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Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja vertailla erilaisia uusiutuvia energiantuotantomuotoja työllistävyys ja maakäytön 

näkökulmasta. Alue oli rajoitettu Ouluun ja sen ympäröivään lähialueeseen. Tutkittavina kohteina olivat Oulun 

Energian voimalaitokset, jotka kattavat suurimman osan oululaisten sähkön ja kaukolämmön tarpeen. 

Työllisyysvaikutuksia laskettaessa oli otettu huomioon välittömien työpaikkojen lisäksi myös välilliset 

työvaikutukset, joilla oli suuri merkitys tutkittaessa työllisyysvaikutuksia kokonaisuudessaan. Maakäyttöä 

laskettaessa oli otettu huomioon ainoastaan vertailtavien energialähteiden mahdollinen energia saanto muodossa 

MJ/m2/vuosi.  

 

Tutkimusmenetelminä oli käytetty kirjallisuusselvityksiä, haastatteluja, sekä laskentamenetelmiä. 
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Työllisyysvaikutuksia laskettaessa oli käytetty joissain tapauksissa teoreettisia kaavoja, joilla oli saatu suuntaa 

antavia tuloksia, jos ei ole ollut tiedossa täsmällisiä lukuja. 

 

Tulokset oli koottu työn lopussa tiiviisti yhteen taulukkoon, josta voi verrata eri energialähteiden 

työllisyysvaikutuksia, energian saantoa neliömetriä kohtaan sekä voimaloiden tehoa. Tulokset helpottavat 

ymmärtämään uusiutuvien energiamuotojen etuja ja haittoja.  
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The aim of this thesis was to compare different renewable energy sources regarding their employment impact and 

direct land use. The thesis has been limited to the area of Oulu. The subject of investigation was mainly Oulun 

Energia and its power plants, since the majority of the people living in Oulu use electricity and district heat provided 

by Oulun Energia. When calculating and examining the employment provided by these power plants, both direct and 

indirect employment opportunities have been taken into consideration. In terms of land use, only the energy yield 

provided by the different energy sources was taken into account.  

 

The research methods used in this thesis were literature review, interviews, and calculations methods. The interview 

methods were unstructured; two persons working at Oulun Energia on renewable energy sources were interviewed. 

Theoretical formulas were also used when calculating employment possibilities.  

 

The results of this thesis have been summed up in a table at the end of this thesis, to compare different renewable 

energy sources. The table lists employment potential, the energy yield per square meter, and the power output of the 

power plants used. The results help to understand why we use current energy sources, and what energy sources will 

possibly be used in the future.  
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Johdanto 

Tämän kandintyön tavoitteena on selvittää uusiutuvan energian alueelliset vaikutukset 

työmahdollisuuksien ja maakäytön näkökulmasta. Taloudelliset vaikutukset on rajattu 

kandintyön ulkopuolelle. Taloudelliset vaikutukset on kuitenkin otettu huomioon 

esimerkiksi työvaikutusten ohessa, sillä ne ovat sidoksessa toisiinsa.  

Tarkoitukseni olisi löytää tapoja, jolla saataisiin uusituvasta energiasta järkevä 

vaihtoehto esimerkiksi muualta tuotavalle energialle. Näin ollen voitaisiin hyödyntää 

uusiutuvan energian tuomaa mahdollista työllisyyttä kotimaassa ja edistää muutenkin 

Suomea kohti vähähiilisempää tulevaisuutta.  

Uusiutuvaa energiaa on tutkittu paljon, koska se on merkittävässä osassa tulevaisuutta. 

Tutkimukset ovat kuitenkin monesti talouspainotteisia. Eettisyys ja moraalisuus 

korostuvat myös usein puhuttaessa uusiutuvasta puhtaasta energiasta. Tässä 

tutkielmassa pyritään tarkastelemaan myös muita uusiutuvan energian puolia kuin 

taloudellisuus ja eettisyys.  

Syy tälle kandintyön aiheelle on uusiutuvan energian tärkeys tulevaisuudessa ja sen 

mukana tulevat kysymykset liittyen yhteiskunnan vaikutuksiin. Viime vuosien aikana 

uusiutuvasta energiasta on kerennyt tulla jo trendi. Uusituvia energialähteitä pyritään 

markkinoimaan positiivisen imagon avulla mistä on ollut paljon hyötyä, kun katsotaan 

kuinka paljon julkisuutta uusiutuvat energialähteet ovat saaneet. Myös tiukentuneet 

ympäristönormit ja säädökset ovat antaneet vauhtia uusiutuvan energian kasvulle.  

Jos ja kun rakennetaan lisää uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia, on hyvä 

tietää mahdollisimman paljon energialähteiden vaikutuksista. Näin saadaan tehtyä paras 

mahdollinen ratkaisu, kun tulee päätöksen aika suunnitella ja toteuttaa uusi voimalaitos. 

Tässä kandintyössä käsitellään energian ja sähkön kulutusta Suomessa ja Oulussa. 

Uusiutuvien energiamuotojen työllisyysvaikutukset sekä voimalaitosten ekologinen 

jalanjälki ovat merkittävässä osassa tässä tutkielmassa.  
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1. UUSIUTUVA ENERGIATUOTANTO SUOMESSA JA 

OULUSSA 

1.1 Tilastoja energian ja sähkön kulutuksesta Suomessa 

Ennen siirtymistä Oulun alueelle tarkastelen energian sekä sähkön kulutusta ja tuottoa 

koko Suomen mittakaavassa. On tärkeä tietää, paljonko energiaa tarvitaan, jos halutaan 

asentaa ja uudistaa vanhoja voimalaitoksia uusiutuvaan energiaan perustuviin 

voimalaitoksiin. Seuraavaksi olen listannut muutamia avaintilastoja energian ja sähkön 

kulutuksesta Suomessa.  

Sähköä kulutettiin tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko Suomessa vuonna 

2015 yhteensä 82,5 terawattituntia (TWh). Sähköä käytettiin kokonaisuudessaan noin 

prosentin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sähköstä 66,2 terawattituntia 

tuotettiin Suomessa, sähköntuotos oli noin prosenttiyksikön verran vähemmän vuoteen 

2014 verrattuna. Sähkön nettotuonti Suomeen puolestaan laski peräti yhdeksän 

prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ja oli 16,3 terawattituntia vuonna 2015. Sähköä 

tuotettiin t Suomessa 80,2 prosentin edestä ja sitä tuotiin 19,8 prosenttia. (SVT, 2016 A)  

Suurin sähkön tuontimaa oli Ruotsi, jonka jälkeen tuli Venäjä. Yhteensä sähkön 

nettotuonti väheni kuitenkin 9 % vuodesta 2014, jolloin se oli ennätyksellisen korkealla. 

Sähköä tuotiinkin vuonna 2014 niin paljon kuin mahdollista, sillä se tuli halvemmaksi 

kuin tuottaa kotimaista sähköä. Venäjän viime vuosien laskusuhdanne sähköntuonnissa 

voidaan selittää sen ottamilla kapasiteettimaksuilla, jotka astuivat muutama vuosi sitten 

voimaan. Valuutalla on luonnollisesti myös merkitys, kun mietitään syitä sähköntuonnin 

lisääntymiseen tai vähenemiseen. (Oulun Energia, 2014 A) 

Energian kokonaiskulutus Suomessa ennakkotietojen mukaan oli vuonna 2015 

puolestaan 361 terawattituntia, mikä merkitsi noin 3 % laskua edellisvuoteen 2014 

verrattuna. Lämmin sää oli muun muassa yksi vaikuttava tekijä kaukolämpöenergian 

kulutuksen laskuun, sillä lämmitysenergiaa kului luonnollisesti vähemmän. Suurimmat 

energialähteet ovat jo muutaman vuoden olleet puupolttoaineet, öljy ja ydinenergia. 

