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TERMIT 

Seuraavassa esitetään tässä raportissa käytetyt termit ja lyhenteet määritelmineen. 

Aluelämpö  Rajoitetun alueen keskitetty lämmitys ilman sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. 

Bioenergia Biomassasta saatava energia, jota voidaan hyödyntää suoraan polttoaineena tai muunnet-
tuna.  

Biomassa Eloperäinen (biologinen) aines lukuun ottamatta geologisiin muodostuksiin peittyneet ja 
fossiilistuneet ainekset. 

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

Energiatase  Erittely tiettyyn järjestelmään tulevista ja sieltä lähtevistä energiavirroista. 

Hiilineutraali energiantuotanto  

 Hiilineutraaliin energiatuotantoon kuuluu uusiutuvien energiamuotojen lisäksi ydinvoima, 
sillä siitä ei synny hiilidioksidipäästöjä. 

Kaukolämpö 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 halu-
tussa laajuudessa ja saa korvauksen asiakkaalle myydyn energiamäärän mukaan. 

Uusiutuva energia Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan tässä puu- ja peltobiomassapoltttoaineita, jäteperäi-
siä polttoaineita (biomassan osuus), aurinkoenergiaa, tuuli- ja vesivoimalla tuotettua säh-
köä. Myös erilaiset hukkalämmöt sekä maaperään ja vesistöön varastoitunut energia kat-
sotaan tässä uusiutuvaksi energiaksi. 

Uusiutumaton energia  
Uusiutumattomalla energialla tarkoitetaan tässä fossiilisia polttoaineita (öljy, kivihiili, 
maakaasu) sekä turvetta (hitaasti uusiutuva polttoaine).  

 Voimalaitos  Energiantuotantolaitos, joka tuottaa sähköenergiaa. 

LYHENTEET 

KL Kaukolämpö  

KPA Kiinteä polttoaine (esim. KPA-kattila) 

MW Megawatti, tehon yksikkö 

MWh Megawattitunti, energiayksikkö 

POK Kevyt polttoöljy 

TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö  
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ESIPUHE 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus on kunnille suunnattu energiakatselmusmalli, jossa tarkastellaan kunnan 
alueen energiantuotantoa ja -kulutusta, kartoitetaan alueelliset uusiutuvan energian resurssit.  Katselmuksessa 
tehdään myös toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan kannattavasti lisätä uusiutuvan energian käyttöä kunnan 
alueella. Toimenpiteille on laskettu investointikustannukset, takaisinmaksuajat sekä hiilidioksidipäästöjen muu-
tos. 

Tämän katselmuksen kohteena on Kalajoen kaupunki. Energiankulutuksen ja tuotannon tiedot ovat vuodelta 
2019. Kalajoen kaupungille on tehty edellinen uusiutuvan energian kuntakatselmus vuonna 2014. 

Katselmuksen ovat rahoittaneet Kalajoen kaupunki (50 %) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (50 %).  

Kalajoen kaupungin yhteyshenkilönä on toiminut isännöitsijä Pirita Salmu. Elomatic Oy:stä projektin valvojana 
on toiminut Jukka Summanen (kk64) ja katselmuksen projektipäällikkönä ja vastuuhenkilönä on toiminut Vilma 
Moilanen (kk156). 
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1. YHTEENVETO 

1.1. Katselmuskunta 

Tässä uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa tarkastellaan Kalajoen kaupungin aluetta. Kalajoki on Hiek-
kasärkistään tunnettu pikkukaupunki Pohjois-Pohjanmaan rannikolla, jossa teollisuus ja maatalous ovat tärkeitä 
elinkeinoja. Katselmuksen tarkasteluvuosi on 2019. 

Kalajoella on tällä hetkellä 64 eri toimijoiden tuulivoimalaa tuottamassa sähköä. Kaukolämmöntuotannosta vas-
taa Kalajoen Lämpö Oy, jolla on kolme verkkoa ja saman verran omia tuotantolaitoksia. Lisäksi keskustan verk-
koon hankitaan lämpöä Junnikkala Oy:n lämpölaitokselta ja Junnikkalan oma kulutus on toki myös kaupungin 
kokoluokassa merkittävä. Alla on esitetty Kalajoen alueen energiatuotannon ja -käytön tasekuvaaja.  

 

Kuva 1 Kalajoen alueen energiantuotannon ja -käytön kokonaistase. Teollisuuden lämmön käyttö tarkoittaa Junnikkala Oy:n sahan läm-
mönkulutusta ja luku on tarkemman lukema puuttuessa tehty arvio. 
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1.2. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet 

Edellinen uusiutuvan energian kuntakatselmus on toteutettu vuonna 2014 ja sen jälkeen Kalajoella on tapahtu-
nut olennainen muutos energiantuotannossa. Edellisen katselmuksen aikaan alueella ei ollut sähköntuotantoa 
ja nyt tuulivoiman tuotantokapasiteettiä on yli 200 MW ja määrä on suunnitteilla nostaa n. 450 MW:iin. Tuuli-
voiman suunniteltu lisäys on tietysti myös suurin uusiutuvan energian tuotannon potentiaali kunnan alueella – 
kolminkertainen tässä selvityksessä arvioituun muuhun lisäyspotentiaaliin nähden. 

Toiseksi merkittävin uusiutuvan energian lisäyspotentiaali on laskennallisesti puupolttoaineissa. Luultavasti ai-
nakin osa potentiaalista, eli hakkuutähteistä, hyödynnetään kunnan ulkopuolella. Kunnan alueella hyödyntä-
mistä voitaisiin merkittävästi lisätä vain kiinteistökohtaisia öljylämmityksiä korvaamalla ja tähän hakkuutähde-
hake soveltuu huonosti.  

Kalajoella on paljon karjatiloja, joten on selvää, että biokaasun tuotantopotentiaali on merkittävä. Tällä hetkellä 
biokaasun tuotantoa ei kaupungin alueella ole, mutta sitä on suunnitteilla osana Smart Grid hanketta. Saman 
hankkeen osana suunnitellaan myös Suomen suurimman aurinkopaneelialueen rakentamista. Tämä alue on 
huomioitu Kalajoen aurinkoenergiapotentiaalina. 

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Kalajoen uusiutuvan energian arvioitu nykykäyttö ja arvio tuotantopotenti-
aalista. Tuulivoiman tuotantopotentiaali, vaikka se on arvioitu realistisesti toteutuksessa olevien hankkeiden pe-
rusteella, on niin valtava, että kaikki muut potentiaalit vaikuttavat pieniltä. Tuulivoiman merkitys on valtakun-
nallinen, mutta myös muilla uusiutuvan energian muodoilla on paikallisesti merkitystä.  

 

Kuva 2 Uusiutuvan energian nykyinen käyttö verrattuna arvioituun tuotantopotentiaaliin. 

Kalajoen kaupunki on jo tehnyt paljon toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja myös uusiutuvan 
energian osuuden kasvattamiseksi omassa kulutuksessaan. Kannattavaksi katsottuja toimenpide-ehdotuksia 
löydettiin siten vai yksi: Tyngän aluekoulun lämmitystapamuutos öljylämmityksestä pellettilämmitykseen. Li-
säksi tehtiin muutamia jatkoselvitysehdotuksia toimenpiteistä, joita ei ole voitu tässä yhteydessä tarkemmin 
selvittää tai joiden kannattavuus voi parantua tulevaisuudessa polttoaineiden hinnan muuttuessa. Toimenpide-
ehdotuksen vaikutus kunnan uusiutuvan energian käyttöön on esitetty taulukossa 1 ja toimenpiteen yhteenveto 
taulukossa 2.  
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Taulukko 1 Yhteenveto Kalajoen energiantuotannosta ja toimenpide-ehdotuksen vaikutuksesta siihen.  

 

Taulukko 2 Yhteenveto toimenpide-ehdotuksesta. 

Kalajoen kaupunki                 

  EHDOTETUN TOIMENPI-

TEEN KUVAUS 
TALOUDELLISET TIEDOT TOIMENPITEEN VAIKUTUKSET ERITTELY 

  

  
  

Investointi Säästö TMA 
Korvattava 

energianlähde 

Uusiutuvien 

energianläh-

teiden lisäys 

CO2-päästön 

vähenemä 

Raportin 

kohta 

Sovitut 

jatko-

toimet 
    

no   EUR EUR/a a   GWh/vuosi t/a    T,P,H,E 

1 
Tyngän aluekoululle  
pellettilämmitys (ostopalvelu) 

0 2500 0.0 Kevyt polttoöljy 0.3 89 5.1.1  

  YHTEENSÄ 0 2500 0.0  0.3 89   

 



 

 
Katselmusraportti 9/39 

 Uusiutuvan energian kuntakatselmus  

V. Moilanen 18.12.2020  
 
 
2. LÄHTÖTIEDOT JA KOHTEEN PERUSTIEDOT 

Tässä kappaleessa esitetään perustietoja, jotka ovat oleellisia uusiutuvan energian varantojen ja käyttömahdol-
lisuuksien arvioimisen kannalta. Lisäksi tarkastellaan Kalajoen kaupungin energiansäästötavoitteita sekä tehtyjä 
toimenpiteitä ja alueella käynnissä olevia hankkeita.  

2.1. Lähtötiedot 

Katselmuksen tarkasteluvuodeksi on valittu vuosi 2019. Edellinen katselmus toteutettiin vuonna 2014 ja sen 
tarkasteluvuosi oli 2012. 

Lähtötiedoiksi on kaupungilta saatu tietoa kaupungin omistamista kiinteistöistä, energiankulutuksesta kaupun-
gin omistamissa toiminnoissa, kaavoituksesta, toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä, meneillään olevista 
hankkeista ja kaukolämmöstä. Alueen energiantuotannosta ja jakelusta vastaavilta tahoilta on pyydetty tietoja 
toiminnastaan. Lisäksi katselmuksen toteutuksessa on käytetty julkisesti saatavilla olevia tilastotietoja (Tilasto-
keskus, Luonnonvarakeskus, Energiateollisuus ry), julkaisuja ja muita lähteitä. 

2.2. Yleistietoa kaupungista 

Kalajoen kaupunki sijaitsee Pohjois-pohjanmaan rannikolla Kalajoen suulla. Kaupungin pinta-ala on 2391 km2, 
josta 1470 km2 on vettä. Kalajoella oli vuoden 2019 lopussa 12 373 asukasta. Kalajoen suurimmat taajamat ovat 
keskustaajama (7031), Himanka (1747), Rautio (929) ,Hiekkasärkät (858) ja  Tynkä (813). 

 

Kuva 3 Kalajoen suurimpien taajamien sijainti kaupungin kartalla. 

2.3. Elinkeinot ja teollisuus 

Kalajoella on yhteensä n. 4500 työpaikkaa. Yritysten toimipisteitä on n. 1200 ja näissä työskentelee n. 3000 hen-
kilöä. Kaupunki työllistää n. 1000 henkeä. 

Kalajoella teollisuus on merkittävä työllistäjä ja suurimmista yrityksistä monet ovat puujalostus- ja metalliteolli-
suudessa. Maa-, metsä- ja kalatalous ovat myös alueella merkittäviä elinkeinoja. Tuotantoeläimiä on yli sadalla 
tilalla ja tiloja, joilla on viljelyssä olevia maita, on vielä huomattavasti enemmän. Matkailu ei sijoitu työpaikkati-
lastossa aivan kärkipäähän, mutta sen merkitys alueelle on kuitenkin huomattava. 

Kalajoen alueen elinkeinojakauma on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4 Kalajoella työssäkäyvien elinkeinoja vuonna 2018.  

