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TOIMEKSIANTO 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus käyn-

nistivät vuonna 2009 yhteisen kehittämishankkeen bioenergia-alan osaavan työvoiman turvaamiseksi 

Keski-Suomessa. Hanke koostuu kahdesta osakokonaisuudesta: ympärivuotinen työllisyys ja kestävän 

bioenergiatulevaisuuden rakentaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen 

Oppimiskeskus ovat vastuussa ensimmäisen ja Jyväskylän yliopisto jälkimmäisen osakokonaisuuden 

toteutumisesta.  

Tämä raportti on osa Jyväskylän yliopiston koordinoimaa osakokonaisuutta ’Kestävän bioenergiatulevai-

suuden rakentaminen’, joka on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Pohjoisen 

Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa. Osakokonaisuuden päätavoitteena on rakentaa bioenergia-

alalle elinikäisen oppimisen polku tunnistamalla alan ammattien osaamis- ja koulutustarpeet ja paran-

tamalla näiden oppimispolkujen toimivuutta Keski-Suomen alueella. Kestävän bioenergiatulevaisuuden 

rakentamista varten etsitään ratkaisuja työvoimareservissä ja työelämässä olevien osaamisen kehittämi-

seen. Tunnistettujen oppimispolkujen resursseja pyritään vahvistamaan lisäämällä seudullisten koulu-

tusorganisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Pyritään suunnittelemaan ja demonstroimaan uusia 

toimenpideratkaisuja ja verkostoja, jotta koulutusorganisaatioiden nykyistä henkilökuntaa, osaamista 

sekä opetustarjontaa hyödynnetään maksimaalisesti bioenergiatulevaisuuden rakentamisessa sekä kou-

lutustuotteiden kehittämisessä. 

Osakokonaisuuden tuloksena tavoitellaan kestävää bioenergiakoulutuksen tulevaisuutta, jossa 

� on tehokas elinikäisen oppimisen polku, 

� on riittävästi tietoa tarjolla bioenergia-alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista,  

� koulutuksen päivittäminen työmarkkinoiden kysynnän mukaan on joustavaa, 

� koulutusorganisaatiot tekevät saumattomasti yhteistyötä,   

� oppiminen tapahtuu laajasti mm. eri ikä-, työtehtävä- ja koulutustasoilla. 

Lisäksi hankkeessa tavoitellaan keskisuomalaisen bioenergiaosaamisen näkyvyyden kasvua tieteellisissä 

foorumeissa. 

’Kestävän bioenergiatulevaisuuden rakentaminen’-osakokonaisuuden vastuuhenkilönä on toiminut TkT 

Margareta Wihersaari Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta. Keskisuomalaisen 

bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen – BEV-osaaja-hanke on saanut pääosan rahoituk-

sesta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sekä valtion rahoituksen kautta. ESR rahoituksen ovat myöntä-

neet Länsi-Suomen lääninhallitus ja Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitus on yli 495 000 euroa. Hanke 

päättyy vuonna 2012. 
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Kehittämistyön tausta 

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen – BEV-osaaja-hanke on 

esiselvittänyt Keski-Suomen seudun bioenergiakoulutuksen resurssit, oppilaitokset ja erilaisessa 

elämäntilanteessa olevien oppijoiden mahdollisia oppimispolkuja. Esiselvityksissä kävi muun 

muassa ilmi, ettei Keski-Suomen seudulla ole tarjolla kuntalaisille suunnattua bioenergiaopetus-

ta, vaikka bioenergian käytön lisäämistavoitteet tulevat koskettamaan entistä enemmän meitä 

kaikkia. Toisaalta esiselvityksessä havaittiin, että Keski-Suomessa on useita kansalaisopistoja, 

jotka ovat lähellä kuntalaisia ja kaikkien väestöryhmien ulottuvilla. Tästä syntyikin ajatus lisätä 

kuntalaisten yleistä bioenergiatietoutta ja bioenergia-alan käytännön osaamista kansalaisopis-

tojen kautta. Päämääräksi asetettiin bioenergiakurssi, joka olisi laadukas, käytäntöön painottu-

va ja kuntalaisille sopiva kokonaisuus. 

