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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 130. Sievissä pendelöi päivittäin 
noin 1000 työntekijää lähikunnista.

Kunnasta löytyy valmiiksi kaavoitettuja tontteja yrittäjille ja asukkaille.

Uusi kauppakeskus suunnittelilla.



Miksi kaasulaitos Sieviin?

Miten tähän on tultu?
– Kiertotalous on ajan ilmiö. Sievissä halusimme selvittää kiertotalouden 

mahdollisuudet ja mahdollistajat. Mikä toimisi meillä?

– Miten alueen vahva maatalous voisi toimia uuden teollisen toiminnan 
tukena tai osana?

– Selvitimme mahdollisia raaka-ainelähteitä eri bioenergian tuotantotapoihin 
sekä millaista teknologiaa siihen tarvitaan.

– Selvitimme teollisuuden käyttämät energianlähteet ja hivenen niiden 
kulutusta.

– Ketkä voisivat olla meidän kavereita ja kuka toimittaisi teknologiaa?

Huomasimme, että kysymyksiä osaamme ainakin asettaa. Entäs ne 
vastaukset?



Sievin Teollisuuspuisto Oy selvitti

Pitkä virsi lyhyesti:

– Nesteytettyä kaasu käytetään alueen teollisuudessa paljon ja tätä samaa 
kaasua voitaisiin käyttää myös polttoaineena autoille.

– Teollisuutemme sivuvirroista emme löytäneet riittävää massaa kaasun 
tuotantoon.

• Joitain komponentteja kyllä

– Alueellinen yhdyskuntajäte (roskat ja viemärilaitos) tarjoaisivat riittävän 
massan, mutta he halusivat lähteä omaa selvitystä tekemään, joten heidän 
virtansa jätettiin tässä vaiheessa selvityksestä pois.

– Maanviljelyksen sivuvirrat selvitimme seuraavaksi

• No nyt rupesi näyttämään jo paremmalta

• Mutta minkälainen soppa tästä syntyisi?



Millä tekniikalla?

Päädyttiin siis selvittämään maatalouden sivuvirtaa josta teollisuuden 
käyttöön kaasua. Prosessi kaasun on oltava puhdasta ja nesteytettyä.

Sievin on maitopitäjä, ja navettoja on paljon. Raaka-aineen määrä 
näyttää riittävältä, taloudellisen hankita-alueen määrittely vielä tehtävä.

Teknologia näyttäisi olevan jo olemassa, talouden laskenta tehtävä.

Ensin teollisuuden tarpeisiin ja sitten liikenteelle. Myös muita mahdollisia 
käyttöjä jo olemassa.



Sievin Teollisuuspuisto Oy

Missä mennään nyt?

- Tuottajat on tarkoitus tavata marraskuussa

- Määräselvitys vuoden loppuun/ensivuoden alussa

- Projektin talouden selvittäminen (onko investointi järkevä)

- Ketkä sitoutuu mukaan tuottajat ja käyttäjät

- Rahoitus ja operaattori, kun taloudellinen selvitys valmiina

ITE SE ON TEHTÄVÄ JA VALMIIKSI SEN HALUAA.

KIITOS


