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ENERGIA-AIHEINEN ROOLIPELI

Avainsanat: Energian tuotanto, sähköntuotantotavat, uusiutuva, uusiutumaton,
ympäristövaikutukset
Luokkataso: Yläkoulu 9.lk SEKÄ lukio
Välineet: Roolipelin sivut kopioituna, kalvo tilannekatsauksesta

Tavoitteet:
Perehdyttää oppilaat eri sähköntuotantotapoihin sekä niiden etuihin ja haittoihin. Peli
harjoituttaa oppilaiden mielipiteen ilmaisua ja keskustelutilanteessa toimimista. Peli
avaa myös oppilaille, kuinka paljon energia-aiheiseen päätöksentekoon liittyy
ennakkoluuloja, henkilökohtaisia mielipiteitä ja tunne-elämää. Parhaimmillaan peli
avaa oppilaille myös sen, miten moniulotteisia suurten hankkeiden vaikutukset voivat
olla: kunnan talous, kunnan elinvoimaisuus (asukasluku, työllisyys), ihmisten
arkielämä (kustannukset, ympäristön viihtyvyys), luonnon eko- ja geosysteemien
muutokset (vesistöt, suot, ilmakehä).
Esimerkkitoteutus:
Ohjeet opettajalle löytyvät seuraavalta sivulta.
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Roolipelin ohje opettajalle
Energia-aiheisen roolipelin konteksti (kunta ja tilanne) on kuvitteellinen. Kuntaan ja siinä
vallitsevaan sähköntuotanto-ongelmaan on kuitenkin otettu vaikutteita 2000-luvun vastaavista
ongelmatilanteista Suomessa. Asiaa ruotivat roolihahmot ovat karrikoituja, ja heijastelevat osin
kuhunkin ryhmään liitettäviä stereotypioita. Tämä on tehty siksi, että oppilaat lähtisivät
keskusteluun paremmin mukaan, ja saisivat roolihengen päälle.
Rooleja on vain kuusi, joten oppilaat on jaettava sen mukaan ryhmiin. Ryhmän sisällä tehtäviä voi
tosin jakaa, esim. ympäristöasiantuntijoita voi olla kaksi tai kolme, kunnalta voi olla puheenjohtaja
ja apulaisjohtaja tai sihteeri jne. Ennen kuin oppilaat jaetaan ryhmiin, on roolipeli syytä ohjeistaa.
Tämä tapahtuu kertomalla roolipelin idea ja käymällä lävitse tilannekatsaus. Tilannekatsauksessa
kerrotaan kunnan tilanne, voimalaitosvaihtoehdot ja paikalle kutsuttavat henkilöt. Syytä on
painottaa, että kyseessä on roolit, ja niihin pitää eläytyä (ts. omat mielipiteet saa unohtaa pelin
ajaksi). Opettaja voi kertoa esiintyvänsä roolipelissä konsulttina. Oppilaille on hyvä antaa n. 10min
aikaa tutustua roolihahmoon lukemalla ohjepaperia ja tekemällä siihen muistiinpanoja,
alleviivauksia jne, jotka helpottavat keskustelua.
Rooleille jaetuissa ohjepapereissa on kirjattu ylös tiettyjä faktoja eri energiantuotantomuodoista.
Kullekin roolille kerrottavat faktat ovat kutakuinkin samat (virheellistä tietoa ei ole laitettu
mihinkään ohjeisiin), mutta faktojen esittämis- tai korostamistapa vaihtelee. Esimerkiksi aktivistien
ohjeissa negatiivisia vaikutuksia on korostettu, kun taas energiayhtiölle tärkeää on tietää kunkin
tuotantomuodon taloudellinen tuottavuus. Viime kädessä oppilaat päättävät, mitä puolia he nostavat
keskustelussa esiin. Myös omien aiempien tietojen käyttö on sallittua ja suotavaakin, kunhan vain
muistaa oman roolinsa intressit.
Roolipelin keskustelutilaisuudessa opettajan on hyvä toimia konsulttina, ja etenkin keskustelun
alussa jakaa muutama puheenvuoro ennalta suunnitellusti. Esimerkiksi hyvä vaihtoehto on aloittaa
kunnanjohtajasta ja pyytää häntä esittelemään kunnan tilanne ja valtuustossa mietityt ratkaisut.
