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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän työn tilaaja on Euran Energia, joka on aloittanut toimintansa vuon-
na 1999. Toimintaperiaatteena on tarjota lämmityspalveluja niin yksityisil-
le kuin julkisille lämmönkäyttäjille. Lämmitys hoidetaan hakelämmityk-
senä, jolloin lämpö tuotetaan uusiutuvista materiaaleista paikallisesti. 
Toiminta on laajentunut vuosien mittaan ja tällä hetkellä lämpölaitoksia on 
neljä ja niiden yhteen laskettu asiakaskunta arviolta 300 henkeä. 
 
Jotta toimintaa voidaan harjoittaa laadukkaasti ja yhä mahdollisesti laajen-
taa, on tärkeää tarkastella yhtiön toimintaa tähän mennessä, sen parhaita 
puolia ja heikkouksia. Kehittämis- ja tarkastelutyökaluksi valittiin asiakas-
tyytyväisyyskysely. Kyselyn avulla kartoitetaan lämmönkäyttäjien asentei-
ta ja vaatimuksia lämmitysmuodon ja sen järjestämisen suhteen. 
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melusta ja siisteydestä. Kehittämistä voidaan tehdä jo pienillä käytännön 
toimilla. Tulevaisuus on Euran Energian kannalta otollinen, kyseessä on 
kuitenkin jatkuvasti kasvava ja kiinnostusta herättävä ala. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis is ordered by Euran Energia. It has started its business in 1999.  
The operating principle is to produce heat from renewable materials 
locally. Company’s action has increased within a few years and at the 
moment there are four heating centers and the total amount of customers is 
around 300 persons. 
 
Producing quality services and extending the business further within the 
heating industry requires a closeup to the extending faults and strenghts. 
For the developing and inspection tool, a customer inquiry was developed 
and used. The aim for this thesis is to map out the customers’ attitude and 
demands for their heating system and that way to improve the companys’s 
actions. 
 
The main results from the inquiry were the big intrest and apprectiation to 
the enviromental issues. Smoke, noise and lag of tidiness caused some 
negative comments. The future looks favourable as it is a developing and 
interesting industry. 
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1 JOHDANTO 

Modernisoitumisen ja kehityksen perusajatuksia on ollut kasvattaa ihmi-
sen hyvinvointia kehittämällä teollisuutta ja teknologiaa sekä kohottamalla 
kulutustasoa. Tuotannon ja kulutuksen ”hyvän kehän” ylläpito on näyttäy-
tynyt etenkin viime vuosikymmeninä suoranaisena kehityksen elinehtona. 
Globaalisti ajatellen ”kehitys” on kuitenkin yhä edelleen enemmän lupaus 
tulevasta paremmasta elämästä kuin jo toteutunutta hyvinvointia. Sen 
vuoksi ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon on tarkasteltava paitsi jo 
tapahtuneen kehityksen kannalta myös kysyen, mitä modernin maailman 
lupaus kehityksestä tuotantoa ja kulutusta ylläpitämällä merkitsee ympä-
ristön kannalta. 
 
Ihminen vaikuttaa yhä enemmän siihen, minkälaisia luonnonprosesseja 
syntyy ja samalla siihen, minkälaisia elinolosuhteita ihmiselle itselleen 
muotoutuu. Sen vuoksi on tärkeää tutkia, miten ihmiset havaitsevat ja ar-
vottavat muutoksia ympäristössä sekä mikä on vallitseva asenne ympäris-
töä ja luontoa kohtaan. 
 
Ilmastonmuutos heijastuu Suomeen merkittävällä tavalla maailmanlaajuis-
ten muutosten seurauksena. Ilmastonmuutoksella on erilaisia vaikutuksia 
eri puolilla maailmaa. Haitallisten vaikutusten on arvioitu olevan suurem-
pia alkutuotantovaltaisissa kehitysmaissa, kuin viileämmän ilmanalan teol-
lisuusmaissa. Yhteiskunta saattaa ilmastomuutoksen seurauksena kokea 
monenlaisia muodonmuutoksia, joita on kuitenkin lähes mahdotonta en-
nustaa. Pelkästään ilmastonmuutoksen vaikutus viihtyvyyteen voi olla hy-
vinvoinnin kannalta tärkeä.  

2 BIOENERGIA SUOMESSA 

Suomelle ominaista on puun käytön pitkät perinteet mitä tulee lämmityk-
seen, puun suhteen Suomi onkin omavarainen. Ilmastomme on erityisen 
kylmä, jolloin lämmityksen tarve ja hyöty korostuvat, ehkä tästä syystä 
Suomessa on kiinnitetty yleensä hyvin huomiota lämmitysmuodon valin-
taan. Bioenergia on tekemässä vahvaa paluuta suomalaiseen energiakult-
tuuriin hetken hiljaiselon jälkeen, johtuen viimeaikaisista muutoksista 
energiamarkkinoilla. 

2.1 Historia 

Suomen itsenäisyyden alussa metsistämme hakattiin vuosittain lähes 30 
miljoonaa kuutiometriä puuta, josta yli 20 miljoonaa kuutiometriä oli polt-
topuuta. Polttopuuta myytiin halkoina, jotka vielä 1960-luvullakin näkyi-
vät kaikkialla suomalaisessa maalaismaisemassa ja kaupunkiympäristössä.  
Öljyn käyttö lisääntyi erittäin nopeasti 1960-luvulla, jolloin se viisinker-
taistui vuodesta 1960 huippuvuoteen 1973. Öljyn käyttöä lisäsivät henki-
löautoistuminen sekä tuolloin vielä halvan öljyn käyttäminen yhä laajem-
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min lämmitykseen ja jopa sähköntuotantoon voimalaitoksissa. Maaseudul-
lakin puu-uunit purettiin ja tilalle ostettiin öljykamiinoita. Kotimainen 
energia korvautui tuontienergialla, kunnes 1970-luvun alussa maailmaa 
koetteli energiakriisi. Sen jälkeen kasvuvauhti hidastui, jopa pysähtyi. Lä-
hi-idän kriisi johti öljyn käyttöön poliittisena aseena ja öljynviejämaiden 
järjestön, OPECin perustamiseen. Öljykriisi käynnisti toimenpiteet energi-
an säästämiseksi ja joudutti vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämistä 
öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden rinnalle. Nykyisin fossiilisia 
polttoaineita käytetään noin 500-kertainen määrä verrattuna vuoteen 1917. 
Energiapuun hakkuut pienenivät 1990-luvulle saakka, jonka jälkeen ne 
ovat olleet noin 5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Metsien kokonais-
hakkuut taas ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosisadan alusta lähti-
en. Nykyään metsistämme hakataan vuosittain yli 60 miljoonaa kuutio-
metriä puuta, mikä on kuitenkin vähemmän kuin puuston vuotuinen kasvu. 
Lisäksi Suomeen tuodaan raakapuuta noin 16 miljoonaa kuutiometriä, jo-
ka käytetään enimmäkseen metsäteollisuuden raaka-aineena. 
 
Vaikka energiapuun hakkuut ovat pienentyneet, on puupolttoaine edelleen 
tärkeää Suomen energiataloudessa. Vuonna 2005 viidennes energian ko-
konaiskulutuksesta saatiin puuperäisistä polttoaineista. Puun pienkäytön 
osuus on vielä toistaiseksi melko pieni, mutta puuperäistä energiaa saa-
daan hyödyntämällä sahojen ja vaneritehtaiden puujäämiä ja kuoria sekä 
massateollisuuden puuperäisiä jäteliemiä. Puuaineksen tehokkaampaan 
hyödyntämiseen metsäteollisuudessa ja energian säästöön ovat kannusta-
neet sekä taloudelliset että ympäristönsuojelulliset tavoitteet. (Tilastokes-

kus 2007 a.) 

2.2 Eri hallinnonalojen ja viranomaisten roolit bioenergia-alalla 

Työ- ja elinkeinoministeriö kantaa yleisvastuun bioenergian tuotannon ja 
käytön edistämisestä osana koko energiapolitiikan valmistelua ja toteutus-
ta Suomessa. Muilla ministeriöillä on merkittävät roolit omilla toiminta-
alueillaan eri puolilla Suomea. 

2.2.1 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan käytössä olevia keskeisiä bio-
energian edistämistoimia ovat tutkimuksen, tuotekehityksen ja demonst-
raatiotoiminnan tukeminen, yritysten, kuntien ja muiden yhteisöjen bio-
energiainvestointien tukeminen, lainsäädännön valmistelu sekä informaa-
tiotoiminnan tukeminen. Vaikuttaminen EU-yhteistyössä on myös tärkeä 
osa toimintaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009) 

2.2.2 Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) 

Maa- ja metsätalousministeriön rooli bioenergiassa on raaka-aineen tuot-
tamista koskevat asiat sekä hajautettujen bioenergiaratkaisujen (mm. läm-
pöyrittäjyys, maaseudun pienet biokaasulaitokset) edistäminen. Pelloilla ja 
metsissä tuotetusta biomassasta ja jätteistä tuotetusta biokaasusta saadaan 
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lämpö- ja sähköenergiaa sekä polttoaineita. Tiettyjen vaatimusten täyttyes-
sä voidaan edellä mainittujen prosessien lopputuotteista valmistaa myös 
lannoitevalmisteita. 
 