Prosentuaalinen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli puupolttoaineilla 26 %, öljyllä 

24 % ja ydinenergialla 19 %. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni viime vuodesta 7 
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%, esimerkiksi hiilen kulutus väheni 18 % ja sen osuus oli näin 8 % energian 

kokonaiskulutuksesta vuonna 205. (SVT, 2016 A) 

Ennakkotietojen mukaan fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvien energialähteiden 

osuus oli melkein sama vuonna 2015. Fossiilisten polttoaineiden osuus energian 

kokonaiskulutuksesta oli 37 %, kun uusiutuvien energialähteiden osuus oli yhteensä 35 

%. Uusiutuvista energialähteistä muun muassa tuulivoimalla tuotettu sähkö on 

vaikuttanut sähkömarkkinoihin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa tuulivoimalla 

tuotettu sähkö on ollut kovassa kasvussa viime vuosien ajan. Suomessakin tuotettiin 

tuulivoimalla vuonna 2014 1,1 terawattituntia sähköä, tämä oli 43 % enemmän kuin 

edellisenä vuonna 2013. Vuonna 2015 tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 

peräti 111 % prosenttia vuodesta 2014, ja sen osuus oli jo melkein 4 % kokonaissähkön 

tuotannosta. (SVT, 2016 A) 

Energian kulutuksen jako teollisuuden ja muiden osapuolien välillä on pysynyt 

suunnilleen samana viime vuosien ajan. Ennakkotiedon mukaan teollisuuden osuus 

energian loppukäytöstä oli noin 45 %, rakennusten 25 % ja liikenteen energian käyttö 

oli 17 %. Energian loppukäytöllä tarkoitetaan energiaa, joka jää yritysten, kotitalouksien 

ja muun kulutuksen käyttöön siirto- ja muuntohäviöiden jälkeen. Rakennusten 

lämmityksen osuus oli ainut, joka näistä laski, se laski 5 % edelliseen vuoteen 

verrattuna.  Energiatehokkuus on myös merkityksellistä tulevaisuudessa, ja se koskettaa 

myös tätä kandidaatintutkielmaa. Energian tarjonta ja kysyntä muuttuvat sen myötä 

kuinka paljon energiaa käytetään, ja tähän energiatehokkuus on suoraan yhteydessä. 

(SVT, 2016 A) 

 

Kuva 1. Energian loppukäyttö sektoreittain vuonna 2015. (SVT, 2016 B) 
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1.2 Energian ja sähkön käyttö Oulun alueella  

Selkeitä tilastoja Oulun kaupunki- ja seutualueen energian ja sähkön tuotannosta sekä 

kulutuksesta ei löydy. Yksi selitys tilastojen puutteelle on, että energian ja sähkön 

myynti ei rajaudu aluekohtaisesti. Oululaiset voivat ostaa sähköä muualta kuin Oulun 

alueelta ja sitä voidaan myös Oulun Energian puolesta myydä Oulun alueen 

ulkopuolelle, tämä hankaloittaa kaupunkikohtaisesti tarkan sähkön ja energian 

tuotannon tilastointia. Sähkön käyttö eli kulutus on tilastoitu kunnittain sekä 

maakunnittain. Sähkön tuotantotilastoja on ainoastaan maakunnittaisella tasolla. 

Taulukosta 1 Voidaan nähdä Oulun sähkön käyttö vuonna 2015.  

Taulukko 1. Sähkön käyttö kunnittain (Oulu) vuonna 2015. (Energiateollisuus, 2015 C) 

GWh Asuminen ja 

maatalous 

Teollisuus Palvelut ja 

rakentaminen 

Yhteensä 

Oulu 687 1522 613 2822 

 

Oulussa käytettiin sähköä vuonna 2015 yhteensä 2822 gigawattituntia, joka oli 

kolmanneksi eniten Suomessa heti Helsingin (4437 GWh) ja Tornion (3318 GWh) 

jälkeen.  

Taulukosta 2 voidaan nähdä Pohjois-Pohjanmaan, johon Oulu ja Oulun ympäröivä 

lähialue kuuluvat, tuottavan yhteensä viidenneksi eniten sähköä, muita kuitenkin 

selvästi enemmän sähköä tuottavat maakunnat ovat Uusima ja Satakunta. Vesi- ja 

tuulivoimasta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa tuotettiin Pohjois-Pohjanmaalla 

toiseksi eniten, ainoastaan Ahvenanmaa tuotti enemmän. (Energiateollisuus, 2015 B) 
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Taulukko 2. Sähköntuotanto Suomen maakunnissa vuonna 2014. (Energiateollisuus, 

2015 B) 

 

Taulukko 3. Sähkönkulutus Suomen maakunnissa vuonna 2014. (Energiateollisuus, 

2015 A) 
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Taulukosta 3 nähdään sähkönkulutuksen olevan hyvin tasaista Uudenmaan maakuntaa 

lukuun ottamatta. Tulokset ovat odotettuja, sillä Uudellamaalla asuu huomattavasti 

enemmän ihmisiä, mikä johtaa siihen, että asumisen lisäksi myös teollisuuteen ja 

palveluihin kuluu muita maakuntia enemmän sähköä. Sähkönkulutus oli tuotannon 

tavoin Pohjois-Pohjanmaalla viidenneksi korkeinta. 

Aiemmin mainitsin ennakkotietojen antavan energian kokonaiskulutukselle arvon 361 

terawattituntia (SVT, 2016) Suomen asukasluku vuoden 2015 alussa oli 5 471 753 

(SVT, 2015). Tämän mukaan laskennallinen energiankulutus on 65 megawattituntia 

asukasta kohden. Sähkön kulutukselle annettiin vuonna 2015 arvo 82,5 terawattituntia, 

mikä merkitsisi sähkönkulutuksen olevan 15,3 megawattituntia asukasta kohden (SVT, 

2016). Vuonna 2015 oli Oulussa asukkaita 198 525 (Oulun kaupunki, 2015). Oulussa 

kulutettiin energiaa laskettaessa asukkaiden kulutukset yhteen, yli 13 terawattituntia. 

Sähköä kulutettiin puolestaan yli 3 terawattituntia.  

Oulun Energian konsernin asiakasmäärät sekä avainluvut vuonna 2015 ovat myös 

tiedettävissä, ja nämä auttavat hahmottamaan, kuinka moneen kotiin sähköä 

varsinaisesti tuodaan. Kokonaisuudessaan sähkönmyyntiä oli Oulun Energian toimesta 

yli 142 000 asiakkaalle ja kaukolämpöä myytiin puolestaan 9 751 asiakkaalle. Lukemat 

jakautuvat kaikkien Oulun Energian voimaloiden kesken. (Oulun Energia, 2015 B) 

Nämä tilastot antavat pohjan tulevalle osiolle, joka käsittelee uusiutuvan energian 

erinäisiä vaikutuksia Oulussa tai Oulun kokoisessa kaupungissa. 
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1.3 Oulun nykyinen energiatuotanto 

Oulun alueen energiatuotannosta vastasivat vuonna 2015 muun muassa Toppilan 

polttolaitos, Merikosken vesivoimalaitos ja Laanilan ekovoimalaitos. Kaikki kolme 

tarkasteltavaa voimalaitosta toimivat Oulun Energian nimen alla. Oulun Energia on 

puolestaan Oulun kaupungin omistama osakeyhtiö. Oulun Energia muuttui 

osakeyhtiöksi vain vuosi sitten, vuonna 2015. (Oulun Energia, 2015 A) Tässä työssä 

Oulun Energian konserni on merkittävässä osassa, sillä se tuottaa ja tarjoaa eniten 

energiaa ja sähköä Oulun alueen asukkaille.  

