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ENERGIAMURROKSEN taustalla on ilmas-
tonmuutos, jonka vuoksi on välttämätön-
tä luopua fossiilisten polttoaineiden käy-
töstä. Energiantuotannossa lisääntyvät en-
nen muuta tuuli- ja aurinkoenergia, joiden 
tuotantokustannukset ovat jo laskeneet pe-
rinteisten tuotantomuotojen tasolle. Tuu-
li- ja aurinkoenergian 
tuotanto vaihtelee sään 
mukaan, joten jatkos-
sa energiantuotannon 
vaihtelevuuden hallin-
ta on yhtä tärkeämpää.

K U N  tuuli- ja aurin-
kovoimaa on nykyis-
tä enemmän, syntyy 
yhä useammin tilan-
teita, joissa sähköä on 
ylimäärin. Tämä näh-
tiin Suomessa helmi-
kuisena myrsky-yönä, 
jolloin sähkön markki-
nahinta painui nega-
tiiviseksi. Ylijäämäsähkön hyödyntämi-
seksi tarvitaan teknologioita, joilla ener-
giaa varastoidaan. Akut ovat eräs vaihto-
ehto, mutta vielä tärkeämpää on kytkentä 
sähkön ja muiden energiamuotojen välil-
lä. Lämpöpumput muuttavat sähkön läm-
möksi, ja halvalla sähköllä voidaan myös 
tuottaa vetyä, jota voidaan käyttää esi-
merkiksi terästeollisuuden uusissa tek-
nologioissa tai synteettisten polttoainei-
den valmistuksessa. Kun sähkön tuotan-
toa on vähemmän, varastoja puretaan ja 
sähköä kuluttavien laitteiden toimintaa 

säädetään hyödyntäen digitaaliteknolo-
gian mahdollisuuksia, eli kulutus joustaa. 

SUOMAL AISELLE liiketoiminnalle tämä 
tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia. Uu-
siutuvan energian ratkaisuissa tuontitava-
raa oleva keskuslaite, kuten aurinkopanee-

li tai lämpöpumppu, aiheut-
taa vain 30-50 prosenttia 
kustannuksista. Kotimaa-
han syntyy liiketoimintaa 
esimerkiksi asennuksista 
ja suunnittelusta. Toinen 
kasvava mahdollisuus on 
synteettiset polttoaineet ja 
muu ”power-to-X” -tekno-
logia. Vielä viisi vuotta sit-
ten sitä pidettiin tieteisro-
maaniin sopivana ideana, 
mutta nyt kehitys on aktii-
vista juuri Suomessa. Kol-
mas suuri mahdollisuus on 
energian käytön ja jakelun 
älykkäät ohjausjärjestelmät, 

joista moni ohjelmistokehittäjä on jo löy-
tänyt leipäpuun. 

KULUTUSJOUSTON  palveluita on synty-
mässä paljon, ja niissä olisi viennin mah-
dollisuuksia. Suurin potentiaali on suuris-
sa kiinteistöissä ja julkisissa rakennuksissa, 
mutta tulevaisuudessa ostamme ehkä läm-
mön, valaistuksen, sähköauton latauksen 
sekä kodinkoneiden toiminnan palveluna 
siten, että puolestamme huolehditaan, ettei 
synny kulutushuippuja eivätkä taloyhtiöm-
me sähköjärjestelmät joudu liian koville.

Energiamurros on käynnissä, ja se 
tuo Suomeen uusia mahdollisuuksia 

Armi Temmes 
Professori, 
Aalto-yliopisto 

Puheenvuoro 

04 SAVO- 
SOLAR 
Aurinkolämpö lyö läpi 
Euroopassa

”Öljylämmityksen 
rinnalla on mahdollista 
käyttää esimerkiksi 
itse tuotettua 
aurinkoenergiaa.”
Toiminnanjohtaja  
Arto Hannula 

Kestävän energian  
kotimainen nousija

Ampnerin Mika Jantunen uskoo aurinkoenergia-alan kasvavan räjähdysmäisesti. Yritys hakeekin nyt sijoittajia ja uutta työvoimaa.