Syksyllä 2009 BEV-osaaja-hanke lähestyi Jyväskylän kansalaisopiston rehtoria Sini Lehtovuorta. 

Edellytykset bioenergiakurssin onnistumiselle oletettiin hyväksi, sillä Jyväskylän kansalaisopisto 

on suurin kansalaisopisto Keski-Suomen seudulla ja se sijaitsee väestömäärältään suuren kun-

nan alueella. Ensimmäisessä yhteydenotossa kartoitettiin Jyväskylän kansalaisopiston haluk-

kuus kurssin toteuttamiseen. Samassa yhteydessä selvitettiin kansalaisopiston toimintatapoja. 

Myöhäissyksyllä 2009 oli alustava kurssisuunnittelu jo niin pitkällä, että etsittiin kurssille opetta-

jaa. 

Alkutalvella 2010 tunnustelut olivat edenneet siihen vaiheeseen, että järjestettiin yhteistyöpa-

laveri. Myönteinen suhtautuminen johti lopullisiin suunnitelmiin bioenergiakurssin toteuttami-

sesta syksyllä 2010.  
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1 Bioenergiakurssin suunnittelu 

1.1 Tavoitteet 

Kuntalaisille suunnatun bioenergiakoulutuksen päätavoite oli jalkauttaa yleistä bio- ja uusiutu-

van energian tietotaitoa kaikille saatavaksi. Tavoitteena oli toteuttaa bioenergiakurssi syksyllä 

2010 Jyväskylän kansalaisopistolla siten, että bioenergiakokonaisuudesta tulisi pysyvä aihealue 

kansalaisopiston tarjontaan. 

Bioenergiakurssin suunnittelulla tähdättiin kattavaan bio- ja uusiutuvan energian perustietopa-

kettiin. Tavoitteena oli tarjota käytännönläheistä opetusta laitteiden toiminnasta, tekniikasta ja 

ylläpidosta alan ammattilaisten johdolla.  

Kurssi suunnattiin erityisesti niille kuntalaisille, jotka 

- käyttivät bio- tai uusiutuvaa energiaa lämmönlähteenä, 

- rakensivat tai aikoivat rakentaa, 

- remontoivat, 

- pohtivat lämmitysjärjestelmän vaihtamista,  

- kohtaisivat työssään kurssilla käytäviä aihealueita tai 

- olivat alasta muuten kiinnostuneita. 

 

1.2 Jyväskylän kansalaisopiston toimintatavat 

Jyväskylän kansalaisopistolla on palkattua henkilökuntaa, jotka yleensä toimivat kurssisuunnit-

telijoina ja toiminnan kehittäjinä. Lukukauden suunnittelu tapahtuu keväisin huhtikuun aikana. 

Kansalaisopiston kurssiesite lähetetään painettavaksi toukokuun puolessa välissä ja elokuun 

aikana valmis kurssiesite jaetaan koteihin, jotka sijaitsevat Jyväskylän kansalaisopiston toimin-

ta-alueella. Lukuvuosi alkaa syyskuussa ja loppuu toukokuussa ja se noudattaa koululaisten lo-

ma-aikoja. 

Kurssikokonaisuuden hoitaa yksi tuntiopettaja, joka palkataan kansalaisopistolle työsuhtee-

seen. Opettaja voi suunnitella kurssisisällön, ajankohdan ja keston vapaasti. Kurssille osallistu-

vien lukumäärää voi opettaja rajoittaa, mutta alle 10 henkilön kurssit eivät ole kannattavia ja 

yleensä ne perutaan ennen kurssin alkamisajankohtaa. Opetus tapahtuu tavallisesti toiminta-

alueen koulurakennuksissa. Sijainnin voi valita myös opettaja, jos koulurakennukset eivät sovel-

lu kurssin järjestämiseen.  

