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MIKSI? MITEN? 



Ilmastonmuutos 
• Tavoitteena ilmastonmuutoksen hillitseminen, päästöjen 

alentaminen 

• Energian kulutus EU:n alueella:  

 liikenne 26 %, teollisuus 33 % rakennukset 41 % 

• Pyrkimyksenä kestävä talous ja yhteiskunta 

• Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa 
ympäristössä alkaa prosessina maankäytön suunnittelusta 

• Energian kulutus, johon maankäytön suunnittelulla 
vaikutetaan: liikenne, rakentaminen (vanhat ja uudet 
rakennukset), energiahuolto  

 

 

Kuvat: CO2-raportti 

Energiatehokkuus 



Lähienergia 
o Lähienergia on uusitutuvilla energialähteillä paikallisesti ja 

pienimuotoisesti tuotettua energiaa 

o Lähienergiaa voi tuottaa uusitutuvista energialähteistä kuten tuulesta, 

auringosta, biomassasta sekä maahan tai veteen varastoituneesta 

lämmöstä. 

o Kansallisten tavoitteiden mukaan uusituvan energian osuutta on 

nostettava 28 %:sta 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä 

o Uusiutuvan energian hyödyntäminen edellyttää myös entistä 

tehokkaampaa ja älykkäämpää energian käyttöä ja teknisiä 

järjestelmiä.  
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Bioenergia 
o 80 % uusiutuvasta energiasta Suomessa, 

25 % energiankulutuksesta 

o Metsähake 

o Teollisuuden tähdepuu ja jäteliemet 

o Biokaasu 

o Pelletit 

o Turve 

o Puun pienkäyttö 
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Geoenergia 
o Kallioperä on käytännössä loputon  

      energian lähde 

o Geoenergian lähteet ja varastot 

o Kallioperä: 
o Matalista porakaivoista 150-200 m 

o Energia pääosin auringosta (+maan sisältä tulevasta geotermisestä lämmöstä) 

o Olemassa olevat tunnelit tai suljetut veden täyttämät kaivokset 

o Vesimassat ja järvi- sekä merisedimentit (esim. Vaasan Suvilahti) 

o Maanpinnan vuotuinen keskilämpötila plussalla koko maassa 

o Paras tulos uudiskohteissa 

o Keskimäärin 2/3 käytetystä energiasta on ilmaista 

o Kunnassa voitaisiin tehdä geoenergiakartoitus 

o Esim. soraharju ei ole paras mahdollinen geoenergian lähde 
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Aurinkoenergia 
o Suoraan auringon säteilystä saatava energia 

o Passiivinen hyödyntäminen rakennuksen osien ja ikkunoiden 

sijoittelulla 

o Aktiivinen hyödyntäminen täydentävänä energiamuotona 

o Aurinkolämpö: käyttöveden, huonetilojen ja uima-altaiden 

lämmitys. Talteenotto aurinkokeräimen avulla. 

o Aurinkosähkö: aurinkopaneelit tuottavat tasavirtasähköä, jota 

voidaan varastoida akkuihin. 
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Tuulienergia 
o Tuotantomuodoista suurin kasvupotentiaali 

o Suomessa on tavoitteena tuottaa yli 6 TWh energiaa tuulivoimalla 

vuoteen 2020 mennessä (Tämä noin 240 000 sähkölämmitteisen 

omakotitalon kuluttamaa sähköä) 

o Nastolassa ei isommille hankkeille soveltuvia alueita 
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Näkökulmia maankäytön 
suunnitteluun 
o Energiatehokkuus alkaa kaavoituksessa. 

Kaavoitusjärjestelmän kautta tapahtuva ohjaus voisi olla 
vaikuttavuudeltaan merkittävä keino kansallisten 
ilmastotavoitteiden toteuttamiseen 

o Energia ja päästönäkökulma huomioitava 
systemaattisesti maankäytön suunnittelussa 

o Erilaisilla hankkeilla on tuotettu työkaluja, joilla 
alueelliset energiatehokkuustavoitteet huomioidaan 
kaavoituksessa (päästölaskentamallit). Energiatehokas 
suunnittelu perustuu vaihtoehtoisten suunnitelmien 
laskennalliseen tarkasteluun 

o Kaavoituksella pystytään vähentämään asukkaiden 
energiankulutusta 

o Kaavoitus voi huomioida paikalliset erityispiirteet, esim. 
sijainti ja ilmasto 

o Kaavasuunnitelmalla pyrittävä aiempaa enemmän 
ohjaamaan myös rakennusvaiheen jälkeistä kehitystä 

o Kaavatasot:  yleiskaava > vaikuttavuus maaseudulla 

  asemakaava > taajama-alueet 
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Rakennusmääräykset vaativat, kaavoitus mahdollistaa 



Näkökulmia maankäytön 
suunnitteluun 
o Rakennuskohtaiset vaatimukset suhteutetaan kokonaiskuvaan. 

Rakennusten energiatehokkuustavoitteet asettavat uusia 
vaatimuksia kaavoitukselle. 

o Energiatehokkuusdirektiivin tavoite ”lähes 
nollaenergiarakentamisesta” korostaa kiinteistökohtaisen uusiutuva 
energiantuotannon merkitystä 

o Taseraja = tontin raja 

o Rakennuspaikkakohtainen uusiutuvan energian tuottopotentiaali 
määritellään kaavoituksessa 
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Näkökulmia rakentamiseen 
o Energiatehokkuus säädetty määräyksillä 

o Nettonollaenergiarakentaminen on käytännössä helpointa saavuttaa 

yksikerroksisessa pientalossa 

o Nettonollaenergiarakentaminen ei ole päästötöntä > ei ratkaista 

ilmaston lämpenemisen ongelmaa 
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Lähienergiaan käyttäjälähtöisiä 
palveluita ! 
o Lähienergian ryhmähankinta mahdollisuutena 

o Kasvua hidastavat verkkoon syöttämisen hankaluus ja keskitettyä 
energiratkaisuja suosivat tukipolitiikka 

o Ihmisten on hankala löytää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaa 
ratkaisua ja vertailla eri energiaratkaisuja 

o Lähienergian varastointiin tulisi löytää toimiva ratkaisu. Taloudellisesti 
kannattavinta tällä hetkellä on, jos kaikki tuotettu sähkö kuluu omassa 
kiinteistössä.  

o Kysyntää uusille palveluratkaisuille, jotka tekevät omien energialaitteiden 
hankinnan ja ylläpidon asukkaille helpoksi, taloudelliseksi ja luotettavaksi. 

o Sitran aloitteesta on perustettu Suomen lähienergialiitto. 

o Hajautetussa energiassa liiketoimintamahdollisuus. Myös pientuottajan 
tulisi saada korvaus tuotetusta energiasta. 

o Tukholmassa esim. avattu kaukolämpöverkko asukkaiden tuottamalle 
pienlämmölle 
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Case: Taivaanranta 
Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, energiaselvitys ONE1 Oy 
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