Opettaja voi konsultin roolissa ohjailla keskustelua siten, että ristiriitatilanteet saadaan esille, ja eri
keskusteluosapuolet pääsevät esittämään mielipiteensä. Opettajan roolia tehostaa ja samalla
oppilaita innostaa se, että opettaja laittaa esimerkiksi puvuntakin päälle ja eläytyy täysillä konsultin
rooliin!
Roolipelissä tärkeää on koonti. Koonnissa käydään lävitse todelliset faktat kustakin
energiantuotantomuodosta yhteenvetomaisesti – esimerkiksi ohessa olevan kalvopohjan avulla.
Hyvä on myös keskustella siitä, kuinka paljon tunteet, ennakkoluulot, henkilökohtaiset intressit ja
mielipiteet vaikuttavat päätöksentekoon ja energia-aiheiseen keskusteluun todellisuudessa. Eli mitä
roolipeli juuri jäljittelee (karrikoidusti). Varsinaisen yhteenvedon opettaja voi muotoilla parhaaksi
katsomallaan tavalla.
Roolipeli soveltuu sekä yläkoulun 9. luokan ympäristökurssiin että lukioon esimerkiksi maantieteen
energia- ja luonnonvarateemaan. Aikaa roolipeliin tulee varata vähintään 30min (10min
valmisteluun + 15min keskusteluun + 5min koonti). Lukiolaisille teemoja voi syventää, ja lisätä
esimerkiksi työllistävä vaikutus ja energiansaannin turvaaminen kriisien aikana huomioon
otettaviksi seikoiksi. Aikaa kannattaa tällöin varata enemmän.
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Roolipeli – taustatietoa
Kunta = Pohjoissuomalainen n. 6000 asukkaan kasvava kunta. Sijaitsee jokisuulla meren rannalla
(ks. kartta)
Kunnan energiankulutus on kasvanut ja kasvamassa nopeasti. Syynä on etenkin alueella lisääntynyt
pienteollisuus sekä suuri kauppakeskus, jonka rakentaminen on suunnitteilla. Etenkin
lämmityskustannuksissa on oletettavissa kovaa nousua. Myös pientalorakentaminen tulee
nostamaan sähkönkulutusta.
Kunnan oman energiayhtiön energiantuotantokapasiteetti ei riitä, vaan tarvitaan joko lisää
omavaraista energiaa (uusi voimalaitos) tai ostettava energiaa kalliilla hinnalla valtakunnan verkon
kautta muilta yrityksiltä. Eräs vakavasti harkinnassa ollut vaihtoehto on investointi Olkiluotoon
rakenteilla olevaan uuteen ydinvoimalaan, jolloin sen valmistuttua kunta saisi halvemmalla hinnalla
siellä tuotettua sähköenergiaa. Suunnitteilla on ollut myös vesivoimalaitos Isokoskeen tai
turvevoimala teollisuusalueelle.
Eri tahojen välillä kunnan sisällä on kuitenkin ristiriitaa siitä, mikä voimalaitos rakentaa vai
satsatako ydinvoimaan. Voimalaitosvaihtoehtoja ovat: Turvevoimalaitos (sähkö+kaukolämpö,
turpeen lisäksi voidaan polttaa kivihiiltä ja öljyä), hakevoimalaitos (sähkö+kaukolämpö,
puuhakkeen lisäksi mahdollisuus polttaa turvetta), biopolttolaitos (sähkö+kaukolämpö, metaanin
tuotanto ja poltto), vesivoimala (sähkö) ja tuulivoimaloita (sähkö). Näistä kunnan johtoportaan ja
energiayhtiön vakavassa harkinnassa on ollut vesivoimalan rakentaminen Isokoskeen tai
vaihtoehtoisesti turvevoimalan rakentaminen teollisuusalueelle.
Kiistan ratkaisemiseksi ulkopuolinen konsultti on pyydetty järjestämään kunnantalolla
keskustelutilaisuus, johon kutsutaan edustajia eri tahoilta. Keskustelutilaisuuteen on kutsuttu
kaupungin johtaja, teollisuuden edustaja, ely-keskuksen virkamies (ympäristöasiantuntija),
kuntalainen (asukasyhdistyksen puheenjohtaja), ympäristöjärjestön edustaja sekä kunnan
energiayhtiön toimitusjohtaja.