Kurssi voi kestää joko muutaman opetuskerran tai koko lukukauden. Opetus järjestetään pää-

sääntöisesti arki-iltaisin, mutta myös viikonloppukurssit ovat mahdollisia. Hyvin usein kansa-

laisopistossa alkavat uudet kurssit esitellään ensin yleisöluennolla, joka on kaikille osallistujille 

ilmainen. Yleisöluennon perusteella arvioidaan kurssin vetovoimaisuutta ja mahdollista toteu-

tumista  
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Kurssi ja siihen liittyvä materiaali on opiskelijoille maksullinen. Opettajat voivat kopioida noin 

20 sivua ilmaiseksi, loppu kurssimateriaali on maksullista. Kursseihin voi sisällyttää kirjan, joka 

on opiskelijalle maksullinen. Kurssimateriaalina voi käyttää myös omaa luentomateriaalia.  

Opettajille maksetaan tuntiopettajan palkkaa, joka on 29 €/h (2010). Opettajan pedagogiset 

opinnot ja koulutustausta vaikuttavat palkkaa nostavasti. Yhden opetustunnin pituus on 45 mi-

nuuttia.  

 

1.3 Kurssisuunnittelu 

Kuntalaiset luokiteltiin karkeasti neljään eri ryhmään heidän asuinpaikkansa mukaan. (Kuva 1) 

Metsänomistajien, kaupunkilaisten, maatilallisten ja kesämökkiläisten välillä on laajempia aihe-

kokonaisuuksia, jotka sitovat kuntalaisia toisiinsa asuinpaikasta huolimatta. Näitä kokonaisuuk-

sia on hyödynnetty bioenergiakurssin suunnittelussa, jotta kurssi tavoittaisi yhden ryhmän sijas-

ta laajemman kuntalaisjoukon.  

 

 

Kuva 1. Kuntalaisille suunnatun bioenergiaopetuksen kohdentaminen. 
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Kuvan 1 perusteella laajoista aihekokonaisuuksista puupolttoaineet ja lämmitysvaihtoehdot 

yhdistivät eniten kaikkia kohderyhmiä toisiinsa. Varsinainen kurssisuunnittelu rakentui näiden 

aihealueiden ympärille. Sisältöluonnos painottui lopulta erilaisten teemojen ympärille:  

- Pienpoltto (oikeaoppinen sytyttäminen ja polttaminen, päästöt, mitä saa polttaa tulisi-

jassa tai kattilassa…) 

- Biodieselin tuotanto 

- Energiayksiköt hallintaan (opi vertailemaan lämmitysmuotoja, muuttamaan yksiköitä, 

kriittinen tarkastelu ilmoitettuihin yksiköihin, käytännön laskentaa…) 

- Puupolttoaineen tuotanto (klapien teko, energiapuun korjuu, pellettien tuotanto…) 

- Peltobiomassan poltto 

- Puulämmitysjärjestelmän toteutus (kattilan valinta, kannattavuuslaskelmat, rakennus-

teknisten seikkojen huomioiminen, millainen puulämmitys, varastointi…) 

- Tulisijan valinta 

- Polttoaineen hankinta (motit, pinot, irtokuutiot, laatu…) 

- Maalämpöpumppu ja ilmalämpöpumppu lämmitysjärjestelmänä (kannattavuuslaskel-

mat, rakennusteknisten seikkojen huomioiminen, energiantarve ja säästö…) 

- Mökin energiajärjestelmän toteuttaminen uusiutuvan energian avulla 

- Omavarainen omakotitalo – onko mahdollista? (rakennusteknisten seikkojen huomioi-

minen, lämmitysjärjestelmien yhteensopivuus, materiaalit, rakennusluvat…) 

- Päästökauppa – kuinka se vaikuttaa kansalaiseen (hiilidioksidin vähentämistavoitteet, 

lainsäädäntö ja velvoitteet, vaikutukset energiatuotantoon ja kansalaisen kukkaroon) 