V aasalainen Ampner on 
suuren läpimurron kyn-
nyksellä. Mika Jantusen 
ja Pasi Törmäsen perus-

tama yritys on kehittänyt Ampner 
ACE™ 300 -invertterituoteperheen, 
jolla voidaan liittää voimalaitosko-
koluokan aurinkosähkölaitoksia ja 
energiavarastoja sähköverkkoon. 
Invertteri mahdollista aurinkosäh-
kön aiempaa laajamittaisemman ja 
tehokkaamman hyödyntämisen.

– Invertterimme avulla voimalai-
tokset voivat siirtyä suuremmalla 

jännitteellä toimiviin energiavaras-
toihin ja aurinkopaneeleihin. Lait-
teeseemme voidaan liittää enem-
män ja aikaisempaa tehokkaampia 
paneeleita. Vastaavien invertterien 
valmistajia on maailmalla vain vä-
hän, Törmänen kertoo.

Jantusen ja Törmäsen mukaan 
Ampnerin kehittämä invertteri on 
kokoluokassaan maailman tehok-
kain. Tehoonsa suhteutettuna se 
on myös fyysisiltä mitoiltaan maail- 
man pienin. Kompaktin invertte-
rin asentaminen on helppoa, ja lai-

te voidaan asentaa pysty- tai vaaka-
tasoon. Invertterin kestävyys vaati-
vissa ulko-olosuhteissa on huippu-
luokkaa; ACE™ 300:sta voi käyttää 
-40– +60 celsiusasteen lämpötilas-
sa, joten se voidaan sijoittaa kaikis-
ta vaikeimmissa olosuhteissa toimi-
viin aurinkovoimaloihin.

Haussa pääomaa ja osaajia
Ensimmäiset prototyypit Ampner 
ACE™ 300:sta ovat valmiina, ja la-
boratoriossa suoritettujen testien 
tulokset ovat suunnitelmien mukai-

sia. Seuraavaksi siirrytään kenttä-
testeihin. Jantunen ja Törmänen 
uskovat, että sarjatuotanto voidaan 
käynnistää loppuvuonna.

– Esittelimme tuotteen viime 
syksynä Yhdysvalloissa, ja olem-
me sittemmin käyneet 60–80 asia-
kaskeskustelua. Kysyntää on, sillä 
tuote tuo asiakkaillemme säästöjä 
sekä investointi- että käyttökustan-
nusten osalta, Jantunen toteaa.

Ampnerin Vaasan tehtaalle on 
valmistumassa ensimmäinen tuo-
tantosolu, joka pystyy tuottamaan 
1000 invertteriä vuodessa. Kapasi-
teettia pystytään helposti ja pienin 
pääomakustannuksin skaalamaan 
tarvittaessa kymmeniin tuhansiin.

– Lähdemme tarjoamaan invert-
teriämme globaaliin markkinaan, lä-
hinnä Eurooppaan ja Yhdysvaltoi-
hin. Suureen voimalaan voidaan tar-
vita jopa satoja inverttereitä. Mark-
kinan koko on kasvamassa muuta-
massa vuodessa viiteen miljardiin 
euroon. Vuosikymmenen aikana lii-
kevaihtomme tulee 10–100-kertais-
tumaan, Jantunen arvioi.

Jotta kasvusuunnitelma onnis-
tuu, Ampner tarvitsee lisää omaa 
ja vierasta pääomaa. Jantunen ker-
too ensimmäinen isomman rahoi-
tuskierroksen käynnistyvän kulu-
vana vuonna. Pääoma on tarkoitus 
käyttää tuotannon käynnistämi-
seen sekä tuotteen kaupallistami-
seen. Rahan lisäksi tarvitaan myös 
teollisuussektorin tuntevia osaajia. 

– Tarvitsemme alkuvaiheessa 
osaajia tuotekehitykseen ja tuki-
toimintoihin, myöhemmin myös 
myyntiin, markkinointiin ja toi-
mitusketjuun. Tehtävästä riippu-
en työpaikat sijoittuvat joko Vaa-
san tai Helsingin toimipisteeseen. 
Myös kansainvälisiä tehtäviä tu-
lee tarjolle. Meillä työntekijä voi 
vaikuttaa omaan työnkuvaansa ja 
tarjoamme myös mahdollisuuksia 
osakkuuteen, Törmänen kertoo.

