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Johdanto 
Ilmajoki on noin 12 000 asukkaan kunta Etelä-

Pohjanmaalla. Maatalous on suuressa roolissa 
kunnassa. Ilmajoen maapinta-alasta noin 31 % oli 
viljelykäytössä vuonna 2015, kun vastaava luku 
koko Suomelle oli 7,5 % [1,2]. Vuonna 2015 
kunnassa tuotettiin kolmanneksi eniten sianlihaa 
koko Suomessa ja naudanlihan tuotannossa kunta 
sijoittui sijalle 31 [3]. Toinen merkittävä toimija 
kunnassa on Altian Koskenkorvan tehdas, joka 
käyttää tuotannossaan jopa 10 % kaikesta 
Suomessa tuotetusta ohrasta [4].     

Maatalouden lisäksi Ilmajoen kunnan alueella 
on viime vuosina sijoitettu energiantuotantoon. 
Vuonna 2009 Kiikerinkylään nousi Ilmajoen 
ensimmäinen 130 kW tuulivoimala. Vuonna 2013 
tämä voimala korvattiin 200 kW voimalalla. 
Seuraavana vuonna rakentui Mansikkavuoreen 
kaksi tuulivoimalaa. Ja vuoden 2016 aikana 
valmistui Santavuoreen 17 tuulivoimalan 
tuulivoimapuisto. 2014 Altian Koskenkorvan 
tehtaalla otettiin käyttöön peltobiomassaa 
hyödyntävä hyöryvoimalaitos.  Tehtyjen 
investointien johdosta Ilmajoen kunnan alueella 
mm. vuosittainen sähköntuotanto on suurempi 
kuin sähkönkulutus.  

Tässä raportissa tarkastellaan Ilmajoen 
energiankulutusta ja -tuotantoa vuoden 2014 
tilastojen valossa. Tuulivoiman osalta tarkastelu 
tehdään peilaten arvioitua keskimmääräistä 
vuosituotantoa menneiden vuosien kulutuksiin, 
sillä Santavuoren tuulivoimapuisto ei ole ollut 
käytössä vielä täyttä vuotta.  
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Kuva 1. Ilmajoen energian kokonaiskulutus lähteittäin ja energian loppukäyttö sektoreittain vuonna 2014. [5-19] 

 

Energiankulutus 
Ilmajoen energiankulutus vuonna 2014 oli 705 

GWh [5-19]. Tämä vastaa noin 0,2 % Suomen 
kokonaiskulutuksesta kyseisenä vuonna [24].  
Kuva 1 esittää Ilmajoen energiankulutuksen 
vuonna 2014 energialähteittäin ja loppukäyttäjien 
mukaan. Energialähteistä Ilmajoella on kulutettu 
eniten öljyä, sähköä ja turvetta. 

Öljyn osuutta (33 %) kasvattavat erityisesti 
liikenteen suhteellisen suuri osuus kunnan 
alueella tapahtuvasta energian loppukulutuksesta. 
Liikenne vastaa yli 60 % kulutetusta öljystä. 
Toiseksi eniten öljyä kuluu tilastojen mukaan 
rakennusten lämmitykseen. Tähän kuluu 24 % 
käytetystä öljystä. Rakennusten öljyn kulutus voi 
kuitenkin olla todellisuudessa hieman pienempi, 
johtuen käytettyjen tilastojen sisältämästä 
virheestä.  Rakennusten lämmityksen 
tilastollisessa arvioinnissa on käytetty 
rakennusten lämmitystavan lähteenä 
rakennuskantaa, johon jää rakennusluvan 
aikainen lämmitysmuoto ellei kiinteistön omistaja 
erikseen päivitä tietoa lämmitysjärjestelmän 
vaihdon yhteydessä. Täten alun perin 
öljylämmitteiset rakennukset, jotka on liitetty 
kaukoläpöverkkoon tai jotka on vaihdettu 
johonkin toiseen lämmitysmuottoon, mutta joista 
ei ole ilmoitettu rakennusvalvontaviranomaisille, 
jäävät tilastoihin öljylämmitteisinä.  Virhe ei ole 
kovin merkittävä, sillä vaikka kaikki kunnassa 
sijaitsevat rakennukset vaihtaisivat 
öljylämmityksestä muuhun lämmitysmuotoon, 

olisi öljy silti suurin 2014 vuonna kulutettu 
energialähde. [5-19] 

Turvetta (21 %) ja sähköä (21%) kulutettiin 
Ilmajoen kunnan alueella lähes yhtäpaljon vuonna 
2014. Turvetta käytettiin erityisesti teollisuuden 
energiantuonnossa (81 % turpeesta) ja 
kaukolämmöntuotannossa (9 %) [5-19]. Turpeen 
käyttö on kuitenkin jo vähentynyt 
tarkasteluvuodesta, sillä Altian Koskenkorvan 

tehtaalla peltobiomassan osuutta 
energiantuotannossa kasvatettiin yli puolella, 
jolloin turpeen määrä pieneni vastaavan määrän 
[19].  

