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Valtuustoaloite aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin
kiinteistöissä

251/14.04.00/2020

Kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § 64

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että Keskustan valtuustoryhmä
on jättänyt  val tuus to aloit teen aurinkoenergian tuottamisesta ja
hyödyntämisestä kaupungin kiin teis töis sä.

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 "Hallitusohjelman mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali
vuoteen 2035 men nes sä, sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla
Suomessa lähes pääs tö tön tä 2030-luvun loppuun mennessä ja
asumisen ja ra ken ta mi sen hii li ja lan jäl keä tulee pienentää.

 Aurinkoenergia on tulevaisuuden energiamuoto, mutta sen
tuottaminen on Suo mes sa vielä vähäistä. Kuitenkin
aurinkoenergian tuotantopotentiaali Suo mes sa on lähes
Keski-Euroopan luokkaa johtuen valoisista kesistä. Au rin ko ener-
gian hyödyntämisen tekniikat ovat kehittyneet viime vuosina ja
niil lä voidaan järjestelmän laajuudesta ja kapasiteetista riippuen
tuottaa mer kit tä vä kin osa rakennusten tarvitsemasta energiasta.
Ylijäämäsähkö on mahdollista myydä verkkoon.

 Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja hiilineutraalisuustavoitteen
saa vut ta mi nen on yksilöiden, yritysten, kuntien ja valtioiden -
meidän jokaisen - teh tä vä. Tähän haasteeseen vastaamiseksi
Oriveden Keskustan val tuus to ryh mä esittää, että Oriveden
kaupungin omistamien aurinkoenergian tuot ta mi seen soveltuvien
kiinteistöjen, erityisesti koulujen, katoille tai tonteille ra ken ne taan
aurinkovoimaloita. Aloitteen tarkoitus on lisätä uusiutuvan ener-
gian käyttöastetta kaupungin julkisissa rakennuksissa ja osoittaa,
että Ori ve den kaupunki on valmis osallistumaan ilmastotalkoisiin
ja tekemään vas tuul li sia valintoja myös energian hankinnoissa.
Ympäristöhyötyjen, ima go hyö ty jen ja pienempien energialaskujen
lisäksi aurinkovoimaloita voi daan hyödyntää kouluissa uusiutuvan
energiantuotannon opetuksen tu ke na tekemällä lapsille, nuorille
ja kaikille kaupunkilaisille aurinkoenergia ja au rin ko pa nee lit
tutuksi ja samalla osaksi energiaesimerkillisen kaupungin ja
oman elämän käytäntöjä.

 Koska aurinkoenergian hyödyt ovat suurimmillaan kesällä, jolloin
läm mi tys tä ei tarvita, kaupungin omissa kohteissa erityisesti
jäähdytyksen ja il mas toin nin hyödyt olisivat ilmeiset.
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 Tulisi tutkia myös mahdollisuutta lisätä uusien soveltuvien
asuntoalueiden kaa va mää räyk siin kannuste aurinkoenergian
hyötykäytöstä uu dis ra ken ta mi sen yhteydessä.

 Otetaan yhdessä askel kohti hiilineutraalia Pirkanmaata 2030.

 Orivedellä 26.10.2020

 Keskustan valtuustoryhmä

Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja Matti Koppanen
Marjo Mäkinen-Aakula Timo Raita-aho
Heikki Salomaa Minna Löytty-Rissanen, 1. varavaltuutettu"

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lä he te tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 266

Kaupunginjohtajan ehdotus:  Kaupunginhallitus toimittaa val-
tuus to aloit teen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että
valmistelu toi mi te taan kaupunginhallitukselle 31.3.2021
mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Tekninen lautakunta 25.03.2021 § 29

 Aurinkoenergiasovellutukset jaetaan yleensä lämpöä ja sähköä
tuottaviksi. Au rin ko ener gian käyttöä rajoittavat lähinnä säteilyn
vuodenaikavaihtelut. Ete lä-Suo mes sa auringon vuosittaiset
säteilymäärät ovat samaa suu ruus luok kaa kuin
Keski-Euroopassa. Auringon säteilyn vuodenaikavaihtelut ovat
kuitenkin Suomessa suuremmat. Etelä-Suomen säteilyenergiasta
90 pro sent tia saadaan maalis-syyskuun välisenä aikana.
Vuodenaikavaihtelut kas va vat vielä pohjoiseen päin mentäessä.

 Aurinkosähkö ja aurinkolämpö ovat taloudellisesti kannattavia
investointeja sil lä ehdolla, että aurinkoenergia tuotetaan
Suomessa omaan käyttöön, sil lä korvataan kalliimpaa
ostoenergiaa sekä investointien kannattavuuden las ken ta-ai ka na
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käytetään paneelien tai keräinten takuuajan pituista ai ka jak soa
(yleensä 25 vuotta).

 Aurinkoenergiateknologia on kehittynyt ja halventunut edelleen.
Kohteissa, jois sa tuotettu aurinkoenergia voidaan hyödyntää
kokonaan, olisi ko kei lu mie les sä kannattavaa toteuttaa
aurinkoenergiaratkaisu.

 Teknologia ei kuitenkaan vielä vuosiin ole kehittynyt siihen
vaiheeseen, et tä aurinkoenergia korvaisi kaiken nykyään käytetyn
muun ostoenergian.

 Oriveden kaupunki on liittynyt kuntien
energiatehokkuussopimukseen KETS:iin. Jotta tämän
sopimuksen mukaisiin tavoitteisiin päästään, tulisi kau pun gin
ottaa käyttöönsä aurinkoenergiaa lähivuosina.

 Kaupungin kannattaisi kokeilumielessä hankkia
aurinkoenergiaratkaisu yh teen tai kahteen kohteeseensa, jotta
saataisiin kokemusta näistä jär jes tel mis tä.

 Aurinkoenergian käytölle sopivin paikka on Tähtiniemen jä te ve-
den puh dis ta mo, jossa on kattopinta-alaa runsaasti
aurinkopaneeleille ja jä te ve den puh dis ta mon sähkönkulutus on
niin suurta, jotta kaikki kattopinnoilta pa nee leil la kerätty
aurinkoenergia pystyttäisiin käyttämään siellä.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kau-
pun gin hal li tuk sel le ja valtuustolle valtuustoaloitteen johdosta, että
kaupungin vuoden 2022 talousarviossa osoitetaan määräraha
aurinkoenergiajärjestelmän ra ken ta mi sek si Tähtiniemen
jätevedenpuhdistamolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 95

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että se

1. antaa aloitteeseen teknisen lautakunnan mukaisen selvityksen ja

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana
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paikalla asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 21

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana
paikalla asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 29.4.2021


