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ENERGIARATKAISUT VOIVAT VAIKUTTAA
MYÖS KAAVOITUKSEEN Lea Mustonen ja Susan Heikkilä

Vähähiilisyys on tavoittee-
na Hämeen ammattikor-
keakoulun (HAMK) ener-
giatehokkuuteen tähtää-
vissä tutkimushankkeissa. 
Selvityksen kohteena on, 
kuinka sähköenergiaa 
voitaisiin pienessä mit-
takaavassa tuottaa huk-

kaenergialla, ja myös polttoprosessissa syntyviä kaasupäästöjä 
tutkitaan. Tutkimusta tehdään ns. hybridimoduulin avulla. 
Kyseessä on HAMKin Valkeakosken kampuksella oleva rakennus, 
jossa testataan erilaisia energiatuotannon vaihtoehtoja. Siihen 
on rakennettu älykäs ohjausjärjestelmä, jonka avulla selvitetään, 
mikä energialähde milloinkin olisi kustannustehokkain.

Energialähteinä toimivat aurinkolämpö, aurinkopaneeli sekä 
biokattila. Myös lämpöenergian varastointitapoja selvitetään. 
Testauksessa käytetään veden lisäksi faasimuutosmateriaalia, 
joka mahdollistaa suurempien lämpömäärien varastoinnin. Paitsi 
että hybridimoduuli tuottaa tietoa, rakennus itsessään voisi olla 
energialähde. Ja kun puhutaan uudesta rakennustyypistä, sen vai-
kutukset tulee huomioida myös maankäytössä ja kaavoituksessa.

ENERGIAA JAKAMISTALOUDEN PERIAATTEILLA?
Jakamistalous yleistyy. Se on jo nyt muuttanut ratkaisevasti monia 
liiketoiminta-alueita, sillä kuluttajista on voinut syntyä sekä pal-
veluiden ostajia että niiden tuottajia. Taloihinsa aurinkopaneelit 
hankkiville markkinoidaan mahdollisuutta toimia pienessä mää-
rin ylijäämäsähkön myyjinä. Jos hybridimoduulit yleistyisivät, ne 
voisivat toimia energianlähteinä joko yksittäisille rakennuksille 
tai useammallekin, mikäli mittakaavaa hieman kasvattaisi. Tälle 
ei periaatteessa olisi estettä, sillä hybridimoduulin modulaari-
suuden ansiosta skaalattavuus olisi helppoa.

Mihin tällainen energiantuotanto sitten sopisi? Parhaiten 
maatilamittakaavaan haja-asutusalueelle. Kun infran rakenta-
miseen ei tarvitsisi panostaa, menetelmä voisi lisätä pienten 
yhteisöjen elinvoimaisuutta kustannustehokkaasti. Myrskyjen 
sattuessa taloudet olisivat energiantuotannoltaan omavaraisia. 
Optimoinnin avulla voitaisiin maksimoida kustannustehokkuus; 
käytettäisiin juuri sitä raaka-ainetta, mikä olisi järkevintä. Esimer-
kiksi noin kymmenkunnan talouden suuruinen osakemuotoinen 
tai muuten järjestäytynyt kesäasuntoyhteisö voisi ylläpitää ener-
giantuotantoaan keskitetysti.

HUOMIOITAVA JO MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN 
ALKUVAIHEESSA
Tämä edellyttäisi luonnollisesti perusteellista suunnittelua ja 
asian huomioimista jo alueen maankäytön suunnittelun alku-
vaiheessa sekä tiivistä vuorovaikutusta eri viranomaisten kesken. 
Toteutuessaan toiminta vaatisi pelisääntöjen sopimista ja todella 
tiivistä yhteistyötä ja viestintää osallistujien kesken. Suomalainen 
omakotiasukas on perinteisesti hyvin itsenäinen. Ruohonleikkuria 
tai muita laitteita ei luontaisesti hankita yhdessä naapurin kanssa.

Energiaratkaisujen jakamistalouden voi helposti leimata 
utopistiseksi ajatukseksi, sillä ajatusmalli sisältää lukuisan määrä 
kysymysmerkkejä mm. vastuista ja ansaintalogiikasta. Jakamis-
talous on kuitenkin jo nyt muuttanut markkinatoimijoiden toi-
mintamalleja ja aiheuttanut haasteita säädösten soveltamiselle. 
Jatkuvasti kasvava energian hinta sekä ilmastotietoisuus voivat 
nopeastikin muuttaa asenteita.

HANKKEEN TIEDOT
Venect eli Vähähiilistä energiate-

hokkuutta mikro-CHP-tekniikalla. 

Pirkanmaan liiton rahoittamassa 

EAKR-hankkeessa integroidaan 

sähköntuotanto hyödyntäen 

polttoprosessin hukkalämpöä 

(CHP, combined heat and power)

Lämmitys- ja energiaratkaisut ovat 
ajankohtaisempia kuin koskaan. Niitä 

miettivät tavalliset ihmiset oman 
asumisensa kannalta sekä 
 yhteiskunnalliset toimijat 

aina hallitusta myöten, sillä 
Suomi on sitoutunut ilmaston-

muutoksen hillitsemisen ohjelmaan.
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