Matkaraportti 2 – 3.12.2019
UusiutuWat-hanke teki hanketoimenpiteitä edistävän tiedonhankintamatkan Mikkeliin ja
Hyvinkäälle, jossa ekskursiokohteina toimivat hybridilämpölaitos, pienhiukkassuodattimia valmistava ja kehittävä yritys sekä Palopuron agroekologinen symbioosi, jossa vierailukohteena oli symbioosin keskiössä toimiva Knehtilän tila.

ESE:n hydridilämpölaitos, Ristiina

Ensimmäinen vierailukohde sijaitsi Ristiinassa. Kyseessä on Etelä-Savon energian
(ESE) hallinnoima hakelämpölaitos, johon on vuonna 2017 integroitu aurinkolämpöjärjestelmä. ESE on panostanut viime vuosina paljon ympäristöystävälliseen energian
tuotantoon ja se etsii jatkuvasti uusia ja moderneja tapoja tuottaa energiaa. Esittelyn
laitoksesta piti energianeuvontainsinööri Arto Kairavuori ESE:ltä.

Ristiinan osalta alueen lämpölaitosten omistus siirtyi ESE:lle neljä vuotta sitten, jolloin
ESE aloitti Ristiinan alueen energiantuotannon modernisoinnin. Ennen modernisointia
suurin osa talouksista käytti lämmitysenergian tuotannossa öljyä tai sähköä. Vuonna
2017 valmistui kahden kilometrin mittaisen kaukolämpöverkoston ja taajaman alueen
rakennukset lämpiävät kahden hakelaitoksen avulla, joista toisessa käytetään myös
aurinkoenergiaa hakkeen rinnalla.

ESE:llä oli jo aikaisempia positiivisia kokemuksia aurinkoenergian hyödyntämisestä
sähköpuolella ja nyt mielenkiintoa oli myös lämpöpuolen pilotin toteuttamiseen. ESE:llä
oli suunnitelmissa apuna myös teknologian tutkimuskeskus VTT, josta saatiin apua tekemällä mm. dynaamista kaukolämpöverkon mallinnusta aurinko- ja bioenergiaa hyödyntävälle lämpölaitokselle. Mallinnuksen avulla selvitettiin, kuinka paljon vaihtelevaa
uusiutuvaa energiaa mahtuu kaukolämpöverkostoon sekä miten laitosta kannattaa ajaa
ja kuinka iso energiavarasto tarvitaan.

Ristiinan pilottihankeen tavoitteena on aurinkolämmön avulla leikata kesäkaudella bioenergialaitoksen kuormaa erityisesti alueen kulutushuippujen aikana sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä. Aurinkolämmön hyödyntäminen on etenkin Tanskassa yleistymään päin. Tietyissä laitoksissa Tanskassa aurinkoenergia näyttelee jopa merkittävää osaa lämmöntuotannossa.

Ristiinan investointi toteutettiin SavoSolarin suurtehokeräimillä koulukeskuksen 1 MW:n
hakelämpölaitoksen yhteyteen ja järjestelmän kokonaisasennuksesta vastasi Sundial
Oy. Aurinkokeräinkenttä on kokonaisuudessaan 120 m2:n kokoinen ja se on jaettu kahteen piiriin. Järjestelmä on asetettu puoliympyrään muotoon, jotta siitä saataisiin maksimaalinen hyöty. Keräinten asennus on toteutettu betonijaloin peruskallion takia. Järjestelmä koostuu keräinten lisäksi lämmönkeruuputkistosta, ohjainyksiköstä sekä 3 m3 vesivaraajasta.

Varaajan ideana on, että aurinkolämpöä voidaan ajaa kaukolämpöverkkoon silloin kun
sitä tarvitaan. Lisäksi erillinen varaaja nostaa aurinkokeräinten hyötysuhdetta. Myös
itse kaukolämpöverkkoa voidaan käyttää varaavana elementtinä purkamalla vesivaraajasta lämpöä verkkoon, kun aurinkolämpöä on liikaa kesän kuumina hetkinä käyttöveden lämmitykseen.

Ristiinan lämpölaitos on palkittu jo Euroopan tasolla Celsius City:n järjestämässä kilpailussa ”Inspiroivat ratkaisu”-kategoriassa.