- Energiatodistukset ja energian säästäminen 

- Aurinkoenergian hyödyntäminen rakennuksissa 

Näiden teemojen tavoitteena oli tukea kurssille palkattavan opettajan suunnittelutyötä. Sisältö-

luonnos oli opettajan käytettävissä ja jalostettavissa lopullisen kurssisuunnittelun yhteydessä.  
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2 Bioenergiakurssi lukuvuonna 2010-2011 Jyväskylän kansalaisopis-
tossa 

 

2.1 Yhteistyö 

Jyväskylän kansalaisopisto järjesti tilat, palkkasi opettajan ja huolehti markkinoinnista. BEV-

osaaja-hanke osallistui suunnitteluun ja tiedottamiseen. Tuntiopettajaksi Jyväskylän kansalais-

opisto rekrytoi DI Maija Lehtosen BEV-osaaja-hankkeen suosittelemana.  

 

2.2 Yleisöluento 

Suunniteltu bioenergiakurssi oli uusi kansalaisopiston tarjonnassa, joten aiheesta järjestettiin 

kansalaisopiston käytänteiden mukaisesti maksuton yleisöluento 14.9.2010 (LIITE 1), jonka ta-

voitteena oli markkinoida alkavaa bioenergiakurssikokonaisuutta. Yleisöluennon luennoijaksi 

kutsuttiin johtava erikoistutkija Eija Alakangas VTT:ltä. Kansalaisopiston kurssiesitteessä oli lu-

ennosta oma ilmoitus (LIITE 2). Tämän lisäksi Jyväskylän kansalaisopisto markkinoi tapahtumaa 

seuraavissa osoitteissa: 

http://www.muurame.fi/fi/jyvaskylan_kansalaisopisto_syyskuu2010/ 

http://www.jyvaskylanseutu.fi/uutinen.php/id/4171/gid/14 

http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/kansalaisopisto/ko_yleisotilaisuudet 

http://www3.jkl.fi/tiedotus/lehti/index.php/2010-05/2001 

BEV-osaaja-hanke tiedotti yleisöluennosta lehdistötiedotteen avulla (LIITE 3). Tapahtumasta oli 

pienimuotoinen maininta Keskisuomalaisessa Menot-palstalla 14.9.2010. 

Yleisöluento käsitteli puun ja uusiutuvan energian käyttöä Suomessa, laadukkaan polttopuun 

valmistamista sekä puulämmitysjärjestelmiä. Luentomateriaali on laitettu kaikille saatavaksi 

osoitteeseen http://www.peda.net/veraja/poke/luva/bioenergia/yleisoluento. 

Ennen tilaisuuden alkua Maija Lehtonen esitteli lyhyesti diaesityksen avulla tulevan bioener-

giakurssin sisältöä. Diaesitys on nähtävissä osoitteessa 

http://www.peda.net/veraja/poke/luva/bioenergia/yleisoluento. 

Yleisöluennolle osallistui 17 henkilöä. (LIITE 4) Luennon jälkeen oli kurssin ilmoittautumisaikaa 

jäljellä vielä kaksi viikkoa.  
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2.3 Bioenergiakurssi 

Bioenergiakurssi suunniteltiin toteutettavaksi loka-marraskuun aikana 2010 Jyväskylän kansa-

laisopistossa. Kurssin laajuudeksi määritettiin 12 tuntia eli 8 opetuskertaa (1,5 h/kerta). Koulu-

laisten syyslomaviikko (viikko 42) sisältyi kurssiajalle. Minimi osallistujamääräksi asetettiin 10 

henkilöä. Kurssimaksu oli 25 € / henkilö. 

Opettaja Maija Lehtonen suunnitteli bioenergiakurssin lopullisen tuntisisällön. Suunnitelmassa 

bioenergia-aihetta sekä muita uusiutuvan energian lähteitä käsiteltiin kuntalaisia kiinnostavalla 

tavalla ja mahdollisimman käytännön läheisesti.  Opetustunnit oli valmisteltu niin, että aihealu-

eet sisälsivät teoriaopetuksen lisäksi demonstraatioita. Laadukkaan opetuksen varmistamiseksi 

oppitunneille oli kutsuttu alan ammattilaisia esittelemään aihealueita Maija Lehtosen johdolla.  