Maa- ja metsätalousministeriöllä on käytössä tukitoimia, joilla voidaan 
edistää bioenergiaan tarvittavien raaka-aineiden tuottamista ja maaseudul-
la sijaitsevien bioenergia-alan yritysten syntymistä ja toimintaa. Bioener-
giakasvien viljelyä voidaan edistää mm. energiakasvituen avulla ja bio-
energialaitosten perustamista Maaseutuohjelman ja kansallisten tukijärjes-
telmien kautta osarahoitettavilla kehittämis- ja investointituilla. Maatalout-
ta ja maaseutua koskeva tutkimus mukaan lukien bioenergiaa koskeva tut-
kimus on myös yksi ministeriön toimialueista. (Maa- ja metsätalousminis-

teriö 2009) 

 

2.2.3 Opetusministeriö (OPM) 

Opetusministeriön rooliin bioenergia-alalla kuuluu koulutuksen järjestä-
minen bioenergian tuotantoon, käyttöön ja näitä tukevien toimialojen ku-
ten teknisen koulutuksen aloilla.  
 
Useissa keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammattikorkea-
kouluissa on käynnistynyt tai käynnistymässä bioenergiapainotteista kou-
lutusta. Koulutustarjonnan kirjo on monipuolinen vaihdellen yksittäisistä 
aikuiskoulutuskursseista aina tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin asti. 
Tulevaisuudessa bioenergia-alan koulutus tulee varmasti lisääntymään ja 
monipuolistumaan selvästi aiempaa enemmän. (Opetusministeriö 2009) 

2.2.4 Ympäristöministeriö (YM) 

Ympäristöministeriön näkökulmasta biojätteet ovat tärkein bioenergian 
hyödyntämismuoto. Yhdyskuntajätteistä biojätteiden osuus on suuri ja nii-
den sijoittamista rajoitetaan kaatopaikkadirektiivin aikataulun mukaisesti. 
Vuoteen 2016 mennessä kaatopaikoille saa sijoittaa Suomessa enää 700 
000 t biohajoavaa jätettä.  
 
Biohajoava jäte tullaan käsittelemään poltto- ja kompostointilaitoksissa. 
Esilajiteltu jäte poltetaan jätteenpolttolaitoksissa, joita tulee Suomeen ar-
violta 5-10. Tällaisia hankkeita on tällä hetkellä suunnitteilla jopa 20, mut-
ta kaikki hankkeet eivät toteudu. Ensimmäiset laitokset tulevat Kotkaan ja 
Riihimäelle.  
 
Kompostointilaitoksia on myös muutama, joista suurin on Ämmässuon 
kaatopaikalla. Ympäristöministeriön tarkoituksena on lupien käsittelyn 
kautta varmistaa käsittelyn asianmukaisuus. Jätteen mädätyslaitoksia on 
myös tulossa. Näissä voidaan hyödyntää biojätteitä eri muodoissaan ja 
esimerkiksi hevosen lantaa. Ympäristölupien avulla valvotaan laitoksien 
toiminnan asianmukaisuutta. (Ympäristöministeriö 2009) 
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2.2.5   Valtionvarainministeriö (VM) 

Valtionvarainministeriö valmistelee bioenergian tuotantoa ja käyttöä kos-
kevaan verotukseen sekä EU:n säädösten kansalliseen soveltamiseen liit-
tyvät asiat. (Valtionvarainministeriö 2009) 

2.2.6 Suomen ympäristökeskus (SYKE) 

Suomen ympäristökeskus selvittää erilaisten bioenergian hyödyntämis-
muotojen ympäristövaikutuksia ja kestävän kehityksen mukaisuutta muun 
muassa elinkaari- ja energiataseiden pohjalta. (Suomen ympäristökeskus 

2009) 

2.2.7 Maaseutuvirasto (MAVI) 

Vuoden 2007 toukokuun alusta toimintansa aloittaneen maaseutuviraston 
tehtäviin kuuluu maaseudun kehittämisohjelman ja maatalouden tuotanto-
tukien toimeenpanon valvonta ja ohjaus. (Maaseutuvirasto 2009) 

2.2.8 Työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) 

Suomessa on kaikkiaan 15 työvoima- ja elinkeinokeskusta (TE-keskus), 
jotka ohjaavat ja rahoittavat elinkeinotoiminnan kehittämistyötä alueel-
laan. Työvoimakeskukset jakaantuvat yritysosastoihin, työvoimaosastoihin 
sekä maaseutuosastoihin.  
 
TE-keskusten maaseutuosastot toimeenpanevat alueellaan maaseudun ke-
hittämisohjelmaan kuuluvien investointi- ja kehittämishankehakemusten 
haku- ja käsittely- ja maksatusprosessit. TE-keskukset osallistuvat alueel-
listen bioenergiastrategioiden laadintaan yhdessä muiden alueellisten or-
ganisaatioiden kanssa.  
 
TE-keskus noudattaa mahdollisuuksien mukaan alueellisia ja valtakunnal-
lisia strategioita kehittämistyön rahoituksessa. Keväällä 2008 bioenergia-
alalle asetettiin oma toimialajohtaja, jonka toimipaikka on Varsinais- 
Suomen TE-keskus. (Työvoima- ja elinkeinokeskus 2009) 

2.2.9 Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) 

Eviralle kuuluu biokaasuntuotantoon sekä puhtaan puu- ja peltobiomassan 
polttoon ja niistä syntyvien lopputuotteiden (esimerkiksi lannoitevalmis-
teiden) valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja käyttöön liittyvän 
lainsäädännön valvonta ja ohjaus. (Evira 2009) 
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2.2.10 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tehtävänä on energiapuun käytön 
yleinen edistäminen, energiapuun metsänhoitosuositusten laatiminen ja yl-
läpitäminen sekä korjuun ympäristövaikutuksiin liittyvä selvitys- ja kehit-
tämistyö.  
 
Tapion koordinoimassa hankkeessa laadittiin vuonna 2007 sopimus ener-
giapuun mittauksen järjestämisestä. Lisäksi Tapio on viime vuosina tuot-
tanut useita energiapuuhun liittyviä oppaita ja esitteitä, joiden kohderyh-
mänä ovat olleet metsänomistajat ja metsäammattilaiset. 
 
Yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa on laadittu metsien kasva-
tus- ja harvennusmalleja, joihin liittyy energiapuun kasvattamista ja kor-
juuta eri vaiheissa. Tapio koordinoi valtakunnallista luonnonhoidon laa-
dunseurantaa, jossa kerätään tietoa korjuun intensiteetistä ja korjuutyön 
laadusta. Lisäksi Tapio raportoi ja tiedottaa Metsäkeskusten tekemien 
energiapuuharvennusten korjuujälkitarkastusten tuloksista. (Tapio 2009) 

2.2.11 Metsäkeskukset 

Metsäkeskuksissa on viime vuosina toiminut laaja bioenergianeuvojaver-
kosto, joka on antanut neuvontaa ja koulutusta puuhun perustuvassa ener-
giaraaka-ainetuotannossa ja energiayrittäjyydessä samoin kuin puuta, ha-
ketta tai pellettiä käyttävien lämpölaitosten perustamisessa. 
 
Bioenergianeuvojaverkosto on toiminut suurelta osin hankerahoituksen 
varassa, ja hankkeiden päättyessä toiminnan rahoitukseen on ollut vaikeaa 
löytää korvaavia lähteitä. Tästä syystä neuvojien määrä on vähentynyt 
viime vuosina. 
 
Metsäkeskusten puuenergianeuvojilla on tärkeä rooli toimeenpantaessa 
vuoden 2008 aikana käynnistyvää maatilojen energiaohjelmaa. (Metsäkes-

kuskset 2009) 

2.2.12 Maatalouden neuvontajärjestöt 

ProAgria -neuvontayhtymässä ovat mukana mm. Maaseutukeskusten Liit-
to ja Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLF) sekä alueelliset Maa-
seutukeskukset ja Lantbrukssällskapetit. 
 
Yhtymän järjestöissä tarjottava bioenergia-alan neuvonta painottuu maata-
louspohjaisen bioenergian tuotanto- ja käyttömahdollisuuksiin sekä pieni-
muotoiseen energiayrittäjyyteen liittyvään neuvontatyöhön. 
 
Maaseutukeskusten liitolla sekä SLF:llä on molemmilla meneillään vuon-
na 2006 alkaneet kehittämishankkeet, joiden avulla edistetään ja tehoste-
taan näissä järjestöissä tehtävää bioenergianeuvontaa. Myös maatalouden 
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neuvojilla on tärkeä rooli tulevassa maatilojen energiaohjelmassa. (Pro-

Agria 2009) 

3 EURAN ENERGIA OY:N TOIMINTA  

Euran Energia Oy:n toimintaidea on lämmön tuottaminen ja myyminen 
asiakkaille näiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kaikki lämpöenergia 
tuotetaan puuta energialähteenään käyttävissä lämpölaitoksissa lämmitys-
kohteiden läheisyydessä. Poltettava materiaali hankitaan lähiseudun met-
sänomistajilta ja näin ollen yritys työllistää monia lähiseudun ihmisiä. 
Lämpö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä paikallisesti, joten sen voi-
daan sanoa olevan ympäristön kannalta kestävä ja ekologinen vaihtoehto. 
Yritys on lämpöenergian tuottamisen lisäksi kiinnostunut myös muista uu-
siutuvista energiamuodoista, joita voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää 
niin lämmityksessä kuin sähköntuotannossa ottaen ympäristöasiat mahdol-
lisimman hyvin huomioon. 

