntia (MWh). Tässä on sekä kunnan
omistamat kiinteistöt, että muut kunnan alueella
olevat rakennukset.

Aluelämpöverkot
Aluelämmöllä tuotetaan kuitenkin vain viisi prosenttia Punkalaitumen laskennallisesta lämpöenergian
tarpeesta.

polttoaine-energiaa). Tämä on 6,3 prosenttia
kaikesta kunnassa käytettävästä lämpöenergiasta.
Rahaa kuluu noin 250 000 euroa vuodessa.
Suurin yksittäinen öljynkuluttaja on palvelukeskus
Pakari, missä öljyä palaa vuosittain noin 90 000
litraa (noin 900 MWh/a polttoaine-energiaa).
Muita suuria öljynkuluttajia ovat kunnan vuokratalot, joiden yhteenlaskettu lämmitysöljyn kulutus on
noin 80 000 litraa vuodessa.
Valtaosa kunnan omistamista kiinteistöistä sijaitsee
Punkalaitumen taajamassa. Taajaman ulkopuolella
suurimmat öljynkuluttajat ovat Pohjoisseudun ja
Kiertolan kyläkoulut. Öljyn kulutus kummassakin
on noin 15 000–20 000 litraa vuodessa.
Kaikki kunnan öljylämmitteiset kiinteistöt voidaan
korvata pellettilämmityksellä, jolloin polttoainekustannukset karkeasti puolittuisivat. Tapauskohtaisesti tulee kuitenkin selvittää aluelämmön
mahdollisuus, muita huomioitavia tekijöitä on mm.
nykyisen laitteiston käyttöikä ja käytettävissä olevat tilat.

Punkalaitumen energiapuuvarat
90 GWh

Jo nyt aluelämpö tuotetaan Punkalaitumella pääasiassa puupolttoaineilla.
•
-

Aluelämpöä Punkalaitumella tuottavat
SHT-Tukku, Kunnantalo, Keskuskoulu, lukio
Teollisuuden Lämpö LTO Oy, Haukankoski
MTY Vähä-Jaakkola, taajaman keskusta-alue

Lämpölaitokset käyttävät pääasiassa puupolttoaineita, metsähaketta tai teollisuuden sivuvirtana
syntynyttä puutähdettä. Lämpölaitosten asiakkaita
ovat lähikiinteistöt.

Kunnan omistamat kiinteistöt
Monet Punkalaitumen kunnan omistamista kiinteistöissä ovat edelleen öljylämmitteisiä. Öljyä kuluu
vuodessa noin 280 000 litraa (noin 2 800 MWh/a

Pellettilämmitys konttiratkaisuna

Tekninen
energiapuupotentiaali
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60 GWh

Puuenergian käyttö v. 2012
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Pirkanmaan puuenergiaselvityksessä (v. 2011) on
laskettu Punkalaitumen tekniseksi metsäenergiapotentiaaliksi noin 40 000 kiintokuutiometriä energiapuuta vuodessa.
Vastaavasti teknis-ekologinen energiapuupotentiaali on noin 26 000 m3/v. Valtaosa sekä teknisestä
että teknis-ekologisesta energiapuupotentiaalista

Pellettilämmitys on varmatoiminen.

Puu palaa puhtaasti

on uudistushakkuiden sivutuotteissa, latvus- ja
oksamassassa sekä kannoissa ja juurakoissa.
Uudistushakkuiden lisäksi metsäenergiaa voidaan
korjata kokopuuna nuorten metsien kunnostuskohteilta. Teknisestä energiapuupotentiaalista noin
viidennes ja teknis-ekologisesta noin neljä prosenttia koostuu harvennusten pienpuusta.

Puuenergian käyttöä suosimalla kunnan on mahdollisuus säästää lämmityskustannuksissa, kirkastaa
imagoaan ja profiloitua ympäristöstään huolehtivana kuntana. Ympäristöhyötyjen lisäksi puuenergian
käyttö vaikuttaa myös aluetalouteen. Metsänomistajat
saavat korjuutuloja ja paikallisesti tuotettu energia
työllistää alueen yrittäjiä.

Suhteutettuna kunnan nykyiseen puun käyttöön
lämmitysenergian tuotannossa on teknisestä potentiaalista käytössä vain noin viidennes ja teknisekologisesta potentiaalista 40 prosenttia.

Puulämmityskohteet
Kunnan omistamista kiinteistöistä suurin öljyn
kuluttaja on palvelukeskus Pakari. Pakarin lämmitysenergian tarve on noin 800 MWh/a ja lämmitysöljyä kuluu noin 90 000 litraa vuodessa.
Palvelukeskus on jo itsessään kannattava puulämmityskohde, mutta ympäröivien asuinkiinteistöjen
ja palvelukeskuksen liittämistä aluelämpöverkkoon
suositellaan selvitettäväksi.
Kiinteistön öljynkulutuksen ollessa 100 000 litran
luokkkaa, on esim. pellettijärjestelmän investoinnin
takaisinmaksuaika vain muutamia vuosia.
Pellettijärjestelmä voidaan toteuttaa joko olemassa
olevaan pannuhuoneeseen tilojen salliessa, tai
vaihtoehtoisesti konttiratkaisuna. Laitoksen hoito
(esim. tuhkanpoisto) voidaan järjestää joko kunnan
toimesta tai työ voidaan tilata ulkopuolelta.
Aluelämmön mahdollisuus kannattaisi selvittää alla
olevan kartan mukaisella alueella. Muiden taajaman ja aluelämpöverkkojen ulkopuolisten kiinteistöjen osalta pellettilämmitys on kustannustehokas
ja ekologinen vaihtoehto.