Kartta kunnan alueesta selityksineen.
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Kunnanjohtaja (+apulaisjohtaja)
Vinkki: Kunnanjohtajalle tärkeintä on taata halpa ja varma energia kuntalaisille, jotta uudisrakentaminen ja
teollisuuden kasvu mahdollistuisivat. Kunnan imagon kannalta tärkeää on ”vihreän energian” käyttö.
Kunnanjohtajan imagolle on tärkeää olla jollain tavalla mieliksi jokaiselle, jotta saisi ääniä vaaleissa.
Kunta on käynyt neuvotteluita Olkiluodon kanssa. Keskusteluiden pohjalta näyttäisi siltä, että pitkällä
aikavälillä sieltä saatu sähkö tulisi halvimmaksi. Lisäksi ydinvoima on tuotantomuotona varmatoiminen ja
kunta kuluttaisi vain murto-osan siellä tuotetusta sähköstä.
Ydinvoima ei suoranaisesti aiheuta ilmakehään tai vesistöihin päästöjä. Vesistöihin kulkeutuu ns.
lämpösaastetta, joka aiheutuu voimalan suuresta jäähdyttämisen tarpeesta. Lämpösaaste on kuitenkin hyvin
paikallinen ilmiö, ja lisäksi Olkiluodossa sitä esiintyy jo aiempien reaktoreiden myötä. Kunnan imagoa se ei
siis haittaisi.
Oman voimalan rakentaminen on kunnalle suuri investointi. Silloin voimalan pitäisi olla tehokas, ja sen tulisi
tuottaa energiaa varmatoimisesti ja kauan. Tällainen vaihtoehto olisi vesivoimala. Sen rakentaminen
kustantaa paljon, mutta siitä saadaan energiaa todella hyvällä hyötysuhteella ja varmasti pitkin vuotta.
Isokoski joen läpi virtaavan joen varrella olisi otollinen paikka vesivoimalaitokselle. Sähköenergiasta
saaduilla tuotoilla voisi myöhemmin rakentaa kalaportaat, jotta joen lohikanta saataisiin säilymään.
Suojelualue sijaitsee maalla, joten siihen tuskin aiheutuu haittaa.. Joen alajuoksulla vedenpinta tulisi
laskemaan, mutta kunta voi tehdä tarpeellisia maisemointitöitä, jotta virkistysalueet saadaan säilymään.
Turvevoimala olisi kunnalle myös varteenotettava vaihtoehto, sillä kunnan alueella sijaitsee paljon soita.
Kuljetusmatkat olisivat lyhyet ja raaka-aine taattu moneksi vuosikymmeneksi. Mikäli olisi huono turvevuosi
(sateista), voitaisiin voimalaitoksessa polttaa myös hiiltä ja öljyä. Niitä voisi kuljettaa teollisuusalueella
sijaitsevan sataman kautta.
Turvevoimalassa voisi polttaa myös puuhaketta. Pelkän hakevoimalan rakentaminen olisi epäedullista, sillä
hakevoimalan puutarve kilpailisi teollisuuden kanssa. Sen sijaan biopolttolaitos olisi varteenotettava
vaihtoehto. Kunnan jätemäärillä metaania saataisiin muodostettua jo sen verran, että voimalan lämmöntuotto
riittäisi useimpien kotitalouksien tarpeeseen. Sen sijaan sähköntuotto jäisi teollisuuden tarpeisiin nähden
pieneksi.
Tuulivoimalat tulisivat kunnalle todella kalliiksi, sillä niitä pitäisi rakentaa paljon. Niille otollisimmat alueet
sijaitsisivat jokisuulla sekä meren rannikolla. Valitettavasti kunnalla on merenrantaa vähän, joten voimalat
tulisi keskittää jokisuulle. Niistä saatava valtiontuki on kohtalainen, joten sen turvin tuulivoimalat voisi saada
juuri ja juuri maksamaan itsensä takaisin. Tuotettavan sähkön hinta muodostuisi joka tapauksessa korkeaksi,
sen saatavuus olisi epävarmaa ja määrä riittäisi vain osalle kunnan kiinteistöistä.
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Teollisuuden edustaja(t)
Vinkki: Teollisuudelle on tärkeintä saada halpaa energiaa paljon. Ympäristö ei ole teollisuudelle ensisijainen
juttu, joten voimaloiden negatiivisia vaikutuksia vähätellään ja positiivisia korostetaan.
Teollisuuden sähköntarve on suuri, ja sähköä tulisi saada halvalla ja varmasti. Teollisuuden sähköntarpeen
tyydyttämiseen vaadittaisiin ainakin 15 tuulivoimalaa, ja tulevaisuudessa useita lisää. Tuulivoimalla tuotetun