3.1 Historiaa 

Euran Energiapalveluosuuskunta perustettiin kymmenen vuotta sitten 
vuonna 1999. Samana vuonna aloitti toimintansa osuuskunnan ensimmäi-
nen hakelämpölaitos Honkilahden koulukeskuksessa.  
 
Yrityksen päätoimiala on kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu. Tämä 
tarkoittaa käytännössä hakkeentuottamista, varastointia, toimitusta sekä 
hakelämmitystä eri kohteissa. 
 
Osuuskunnan jäsenet olivat kaikki maanviljelijöitä ja kaikilla oli lämmi-
tyksessä tarvittava hakkeen kuljetuskalusto jo valmiina. Alkuvaiheessa 
haketuksen urakoi yksi osakkaista omistamallaan hakkurilla, mutta myö-
hemmässä vaiheessa myös kaksi muuta osakasta hankki yhteisen hakku-
rin. Nykyään toiminnan laajennuttua haketus suoritetaan osittain ulkopuo-
listen urakoitsijoiden kautta. (Euran Energian 2007 d.) 

3.2 Toimintaperiaate 

Euran Energia Oy tuottaa asiakkailleen lämpöä täyden palvelun periaat-
teella. Lämpöyrittäjä hoitaa polttoaineen hankinnan ja varastoinnin sekä 
kuljetuksen lämpölaitoksiin, laitosten hoidon, lämmityksen sekä 24-h päi-
vystyksen. Lämpöenergian ostaja maksaa tuotetusta lämmöstä sopimuksen 
mukaisen hinnan/megawattitunti sekä kuukausimaksun, joka kattaa laitok-
sen pääomakulut.  
 
Kohteesta riippuen Euran Energia Oy hoitaa myös laitoksen rakentamisen 
ja suunnittelun asiakkaiden toiveiden mukaan. (Euran Energia 2007 c.) 
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3.2.1 Asiakasnäkökulma 

Asiakkaalle lämmön ostaminen on vaivatonta. Euran Energian lämmitys-
kohteissa lämmitykseen kuuluu laitosten hoito ja 24 h päivystyspalvelu. 
Asiakas maksaa käyttämästään lämmöstä tietyn hinnan/MWh. Jokaisessa 
lämmitettävässä kiinteistössä on erillinen kulutusmittari, josta nähdään 
kunkin kiinteistön kuluttama lämpöenergia. Näin esimerkiksi lämmönsiir-
rossa aiheutuva energiahukka ei mene asiakkaan vaan lämpöyrittäjän las-
kuun. Lisäksi jos Euran Energia Oy on vastannut laitoksen rakentamisesta, 
asiakas maksaa kuukausittaisen perusmaksun, jolla katetaan laitoksen pää-
omakulut. Tällöin asiakas ei joudu tekemään suurta aloitusinvestointia 
siirtyessään hakelämmitykseen, vaan laitoksen hinta kuoletetaan vähitellen 
kuukausimaksuilla. Riippuen kulloisestakin öljyn hinnasta, voidaan karke-
asti sanoa hakelämmityksen olevan asiakkaalle noin puolet halvempaa 
kuin öljylämmitys. (Nummela 2009, Euran Energia 2007a, c.) 

3.3 Lämpölaitokset 

Euran Energia Oy:llä on hoidettavanaan neljä hakelämpölaitosta. Kaikki 
laitokset poikkeavat toisistaan niin tehon, teknisten ratkaisujen kuin ra-
kennustavankin osalta. Kaikkien laitosten kohdalla on pyritty rakentamaan 
juuri kyseisen asiakkaan tarpeita ja toiveita parhaiten vastaava laitoskoko-
naisuus. Samalla yrityksen ja sen osakkaiden osaaminen ja tietotaito on 
karttunut huomattavasti, erilaisiin laitosratkaisuihin perehtyessä. 
 
Nyt kymmenen toimintavuoden jälkeen yrityksen osakkaat voivatkin sa-
noa omaavansa huomattavan ammattitaidon, kokemuksen ja asiantunte-
muksen lämpöyrittäjyyteen liittyvien kokonaisvaltaisten ratkaisujen osalta. 
(Euran Energia 2007 b.) 

3.3.1 Lämmönjakelutekniikka 

Kaikki Euran Energian lämpölaitokset ovat toteutettu ns. matalalämpötek-
niikalla, jossa lähtevän veden lämpötila on alle 110 astetta. Verkkoon syö-
tetään harvoin yli 90-asteista vettä ja kattilan sekä jakeluverkoston paine-
luokka vastaa normaalia lämpöjohtopainetta eli 1,5-4,0 baaria. Matalaläm-
pötekniikka on teknis-taloudellisin ratkaisu pienimuotoiseen alueelliseen 
lämmöntuotantoon ja –jakeluun, kun lämpöverkon pituus on maksimis-
saan 3-4 kilometriä. Kuntien taajamissa potentiaaliset lämmityskohteet si-
jaitsevat yleensä melko suppealla alueella ja ovat usein tehontarpeeltaan 
noin 1-2 megawatin suuruisia. Taajama-alueella olevat lämmityskohteet 
saadaan katettua noin 1-3 kilometrin pituisella lämmönjakeluverkostolla, 
johon matalalämpötekniikka soveltuu hyvin.  
 
Yksinkertaistettuna toteutus tapahtuu tekemällä reikä rakennuksen sokke-
liin ja asentamalla lämmönvaihdin rakennuksen sisäpuolelle. Varajärjes-
telmänä voi toimia rakennusten vanhat öljykattilat tai lämpökeskuksen yh-
teyteen rakennettu varajärjestelmä. (Koneviesti 2009) 
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3.3.2 Honkilahden koulukeskuksen hakelämpölaitos 

Ensimmäinen laitoksista aloitti toimintansa vuonna 1999, jolloin Honki-
lahteen rakennettiin uusi koulukeskus ja sen yhteyteen lämpölaitos. Lai-
toksen rakentamisesta vastasi Euran kunta ja sen myös omistaa Euran kun-
ta. Honkilahden laitos lämmittää koulukeskusta ja sen läheisyydessä sijait-
sevia kunnan vuokrarivitaloja. Teholtaan laitos on 300 kWh ja se lämmit-
tää yhteensä 11000 m³ kiinteistöjä. Öljyä kyseisten rakennusten lämmit-
täminen kuluttaisi vuodessa n.70 000 – 80 000 litraa.  
 
Varalämmitysjärjestelmänä jokaisessa laitoksessa on öljylämmitys, joka 
kytkeytyy päälle automaattisesti häiriön tai laiterikon sattuessa, käytän-
nössä melko harvoin. Honkilahden varalämmitysjärjestelmän teho on 290 
kWh. (Euran Energia b 2007.Nummela 2009.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 1 Honkilahden koulukeskuksen hakelämpölaitos (kuva: Euran Energia) 

3.3.3 Lapin Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitos 

Toinen laitos valmistui Lappiin Linnavuoren palvelukeskuksen yhteyteen 
samalla kun palvelukeskusta laajennettiin ja remontoitiin. Laitoksen omis-
taa ja sen rakentamisesta vastasi Euran Energia Oy. Laitoksen teho oli al-
kuvaiheessa 500 kWh ja se lämmitti Linnavuoren palvelukeskusta, eli yh-
teensä noin 15 000 – 16 000 m³. Laitoksen yhteyteen rakennettiin kauko-
lämpöverkosto, johon liitettiin kaikki kunnan omistamat kiinteistöt Lapin 
keskustan alueella. Kaukolämpöputkiston yhteispituus on noin 1,5 kilo-
metriä. Kaukolämpöputkiston rakentamisen myötä laitoksen tehokapasi-
teettiä piti lisätä 380 kWh. Tehonlisäys toteutettiin asentamalla laitokseen 
500 kWh hakekattilan rinnalle 380 kWh pellettikattila ja laitosrakennuk-
sen ulkopuolelle pellettisiilo, näin laitosrakennuksen laajentamiselta väl-
tyttiin. Samalla varalämmitysjärjestelmän tehoa lisättiin siten, että sen yh-
teisteho on 550 kWh. (Euran Energia b 2007 Nummela 2009.) 
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KUVA 2 Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitos (kuva: Euran Energia) 

3.3.4 Euraconin tehdaskiinteistön hakelämpölaitos 

Seuraava lämmityskohde löytyi aivan Linnavuoren palvelukeskuksen lä-
heltä Lapista, Euraconin tehdaskiinteistöstä. Jälleen laitoksen rakensi ja 
sen omistaa Euran Energia Oy, joka oli kiinteästi mukana laitoksen suun-
nittelussa yhdessä laitevalmistajan ja laitoksen tilaajan kanssa. 
 