Bioenergiakurssin tuntisisältö: 

1. Bio- ja uusiutuva energia 

- Mitä bio- ja uusiutuva energia ovat 

- Määritelmät ja käsitteet 

2. Metsäenergia 

- Metsäenergiaketju 

- Metsästä energiaa, materiaalivirrat ja energiasisällöt 

3. Aurinkoenergia 

- Toimintaperiaate 

- Käyttö ja huolto 

4. Tuulienergia 

- Toimintaperiaate 

- Käyttö ja huolto 

5. Ilma- ja maalämpöpumput 

- Toimintaperiaate 

- Käyttö ja huolto 

6. Puulämmitys 

- Palaminen 

- Pienpuunpoltto 

- Käyttö ja huolto 

7. Pellettikattila 

- Toimintaperiaate 

- Käyttö ja huolto 

8. Energiatodistus 

- Mikä on energiatodistus? 

- Miksi energiatodistus? 

- Miten energiatodistus muodostuu? 
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Kansalaisopisto markkinoi bioenergiakurssia kurssiesitteessä olevan ilmoituksen (LIITE 5) ja hei-

dän nettisivujensa (http://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto) kautta. 

Suunniteltu bioenergiakurssi ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Kurssille ilmoittau-

tui neljä (4) henkilöä. 

 

3 Yhteenveto 

Bioenergiakurssi ei toteutunut kansalaisopistossa syksyllä 2010, koska kurssille ei ilmoittautu-

nut vaadittua määrää osallistujia. Tulos ei ole yllättävä uuden kurssin kohdalla. Todennäköisesti 

kurssia olisi pitänyt markkinoida voimakkaammin, jotta uusi kurssi olisi tavoittanut paremmin 

kuntalaisia. On täysin mahdollista, että kurssi hukkui muun tarjonnan joukkoon eivätkä kunta-

laiset osanneet hakea tällaista kurssia muiden joukosta tai edes kansalaisopistosta. On myös 

mahdollista, etteivät kuntalaiset tunteneet kurssia omakseen tai eivät kokeneet sitä tarpeelli-

seksi. Lisäksi sitoutuminen pitkäaikaiselle kurssille ei välttämättä ollut houkutteleva tai se ei ole 

ollut kohdeväelle mahdollista. Internet on myös mahdollistanut bioenergiatietouden hankkimi-

sen muiden kanavien kautta ja käytännön hallintaa ei ehkä koeta tarpeelliseksi.  

BEV-osaaja-hankkeen ja Jyväskylän kansalaisopiston välinen yhteistyö oli myönteinen ja onnis-

tui hyvin. Jyväskylän kansalaisopisto olisi ollut valmis yrittämään uudelleen keväällä tai syksyllä 

2011. Tähän ei BEV-osaaja-hankkeen osalta voitu enää ryhtyä, sillä tavoitteeksi oli asetettu py-

syvä bioenergiakurssikokonaisuus, jota opiston oma toiminta olisi jatkossa toteuttanut. Tässä 

BEV-osaaja-hanke ei onnistunut ja mitä todennäköisimmin kurssin suunnittelu ja toteuttaminen 

heidän nykyisillä henkilökuntaresursseilla ei olisikaan mahdollista ilman ulkopuolisen tahon 

apua. Bioenergia-aihe poikkeaa merkittävästi kansalaisopiston normaalista opetuksesta. Oletet-

tavasti toinen yrityskerta olisi onnistunut, jos toteuttamatta jääneen kurssin suunnittelu- ja 

markkinointikokemuksia olisi hyödynnetty kurssin uudelleen järjestämisessä.  