2.4. Maankäyttö 

Kalajoen kaupungin pinta-ala suuri osa on merialueita. Maa-alueista valtaosa on metsätalousmaita ja noin vii-
dennes maatalouskäytössä. Maankäyttöä on havainnollistettu kuvassa 5. Kalajoen alueella on huomattava 
määrä soita, joista kuitenkin merkittävä osa on metsätalouskäytössä (yli 20 ha soita 148 km2 ja metsätieteellinen 
suoala 264 km2), joten kuvaajassa suo sisältyvät ainakin osittain metsä, kitu- ja joutomaihin.  

 

Kuva 5 Kalajoen pinta-alasta suuri osa on merta. Maa-alueista valtaosa on metsätalousmaita ja myös maatalousmaita on paljon. 
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2.5. Kunnan omistukset energiantuotannossa 

Kalajoen kaupunki omistaa kokonaan Kalajoen Lämpö Oy:n joka vastaa kunnan alueen kaukolämpötoimin-
nasta. Lisäksi kaupunki omistaa 11,36 % Korpelan Voima Oy:stä, jonka sähköverkkoa on kaupungin alueella Hi-
mangassa ja Rautiolla. 

2.6. Kiinteistökanta 

Rakennusten määrää selvitettiin Tilastokeskuksen julkaiseman Rakennukset ja kesämökit -tilaston perusteella. 
Edellisen katselmuksen jälkeen rakennusten määrä on kasvanut n. 200 rakennuksella. Näistä noin puolet on 
pientaloja, mikä on luonnollista, sillä Kalajoen rakennuskanta on muutenkin pientalovaltainen. Muissakin kate-
gorioissa on tapahtunut kasvua, mutta liikekiinteistöjä ja opetusrakennuksia on muutama aiempaa vähemmän. 
Purettujen tilalle on ilmeisesti rakennettu isompia rakennuksia, sillä kerrosalat ovat näissäkin luokissa hieman 
kasvaneet. Kalajoen kaupungin alueen rakennuskannan pinta-alat on esitetty kuvaajassa 6 rakennustyypeittäin 
ja rakennuskannassa edellisen katselmuksen jälkeen tapahtuneet muutokset on esitetty kuvaajassa 7. 

 

Kuva 6 Kalajoen rakennuskanta on pientalopainotteista. 
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Kuva 7 Kalajoen rakennuskannan muutokset edellisen katselmuksen jälkeen. 

2.7. Energiansäästösopimukset ja muut energiankäytön tehostamistoimet 

Kalajoen kaupunki on liittynyt energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025. Liittyessä energian-
kulutukseksi on ilmoitettu 21.4 GWh ja tavoitteena on 7,5 %:n energiansäästö, eli 1,6 GWh, vuoteen 2025 men-
nessä. Välitavoite vuodelle 2020 on 4 %:n energiansäästö, eli 0,86 GWh.  

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi edellisen katselmuksen jälkeen toteutettuja energiatehokkuus-toimenpi-
teitä ja alueella käynnissä olevia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita. Aihepiiriä 
käsitellään katselmuksen mittakaavassa melko laajasti, koska aihepiiri tarjoaa arvokasta oppia tuleviin hankkei-
siin. Tarkoitus on nähdä, minkä tyyppiset ratkaisut ovat olleet onnistuneita ja saada oppia niistä ehkä hieman 
heikommin onnistuneista. 

2.7.1. Toteutetut tehostamistoimet 

Edellisen katselmuksen jälkeen on toteutettu huomattava määrä energiatehokkuustoimenpiteitä. Jotta energia-
tehokkuustoimien tehokkuutta voidaan arvioida, on selvitettävä, mitä muuta on muuttunut edellisen katsel-
muksen jälkeen.  

Edellinen katselmus toteutettiin vuonna 2014 ja sen tarkasteluvuosi oli vuosi 2012. Vuoden 2012 lämmitystar-
veluku oli 5209 (Oulu) kun sen vuonna 2019 oli 4862. Vuonna 2019 on siis säiden takia tarvittu 7 % vähemmän 
lämmitysenergiaa kuin vuonna 2012. Kaupungin omistamien kiinteistöjen määrä on lisääntynyt (2012 74 kpl, 
2019 83 kpl), mutta yhteenlaskettu pinta-ala ja tilavuus eivät ole kasvaneet aivan samassa suhteessa (kuva 8). 
Kaupunki on purkanut ja myynyt joitakin sille turhia rakennuksia ja tilalle on hankittu ja rakennettu keskimäärin 
pienempiä rakennuksia. Lukuja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että Merenojan koulun purku osuu osittain 
tarkasteluun ja toiminnan väistötilat ovat lukemissa myös mukana, mutta uutta rakentamista ei näissä vuoden 
2019 luvissa ole mukana. 



 

 
Katselmusraportti 13/39 

 Uusiutuvan energian kuntakatselmus  

V. Moilanen 18.12.2020  
 
 

 

Kuva 8 Kaupungin kiinteistökannan muutokset taustatiedoksi energiatehokkuustoimille. 

Yhteensä Kalajoella toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden kustannukset ovat olleet n. 1 milj. € ja näiden 
energiansäästövaikutusten on arvioitu olevan vuositasolla yhteensä 2,3 GWh. Merkittävimmät toteutetut te-
hostamistoimet edellisen katselmuksen jälkeen on esitetty taulukossa 3. Kaikista toteutetuista säästötoimista 
on esitetty yhteenveto kuvassa 9. Muutamaa merkittävintä säästötoimenpidettä on arvioitu tarkemmin myö-
hemmin tässä kappaleessa. 

Taulukko 3 Yhteenveto edellisen katselmuksen jälkeen toteutetuista toimenpiteistä energiansäästöpotentiaalin mukaisessa järjestyksessä 
(KETS:n raportoinnista). 
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Kuva 9 Toteutetut säästötoimenpiteet edellisen katselmuksen jälkeen. Energiansäästöpotentiaaliltaan merkittävimmiksi on etukäteen 
arvioitu erilaiset käyttötapamuutokset (huonelämpötilan laskut, käyntiaikamuutokset yms.). 

Jäähalliin on kaupungin tekemän raportoinnin mukaan toteutettu toimenpiteitä yhteensä yli 400 MWh vuosit-
taisen energiansäästön edestä. Jäähallin kulutus on edelliseen katselmukseen verrattuna laskenut 1600 
MWh:sta 1450 MWh:iin (sähkö ja lämpö, ei normitettu), eli n. 150 MWh. Kulutuslukemien mukaan säästö on 
lähinnä lämpöä ja sinänsä toki merkittävä, mutta ei ihan arvioidulla tasolla. Lisäksi ulkolämpötilat selittävät to-
teutuneesta säästöstä arviolta noin kolmanneksen.  

Tabasco-halli on muutettu maalämpöön, joten sen osalta öljynkulutus on loppunut. Vuonna 2012 öljyä kului n. 
173 MWh ja sähköä 43 MWh. Vuoden 2019 lämmönkulutus olisi karkeasti arvioiden pitänyt olla 145 MWh , eli 
lämpöpumpun sähkönkulutuksen olisi pitänyt olla n. 50-60 MWh. Vuoden 2019 sähkönkulutus on ollut 100 
MWh, joten muu sähkönkulutus huomioiden energiansäästö on kokemusperäisesti arvioiden odotetulla tasolla 
ja kokonaisenergiankulutus on puolittunut. Huomiona kuitenkin, että KETS-raportoinnissa säästössä ei ole huo-
mioitu sähkönkulutuksen kasvua ja polttoaineen säästöarvio vaikuttaa toteutuneeseen kulutukseen nähden 
isolta. Kohteen sähkönkulutusta ja keruupiirin toimintaa on jatkossakin hyvä seurata, jotta varmistutaan siitä, 
että kaivojen käyttöikä ei lyhene suunnitellusta.  

Investointikustannuksiltaan merkittävin säästötoimenpide on ollut kaupungintalon tilajärjestelyt, jonka kustan-
nusarvio oli puolet yhteissummasta, eli 0,5 milj. €. Lämpöenergian säästöpotentiaaliksi oli arvioitu 150 MWh/a. 
Kaupungintalon kulutusta näinä kahtena tarkasteluvuotena vertailemalla säästön toteutumista ei voida toden-
taa. Lämmön kulutus on ollut vuonna 2012 n. 380 MWh ja vuonna 2019 n. 410 MWh, eli kasvua leudommasta 
kelistä huolimatta n. 30 MWh. Säästöpotentiaali on ilmeisesti perustunut työpisteiden lisäämiseen uudelleen-
järjestelyyn ja alkuperäisessä laskennassa oli hyödynnetty työpistekohtaista energiansäästölaskelmaa.  

Toteutetuissa toimenpiteissä on ollut energiansäästöpotentiaalilla arvioituna eniten erilaisia käyttötapamuutok-
sia, millä tässä tarkoitetaan käyttöaikamuutoksia, huonelämpötilojen asetusarvojen muutoksia ja virtaamasää-
töjä. Taulukossa 4 on koostettu esimerkinomaisesti viiden sellaisen kohteen, joissa oli toteutettu vain käyttöta-
pamuutoksia, energiansäästöarviot ja toteutunut muutos katselmusten välillä. Toteutunut energiankulutuksen 
muutos ei vaikuta olevan linjassa säästöarvion kanssa. Luultavasti kohteiden toiminnassa on tapahtunut muita 
muutoksia, jotka aiheuttavat energiansäästötoimenpidettä suurempia vaikutuksia.  
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Taulukko 4 Energiansäästöarvioiden toteutuminen sellaisissa esimerkkikohteissa, joissa toteutetut toimenpiteet olivat kaikki luonteeltaan 
käyttötapamuutoksia.  

 

Kulutuslukemiin perustuen kaupungin omistamien kiinteistöjen kokonaisenergian kulutus on katselmusten tar-
kasteluvuosia verrattaessa pienentynyt 23,2 GWh:sta 20,3 GWh:iin, eli 2,9 GWh (kuvat 10 ja 11). Eli vaikka sääs-
tötoimenpiteet eivät vaikuttaisi suoraan menneen kaikilta osin laskelmien mukaisesti, energiankulutus on oike-
asti laskenut yli 10 %. Suhteessa (ja myös absoluuttisesti) eniten säästöä on syntynyt kevyen polttoöljyn kulu-
tuksesta, joka on kiinteistöjen myynnin sekä lämmitystapamuutosten ansiosta puolittunut (säästö 1,5 GWh).  
Kaukolämmönkulutuksessa säästöä on syntynyt 1,4 GWh, eli n. 11 %, eli jonkin verran enemmän kuin pelkästään 
säiden perusteella voisi olettaa. Tässäkin osaselityksenä on muutokset kiinteistökannassa. Sähkönkulutus ei ole 
muuttunut suuntaan tai toiseen. Jonkinlaista energiansäästöä on varmasti tapahtunut, mutta samanaikaisesti 
on tapahtunut muista syistä johtuvaa kulutuksen kasvua.  

 

Kuva 10 Kunnan kiinteistöjen energiankulutukset vuonna 2012 ja 2019 energialajeittain. 
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Kuva 11 Energiankulutuksen muutos verrattuna edellisen katselmuksen vertailuvuoteen. Osa muutoksista voi johtua kiinteistöjen määrän 
muutoksista tai luokittelusta eri kategoriaan. 

2.7.2. Muut hankkeet 

Kalajoen alueella on toteutettu ja meneillään tuulivoimahankkeita. Näistä kerrotaan tarkemmin kohdassa 4.5 
Tuulivoima. 