energian hinta olisi kuitenkin teollisuudelle liian suuri, mikä aiheuttaisi todennäköisesti muutamien yritysten
poismuuton.
Isokosken vesivoimalaitos tyydyttäisi teollisuuden tarpeen. Sähköä saadaan paljon. Tosin lämpöä ei suoraan
saada, joten sen tuottamiseen kuluisi paljon sähköenergiaa. Tällöin voimalaitoksen kapasiteetti olisi
koetuksella. Vesivoimalla hyötysuhde on hyvä, joten hinta jäisi edulliseksi. Haitat ympäristöön voidaan
minimoida erilaisin menetelmin.
Turvevoimala olisi tehokas sähköntuottaja, joskin sen hyötysuhde on pieni. Raaka-aine (turve) on kuitenkin
halpaa ja siitä saadaan paljon energiaa, joten hinta olisi kohtuullinen. Soita kunnan alueella riittää, ja käytetyt
turvesuot voidaan maisemoida tai tehdä lintulammiksi. Turvevoimala tuottaa kaukolämpöä, joten siitä
hyötyisivät kotitaloudet paljon (lämmityskustannusten lasku). Näin ollen voimala tyydyttäisi kunnan tarpeita
hyvin. Voimalan tuotanto on myös varmaa, sillä tarvittaessa siinä voidaan polttaa myös puuhaketta (hyvä
saatavuus alueella), öljyä tai kivihiiltä (joka on tosin kallista kuljetusten vuoksi). Uusilla tekniikoilla päästöt
ovat pienet ja raaka-aineita (öljyä) tulee jo nyt satamaan (pieniä määriä..).
Biopolttolaitos olisi teollisuuden tarpeisiin liian pieni, ja teollisuuden väkeä ihmetyttää lisäksi sen
tarvitseman raaka-aineen määrä: kunnan alueelta ei riittävästi kerry, pitäisi kuskata kaikki
harvennushakkuiden risukot ja muiden kuntien biohajoavat jätteet voimalaitokseen. Tulisi kuntalaisille
kalliiksi.
Ydinvoima on tehokas ja hyvä tapa tuottaa sähköä. Uuden voimalan rakentaminen on kuitenkin venynyt liian
pitkään, joten on epävarmaa, ehtisikö sähkönsaanti tyydyttämään teollisuuden tarpeita ajoissa. Voimala
pitäisi saada pian, sillä teollisuuden sähköntarve kasvaa nopeasti. Jos halpaa sähköä ei ole, kuntalaisilta
vähenee työpaikat teollisuuden muuttaessa pois.
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Ympäristöasiantuntija(t) (Ely-virkamies)
Vinkki: Ympäristöasiantuntijan tehtävänä on kertoa vain faktoja eri energiantuotantomuotojen vaikutuksista
ympäristöön, ei varsinaisesti ottaa kantaa päätöksentekoon.
Vesivoimalan rakentaminen Isokoskeen olisi suuri muutos koko joen vesiekosysteemille. Joki on tällä
hetkellä valjastamaton, ja siinä on oma lohikantansa. Lohet lisääntyvät joen yläjuoksun koskipaikoilla sekä
jokeen laskevissa puroissa. Voimala estäisi lohien nousun. Ratkaisu olisi kalaportaat, mutta ne alkaisivat
toimia vasta usean vuoden kuluttua veden laadun normalisoituessa.
Vesivoimalan rakentaminen vaatisi jokiuoman mittavia muutostöitä. Isokosken yläpuolelle pitäisi rakentaa
patoallas, joka vaatisi jokiuoman leventämistä ja pengertämistä pitkältä matkalta yläjuoksulle päin. Uoman
leveneminen yläjuoksulla vaatisi ainakin muutaman asuintalon purkamisen, ja muutamia hehtaareita
rantapeltoja jäisi patoaltaan alle. Metsä- ja peltomaan jääminen patoaltaan alle sekä joen ruoppaaminen
tarkoittaisi humusten (ravinteiden) huuhtoutumista veteen, joka väliaikaisesti rehevöittäisi joen suistoaluetta.
Myös virtaamassa voi tapahtua muutoksia, jotka saattavat näkyä joen suistoalueen rannoilla vedenkorkeuden
muutoksina. Voimalaitosta varten täytyisi kaivaa uusi uoma niemen halki, sillä vanha uoma jäisi
ohijuoksutusuomaksi. Uuden uoman (voimalaitoskanavan) rakentaminen tarkoittaisi niemellä olevan
suojelualueen tuhoamista. Suojelualueella esiintyy useita harvinaisia kasvilajeja alueen kalkkipitoisen
kallioperän johdosta. Uoman kallioperästä liukenisi myös pieniä määriä elohopeaa, joka todennäköisesti
kertyisi joen suistoalueen kaloihin.
Suunniteltu turvevoimala käyttää valtavia määriä turvetta, enimmillään jopa yli puoli miljoonaa kuutiometriä
