PUUENERGIAA
SASTAMALAAN

Lämmön tuotannon
polttoaineet
Fossiiliset
48 %
Uusiutuvat
52 %

Lämmityksen hiilijalanjälki
3 658 kg hiilidioksidia
asukasta kohden

Energiapuupotentiaali m3/v
Latvusmassa
71 300
Kannot
61 600
Pieniläpimittainen puu
57 400
Kuitupuu
120 000

Sastamalan kunnan
mahdolliset
biolämpökohteita mm.
Kiikan ala-aste
Öljyn kulutus 70 000 l
Hiilijalanjälki 27 t CO2 -ekv
Karkun aluskylän koulu
Öljyn kulutus 35 000 l
Hiilijalanjälki 173 t CO2 -ekv
Tyrväänkylän koulu
Öljynkulutus 40 000 l
Hiilijalanjälki 53 t CO2 -ekv
Kiikoisten terveystalo
Öljynkulutus 32 000 l
Hiilijalanjälki 291 t CO2 -ekv
Suodeniemen urheilutalo
Öljynkulutus 34 000 l
Hiilijalanjälki 291 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 käyttö ja tuotanto
Vuonna 2012 Sastamalassa
Muu
kului koko rakennuskan8%
nan lämmittämiseen noin
Öljy/
Sähkö
457 gigawattituntia (GWh)
maakaasu
17 %
energiaa. Lämmöntuo38%
tanto muodoista yleisin
Kaukolämpö
on öljy 38 % osuudella,
18 %
ennen puuta 19 %. Pääosin
puuperäisellä polttoaineella
Puu 19 %
tuotetun kaukolämmön
osuus on 18 %.

Öljyä korvattavissa kaupungin alueella sijaitsevien
kiinteistöjen lämmityksessä 173 gigawat-tituntia
Öljy(GWh), öljylitroiksi muutettuna 17 300 000 litraa
Puukevyttä polttoöljyä.
Kaukolämpö

Energiapuupotentiaali 310 000 kiintokuutiometriä
vuodessa, josta käytössä 25 %

Sähkö
Muut

Positiivisten aluetalousvaikutusten lisäksi metsäenergia tarjoaa uusia ja täydentäviä työmahdollisuuksia. Myös metsien tila kohenee puun energiakäytön yhteydessä.

Kauko- ja aluelämpöverkot
Vammalassa on Sastamalan lämmön omistama kaukolämpöverkko, johon lämpö ostetaan Adven Oy:ltä. Adven Oy:llä
on Vammalassa kaksi lämpölaitosta teholtaan 15 MW ja 9,5
MW, joiden pääpolttoaineena on metsähake.
Äetsän alueen kaukolämpö tuotetaan Leppäkosken
Energia Oy:n ja Kemira Chemicals Oy:n yhteistyöyrityksen
FC Energian höyrykattilalaitoksella. Polttoaineena käytetään
Kemira Chemicals Oy:n tehtaalla sivutuotteena syntyvää
vetyä.
Suodenniemellä on hakkeella lämpiävä aluelämpöverkko,
johon kuuluu terveyskeskus, vanha kunnantalo sekä rivitaloja. Lämpölaitoksen hoidosta sekä polttoaineen hankinnasta
vastaa paikallinen lämpöyrittäjä.

Sastamalan energiapuuvarat
Metsäkeskuksen energiapuuvaralaskelmien mukaan Sastamalan kaupungin alueelta on korjattavissa energiapuuta
vuosittain n. 310 000 kiintokuutiometriä (m3). Energiaksi
muutettuna 310 000 kiintokuutiometriä tarkoittaa 620
GWh:ta ja energiamäärä on noin puolitoistakertainen Sastamalan vuoden 2012 lämpöenergian kulutukseen verrattuna.
Metsäntutkimuslaitoksen aineiston pohjalta laskelmissa on
huomioitu energiakäyttöön ohjautuva ensiharvennusten
kuitupuu (120 000 m3).
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Moteista Megawateiksi -hankkeessa selvitettiin kaupungin
omistamien kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevien
kiinteistöjen mahdollisuuksia siirtyä puuenergian käyttöön
lämmityksessä. Lisäksi tarkasteltiin aluelämmön mahdollisuuksia Suodeniemellä.
Selvityksessä nousi esille huomattava määrä yksittäisiä kiinteistöjä, joiden öljynkulutus on hyvin suuri. Näissä
kohteissa harkinnan arvoista voisi olla lämmönhankinnan
kilpailuttaminen useampi kohde kerralla. Kohteet ovat
kokoluokaltaan lähinnä pellettilämpöyrittäjien kokoluokkaa.
Mouhijärven yhteiskoululla ja terveysasemalla on jo päätetty
siirtyä puulämpöön kilpailuttamalla lämmönhankinta.