Kaupungin alueella  on selvitysvaiheessa Smart Grid -hanke, jonka ideana on hyödyntää paikallista uusiutuvaa 
sähköntuotantoa eriytetyssä sähköverkossa. Sähköä tuotettaisiin tuulivoiman lisäksi aurinkopaneelikentällä ja 
mahdollisesti biokaasulla ja sähkön kulutusvaihteluita katettaisiin osittain akulla. Verkko rakennettaisiin alu-
eelle, johon on tulossa tuulivoimaloita, mutta ei tällä hetkellä ole sähköverkkoa. Sähköntuotantoalue sijaitsee 
kantaverkon varrella. Alueen kulutus ja tuotanto eivät tietenkään ole saman suuruisia eivätkä samanaikaisia, 
joten yhteys sähköverkkoon on välttämätön. Jatkossa alueelle on kaavailtu teollisuusalueita ja matkailua tuke-
vaa toimintaa. Avainlukuja ja kokoluokkia:  

• Tuulivoimaa 14 x 5,4 MW = 75,6 MW 

• Aurinkovoimala 10 MW (myöhemmin 30 MW) 

• Sähköakkukapasiteettiä 5 MWh 
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3. ENERGIANTUOTANNON JA -KÄYTÖN NYKYTILA 

Tässä kappaleessa esitetään kokonaiskuva kunnan energiantuotannon ja -käytön tilasta vuonna 2019. Sähkön-
tuotannon ja -kulutuksen osalta käytettävissä on ollut vain vuoden 2018 lukemat. 

3.1. Sähköntuotanto ja –kulutus 

3.1.1. Sähkön erillistuotanto 

Kalajoen kaupungin alueelle on rakennettu tuulivoimaloita yhteensä 64 kpl ja näiden nimellisteho on yhteensä 
207,6 MW. Rakenteilla ja suunnitteilla olevien hankkeiden myötä kapasiteetti saattaa kaksinkertaistua lähivuo-
sina. Vuonna 2018 tuulivoiman tuotanto on alueella ollut 591 GWh.  

Alueella tuotettu sähkö on täysin uusiutuvaa, joten sen tuotannossa ei synny hiilidioksidipäästöjä.  

3.1.2. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto 

Kalajoella ei ole yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa 

3.1.3. Sähkönkulutus 

Kokonaiskulutus vuonna 2018 on ollut 145 GWh, josta 83 GWh on kulutettu asumisessa ja maataloudessa, 28 
GWh teollisuudessa ja loput palveluissa ja rakentamisessa. 1 

Motivan laskema ja Tilastokeskuksen vuoden 2018 sähköntuotantotilastoihin perustuva sähköntuotannon val-
takunnallinen hiilidioksidipäästökerroin on 141 kgCO2/MWh. Tällä kertoimella laskettuna Kalajoen alueen säh-
könkulutuksen hiilidioksidipäästöt ovat 20 445 t CO2. 

Motivan laskemassa luvussa on mukana myös se sähköntuotanto, joka on myyty alkuperävarmennettuna uusiu-
tuvana energiana (joku on siis maksanut siitä, että saa huomioida päästövähennyksen omassa hiilidioksidita-
seessaan). Energiavirasto on laskenut keskimääräisen hiilidioksidipäästön sille osuudelle sähköntuotannosta, 
jota ei ole myyty alkuperävarmennettuna uusiutuvana energiana ja se on 249 kgCO2/MWh. Koska sähkö ei nou-
data taserajoja, voidaan tätä kerrointa käyttää säästölaskelmissa ja kiinteistökohtaisissa päästölaskelmissa, ellei 
hankittu sähkö ole alkuperävarmennettua uusiutuvaa energiaa. 

3.1.4. Kaupungin sähkönkulutus 

Kaupungin toiminnassa kulutetusta sähköstä valtaosa käytetään rakennuksissa, eli lämmitykseen, valaistukseen, 
ilmanvaihtoon ja laitesähkönä. Kaupungin sähkölämmitteisiä kiinteistöjä käsitellään kohdassa 3.3 Kiinteistöjen 
lämmitys. Kiinteistöjen lisäksi kaupungin omistamia sähkönkulutuskohteita ovat tievalot, jätevesipumppaamot, 
erilaiset aluevalaistukset, liikuntapaikat, satamat ja opasteiden valaistukset. Kulutuksen jakautuminen on esi-
tetty kuvassa 12. 

 

1 Täsmennys: Energiateollisuus ry:n tilasto kuntakohtaisista sähkönkulutuksista julkaistiin raportin valmistuttua. Kalajoen 
kulutus 2019 oli 146 GWh (asuminen ja maatalois 81 GWh, teollisuus 30 GWh, palvelut ja rakentaminen 35 GWh). 
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Kuva 12 Kaupungin sähkönkulutuksen jakautuminen ja kulutukset vuonna 2019. 

Ulkovalaistukseen käytetään yli 1000 MWh sähköä vuodessa, mikä on toki vain murto-osa kiinteistöiden säh-
könkulutukseen verrattuna. Kaupunki on muutamissa kohteissa uusinut katuvalaistusta LED-valaistukseen ja osa 
katuvaloista sammutetaan yöllä muutaman tunnin ajaksi, mikä lyhentää vuosittaisia käyttötunteja olennaisesti. 
Lisäksi on selvityksessä, voitaisiinko merkittäviä määriä katu ja aluevalaistusta uusia LED-tekniikkaan kerralla 
leasing-sopimuksella.  

3.1.5. Energiataseet 

Kalajoella tuotettu ja kulutettu sähkö on esitetty tasemuodossa kuvassa 13. 

 

Kuva 13 Sähkön tuotannon ja kulutuksen tase. Tiedot vuodelta 2018. 
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3.2. Lämmön tuotanto 

3.2.1. Kaukolämmön tuotanto 

Kalajoen kaupungin alueella on kolme kaukolämpöverkkoa, joiden toiminnasta vastaa kaupungin kokonaan 
omistama Kalajoen Lämpö Oy. Kaukolämpöverkkoihin liittyneiden kulutuskohteiden määrä on ollut viime ai-
koina kasvussa ja oli vuoden 2019 loppuun mennessä 592. Näiden yhteenlaskettu lämmitettävä rakennustila-
vuus oli n. 1,05 milj. r-m3. Verkkojen yhteenlaskettu kokonaispituus on 59,3 km.  

Keskustan verkostossa on 410 kuluttajaa ja verkoston pituus on 43,4 km. Keskustan verkostossa kulutetusta 
lämmöstä suurin osa hankitaan Junnikkala Oy:ltä, jossa sitä tuotetaan tuotannon sivutuotteilla, kuten purulla ja 
kuorella. Vara- ja huipputehoa varten Kalajoen Lämpö Oy:llä on omat pelletti- ja öljykattilat. Pellettikattila on 
otettu käyttöön edellisen katselmoinnin jälkeen ja sillä on ollut merkittävä vaikutus öljynkulutuksen pienentä-
misessä. Vuonna 2019 öljyllä tuotettiin vain 1,7 % verkon lämmönkulutuksesta, mikä on hyvä saavutus. Mikäli 
öljykattilat halutaan pitää toimintakuntoisina ongelmatilanteiden (esim. putkirikko) varalta, niin niitä täytyy 
myös ajoittain käyttää, joten täysin nollaan ei ole edes mahdollista päästä nykyisellä kalustolla.  

Keskustan verkoston lämpöhäviöt ovat olleet 5,4 GWh, eli n. 17 % tuotetusta energiasta on mennyt häviöihin. 
Keskustan verkossa on heikoin verkostohyötysuhde, mutta se luultavasti johtuu siitä, että kulutusta on verkos-
ton laajuuteen nähden vähemmän kuin muualla. Keskustan verkon kulutus on  huomattavasti pienempi verrat-
tuna muihin samanpituisiin verkostoihin Suomessa, sillä keskustan verkostossa kulutusta on 630 MWh/km ja 
muissa n. 40 km verkoissa keskimäärin 1300 MWh/km. Kilometriä kohden keskustan verkoston häviöt ovat kui-
tenkin pienemmät kuin vertailun muissa verkoissa. 

Verkostossa voi kuitenkin olla myös mahdollisuuksia lämpöhäviöiden pienentämiseen. Ahtaan siirtolinjan takia 
Junnikkalan sahalta täytyy syöttää verkkoon tällä hetkellä korkeampaa menolämpötilaa aina kun teho on lähellä 
sovittua maksimia ja tämä tilanne on oikeastaan aina pakkaskelillä. 

Hiekkasärkkien verkossa lämpöä tuotetaan Kalajoen Lämpö Oy:n laitoksella käyttäen Junikkala Oy:n sivutuot-
teita, kuten purua ja kuorta. Hiekkasärkkien verkossa on 3,4 % energiasta on tuotettu öljyllä, mikä pienessä ver-
kossa hyvä taso. Osittain öljyn kulutusta on lisännyt ylimääräinen KPA-kattilan korjausseisokki, jolloin lämpöä oli 
jouduttu tuottamaan öljykattilalla. Hiekkasärkillä verkoston pituus 3,5 km ja asiakkaita 22. 

Himangan verkossa lämpöä tuotetaan ensisijaisesti KPA-kattilalla käyttäen polttoaineena metsähaketta. Kyl-
memmillä keleillä tukipolttoaineena käytetään palaturvetta. Polttoainemäärien ja energiantuotannon perus-
teella laskemalla vaikuttaisi siltä, että laitoksen hyötysuhde on huono. Vastaanotetusta polttoaineesta ei määri-
tetä energiasisältöä, vaan polttoaine ostetaan kuutioina. Tämä voi osittain selittää laskennallisesti heikon hyö-
tysuhteen. Laitoksella on myös päivitetty ajotapoja, joten sitäkin kautta hyötysuhteen pitäisi jonkin verran pa-
rantua. Himangan verkon pituus on 12,3 km  ja asiakkaita on 160. 

Kalajoen Lämpö Oy on ollut mukana pilotoimassa Leanheat-järjestelmää ja se on asennettu 4 erityyppiseen kau-
kolämpökiinteistöön. Järjestelmän ajatus on tilakohtaisen olosuhdehallinnan kautta säästää lämmitysenergiaa 
ja jossain tapauksissa myös mahdollistaa pienimuotoista kysyntäjoustoa. Pilotointikohteiden kulutuksista pyrit-
tiin laskemaan Leanheat-järjestelmän mahdollistamia säästöjä. Kohteiden käyttöveden kulutuksia ei ollut tie-
dossa kk-tasolla, joten käyttöveden lämmityksen energiankulutusta ei voitu vähentää kokonaiskulutuksesta en-
nen normitusta. Tämä aiheuttaa tässä tapauksessa todennäköisesti olennaisen virheen, sillä vuoden 2018 tou-
kokuu on ollun poikkeuksellisen lämmin ja lämmönkulutus on koostunut suurelta osin käyttöveden lämmityk-
sestä. Kun tämän kulutuksen normittaa, lukemasta tulee olennaisesti virheellinen. Tätä virhettä on pyritty kor-
jaamaan huomioimalla kaikkien vuosien osalta toukokuun kulutukset toteutuneen mukaisesti. Tällä tavalla nor-
mitetut kulutuslukemat on esitetty kuvassa 14. Näiden lukemien perusteella voida sanoa mitään varmaa järjes-
telmän mahdollistamasta säästöpotentiaalista. 
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Kuva 14 Kulutusten vertailu Leanheat-kohteissa 2018, 2019 sekä viimeksi kuluneen vuoden ajalta (11/2019-10/2020). Normituksen poik-
keukset selitetty tekstissä. 

3.2.2. Teollisuuden erillislämmön tuotanto 

Junnikkala Oy:n saha on paitsi merkittävä lämmöntuottaja myös kuluttaa paljon lämpöä. Saha tuottaa lämpöä 
omaan käyttöönsä ja kaukolämpöverkkoon lämpölaitoksella, jonka polttoaineena on sahan sivuvirrat eli puru ja 
kuori. Junnikkalan omasta lämmönkulutuksesta ei saatu pyynnöstä huolimatta tietoa, joten se on arvioitu edel-
lisen katselmuksen perusteella olevan n. 40 GWh. 