 Sähkönkulutus on pysynyt tasaisena vuodesta 
2010 (katso kuva 6). Vuonna 2014 sähköä kului 
Ilmajoen kunnan alueella 149 GWh. Sähkön kolme 
suurinta loppukäyttäjää ovat teollisuus (38 % 
sähköstä), rakennusten lämmitys (24 % sähköstä) 
ja maatilat (17 % sähköstä). [5-19] 

Puuta energianlähteenä käytetään lähinnä 
rakennusten lämmitykseen (48 % käytetystä 
puusta), maataloudessa (47 % käytetystä puusta) 
ja kaukolämmössä (5 % käytetystä puusta).  

Muut biomassat ovat maatiloilla käytetyt 
biomassat ja Altian Koskenkorvan tehtaan 
hyöryvoimalaitoksen käyttämä lähinnä 
ohrankuoresta koostuva omapolttoaine [19]. 
Muita energialähteitä ovat mm. maalämmöllä 
talteenotettu energia, kaukolämmön 
kierrätyspolttoaineet, sekä maatiloilla käytettävät 
muut polttoaineet.  
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Energian 
loppukäyttäjät 

Ilmajoen kunnan energian loppukäyttäjien 
jakaumasta kuvassa 1 nähdään, ettei Ilmajoella 
sijaitse kovin energiaintensiivistä teollisuutta. 
Loppukäyttäjistä liikenne (21 %), teollisuus (27 
%), rakennusten lämmitys (27 %) ja maatalous 
(17 %) ovat kulutuksiltaan hyvin lähellä toisiaan.  
Maatalouden todellinen energiankulutus voi olla, 
jopa hieman suurempi kuin tässä on arvioitu. 
Laskennassa käytetyt maatalouden 
energiankulutustiedot olivat valtakunnallisia 
kulutustietoja vuodelta 2010 ja vuoden 2014 
Ilmajoen maatalouden kulutusta arvioitiin 
tuotantolukujen, kevään eläinmäärien ja 
viljelyalojen avulla. Kuva 2 esittää laskelmien 
pohjalta saatua Ilmajoen maatalouden 
energiankulutusta maataloustuontannoittain.  [5-
19] 

 

Ilmajoen maatilojen laskennallinen 
energiankulutus vuonna 2014 on 113 GWh. 
Kuvassa 2 korostuu erityisesti sikatalouden, 
lypsytalouden ja siipikarjatalouden osuus 
maatilojen energiakulutuksessa Ilmajoen 
kunnassa. Maatilat käyttävät 17 % Ilmajoella 
kulutetusta energiasta. Kunnan 

energiaomavaraisuuden näkökulmasta maatilat 
ovat hyvin potentiaalisia oman energian tuottajia.   

Rakennusten lämmittäminen sisältää kaikki 
lämmitetyt rakennukset myös maatalouden ja 
teollisuuden. Asuinrakennusten osalta 
rakennustenlämmitysluvut sisältävät saunat, 
käyttöveden lämmityksen ja 
lämmitysjärjestelmään kuuluvat laitteet sekä 
lämpöpumppujen kuluttaman sähkön ja 
ympäristöstä saatavan lämmön.  

 

 

 
Rakennusten lämmittäminen (27 %) kuluttaa 

Ilmajoella yhtä paljon energiaa kuin teollisuus.  
Rakennusten suurin yksittäinen ryhmä ovat 
asuinrakennukset [5-19]. Kuvassa 3 on esitetty 
asumisen energiakäyttöprofiili valtakunnallisella 
tasolla vuonna 2014. Kuvasta näkee, että tilojen 
lämmitys vie eniten asunnoissa käytetystä 
energiasta. Seuraavaksi eniten vie käyttöveden 
lämmitys ja komanneksi eniten saunojen 
lämmitys.  