 Suunnittelun tuloksena syntyi Eura Modul System lämpölaitoskokonai-
suus, jossa laitoksen tehoa on helppo muuttaa tarpeen mukaan sopivaksi. 
Laitos on suunniteltu erityisesti teollisuuden käyttöön sopivaksi ja se toi-
mii ikään kuin ”Lego-palikat”, eli eri laitteisto-osia voidaan liittää helposti 
toisiinsa ja saada kulloisenkin käyttötarpeen mukainen ja tehoinen lämpö-
laitoskokonaisuus. Laitos muodostuu erillisistä konttimoduuleista, jotka 
ovat liitettävissä toisiinsa. Esimerkiksi siilomoduuliin voidaan liittää erite-
hoisia lämpökeskusmoduuleja (200-500kw). Toisin kuin kiinteät laitokset 
Eura Modul System lämpölaitoskokonaisuus voidaan mitoittaa tiedossa 
olevan kulutuksen pohjalta. Lämmöntarpeen laajentuessa yli rakennetun 
kapasiteetin voidaan lämpölaitokseen liittää sopivan tehoinen lisäkattila-
moduuli. (Euran Energia b 2007 Nummela 2009.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUVA 3 Euraconin hakelämpölaitos (kuva: Euran Energia) 
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3.3.5 Hinnerjoen koulukeskuksen hakelämpölaitos 

Viimeisin lämmityskohde on Hinnerjoen koulukeskus. Rakennustyöt aloi-
tettiin syksyllä 2008 ja toimintaan lämpökeskus saatiin joulukuussa 2008. 
Laitos lämmittää Hinnerjoen koulukeskusta, kirjastoa, terveystaloa ja pal-
velukeskusta. Laitoksen maksimiteho on 400 kWh. Varajärjestelmänä 
toimii koulukeskuksen vanha öljykattila, jonka teho on 170 kWh. Hinner-
joen lämpölaitoksen rakentamisesta vastasi Euran Energia, joka myös 
omistaa laitoksen.  
 
Lämpökeskus on kiinteästi rakennettu, eli se ei ole siirrettävä konttimalli-
nen keskus. Laitoksen tekniset ratkaisut eroavat muista keskuksista jonkin 
verran. Erityisesti hakkeen syöttöjärjestelmä on muista poikkeava ja se 
mahdollistaa erilaisten polttoaineiden sekoittamisen syöttöjärjestelmässä. 
Kokemuksia järjestelmän toimivuudesta käytännössä on vielä melko vä-
hän. (Euran Energia b 2007 Nummela 2009.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KUVA 4 Hinnerjoen vielä keskeneräinen hakelämpölaitos (kuva: Juho Ylijoki) 

3.3.6 Bioenergiaterminaalit 

Euran Energialla on kaksi bioenergiaterminaalia. Toinen terminaaleista on 
vuokrattu ja toisen yhtiö omistaa itse. Terminaalit ovat lämpöyrittäjälle 
erittäin tärkeitä. Niihin voidaan varastoida vuotuinen puu keskitetysti ja 
terminaaleihin voidaan myös hakettaa puskurivarasto, joka lisää merkittä-
västi lämmön toimitusvarmuutta. Terminaaleilla voidaan myös tasoittaa 
puumarkkinoiden heilahtelua ja hinnanvaihtelua. Käytännössä terminaalit 
ovat välttämättömiä toimintavarmuuden turvaamisessa. Yhteensä Euran 
Energian terminaaleihin voidaan varastoida n. 1000 i-m³ haketta tai muuta 
poltettavaa materiaalia sekä useita tuhansia kuutioita energiapuuta termi-
naalin tontille. Puutavara ajetaan terminaaleihin pääosin keväällä, jolloin 
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puut saavat kuivua kasoissa kesän ajan. Loppukesästä kasat peitetään ja ne 
haketetaan talven aikana tarpeen mukaan. 
 
Toinen terminaaleista sijaitsee Lapissa n. 1 km päässä Linnavuoren ja Eu-
raconin lämpökeskuksista. Terminaali on vanha sahan lautavarasto, jonka 
yhtiö on vuokrannut ja kunnostanut hakkeen varastointiin sopivaksi. Sa-
malla tontilla on myös tilaa puiden varastointiin. (Euran Energia a 2007 

Nummela 2009.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 5 Lapin bioenergiaterminaali (kuva: Juho Ylijoki) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 6 Toinen terminaaleista sijaitsee Hinnerjoella, josta on Hokilahden lämpökes-

kukseen matkaa n. 10 km ja Lappiin n. 15 km. Terminaali valmistui 2007. 

(kuva: Juho Ylijoki) 
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3.4 Osakkaat ja työntekijät  

Yhtiön aloittaessa toimintansa osuuskuntamuotoisena vuonna 1999 sen 
osakkaina aloitti viisi henkeä Jorma Nummela, Matti Eskola, Jouko Ylijo-
ki, Esa Mäkitalo ja Markku Nieminen, joista kolme hoiti lämmitystä. Yksi 
osakkaista (Markku Nieminen) urakoi haketuksen ja osittain myös puuta-
varahuoltoa. Myöhemmin osakkaiden määrä kutistui neljään Markku 
Niemisen jäätyä sivuun toiminnasta. Myöhemmin yrityksen laajentuessa 
osakkaiden omasta metsästä saatu puu ei enää riittänyt lämmityksen tar-
peisiin ja Jorma Nummela otti vastuun ulkopuolisen puun hankinnasta ja 
haketuksesta. 
 
Vuonna 2007 osuuskuntamuotoinen yritys muutettiin osakeyhtiöksi, jonka 
osakkeenomistajina toimivat osuuskunnan jäsenet tasaosuuksin. Keväällä 
2009 Esa Mäkitalo myi osakkeensa (25 %) Juho Ylijoelle ja Jorma Num-
mela osuuden (11 %) Miska Niemelle, joka oli jo aiemmin työskennellyt 
yhtiössä. (Ylijoki 2009) 

3.5 Tulevaisuudennäkymät 

Energia on tulevien vuosien tärkeimpiä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 
maailmassa, koska energian kulutus on välttämätöntä aineelliselle hyvin-
voinnille. Taloudellinen kasvu edellyttää yhä uusien energiavarojen hyö-
dyntämistä. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka ja Suomi 1997, Ilmas-

tonmuutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Kolmekymmentä vuotta sitten – 1970-luvun öljykriisien aikana – energian 
saatavuus ja hinta olivat yleisimpiä puheenaiheita. Jo tuolloin tiedettiin, et-
tä muutaman vuosikymmenen päästä maailman öljyntuotanto saavuttaa 
määrällisen huippunsa. Öljyn loppuminen ei ole näköpiirissä, mutta tuo-
tannon kasvu pysähtyy aikaa myöten ja kääntyy hitaaseen laskuun. On 
oletettavaa, että öljyn hinta tulee viimeistään silloin olemaan hyvin kor-
kea. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka ja Suomi 1997, Ilmastonmuu-

tos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Fossiilisia polttoaineita - öljyä, kivihiiltä ja maakaasua - joudutaan kor-
vaamaan myös sellaisesta syystä, joka ei liity niiden riittävyyteen tai edes 
hintaan. Fossiilisten varantojen polttaminen nostaa ilmakehän hiilidioksi-
dipitoisuutta, mikä väistämättä johtaa ilmakehän lämpenemiseen. Siirty-
minen uusiutuviin energialähteisiin on tämän vuoksi jo alkanut ja muutos 
on välttämätöntä. Biomassasta (esim. hakkeesta) valmistettu hyötyenergia 
ei lisää ilmaston lämpenemistä, ja sen saatavuuden takaa biomassan uusiu-
tumiskyky. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka ja Suomi 1997, Ilmas-

tonmuutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Bioenergia toimii energiasektorin suuren rakennemuutoksen edelläkävijä-
nä. Bioenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden turvin energian 
tuotanto ja kulutus siirtyvät vähitellen hyödyntämään maapallon uusiutu-
via energiavirtoja ehtyvien varantojen sijaan. Metsäenergian, esimerkiksi 
metsähakkeen, käyttö voi ensi vuosikymmenellä olla kaksin-
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kolminkertainen nykyiseen. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka ja 