Lämpökeskus on varustettu savukaasupesurilla, joka optimitilanteessa olennaisesti parantaa laitoshyötysuh-
detta. Optimaalinen toiminta vaatii kuitenkin sen, että polttoaineet ovat hieman kosteita ja vesi palaa laitokselle 
matalassa lämpötilassa (n. 45 °C). Saha pystyy itse vaikuttamaan jonkin verran paluuveden lämpötilaan, koska 
käyttää itse ison osan lämmöstä. Kaukolämmön paluuveden lämpötilalla on myös vaikutusta, joten yhteistyö 
sahan ja kaukolämpöyhtiön välillä tulisi olla tiivistä. Huomioitava myös, että mikäli kaukolämpöverkon jäähty-
mää saadaan parannettua ja siten parannettua pesurin tuottoa, tulisi sen näkyä myös lämmön hinnassa.   

3.2.3. Lämpöyrittäjyyskohteet 

Ei tiedossa olevia kohteita. 

3.2.4. Energiataseet 

Kuvassa 15 on esitetty lämmöntuotannon taseet kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen  sekä Junnikkalan sahan 
arvioidun omakäytön osalta. 
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Kuva 15 Kalajoen alueen lämmöntuotannon tase. 

3.3. Kiinteistöjen lämmitys 

3.3.1. Rakennuskanta 

Rakennuskannan tiedot on saatu tilastokeskuksen Rakennukset ja kesämökit –tilastosta. Tilastoa päivitetään ra-
kennuslupatiedoista, eikä siihen päivity sellaiset lämmitystavan muutokset, joihin ei ole haettu tai tarvittu lupaa. 
Kalajoen osalta tilastossa kaukolämpöä käyttävien kiinteistöjen määrä oli n. 200  pienempi kuin todellisuudessa 
(tilastossa 391, todellinen 589) ja sen perusteella voi olettaa, että ainakin öljylämmitteisten kiinteistöjen määrä 
on virheellinen. Tässä selvityksessä kaukolämmitettyjen kiinteistöjen määrät ja kulutettu energia on korjattu 
vastaamaan todellisuutta (kerrosala arvioitu kaukolämpökiinteistöjen rakennustilavuudesta), mutta muiden 
lämmitysmuotojen osalta samaa korjausta ei ole voitu tehdä. Energiankulutusarviot perustuvat eri kiinteistö-
tyyppien keskimääräisiin lämmön- ja lämpimän käyttöveden kulutuksiin, joten kulutusarvioita on syytä pitää vain 
suuntaa antavina. 

Kalajoella on eniten sähkölämmitteisiä kiinteistöjä niin määrällä kuin kulutuksellakin mitattuna. Arvion perus-
teella puun ja öljyn kulutus kiinteistöjen lämmöntuotannossa on keskenään samaa luokkaa ja kaukolämmön 
kulutus neljäs merkittävä lämmitysmuoto. Kasvusta huolimatta maalämmön osuus on edelleen pieni. Yhteen-
veto rakennuskannasta on esitetty taulukossa 3 ja merkittävimmät muutokset edelliseen katselmukseen verrat-
tuna kuvassa 16.  
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Taulukko 5 Kalajoen alueen rakennuskannan arvioidut lämmitysenergian kulutukset vuoden 2019 tilastollisen lämmitysmuodon mukaan. 
Polttoon perustuvien lämmitysmuotojen hyötysuhteeksi oletettu 0,88 ja malämmön COP:ksi 3. Kaukolämmölle ei kiinteistötason tarkas-
telussa sälytetä tuotanto- ja verkostohäviöitä. 

 

 

Kuva 16 Kalajoen rakennuskannan lämmitysmuotojen olennaisimmat muutokset verrattuna edelliseen katselmukseen. Öljylämmitettä-
vien kiinteistöjen määrä on ollut laskussa ja kauko- ja maalämmöllä lämmitettävien kiinteistöjen nousussa. 

3.3.2. Kaupungin kiinteistöt 

Kalajoen kaupungilla on lähtötietolistauksen mukaan 125 kiinteistöä, joista energiankulutusta 69 kiinteistöllä. 
Kiinteistöjen jakautuminen lämmitysmuodoittain on esitetty kuvassa 17 ja lisäksi liitteessä 1 on esitetty kiinteis-
töt ja niiden kulutus taulukkomuodossa. Määrällisesti vain vähän yli puolet kiinteistöistä on kaukolämmössä, 
mutta jos tarkastellaan rakennustilavuuksia tai energiankulutusta, niin kaukolämmitettyjen osuus on yli 85 %. 
Sähkölämmitteisiä kiinteistöjä on määrällisesti melko iso osa, mutta ne ovat pieniä sekä tilavuudeltaan että ener-
giankulutukseltaan. Osalla kiinteistöitä on ollut energiankulutusta, vaikka ovat olleet kylmillään tai kulutus on 
normaalisti vuokralaisen vastuulla. Nämä on esitetty kuvaajissa kategoriassa muut.  

Lämmitysmuoto Määrä Rakennusala Lämmönkäyttö Polttoaine-energia

kpl 1000 m2 GWh/a GWh/a %

Kaukolämpö 589 500 41.7 41.7 21 %

Öljy 1093 262 41.1 46.7 23 %

Sähkö 2229 331 53.2 53.2 26 %

Puu 1532 229 40.0 45.5 22 %

Maalämpö 253 64 10.1 3.4 2 %

Muut uusiutuvat 0 0 0 0 0 %

Muut fossiiliset 2 1 0.1 0.1 0 %

Tuntematon 342 103 10.5 11.9 6 %

Yhteensä 6040 1490 197 202 100 %
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Kuva 17 Kalajoen kaupungin kiinteistöt, joissa on kulutettu energiaa vuonna 2019. Kuvaajissa on esitetty   

Kalajoen kaupungin kiinteistöistä suurimpia energiankulutuskohteita ovat kylpylä, terveyskeskukset (tai vastaa-
vat), isoimmat koulut sekä jäähalli. Kuvassa 18 on esitetty 30 suurimman kulutuskohteen energiankulutukset. 
Kuvassa 19 on yhteenveto kunnan kaikista kiinteistöistä rakennusten käyttötarkoitusten mukaan jaoteltuna.  

 

Kuva 18 Kalajoen kaupungin 30 eniten energiaa kuluttavaa kiinteistöä. 
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Kuva 19 Kalajoen kaupungin kiinteistöjen energiankulutukset käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna.  

3.4. Kokonaisenergiatase 

Edellä läpikäytyjen kappaleiden perusteella on laadittu arvio Kalajoen alueen kokonaisenergiataseesta, joka on 
esitetty kuvassa 20. Tarkastelussa on arvioitu Kalajoen alueen lämmityspolttoaineiden ja sähkön kokonaiskulu-
tukseksi n. 340 GWh vuonna 2019. Yli puolet, eli n. 200 GWh, kulutetusta energiasta on arvioitu käytettävän 
lämmitykseen. Kalajoella tuotetusta energiasta valtaosa on uusiutuvaa tuulivoimantuotannon sekä biopolttoai-
neiden käytön ansiosta. Kaupungin omien kiinteistöjen lämmityksessä ja myös kaukolämmön tuotannossa uu-
siutuvien energiamuotojen osuus on hyvällä tasolla. Muussa kiinteistökohtaisessa lämmityksessä öljyn osuus 
vaikuttaa edelleen melko suurelta ja valtaosa esitetyistä hiilidioksidipäästöistä (12 300 t) aiheutuu kiinteistökoh-
taisesta öljylämmityksestä.  
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Kuva 20 Kalajoen kokonaistase. Sähkönkulutuksen on tasemielessä oletettu koostuvan kaupungin alueella tuotetusta sähköstä, joten sille 
ei ole esitetty hiilidioksidipäästöä.  

Kuvaajassa on sähköntuotanto ja -kulutus esitetty taseena siten, että Kalajoen alueella tuotettu sähkö kulutet-
taisiin ensisijaisesti kunnan alueella ja ylijäämä siirrettäisiin valtakunnanverkkoon. Tämän takia kulutetulle säh-
kölle ei ole esitetty hiilidioksidipäästöä. Todellisuudessa tuulivoimaloiden tuotanto siirretään sähköverkkoon ja 
jokainen sähkönkäyttäjä ostaa verkosta käyttämänsä sähkön. Tällöin Kalajoella kulutetun sähkön päästövaiku-
tusta kuvaisi ehkä paremmin Suomessa tuotetun sähkön keskimääräisellä päästökertoimella laskettu lukema, 
eli 20 445 t. 

Tässä katselmuksessa ei ole käsitelty liikenteen polttoaineita, mutta niiden vaikutus alueen hiilidioksidipäästöi-
hin on kuitenkin hyvä muistaa. Valtakunnallisesti liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on 20 % luokkaa. Tällä 
hetkellä liikenteen polttoaineista on jakeluvelvoitteen mukaisesti energiasisällöltään 20 % oltava biopolttoai-
neita (biokaasu ei ole vielä mukana jakeluvelvoitteessa) ja tulevaisuudessa osuuden tulee olla suurempi ja myös 
biopolttoaineiden kestävyysvaatimuksen kiristyvät.  
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4. UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET JA NIIDEN NYKYKÄYTTÖ 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kunnan alueen uusiutuvan energian nykykäyttöä sekä arvioidaan uusiutuvien 
energialähteiden varantoja sekä tuotanto- ja hyödyntämispotentiaaleja. Kappaleen tuloksia tarkastellessa on 
hyvä ottaa huomioon, että uusiutuvan energian varannot ja tuotantotekninen potentiaali ovat joskus selvästi 
suurempia kuin teknis-taloudellinen potentiaali tällä hetkellä.  

Seuraavissa kappaleissa on hyödynnetty aiemman katselmuksen tekstejä, koska ihan kaikki asiat eivät ole muu-
tamassa vuodessa muuttuneet tai uutta tutkimusta energiapotentiaaleista ei ole tehty. Edellisen katselmuksen 
havainnot toimivat osittain myös vertailukohtina niissä kohdissa, joissa muutoksia on tapahtunut. Edellisestä 
katselmuksesta suoraan (tai lähes suoraan) lainatut kohdat on erotettu päivitetystä tekstistä kursiivilla ja sini-
sellä värillä. 

4.1. Puupolttoaineet 

Puupolttoaineita saadaan metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden sivutuotteina sekä purkamisen ja muun 
käytöstä poiston seurauksena. Kalajoen alueella hyödynnetään puuta energiantuotannossa teollisuudessa, kau-
kolämpöverkoissa ja kiinteistökohtaisesti. Suuruusluokaltaan puupolttoaineiden kulutus on Kalajoella 140 
GWh/a. Junnikkalan saha käyttää energiantuotantoon vuositasolla arviolta reilut 70 GWh tuotannon sivuvirtoja, 
lähinnä purua ja kuorta. Junnikkalan saha tuottaa lämpöä sahan lisäksi myös Kalajoen kaukolämpöverkkoon. 
Tämän lisäksi polttoaineita toimitetaan Hiekkasärkkien lämpökeskukselle. Tästä puusta suuri on alun perin pe-
räisin kunnan ulkopuolelta.  

