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1 JOHDANTO 

Janakkalan Rastikankaan yritysalue sijaitsee Turengin taajaman ja moottoritien 
välissä. Rastikankaan suurin toimija on Lidlin keskusvarasto. Rastikankaalle 
odotetaan sijoittuvan runsaasti yrityksiä lähivuosina. Tässä selvityksessä tar-
kastellaan Rastikankaan yritysalueen energiankulutusta ja mahdollisuuksia ha-
kelämpölaitoksen ja kaukolämpöverkoston rakentamiseen. 

Selvitys tehtiin Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittamassa Hämeen 
uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa. HUE-hankkeen tavoittee-
na on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lämpöyrittäjyyttä Hämeessä. 
Hankkeen toteuttavat ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Suomen Metsäkeskus, Häme-Uusimaa ja Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lah-
den Seudun Kehitys LADEC Oy. HUE-hankkeen toteutusaika on vuodesta 2012 
vuoteen 2014. Selvityksen teki Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC 
Oy:stä. 

 

Kuva 1. Rastikankaan yritysalueen asemakaava. 
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2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIAN-
KULUTUS 

Rastikankaan yritysten energiaratkaisuista ja energiankäytöstä tehtiin kysely-
tutkimus maalis-huhtikuussa 2014 yhteistyössä Janakkalan teollisuusalueet 
Oy:n ja Janakkalan kunnan kanssa. Rastikankaan yrityksistä kyselyyn vastasi 
viisi. Pienen vastausmäärän vuoksi energiankulutustietoja ei käytetty koko alu-
een energiankulutusta koskevien laskelmien perustana, vaan laskelmat tehtiin 
arvioitujen rakennustilavuuksien ja keskimääräisten kulutusarvojen perusteella. 

Rastikankaalla on kyselyn ja 9.4.2014 järjestetyn yritysaluepäivän keskustelujen 
perusteella käytössä lämmitysmuotoina ainakin maakaasu, öljy, maalämpö, 
hake, suorasähkö ja tuotannon sivujakeiden hyödyntäminen. Kukin yritys on 
tehnyt itse omat ratkaisunsa energiavalinnasta. Kyselyn viidestä vastanneesta 
yrityksestä kolme oli kiinnostunut aluelämpöratkaisusta. Ymmärrettävästi yri-
tyksillä, jotka ovat viime vuosina tehneet merkittäviä investointeja esimerkiksi 
omaan hakelämpökeskukseen tai maalämpöön, ei ole kiinnostusta liittyä kau-
kolämpöön. Hakkeella tuotettu kaukolämpö saattaisi laskea lämmityskuluja 
niissä kiinteistöissä, jotka lämpiävät nykyisin sähköllä, öljyllä tai maakaasulla. 

Taulukko 1. Suuntaa-antava laskelma Rastikankaan yritysalueen nykyisestä energian-
kulutuksesta ja lämpötehontarpeesta sekä arvio tulevasta, mikäli alue rakennetaan 
asemakaavan mahdollistamassa laajuudessa. Laskelman oletuksena on rakennusten 5 
metrin keskikorkeus, vuotuinen lämmönkulutus 15 kWh/m3 ja tehontarve 8 W/m3. 

Nykyiset m2 m3 Energiankulutus (MWh) Tehontarve (MW) 

Lidl keskusvarasto 45000 225000 3400 1,8 

Muut kiinteistöt 30000 150000 2300 1,2 

Yhteensä 75000 375000 5700 3,0 

     Tulossa m2 m3 Energiankulutus (MWh) Tehontarve (MW) 

Lidl laajennusvara 150000 750000 11000 6,0 

Muut kiinteistöt 102000 510000 7600 4,0 

Yhteensä 252000 1260000 18600 10 

     

 

m2 m3 Energiankulutus (MWh) Tehontarve (MW) 

Kaikki yhteensä 327000 1635000 24000 13 

Taulukossa 1. on esitetty suuntaa antavat laskelmat Rastikankaan lämpöenergi-
ankulutuksesta ja lämpötehon tarpeesta nykyisellä rakennuskannalla ja kaiken 
asemakaavan mahdollistaman rakentamisen toteutuessa. Laskelmiin tulee suh-
tautua kriittisesti, koska ne perustuvat keskimääräisiin tietoihin uudehkojen 
teollisuuskiinteistöjen energiankulutusta.  
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3 ALUELÄMPÖRATKAISUN EDELLYTYKSET 

Nykytilanteessa aluelämpöratkaisu ei vaikuta ainakaan koko alueen osalta 
kannattavalta, koska etäisyydet rakennusten välillä ovat suuria. Siten tehon tar-
ve kaukolämpöverkostometriä kohti jää pieneksi, ja kaukolämpöverkoston kus-
tannukset syövät aluelämpöratkaisun kannattavuuden. Lisäksi osa yrityksistä 
on investoinut maalämpöön, jolloin kiinnostusta kaukolämpöön vaihtamiseen 
ei todennäköisesti ole. Nykytilanteessakin toistensa lähellä sijaitsevat yritykset 
voivat harkita yhteisen hakelämpökeskuksen rakentamista itse tai lämpöyrittä-
jän toimesta.  

Mikäli Rastikankaan yritysalue rakentuu lähes asemakaavan mahdollistamaan 
laajuuteen, tulee hakelämpölaitoksen ja kaukolämpöverkoston rakentaminen 
todennäköisesti kannattavaksi. Keskeinen ongelma aluelämpöratkaisun toteut-
tamisessa on yritysalueen rakentumisen aikataulu. Kaukolämpöverkosto olisi 
helppo toteuttaa kerralla uusille alueille, mikäli uusia toimitiloja rakennettaisiin 
yhtäaikaisesti. Kaukolämpöverkoston rakentamiseen liittyy huomattava talou-
dellinen riski, mikäli rakentamisen aikataulusta ei ole varmuutta. Mikäli Rasti-
kankaalla käynnistyy suuria rakennusprojekteja, kannattaa aluelämmön mah-
dollisuudet harkita rakentamisen suunnittelun yhteydessä. 

Aluelämpöratkaisun toteuttamisessa Elenia olisi luonteva kumppani, koska 
Elenia toimii jo nyt Rastikankaalla maakaasun jakelijana ja Turengissa kauko-
lämmön jakelijana. Maakaasu voi hyvin toimia aluelämpöratkaisussa vara- ja 
huipputehon energianlähteenä. Elenian lisäksi lämmöntuottajana voi toimia 
myös muu yritys. Kokoluokaltaan Rastikankaan aluelämmön tuotanto sopisi 
monille pienille lämmöntuottajille.  

 

 

 