Bioenergia on aihealueena laaja. Bioenergiakurssia opettavan opettajan on tunnettava joko 

laaja-alaisesti bioenergia-ala tai aiheesta on oltava todella hyvä materiaali, joka soveltuu alaa 

kapeasti tuntevalle osaajalle. Osaavan opettajan löytäminen on vaikeaa ja juuri siksi kansalais-

opiston toimintamalli – yksi kurssi, yksi opettaja – ei ole toimiva kuntalaisille suunnatun bio-

energiakurssin järjestämisessä. Vaikeutta lisää myös se, ettei kansalaisopiston tuntipalkka hou-

kuttele alan asiantuntijaa sitoutumaan kurssiopettajaksi. Paras mahdollinen tapa toteuttaa 

kurssi olisi hyödyntää Keski-Suomen alueen asiantuntijoita kurssikoordinaattorin johdolla. Pal-

kallinen kurssikoordinaattori suunnittelisi tuntisisällön, ohjaisi opiskelijoita ja palkkaisi luennoit-

sijat. Tällainen toteutustapa ei ole kuitenkaan kansalaisopiston organisaatiossa mahdollista, 

sillä koulumaiseen toimintamalliin ei sovi luennoitsijoiden palkkaaminen ja kurssin toteutus olisi 

myös kustannuksiltaan liian korkea.  
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1. TILAISUUDEN NIMI JA KOHDERYHMÄ  
 

Nimi: Bioenergiasta elinvoimaa, Yleisöluento 
Kohderyhmä: Kuntalaiset 

 

2. TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄ 
 

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, POKE, Jyväskylän yliopisto, JY ja 
Jyväskylän Kansalaisopisto. Tilaisuus pidettiin pääkirjaston pienessä luentosalissa 
ja se oli maksuton. Osallistujia oli 17 henkilöä. 
 

3. TILAISUUDEN TAVOITE 
 

Tilaisuuden tavoitteena oli jalkauttaa Bioenergiatietoa yleisesti saatavaksi, koska 
Bioenergian käytön lisäys vaatii tietoa ja taitoa selviytyä käytännön asioista.  

 
Sekä tiedottaminen BEV-osaaja hankkeeseen liittyvästä Bioenergia kurssista, 
yleisen bioenergiantietouden lisäämiseksi Jyväskylän kansalaisopistossa syksyllä 
2010, jonka tavoitteena on tarjota perustietoa bio- ja uusiutuvan energiasta sekä 
antaa käytännön tietoutta laitteiden toiminnasta, tekniikasta ja ylläpidosta.  

 

4. TOTEUTUS 
 

Yleisöluennon toteutus 
1. Yleisenbioenergia kurssin sisällön poikkileikkaus/esittely - Maija Lehtonen POKE 
2. Millainen on puun ja muun uusiutuvan energian käyttö Suomessa? Kuinka 

valmistetaan laadukas polttopuu? Miten valitset oikean tulisijan? Osaatko 
lämmittää tulisijan oikein?  Millainen on pelletti lämmitysjärjestelmä? -
luennoitsijana erikoistutkija Eija Alakangas, VTT 
 

5. KOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Yleisö luennolla oli osallistujia 17 henkilöä, vaikka ennakko tiedotus jäi vähäiseksi. 
Asia herätti keskustelua ja bioenergia asioiden tiedottamista pidettiin aiheellisena. 
Kuitenkin kansalaisopiston yleisen bioenergiantietouden lisäämiseksi tarkoitettu 
kurssi syksyllä 2010 ei toteutunut vähäisen ilmoittautuneiden takia.  
 
Luentomateriaalit löytyvät osoitteesta: 
http://www.peda.net/veraja/poke/luva/bioenergia/kansalaisopistonyleisöluento 
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Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan 
työvoiman turvaaminen – BEV-osaaja-hanke
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
Jyväskylän yliopisto 
Miia Jämsén 
miia.j.jamsen@jyu.fi 
 
 
Lehdistötiedote 10.9.2010 
Heti julkaistavissa 
 
 
 
Tule hakemaan viimeinen tieto kotisi puun käytöstä!
 
