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LIITE 2

PROJEKTISUUNNITELMA
Osassa kohdista vaihtoehtojen perässä on sulkeissa pistemäärä. Pisteet lasketaan
yhteen ja merkitään projektisuunnitelmaan sille varattuun kohtaan.
Perustiedot: (Kunta täyttää tarjouspyyntö- tai tukihakemusvaiheessa)
Kunta
Nimi

Asukasluku

Pinta-ala
[m2]

Yhteyshenkilö

____________________________

__________

__________

____________________________

Asukastiheys keskimäärin _________as/km2
(Asukastiheys alle 100 as/km2 = 0 p, asukastiheys 100 as/km2 tai enemmän = 1 p )
Kuinka monta taajamaa tarkastelualueella on? ________
(Kolme tai useampi taajama tai koko alue yhtä isoa taajamaa = 2 p, vähemmän kuin kolme taajamaa = 0
p)
Kuinka monta teollisuusaluetta tarkastelualueella on? _______ (Kolme tai useampi = 2 p, vähemmän
kuin kolme = 0 p)
Kunnan tai kuntien omien kohteiden energian kulutustiedot?
Sähkö:

____________MWh

Kaukolämpö: ____________MWh

Polttoaineet:
____________MWh
Mikä:________________________________

Muu:

____________MWh

Energiatiedot: (Kunta täyttää tarjouspyyntö- tai tukihakemusvaiheessa)
Onko alueella sähkön erillistuotantoa?
Kyllä (2)

Ei (0)

Ei tietoa (0)

Onko alueella kauko-/aluelämmön tuotantoa?
Kyllä (2)

Ei (0)

Ei tietoa (0)

Onko alueella yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa?
Kyllä (2)

Ei (0)

Ei tietoa (0)

Onko alueella kauko-/aluelämpöverkostoa?
Kyllä (2)

Ei (0)

Ei tietoa (0)

Onko alueella keskitettyä energiantuotantoa fossiilisilla polttoaineilla? (Voimalaitoksia, aluelämpökeskuksia, jne.)
Kyllä (2)

Ei (0)

Ei tietoa (0)

Onko alueella uusiutuvan energian tuotantoa (pl. yksittäiset yksityisasunnot ja vastaavat):
Puupolttoaineilla

Tuulinenergialla

Muulla, millä?___________________________________

Jätepolttoaineilla

Vesivoimalla

Muulla, millä?___________________________________

Biokaasulla

Aurinkoenergialla

Ei

Pistemäärä: (Kunta täyttää tukihakemusvaiheessa)
Montako pistettä vastauksista kertyi:___________________

Ei tietoa
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Projektisuunnitelma, osa I: (Kunta täyttää tarjouspyyntövaiheessa ja täydennetään
tarvittaessa yhdessä alustavasti valitun tekijän kanssa tukihakemusvaiheessa)
Mille alueelle katselmus suoritetaan? (Katselmoitava alue on ensisijaisesti yhden kunnan alue, mutta voi
erityistapauksissa olla myös osa kunnan alueesta tai useaa kuntaa koskeva alue. Kun katselmoitava alue muodostuu
usean kunnan alueesta, laaditaan jokaiselle kunnalle sen aluetta koskeva oma kuntakatselmusraportti.)
Koko kunnan alueelle

Muulle alueelle: ___________________________

Perustelut (mikäli ei koko kunta):

Katselmuksen aloituksen ajankohta ja suunniteltu kesto:

Onko perusteltua syytä jättää jokin osa-alue pois tarkastelusta tai tarve liittää mukaan jotain alkuperäiseen malliin
kuulumatonta? (kts. malliraportin sisällysluettelo)

Mitkä osa-alueet ovat tärkeimmät ja kiinnostavimmat:
Puupolttoaineet

Tuulinenergia

Muu, mikä____________________________________

Jätepolttoaineet

Vesivoima

Muu, mikä____________________________________

Biokaasu

Aurinkoenergia

Muu, mikä____________________________________

Onko tarkastelu yhtä yksityiskohtaista joka osa-alueella?

Minkälaisen työmäärän projekti sisältää? (kunta arvioi omaan työhönsä tarvittavan työajan ja konsultti täydentää
tukihakemusvaiheessa)

Odotukset tuloksista:
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Projektisuunnitelma, osa II: (Kunta täyttää yhdessä tekijän kanssa tukihakemusvaiheessa)
Työnjako projektissa (konsultin ja kunnan oman työn osuudet, kts. uusiutuvan energian
kuntakatselmuksen Erillisohje):

Alustava arvio uusiutuvan energian lisäämispotentiaalista:
Erittäin
merkittävä

Merkittävä

Melko vähäinen

Ei ole

Puupolttoaineet
Jätepolttoaineet
Bioenergia (esim. ruokohelpi)
Tuulienergia
Aurinkoenergia
Vesivoima
Muut

Millä perusteilla ehdotettavia toimenpiteitä aiotaan kunnassa toteuttaa ja minkälaisella aikataululla?
Onko kunnassa valmis prosessi toimenpiteiden edistämiseksi?

Lisätietoja:

