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Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen sisältö 

1. Yhteenveto
2. Kohteen perustiedot
3. Energiantuotannon ja -käytön nykytila
4. Uusiutuvat energialähteet
5. Jatkotoimenpide-ehdotukset
6. Jatkoselvitykset ja -tutkimukset
7. Seuranta
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Uusiutuvat energialähteet
• Uusiutuvan energian tämän hetkinen käyttö alueella
• Uusiutuvan energian varannot tai potentiaalit

– Puupolttoaineet
– Peltobiomassat
– Biokaasu
– Jätepolttoaineet
– Tuuli
– Aurinko
– Vesivoima
– Lämpöpumput

• Vertailu: nykytila ja mahdollisuudet
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Toimenpide-ehdotukset

• Sekä kunnan omiin kohteisiin että muiden omistamiin
• Esiselvitystasoinen tarkastelu

– Saavutettava säästö ja investoinnin takaisinmaksuaika
– CO2-päästöjen vähennys

• Yleisiä ehdotuksia
– Lämmitysmuodon vaihtaminen öljy → pelletti tai hake
– Kaukolämmön laajentaminen
– Kaukolämmön polttoaineen muutos öljy → hake
– Aluelämpötarkastelu
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Hankkeen vaiheet

• Projektisuunnitelma
• Tukihakemus
• Maksatusselvitys
• Vastuuhenkilöt

• Katselmusprosessi esitetty 
työkaluineen 
www.motiva.fi/kuntakatselmus
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Projektin kulku
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Projektisuunnitelma
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Tarjouspyyntömalli hyödynnettäväksi 
uusiutuvan energian kuntakatselmuksen 
kilpailutuksessa

• Tarjouspyynnössä tulee kuvata 
kunnan oma tavoitetaso ja 
kiinnostuksen kohteet sekä kertoa 
mahdollisesti jo olemassa olevista, 
oleellisista selvityksistä ja laittaa ne 
ehkä liitteeksikin.

• Malliraporttia tulee noudattaa, 
laajuuteen ja painotuksiin kunta voi 
kuitenkin vaikuttaa.

• Kunta voi esittää tarjoajille 
vaatimuksia, 
minimikelpoisuusvaatimus on 
vastuullisen katselmoijan pätevyys.

• Vinkkejä kannattaa kysyä 
katselmuksen jo kilpailuttaneilta 
kunnilta
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Pohdittavaksi
• Millaisia tavoitteita kuntakatselmukselle asetetaan?
• Onko meneillään merkittäviä kaavoitushankkeita?
• Voidaanko vaikuttaa paikallisen energiayhtiön toimintaan?
• Voiko kunta tukea asukkaita energiaratkaisuissa?
• Voiko kunta saavuttaa säästöjä tai edistää työllisyyttä?
• Tarvitaanko ulkopuolista apua ideointi/hankintavaiheessa?
• Millainen katselmoija kuntaanne tarvitaan?
• Miten paljon kuntakatselmukseen voidaan käyttää kunnan omia resursseja?
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Kuntakatselmuksen tehneitä kuntia
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Kuntakatselmusten tuloksia
• 35 kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmusraportissa esitetyistä 

toimenpide-ehdotuksista on tehty yhteenveto
• Toimenpide-ehdotuksia niissä oli tehty yhteensä 375 kappaletta, eli 

keskimäärin reilut 10 kappaletta kuntaa kohti. 
– noin 80 % oli tehty kunnan omistamiin kohteisiin ja loput muiden 

omistamiin tai yhteistyökohteisiin.
• Ehdotettujen toimenpiteiden keskim. takaisinmaksuaika oli 7,3 vuotta
• Toteutuessaan ehdotettujen toimenpiteiden vuotuinen:

– säästövaikutus olisi yhteensä noin 30 milj. €
– uusiutuvan energian käytön lisäys 6 258 GWh
– hiilidioksidipäästöjen vähennys 1 000 000 tonnia
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Katselmuksesta toimenpiteisiin ja tuloksiin

Uusiutuvan energian kuntakatselmus
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