Suomi 1997, Ilmastonmuutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Kymmenessä vuodessa bioenergian käyttö on kasvanut ainakin 75 %. 
Myös tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Käyttöä voidaan bioenergiavaro-
jen puolesta ainakin kaksinkertaistaa. Suomella olisi lisäksi mahdollisuus 
ottaa merkittävä markkinaosuus bioenergiateknologian markkinoilla maa-
ilmassa. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka ja Suomi 1997, Ilmaston-

muutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Bioenergia on henkisesti tärkeä asia maaseudulle, sillä se avaa kokonaan 
uudenlaiset tulevaisuuden näkymät maaseutuyhteisöille Suomessa ja laa-
jemmin Euroopassa sekä muualla maailmassa. Aiemmin keskustelua on 
käyty vain ylituotannosta. Nyt suunta on kääntynyt, ja maaseutuyhteisöjen 
kannalta tilanne on todellakin uusi. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka 

ja Suomi 1997, Ilmastonmuutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Vuonna 2004 alkanut uusi, korkean markkinahinnan aika vaikuttaa varsin 
pysyvältä. Tällä kertaa energiasektorin muutokseen vaikuttaa uusi tekijä, 
ilmaston lämpeneminen, joka aikaa myöten pakottaa siirtymään fossiilisis-
ta polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Jälleen kerran on energia-
markkinoilla odotettavissa merkittäviä rakennemuutoksia, ehkä suurempia 
kuin vuosikymmeniin. Tässä muutoksessa bioenergian mahdollisuudet 
ovat suuret. Alan tutkimusta tehdään yhä enemmän ja teknologian kehitys 
on nopeaa, tosin arviot eri polttoaineiden ja sähkön välisistä korvaamis-
mahdollisuuksista vaihtelevat suuresti. Bioenergian hyödyntämistä voi-
daan myös edistää ja nopeuttaa oikein valitulla, ajoitetulla ja kohdennetul-
la politiikalla. (Maailman tila 2008, Ilmastopolitiikka ja Suomi 1997, Il-

mastonmuutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 
 
Euran Energia on kiinnostunut metsähakkeesta tuotetun lämpöenergian 
tuotannon lisäksi myös muista uusiutuvan energian mahdollisuuksista, ku-
ten esimerkiksi tuulivoimasta, aurinkoenergiasta ja biokaasun tuotannosta. 
Esim. aurinkoenergiaa olisi mahdollista hyödyntää kesäaikaan lämmön-
tuotannossa, jolloin lämmön kulutus on suhteellisen vähäistä. Samoin 
kiinnostavaa olisi tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä, joka olisi mahdol-
lista joko tuulivoiman tai puukaasutustekniikan avulla. Tosin nykyisen 
lainsäädännön aikana sen kannattavuus on kyseenalaista, mutta esim. Kes-
ki-Euroopassa on jo käytössä erilaisia sähkön syöttötariffeja, jotka tekevät 
pienimuotoisesta sähköntuotannosta kannattavaa. Myös Suomeen on val-
misteilla samankaltaista lainsäädäntöä. (Maailman tila 2008, Ilmastopoli-

tiikka ja Suomi 1997, Ilmastonmuutos ja Suomi 1996, Nummela 2009) 

3.5.1 Lämpölaitokset Suomessa 

Lämpöyrittäjien määrä kasvaa tasaisesti. Vuonna 2007 lämpöyrittäjien 
hoitamien laitosten määrä oli 372 ja yhteenlaskettu kiinteiden polttoainei-
den kattiloiden kattilateho 190 megawattia. Edellisvuoteen nähden kasvua 
oli 35 laitoksen verran. Voidaan olettaa, että 400 lämpölaitoksen ja 200 
megawatin raja rikkoontui viime vuonna. Aluelämpölaitosten osuus kai-
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kista laitoksista oli 27 prosenttia. Kaikkien laitosten keskimääräinen teho 
oli 520 kilowattia. Laitoksissa käytetty hakemäärä oli 730 000 irtokuu-
tiometriä haketta. Tämän lisäksi käytettiin 60 000 irtokuutiometriä muita 
puupolttoaineita ja turvetta yhteensä 30 000 kuutiometriä. Viljanlajittelujä-
tettä, markkinointikelvotonta viljaa ja ruokohelpeä käytettiin muutamia 
tuhansia kuutioita. (Koneviesti 2/2009) 

3.5.2 Metsäekosysteemi 

Metsäekosysteemissä hiiltä sisältävät karike, humus ja maaperä. Hiili kier-
tää näiden varastojen ja ilmakehän välillä. Lisäksi puunkorjuussa hiiltä 
kulkeutuu pois metsästä ja osa hiilestä sitoutuu puusta valmistettuihin 
tuotteisiin. Niistä hiili vapautuu ilmakehään elinkaarien ehtoopuolella 
tuotteiden hajoamisen tai polton yhteydessä. (Ilmastonmuutos ja Suomi 

1996) 

 
Vuonna 1952 Suomessa oli metsätalousmaata 21,8 miljoonaa hehtaaria, 
vuonna 1990 sitä oli 23,2 miljoonaa hehtaaria. Samana aikana puuston hii-
livarasto, käsittäen koko biomassan, kasvoi 540 teragrammasta 660 tera-
grammaan. Puuston hiilivaraston lisäys johtuu osittain pinta-alan kasvusta, 
mutta myös tehokkaasta hoidosta ja kasvua pienemmästä poistumasta, li-
säksi arvellaan typpilaskeuman ja ilmakehän CO2-pitoisuuden nousun 
kiihdyttäneen kasvua. (Ilmastonmuutos ja Suomi 1996) 

 
Puuston hiili on kuitenkin vain pieni osa koko metsäekosysteemin hiiliva-
rastosta. Karike, humus ja maaperän orgaaninen aines sisältävät paljon 
enemmän hiiltä kuin puusto. Erityisesti soidemme turve on valtava hiili-
pankki; metsiemme puustoon verrattuna noin seitsenkertainen (Ilmaston-

muutos ja Suomi 1996) 

3.5.3 Tilastoja bioenergiasta 

Lämpöenergian mittaamiseen käytetään erilaisia suureita, jotka saattavat 
mennä helposti sekaisin. Eri yhteyksissä sama asia voidaan ilmoittaa täy-
sin eri tavalla. Seuraavana esitellään energian mittauksessa käytettäviä pe-
rusyksiköitä. 
 
Perusyksiköt  
toe = ekvivalenttinen öljytonni eli yhtä öljytonnia vastaava energiamäärä  
Wh = wattitunti  
J = joule 
cal = kalori 
 
Etuliitteet 
K = kilo = 103 = 1 000 
M = mega = 106 = 1 000 000 
G = giga = 109 = 1 000 000 000 
T = tera = 1012 = 1 000 000 000 000 
P = peta = 1015 = 1 000 000 000 000 000 
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(Kojonkulman hake Oy 2009) 

 

m³ = kiintokuutiometri. Yksi kiintokuutiometri vastaa noin 2,5 irtokuu-
tiometriä (vaihteluväli 2,2 – 2,6). 
 
i-m³ = irtokuutiometri. Yksi irtokuutiometri on noin 0,40 kiintokuutiomet-
riä eli 400 litraa (vaihteluväli 0,38 – 0,46). 
 
p-m³ = pinokuutiometri tarkoittaa kehysmitoiltaan 1 m³:n tiiviisti pinottua, 
yleisimmin pilkkeiden muodostelmaa. Yksi pinokuutiometri on keskimää-
rin 0,67 kiintokuutiometriä eli 670 litraa.  
(Kojonkulman hake Oy 2009) 

 
Muuntokertoimien avulla voidaan eri yksiköt muuttaa helposti vertailta-
viksi kokonaisuuksiksi (TAULUKKO 1). 
 
TAULUKKO 1 Muuntokertoimet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suomen ja Ruotsin väliset erot ovat pelletintuotannossa ja käytössä melko 
huomattavia (KUVA 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 7 (Koneviesti 5 / 2009) 

 
 

Pelletit Ruotsi vs Suomi 2008 
 
-Tuotanto 1,6 Mt             -Tuotanto 0,3 Mt 
-Käyttö 1,85 Mt               -Käyttö 0,1 Mt 
-Tuonti 0,35 Mt               -Tuonti 0 Mt 
-Vienti 0,1 Mt                  -Vienti 0,2 Mt 
-Vero                                -Vero 
 366 SEK/Mwh                  8,74/Mwh 
-öljykattiloita käytössä     -öljykattiloita käytössä 
  alle 50 000                        n.250 000 

 

 toe MWh GJ Gcal 

toe 1 11,630 41,868 10,0 

MWh 0,08598 1 3,6 0,86 

GJ 0,02388 0,2778 1 0,2388 

Gcal 0,1 1,1630 4,1868 1 
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Eri polttoaineiden tilavuuden ja tehon suhteessa on huomattavia eroja. 
Myös mittaustavoissa esiintyy eroavaisuuksia, johtuen polttoaineitten eri-
laisista koostumuksista (TAULUKKO 2). 