Kokemusta ja ketteryyttä
Ampner on perustettu vuonna 2012, 
mutta yrityksen avainhenkilöillä on 
useamman vuosikymmenen koke-
mus uusiutuvista energiamuodois-
ta ja inverttereiden kehittämises-
tä. Ampner aloitti ACE™ 300 -sar-
jan tuotteiden kehittämisen vuonna 
2017. Vuotta myöhemmin yritys sai 
kehittämistyötä varten rahoituksen 
Business Finlandilta.

– Toimimme Mikan kanssa aiem-
min yrityksessä, joka toimitti invert-
tereitä suurille tuulivoimapuistoil-
le. Ampnerissa pystymme hyödyn-
tämään kokemustamme ja kattavia 
kontaktejamme. Uutena yrityksenä 
olemme voineet lähteä kehitystyö-
hön puhtaalta pöydältä, startup-yri-
tyksen ketteryydellä. Nyt meillä on 
käsillä luotettavasti toimiva tuote, 
joka on syntynyt ilman kompromis-
sien tekemistä, Törmänen kertoo.

Vaasalainen Ampner Oy 
on kehittänyt pienikokoi-
sen, tehokkaan ja vaikeat 
ympäristöolosuhteet  
kestävän invertterin, jolla 
energiavarastot ja aurinko- 
sähkövoimalat voidaan 
liittää sähköverkkoon.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva sami pulkkinen

“
Markkinan koko  
on kasvamassa 
muutamassa  
vuodessa viiteen 
miljardiin euroon.
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Nykyaikainen öljylämmitys on 
energiatehokas vaihtoehto 
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Öljylämmityskoti on 
energiatehokas ja sään-
nöllisesti huollettuna 
myös vähäpäästöinen. 
Rinnakkaiset lämmitys-
ratkaisut tekevät öljy- 
lämmityksestä kilpailu- 
kykyisen vaihtoehdon 
myös tulevaisuudessa. 

teksti pekka säilä 
kuva ley

N oin 15 prosenttia suo-
malaisista pientaloasu-
jista lämmittää kotiaan 
öljyllä. Harvaan asu-

tussa ja ankaran ilmaston maassa 
järkeviä vaihtoehtoja öljylämmityk-
selle on vaikea löytää. Jos lämmitys-
järjestelmän haluaa kokonaan vaih-
taa, on esimerkiksi maalämpöön 
siirtyminen 4–5 kertaa kalliimpaa 
kuin öljykattilan uusiminen. 

Öljylämmitystaloissa on myös 
yleensä pienet tekniset tilat, joihin 

Nykyaikainen öljylämmitysjärjestelmä parantaa energiatehokkuutta. Öljykattilan ja polttimen vaihdolla säästöt lämmityskuluissa voivat olla satoja litroja vuodessa.

on vaikea vaihtaa korvaavaa tek-
niikkaa. Käytännössä koko lämmi-
tysjärjestelmän vaihto saattaisi olla 
yksittäiselle pientalolle kymmenien 
tuhansien eurojen urakka.

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n 
toiminnanjohtaja Arto Hannulan 
mielestä nykyiseen hallitusohjel-
maan kirjattu tavoite öljylämmi-
tyksestä luopumisesta on ristirii-
dassa uusiutuvan energian lisää-
mistavoitteen kanssa.

– Ei ole realistista ajatella, että 
kaikki öljylämmityksellä toimivat 
kiinteistöt – joista monet on vielä 
rakennettu 70–80-luvuilla – siirtyi-
sivät käyttämään pelkästään mui-
ta energiamuotoja. Jo pelkästään 
pientaloissa on Suomessa 150 000 
öljylämmityskattilaa, joista noin 
40 000:lla on rinnakkaisjärjestel-
mä. Jos öljylämmityksestä luovut-
taisiin kokonaan, vaatisi tämä käy-
tännössä uuden ydinvoimalan ra-
kentamisen. 