Kandintyön aihealueen rajaamisen kannalta jätetään huomioimatta muut Oulun alueella 

energiaa tuottavat yksityiset laitokset kuten Stora Enson, joka tuottaa energiaa omaan 

käyttöön mutta myös myy ylijäämää pois. Liiketoiminnallisten syiden takia on vaikeaa 

selvittää kenelle esimerkiksi Stora Enso myy sähkön ylijäämän, ja kuinka paljon se sitä 

myy. Sen verran tiedetään, että Oulun Energian huippu- ja varatehon osuus, joka 

hankitaan siis paikalliselta teollisuudelta, on 10 % Oulun Energian tuottamasta 

kaukolämpöenergiasta. (Oulun Energia, 2016 B) 

Koska tämän työn aiheena on uusiutuvan energiantuotannon alueelliset vaikutukset, on 

hyvä tietää mitkä ovat nykyisen energiantuotannon työllisyys vaikutukset. Oulun 

Energian konserni, joka sisältää muun muassa Toppilan, Merikosken ja Laanilan 

voimalaitokset, työllisti vuoden 2015 lopussa 381 henkilöä. Luku ei sisällä välillisiä 

työntekijöitä, eli esimerkiksi raaka-aineiden kuljetuspalveluja. Työllisyysvaikutuksista 

lisää kuitenkin myöhemmin. (Oulun Energia, 2015 A) 

1.3.1 Oulun Energian voimalaitokset ja energialähteet 

Oulun Toppilan voimalaitos koostuu kahdesta eri yksiköstä, Toppila 1:stä ja Toppila 

2:sta. Molemmat yksiköt ovat yhteistuotantolaitoksia, eli ne tuottavat sähköä ja 

kaukolämpöä. Toppilan voimalaitos vastaa vuosittain suunnilleen 30–40 % sähköstä ja 

70–90 % kaukolämmöstä Oulun Energialla. Pääraaka-aineena käytetään turvetta. Puun 

osuus on noin 25–38 %. Eli käytännössä melkein jokaisen oululaisen kotiin tuleva 

kaukolämmöllä tuotettu energia tulee Toppilan voimalaitoksesta. (Drees, 2016) 

Toppilan voimaloista on vanhempi nimensä mukaisesti Toppila 1. Se on 

vastapainevoimalaitos, joka on rakennettu vuonna 1977. Toppila 1:n polttoaineteho on 
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267 megawattia, sähköteho 65 megawattia ja lämpöteho 150 megawattia. Toppila 1 

poistetaan käytöstä vuoteen 2019 mennessä, ja tilalle tulee uusi voimalaitos, joka 

rakennetaan Laanilaan. Uuden laitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa samana 

vuonna, 2019. Uuden laitoksen pääraaka-aineina pysyvät samat turve ja puu kuin 

vanhassakin, mutta käyttösuhteet muuttunevat. Puun käytön määrä odotetaan uudessa 

laitoksessa olevan isompi kuin Toppila 1:ssä.  Uuden voimalaitoksen tehoksi on arvioitu 

noin 350 – 400 MW, ja laitoksen on tarkoitus tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja höyryä. 

Höyry tulisi tiettyihin teollisuuden käyttötarkoituksiin. (Drees, 2016) 

Toppila 2 on uudempi ja se otettiin käyttöön vuonna 1995. Toppila 2 tuottaa Toppila 1:n 

tavoin sähköä ja lämpöä, mutta se on tehokkaampi uuden väliottolauhdutus tekniikan 

ansiosta. Polttoaineteho on 315 megawattia, sähköteho 120 megawattia ja lämpöteho 

170 megawattia. (Drees, 2016) 

Merikosken vesivoimalaitos tuottaa puhdasta, ympäristöystävällistä energiaa Oulunjoen 

vedestä. Merikosken vesivoimalaitos valmistui vuonna 1947 ja sen sähköteho on noin 

40 megawattia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Toppilan voimalaitoksilla. 

Vesivoimalaitos tuottaa noin 10 % Oulun Energian sähköstä. (Drees, 2016) 

Laanilan Ekovoimalaitos, joka on siis jätteenpolttolaitos, on Oulun Energian 

voimalaitoksista uusin. Laitos valmistui vuonna 2012, ja se tuottaa energiaa 

yhdyskuntajätteistä, joita ovat kotitalousjätteet ja teollisuusjätteet. Laitos tuottaa höyryä 

Kemiralle sekä kaukolämpöä ja sähköä Oulun Energialle. Jätteen polttolaitos polttaa 

jätettä vuodessa noin 140 000 tonnia. Jätteestä 80 000 tonnia tulee Oulun seudun 

alueelta ja loput tulevat Pohjois-Suomesta. Ekovoimalaitoksen polttoaineteho on noin 

53 megawattia. (Drees, 2016) 

Taulukko 4. Oulun Energian lämmön alkuperä. (Oulun Energia, 2015 D) 

Alkuperä 2011 2012 2013 2014 2015 

Toppila 93% 75% 75% 66% 62% 

Ekovoimalaitos - 11% 19% 19% 21% 

Lämpökeskukset 3% 4% 1% 2% 2% 
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Osto 4% 10% 6% 13% 14% 

Yhteensä GWh 1561 1949 1966 1978 1927 

 

Taulukko 5. Oulun Energian sähkön alkuperä. (Oulun Energia, 2015 C) 

Alkuperä 2011 2012 2013 2014 2015 

Toppila 42% 32% 33% 25% 26% 

Merikoski 9% 14% 9% 11% 15% 

Osuussähkö 9% 7% 11% 11% 9% 

Markkinasähkö 40% 47% 47% 53% 50% 

Yhteensä GWh 1952 2072 2034 2036 2002 

 

Oulun Energia tuotti sähköä Oulun alueella myös tuulivoimalaitoksen avulla.  Sähköä 

tuotettiin vain yhden prosentin verran Oulu Energian kokonaistuotannosta. Ennusteet 

mukaan tuulivoimalla tuotetun sähkön kolminkertaistuvan vuoteen 2018 mennessä.  

Tuulivoima on uusituvana energiana osaa tulevaisuutta. Sitä kehitetään niin Oulussa 

kuin muualla maailmalla. Tuulivoimalla on myös merkittävä rooli tässä kandintyössä, 

jossa tutkin tuulivoiman kuin muiden uusiutuvien energioiden yhteiskunnallisia 

vaikutuksia (Oulun Energia, 2016 A) 

Oulun Energia yrittää luoda positiivista julkisuutta uusiutuvan energian ja kestävän 

kehityksen avulla. Kuva 2 antaa hyvän käsityksen Oulun Energian sähkö- ja 

energiatuotannon ideologiasta. Kuvasta 2 nähdään Oulun Energian investoivan nykyään 

tuuli- sekä aurinkovoimaan.  
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 Kuva 2. Oulun Energian laitosten toimintaperiaate. (Drees, 2016)   

Uusimpana hankkeena on Oulun Energialla ollut aurinkovoimalla tuotettu sähkö. Oulun 

Energia nousi vuonna 2015 suurimmaksi vaikuttajaksi aurinkovoimaloiden markkinoilla 

koko Suomen mittakaavassa (Oulun Energia, 2016 C).  