 
 

TAULUKKO 2 Tyypillisiä polttoaineiden lämpöarvoja ja tiheyksiä (Tilastokeskus 

2003 b., Valtion teknillinen tutkimuskeskus 2009.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polttoaine Mittayksikkö GJ MWh toe t/m3(tai  t/i-m3) 

Raakaöljy tonni 41,868 11,63 1 0,855 

Raskas polttoöljy 
normaali/vähärikk. 

tonni 40,60/41,10 11,278/11,417 0,970/0,0982 0,955 

Kevyt polttoöljy tonni 42,5 11,806 1,015 0,845 

Dieselöljy tonni 41,5 11,528 0,991 0,845 

Nestekaasut tonni 46,3 12,861 1,106 0,58 

Kivihiili tonni 25,211 7,003 0,602 0,8 

Koksi tonni 29,3 8,139 0,7 0,75 

Maakaasu  (0 oC) 1 000 m3  36 10 0,86 0,732 

Masuunikaasu 1 000 m3  3,79 1,053 0,091  

Koksaamokaasu 1 000 m3  16,7 4,639 0,399  

Mustalipeä tka 11,7 3,25 0,279 1,415 

Koivupilke (halko) p-m3  5,4 1,5 0,129 0,4 

Sekapilke (halko) p-m3  4,51 1,25 0,107 0,35 

Polttohake i-m3  2,88 0,8 0,069 0,3 

Sahanpuru i-m3  2,16 0,6 0,052 0,3 

Kutterin lastu i-m3  1,8 0,5 0,043 0,1 

Havupuun kuori i-m3  2,16 0,6 0,052 0,3 

Koivun kuori i-m3  2,52 0,7 0,06 0,35 

Puupelletit tonni 16,92 4,7 0,404 0,69 

Palaturve i-m3  5,04 1,4 0,12 0,38 

Jyrsinturve i-m3  3,24 0,9 0,077 0,32 

Biokaasu m3  kaasua 14,4 – 28,8 4 - 8 0,344 – 0,688  
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Aineistona on käytetty uusinta tietoa ja käytännön tekemisen yhteydessä 
huomioituja asioita. Tärkein tiedonlähde on Euran Energian asiakkaille 
tehty kysely, jossa asenteita, tyytyväisyyttä ja kehittämiskohteita kartoitet-
tiin. Ongelmakohtien ratkomista ja kehittämisideoita on otettu asiakkailta 
suoraan, sekä lämmöntuottajilta, tällöin ehdotukset vastaavat kysyntää. 
Kysely on Euran Energian toimeksianto ja sen avulla pyritään yhä parem-
paan toimintaan. 

4.1 Asiakaskysely 

Kysely, joka toimii tämän työn pohjana, luonnosteltiin yhdessä Euran 
Energian hallituksen kanssa. Tapaamisissa mietittiin mitä asiakkailta halu-
taan selvittää ja millaisilla kysymyksillä saataisiin mahdollisimman infor-
matiivisia ja hyödyllisiä vastauksia. Hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus 
vaikuttaa kyselyyn. Kyselyt toimitettiin asiakkaille postitse ja heillä oli 
mahdollisuus vastata niihin nimettömästi. Vastausaikaa heillä oli kolme 
viikkoa ja vastaukset käsiteltiin myös alueellisesti, jokaisen lämpölaitok-
sen asiakkaat erikseen. Saaduista vastauksista on koostettu kuvaavat graa-
fit ja taulukko vastausten määrästä (TAULUKKO 3), jotta tulosten analy-
sointi olisi mahdollisimman kuvaavaa.  
 
TAULUKKO 3 Kyselyjen lähetys ja vastausmäärät 

  LAPPI EURACON HONKILAHTI HINNERJOKI TOT. 

Lähetettyjä kyselyitä 70 40 30 20 160 

Saatuja vastauksia 33 13 7 4 57 

Vastausprosentti 47 33 23 20 36 

 

5 KYSELYJEN PURKU 

5.1 Vastaajien sukupuoli ja ikä (kysymykset 1 - 2)  

Suurin osa vastaajista oli naispuolisia (KUVA 8), mikä kertoo naisten suu-
resta kiinnostuksesta asiaa kohtaan ja on sikäli yllättävää, sillä talon läm-
mitys usein mielletään miehiseksi asiaksi. Osaltaan tämä kertoo myös 
naisten suuresta kiinnostuneisuudesta ympäristöasioihin yleensä. 
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KUVA 8 Sukupuolijakauma vastaajien kesken (Euran Energian asiakaskysely) 

 
Vastaajat olivat iältään keski-ikäisiä, mutta asia on kiinnostanut tasaisesti 
eri ikäluokkien välillä, lukuun ottamatta aivan vanhimpia ja nuorimpia 
(KUVA 9). Nuorimpien kohdalla voi kuitenkin olla tyytyväinen tulokseen, 
sillä moni syntymävuodeltaan 1980–1989 saattaa asua vielä kotona ja ky-
sely tehtiin taloutta kohti. Tasaiseen ikäluokkien väliseen vastausprosent-
tiin vaikuttaa varmasti lämmitysmenetelmien ja niiden ympäristöystävälli-
syyden runsas esilläolo valtamedioissa (internet, lehdet, tv). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 9 Syntymävuodet vastaajien kesken (Euran Energian asiakaskysely) 

Sukupuolijakauma

81 %

19 %

Nainen

Mies

Syntymävuosi

2 % 5 %

33 %

28 %

22 %

10 %

-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89
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5.2 Vastaajien kiinnostus ympäristöasioihin (kysymykset 3 - 4) 

Erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä ympäristöasioita piti ehdoton enem-
mistö vastaajista (KUVA 10). Tämä kertoo mielenkiinnosta asiaa kohtaan 
ja vahvistaa käsitystä ekologisesta lämmöntuotannosta tulevaisuuden ala-
na. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUVA 10 Vastaajien kiinnostus ympäristöasioihin (Euran Energian asiakaskysely) 

 
Lämpöenergian tuottamista paikallisesti, uusiutuvista energiamuodoista 
arvosti myös suuri enemmistö (KUVA 11), yhdenkään vastaajan mielestä 
asia ei ollut täysin vähäpitoinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 11 Vastaajien arvostus lämpöenergian tuottamiseen uusiutuvista energiamuo-

doista paikallisesti (Euran Energian asiakastyytyväisyyskysely) 

Kiinnostus ympäristöasioihin

3 %

77 %

17 %

3 %

0 %

1 Erittäin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 En osaa sanoa

4 Vain vähän merkitystä

5 Ei mitään merkitystä

 

Lämpörnergian tuotto uusiutuvista energiamuodoista 

paikallisesti

41 %

45 %

5 %

9 % 0 %

1 Erittäin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 En osaa sanoa

4 Vain vähän merkitystä

5 Ei mitään merkitystä
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5.3 Vastaajien painotus lämmitysmuotoa valittaessa (kysymys 5) 

Arvioitaessa lämmitysmuodon ympäristöystävällisyyttä (KUVA 12) vas-
taajat arvottivat ympäristönäkökulmien lisäksi lämmitysmuodon edulli-
suutta (KUVA 13). Tästä voidaan päätellä että ympäristöystävällisen 
lämmitysmuodon tulee olla kuluttajalle edullinen, mielellään tavallisia öl-
jy-/sähkölämmitysmuotoja halvempi. Tämä on tietysti valtava haaste yri-
tystoimintaa pyörittäessä ja suunniteltaessa. Tähän asti on kuitenkin pys-
tytty tarjoamaan sekä edullinen että ympäristöystävällinen vaihtoehto, mi-
kä on siis asiakkaille erittäin mieluinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KUVA 12 Lämmitysmuodon ympäristöystävällisyyden merkitys asiakkaille (Euran 

Energian asiakaskysely) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 13 Edullisuuden merkitys asiakkaille (Euran Energian asiakaskysely) 

 
 

Lämmitysmuodon edullisuuden merkitys

56 %
28 %

7 %

5 %
4 % 1 Erittäin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 En osaa sanoa

4 Vain vähän merkitystä

5 Ei mitään merkitystä

 

Lämmitysmuodon ympäristöystävällisyyden merkitys

46 %

45 %

0 %

9 %
0 %

1 Erittäin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 En osaa sanoa

4 Vain vähän merkitystä

5 Ei mitään merkitystä
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Lämmitysvalinta ei kuitenkaan ole asiakkaille varsinainen imago–
kysymys (KUVA 14), vaikkakin se on ollut mediassa paljon esillä. Ehkä 
osaltaan tähän vaikuttaa maaseudun ilmapiiri, jossa ei suosita niinkään 
trendikkäitä vaihtoehtoja samassa määrin kuin kaupungissa, vaan painote-
taan edullisuutta ja kestävyyttä. Prosentit lämmitysmuodon imagon suh-
teen jakautuvat kohtalaisen tasaisesti kaikkien mahdollisten vastausvaihto-
ehtojen kesken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUVA 14 Lämmitysmuodon imagon merkitys vastaajille (Euran Energian asiakas-

kysely) 

 
Vaivattomuutta arvostettiin myös suuresti (KUVA 15), johtuen todennä-
köisesti asiakkaiden asumismuodosta (rivitalo/julkiset rakennukset/yritys), 
kenties omakotitaloasumisessa ollaan valmiita myös itse tekemään enem-
män töitä lämmityksen eteen. Kyseessä on kuitenkin asiakkaalle täysin 
vaivaton lämmitysmuoto, joten kyselyn tulos vastaa hyvin yrityksen toi-
menkuvan perusperiaatteita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 15 Lämmitysmuodon vaivattomuuden merkitys asiakkaalle (Euran Energian 

asiakaskysely) 

Lämmitysmuodon imagon merkitys

21 %

30 %
23 %

12 %

14 %

1 Erittäin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 En osaa sanoa

4 Vain vähän merkitystä

5 Ei mitään merkitystä

 

Lämmitymuodon vaivattomuuden merkitys

41 %

47 %

0 %

10 % 2 %

1 Erittäin tärkeää

2 Melko tärkeää

3 En osaa sanoa

4 Vain vähän merkitystä

5 Ei mitään merkitystä
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5.4 Vastaajien tyytyväisyys (kysymys 6) 

Vastaajien tyytyväisyys on yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta 
olennaisimpia kohtia. Asiakastyytyväisyyden pohjalta voidaan luona pa-
rannusehdotuksia ja kartoittaa suurimmat ongelmakohdat. 

