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Polttoainevalinnat
Tuotantotavat

Edullisin on kotimaista
Uusiutuvaa
Työllistää paikallisesti
Tähän voi vaikuttaa

Sähkön vähittäismyyntihinta

Sähkönsiirto
”Rakennetaan Smart Grid”

Kaukolämmön hinta

Määräytyy kilpailutilanteen mukaan markkinoilla
Tähän ei pitäisi vaikuttaa

Merkittävä vaikutus sähkön hintaan
Valvontamalli määrittelee hintatason
Asiakkaat tekevät smart gridin – ei yhtiö
Tähän ei pitäisi vaikuttaa

Lämmitys toimii kilpailuilla markkinoilla
Asiakkaalla on vaihtoehtoja
Tuotanto- ja verkostoinvestoinnit rahoitettava 

Mihin kuntien energialinjaukset voivat vaikuttaa?

Suurimmat investoinnit
Suurimmat riskit!



Muutama poiminta tuloksista

• 50% vastasi, että kunnallamme ei ole energiastrategiaa
– Pieniä kuntia, asia kunnossa?
– Näistä 44 % ajatteli, että energiavalinnoilla ei ole kovin suurta merkitystä alueen 

elinvoimaisuuden kannalta.
• 35% energiayhtiön omistavista vastasi, että voivat omistajalinjauksista 

huolimatta vaikuttaa energiantuotantoon ja hankintaan.
– Miten on mahdollista? Miten vaikuttavat?

• 31% vastanneista ei pidä energia-asioita kovin tärkeinä valtuustotyössä.
– Sote-uudistuksen jälkeen tilanne saattaa muuttua?



Energiayhtiön näkökulma kunnan energiastrategioihin

• Valtion tärkein ohjaava tekijä on ollut verotus ja erilaiset tuet. Nämä ovat samanlaisia kaikille 
yhtiöille ja toimivat tasapuolisesti.

• Kunnan ei pidä omilla ohjauskeinoilla heikentää oman energiayhtiönsä asemaa kilpailijoihin 
verrattuna. 

• Energiayhtiöt toimivat markkinoilla.
– Miten ohjata markkinoilla toimivia yhtiöitä? Kaikkia asioita ei voi ohjata ottamatta huomioon markkinoita. 

• Uusiutuvan ja kotimaisen energian käyttö on yleensä hyvin linjassa energiayhtiöiden omien 
tavoitteiden kanssa
– Paikallinen hyvinvointi, kannattavuus, CO2 päästöjen vähentäminen, asiakaslähtöisyys, huoltovarmuus

• Kysymys energiayhtiöille: Miten hyvin kuntasi päättäjät OIKEASTI tuntevat kunnan 
energiatuotannon ja sen kehityshaasteet? 

• Strategialla VOI vaikuttaa!



Esimerkkinä Tampere
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Kaupungin energialinjaukset

• Tampereen kaupungilla on tällä hetkellä energia-asioihin liittyviä linjauksia mm.
– Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikka 2020

• http://www.tampere.fi/liitteet/y/6CsFHGG32/Ymparistopolitiikka_2020_5_12.pdf

– Tampereen kaupunkistrategia 2025 
• http://www.tampere.fi/tiedostot/k/MJNThAyNH/DK_TRE_strategia_suomi_kevyt.pdf

– Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030
• http://www.tampere.fi/liitteet/t/6K4C0C1Ea/Ilmastostrategia_24.3.2010_SH_hyvaksyma.pdf



Tammerkosken vesivoimalaitosten 
saneeraus 2010-2012

Kaukojäähdytysverkon rakentaminen 
2012 lähtien (8,5 km tähän mennessä)

Suomen suurin pellettilämpölaitos 10 
milj. e

Hervannan hakelämpölaitos 30 milj. e Naistenlahden savukaasupesuri 10 milj. e Jätteenpolttolaitos 110 milj.e

Lisäksi panostuksia tuulivoimaan Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana.

Investointiohjelma toteutettiin ennätysajassa



Puupolttoaineiden käyttö lisääntyy

Työllistävä vaikutus Pirkanmaan metsissä
Ja turpeen osalta soilla – n. 400 htv



Uusiutuvat korvaavat maakaasuriippuvuuden 
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Uusiutuvien polttoaineiden osuus tulee
Nousemaan noin 43,4 prosenttiin vuonna 2016.
Muutos on ollut nopea vertailuvuodesta 1990.

Polttoainesalkku= suojaa politiikalta?



Keskeisiä tavoitteita

• Uusiutuvien energialähteiden osuus kasvanut - toteutunut
• Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä
• Vähähiilisyys vuoteen 2025 mennessä (40 % CO2 vähennys 1990-2025)

– toteutunut
• Ilmastopolitiikan edelläkävijyys (17 % CO2 vähennys vuonna 1990 – 2017)

– toteutunut
• Kaupunkirakenteen tiivistäminen, pientuotanto KL-verkon ulkopuolella
• Öljyä korvataan puulla, parempi omavaraisuus polttoaineissa - toteutunut


