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Energianeuvontaa maakunnan omista lähtökohdista: 

Pohjanmaalla pohditaan maalämpöä öljyn korvaajaksi  
 
Energiavirasto on rahoittanut toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kaikissa Manner-
Suomen maakunnissa ja käytännön työ on hyvässä vauhdissa. Kussakin maakunnassa on Energiaviraston 
kilpailuttama toimija, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan 
keinoin neljän vuoden kaudella.  
 
Paikallinen toimija tuntee maakuntansa erityispiirteet ja voi tukea alueensa kuntia, yrityksiä ja kuluttajia 
energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä sekä muussa ilmastonmuutoksen 
torjuntatyössä. Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla työn hoitaa Thermopolis Oy.   
 
”Toimimme Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa on 17, 15 ja 8 eli 
yhteensä 40 kuntaa. Tällä kaudella teemme kuntavierailuja alkaen niistä kunnista, jotka eivät ole vielä 
liittyneet energiatehokkuussopimuksiin, mutta ovat ilmaisseet kiinnostuksen aihetta kohtaan”, kertoo 
projektipäällikkö Lea Hämäläinen Thermopolis Oy:stä.  
 
Kahdeksan  alueen kunnista on jo liittynyt energiatehokkuussopimuksiin. Muissakin kunnissa on 
kiinnostusta asiaan. Parissa kunnassa harkitaan uusiutuvan energian kuntakatselmusta. Lisäksi kunnat 
kyselevät julkisista hankinnoista ja energiatehokkuustoimien rahoitusmahdollisuuksista. 
 
”Kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa olisi paljon potentiaalia. Sopimukseen 
liittyminen tekisi kuntien energiatehokkuustyöstä entistä suunnitelmallisempaa ja hyvien työkalujen, kuten 
energiakatselmusten käyttöönotto toisi suunnitelmallisuuden käytäntöön”, Hämäläinen pohtii. 
 
Lämmitysjärjestelmien vaihtaminen ja säästöt kiinnostavat 

 
Pohjanmaan kolmessa maakunnassa säästöt ja taloudelliset hyödyt motivoivat parhaiten yrityksiä 
energiatehokkuuteen. Kuluttajia taas kiinnostavat lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen liittyvät neuvot.  
 
”Erityisesti maalämpö öljyn korvaajana on noussut esille. Myös aurinkosähkö ja ilmalämpöpumput 
herättävät kysymyksiä ja keskustelua. Kuluttajien on jo mahdollista saada järjestelmien asennustyöstä 
kotitalousvähennystä, mutta lisäkannustimet eivät olisi pahitteeksi, jos halutaan nopeuttaa öljystä 
luopumista ja esimerkiksi aurinkosähkön pientuotantoa”, Hämäläinen sanoo. 
 
Kaukolämpöä, joka myös toimii öljylämmityksen korvaajana,  on tarjolla lähes kaikissa keskustaajamissa ja 
joissakin kylissä. Turpeenpoltto on vielä melko merkittävässä roolissa alueen lämpö- ja voimalaitosten 
energiantuotannossa vaikka myös puupolttoaineet ovat mukana energiantuottajien polttoainepaletissa.  
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat ovat varsin maaseutumaisia ja esimerkiksi 
paikallinen joukkoliikenne toimii lähinnä maakuntakeskuksissa Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa.  
Yksityisauto on yleinen liikkumisväline. 
  
Alueella on vahvaa alkutuotantoa ja maatilakokoluokassa on runsaasti käytössä erilaisia uusiutuvan 
energian tuotantomuotoja. Esimerkiksi broilerituottajat käyttävät paljon puupolttoaineita, rannikon 
kasvihuoneet ovat isoja energiankäyttäjiä ja niiden energiantuotannossa käytetään paljon kiinteitä 
polttoaineita, kuten turve ja hake. Isot tuotantoyksiköt maataloudessa, samoin kuin alueen teollisuus ovat 
investoineet myös aurinkosähkön tuotantoon.  
 
Tuulivoimatuotanto Pohjanmaalla on kasvanut paljon. Suomen maakuntiin asennetun 
tuulivoimakapasiteetin listalla Pohjanmaa on neljäntenä, Etelä-Pohjanmaa viidentenä ja Keski-Pohjanmaa 



 

Energiaviraston rahoittama energianeuvonta 
 

seitsemäntenä. Pohjanmaa on viimeisinä vuosina pääsääntöisesti tuottanut enemmän sähköä kuin on 
kuluttanut, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat taas nettosähkönkuluttajia. 
 
Energianeuvonnan merkitys korostuu ilmastonmuutoksen edetessä 

Energiavirasto on osoittanut kokonaisuudessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa neljälle 
vuodelle. Neuvonnan rooli on yhä tärkeämpi, kun myös Suomessa joudutaan kohtaamaan 
ilmastonmuutoksen tuomia haittoja, kuten sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä. 

Keskeinen osa neuvojien työtä on houkutella kuntia ja pk-yrityksiä hyödyntämään energiakatselmuksia ja 
muita hyviä jo olemassaolevia työkaluja. Kunnille tärkeä työkalu uusiutuvan energian tilanteen 
kartoittamiseen on Motivan mallin mukainen uusiutuvan energian kuntakatselmus.  
 
”Neuvojan rooliin kuuluu myös auttaa energiatehokkuussopimuksien toimeenpanossa jo liittyneitä kuntia ja 
yrityksiä sekä rohkaista vielä uusia liittyjiä mukaan energiatehokkuussopimuksiin. Neuvojat auttavat myös 
mahdollisten rahoituskanavien sekä tukien löytämisessä investointeihin”, muistuttaa yli-insinööri Johanna 
Kirkinen Energiavirastosta. 
 
Maakuntien neuvojat hyödyntävät työssään valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan materiaaleja ja 
koulutuksia. Lisäksi Motivan asiantuntijoilla on pitkä kokemus neuvonnan kehittämisestä ja toteutuksesta 
yhdessä neuvojaverkoston kanssa, joten tukea on tarjolla tilanteen ja tarpeen mukaan. 
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