Kuva 1: Aluelämpölaitos on saanut kansainvälistä tunnustusta (lähde: Marja Pulkkinen, Pro Agria)

Öljylämmityksestä hybridienergiajärjestelmään siirtyminen säästää arvioilta n. 290 000
litraa öljyä vuoden aikana. Aurinkolämmön osuus tästä on arvioitu olevan 8 %. Aurinkolämpöjärjestelmää voidaan ajaa täysin automatisoidusti. Huipputilanteita varten on varalla vielä 1MW:n öljykattila. Öljyä voidaan kuitenkin tarvita hetkellisesti kesällä, kun
haketta ei pystytä ajamaan minimikuormilla.

Aurinkolämpöjärjestelmän tuotto toiminta-ajalta on 2.12.2019 asti on ollut n.69 MWh eli
noin 300 kWh/m2/a. Kyseessä on pilottikohde, joten investoinnin kannattavuus perustuu puhtaasti sille, että hybridilaitoksen toiminnasta saadaan arvokasta tietoa ja kokemusta mahdollisesti vastaavanlaisia isomman kokoluokan toteutuksia varten. Ehkä hieman yllättäen ESE:n edustajan mukaan maa-asenteisen järjestelmän ongelmana on
ollut aika ajoin ilkivalta.

Kuva 2: Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö ja pumppu (lähde: Marja Pulkkinen, Pro Agria)

Suomessa on vielä melko vähän aurinkolämpöä hyödyntäviä lämpölaitoksia. Ristiinan
lisäksi löytyy muutamia vastaavankokoisia kohteita Suomesta. Suomen suurin aurinkolämpölaitos löytyy tällä hetkellä Oulun seudulta, Tupoksesta. Tupoksen lämpölaitos
tuottaa lämpöä pelleteillä sekä kesällä pieniä määriä kevyellä polttoöljyllä. Aurinkolämmön avulla on tarkoitus korvata öljyllä tuotettu lämpö sekä osittain myös pelletillä toimivaa lämpöä. Tupoksen aurinkolämpölaitoksella on kaavailtu tuotettavan lämpöä vuodessa n. 160 MWh, mikä on kymmenesosa verkon vuosittaisesta lämmön tarpeesta.
Aurinkolämpökeräinala on 356 m2 ja sen on Suomen suurin tällä hetkellä oleva aurinkolämpölaitos kaukolämmön yhteydessä. Lämpölaitos on valmistunut loppukesästä
2018.

Pohjois-Karjalassa tehtiin vuonna 2017 viiden eri lämpöyrittäjän voimin yritysryhmähanke, jossa toteutettiin hakelämpölaitoksen yhteyteen aurinkosähköjärjestelmä investoinnit. Aurinkosähköjärjestelmät tuottavat sähköä korvaten lämmöntuotannossa menevää sähköä. Hankkeessa tarkasteltiin myös aurinkolämpöjärjestelmiä, mutta ne todettiin kannattavuudeltaan toistaiseksi vielä heikommaksi kuin aurinkosähkö. Lisäksi niillä

oli rajoittavia tekijöitä kuten mm. asennuspaikat, vesivaraajan paikka, korkeat liityntälämpötilat, korkeat järjestelmän kustannukset sekä paikallista haketta ei haluttu korvattavan auringolla.

Kuva 3: Esen edustaja Arto Kairavuori kertomassa aurinkokeräimistä (lähde: Marja Pulkkinen,
Pro Agria)

Tassu ESP ja Tassu EDF, Mikkeli
Seuraava vierailupaikkamme sijaitsi Mikkelissä. Viime aikoina ja varsinkin nyt lämmityskauden aikaan erilaiset pienpolton päästöt ja niiden haittavaikutukset ovat olleet paljon esillä mediassa. UusiutuWat hankkeenkin tärkeänä hanketoimenpiteenä on puhtaan ja kannattavan lähienergian edistäminen.

Euroopassa aiheutuu pienhiukkaspäästöjen myötä n. 350 000 tuhatta ennenaikaista
kuolemaa vuosittain. Suomessa vastaava luku on noin toista tuhatta ennenaikaista
kuolemaa vuosittain. Kaikista pienhiukkaspäästöistä noin puolet aiheutuu pienpoltosta.
Suomen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa 2030 päästöjä pyritään vähentämään
tietoisuuden lisäämisellä sekä teknologisilla ratkaisuilla. Tietoisuudella lisäämisellä pyritään lisäämään tietoisuutta pienhiukkasten vaikutuksista, eri vaihtoehdoista polttamiselle, polttotekniikoista ja laadukkaiden polttoaineiden merkityksestä sekä teknologisista ratkaisuista pienpolton päästöjen vähentämiseen.