Luennoitsijana erikoistutkija Eija Alakangas, VTT
 
Millainen on puun ja muun uusiutuvan energian kä
valmistetaan laadukas polttopuu
oikein? Tunnetko pellettilämmitysjärjestelmän?
 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koskettaa yhä enemmän meitä kaikkia. Kaavaillut 
energian ja lämmöntuotantoon käytettävien raaka
asumisen kustannuksia. Erityisesti kannustetaan puun ja muun uusiutuvan energian 
käytön lisäämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että alan asiantuntemusta ja käytännön taitoja 
tarvitaan kaikkialla. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakou
Keski-Suomen oppimiskeskus yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa haluavat 
siirtää osaamista yleisesti saatavaksi. Erikoistutkija Eija Alakankaan
on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kuuntelemaan puun pienkäytön
tutkimustuloksia ja käytänteitä Suomessa.
luennoidaan Jyväskylän pääkirjaston pienessä luentosalissa tiistaina 14.9.2010 klo 18.00 
19.30. 
 
Yleisöluennon jatkoksi järjestetään
(5.10. - 30.11.2010) Jyväskylän kansalaisopistossa, 
osaamista tämän hetkisistä bio- ja uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksista. 
on käytännön läheinen ja siellä käsitellään erilaisten järjestelmien ja laitteiden toimintaa, 
tekniikkaa ja ylläpitoa.   
 
Bioenergiaosaamisen yleinen lisääminen 
Lisätietoja yleisöluennosta: Erikoistutkija Eija Alakangas, p. 
eija.alakangas@vtt.fi  
Lisätietoja bioenergiakurssista: Diplomi
maija.lehtonen@poke.fi   
  

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan    
hanke 

Tule hakemaan viimeinen tieto kotisi puun käytöstä!  

Luennoitsijana erikoistutkija Eija Alakangas, VTT 

puun ja muun uusiutuvan energian kä yttö Suomessa? K uinka 
mistetaan laadukas polttopuu ? Miten valitset oikean tulisijan ja l ämmitätkö 

oikein? Tunnetko pellettilämmitysjärjestelmän?  

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koskettaa yhä enemmän meitä kaikkia. Kaavaillut 
energian ja lämmöntuotantoon käytettävien raaka-aineiden verouudistus lisää tai laskee 
asumisen kustannuksia. Erityisesti kannustetaan puun ja muun uusiutuvan energian 
käytön lisäämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että alan asiantuntemusta ja käytännön taitoja 

Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen 
Suomen oppimiskeskus yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa haluavat 

siirtää osaamista yleisesti saatavaksi. Erikoistutkija Eija Alakankaan (VTT) yleisöluennolla
tilaisuus päästä kuuntelemaan puun pienkäytön viimeaikaisia 

tutkimustuloksia ja käytänteitä Suomessa. Bioenergiasta elinvoimaa-yleisöluento 
luennoidaan Jyväskylän pääkirjaston pienessä luentosalissa tiistaina 14.9.2010 klo 18.00 

Yleisöluennon jatkoksi järjestetään ensimmäistä kertaa Bioenergiakurssi tiistai
Jyväskylän kansalaisopistossa, jonka tavoitteena on lisätä yleistä 

ja uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksista. 
käsitellään erilaisten järjestelmien ja laitteiden toimintaa, 

lisääminen kuuluu osana BEV-osaaja-hanketta
Lisätietoja yleisöluennosta: Erikoistutkija Eija Alakangas, p. 0400-542 454, 

Lisätietoja bioenergiakurssista: Diplomi-insinööri, Maija Lehtonen, p. 0400-603

uinka 
ämmitätkö sen 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koskettaa yhä enemmän meitä kaikkia. Kaavaillut 
sää tai laskee 

asumisen kustannuksia. Erityisesti kannustetaan puun ja muun uusiutuvan energian 
käytön lisäämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että alan asiantuntemusta ja käytännön taitoja 

lu ja Pohjoisen 
Suomen oppimiskeskus yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa haluavat 

(VTT) yleisöluennolla 
viimeaikaisia 

yleisöluento 
luennoidaan Jyväskylän pääkirjaston pienessä luentosalissa tiistaina 14.9.2010 klo 18.00 - 

tiistai-iltaisin 
lisätä yleistä 

ja uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksista. Kurssi 
käsitellään erilaisten järjestelmien ja laitteiden toimintaa, 

etta. 

603 120,  
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