Hannulan mukaan tavoitetta ase-
tettaessa on myös unohdettu, että 
Suomessa pientalojen öljylämmi-
tyksen aiheuttamat hiilidioksidi-
päästöt ovat vain noin kaksi pro-

senttia koko maan vuosittaisista 
kokonaispäästöistä.

Vähemmän päästöjä
Hannula mainitsee, että suomalai-
nen lämmitysöljy on tasalaatuista ja 
eurooppalaisella mittapuulla myös 
hyvin puhdasta ja rikitöntä.

– EU:n määrittelemiin lämmi-
tyspäästöjen raja-arvoihin pääs-
tään nykyaikaisella lämmityslait-
teistolla helposti. Öljylämmittäjil-
le on tarjolla myös uusiutuvia nes-
temäisiä polttoaineita, joiden käyt-
töön nykyaikainen lämmityskalus-
to soveltuu sellaisenaan tai pienin 
päivityksin. Ennen uusiutuvaan 

polttoaineeseen siirtymistä suosi-
tellaan öljysäiliön ja sen syöttöput-
kistojen puhdistamista.

Öljysäiliön säännöllisellä huollol-
la ja öljypoltinjärjestelmän kunnos-
tuksella parannetaan myös energia-
tehokkuutta. Kattilan ja polttimen 
vaihdolla säästöt lämmityskuluissa 
voivat olla satoja litroja vuodessa.

– Uudella kattilalla on myös sel-
västi pienemmät päästöt. Kondens-
sitekniikkaa hyödyntämällä voi-
daan savukaasuissa oleva energia 
hyödyntää myös lämmitykseen, 
ja siten saada lähes 100 prosentin 
hyöty öljyn sisältämästä energiasta. 
Uuden kattilan hankintaa kannat-
taa harkita, kun vanha on saavut-
tanut 25–30 vuoden iän. Öljypoltti-
men tehokas käyttöikä on puoles-
taan noin 15 vuotta. Uusittu laitteis-
to lisää myös asumismukavuutta ja 
tuo toimintavarmuutta poikkeus-
tilanteissa, kuten myrskyissä, jol-
loin talo voi jäädä ilman sähköjä jo-
pa päiviksi, Hannula tietää.

Rinnakkaisratkaisuja
Nykyisin joka viides öljylämmittä-
jä harkitsee rinnakkaisen lämmitys-

järjestelmän hankintaa. Tarjolla on 
myös valtion energia-avustus, jos 
lämmitysjärjestelmän muutostyöt 
vaikuttavat 30 prosentilla lämmi-
tettävän kohteen energiatehok-
kuuteen. 

Hannulan mukaan rinnakkais-
järjestelmäratkaisujen ongelmana 
on kuitenkin se, että EU:n päästös-
tandardit eivät tunnista tämänkal-
taista hybridiä yhtenä lämmitysjär-
jestelmänä.

– Kiinteistökohtaisesti voi olla 
kuitenkin järkevää miettiä uusiu-
tuvien energioiden käyttöä öljy-
lämmityksen rinnalla etenkin sil-
loin, kun lämmöntarvetta on enem-
män, Hannula mainitsee. 

Öljylämmityksen rinnalla on 
mahdollista käyttää vaikkapa il-
ma-vesilämpöpumppua ja aurin-
koenergiaa. Itse tuotetulla aurinko-
sähköllä voidaan esimerkiksi tuot-
taa sähkö lämminvesivaraajaan ja 
hoitaa rakennuksen lämmitys il-
ma-vesilämpöpumpulla lauhem-
pien säiden aikaan. Öljykattila toi-
mii tällöin lämmöntuottajana ai-
noastaan silloin, kun lämmön tar-
ve on suurimmillaan.

Nykyaikainen öljylämmitys  
on energiatehokas vaihtoehto

“
Täydellinen öljy- 
lämmityksestä 
luopuminen  
vaatisi uuden 
ydinvoimalan.

R ohe Solutions toimittaa 
LNG:tä, eli nesteytettyä 
maakaasua, säiliöautoil-
la ympäri Suomen. Lisäk-

si se jakelee maakaasua maakaasu-
verkoston kautta. Yritys aloitti toi-
mitukset asiakkaille vuonna 2018.

Rohe tarjoaa LNG:tä ratkaisuksi 
matkalla fossiilisista polttoaineista 
uusiutuviin energialähteisiin.