Tämän ajankohtaisen asian tiimoilta vierailimme Mikkeliläisen Tassu ESP:n tiloissa,
jossa tutustuimme yrityksen toimintaan ja teknisiin ratkaisuihin pienpolton päästöjen vähentämisessä. Tassu ESP on ollut toiminnassa kymmenisen vuotta ja on alun perin
”spinoff”- yritys Tampereen yliopistosta. Lyhykäisyydessään yhtiön perustamisen taustalla on Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan ryhmän kehittämä savukaasun hiukkasten diffuusiovaraukseen perustuva suodatustekniikka. Innovaatio mahdollistaa pien- ja nano hiukkasten suodattamisen perinteisiä suodattimia edullisemmin.
Tassu ESP on myös Oekosolve sähkösuodatin toimittajan maahantuoja. Oekosolve on
sveitsiläinen yritys, joka tarjoaa savukaasujen ja pienhiukkasten suodatukseen erilaisia
teknologioita.

Tassu Esp:n Seppo Paavilainen kertoi yrityksen toiminnasta sekä Tassu ESP:n pitkän
kehityksen tuloksena olevasta päätuotteestaan Tassu Electrical Diffusion Filter (EDF).
Tassu EDF perustuu patentoituun diffuusioteknologiaan, joka soveltuu savukaasujen
suodattamiseen eri kohteissa, esimerkiksi lämmityskattiloissa, dieselmoottoreissa ja
krematorioissa. Tassu EDF on sovellus Tassu ESP:n teknologioista pienpolton päästöjenhallintaan pienhiukkasten suodattamisen osalta.

Kuva 4: Tassu EDF sähkosuodatin ”sauva”, lähde: Tassuesp.com

Paavilaisen mukaan hiukkaspäästöjen rajoittaminen on koko ajan esillä etenkin Euroopassa. Esimerkiksi Sveitsissä on valmisteilla erittäin tiukka sääntely ja tällä hetkellä savupiippuja jopa tukitaan kylmimpään aikaan lämmityskaudella päästöjen hillitsemiseksi.
Tassu EDF:n diffuusioteknologian avulla pienpolton haitallisia pienhiukkasia voitaisiin
merkittävästi vähentää. Paavilaisen mukaan Tassu EDF:n etuna tavanomaisiin sähkösuodattimiin on niiden helppo asennettavuus, vähäinen huoltotarve sekä selkeästi
alhaisempi kustannustaso. Tuotetta myydään tällä hetkellä kaikille takkavalmistajille.
Tassu EDF kattaa takkasovellukset, kattilasovellukset sekä kiuassovellukset.

Tällä hetkellä yrityksessä etsitään mahdollisia pilottikohteita pieniin aluelämpölaitoksiin,
kokoluokaltaan alle 2 MW. Näiden osalta Paavilaisen mukaan kattilan uusiminen olisi
melkein saman hintaista kuin kalliimmat sähkösuodattimet, mutta Tassu EDF:n mukaan päästäisiin merkittävästi alempiin kustannuksiin, jolloin suodattimia voisi olla järkevää integroida olemassa oleviin kattiloihin.

Tassu EDF on juuri aloittamassa pilotoinnin mm. Hirvensalmella sijaitsevan 1 MW:n
lämpölaitoksen yhteydessä, jossa sähkösuodattimia asennetaan tarvittava määrä ennen laitoksen omaa syklonia.

Tämän puitteissa sovimme alustavasti, että Tassu ESP tulisi seuraaville Pohjois-Karjalassa järjestettäville lämpöyrittäjäpäiville kertomaan lähitulevaisuuden pienpolton päästöjen rajoituksista sekä kustannustehokkaista teknologisista ratkaisuistaan päästöjenhallinnassa.

Knehtilän tila
3.12.2019 hankkeen toimesta vierailtiin Hyvinkäällä Knehtilän luomutilalla, joka on keskeisessä roolissa nk. Palopuron agroekologisessa symbioosissa. Knehtilän tilan isäntänä toimii Markus Eerola ja tila itsessään on perustettu vuonna 1776. Knehtilän luomutilan viljelijät Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola on valittu Itämeren alueen ympäristöystävällisimmiksi viljelijöiksi. Kansainvälisen palkinnon myöntää WWF. Tilalla on tehty
jo vuosia merkittävää työtä ympäristön vuoksi ja ympäristöasiat on sisällytetty osaksi
tilan arkitoimintaa. Tilalla on mm. tehostettu merkittävästi lannoitteiden käyttöä parantamalla ravinteiden kierrätystä sekä maaperän rakennetta. Tilan isäntä Markus Eerola on
MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja. Tätä taustaa vasten on myös helppo mieltää,
että miksi juuri Knehtilän tila on lähtenyt ajamaan agroekologista symbioosin pilottia.
Markus Eerola kertoi ja esitteli kattavasti Knehtilän tilan ja Palopuron symbioosin toimintaa ja taustoja sekä miten tähän ollaan päädytty.