vuodessa (n. 10 rekka-autollista päivässä). Tällä turvemäärällä voimala tuottaisi kylläkin energiaa reilusti
kunnan tarpeen verran. Turpeen polttaminen vapauttaa ilmakehään rikkidioksidia, hiilidioksidia ja
vesihöyryä sekä vähäisiä määriä muita kaasuja (esim. typen oksideja). Turvetuotanto eli soiden
kuivattaminen ja turpeen nostaminen niistä tuhoaa suoekosysteemin. Yhden voimalan tarve ei ole kuitenkaan
hehtaareissa kovin paljoa, joten muutaman suuremman suon (n. 20% kunnan alueen suopinta-alasta)
valjastaminen turvetuotantoon riittäisi voimalan tarpeiksi pitkäksi aikaa. Turpeen kuljettamisesta
voimalaitokselle aiheutuu ympäristöhaittoja. Turvevoimalassa poltettavat muut polttoaineet aiheuttavat myös
päästöjä. Öljy ja kivihiili aiheuttavat rikkidioksidipäästöjä sekä runsaasti hiilidioksidipäästöjä.
Biopolttolaitos on päästöiltään ympäristöystävällinen, ja päästöt rajoittuvat lähinnä hiilidioksidiin ja
vesihöyryyn. Myös polttoaineen hankinta voidaan suorittaa ekologisella tavalla hyödyntämällä
kotitalouksien biojätteitä, vesakoiden ja metsien raivauksessa syntynyttä jätettä sekä kaatopaikalta saatavia
metaanipäästöjä. Myös maatalouden metaanipäästöjä (esim. karjataloudessa muodostuvat) voidaan
hyödyntää voimalaitoksessa. Voimalaitoksen teho tosin jäisi turvevoimalaa pienemmäksi, eikä välttämättä
yksin riittäisi kunnan tarpeisiin.
Tuulivoimalat ovat ympäristöystävällisin energiantuotantomuoto, joskin hyötysuhde on pieni ja tuotanto
riippuu tuulista. Ne vaativat kuitenkin tuulisen paikan, joten kunnan alueella se tarkoittaisi voimaloiden
rakentamista jokisuulle. Siellä sijaitsee kunnan virkistäytymisalue sekä suojelualue. Suojelualueelle
aiheutuvat haitat rajoittuisivat muutamiin muuttolintulajeihin, joilla on lentotapansa ja kokonsa puolesta riski
törmätä voimalan roottorin lapoihin. Virkistäytymisalueelle aiheutuvat haitat olisivat käytännössä esteettisiä.
Melu on niin pientä että se ei kylälle asti kuulu, toisin kuin muissa voimaloissa.
Ydinvoiman ongelmia ovat uraanin louhinta ja käytetyn polttoaineen loppusijoitus. Loppusijoitus on
kuitenkin nykyään todella turvallista, samoin säteilypäästöjä ympäristöön ei käytännössä ole.
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Ympäristöaktivisti(t)
Vinkki: Ympäristöaktivisti vastustaa uusiutumattomia energiantuotantomuotoja, sekä osittain myös
vesivoimaa. Pääasia on että saa äänen kuuluviin keskustelussa, faktat eivät ole ykkössijalla ja niitä voi
liioitella. Vähäpäästöiset ja mahdollisimman vähän ympäristöä muokkaavat voimalat ovat suosiossa.
Vesivoima pilaa maiseman ja joen. Kalojen lisääntyminen estyy ja suojelualue tuhoutuu, kun uusi uoma
joudutaan rakentamaan niemen halki. Jokisuisto on menetetty iäksi joen virtaaman muuttuessa. Vesivoiman
rakentamista tulisi välttää viimeiseen asti. Vaikka se ei aiheuta päästöjä ilmakehään, se on kaikkea muuta
kuin vihreää energiaa. Kalaportailla väitetään saavan lohi takaisin jokeen, mutta missään se ei ole vielä
kunnolla onnistunut.
Turpeen polttaminen on epäekologista, sillä siinä tuhotaan kallisarvoisia suoekosysteemejä. Kylän läheisillä
soilla elää valtava määrä harvinaisia eläin- ja kasvilajeja. Suomen luonnontilaiset suot ovat vähissä, joten
lisäojittaminen ei ole kestävän kehityksen ja vihreiden periaatteiden mukaista. Suon uusiutuminen kestää
tuhansia vuosia. Suot jäävät tuotannon jälkeen joutomaiksi, joilla ei tee vuosikymmeniin mitään. Suon
ojittaminen (kuivattaminen) aiheuttaa suuria kiintoaineksen päästöjä läheisiin vesiin, mikä rehevöittää
vesistöjä ja osaltaan häiritsee kalojen lisääntymistä. Myös joen virkistyskäyttö heikkenee, sillä vesi muuttuu