5.4.1 Katkokset lämmöntuotannossa 

Katkoksia lämmön toimituksessa saattaa aiheutua laitehäiriöistä tai joskus 
mahdollisesta hakkeen toimitushäiriöstä, tällaiset ovat aiheuttaneet asiak-
kaille vaivaa jonkin verran (KUVA 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KUVA 16 Katkosten aiheuttama haitta asiakkaille (Euran Energian asiakaskysely) 

 
Parannusehdotukset: 

� laitteiden entistä säännöllisempi huolto ja tarkistus 
� hälytysjärjestelmän edelleen kehittäminen 
� hakkeen tuottamisen ja toimittamisen tehostaminen esim. uudella kalus-

tolla 

5.4.2 Hakkeenkuljetus 

Hake kuljetetaan laitoksille traktori-peräkärry-yhdistelmällä tai kuorma-
autolla, tämä ei aiheuta suurimmalle osalle mitään haittaa (KUVA 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakastyytyväisyys: katkokset lämmön toimituksessa

35 %

35 %

24 %

6 % 0 % 1 Ei mitään haittaa

2 Haittaa vain
satunnaisesti

3 Haittaa jonkin verran

4 Haittaa melko paljon

5 Jatkuvaa haittaa
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KUVA 17 Hakkeen kuljetuksesta aiheutuva haitta asiakkaalle (Euran Energian asia-

kaskysely) 

 
Parannusehdotukset: 

� hakkeen toimittaminen laitoksille virka-aikaan 
� asiakkaat huomioiva ajotyyli 

5.4.3 Lämmityslaitosten siisteys 

Laitoksilla hake kipataan sille varattuun säiliöön, satunnaisesti haketta 
saattaa tippua laitoksen lähiympäristöön, tämä ei ole kuitenkaan minkään-
lainen ongelma 72 % mielestä (KUVA 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 18 Hakelämmityksestä johtuvat ympäristön siisteyshaita asiakkaille (Euran 

Energian asiakaskysely) 

 
 

Asiakastyytyväisyys: hakkeen kuljetukset laitoksiin

56 %

22 %

16 %

6 % 0 %
1 Ei mitään haittaa

2 Haittaa vain
satunnaisesti

3 Haittaa jonkin verran

4 Haittaa melko paljon

5 Jatkuvaa haittaa

 

Asiakastyytyväisyys: laitosten ympäristön siisteys

72 %

22 %

2 %

4 %

0 % 1 Ei mitään haittaa

2 Haittaa vain

satunnaisesti

3 Haittaa jonkin verran

4 Haittaa melko paljon

5 Jatkuvaa haittaa
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Parannusehdotukset: 

� hakkeen huolellinen kuormaaminen niin että se ei varise tielle 
� laitosten läheisyyteen varisseen hakkeen pois korjaaminen esim. 

haravoiden 
� syys- ja kevättalkoot laitosten siistimiseksi 

5.4.4 Savu 

Hake palaa laitoksissa miltei täysin, mutta matalapaineen vallitessa savu ei 
nouse yhtä ylös kuin korkeapaineella ja myös kostea hake aiheuttaa huo-
nompaa palamista. Ilmastointiputken sijoituksella on myös merkitystä sa-
vun ilmentymiseen. Savuhaittoja koettiin asteikoilla 3-4 tasaisesti (KUVA 
19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KUVA 19 Savuhaittojen merkitys asiakkaille (Euran Energian asiakaskysely) 

 
Parannusehdotukset: 

� huomattavaa parannusta saadaan aikaan parantamalla pesän palo-
päätä ja arinaa 

� asian huomioiminen jo rakennusvaiheessa 

5.4.5 Melu 

Melua aiheuttaa pääasiassa hakkeen kuljetus ja toiminta laitoksilla. Varsi-
nainen lämmön tuottaminen on miltei äänetöntä, suurimmalle osalle asi-
akkaista meluhaittoja ei ole koitunut (KUVA 20). 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakastyytyväisyys: savu

30 %

36 %

19 %

13 %
2 % 1 Ei mitään haittaa

2 Haittaa vain
satunnaisesti

3 Haittaa jonkin verran

4 Haittaa melko paljon

5 Jatkuvaa haittaa
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KUVA 20 Meluhaittojen merkitys asiakkaille (Euran Energian asiakaskysely) 

 
Parannusehdotukset:  

� äänihaittojen huomioiminen rakentamisessa, hakkeen kuljetuksessa 
jne. 

6 ONGELMAKOHDAT JA POSITIIVISET ASIAT ERI LAITOSTEN 
VÄLILLÄ 

Kyselyssä oli mahdollisuus vapaasanaisesti antaa palautetta niin negatii-
vista kuin positiivistakin lämpölaitoksen toimintaan liittyvistä asioista. 
Vapaa sana-palautteen käsittelyssä huomioitiin erityisesti vastaajien aluet-
ta, jotta voidaan vertailla eri laitosten hyviä ja huonoja puolia paremmin. 

6.1 Honkilahden lämmityskeskus 

Negatiivinen palaute koski pääasiassa lämpimän veden loppumista sau-
nomispäivänä, asiaan saadaan kuitenkin korjaus tänä kesänä uuden tehok-
kaamman lämmönvaihtimen myötä, joka on kunnan vastuulla. Myös vä-
häisestä nokihaitasta tuli maininta. 
 
Positiivista mainintaa tuli puun hyötykäytöstä ja erityisesti taloudellisuu-
desta ja lämmityksen edullisuudesta. Lisäksi paikallisen työvoiman käyttö 
sai paljon kiitosta.  

6.2 Lapin linnavuoren lämpölaitos 

Rakennus- ja liittymisvaiheen kustannuspiikki (lämmönvaihtimien yms. 
osalta), ajoittaiset lämmöntuotto-ongelmat sekä polttoaineen loppumisesta 
aiheutuneet lyhytaikaiset katkokset, joskus jopa kylmä vesi aiheuttivat eni-
ten negatiivista palautetta. Lämpimän veden tulon mainittiin kestävän aa-
mulla kauan, josta on jonkin verran haittaa vanhainkodin hoitotyössä. Li-

Asiakastyytyväisyys: melu
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6 %

0 %

2 %

1 Ei mitään haittaa
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satunnaisesti

3 Haittaa jonkin verran
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5 Jatkuvaa haittaa
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säksi pientä haittaa on ollut hakkeen kuljetuksen aiheuttamasta melusta ja 
siivottomuudesta. Kyseisestä laitoksesta tulleiden negatiivisten palauttei-
den määrä on muihin verrattuna suurehko, johtuen pääosin sen suuresta 
asiakaskunnasta. 
 
Positiivista palautetta saivat ympäristönäkökohdat, edullisuus, lämmön ta-
saisuus ja huolettomuus. 

6.3 Euracon 

Negatiivisina mainittiin pelkästään savuhaitat, joita kyseisellä laitoksella 
onkin ollut paljon rakennusteknisistä syistä. Huomattavaa parannusta asi-
aan on nyt saatu parantamalla pesän palopäätä ja arinaa. Savu on aiheutta-
nut osalle vastaajista päänsärkyä ja hajuhaittaa. 
 
Positiivisia palautteita tuli imago-näkökulmasta ja öljyn hajun katoamises-
ta. Yritykselle on myös etu voida sanoa huomioivansa ympäristöasiat 
myös lämmitysmuodossa. 

6.4 Hinnerjoki 

Lämpölaitos aloitti toimintansa tämän opinnäytetyöprosessin aikana eikä-
vätkä kommentit näin ollen perustu vielä käyttäjäkokemuksiin vaan ku-
vaavat paremmin ennakkoasenteita. Negatiivisina seikkoina mainittiin sa-
vuhaitat ja nokilaskeuma. 
 
Positiivisena pidettiin luontoystävällisyyttä ja edullisuutta sekä kotimai-
suutta. Nämä olivat hyvin pitkälle samoja seikkoja joita mainittiin mui-
denkin, jo käytössä olevien, laitosten yhteydessä. 

7 LOPPUPÄÄTELMÄ 

              
Ympäristöystävällisellä lämmitysmenetelmällä on selvä kysyntä ja tarve, 
lisäksi hinnalla/edullisuudella on erittäin suuri asema lämmitysmuotoa va-
littaessa. Kyselyyn vastanneet hakelämmityksen käyttäjät olivat lämmi-
tysmuotoon pääsääntöisesti tyytyväisiä. Positiivisina mainittuja asioita yh-
tiön pitäisi vahvistaa ja korostaa, sekä niiden pohjalta tehdä kehitystyötä 
tulevaisuuden valttien löytämiseksi. Samaan aikaan tulisi kuitenkin korjata 
nyt olemassa olevia heikkouksia ja varautua mahdollisiin uhkiin (KUVA 
21). SWOT:ssa on lueteltu tekijöitä, jotka ovat merkittäviä biomassasta 
tuotettavan bioenergian ja sen lisääntymismahdollisuuksien kannalta. 
 