Kuva 5: Knehtilän tila (lähde: Marja Pulkkinen, Pro Agria)

Palopuron symbioosi
Palopuron agroekologisen symbioosin taustalla on luoda kestävän maatalouden malli.
Se juontaa juurensa paikallisten toimijoiden ideoista, jossa tavoitteena on ollut kehittää
luomuviljelyä sekö elintarvikkeiden tuotantoa lisäämällä paikallisesti toimijoiden yhteistyötä. Symbioosin ideana on olla ravinne- ja energiaomavarainen tuotantomalli, jossa
ravinteet ja energia kiertävät paikallisesti.

Markus Eerolan mukaan ravinteiden käytön tehostaminen tuli ajankohtaiseksi tilan liityttyä luomuvalvontaan. Luomutilana lannoitus perustui viherlannoitusnurmien varaan, joiden viljelyala on yli 100 ha. Täydennyslannoitteiden osalta niiden käyttöä heikensi korkea hinta, joten viherlannoitusnurmien käytössä Eerolan mukaan nähtiin potentiaalia.
Knehtilän tila oli ollut kiinnostunut aikaisemmin jo biokaasun tuotannosta, mutta huono
kannattavuus ja suuret riskit olivat torpanneet suunnitelmat toistaiseksi. Luomuviljelyn
myötä heräsi kiinnostus biokaasun tuotantoon missä hyödynnettäisiin viherlannoitusnurmia. Uusiutuvan paikallisen energian tuottaminen nähtiin tärkeänä ja oleellisena
osana uutta ravinne- ja energiaomavaraista tuotantomallia.

Vuonna 2015 Knehtilän tilalla mietittiin eri toimijoiden kesken, miten ideaa voitaisiin
viedä eteenpäin aina hankkeeksi asti. Rahoitusta haettiin ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmasta ja hanketta suunniteltiin symbioosissa toimivien paikallisten
toimijoiden sekä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Ideoista syntyi
malli symbioosista, jossa ravinne- ja energiaomavaraisuus sekä luomuruoan tuotanto
kehittyi tuotantomalliksi. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos. Hankkeessa tehtiin suunnitelmat yhteistyömuodoista sekä teknologista edellytyksistä selvitysten muodossa.

Kuva 6: Palopuron symbioosi (https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/)

Knehtilän luomutilan ympärille on syntynyt eri toimijoiden yhteistyöverkosto, symbioosi,
jossa energia sekä ravinteet kiertävät aidosti. Symbioosissa ovat mukana Knehtilän lisäksi Mäntyniemen luomutila, Lehtokummun tila sekä myöhemmin symbioosiin liittyy
Samsara Oy:n luomuleipomo. Pelloilta kerättävä vilja jauhetaan tilan myllyssä jauhoksi,
joka jatkojalostetaan luomuleiviksi tulevassa luomuleipomossa. Viljan kuivauksessa ja
tulevan leipomon biokaasulle optimoiduissa uuneissa käytetään Palopuron biokaasulaitoksen biokaasua, jota saadaan viherlannoitusnurmien, hevosen- ja kananlannan syötteistä. Kaikki ylimääräinen kaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi maatilan työkoneille
sekä ulkopuolisille kuluttajien autoille. Kaasutuksen mädätysjäännös käytetään ravinteina eli lannoitteena ja maanparannusaineena symbioosin tilojen pelloilla.

Kuva 7: Palopuron biokaasulaitos (lähde: Marja Pulkkinen, Pro Agria)

Energiayhtiö Nivos Oy oli etsinyt jo pidempään vastaavan kokoluokan pilottia hajautetulle biotuotannolle ja näki mahdollisuuden agroekologisessa symbioosissa. Pilotti ei
todennäköisesti Nivos Oy:n osalta jää ainutkertaiseksi vaan yhtiöllä on suunnitelmia
monistaa hajautettua biokaasutuotantona toiminta-alueellansa.