Oulun Energia aloitti aurinkosähkökokeilun pilottihankkeella, joka aloitettiin vuonna 

2014. Pilotissa oli mukana 16 omakotitaloa, joihin Oulun Energia asensi 

aurinkopaneelit kustantaen kolmasosan paneelien hinnasta. Ilman Oulun Energian 

taloudellista avustusta eivät asukkaat olisi välttämättä lähteneet mukaan hankkeeseen, 

sillä yksi isoin syy aurinkopaneelien vähäisyyteen markkinoilla on niiden pitkä 

takaisinmaksuaika. Pilottihankkeen aikana oli keskisuuren aurinkosähköpaketin hinta 

noin 10 000 euroa, kotiin toimitus ja asennus mukaan lukien. Ilman taloudellista 

avustusta olisi kyseisen aurinkosähköpaketin takaisinmaksuaika ollut yli 20 vuotta, joka 

monesta tuntui liian pitkältä investointiajalta. (Siekkinen, 2014) 

Kaksi vaikuttavaa tekijää Oulun Energian innostukselle aurinkoenergia markkinoita 

kohtaan, olivat Oulun alueen potentiaali aurinkosähkömarkkinoilla ja aurinkopaneelien 

kustannusten lasku lähivuosina. Oulussa on todettu pitkien kesäpäivien auringonvalon 

kompensoivan tarpeeksi pitkiä ja pimeitä talviöitä, kun puhutaan modernien 
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aurinkopaneelien auringon tarpeesta. Oulun korkeudella on myös todettu auringon 

paistavan vuosikohtaisesti vain 10 % vähemmän mitä Pohjois-Saksassa, jossa 

aurinkopaneeleita on jo nyt paljon. Aurinkopaneelien kustannusten takaisinmaksuajan 

oletetaan lyhenevän huomattavasti, sillä esimerkiksi tulevaisuudessa tiukemmat 

päästörajoitukset tulevat kasvattamaan kilpailua aurinkomarkkinoilla. Kovempi kilpailu 

tietää hintojen alas laskua sekä laitteiden tehokkuuden paranemista. (Teirikko, 2015) 
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2. UUSIUTUVIEN ENERGIATUOTANTOJEN 

TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET  

Tämä luku käsittelee erilaisten uusiutuvien energioiden työllistävistä vaikutuksista 

nykymaailmassa ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Käsiteltäviä energialähteitä ovat 

tuulivoima, biomassa, vesivoima ja aurinkovoima. Laanilan ekovoimalaitos on rajattu 

pois, sillä jätteenpolttolaitosta ei lasketa uusiutuvana energiantuotantona. 

Työllisyysvaikutuksen laskemisessa otetaan huomioon kaikki välillisesti ja välittömästi 

työllistävät tekijät, kuten esimerkiksi huoltopalvelut.  

Käsiteltävistä energiamuodoista, tuuli-, biomassa- ja aurinkoenergiaan on perehdytty 

hieman tarkemmin tässä luvussa. Tuulen ja auringon avulla tuotettu sähkö ovat 

uusiutuvista energiamuodoista uusimpia ja tästä johtuen näitä on tutkittu vähiten. Tuuli- 

ja aurinkoenergia ovat vahvassa nosteessa myös muualla päin maailmaa ja ovat vahvasti 

ehdolla korvaamaan fossiilisia energialähteitä lähitulevaisuudessa.  
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2.1 Tuulivoiman työllistävät vaikutukset 

Tuulivoiman käyttö on jakanut mielipiteitä kansalaisten keskuudessa pitkään. Moni 

suomalainen on sitä mieltä, että isoimmat raha- ja työllisyysvaikutukset jäävät 

ulkomaille, jossa suurin osa tuulivoimalan osista valmistetaan ja jotka myydään muun 

muassa tänne Suomeen. Myös tuulivoiman tukimuodot ja pääasiallisesti syöttötariffi on 

aiheuttanut vastustusta tuulivoimaa kohtaan kansalaisten keskuudessa, tämä ei 

kuitenkaan kuulu tämän kandin aihealueeseen, koska tukimuotoja käsittelevät enemmän 

talousselvitykset. (Kyösti, 2015) 

Tuulivoiman työllistävistä vaikutuksista on tehty paljon selvityksiä niin maailmalla kuin 

Suomessa. Sweco Ympäristö OY on yksi firmoista, joka oli tehnyt 

tuulivoimayhdistykselle vuonna 2015 selvityksen tuulivoiman työllistävistä 

vaikutuksista. (Koski, 2015) 

Jo pelkästään tuulivoimalan rakennushanke vaikuttaa paikalliseen työllistyvyyteen. 

Hankkeet työllistävät suoraan ja välillisesti.  Rakentamisvaiheessa käytetään 

esimerkiksi paljon palveluja ja välituotteita, jotka ovat muiden toimialojen tuottamia. 

Rakennuksessa käytettävien laitteiden ja rakennusmateriaalien valmistus luovat 

työllisyyttä. Myös huolto- ja kuljetuspalvelut ovat isoja työllistäjiä rakennusvaiheessa. 

Välillisiä työnvaikutuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun tuulivoiman rakennustyömaa 

on jossain syrjemmässä maanosassa, jossa työntekijät ansiotuloillaan ostavat myös 

välituotteita ja palveluja. Ostaessaan tuotteita ja palveluja kulutus kasvaa. Kasvu 

muodostuu lisäkysynnäksi ja heijastuu työllisyyteen. (Koski, 2015) 

Työllisyysvaikutusten arviointia varten on kehitetty useita eri menetelmiä. Jokaiseen 

menetelmään liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijöiden takia on 

vaikeaa arvioida ja ennakoida tarkasti tietyn rakennushankkeen aiheuttamaa 

työllisuusvaikutusta ja edelleen aluetalouden kehitystä. Alueellisten vaikutusten 

kannalta merkittävä epävarmuustekijä on, että osa vaikutuksista vuotaa alueen 

ulkopuolelle. Pitää huomioida työllisyysvaikutuksia arvioidessa, että huomattava osa 

taloudellisista vaikutuksista toteutuu välillisesti ja epäsuorasti. (Koski, 2015) 

Työllisyysvaikutuksiin liittyvät epävarmuudet ovat yleisesti samat kaikille isoille 

rakennushankkeille. Oli kyse sitten tuulivoimasta tai biomassavoimalasta. Ongelma on 

yhteiskunnan taloudellisten rakenteiden isot muutokset ajan kanssa, minkä takia on 
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vaikeaa arvioida mitä jollakin investoinnilla on saatu aikaan. Isot muutokset peittävät 

investoinnin aiheuttamat vaikutukset. Näin ollen vaikutusten arviointi ja ennakointi 

voivat olla epätarkkoja. 

2.1.1 Työllisyysvaikutusten laskenta 

Työllisyysvaikutusten laskenta perustuu yhden voimalan toteuttamisen valmistelu-, 

asennus- ja käyttövaiheen rahallisten panosten arviointiin sekä panos-tuotos 

menetelmään, jossa käytetään tilastokeskuksen uusimpia työpanoskertoimia. 

Tuulivoimalan työllisuusvaikutusten laskennassa ei huomioida voimalan ja sen osien 

valmistuskustannuksia, sillä ne ovat pääosin valmistettu ulkomailla. Swecon laatiman 

laskentamallin mukaan tuulivoimalan rakennusvaiheen oletetaan kestävän vuoden ja 

käyttövaiheen 20 vuotta. Voimalankeskikoko on 2,5 megawattia (MW). Voimalan 

käyttöiän ja keskikokon perusteella saadaan selville yhteen voimalaan sijoitetut 

euromäärät, jolloin valmisteluvaiheeseen kuluisi 62 00€, asennusvaiheeseen 1 073 000€ 

ja käyttövaiheeseen 2 160 000€. (Koski, 2015) 

2.1.2 Työllisyysvaikutusten laskentatulokset tuulivoimalan rakentamisen eri 

vaiheissa  

Valmisteluvaiheessa työllisyysvaikutukset ovat yhden voimalan kohdalla vain yhden 

henkilön suuruusluokkaa. Valmisteluvaiheessa työllisyyttä syntyy suunnittelu- ja 

kaavoitustöistä sekä erilaisista selvityksistä kuten rakennuslakia koskevista asioista. 