Energiapuun korjuu työllistää

Punkalaitumen keskustan aluelämpölaitokset ja alue,
jonka tulisi selvittää olemassa olevan verkon laajentamista
(oranssi rasterointi).

Punkalaitumen kaavoitustilanne
Keskustan läheisyydessä sijaitsevalle Saunaojan
alueelle on kaavoitettu pientalotontteja. Nykyisten
rakentamismääräysten mukaisesti rakennettujen
pientalojen lämpöenergian tarve on niin vähäinen,
että aluelämpöverkon rakentaminen ei ole mielekästä.
Kaavoitettaessa uusia asuin- ja teollisuusalueita
kannattaa pohtia myös rakennettavien kiinteistöjen
lämmittämistä keskitetysti. Mikäli alueen lämmön
tarve on niin suuri, että aluelämpölaitoksen rakentaminen on kannattavaa, tulee sille osoittaa paikka
kaavaa laadittaessa.

Hake on lähienergiaa parhaimmillaan

Puulämmitys on ekoteko

Käsitteitä

Lämpöyrittäjyys: Lämpöyrittäjyystoiminta on
paikallista lämpöenergian tuottamista, jossa yrittäjä
tai yritys myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan.
Pääpolttoaineena on yrittäjän omista metsistä tai
lähiseudulta hankittu puu. Myös puunjalostuksen
sivutuotteet ja turve ovat yleisesti käytössä.

Puupelletit ja -briketit: pääosin sahanpurusta,
kutterinlastusta tai hiontapölystä erimuotoon puristamalla valmistetut puupolttoainejalosteet.
Metsähake: polttohaketta tai -mursketta, jonka
valmistukseen voidaan käyttää kaikkea metsästä
saatavaa puuta, kuten runkopuuta, latvuksia, oksia, neulasia, lehtiä, kantoja ja juurakoita.

MWh: Yhden megawattitunnin energiamäärän tuottamiseen tarvitaan 1,25 irtokuutiometriä haketta,
0,5 kiintokuutiometriä puuta, noin 200 litraa puupellettiä tai 100 litraa öljyä.

Hiilidioksidivertailu
Koko kunnan laskennallinen
CO2-päästö 4 726 t
Kunnan öljylämmitteiten
kiinteistöjen CO2-päästö 748 t
Kunnan öljylämmitteiten
kiinteistöjen CO2-päästö 748 t
Ehdotettujen toimenpiteiden
vaikutus 374 t

267 t CO2

Öljy ja kaasu

10 %

Sähkö

6%

Puu ja turve
Alue‐/kaukolämpö

0%
0%

Palvelukeskus Pakarin
lämmitysjärjestelmän
muutos puupolttoaineelle

84 %

Maalämpö

748 t CO2

Laskennallinen hiilidioksidipäästön jakautuminen eri lämmitysmuotojen kesken. Kaikki
Punkalaitumen kiinteistöt.

Muuttamalla Palvelukeskus Pakari uusiutuvalle energialle voi kunta leikata omistamiensa öljylämmitteisten rakennusten
hiilidioksidipäästöä neljänneksellä.

Polttoaineiden hintakehitys
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Hinnat alv 0%

Metsäkeskuksen asiantuntijat auttavat

Hinnat alv 0%!
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Suomen metsäkeskuksen
Moteista Megawateiksi -hanke kartoittaa Pirkanmaan alueella kohteita, joita voidaan
muuttaa toimimaan puupohjaisella energialla. Tavoitteena on aktivoida etupäässä kuntia, edistää alan yrittäjyyttä
Laskennallinen lämmityksen polttoaine-energian käyttö Punkalaitumella
ja työllisyyttä. Kunnan alueelta etsitään sopivia
Aluelämpö	
  hake- ja puupellettilämmityskohteita ja annetaan maksutonta ensi%	
  
Aluelämpö
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vaiheen31	
  neuvontaa
kiinteistöille33	
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maatiloille.
Hanke
järjestää myös lyhytkestoista
koulutusta ja retkeilyjä. Rahoitus
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Öljy ja kaasu
14 866
tulee Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelmasta.
Sähkö
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Puu ja turve
Muut

Muut	
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Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pirkanmaan alueyksikkö
Näsilinnankatu 48D (PL 97), 33100 TAMPERE
Energiapuupotentiaali

m3
MWh
www.metsakeskus.fi/moteistamegawateiksi
Teknis-‐ekologinen	
  potenKaali	
  
Käyttö
7 551
15 102 MWh
Tekninen potentiaali
80 000 MWh
Tekninen	
  potenKaali	
   www.puuenergia.com
Teknis-ekologinen potentiaali
41 600 MWh
KäyDö	
  