Markus Eerolan mukaan biokaasutuotannon investointia ei voida jättää ainoastaan
maatilallisten vastuulle, koska vaatisi osaltaan maatilallisen käytännössä ryhtymistä
myös energiayrittäjäksi ja veisi näin merkittävästi aikaa itse ydintoiminnalta. Myös mallin monistettavuuden kannalta on luontevampaa, että maatilalliset tuottavat syötteet
biokaasun tuotantoon ja ulkopuolinen toimija vastaa energiantuotannosta. Lisäksi erityisesti kasvinviljelytiloille sopivaa teknologiaa ei ole ollut saatavilla.

Biokaasun tuotantoa varten perustettiin Palopuron Biokaasu Oy, jonka osakkaina ovat
Nivos Oy, symbioosissa toimivia yrityksiä sekä laitetoimittaja Metener Oy. Suurimpana
omistajana toimii Nivos Oy. Palopuron Biokaasu Oy vastaa laitoksen toiminnasta ja toimittaa energian symbioosin osakkaille sekä symbioosin ulkopuolisille kuluttajille eli
tässä tapauksessa biokaasun liikennepolttoaineen kuluttajille. Knehtilän tila vastaa riittävästä nurmisyötteestä laitokselle ja biokaasuyhtiö teettää ulkopuolisella urakoitsijalla

säilörehun korjuun. Nurmesta ei makseta tilalle ja rehu säilötään aumoihin odottamaan
laitokseen syöttöä.

Vastaavalla toimintakonseptilla ja teknologialla ei ole toteutettu kaupallisia investointeja. Lisäksi energiayhtiön mukana olo ja mallin perustuminen pelkästään maatilalta
pohjautuviin syötteisiin biokaasutuotannossa on uutta. Nykyistä biokaasuvoimalatoimintaa on mahdollista vielä laajentaa. Hajautetun liikennebiokaasun ja varsinkaan luomubiokaasun tuottaminenkin on vielä erittäin harvinaista. Liikennebiokaasun tankkausasema sijaitsee Knehtilän tilan välittömässä läheisyydessä. Liikennebiokaasua on
myös mahdollista siirtää erillisellä siirtokontilla. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös
mahdollinen sähköenergian tuottaminen.

Palopuron symbioosin keskeisiä tunnuslukuja:
•

Biokaasulaitoksessa 2 reaktorisiiloa (1000 m3), kaasuvarasto, tekninen tila, kaasun puhdistusyksikkö

•

Liikennebiokaasun jakeluasema

•

Syötteet Knehtilän tilalta kerran vuodessa

•

Vuodessa mädätetään 3 panosta/reaktori (reaktorit täytetään vuorotellen)

•

Biokaasulaitoksen tuotanto 2500 MWh/a

•

Mädätysjäännöstä 3000 t/a lannoitteeksi sekä maanparannusaineeksi

•

Biokaasulaitoksen syötteet 2350 t nurmea, hevosenlantaa 1 000 t, kananlantaa
80 t

•

Energiankulutus: 390 MWh biokaasulaitos, 910 MWh maatilat, 350 MWh leipomo

•

Ylimääräinen biokaasu liikennebiokaasuksi suoraan tilalta myytäväksi omalta
jakeluasemalta tai pullopattereilla toimitettavaksi muihin jakeluasemille

Kannattavuuden kannalta biokaasulaitoksen tärkein tulon lähde on liikennebiokaasun
myynti, lisäksi tulon lähteenä toimii raakakaasun myynti viljan kuivaukseen ja myöhemmin leipomoon. Pienempiä tulo virtoja edustavat hevosen- ja kananlannan vastaanoton
porttimaksut.

Kuva 8: Biokaasutraktori (lähde: Marja Pulkkinen, Pro Agria)

Palopuron symbioosin hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on synnyttää energiaja ravinneomavarainen tuotantomalli, joka on valtakunnallisesti monistettavissa. Tämän
puitteissa Karelia-ammattikorkeakoulun kaksi insinööriopiskelijaa tekee UusiutuWathankkeen toimesta tapaustutkimuksen metodein opinnäytetyön siitä, miten vastaava
malli olisi siirrettävissä Pohjois-Karjalaan. Agroekologinen symbioosi pohjautuu aina
paikalliseen toimintaan ja resursseihin. Opinnäytetyössä kartoitetaan mm. sopivia alueita, alueellisia toimijoita, mallin toimivuutta ja potentiaalia sekä sen toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa. Lisäksi UusiutuWat-hanke seuraa aktiivisesti Palopuron symbioosin jatkuvaa toiminnan kehittymistä.
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