 
 
 
 
 



Euran Energian asiakastyytyväisyyskysely 
 
 

 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 21 SWOT-analyysi hakelämmityksestä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAHVUUDET  
� ympäristöystävällisyys 
� kotimaisuus/paikallisuus 
� työllistävyys 
� uusiutuvuus 
� raaka-aineen riittävä saata-

vuus kotimaasta 
� suomalaisten osaaminen met-

säalalla 

HEIKKOUDET 
� teknologiassa osin vielä kehitettä-

vää 
� vähäinen yhteistyö alalla 
� riittämätön panostaminen kehitys-

työhön 
� energiapolitiikan/lainsäädännön 

keskeneräisyys 
 

MAHDOLLISUUDET  
� jätteiden hyödyntämismah-

dollisuus 
� hajautettu energiantuotanto 
� EU:n taivoitteet ja velvoitteet 
� verotus 
� raaka-aineen kotimaisuus 
� yhteistyön lisääminen 
� jakeluketjujen kehittäminen 

UHAT 
� maailmantalouden yleinen kehitys 
� raaka-aineen hinta 
� raaka-aineen saatavuus ja liikku-

vuus 
� lainsäädännön puutteellisuus 
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LIITE 1  
Asiakaskysely 
BIOENERGIAKYSELY: 
 
 
      vastaajan tiedot: 
 

1. Sukupuoli 
 

□ Nainen  □ Mies 
 
 
 

2. syntymävuosi ___________ 
 
 
 

3. Oletteko kiinnostunut ympäristöasioista? 
 
 □ olen eritäin kiinnostunut ympäristöasioista ja teen kaikki valintani sen mukaan 
 □ ympäristöasiat kiinnostavat jonkin verran ja pyrin huomioimaan sen valinnoissani 
 □ olen kiinnostunut ympäristöstäni, muttei se kuitenkaan vaikuta valintoihini 
 □ ympäristöasiat eivät juurikaan kiinnosta 
 □ asia ei kiinnosta ja olen kyllästynyt siitä puhumiseen 
 
 
 

4. Miten tärkeäksi koette, että käyttämänne lämpöenergia on tuotettu uusiutuvista energiamuodoista 
paikallisesti? 
 
 □ erittäin tärkeäksi 
 □ melko tärkeäksi 
 □ en osaa sanoa 
 □ vain vähän merkitystä 
 □ ei mitään merkitystä 
 
5. Mitkä seuraavista seikoista koette tärkeimmiksi käyttämässänne lämmitysmuodossa? 
 
     asteikolla 1-5                              erittäin               melko                en osaa            vain vähän          ei mitään 
                                                        tärkeää               tärkeää               sanoa               merkitystä          merkitystä 
                                                           1 2 3 4 5 
ympäristöystävällisyys □ □ □ □ □ 
kotimaisuus/paikallisuus □ □ □ □ □ 
edullisuus   □ □ □ □ □ 
imago   □ □ □ □ □ 
vaivattomuus   □ □ □ □ □ 
  
 

6. Miten tyytyväinen olette lämmöntoimitukseen/-tuotantoon käytännössä ja onko siitä aiheutunut jotain 
haittaa? 
 
        asteikoll                    ei mitään         haittaa vain         haittaa                haittaa                jatkuvaa 
                                             haittaa             satunnaisesti       jonkin verran     melko paljon      haittaa 
   1 2 3 4 5 
katkokset lämmön  □ □ □ □ □ 
toimituksessa 
 
hakkeen kuljetukset □ □ □ □ □ 
laitoksiin 
 
laitosten ympäristön □ □ □ □ □ 
 siisteys 
 
savu   □ □ □ □ □ 
 
melu   □ □ □ □ □
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Jokin muu, mikä? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 
Mitä positiivisia vaikutuksia bioenergiaan siirtyminen on aiheuttanut teille? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
 
 
Mitä negatiivisia vaikutuksia bioenergiaan siirtyminen on aiheuttanut teille? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________ 
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     LIITE 2 

Asiakaskyselyn kooste 
KYSELYT:           

            

  LAPPI 
EURA-
CON 

HONKI-
LAHTI 

HINNER-
JOKI TOT. 

Lähetettyjä kyselyitä 70 40 30 20 160 

Saatuja vastauksia 33 13 7 4 57 

Vastausprosentti 47 33 23 20 36 

Kysymys 1           

Sukupuoli           

Nainen 28 9 6 3 46 

Mies 5 4 1 1 11 

Kysymys 2           

Syntymävuosi           

-39 1 0 0 0 1 

40-49 2 1 0 0 3 

50-59 10 3 5 1 19 

60-69 8 4 1 3 16 

70-79 7 4 2 0 13 

80-89 5 1 0 0 6 

Kysymys 3           

Oletteko kiinntostunut ympäristöasioista?         

1 Erittäin tärkeää 1 0 1 0 2 

2 Melko tärkeää 27 8 5 4 44 

3 En osaa sanoa 5 4 1 0 10 

4 Vain vähän merkitystä 1 1 0 0 2 

5 Ei mitään merkitystä 0 0 0 0 0 

Kysymys 4           

Käyttämänne lämpöenergia on tuotettu uusiutuvista energiamuodoista paikallisesti   

1 Erittäin tärkeää 13 3 5 3 24 

2 Melko tärkeää 15 8 2 1 26 

3 En osaa sanoa 3 0 0 0 3 

4 Vain vähän merkitystä 3 2 0 0 5 

5 Ei mitään merkitystä 0 0 0 0 0 

Kysymys 5           
Mitkä seuraavista seikoista koette tärkeimmiksi käyttämässänne lämmitysmuodos-
sa?   

A) ympäristöystävällisyys           

1 Erittäin tärkeää 14 5 5 3 27 

2 Melko tärkeää 17 6 2 1 26 

3 En osaa sanoa 0 0 0 0 0 

4 Vain vähän merkitystä 3 2 0 0 5 

5 Ei mitään merkitystä 0 0 0 0 0 

B) kotimaisuus/paikkallisuus           

1 Erittäin tärkeää 18 5 6 3 32 

2 Melko tärkeää 12 6 1 1 20 

3 En osaa sanoa 2 2 0 0 4 

4 Vain vähän merkitystä 2 0 0 0 2 

5 Ei mitään merkitystä 0 0 0 0 0 

C) edullisuus           

1 Erittäin tärkeää 24 0 6 2 32 

2 Melko tärkeää 9 4 1 2 16 

3 En osaa sanoa 0 4 0 0 4 
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4 Vain vähän merkitystä 0 3 0 0 3 

5 Ei mitään merkitystä 0 2 0 0 2 

D) imago           

1 Erittäin tärkeää 2 7 2 1 12 

2 Melko tärkeää 12 3 1 1 17 

3 En osaa sanoa 10 0 3 0 13 

4 Vain vähän merkitystä 3 2 1 1 7 

5 Ei mitään merkitystä 6 1 0 1 8 

E) vaivattomuus           

1 Erittäin tärkeää 14 7 1 2 24 

2 Melko tärkeää 18 3 4 2 27 

3 En osaa sanoa 0 0 0 0 0 

4 Vain vähän merkitystä 2 2 2 0 6 

5 Ei mitään merkitystä 0 1 0 0 1 

Kysymys 6           
Miten tyytyväinen olette lämmöntoimitukseen/-tuotantoon käytännössä ja onko aiheutunut 
haittaa? 
A) katkokset lämmön toimituk-
sessa           

1 Ei mitään haittaa 13 2 4 ei käytössä 19 

2 Haittaa vain satunnaisesti 10 6 3   19 

3 Haittaa jonkin verran 8 5 0   13 

4 Haittaa melko paljon 3 0 0   3 

5 Jatkuvaa haittaa 0 0 0   0 
B) hakkeen kuljetukset laitok-
siin           

1 Ei mitään haittaa 13 10 4   27 

2 Haittaa vain satunnaisesti 5 3 3   11 

3 Haittaa jonkin verran 8 0 0   8 

4 Haittaa melko paljon 3 0 0   3 

5 Jatkuvaa haittaa 0 0 0   0 

C) laitosten ympäristön siisteys           

1 Ei mitään haittaa 24 12 3   39 

2 Haittaa vain satunnaisesti 8 1 3   12 

3 Haittaa jonkin verran 0 0 1   1 

4 Haittaa melko paljon 2 0 0   2 

5 Jatkuvaa haittaa 0 0 0   0 

D) savu           

1 Ei mitään haittaa 13 0 3   16 

2 Haittaa vain satunnaisesti 15 3 2   20 

3 Haittaa jonkin verran 5 3 2   10 

4 Haittaa melko paljon 0 7 0   7 

5 Jatkuvaa haittaa 1 0 0   1 

e) melu           

1 Ei mitään haittaa 24 13 6   43 

2 Haittaa vain satunnaisesti 6 0 1   7 

3 Haittaa jonkin verran 3 0 0   3 

4 Haittaa melko paljon 0 0 0   0 

5 Jatkuvaa haittaa 1 0 0   1 

F) jokin muu 0 0 0   0  
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