
Otsikko



KUNTAINFO

Sievi on Suomen kunta, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 
lounaisosassa Keski-Pohjanmaan maakunnan rajalla, Oulun Eteläisessä. 
Kunnassa asuu n. 5000 ihmistä ja sen pinta-ala on 800,56 km², josta 
13,42 km² on vesistöjä. Väestötiheys on 6,33 asukasta/km². Sievin 
naapurikunnat ovat Haapajärvi, Kalajoki, Kannus, Lestijärvi, Nivala, 
Reisjärvi, Toholampi ja Ylivieska.

Sievi on tunnettu alhaisesta työttömyysasteesta. Kuntalehden vuoden 
2015 tilastoihin perustuvan selvityksen mukaan Sievi on Suomen toiseksi 
teollistunein kunta Pyhännän jälkeen: 45,6 prosenttia sieviläisistä saa 
elantonsa teollisuudesta. Suomen Keksijäin Keskusliitto Keke valitsi 
Sievin vuonna 1998 Suomen luovimmaksi kunnaksi.



Sievin Teollisuuspuisto Oy

Vahvaa yrittämistä Sievissä!

Sievin vahvuutena ovat vahvat yritykset ja yrittäjät. Sievin 
työpaikkaomavaraisuusaste on noin 122%. Sievissä pendelöi päivittäin 
noin 1000 työntekijää lähikunnista.

Kunnasta löytyy valmiiksi kaavoitettuja tontteja yrittäjille ja asukkaille.

Uusi kauppakeskus suunnitteilla.

Ari Mickos, ari.mickos@sievi.fi, 044 4883 203

mailto:ari.mickos@sievi.fi


• Uudet tavat tuottaa energiaa kasvussa koko kansantaloudessa

• Aihe tulee olemaan seuraavan vuosikymmenen kärkiaiheita

• Kyse on siitä, miten pääsemme mukaan

• Miten ekosysteemi alalle saadaan syntymään?

• Biokaasu autojen polttoaineena on vielä liian pientä, että 
kannattavuus löytyisi.

• Mistä siis käyttö.

Uusiutuva energia



• Tällä alueella käytetään paljon nesteytettyä kaasua teollisuuden 
prosesseissa lähinnä lämmön tuotantoon. Teollinen käyttö löytyy.

• Maatilat tarvitsevat lämmönlähteen myös itselleen, lisäksi 
kaasukäyttöiset maatilakoneet ovat tulossa/jo tulleet.

• Autojen fossiiliset polttoaineet ovat voimakkaasti verotettuja ja 
biokaasu kevyemmin verotettavaa, joten sillä markkinalla 
kannattavuuden saavuttaminen helpompaa?

• Mistä löytyy se kannattavin investointi?

Biokaasu



Kaasu lämpönä

• Biokaasun käyttäminen tilojen omaan lämmön tuotantoon olisi se 
helpoiten/edullisin toteutettava vaihtoehto, mutta onko se 
kannattavin?

• Kaasun jalostaminen liikenne-/teollisuuskäyttöön on kalliimpi 
investointi, mutta olisiko se kannattavampi taloudellisesti?

– Kaasusta pitää poistaa vesi (kosteus) ja hiilidioksidi ja paineistaa 
nestemäiseen muotoon jotta se olisi käyttökelpoinen



Nestekaasu myyntiartikkelina

• Jalostettaessa kaasu myytäväksi ulkopuolelle, on sen prosessilaitos 
arvokkaampi.

– Kannattaako monta pientä maatilakokoluokan laitosta paremmin 
kuin keskitetty iso laitos?

– Jos isolaitos on kannattavampi, niin kuinka/kuka sen toteuttaisi?

• Teollinen käyttö/teollisuudelle myyminen edellyttää toimijalta 
riittävää kokoluokkaa, että olisi ostajan mielestä uskottava toimittaja 
kaikissa tilanteissa.



Nestekaasu myyntiartikkelina

• Liikenne käytössä haasteen asettaa vähittäismyynti, eli saadaanko 
lähialueelle riittävän kattava jakeluverkosto, että ihmiset uskaltavat 
ostaa kaasuautoja?

• Raskaan liikenteen/joukkoliikenteen kalusto kaasua käyttämään?

• Kysymys on, että halutaanko asia selvittää?

– Omarahoitusosuus hankerahoituksen saamiseksi?

• Näillä ajatuksilla ja kysymyksillä toivotan kaikki tervetulleiksi 
tilaisuuteen.