Luonnonvarakeskuksen metsävarainventoinnin perusteella Kalajoen metsien energiapuupotentiaali olisi tällä 
hetkellä 146 800 t/a, mikä tarkoittaisi polttoaine-energiana n. 370 GWh/a. Lukemaan on laskettu nuorten met-
sien hoidon ja uudistuskypsien metsien energiapuupotentiaali. Vuosittaisen energiapuupotentiaalin osuus Kala-
joen metsien metsäbiomassasta (puut) on n. 2 %. Metsäpolttoaineita käytetään lähinnä keskitetyssä energian-
tuotannossa, mutta luultavasti Kalajoen metsien energiapuu päätyy suurelta osin käyttöön alueen ulkopuolelle, 
sillä Junnikkalan sahalta riittää toistaiseksi sivuvirtoja kaukolämmöntuotannon polttoaineiksi.  

Kulutuskohteiden näkökulmasta tarkasteltuna puupolttoaineiden käytön lisääminen vaikuttaa haasteellisem-
malta. Öljylämmitteisiä kiinteistöjä on toki vielä paljon ja näiden yhteenlasketuksi kulutukseksi on tässä selvityk-
sessä arvioitu n. 47 GWh/a. Tämä on paljon vähemmän kuin arvioitu metsäenergiapotentiaali, mutta Kalajoella 
tuotettavat puupolttoaineet eivät silti ratkaise ongelmaa. Joissakin isoissa kohteissa, kuten vaikkapa maatalou-
dessa, voisi olla mahdollista ja kannattavaa hyödyntää haketta polttoaineena, mutta pienemmissä kohteissa se 
olisi hyvin hankalaa. Pellettilämmitykselle löytyisi varmasti sopivia kohteita, joissa varsinkin nykyisellä tuella läm-
mitysjärjestelmän muutos voisi olla kannattava, mutta todennäköisesti kaikkiin loppuihin öljylämmityskiinteis-
töihin se ei ole toivotuin ratkaisu. Toivottavasti näillekin löytyy kuitenkin sopiva uusiutuva vaihtoehto, oli se 
sitten kaukolämpö, maalämpö, uusiutuvalla sähköllä toteutettu sähkölämmitys tai biopolttoneste. 

4.2. Peltobiomassat 

Peltobiomassojen osalta kovin merkittävää muutosta ei ole tapahtunut, eikä peltobiomassojen merkitys energi-
antuotannossa ole ainakaan lisääntynyt, joten edellisen katselmuksen selvitykseen ei ole lisättävää. 

Peltobiomassoilla tarkoitetaan mm. viljan olkea ja varta vasten energiantuotantotarkoituksiin kasvatettua ruo-
kohelpeä tai pajua. Ruokohelven poltto energiantuotantolaitoksissa on alkuinnostuksen jälkeen laantunut pol-
ton hankaluuden ja kuljetuskustannusten vuoksi.  

Oamk on tehnyt selvityksen Pohjois-Pohjanmaan pelletöintipotentiaalista, jonka osana on tarkasteltu myös pel-
tobiomassoja. Selvityksessä oli huomioitu viljan olki ja olemassa olevat ruokohelpiviljelmät. Oljesta oli oletettu, 
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että 80 % voitaisiin käyttää energiantuotantoon. Selvityksessä ei ole huomioitu mahdollisuutta viljelykäytön ul-
kopuolella olevien peltojen ottamista energiakasvien viljelyskäyttöön. Kalajoen peltoenergian potentiaaliksi on 
selvityksessä saatu 33,6 GWh. Koska selvityksen aineisto oli vuodelta 2009, ei selvityksessä ole huomioitu entisen 
Himangan alueita. 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu on kartoittanut Keski-Pohjanmaan bioenergiapotentiaalia. Selvityksen 
mukaan entisen Himangan alueen oljen teoreettinen energiapotentiaali olisi 4 GWh, josta teknisesti olisi mah-
dollista hyödyntää 0,4 GWh. Keski-Pohjanmaan selvityksessä oli Oamk:n selvityksestä poiketen oletettu, että 
oljesta voidaan polttaa vain 40 %. Ottamalla Himangan kesantopellot energiantuotantoon, voisi selvityksen mu-
kaan ruokohelpeä saada teoreettisesti 4,5 GWh:n edestä, josta 0,9 GWh olisi ehkä teknisesti toteutettavissa.  

Jos yhdistetään tehdyt selvitykset siten, että vanhasta Kalajoesta tehtyyn selvitykseen käytetään samoja oletuk-
sia kuin Himangasta, saadaan nykyisen Kalajoen peltoenergiapotentiaaliksi noin 26 GWh, josta teknisesti hyö-
dynnettävissä olisi 8 GWh. 

4.3. Biokaasu 

Biokaasua syntyy anaerobisten bakteerien hajottaessa eloperäistä ainesta hapettomissa olosuhteissa. Biokaa-
sun tuotantoon voi käyttää lähes mitä tahansa eloperäistä jätettä, yleisimmin karjan lantaa, biojätteitä ja jäte-
vedenpuhdistamoiden lietettä. Lisäksi kaatopaikoilla muodostuvaa biokaasua voidaan kerätä keräysputkistoilla. 
Biokaasu koostuu lähinnä metaanista (40–70 %) ja hiilidioksidista (30–60 %). Epäpuhtauksina on pieniä pitoi-
suuksia typpeä ja rikkivetyä sekä kaatopaikkakaasuissa lisäksi kloori- ja fluoriyhdisteitä. 

Koska biokaasu syntyy eloperäisestä aineesta, jonka sisältämä hiilidioksidi ja metaani olisivat joka tapauksessa 
vapautuneet ilmaan, biokaasun polton ei katsota lisäävän ilmakehän hiilidioksidia. Biokaasun tuotanto ja poltto 
voivat olla  ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin biomassan vapaa hajoaminen, sillä metaani on 20-70 
kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.  

Kalajoen ja lähikuntien jätevesihuollosta vastaa Vesikolmio Oy. Kunnat yhdistävä siirtoviemäri on toteutettu 
Sievi - Ylivieska – Alavieska – Kalajoki välillä ja Kalajoelle on rakennettu uusi jätevedenpuhdistamo. Lisäksi yh-
dysviemäri on rakennettu Haapajärvi – Nivala -välille, joten Nivala – Ylivieska -osuuden sekä Himangan ja Kala-
joen välisen viemärin toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä yhdistää kaikkien kuntien jäteveden käsittelyn. 
Kalajoen puhdistamo valmistui vuoden 2019 loppupuolella. Puhdistamolla ei ole lietteen mädätystä, joten bio-
kaasun potentiaali jää hyödyntämättä. Edellisen katselmuksen potentiaaliarvio perustui 2,4 milj. kuution jäteve-
simäärään. Vuonna 2019 alueella syntyneitä jätevesiä on käsitelty 2,9 milj. m3, joten biokaasupotentiaali voisi 
olla jopa 8,5 GWh. 

Oamk on selvittänyt Pohjois-Pohjanmaan lannan ja peltobiomassojen biokaasupotentiaalia. Selvityksessä todet-
tiin Kalajoella olevan Pohjois-Pohjanmaan parhaat edellytykset biokaasun tuotantoon. Kalajoella on useita suu-
ria karja- ja sikatiloja, jotka sijaitsevat lähekkäin, jolloin biokaasun tuotanto yhteisillä reaktoreilla saattaisi olla 
mahdollista. Lannan biokaasupotentiaaliksi (ilmoitettu metaaniksi muutettuna) on selvityksessä arvioitu n. 2,6 
milj. m3

CH4, jolloin biokaasun energiapotentiaali olisi 26 GWh. Lisäksi peltobiomassojen biokaasupotentiaaliksi 
arvioitiin 1,3 milj. m3

CH4 ja muiden lähteiden potentiaaliksi 0,26 milj. m3
CH4. Kalajoella olisi siten selvityksen mu-

kaan biokaasulla tuotettavissa vuosittain n. 40 GWh energiaa.  

Smart Grid -hankkeen osana on hahmoteltu maatalouden lietteitä ja sivuvirtoja hyödyntävää biokaasulaitosta. 
Laitoksen erityspiirteenä olisi lietteen siirtäminen tiloilta käsittelyyn ja mädätteen toimittaminen lannoitekäyt-
töön takaisin tiloille paineviemäriä pitkin. Arvioiden mukaan käsiteltäviä lietteitä olisi 65 000 t/a ja muita bio-
massoja, kuten perunankuoria, 15 000 t/a. Karkeasti arvioituna tuotantokapasiteetti olisi n. 17 GWh biokaasua. 
Edellisessä katselmuksessa oli viitattu Oamk:n biokaasupotentiaaliselvitykseen, jonka mukaan Kalajoen 
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biokaasupotentiaali olisi kokonaisuudessaan n. 40 GWh. Nyt pohdinnassa oleva hanke kattaisi jo 40 % arvioi-
dusta potentiaalista.  

Biojätteet Kalajoen jätehuollosta vastaava Vestia Oy toimittaa Ab Stormossen Oy:in mädätyslaitokselle Musta-
saareen, jossa siitä saadaan biokaasua. Biokaasua käytetään Stormossenilla sähkön- ja lämmöntuotantoon.  

Kalajoen alueella ei ole kaatopaikkaa, vaan kaatopaikkasijoitettavat jätteet toimitetaan Ylivieskaan. Ylivieskan 
kaatopaikalla on kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmä. Koska jätteet hyödynnetään Kalajoen ulkopuolella, kaa-
topaikkakaasua ei huomioida tässä katselmuksessa. 

4.4. Jätepolttoaineet 

Kalajoen ja lähikuntien jätehuollosta vastaa Vestia Oy. Kalajoen alueen polttokelpoinen jäte toimitetaan Vestian 
osittain omistamalle Westenergyn jätteenpolttolaitokselle Mustasaareen. Laitoksen tuottama energia hyödyn-
netään Vaasan Sähkö Oy:n kaukolämmöntuotannossa. 

Tällä hetkellä Kalajoen jätteiden hiilidioksidipäästöt menevät laskennallisesti tuotetun lämmön osalta lämmön 
loppukäyttäjän hiilidioksiditaseeseen. Sähkön osalta päästöt lasketaan valtakunnalliseen päästökertoimeen ja 
jakautuvat siinä mielessä kaikille. Aiheeseen liittyen on toteutettu hankkeita sen selvittämiseksi, kuinka hiilidi-
oksidipäästöjä jaettaisiin reilummin jätteiden tuottajien ja lämmön kuluttajan välillä, jotta lämmön hyödyntämi-
nen houkuttelisi myös niitä tahoja, jotka pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeään. Kalajoen jätteiden hiilidioksi-
dipäästöt olisivat keskimääräisillä luvuilla2 laskien n. 800-900 tCO2/a, eli vähemmän kuin vaikkapa Himangan kau-
kolämmöntuotannon päästöt ovat tällä hetkellä.  

Mikäli jatkossa osa Junnikkalan sivutuotteista toimitetaan muuhun käyttöön kuin energian tuotantoon suoraan 
polttamalla, kaukolämmön tuotantoon saatetaan tarvita muita polttoaineita. Alustavasti on selvitetty puhtaan 
kierrätyspuun määrää alueella ja hyödyntämisen kannattavuutta. Tällainen kierrätyspuu menee tälläkin hetkellä 
energiakäyttöön, mutta paikallinen hyödyntäminen vähentäisi toki hieman kuljetuksen aiheuttamia päästöjä.  