(Koski, 2015) Kaavoitus- ja lupamenettelyt ovat itseasiassa yksi hidastava tekijä 

tuulivoimaloiden rakentamisessa. Nämä menettelyt voivat pahimmillaan olla erittäin 

pitkiä ja aikaa vieviä projekteja. Arvioiden mukaan vain 70% tuulivoimala hankkeista 

toteutuu. (Kyösti, 2015) 

Asennusvaiheessa työllisyysvaikutukset ovat välillisesti ja välittömästi noin 10 henkilön 

suuruusluokkaa. Välittömät työpaikat asennusvaiheessa ovat esimerkiksi 

rakennusvaiheessa syntyvät työpaikat, kuten teiden rakennukset. Välillisiä työpaikkoja 

ovat muun muassa materiaalin kuljetustarpeista syntyvät työpaikat ja muut palvelualan 

yritykset, jotka tarjoavat palveluja rakennusvaiheen aikana esimerkiksi 

rakennustyöntekijöille.  

Käyttövaiheessa ovat voimalakohtaiset työllisyysvaikutukset välillisesti ja välittömästi 

noin 25 hengen suuruusluokkaa. Välittömiä työvaikutuksia ovat huolto- ja 
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kunnossapitotyöt. Myös tiet tarvitsevat kunnossapitopalvelua. Tuulivoimaloiden käyttö 

työllistää välillisesti myös muun muassa sähkönmyyntiä ja hallinnointia. 

Työhenkilökunnan tarvitsemat majoitus- ja muut palvelut ovat välillisesti syntyviä 

työllisyysvaikutuksia. (Koski, 2015) 

Yksi tuulivoimala työllistää elinkaaren aikana kaikki vaiheet yhteen laskettuna, noin 36 

henkeä. Taulukosta 5 selviää yhden voimalan työllisyysvaikutus suurin piirtein 

elinkaaren aikana, huomioon ei ole otettu voimalan ja sen osien valmistuskustannuksia. 

Taulukon 6 mukaan yhden 2,5 MW kokoisen tuulivoimalan työllisyysvaikutus olisi 1,8 

henkilöä yhtä vuotta kohden. 

Taulukko 6. Yhden voimalan (2,5 MW) työllisyysvaikutus elinkaaren eli 20 vuoden 

aikana. (Koski, 2015) 

Työllisyysvaikutus (keskimäärin) 

Välitön Välillinen Yhteensä 

Yhteensä 22 14 36 

Valmistelu 1 0 1 

Asennus 6 4 10 

Käyttö 15 10 25 

 

On hyvä pitää mielessä, että nämä numeeriset työllisyysvaikutusten arviot ovat teoriaan, 

kaavoihin ja kertoimiin pohjustuvia suuruusluokan arvoja. Todellisuudessa numerot ja 

työllistyvien henkilöiden määrät riippuvat monesta asiasta, urakkatarjouksesta lähtien. 

(Sweco)  

2.1.3 Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Oulussa ja Oulun Energialla 

Aikaisemmassa taulukko 1:ssä, nähdään tuulivoiman osuuden sähköntuotannossa 

olevan Pohjois-pohjanmaan alueella noin 340 gigawattituntia vuonna 2014. Oulun 
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Energialla tuulivoiman osuus on 1 prosentti. Vuonna 2016 Oulun Energialla on ollut 

myynnissä noin 27 gigawattituntia tuulisähköä. Oulun Energialla on tavoitteena 

kasvattaa tuulivoimalla tuotettu sähkö noin 65 gigawattituntiin vuoteen 2018 mennessä 

(Oulun Energia, 2016 A) Suomessa puolestaan tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus 

kasvoi 2,8 prosenttiin sähkön kokonaistuotannosta. Tuulituotannon määrä oli siis koko 

Suomessa yli 2,3 terawattituntia. (Oulun Energia, 2015 A) 

Laskemalla Oulun Energian tuottama sähkö keskikokoisen voimalan (2,5 MW) kanssa 

saadaan suuntaa antava luku, joka kuvastaa Oulun Energian tuulivoiman 

työllisyys vaikutuksia. Oikeassa laskennassa pitää ottaa huomioon muun muassa 

tuulivoiman kapasiteettikerroin, joka kuvastaa keskimääräistä tehoa jolla tuulivoima käy 

vuoden ajan. Vuonna 2014 keskimääräinen kapasiteettikerroin oli Suomessa 0,27. (VTT 

B) Meidän ei kuitenkaan tarvitse huomioida muita kuin annettuja lukuja, kuten vuoden 

2016 myytävä tuulisähkö, joka on 27 gigawattituntia sekä vuodessa olevat tunnit 

24x365=8760. Jaetaan myytävä sähkö yhden vuoden tuntimäärällä ja saadaan 

tuulivoimaloiden tuottama yhteinen teho.  

𝐺𝑊ℎ ÷ ℎ = 𝐺𝑊 → (27 × 109) ÷ 8760 = 30 821 198 𝑊 ≈ 31 𝑀𝑊 

Tulos 31 MW (megawattia) voidaan seuraavaksi jakaa keskikokoisen voimalan teholla 

2,5 MW.  

31 𝑀𝑊 ÷ 2,5 𝑀𝑊 = 12,4 

Tulos 12,4 kuvastaa Oulun Energian 2,5MW tehoisten tuulivoimaloiden määrää. 

Kokonaistyöllisyysvaikutus saadaan kertomalla 12,4 taulukon 1 arvolla 1,8 joka 

kuvastaa monta henkilöä yksi 2,5MW tuulivoimala työllistää vuodessa. Eli Oulun 

Energia työllistää tuulivoimaloilla välillisesti sekä välittömästi vuodessa noin 12,4 x 1,8 

= 22,3 henkilöä.  
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2.2 Toppilan voimalaitoksen työllistävät vaikutukset 

Toppilan molemmat voimalaitokset työllistävät huomattavasti enemmän välillisesti kuin 

kuin välittömästi henkilöitä.  Jo pelkästään Oulun alueella sekä sen lähistöllä Oulun 

Energia tuotti vuonna 2015 välittömiä ja välillisiä työpaikkoja yhteensä yli 1000 

henkilölle. Toppilan voimalaitoksilla oli välittömässä työsuhteessa vuonna 2014 noin 80 

henkilöä. (Drees, 2015) 

Toppilan voimalaitoksella on iso työllisyysvaikutus Oulun alueella. Iso välillinen 

työllistäjää johtuu raaka-aineiden kuljetuksista ja tuotannosta, jotka ovat iso osa 

voimaloiden toimivuuden mahdollistavista tekijöistä. Kuten aiemmin mainittu, turve 

toimii pääraaka-aineena ja sitä käytetään noin 70 %. Vastaavasti puuhaketta eli 

biomassaa käytetään 25 % - 38 %. Turvetta tuodaan kesäisin päivässä noin 70 rekka-

kuormallista. Talviaikaan turvetta voidaan tuoda jopa 140 rekka-kuormallista. Vuodessa 

rekkojen määrä, jotka tuovat turvetta Toppilan voimalaitoksiin, on noin 39 000.   (Oulun 

Energia, 2012) 

Suurin turpeen tuottaja Oulun Energialle on Turveruukki Oy. Lähes kaikki Toppilan 

voimalaitoksen käyttämästä turpeesta tulee Turveruukilta. Oulun kaupunki omistaa 

Turveruukki Oy:n samalla tavalla kuin Oulun Energian. Omia työntekijöitä 

Turveruukilla on 19 mutta se työllistää satoja ihmisiä, riippuen kaudesta ja kysynnästä. 