Suodeniemi
Suodeniemellä tarkasteltiin urheilutalon ja koulun lämmitysjärjestelmän korvaamista hakelämmityksellä. Lisäksi tarkasteltiin verkoston laajentamista seurakunnan kiinteistöihin
sekä jo hakelämmössä olevaan terveysaseman verkkoon.
Terveysaseman hakelämmitysjärjestelmällä on vielä käyttöikää jäljellä, mutta laitos on monin verroin työläämpi hoidettava, kuin uudet kehittyneemmät hakelämmitysjärjestelmät.
Lisäksi laitos on teholtaan alimittainen.
Urheilutalolla ja koululla olevan öljylämmityksen korvaaminen hakkeella tai pelletillä on taloudellisesti järkevää.
Samassa yhteydessä on päätettävä investoidaanko terveysaseman hakelämpölaitoksen päivittämiseen vai liitetäänkö
verkko uuteen laitokseen.

Mouhijärvi
Mouhijärvellä tarkastelun alla oli Häijään koulu ja päiväkoti sekä terveyskeskuksen hoito-osasto. Terveyskeskuksen
hoito-osaston osalta on epävarmaa jatkuuko nykyinen
toiminta kiinteistössä. Nykyinen lämmitysjärjestelmä vaatii
lähivuosina investointeja. Varteenotettava vaihtoehto voisi
olla investointi pellettikonttiin, joka tilanteen niin vaatiessa
voidaan siirtää muualle tai myydä eteenpäin.
Häijään koululla ja päiväkodilla lämmitysjärjestelmänä
on maa- ja öljylämmön yhdistelmä. Maalämmöstä huolimatta öljyä kuluu huomattava määrä, joka voitaisiin korvata
parhaiten investoimalla pellettikonttiin.

Vammala ja Karkku
Vammalan osalta tarkastelun alla oli Tyrväänkylän koulu ja
Kallialan vuokratalot. Karkussa puolestaan Palvialan virastotalo ja Aluskylän koulu. Kaikissa kiinteistöissä öljynkulutus
on huomattavaa ja nykyisen öljylämmityksen korvaaminen
pellettilämmitysjärjestelmällä taloudellisesti järkevää. Vaihtoehdot ovat käytännössä samat kuin aiemmissa kohteissa,
eli pellettikontti tai olemassa olevan lämpökeskuksen hyödyntäminen soveltuvin osin.

Lämpöenergian tuotannon
ilmastovaikutukset
Lämpöenergian tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltaessa
Sastamalan hiilijalanjälki on Pirkanmaan
suurin. Kiinteistölämmityksen laskennallinen ilmastovaikutus
asukasta kohden on
3658 hiilidioksidiekvivalenttikilogrammaa, joka
on maakunnan suurin,
keskiarvon ollessa
2 870 kgCO2.

Muut
2%

Kaukolämpö
21 %

Öljy

Öljy 49 %

Sähkö 28 %

Äetsä ja Kiikoinen
Entisen Äetsän kunnan alueella suurimpia öljynkuluttajia
ovat Kiikan koulu ja Koivistonpuiston rivitalot. Huomattava
määrä öljyä kuluu myös Keikyän koululla ja Äetsän paloasemalla. Näistä kohteista edullisimmin pellettilämpöön olisi
muutettavissa Koivistonpuiston rivitalot, jossa pellettikattila
voitaisiin helposti sijoittaa nykyiseen lämpökeskukseen.
Muissa kohteissa kyseeseen tulisi lähinnä pellettikontti.

Kiikoisissa tarkasteltiin terveysaseman öljylämmityksen
korvaamista pellettilämmityksellä. Kiikoisten terveysaseman verkkoon kuuluu terveysaseman lisäksi kunnantalo ja
läheinen rivitalo. Pellettilämpöön siirtymistä on selvitetty
aiemmin pellettilämpöyrittäjän kanssa, asia jäi kuitenkin
kesken kuntaliitoksen myötä.

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.

Sähkö

Kaukoläm
Muut

Kohde

Öljyn kulutus, litraa

Öljy €/v

Pelletti €/v

Äetsä			
Äetsän paloasema

30 000

25470

11190

Koivistonpuisto

60 000

50940

22380

Kiikan ala-aste

70 000

59430

26110

Keikyän koulu

50 000

42450

18650

Karkku			
Palvialan virastotalo

40 000

33960

14920

Aluskylän koulu

35 000

29715

13055

Mouhijärvi			
Häijään koulu +
päiväkoti

30 000

25470

11190

Hoito-osasto

55 000

46695

20515

Vammala			
Tyrväänkylän koulu

40 000

33960

14920

VRT Kalliala

35 000

29715

13055

Muistolan koulu

60 000

50940

22380

Kiikoinen			
Kiikoinen, terveystalo 32 000

27168

11936

Suodeniemi			
Urheilutalo

34 000

28866

12682

Koulu

25 000

21225

9325

Kittilänhaka

14 000

11886

5222

Yhteensä

610 000

517890

227530

Taulukko 1: Mahdolliset puulämmityskohteet Sastamalan omistamista kiinteistöistä.
Lämmönkulutus Sastamalan kaupungilta, polttoaineiden hinnat Bioenergia-lehti 3/2014.
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Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa
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www.puuenergia.com
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