Kunnan energiaomavaraisuuden näkökulmasta 
on hankala arvioida, miten omavaraisia erityisesti 
asuinrakennukset ovat. Kaukolämmön asiakkaat 
ovat mukana laskelmissa, mutta esimerkiksi 
takkojen käyttö tai aurinkolämpö/-
sähköjärjestelmät eivät usein ole tiedossa. 
Kuitenkin näiden pientenkin järjestelmien 
merkitys kasvaa energiaomavaraisuus 
kysymyksessä, kun niitä on tarpeeksi paljon. [5-
19] 

Liikenteen energiankulutus Ilmajoen kunnan 
alueella on saatu VTT:n toteuttamasta Lipasto -
laskelmasta. Siinä jaetaan tiet kunnan omistamiin 
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2014 oli 113 GWh. [10-18] 
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ja liikenneviraston hallinoimiin teihin. 
Energiankulutus on laskettu kilometrimääräisten 
suoritteiden avulla. Kuva 4 esittää liikenteen 
energiankulutusta liikennevälineittäin Ilmajoen 
kunnan alueella vuonna 2014. Liikenteen määrää 
kasvattaa erityisesti ohikulkuliikenne valtatiellä 3 
ja kantatiellä 67. Kuntatasolla liikenteen 
energiankulutukseen on hankala vaikuttaa. 
Autokanta ja siten myös autojen käyttämä 
polttoaine on valtakunnallisten ja kansainvälisten 
tahojen käsissä. 

 

Teollisuuden sektori poikkeaa muista energian 
loppukäyttäjistä siten, että suurin osa 
tarvittavasta energiasta kuluu tehtaan 
prosesseihin ja että energiaa kuluu suuria määriä 
yhdellä kiinteistöllä. Suurina yksittäisinä 
energiankuluttajina teollisuuslaitokset ovat 
kiinnostavia myös energiantuotannon kannalta. 
Ilmajoen kunnan alueella tästä on esimerkkinä 
Altian Koskenkorvan tehdas ja tehtaan oma 
energiantuotanto.  

Ilmajoen energian loppukäyttäjistä muut -kohta 
sisältää palveluiden, rakentamisen ja asumisen 
muuhun kuin lämmitykseen kulutetun sähkön. 
Muiden osuus on 8 % energian loppukäytöstä. Ja 
koska kyseessä on nimenomaan sähkö, on 
Ilmajoki jo tältä osin energia-omavarainen 
alueellaan tuotetun tuulisähkön perusteella. 
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Kuva 4. Ilmajoen kunnan alueella liikenteen kuluttama 
energia vuonna 2014. Mopot ja moottoripyörät 
sisältyvät kokonaiskulutukseen, vaikka eivät ole näy 
erittelyssä.  
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Energiantuotanto 
Edellisissä osioissa kuvattiin Ilmajoen kunnan 

alueella tapahtuvaa energiankulutusta. Tässä 
osiossa verrataan tätä kulutusta kunnan alueella 
olevaan energiantuotantoon. Ensimmäisenä 
käsitellään sähkön osuutta. 

Sähkönkulutus vastaa noin viidennestä 
Ilmajoen alueella käytetystä energiasta. 

Sähkönkulutus on pysynyt suurin piirtein 
samoissa lukemissa vuodesta 2010 lähtien. 
Sähköntuotannnon puolella on kuitenkin 
tapahtunut mittavia muutoksia viime vuosina. 
Vuonna 2009 Kiikerinkylään nousi Ilmajoen 
ensimmäinen tuulivoimala, joka oli 
nimellisteholtaan 130 kW. Vuonna 2013 tämä 
tuulivoimala korvattiin isommalla 200 kW:n 
tuulivoimalla. Kiikerinkylän tuulivoimala on 
Hautala Powerin omistuksessa. Seuraavana 
vuonna rakentui Mansikkavuoreen kaksi 
tuulivoimalaa, jotka molemmat ovat teholtaan 1 
500 kW. Mansikkavuoren tuulivoimalat ovat 
Koskenkorvan Tuulivoima Oy:n omistuksessa. 
Näiden kolmen tuulivoimalan vuosituotanto 
vastasi noin 4 % Ilmajoen sähköenergian 
kulutuksesta. Vuoden 2016 aikana valmistui 
Santavuoreen 17 tuulivoimalan tuulivoimapuisto, 
jossa yhden tuulivoimalan nimellisteho on 3 300 
kW. Santavuoren tuulivoima puisto on EPV 

tuulivoima Oy:n omistuksessa. Viimeisimmän 
investoinnin jälkeen Ilmajoella vuosittain 
tuotettavan tuulisähkön laskelmallinen arvio on 
175 GWh.  Tämä on 26 GWh enemmän kuin 
sähkönkulutus kunnan alueella vuonna 2014. 
[5,20,21,22] 

Tuulisähkön tiedot perustuvat tuottajilta 
kysyttyihin arvioihin keskimääräisestä 
vuosituotannosta Santavuoren ja Kiikerinkylän 

tuulipuistojen kohdalta. Mansikkavuoren 
vuosituotanto on määritelty laskennallisesti 
käyttäen arvoa 1,5 MWh vuodessa/kW. 
Mansikkavuoren osuus kokonaistuotannosta on 
pieni, joten kertoimen käytöstä johtuva virhe on 
myös pieni.   