(Drees, 2015) 

Oulun Energia työllistää välillisesti yli 750 henkilöä jo pelkästään turpeen hankinnalla. 

(ÅF-Consult, 2014) Kun otetaan huomioon muutkin polttoaineet, joita Toppilan 

voimalaitos käyttää, on voimalaitoksen tuottamien välillisten työpaikkojen määrä yli 

1000. Välittömien ja välillisten työpaikkojen määrä voi parhaimmillaan olla reilusti yli 

1500, lähemmäs 2000. (Drees, 2015) Työllistävä alue ulottuu koko Pohjois-Pohjanmaan 

alueelle. 

Asennuksen ja valmistelun työllistävät vaikutukset on rajattu Toppilan voimalaitosten 

tapauksessa tämän työn ulkopuolella, koska voimalaitokset ovat valmistuneet jo vuonna 

1977 ja 1995. Tästä johtuen taulukossa 7 nähdään vain voimalaitoksen käytöstä 

aiheutuvat työllisyysvaikutukset.  
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Taulukko 7. Toppilan voimalaitosten työllisyysvaikutus yhden vuoden aikana (Oulun 

Energia, 2012) 

Työllisyysvaikutus (keskimäärin) 

Välitön Välillinen Yhteensä 

Yhteensä 80 1000 1080 

Käyttö 80 1000 1080 

 

Turvetuotanto on kausiluontaista ja työllisyysvaikutukset eivät ole samoja jokaisena 

vuotena. Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä muistutti, että esimerkiksi 

rankkasateet vaikuttavat paljon turpeen tuotantoon. Vuonna 2015 Oulun Energian oma 

turvetuotanto oli noin puolet suunnitellusta ja syynä olivat runsaat sateet. 

(Talotekniikka, 2016) 

Kuten aiemmin mainittu, voimalaitos Toppila 1 korvataan uudella voimalaitoksella, 

joka sijoittuu Oulun Laanilaan. Toppila 1 poistetaan käytöstä vuonna 2019 ja Laanilan 

voimalaitoksen rakentaminen alkaa samana vuonna.  

Työllisyysvaikutusten kannalta ei Laanilan voimalaitos tuo käyttövaiheessa lisää 

työpaikkoja verrattuna Toppila 1:een. Uusi voimalaitos tulee työllistämään suoraan noin 

10–20 työntekijää. Laanilan voimalaitoksen tuottamat välilliset työvaikutukset tulevat 

olemaan suunnilleen samanlaiset kuin Toppila 1:ssä. Samat välilliset työvaikutukset 

uuden ja vanhan voimalaitoksen välillä johtuvat samoista raaka-aineista, kuljetus- sekä 

kunnossapitotarpeista. On mahdollista, että Laanilan voimalaitos (350–400 MW) voi 

täydellä teholla työllistää välillisesti enemmän henkilöitä kuin Toppila 1 (270 MW), 

sillä Laanilan voimalaitos tuottaa enemmän sähköä sekä kaukolämpöä ja näin ollen se 

myös kuluttaa enemmän raaka-aineita, mikä tietää enemmän rekka kuljetuksia. (ÅF-

consult, 2014) 

Uuden voimalaitoksen suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat rakennusvaiheessa. 

Rakennusvaihe työllistää 200–400 henkilöä, ja rakentaminen kestää noin kaksi ja puoli 

vuotta. (ÅF-consult, 2014) 
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Taulukko 8. Laanilaan sijoittuvan uuden voimalaitoksen mahdolliset 

työllisyysvaikutukset. (Drees, 2015) 

Työllisyysvaikutus (keskimäärin) 

Välitön Välillinen Yhteensä 

Yhteensä 215 1100 1315 

Asennus 200 100 300 

Käyttö 15 1000 1015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2.3 Merikosken voimalaitoksen työllistävät vaikutukset  

Merikosken vesivoimalaitos on vanhin Oulun Energian konsernin voimaloista. 

Vesivoimalaitos valmistui vuonna 1947. Voimala tuottaa sähköä noin 40 megawatin 

teholla ja se kattaa noin 10 % Oulun Energian tuottamasta sähköstä. (Drees, 2015) 

Vesivoimalaitoksen työllistävät vaikutukset eivät ole suuret, lukuun ottamatta 

rakennusvaihetta, josta on jo kulunut 70 vuotta. Merikosken vesivoimalaitos työllistää 

nykypäivänä käyttövaiheessa suoraan 20–30 henkilöä. Kaikki välilliset työvaikutukset 

syntyvät käytännössä huolto- ja kunnossapitopalvelujen kautta, sillä raaka-ainetta 

(vettä) ei tarvitse mistään erikseen tuoda.  Tarkkaa lukemaa välillisistä työvaikutuksista 

ei ole, mutta se vaihtelee muutaman kymmenen ja sadan henkilön välillä riippuen onko 

esimerkiksi vuoden aikana isompia huoltokorjaustöitä. (Drees, S) 

Vesivoimalaitos toimii turpeen tuotannon tavoin kausiluontaisesti. Sähkön 

tuotantomäärät vaihtelevat vuodesta toiseen ja ne riippuvat esimerkiksi sademääristä. 

Vuonna 2015 luonnonolosuhteet avittivat Merikosken voimalaitosta tuottamaan sähköä 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin 70 vuodessa. Merikosken vesivoimalaitos tuotti 

sähköä ennätysvuonna 2015 yhteensä 299 gigawattituntia. (Talotekniikka) Vuonna 2015 

Merikosken tuottama sähkö oli 15 % Oulun Energian kokonaissähköntuotannosta, kun 

se normaalisti on noin 10 %. (Oulun Energia, 2016 C sivu 5) 

Koska Merikosken vesivoimalaitos on valmistunut jo 70 vuotta sitten, on rajattu 

asennuksen ja valmistelun työllistävät vaikutukset pois tässä työssä. Taulukossa 9 

nähdään näin ollen vain vesivoimalan käytöstä johtuvat työllisyysvaikutukset.  

Taulukko 9. Merikosken voimalaitoksen suuntaa antava työllistävävaikutus 

nykypäivänä yhden vuoden aikana. (Drees, 2016) 

Työllisyysvaikutus (keskimäärin) 

Välitön Välillinen Yhteensä 

Yhteensä 25 50 75 

Käyttö 25 50 25 
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2.4 Aurinkoenergian työllistävät vaikutukset 

Aurinkoenergiaan perustuva sähköntuotanto on, kuten aiemmin mainittu, uusin 

sähköntuotanto muoto Oulun Energialla. Aurinkoenergia on herättänyt paljon 

kiinnostusta asukkaiden keskuudessa. Aurinkoenergian nollapäästöt ja 

aurinkoenergiasta syntyvä omavaraisuus ovat olleet suuria vaikuttajia, kun ihmiset ovat 

tehneet päätöksen investoida aurinkopaneeleihin. Perustilaukseen kuuluu 20 paneelia, 

jotka oikein suunnattuna ja asennettuna tuottavat vuodessa jopa 4500 kilowattituntia 

sähköä. Todellisuudessa paneelit voivat tuottaa jopa enemmän tuota edellä mainittua 

4500 kilowattituntia. Omakotitalon keskimääräinen sähkönkulutus vuodessa on noin 

5500 kilowattituntia. Hyvällä tuurilla aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö voi kattaa lähes 

koko talon kulutustarpeen vuodessa. Talvella voi tarpeen vaatiessa ostaa lisäsähköä 

verkosta. Kesällä voi puolestaan oman ylijäämä sähkön myydä Oulun Energialle 

takaisin. (Oulun Energia, 2016 C sivu 4) 

Aurinkoenergia on Suomessa vielä alkuvaiheessa, joten systemaattista ja vuosittaista 

tilastodataa sen tuotannosta ja kulutuksesta ei löydy (Aalto, 2016 s.16). 