ruskeaksi kiintoaineksen myötä. Lisäksi turpeen polttaminen aiheuttaa ilmakehään myrkyllisiä päästöjä.
Turvevoimalan rakentaminen veisi kunnalta kestävän kehityksen leiman.
Biopolttoainevoimala on hyvä ratkaisu. Siinä energiaa tuotetaan ekologisesti ja päästöt ovat pienet. Metsien
hakkuut polttoainetta varten olisivat kuitenkin kyseenalaisia niiden ekologisen tärkeyden vuoksi.
Ydinvoimala on hullujen hommaa. Se on todella suuri turvallisuusriski radioaktiivisine aineineen.
Radioaktiivista säteilyä voi joutua vesiin ja ilmaan. Uraanin louhinta on yksi suurimpia ympäristöriskejä
kaivosseuduilla, sillä niistä leviää laajalle alueelle radioaktiivista hiukkaspölyä. Uraanin kuljetus on
riskialtista, ja loppusijoitus varsinkin. Käytetty polttoaine pitäisi säilöä 100 000 vuodeksi, ennen kuin se olisi
vaaratonta. Ydinenergia on kaukana vihreästä energiasta, kunnan aikeet lähteä ydinenergiaan mukaan ovat
kestämättömällä pohjalla.
Tuulivoima on ekologinen energiantuotantomuoto. Siihen investoimalla kunta saisi vihreän kunnan maineen
nopeasti. Tuulivoimaloiden sijoituspaikat pitäisi valita siten, että ne eivät häiritse lintujen muuttoa.
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Kuntalainen (asukasyhdistyksen puheenjohtaja (+sihteeri))
Vinkki: Asukkaiden edustajan tarkoituksena on kaivaa faktat esille; miten kukin energiantuotantomuoto
vaikuttaa kuntalaisten arkeen. Mitkä ovat konkreettiset hyödyt ja haitat. Kuntalaiset ovat eniten sen kannalla,
että kunta seuraisi vihreitä jalanjälkiä. Tällöin ratkaisu voisi olla biovoimalan ja tuulivoimaloiden
yhdistelmä.
Vesivoimalan vaikutuksista pitäisi saada luotettava tieto. Kuinka laajasti se vaikuttaa Isokosken yläpuolisiin
asuinalueisiin ja millaisen riskin se aiheuttaa alapuolisille alueille, jos esim. pato halkeaa. Kärsiikö joen
virkistyskäyttö. Kyläläisille suistoalue on todella tärkeä niin maisemallisesti kuin monien sen
mahdollistavien aktiviteettien (mm. kalastus) myötä. Mikäli kalastus kärsii, kyläläiset ovat vahvalla
rintamalla voimalaitosta vastaan. Onko hieman halvempi sähkönhinta sen arvoinen, että kunnalle todella
tärkeä lohijoki menetetään.
Turvevoimala kuulostaa kuntalaisten korvaan hyvältä, sillä siitä saataisiin myös kaukolämpöä. Se laskisi
lämmityskuluja paljon, ja sitä kautta varmastikin kunnan sähkönkulutusta. Mutta voimalan suuri koko
ihmetyttää kyläläisiä. Tuhoaako voimalan vaatima turpeentuotanto kunnan suoalueet. Suot ovat kyläläisille
tärkeä retkeilykohde etenkin kesällä (hillat) ja syksyllä (karpalot ja riistan metsästys). Onko ojituksella muita
ympäristöhaittoja kuin soiden tuhoaminen.
Biopolttolaitos on kuntalaisille ok, siitä saadaan sekä sähköä että kaukolämpöä. Mutta mistä raaka-aineet
saadaan ja nouseeko energian hinta raaka-ainehankintojen myötä korkeaksi. Onko biovoimala tarpeeksi
tehokas kunnan tarpeisiin, vai vaatisiko se jotain muuta tueksi.
Tuulivoimalat kelpaavat kuntalaisille, kunhan ne eivät pilaa maisemia eivätkä aiheuta meluhaittaa.
Virkistysalueen tuntumaan niitä ei haluta. Lisäksi tuulivoimaloiden epävarmuus sähköntuotannossa
epäilyttää kuntalaisia. Nouseeko sähkönhinta silloin korkeammaksi kuin esim. tällä hetkellä.
Ydinvoimahankkeeseen kuntalaiset eivät halua omia veromarkkojaan investoida, sillä ydinvoima on
epäilyttävä energiantuotantomuoto. Sen riskeistä on montaa eri tietoa, eikä mikään tietolähde tunnu
luotettavalta.
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Energiayhtiön toimitusjohtaja (+varajohtaja)
Vinkki: Energiayhtiölle tärkeintä on mahdollisimman suuren voiton tekeminen. Tätä ei ääneen