Kuva 6 esittää sähkön kulutuksen Ilmajoen 
kunnassa vuosina 2010 – 2015 verrattuna 
laskennalliseen vuosittaiseen tuulivoiman 
tuotantoon kunnan alueella. Vuositasolla Ilmajoen 
kunnan alue on energiaomavarainen sähkön 
suhteen.  

Vuonna 2014 Altian Koskenkorvan tehtaalla 
otettiin käyttöön peltobiomassaa hyödyntävä 
hyöryvoimalaitos (10 MW). Voimalaitos korvasi 
osittain lähinnä turpeella toimineen vanhemman 
höyryvoimalaitoksen. Uudessa polttolaitoksessa 
poltetaan tehtaan omassa tuotantoprosessissa 
syntyvää biomassaa, lähinnä ohran kuorta. Omaa 
polttoainetta on mahdollista käyttää, jopa 100 % 
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kunnan alueella. [5,20,21,22] 
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polttoaineseoksessa. Altialla on myös 20 MW CBF-
kattila hyöryntuotantoon. Altian tehtaan 
voimalaitosten tuottama höyry kattaa yli 60 % 
Ilmajoen teollisuuden energiankulutuksta, joten 
tehdas lisää merkittävästi Ilmajoen kunnan alueen 
energiaomavaraisuusastetta.  [19] 

Kolmas suurempi energiantuotantokapasiteetti 
Ilmajoella on kaukolämmön tuotantolaitos, jossa 
on kaksi arinakattilaa. Kattiloiden tehot ovat 5 
MW ja 6 MW. Näiden lisäksi on kaksi raskasta 
polttoöljyä polttavaa kattilaa vara- ja 
huippukattiloina. Näiden tehot ovat 2 MW ja 4 
MW. Kaukolämmön osuus rakennusten 
lämmityksestä Ilmajoella on noin 14 %.  
 

 

Edellä käsiteltyjen tuotantolaitosten tuottaman 
energian osuus Ilmajoen kunnan alueen 
vuosittaisesta energiankulutuksesta on lähes 50 
%.    

Analysoimalla turpeen ja puupolttoaineen 
tuotantoa Ilmajoen kunnan alueella voitaisiin 
energiaomavaraisuus arvioda vielä tarkemmin. 
Tähän selvitykseen Ilmajoen kunnan alueen 
polttoaineidentuotannon analysointi ei sisälly. 

Uusiutuvan energian osuus Ilmajoen 
energiakulutuksesta on 46 %, kun huomioidaan 
tuulisähkön vuosituotanto, sekä 2014 käytetyt 
biomassat ja puupolttoaineet. 
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Yhteenveto 
Ilmajoen kunnan alueella viime vuosina tehdyt 

energiainvestoinnit ovat kasvattaneet alueen 
energiatuotantoa, uusiutuvan energian osuutta ja 
energiaomavaraisuutta. Ennen Santavuoren, 
Mansikkavuoren ja Kiikerinkylän tuulivoima-
puistoja ei kunnassa ollut sähköntuotantoa. Nyt 
tuulivoimaloiden keskimääräinen vuosituotanto 
ylittää sähkönkulutuksen kunnan alueella, joten 
sähkön osalta Ilmajoen kunta on energia-
omavarainen.  Samalla tuulivoima on lisännyt 
uusiutuvan energian osuutta kunnan 
energiapaletissa. 

Altian uusi höyryvoimalaitos, jossa on 
mahdollista käyttää ohrankuorta polttoaineena, 
lisää sekä kunnan energiaomavaraisuutta, että 
uusiutuvan energian osuutta.  

Kaukolämmön ja Altian tehtaan toisen 
energiantuotantolaitoksen osuuden laskeminen 
kunnan alueen energiaomavaraisuuteen vaatisi 
selvityksen kunnan alueella tuotetusta turpeesta 
ja puupolttoaineista.  

Suurin haaste Ilmajoen 100 % 
energiaomavaraisuuden saavuttamisessa on öljyn 
ja erityisesti liikenteen suuri osuus Ilmajoella 
käytettävästä energiasta. 
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