4.5. Tuulivoima 

Tuulivoiman osuus Suomessa tuotettavasta sähköstä on nousussa. Edellisen katselmuksen aikaan vuonna 2014 
Suomessa tuotetusta sähköstä tuulivoimaa oli vajaa 1 %. Vuonna 2019 osuus oli jo 9 %.  Tuulivoiman haasteena 
on tuotannon vaihtelevuus, johon ei juurikaan voida vaikuttaa. Tyypillisesti voimala tarvitsee vähintään 3 m/s 
tuulen käynnistyäkseen ja voimalan tuotto saavuttaa maksiminsa 10 - 15 m/s tuulissa. Voimalat eivät pyöri yli 
25 – 30 m/s tuulissa laiterikkojen välttämiseksi. Tuulivoiman tuotanto siis vaihtelee päivien ja viikkojen välillä 
paljonkin (kuva 21), mutta kuukausi- ja vuositasolla tuotanto on huomattavasti tasaisempaa (kuva 22). Luulta-
vasti tuulivoiman (ja aurinkovoiman) lisääntyminen pakottaa kehittämään ja ottamaan käyttöön erilaisia ener-
gian varastointimenetelmiä.   

 

2 Polttoon menevää jätettä keskim. 175 kg/asukas, asukkaita 12737, yhdyskuntajätteen lämpöarvo 0,1 TJ/t ja hiilidioksidi-
päästökerroin 40 tCO2/TJ. 
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Kuva 21 Tuulivoiman tuotanto Suomessa vuoden 2019 ensimmäisellä viikolla. (Energiateollisuus ry:n tilastot) 

 

Kuva 22 Tuulivoiman tuotanto kuukausittain 2019. Tuotantoa on talvella enemmän kuin kesällä. (Energiateollisuus ry:n tilastot) 

Edellisen katselmuksen jälkeen myös Kalajoen alueen tuulivoimatuotannossa on tapahtunut paljon. Vuonna 
2014 kunnassa ei ollut yhtään tuulivoimalaa toiminnassa, mutta vuonna 2019 Kalajoella oli jo enemmän tuuli-
voimaa kuin missään muussa kunnassa Suomessa. Käytössä olevia voimaloita on yhteensä 64 kpl ka niiden yh-
teenlaskettu nimellisteho on 207,6 MW. Näiden tuotto oli vuonna 2018 n. 590 GWh. 

Voimaloita on tarkoitus rakentaa tulevina vuosina lisää ja kapasiteetti saattaa enemmän kuin tuplaantua. Tässä 
yhteydessä kapasiteetiksi arvioidaan olemassa olevien lisäksi luvitettu määrä, eli yhteensä 126 kpl. Tuulivoi-
mayhdistyksen tietokannan mukaan suunnitellut voimalat vaikuttavat olevan teholtaan vähintään 4 MW, joten 
olemassa olevien ja uusien yhteenlaskettu kapasiteetti olisi vähintään 455 MW.  Tuuliatlaksen tuotantoarvioihin 
perustuen vuosittainen tuulienergian potentiaali olisi yhteenlaskettuna luokkaa 1 500 GWh. 

4.6. Aurinkoenergia 

Kalajoella on kohtalaisen hyvät mahdollisuudet hyödyntää auringon energiaa. Maasto on tasaista ja aukeita 
paikkoja riittää, jolloin varjostuksia syntyy vähemmän. Valitettavasti aurinkoenergian takaisinmaksuaika on 
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pelkällä energiansäästöllä laskettuna edelleen hyvin pitkä, joten kannattavuutta tulisi hakea muualta – vaikkapa 
imagohyödystä. Matkailu on alueelle merkittävä elinkeino ja mielikuviin aurinkoisista hiekkasärkistä aurin-
koenergia istuu hyvin. 

4.6.1. Aurinkolämpö 

Tässä katselmuksessa ei lasketa uudelleen aurinkolämmön potentiaalia, sillä sähkötuotanto on lähtökohtaisesti 
kannattavampi hyödyntämisen muoto. 

Auringon lämpöä voidaan hyödyntää erityisillä keräimillä, joita voidaan sijoittaa vaikkapa rakennusten katoille. 
Auringon säteilylämpö siirtyy keräimissä kiertävään vesi-glykoliseokseen, josta se siirretään lämmönvaihtimilla 
lämminvesivaraajaan.  

Koska Suomessa aurinko ei juurikaan talvella lämmitä, aurinkolämpöä kannattaa käyttää lähinnä kohteissa, 
joissa lämpöä tarvitaan myös kesällä. Kesällä lämpöä tarvitaan yleensä vain käyttöveden lämmitykseen, joten 
sopivia kohteita ovat ne, joissa tarvitaan paljon vettä. 

Tavallisen tasokeräimen vuosituotto on 250–400 kWh/m2, tyhjiökeräimillä tuotto on 30 % enemmän. Tavallisen 
8-12 m2 tasokeräimen hinta asennettuna on noin 4000–5000 €. Tyhjiökeräin on kalliimpi. Aurinkolämpökeräinten 
takaisinmaksuaika on vielä melko pitkä; reilusti yli 10 vuotta. 

4.6.2. Aurinkosähkö  

Auringon säteilyenergian määrä Suomessa on 780–940 kWh/m2 (Sodankylä-Helsinki). Tästä vain osan saa aurin-
kopaneelilla talteen, sillä paneelin hyötysuhde on noin 17 % ja lisäksi on huomioitava paneelien suuntauksen ja 
energian siirron aiheuttavat häviöt. 

Ilmakuvista näkyi muutamia sellaisia rakennuksia, joiden katoilla luultavasti oli paljon aurinkopaneeleita. Asen-
nusala oli karkeasti arvioituna yhteensä n. 5 000 m2, joten vuosituotto olisi arviolta noin 0,4 GWh.  

Kalajoelle suunnitellaan Suomen suurinta aurinkopaneelikenttää osana Smart Grid -hanketta. Toteutuessaan 
voimala olisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan yhteisteholtaan 11 MWp. Tämän kokoisen järjestelmän 
tuotto on arviolta 10 GWh vuodessa. Tuotettua sähköä olisi tarkoitus hyödyntää ensisijaisesti suljetussa älyk-
käässä sähköverkossa. 

Iso puisto on hankkeena taloudellisesti kannattavampi kuin iso määrä pieniä kohteita, sillä järjestelmän yksikkö-
kustannus (€/MWP) laskee voimakkaasti koon kasvaessa. Toisaalta, mikäli sähköä ei pysty hyödyntämään tuot-
tajan omassa toiminnassa, kannattavuus laskee, sillä sähkön myyntihinta (energia) on alhaisempi kuin ostohinta 
(energia + siirto). Vuonna 2019 sähkön SPOT-hinta oli tilastotiedoista laskettuna keskimäärin 45,7 €/MWh niinä 
tunteina, kun Suomessa sähköverkkoon kytketyt aurinkovoimalat tuottivat sähköä. Energiantuotantomäärällä 
painotettu keskiarvo oli 49,2 €/MWh.  

4.7. Vesivoima 

Kalajoella ei ole vesivoimalaitoksia, eikä vesivoiman osalta ole tapahtunut muutoksia edelliseen katselmukseen 
verrattuna. 

Kalajoen läpi virtaa kaksi isoa jokea Kalajoki ja Lestijoki. Kalajoessa on neljä toiminnassa olevaa vesivoimalai-
tosta: joen keskiosalla Hamari ja Padinki sekä yläosalla Oksava ja Hinkua. Voimalaitosten koneteho on yhteensä 
12,4 MW ja vuosienergia noin 30 GWh. Kalajoen alapää Hamarin vesivoimalaitokseen asti on suojeltu koskien-
suojelulailla, joka kieltää myöntämästä lupaa uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen. Tästä huolimatta 
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Energiateollisuuden tilaamassa Voimaa vedestä 2007 – selvityksessä ehdotettiin Hihnalankoskeen ja kaupungin 
rajalla olevaan Käännänkoskeen pieniä vesivoimalaitoksia. 

Lestijoessa on yksi 1 MW voimala, joka sijaitsee Kannuksessa. Joki on koskiensuojelulailla suojeltu, joten enem-
pää vesivoimaa ei voi rakentaa. 

4.8. Lämpöpumput 

Lämpöpumpuilla voidaan hyödyntää matalassa lämpötilassa olevaa energiaa kohteissa, joissa tarvitaan korke-
ampaa lämpötilatasoa. Tyypillisiä sovelluksia ovat ilma- ja maalämpöpumput. Muita lämmönlähteitä ovat pois-
toilma (teollisuus ja vanhat kiinteistöt ilman poistoilman lämmöntalteenottoa), jätevedet, kylmäntuotannon 
lauhdelämpö ja teollisuuden hukkalämmöt. Lämpöpumppujen kannattavimpia sovelluskohteita ovat ne, joissa 
lämmönlähteen lämpötila on jo valmiiksi melko korkea ja lämmönlähteen ja lämpönielun toiminta on samanai-
kaista. 

4.8.1. Ilmalämpöpumput 

Ilmalämpöpumput ovat jo melko yleisiä sähkölämmitteisissä kiinteistöissä ja lämmityskäytössä pienentävät säh-
könkulutusta tehokkaasti. Lämpöpumppuja käytetään tyypillisesti kesällä jäähdytykseen, joten kokonaisvaikutus 
sähkönkulutukseen on pienempi. Motivan mukaan on tutkittu, että ilmalämpöpumpun käyttö pienentää säh-
könkulutusta keskimäärin 1-5 MWh vuodessa.   

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen mukaan suomessa on myyty kaiken kaikkiaan n. 800 000 ilmalämpöpump-
pua (kaikkia lämpöpumppuja yhteensä 1 milj.). Määrä on suuri, sillä tilastokeskuksen mukaan Suomessa on n. 
1,5 milj. rakennusta.  

4.8.2. Maalämpöpumput 

Kalajoen kiinteistöistä n. 250 kpl:lla on tilastotietojen perusteella maalämpö. Määrä on kasvanut edelliseen kat-
selmukseen verrattuna yli sadalla. Maalämpökiinteistöjen lämmöntarve on arvioitiin kiinteistöjen koon perus-
teella n. 10 GWh/a. Jos oletetaan keskimääräiseksi COP-arvoksi 3, niin tästä n. 3,3 GWh/a olisi sähkönkulutusta 
ja maaperästä hyödynnettäisiin n. 6,6 GWh lämpöä. 

Voidaan olettaa, että maalämpöä voitaisiin kannattavasti hyödyntää vielä enemmänkin ja se on kaukolämpöver-
kon ulkopuolella usein erinomainen vaihtoehto öljylämmitykselle.  

Energia-alalla on viime aikoina ollut pinnalla tavanomaista syvempiä energiakaivoja hyödyntävät lämpöpump-
pujärjestelmät ja siksi niitä käsitellään tässäkin. Tällaisista kaivoista käytetään termiä keskisyvät kaivot, sillä kai-
vojen syvyys on jopa 2 km, eli tavanomaisia maalämpökaivoja paljon syvempi, mutta ei vielä varsinaisen geo-
energian tasolla. Tällaisen kaivon pohjalla lämpötila voin olla n. 40 C, mutta lämpöpumpulle saadaan n. 20 C 
vettä. Ja nimenomaan vettä, sillä näissä kaivoissa ei voida käyttää kylmäaineita väliaineena, sillä väliaine on kos-
ketuksissa kallioon.  