paljasteta, mutta tuotantovalinnat muovautuvat sen mukaan. Ykkössijalla on vesivoimalaitoksen
rakentaminen Isokoskeen, toisella sijalla turvevoimala. Sen jälkeen vaihtoehtona on käytännössä
ydinvoimaan investoiminen. Voimaloiden negatiivisia vaikutuksia ei ole syytä korostaa..
Vesivoimalaitos tyydyttäisi kuntalaisten sähköntarpeen, ja siitä saatava sähköenergia olisi halvinta
kaikista vaihtoehdoista. Vesivoimalan rakentaminen aiheuttaisi tilapäisiä muutoksia joen
virtaamaan. Energiayhtiö kuitenkin pyrkisi pitämään virtaaman mahdollisimman tasaisena ja lähellä
nykyisiä arvoja, jolloin vaikutukset alapuolisiin vesistöihin olisivat pienet. Uusi uoma vaadittaisiin,
mutta se voidaan rakentaa niemen halki mahdollisimman vähän ympäristöä turmelematta. Lisäksi
kanava voidaan maisemoida, jolloin se ajan myötä alkaa näyttää luonnolliselta. Kalaportaat voidaan
rakentaa vanhaa uomaa hyväksi käyttäen, ja niiden rakentamiseen energiayhtiö on valmis
investoimaan (saadakseen kyläläisten tuen, oikeasti riittäviä rahoja ei tule löytymään vuosikausiin).
Turvevoimala käy harvoin täydellä teholla, joten sen turpeen kulutus jää pieneksi. Silti se kykenee
kattamaan kaukolämmön ja sähköntuotannon avulla kunnan energiatarpeet hyvin. Voimalasta
rakennettaisiin suuri, jotta sen energiantuotanto vastaisi myös kulutushuippujen kysyntää (talven
pakkasjaksot). Turpeen saatavuus lähialueella on hyvä, joten öljyä ja kivihiiltä tuskin joudutaan
polttamaan (paitsi jos saadaan ostettua halvalla). Kunnan alueella on paljon soita, joista osa on jo
valmiiksi ojitettu metsätalouden käyttöön. Luonnontilaisia soita ei siis ole muutenkaan kovin paljoa,
joten muutaman suon valjastaminen turvetuotantoon ei toisi suurta muutosta alueen
suoympäristöön. Suot olisivat käyttökelpoisia polttoainelähteitä vasta reilu puolenkymmentä vuotta
ojittamisen jälkeen, joten voimalan valmistuttua turvetta pitäisi tuoda muutaman vuonna pieniä
määriä muualta.
Biovoimalan rakentaminen tulee kalliiksi, samoin sen käyttökustannukset voivat olla korkeat mikäli
polttoaineen saatavuus ei alueella nykyisestä parane. Ilman valtion tukia tuotettu sähkö tulisi
kalliiksi, tai sitten sähkön hintaa kompensoitaisiin kaukolämpömaksuilla. Mikäli valtiolta saadaan
tuki, sähkön hinta muodostuisi kutakuinkin nykyiselle tasolle. Säästöä kuntalaisten lompakkoon
tulisi kaukolämmön kautta. (Energiayhtiölle tämä tarkoittaisi pieniä tuloja, sillä sähkön tuotanto
maksaa paljon mutta hinta olisi pidettävä alhaisena kilpailukyvyn säilyttämiseksi.)
Tuulivoimalat ovat tehottomia ja niiden sähköntuotanto on epävarmaa, ”säiden armoilla” kuten
sanotaan. Niitä tulisi rakentaa paljon, jotta niistä olisi sanottavaa hyötyä sähköntuotannolle (eli että
energiayhtiö saisi niistä tuloja..). Niihin saa valtion tukea, mutta jotta se olisi kannattavaa, tulisi
voimaloita jälleen rakentaa useita ja isoja. Se olisi pois varmemmista voimalaitosinvestoinneista, ja
tarkoittaisi kuntalaisille kapeampaa lompakkoa suuremman sähkölaskun myötä.
Ydinvoimaan investoiminen olisi pitkällä aikavälillä hyödyllistä. Se ei kuitenkaan vastaa nopeaan
kysynnän kasvuun, sillä uuden ydinvoimalan rakentaminen on viivästynyt jo vuosilla.
Energiayhtiön
näkökulmasta
ydinvoimaan
investoiminen
on
pois
omavaraisesta
energiantuotannosta, ja aiheuttaisi sen että kyläläiset joutuisivat vielä vuosia ostamaan sähköä
kalliilla hinnalla muilta ”ulkopaikkakuntalaisilta” yrityksiltä. (Käytännössä siis ydinvoimalalta
ostettu sähkö ei toisi tuloja energiayhtiölle, vaan rahat menisivät ”sivusuun”.)
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Sähköntuotantomuodot
Uusiutumattomat
Hyödyt
(+)