Työllisyyslukematkin ovat vielä alkuvaiheesta johtuen pienet. Kasvua on kuitenkin 

tiedossa. Suomessa aurinkoenergialla on hyvä tuotantopotentiaali ja myös 

vientipotentiaali, sillä aurinkoenergian markkinakasvun vauhti on globaalisella tasolla 

todella nopeassa nousussa. Finsolarin tekemässä tutkimuksessa selvisi, kuinka 

kotimaiset investoinnit aurinkoenergiaan ovat tärkeitä edellytyksiä Suomen 

vientipotentiaalin kasvulle. Jotta suomalaisia toimijoita saataisiin kansainvälisille 

markkinoille, pitäisi kotimaassa luoda vahva aurinkoenergiamarkkinoihin perustuva 

pohja. Vahvat markkinat Suomessa luovat myyntireferenssejä ja auttavat 

pääomarahoituksenhakemisessa kansainvälisillä markkinoilla menestymistä varten. 

(Auvinen, 2016 sivu 7) 

FinSolarin tutkimuksessa selvisi myös yleisesti yllätykseksi aurinkoenergiainvestointien 

korkea kotimaisuusaste, vaikka aurinkopaneelit olisi valmistettu ulkomailla. 

Tutkimuksessa todettiin, että kotimaisuusaste vaihteli välillä 48 – 70 %. Ulkomailla 

valmistettujen paneelien kanssa kotimaisuusaste on noin 50 %. Kotimaassa 

valmistettujen paneelien kanssa on kotimaisuusaste puolestaan 60 – 70 %. Korkea 

kotimaisuusaste voidaan perustella runsaalla asennus- ja palvelutyöllä, joka kuuluu 
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aurinkoenergian markkinaan. Runsaampi kotimaisuusaste näkyy myös positiivisesti 

työllisyysvaikutuksissa kotimaassa. (Auvinen, 2016 sivu 8) 

2.4.1 Työllistävät vaikutukset Oulun alueella 

Oulun Energia aloitti toimintansa aurinkoenergia markkinoilla vuonna 2014. 

Työllistävät vaikutukset ovat ymmärrettävästi toistaiseksi pieniä. Tällä hetkellä 

aurinkoenergia työllistää välittömästi noin 10 henkilöä Oulun Sähkönmyynnissä. 

Välillisesti aurinkoenergia työllistää arviolta 15 – 20 aliurakoitsijaa Oulun alueella. 

Välilliset työllisyysvaikutukset tulevat enimmäkseen aurinkopaneelien asennustöistä. 

Tavallisen omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän (n. 3 - 5 kW, 12 – 20 paneelia) 

asennus kestää kahdesta kolmeen työpäivää. Paneelien käyttöikä on noin 25 vuotta ja 

invertterien noin 10 vuotta. Aurinkopaneelijärjestelmät eivät varsinaisesti luo 

huoltotöitä, sillä ne ovat pitkälti huoltovapaita. Huoltotoimenpiteet jäävät 

silmämääräisiin tarkastuksiin, jotka tehdään kerran vuodessa. 

Aurinkopaneelijärjestelmien elinkaaren lopussa voi työllisyysvaikutuksia syntyä 

komponenttien päivitystöistä.  (Ristimella, 2016) 

Vuoteen 2016 mennessä Oulun Energian suurin aurinkoenergia projekti on ollut 

Kalevan aurinkovoimala. Kalevan painotalolle valmistui vuonna 2015 Pohjois-Suomen 

suurin aurinkovoimala, jonka teho on 400 kW. Paneeleita asennettiin yhteensä 1604 

kappaletta, joka vie pinta-alaa yhteensä 2400 m
2
. Paneeleilla tuotettu sähkö kattaa 

päiväsaikaan enintään 90% Kalevan painotalon sähköntarpeesta. Kalevan 

aurinkovoimalan rakentaminen oli merkittävä projekti, jolla oli positiivinen 

työllisyysvaikutus Oulussa. Rakennusprojekti kesti noin 4 kuukautta, huhtikuusta 

elokuuhun. (Oulun Energia, 2016E) 

Oulun Energia on suunnitellut asentavan vuonna 2016 noin 900 kW edestä 

aurinkoenergiaa, joka tarkoittaisi vuositasolla n. 810 000 kWh. Kertauksena, yksi 

omakotitalo kuluttaa vuodessa noin 4500 kWh. Vuonna 2015 oli Oulun Energian 

toimesta asennettu aurinkopaneeleita noin 700 kW edestä, joka tuottaa vuositasolla n. 

630 000 kilowattituntia. Vuoden 2015 isoimmat voimalat olivat edellä mainittu Kalevan 

painotalo 400 kW ja Helsingin yliopiston Viikin kampus 140 kW. (Ristimella, 2016) 

Aurinkopaneelien tuotannolla ei ole toistaiseksi suurta työllistävää vaikutusta Suomessa 

tai Oulussa, sillä Oulun Energia käyttää enimmäkseen saksalaisia paneeleja. On 
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kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa siirrytään enemmän Suomessa tuotettuihin 

paneeleihin. Tällä hetkellä käytössä olevat invertterit valmistetaan Saksassa ja 

Itävallassa. (Ristimella, 2016) 

Taulukko 10. Oulun Energian aurinkoenergian työllisyysvaikutukset. (Ristimella, 2016) 

Työllisyysvaikutus (keskimäärin) 

Välitön Välillinen Yhteensä 

Yhteensä 20 10 30 

Asennus 10 10 20 

Käyttö 10 0 10 
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3. MUITA ENERGIATUOTANNON VALINTAAN 

VAIKUTTAVIA ASIOITA 

Olin aikaisemmin maininnut, että tässä työssä on tavoitteena selvittää uusiutuvan 

energian alueelliset vaikutukset työmahdollisuuksien ja maakäytön näkökulmasta. Tässä 

luvussa tarkastellaan maakäytön ja ekologisen jalanjäljen vaikutusta 

energiantuotannossa. 

Maakäytön ja ekologisen jalanjäljen tarkastelulla tarkoitetaan sitä maa- tai vesialuetta, 

jota tarvitaan energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Ekologinen 

jalanjälki on keksitty havainnollistamaan paremmin ihmisten synnyttämää ”jälkeä” 

ympäristössä.  
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3.1 Uusiutuvien energiamuotojen ekologinen jalanjälki 

Uusiutuvien energiamuotojen ekologista jalanjäljen laskemista varten on kehitetty 

erilaisia lasku menetelmiä. Mahdollisimman realistisiin tuloksiin pyrkivät laskelmat 

huomioiva esimerkiksi energialähteiden ympäristönolosuhteita ja sijaintia. Uusiutuvien 

energialähteiden ekologiselle jalanjäljelle on kehitetty myös yleisiä globaaleja arvoja, 

jotka ovat suuntaa antavia lukuja. Arvot vaihtelevat maanosan sijainnista riippuen, sillä 

esimerkiksi Suomessa kylmä sää vaikuttaa energialähteiden ekologisen jalanjälkeen. 