Suuruusluokaltaan tällaisesta keskisyvästä kaivosta olisi hyödynnettävissä lämpöpumpulla kiinteistölämmityk-
seen soveltuvalla lämpötilatasolla n. 1,5 GWh/a. Investointikustannukset ovat suuruusluokaltaan 1 milj. €, josta 
kaivon osuus on noin puolet.  Keskisyvien kaivojen projekteista ei ole vielä julkaistu Suomessa käyttökokemuksia, 
joten tällaisten hankkeiden kanssa voi olla viisasta odottaa muutama vuosi. Kaupungin öljylämmitteisissä kiin-
teistöissä ei ole järjestelmälle riittävän suurta kohdetta. Mikäli teknologia osoittautuu toimivaksi ja mitoituspe-
rusteet luotettaviksi, tämä voi olla jollekin KL-verkon ulkopuolella sijaitsevalle teollisuuskohteelle harkinnan ar-
voinen vaihtoehto. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tällä hetkellä pohjavesialueelle ei ilmeisesti saa raken-
taa mitään maalämpökaivoja (ELY ei puolla) ja myöhemminkin ne saattavat vaatia lisäselvityksiä.  
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4.9. Yhteenveto 

Viime vuosina Kalajoella on otettu valtavia harppauksia uusiutuvan energian tuotannossa kun kunnan alueelle 
on rakennettu tuulivoimaa  yli 200 MW:n edestä ja määrä on suunnitteilla nostaa n. 450 MW:iin. Tuulivoiman 
suunniteltu lisäys on tietysti myös suurin uusiutuvan energian tuotannon potentiaali kunnan alueella.  

Toiseksi merkittävin uusiutuvan energian lisäyspotentiaali on laskennallisesti puupolttoaineissa. Luultavasti osa 
potentiaalista, eli hakkuutähteistä, hyödynnetään kunnan ulkopuolella. Kunnan alueella hyödyntämistä voitai-
siin merkittävästi lisätä vain kiinteistökohtaisia öljylämmityksiä korvaamalla ja tähän hakkuutähdehake soveltuu 
huonosti.  

Kalajoella on paljon karjatiloja, joten on selvää, että biokaasun tuotantopotentiaali on merkittävä. Tällä hetkellä 
biokaasun tuotantoa ei kaupungin alueella ole, mutta sitä on suunnitteilla osana Smart Grid hanketta. Saman 
hankkeen osana suunnitellaan myös Suomen suurimman aurinkopaneelialueen rakentamista. Tämä alue on 
huomioitu Kalajoen aurinkoenergiapotentiaalina. 

Alla on esitetty arviot uusiutuvan energian nykyisestä käytöstä ja sen potentiaalista vuositasolla.  

Taulukko 6 Yhteenveto Kalajoen uusiutuvan energian käytöstä ja tuotannosta sekä uusiutuvan energian potentiaalista. 

Energianlähde 
  

Käyttö tai tuo-
tanto 

Arvioitu poten-
tiaali 

Käyttö suh-
teessa potenti-

aaliin 

GWh GWh % 

Puupolttoaineet 1) 140 370 38 % 

Peltobiomassa 0 8 0 % 

Biokaasu 2) 0 48.5 0 % 

Jätepolttoaineet 3) 0 0 - 

Tuulivoima 591 1500 39 % 

Aurinkoenergia 0.4 10 4 % 

Vesivoima 0 0 - 

Lämpöpumpuilla 
hyödynnettävät 
energiavarat 

6.6     
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5. JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Tässä luvussa esitetään katselmoinnissa esille tulleet kannattavat keinot lisätä uusiutuvan energian käyttöä kun-
nassa.  

Ehdotetuille toimenpiteille on laskettu energiakustannuksista syntyvä vuosittainen säästö [€/a] ja arvioitu inves-
tointikustannukset [€]. Tämän kautta on laskettu koroton takaisinmaksuaika [a]. Kuntakatselmuksessa tehdyt 
arviot laitehankinnoista ovat esiselvitystasoisia. Uusiutuvan energian käyttöä lisääville investoinneille on mah-
dollista hakea energiatukea, joka on maksimissaan 30 %. Jatkotoimenpide-ehdotuksissa ei ole huomioitu tuen 
osuutta, joten mahdollinen tuki parantaa esitettyjen investointien kannattavuutta. 

Jokaisen toimenpiteen osalta on myös esitetty vaikutukset hiilidioksidipäästöihin. Uusiutuvan energian päästö-
kerroin on nolla, koska energian tuotannossa ei synny hiilidioksidia tai syntyvän hiilidioksidin oletetaan sitoutu-
van uusiutumisprosessissa takaisin kasvillisuuteen. Tässä katselmuksessa ei löydetty sellaisia toimenpide-ehdo-
tuksia, jossa olisi säästetty sähköä. Alla kuitenkin vaikkapa kaupungin omia laskelmia varten tiedoksi energiavi-
raston laskemaan jäännösjakauman mukainen keskimääräinen sähkön hiilidioksidipäästö. Laskennassa on käy-
tetyt päästökertoimet ovat [kgCO2/MWh]: 

- POK 263 
- Sähkö 249 (Energiavirasto, sähköntuotannon jäännösjakauman keskimääräinen päästökerroin) 

Takaisinmaksuaikalaskennassa ei ole otettu huomioon polttoaineiden hinnan muutosta vaan investointien kan-
nattavuus on arvioitu tämän hetkisillä hinnoilla. Kevyen polttoöljyn hinta on Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 
käynyt viime kesällä hyvin alhaalla ja on tälläkin hetkellä poikkeuksellisen alhainen, joten laskelmissa hintana on 
käytetty pidemmän ajan lukemien keskiarvoa. Käytetyt hinnat ovat (alv 0 %): 

- POK 70.8 €/MWh (Tilastokeskus, keskiarvo 7/2019-6/2020) 

5.1. Kunnan omistuksessa olevat kohteet 

5.1.1. Tyngän aluekoululle pellettilämmitys 

Tyngän aluekoulu on toinen niistä kaupungin tällä hetkellä omistamista öljylämmitteisistä kiinteistöistä, jotka 
todennäköisesti tulevat olemaan kaupungin omistuksessa ja käytössä riittävän pitkään, jotta lämmitysjärjestel-
män muutosta kannattaa harkita. Vaihtoehtoja uudeksi lämmitysmuodoksi olisivat pellettikattila ja maaläm-
pöjärjestelmä. Tyngän aluekoululla on sen verran suuri energiankulutus, että esim. maalämpöjärjestelmä olisi 
investointina iso. Karkeasti arvioiden investointi olisi suuruusluokaltaan 180 000 € ja säästöpotentiaali käyte-
tyillä hinnoilla n. 10 000 €, joten takaisinmaksuaika venyisi pitkäksi. Toki koululle asennettu ilma-vesi-lämpö-
pumppu on syönyt osan säästöpotentiaalista. 

Maalämmön sijaan ehdotetaankin koululle pellettilämmitystä ostopalveluna, mikä olisi melko helppo tapa vä-
hentää öljynkulutusta. Ostopalvelussa kaupungille ei tulisi tehtäväksi omia investointeja, mutta tietenkin läm-
mön hankintaan tulisi sitoutua – tyypillisesti vähintään 10 v ajaksi. Lämmöstä maksetaan perusmaksua sekä 
energiamaksua samaan tapaan kuin kaukolämmössä. Pellettikattilat sijoitettaisiin koulun kattilahuoneeseen ja 
pellettisäiliö ulos. Olemassa olevaa öljykattilaa käytettäisiin varakattilana sekä apuna myös kovilla pakkasilla. 
Kattilat olisivat lämmöntoimittajan etävalvonnassa. Lämmöntuotantopalvelusta pyydettiin hinta-arvio lähialu-
eella toimivalta alan yritykseltä. Tällä hetkellä, kun öljyn hinta on alhaalla, säästöä ei välttämättä synny. 
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Toimenpide-ehdotus: Lämpöpalvelu Tyngän aluekoululle 

Lämmön tarve, normitettu 300 MWh/a 

Öljynkulutus 340 MWh/a 

Öljykattilan hyötysuhde (oletettu) 88 %  
Öljyn hinta 70,8 €/MWh 

Lämmön hinta 72,0 €/MWh 

   

Öljyn kustannus 24 100 €/a 

Lämmön kustannus 21 600 €/a 

Säästö 2 500 €/a 

   

Investointi 0 € 

TMA 0 a 

   

Päästövähennys 89 tCO2/a 

 

5.2. Muiden omistuksessa olevat kohteet 

Ei jatkotoimenpide-ehdotuksia. 

5.3. Yhteistyössä toteutettavat kohteet 

Ei jatkotoimenpide-ehdotuksia. 
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6. JATKOSELVITYKSET JA TUTKIMUKSET 

Tässä luvussa esitetään katselmoinnissa esille tulleet uusiutuvan energian käyttökohteet, joiden kannattavuutta 
ei ole pystytty laskemaan kuntakatselmuksen yhteydessä tai joiden kannattavuutta voisi olla syytä tutkia jat-
kossa tarkemmin.  

6.1. Kaukolämpöverkon häviöiden pienentäminen 

Kaukolämpöverkoston häviöt ovat melko suuret verrattuna tuotettuun energiamäärään. Vaikka tilanne pitkälti 
johtuu siitä, että verkossa on keskimääräistä harvemmassa asiakkaita, on asialle silti ehkä tehtävissä jotain. Jun-
nikkalan sahalta verkostoon tuleva putki on pitkä ja selkeästi ahdas, joten sen virtausta pyritään pitämään mah-
dollisemman pienenä koreammalla menolämpötilalla. Korkea menolämpötila lisää kuitenkin verkoston läm-
pöhäviöitä. Tyypillisetsi korotettua lämpötilaa tarvitaan vain kovilla pakkasilla, mutta koska sahan laitos on ver-
koston kannalta peruskuormalaitos, syötetään sieltä verkkoon maksimitehoa 4 MW pitkiä aikoja lämmityskau-
della, jolloin vaikutukset verkostohäviöönkin ovat suuremmat. Siirtolinjan ahtauden ratkaisemiseksi on useita 
vaihtoehtoja ja se mihin lopulta päädytään riippuu useista sellaisista tekijöistä, joita ei tässä selvityksessä ole 
mahdollista arvioida. Alla kuitenkin joitakin selvitettäviä vaihtoehtoja. 

• Verkoston jäähtymän parantaminen 
Paluulämpötilan lasku alentaa yhtälailla virtausta kuin menolämpötilan nostokin. Paluulämpötilat ei-
vät ole tiedossa, mutta potentiaali kuitenkin oletettavasti melko pieni. On myös epävarmaa, voitai-
siinko menolämpötilaa juurikaan laskea, vaikka paluulämmöt laskisivatkin, joten lämpöhäviöhyöty 
voi jäädä saavuttamatta. Huonojen jäähdyttäjien etsiminen vaatisi lähes koko asiakaskannan mit-
tausdatan läpikäynnin. Verkoston jäähtymän parantamisesta tulisi saada hyötyä Junnikkalalta ostet-
tavan lämmön hinnassa, sillä se parantaa pesurin tuottoa.  

•  Siirtolinjan saneeraus 
Siirtolinjan uusitaan isompaan putkikokoon. Siirtolinja tulisi mitoittaa 0,5 bar/km/putki painehäviöllä. 
Tulevaisuudessa suuntaus vaikuttaisi olevan yhä matalampiin lämpötilatasoihin, puoltaisi varautu-
mista nykyistä isompiin virtausmääriin. 

• Toinen siirtolinja eri reittiä 
Toinen siirtolinja eri reittiä kuin nykyinen linja voisi olla lämmön toimitusvarmuuden kannalta hyvä 
vaihtoehto. Tällä hetkellä vaurio siirtolinjassa aiheuttaisi sen, että kaikki lämpö tulisi korjauksen ajan 
tuottaa pelletti- ja öljykattiloilla. Luontevin reitti olisi Saarisillan kautta Kalajoentielle. Huono puoli 
ajatuksessa on se, että putkea pitäisi rakentaa luultavasti n. 2 km. Toisaalta tässä vaihtoehdossa riit-
täisi pienempi putkikoko kuin saneerausvaihtoehdossa. Mikäli verkosto on nykyisestä syöttösuun-
nasta pidemmältä matkalta ahdas, se lisää tämän vaihtoehdon hyötyjä. 