Haitat
(-)

Öljy
- Polttoaineen ja
teknologian
saatavuus
- Lämpöarvo

Kivihiili
- Polttoaineen ja
teknologian
saatavuus hyvä
- Polttoaine
kohtuuhintaista
- Polttoaineen
varastoitavuus
- Tuhka voidaan
hyötykäyttää

-Hiukkaspäästöt
- CO2, SO2, NO2
- Raskasmetallit
- Polttoaineen
huventuminen
- Polttoaineen suuri
kysyntä muuhun
käyttöön
- Kuljetukset
- Polttoaine
tuontitavaraa
- Öljyn suuri
hinnanvaihtelu

-Hiukkaspäästöt
- CO2, SO2, NO2
- Heikko
hyötysuhde
- Kaivokset
- Kuljetukset
- Polttoaineen
laatu vaihtelee
- Polttoaine
tuontitavaraa

Maakaasu
- Polttoaineen ja
teknologian
saatavuus
- Lämpöarvo
- Polttoaine
tasalaatuista
- Korkea
hyötysuhde
- Palaminen
puhdasta
- CO2, NO2
- Kuljetus vaatii
putki-verkoston
(laivakuljetus
vaikeaa)
- Varastointi
vaikeaa
- Polttoaine
tuontitavaraa

Turve
- Polttoaineen ja
teknologian
saatavuus
- Kotimaisuus
- Työllistävä
vaikutus suuri

Ydinenergia
- Tehokas
- Ei kasvihuonepäästöjä
(voimalaitoksella)

- Hiukkaspäästöt
- CO2,SO2,NO2
-Raskasmetallit
- Polttoaineen
rajallisuus
- Soiden
tuhoutuminen
- Vesistöjen
rehevöityminen
- Maisemamuutokset
- Pölyhaitat

- Kaivokset
- Rikastus
- Kuljetukset
- Reaktorionnettomuudet
- Loppusijoitus
- Säteilyvuodot
- Voimala vaatii
paljon tilaa
- Polttoaine
tuontitavaraa

Uusiutuvat
Hyödyt
(+)

Haitat
(-)

Vesi
- Hyötysuhde
- Pienet käyttökustannukset
- Ei aiheuta
päästöjä ilmaan
- Kotimaisuus

Biomassa
- Polttoaineen
saatavuus
- Puujakeiden
saatavuus metsäteollisuudesta
- Kotimaisuus
- Työllistävyys

Tuuli
- Pienet käyttökustannukset
- Pieni tilantarve
- Ei aiheuta
päästöjä
- Kotimaisuus

Aurinko
- Pienet
käyttökustannukset
- Ei aiheuta
päästöjä
- Käytännössä
ikuista

Maalämpö
- Jatkuva saanti
- Ei aiheuta
päästöjä
- Käytännössä
ikuista (varannot
eivät hupene)

- Vesiekosysteemien häiriintyminen
- Veden virtaa-man
muutokset
- Elohopea-päästöt
vesistöön

- Hiukkaspäästöt
- CO2 (neutraa-lia
silloin, kun
metsää käyte-tään
kestävästi)
- Maisemahaitta
- Vaarantaa
biodiversiteettia

- Rakennuskustannukset
(suhteessa sähkön tuottoon)
- Maisemahaitat (pienet)

- Vuodenaika,
pilvisyys ja
sijainti vaikuttaa paljon
- Teknologia
kallista

- Teknologia
kallista
- Laitteet vaati-vat
ulkopuolista
energiaa