(Tran, 2013) 

Taulukko 11. Uusiutuvien energialähteiden ekologinen jalanjälki. (Wackernagel and 

Monfreda, 2004 p.7) 

Uusiutuvat energialähteet Energian saanto  

(MJ/m
2
/vuosi) 

Energian saanto 

(GJ/ha/vuosi) 

Aurinkovoima 450 4500 

Tuulivoima 900 9000 

Vesivoima 100 1000 

Biomassa (Puu) 7 70 

 

Taulukosta 11 nähdään, että tuulivoiman saanto on neliömetrin ja hehtaarin suhteen 

huomattavasti muita suurempi. Biomassan saanto on vastaavasti muita pienempi. 

Yksinkertaisesti selitettynä yksi tuulivoimala tuottaa neliömetrillä huomattavasti 

enemmän energiaa kuin voimalaitos joka käyttää saman neliömetrin verran puuta.  
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3.2 Energiamuotojen ympäristöystävällisyydet  

Ympäristöystävällisyydet ovat myös vaikuttava tekijä, kun valitaan energiantuotanto 

lähdettä. Nykypäivänä tiukemmat ympäristölainsäädännöt rajoittavat tuotanto tapoja 

huomattavasti aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. On myös todennäköistä, että 

lainsäädännöt vain tiukentuvat tulevaisuutta kohti, joten olisi fiksua myös sen kannalta 

yrittää valita mahdollisimman puhdas energiantuotantomenetelmä. Eettisestä 

näkökulmasta energiamuodon ympäristöystävällisyys on monen mielestä varmasti jopa 

se tärkein piirre puhuttaessa energiantuotantomenetelmistä, tämäkin on hyvä pitää 

mielessä. Alla on listattuna lyhyesti muutama esimerkki eri voimaloiden 

ympäristövaikutuksista.  

Merikosken vesivoimalaitos tuottaa puhdasta energiaa. Ottaen huomioon, että voimalan 

rakentamisen yhteydessä on ollut ympäristölle haittaa. Padon rakentaminen vaikuttaa 

suuresti lähiympäristöön, esimerkiksi muuttokalat ovat alttiita padon rakennukselle. 

Kaloja varten rakennettiin myöhemmin Merikoskeen kalatie, jonka on tarkoitus auttaa 

muuttokaloja siirtymisessä. Kalatie valmistui vuonna 2003 ja se on auki keväästä 

myöhäiseen syksyyn. (Drees, 2016)  

Toppilan voimalaitoksen kaukolämpö on ympäristöystävällistä. Kaukolämmitys säästää 

siis energiaa ja pitää ympäristön puhtaana. Kaukolämmöstä johtuvat päästöt, eli savut, 

nousevat monen sadan piipun sijasta keskitetysti vain yhdestä piipusta. Toppilan 

voimalaitoksen piipusta. Päästöjen vapautuminen vain yhdestä paikasta on kätevää 

monitoroinnin ja valvonnan kannalta. Kaukolämmön ympäristövaikutuksiin kuuluu 

vähäinen lämpövuoto maaperään. Kaukolämpöverkostoa voidaan pitää tehokkaana 

ratkaisuna sen takia, että se muodostaa suljetun vesikierron, eli kuuma vesi kiertää 

lopulta takaisin voimalaitokseen. (Oulun Energia, 2012) 
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Yhteenveto 

On vaikeaa tehdä yksiselitteinen johtopäätös parhaasta energiatuotantotavasta, sillä 

jokaisella energialähteellä on omat edut ja haitat. Energialähteiden vertailua varten olen 

koonnut taulukon kaikista Oulun Energian energiatuotantotavoista, joita olen tässä 

kandin tutkielmassa käynyt läpi.  

Taulukko 12. Energialähteitä vertaileva taulukko. 

Oulun 

voimalaitokset 

Työllisyys 

2015 

(käytössä, 

välillinen + 

välitön) 

Teho                 

(maksimi) 

MW 

Sähkön 

tuotanto-

määrä 

(MWh) 

Energian 

saanto 

(MJ/m
2
/vuo

si) 

Muita etuja tai 

haittoja (+/-) 

Tuulivoima 22 31 27000 

ennuste 

v.2016 

900 + puhdasta  

+ potentiaali        

– vaihtelevuus       

– esteettisyys   

Aurinkovoima 10 0,9 810 ennuste 

v.2016 

450 + puhdasta  

+ potentiaali       

– hinta                  

– vaihtelevuus     

Biomassa  150 20+40 

(Toppila 1 ja 

Toppila 2) 

17000  

v.2015 

7 + työllisyys  

+ varmuus           

– heikko 

energian saanto  

Vesivoima 25 40 300000   

v.2015 

100 + puhdasta  

+ tuttu 

menetelmä 

– rajoittuneisuus     

 

Taulukosta 12 nähdään, että biomassalla on paras työllisyys ja sähköntuotanto. 

Työllisyys lukema taulukossa (150) on suuntaa antava arvio, sillä Oulun Energian 

biomassan suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset eivät ole selvitetty tarkasti missään. 

Toppilan voimalaitos käyttää kuitenkin vain 1/3 osa biomassaa. Turpeen käyttö jakaa 

paljon mielipiteitä, sillä se ei ole varsinaisesti uusiutuva energialähde (pitkä 
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uusiutumisikä). Turvetta pidetään yleisesti kuitenkin hyvänä energialähteenä, sillä se 

uusiutuu Pohjois-Suomessa nopeammin kuin mitä sitä käytetään.  Biomassan toinen 

huonompi puoli on sen heikompi energian saanto verrattuna muihin energialähteisiin 

(Drees, S). 

Merikosken vesivoimala on pitkään ollut vakio sähköntuottaja Oulun Energialla. 

Vesivoima on puhdasta energiaa lukuun ottamatta rakennusvaihetta, jossa ekologinen 

ympäristö kärsii ison padon rakennuksen seurauksesta. Vesivoimalan haitaksi voidaan 

katsoa sen riippuvuutta luonnon olosuhteisiin, kuten esimerkiksi vesisateeseen. Eikä sen 

tuotantomäärin voida vaikuttaa mitenkään.  

Tuulivoimaa pidetään yhtenä tulevaisuuden energiaratkaisuna. Sen iso potentiaali on 

vielä hyödyntämättä, mutta sitä tullaan mahdollisesti tulevaisuudessa kehittyneemmillä 

laitteilla hyödyntämään. Haasteita luovat muun muassa Suomen kylmät olosuhteet ja 

ihmisten haluttomuus nähdä suuria tuulimyllyjä takapihalla. Myös pienempi 

työllisyysvaikutus johtuen esimerkiksi laitteiden ulkomaantuotannosta hidastaa 

tuulivoimaloiden määrän kasvua. 

Aurinkovoimaa pidetään toisena mahdollisena tulevaisuuden energiaratkaisuna. 

Aurinkopaneelien tekniikka on mennyt viime vuosina eteenpäin, ja sen voi huomata 

aurinkoenergian nousuna markkinoilla. Aurinkopaneelien matalammat hinnat sekä 

mahdollisten tukien myöntäminen ostajille on saanut ihmiset ostamaan omakotitaloihin 

enemmän aurinkopaneeleita. Aurinkoenergialla on tuulienergian tavoin erinomainen 

energian saanto. Toistaiseksi pienet työllisyysvaikutukset ja monelle korkeat hinnat 

kuitenkin hidastavat aurinkoenergian kasvua. Aurinkoenergialla on kuitenkin 

merkittävästi potentiaalia ja siitä tulemme kuulemaan mahdollisesti paljon 

lähitulevaisuudessa.   
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