• Välipumppaamo ja sunttaus 
Yksi vaihtoehto pärjätä olemassa olevan linjan kanssa on rakentaa siihen välipumppaamo, jolloin ah-
taudesta aiheutuva painehäviö ei haittaa, vaan painetta voidaan korottaa verkoston tarpeen mu-
kaiseksi lähempänä keskustaa. Tällöin menolämpötilaa voidaan jonkin verran ehkä laskeakin. Lisäksi 
pumppaamoon voidaan yhdistää sunttaus siten, että kuumaan menoveteen sekoitetaan paluuvettä, 
jolloin verkoston menolämpötila laskee ja lämpöhäviöt pienenevät. 

• Muu vaihtoehto  
Kannattavaksi voi ilmetä jonkin ns. erikoisempikin ratkaisu – vaikkapa lämpöpumppu. Savukaasupe-
sureissa on jo tyypillisesti lämpöpumppukytkentöjä, joilla jäähdytetään paluuvettä, jotta pesurin 
tuotto paranisi. Periaatteessa LP:n voisi ehkä tietyin edellytyksin sijoittaa siirtolinjan keskustan puo-
leiseen päähän ja siirtää sahalle palaavasta virtauksesta lämpöä menopuolelle suntattavaan paluu-
veteen, jolloin menolämpötila verkoston suuntaan laskisi. Suurin säästö tässä vaihtoehdossa tulisi 
toki pesurin lisääntyneestä tuotosta. 
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Myöskään säästöpotentiaalia ei voida käytettävissä olevilla tiedoilla tarkasti arvioida ja osassa toimenpiteistä on 
muitakin säästöjä kuin vain verkostohäviöt. Voidaan kuitenkin melko luotettavasti olettaa, että verkostohäviötä 
olisi mahdollista pudottaa nykyisestä 16,6 %:sta 15 %:iin, mikä tarkoittaisi 500 MWh pienempää lämmöntuotan-
totarvetta. Koska tämä lämmöntuotanto suurimmalta osalta jäisi pois pelletti- tai öljykattiloilta, voidaan lämmön 
hintana käyttää ainakin 40 €/MWh. Säästöpotentiaali olisi siten n. 20 000 €/a. 

6.2. Monitoimikeskus Maakarin lämmitystapamuutos 

Monitoimikeskus Maakarin lämmönkulutus on pienentynyt edellisestä katselmuksesta ja öljyn hinta on ollut al-
haalla, joten lämmitystapamuutoksen kannattavuus on ainakin laskennallisesti heikentynyt. Varsinkin öljyn hin-
nan suhteen tilanne saattaa muuttua nopeastikin, joten alla on esitetty potentiaalisimmat vaihtoehdot lämmi-
tystapamuutoksista. 

Maalämpömuutoksen investointikustannus olisi karkean arvion mukaan n. 40 000 € (2 kpl kaivoja) ja nykyisillä 
öljyn hinnoilla säästöpotentiaalia olisi reilu 2500 €/a. Takaisinmaksuaika painuu energiatukikin huomioiden yli 
10 vuoden.  

Maakarin monitoimikeskuksen liittäminen kaukolämpöön vaatisi n. 300 m uutta putkea. Varsinkaan yksittäisenä 
kohteena lisäys ei maksaisi luultavasti itseään koskaan takaisin nykyisellä öljyn hinnalla. Kannattavuutta voisi 
parantaa, mikäli läheisiä pientaloja saisi myös liitettyä samalla kaukolämpöön. Tällä hetkellä myös yksityiset öl-
jylämmitteiset kiinteistöt voivat saada energiatukea lämmitystavan muutoksiin, joten se voisi parantaa kannat-
tavuutta. Lisäkuluttajien vaikutus pitää kuitenkin tarkastella koko verkon kannalta. 

 

Kuva 23 Hahmotelma monitoimikeskus Maakarin liitosta varten tarvittavasta kaukolämpölinjasta ja alue, jolta liittyvät lisäkuluttajat pa-
rantaisivat mahdollisesti linjan rakentamisen kannattavuutta. 
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6.3. Ilmalämpöpumppuja sähkölämmitteisiin kiinteistöihin 

Ilmalämpöpumppu pienentää sähkönkulutusta sähkölämmitteisissä kiinteistöissä Motivan mukaan 1-5 MWh/a- 
toki riippuen lämpöpumpun käyttötavasta. Lämpöpumpun kannattavuuden kannalta on olennaista, että raken-
nuksessa on yhtä lämpöpumppua kohti n. 80 m2 kohtalaisen avointa tilaa, johon lämpöpumpun tuottamalämpö 
pääsee leviämään. Varsinainen lämmitysjärjestelmä tulisi myös säätää siten, että ilmalämpöpumppu tuottaisi 
lämmöstä suurimman osan. Kaupungin omistuksessa on jonkin verran sähkölämmitteisiä kiinteistöjä ja ilmeisesti 
joitakin ilmalämpöpumppujakin on asennettu. Tämän katselmuksen yhteydessä ei ole ollut mahdollista selvit-
tää, olisiko kaupungin rakennuksissa tiloja, joihin ilmalämpöpumput soveltuisivat.   
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7. Muut uusiutuvan energian käyttöä edistävät toimet 

Monet toimet, joilla lisätään uusiutuvan energian käyttöä ovat taloudellisestikin kannattavia, eli niistä saa jollain 
aikajänteellä tuottoa, mutta eivät valitettavasti kaikki. Kalajoen kaupunki on tehnyt paljon energiansäästöinves-
tointeja erilaisten energiakatselmusten perusteella ja myös oman selvitystyön tuloksena, joten kannattavimmat 
toimenpide-ehdotukset on luultavasti jo toteutettu. On siis vääjäämätöntä, että jossain vaiheessa, mikäli pääs-
töjä halutaan entisestään karsia, tulee toteutettavaksi niitä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat enemmän kustan-
nuksia kuin säästöjä. Kustannukset eivät välttämättä ole suuria, mutta energiakatselmuksissa näitä ei tyypillisesti 
oteta esiin. Voi myös olla toimia, joille on varsinkin etukäteen hankalaa laskea tuottoa ja takaisinmaksuaikaa.  

7.1. Uusiutuva sähkö 

Vaikka Kalajoen alueella tuotetaan uusiutuvaa energiaa moninkertaisesti kulutukseen nähden, ei se tarkoita, 
että kaikki Kalajoella käytetty sähkö olisi automaattisesti uusiutuvaa. Uusiutuvana myydyllä sähköllä tulee aina 
olla alkuperätakuu, jolla varmennetaan, että sähkön myyjä on hankkinut vähintään uusiutuvana myymänsä mää-
rän uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Alkuperätakuujärjestelmän lainmukaisuutta valvoo Ener-
giavirasto ja rekisterin toiminnasta vastaa Fingridin omistama Finextra Oy.  

Uusiutuvan sähkön hankinta on helpoin tapa vähentää fossiilisen energian osuutta kaupungin omassa energian-
kulutuksessa.3 Alkuperävarmennetun sähkön kustannus riippuu sähkönmyyjästä, mutta on usein vain muuta-
man euron megawattitunnilta. Uusiutuvan sähkönhankinnan kanssa voi myös lähteä liikkeelle askel kerrallaan 
ja hankkia uusiutuvan sähkön ensimmäisenä niihin kohteisiin, joihin ei voida tehdä kannattavia energiansäästö-
toimenpiteitä tai kiinteistökatselmus on suhteessa energiankulutukseen hyvin kallis.  

7.2. Sähköautojen latauspisteet 

Suomen ympäristökeskuksen arvioin4 mukaan Kalajoen kaikista hiilidioksidipäästöistä (energiantuotannon li-
säksi huomioitu mm. teollinen tuotanto, maatalous ja liikenne) tieliikenne aiheuttaa noin 18 %. Kunnan alueelle 
on rekisteröity yhteensä vain muutama täyssähköauto ja ladattava hybridi ja julkisia latauspisteitä on alle 20 kpl. 
Tällä hetkellä Kalajoen autokannan keskimääräiseksi CO2-päästöksi on arvioitu 165 g/km. Suomi on sitoutunut 
puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja sähköautojen määrän lisäys on yksi keino tavoitteen 
saavuttamiseksi. Sähköautojen osuuden kasvu vaatii toki autojen latauspisteitä sinne, missä autoja käytetään ja 
tätä tavoitetta edistetään lainsäädännölläkin (733/2020). Laissa on annettu määräyksiä uusille ja laajasti korjat-
tavilla asuin ja muille kiinteistöille latauspisteiden ja latauspistevalmiuksien vähimmäismäärästä. Lisäksi on vaa-
dittu, että käytössä olevissa muissa kuin asuinkiinteistöissä, joissa on enemmän kuin 20 autopaikkaa, tulee olla 
asennettuna ainakin yksi latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että myös kaupungin 
omistamiin kiinteistöihin tulee joka tapauksessa toteutettavaksi latauspaikkainvestointeja. Koska lain myötä la-
tauspaikkojen rakentamisen tarve tulee lisääntymään, lisääntyy luultavasti myös erilaisten latauspisteitä tarjoa-
vien palveluiden määrä. Eli kaupungin ei välttämättä tarvitse tai kannata rakentaa kaikkiin kohteisiin latauspis-
teitä itse, vaan sen voi myös rakentaa joku muu taho, joka myös huolehtii sähkön hankinnasta ja veloittaa käyt-
täjiä sähkön kulutuksesta. 

Auton käyttäjän kannalta olennaista on toki myös käyttökustannukset. Bensiniin (95E) hinta on n. 160 €/MWh 
ja dieselin 134 €/MWh ja näitä käyttävien moottorien hyötysuhde melko heikko. Sähköautoissa käytetään huo-
mattavasti suurempi osuus energiasta liikkeen aikaansaamiseen ja sähkön hintakin on edullisempi.  

 

3 Täsmennys: loppupalaverissa selvisi, että kaupungin hankkima sähkö on hiilineutraalia 2021 alusta alkaen. 
4 https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/ 
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8. SEURANTA 

Seuraamalla kunnan alueen energian tuotantoa ja käyttöä säännöllisesti nähdään kunnassa tapahtuvat muutok-
set sekä mahdolliset ongelmakohdat ja mahdollisuudet. Seuranta toimiikin hyvänä työkaluna, jonka avulla ener-
giantuotannon ja kulutuksen päästöjä sekä kustannuksia voidaan hallita. 

Kalajoen kaupunki on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen ja sitä kautta on velvollinen seuraamaan kun-
nan omien toimintojen energian käytön kehittymistä ja energiatehokkuus-toimenpiteitä. Samalla kunnan olisi 
mahdollista seurata uusiutuvan energian käytön edistymistä ainakin omassa toiminnassaan. Uusiutuvan ener-
gian käytön kehittymistä koko kunnan alueella voidaan seurata tilastojen avulla sekä seuraamalla uusien raken-
nusten lämmitysmuotojen kehittymistä. Lisäksi on hyvä pyrkiä pysymään ajan tasalla teollisuudessa tapahtuvista 
muutoksista energian tuotannon suhteen. 

 

Suomen ympäristökeskus on laskenut kaikkien kuntien kokonaishiilidioksidipäästöille arvion vuosittain vuodesta 
2005 alkaen. Laskelmissa on huomioitu hiilidioksidipäästöjen lähteitä laajemmin kuin tässä selvityksessä ja 
vaikka lukemat perustuvat hyvin pitkälle keskiarvoisiin lukemiin, voi niiden perusteella seurata kunnan päästöjen 
kehitystä suuntaa antavalla tasolla. Tuloksiin ja laskentaperusteisiin voi tutustua osoitteessa: https://paastot.hii-
lineutraalisuomi.fi/. 
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