– Yrityksen ei tarvitse tehdä li-
säinvestointeja siirtymävaihees-
sa, sillä LNG-teknologia käy yksi yh-
teen muiden kaasumaisten, kuten 
nesteytetyn biokaasun tai Power 
to Gas -tekniikalla tuotetun polt-
toaineen käyttöön, toimitusjohta-
ja Perttu Lahtinen toteaa.

Nesteytettyä biokaasua on jo vä-
hissä määrin markkinoilla, mutta 
Power To Gas -tekniikalla valmis-
tettava uusiutuva polttoaine odot-
taa vielä tuloaan. Prosessissa val-
mistetaan vedystä ja hiilidioksidis-
ta metaania. Tarvittava sähkö tuo-
tetaan aurinko- tai tuulienergialla. 

– Uusiutuvan kaasun tuotanto on 

LNG on investointi 
tulevaisuuteen

toistaiseksi kallista, mutta sen kil-
pailukyky kasvaa koko ajan. Uskon, 
että uusien kaasumaisten tuottei-
den saanti laajasti markkinoille vie 
kuitenkin vielä 5–10 vuotta.

Jakeluverkosto kasvuun
Monet teollisuuslaitokset ovat jo 
ottaneet LNG:n käyttöön. Rohe tar-
joaa omaa asiantuntemustaan uu-
sien kohteiden arviointiin. Kaasus-
ta on tullut varteenotettava vaihto-
ehto myös laivojen ja raskaan lii-
kenteen käyttövoimana. 

– LNG-rekkoja kokeilevilta yhti-
öiltä on tullut hyvää palautetta. Suo-
meen tarvitaan kuitenkin nykyistä 
kattavampi jakeluverkosto. 

Rohe haluaa Lahtisen mukaan 
olla mukana rakentamassa jakelu-
verkostoa. Yhtiö tarjoaa mahdolli-
suuden perustaa tankkausasema 
joko asiakkaan omana investointi-
na tai vuokrasopimuksella. Asema 
voidaan rakentaa niin, että se pal-
velee sekä raskaita ajoneuvoja että 
henkilöautoja.

Lahtinen muistuttaa, että maa-
kaasu on muita fossiilisia polttoai-
neita vähäpäästöisempi. 

– Maakaasun elinkaaren aikai-
set hiilidioksidipäästöt ovat hie-
man pienemmät ja typpipäästöt 
huomattavasti pienemmät kuin  
dieselillä. Pienhiukkas- ja rikki-
päästöt jäävät maakaasua käytet-
täessä lähes olemattomiksi. 

Kaasua maailmalta
Rohe Solutions on Haminan Ener-
gian ja virolaisen Alexela Energian 

yhteisyritys. Tähän samaan yhtiö-
ryppääseen kuuluu myös Hami-
na LNG, joka rakentaa parhaillaan 
nesteytetylle maakaasulle tarkoi-
tettua vastaanottoterminaalia Ha-
minan satamaan. Terminaalin on 
määrä aloittaa toimintansa vuoden 
2021 alussa.

Rohe Solutions on vuoden alusta 
lähtien toimittanut asiakkaille maa-
kaasua myös kaasunsiirtoputkiston 
kautta. Kaasu virtaa Suomeen Viron 
ja Latvian markkinoilta Baltic Con-
nector -putkilinjastoa pitkin.

– Tavoitteena on hankkia kaasua 
vuoden 2022 jälkeen kilpailukykyi-
sesti myös Keski-Euroopasta. 

Lahtinen lisää, että Haminan uu-
den LNG-terminaalin avulla maa-
kaasua ja uusiutuvista lähteistä 
tuotettua kaasua pystytään hank-
kimaan kansainvälisiltä markki-
noilta entistä laajemmalta alueelta. 

– Tarvittaessa nesteytettyä maa-
kaasua voidaan myös höyrystää ja 
syöttää maakaasuverkostoon, mi-
kä puolestaan parantaa huoltovar-
muutta, Lahtinen sanoo.

Toimitusjohtaja Perttu Lahtisen mielestä LNG-teknologia ja siihen kytkeytyvät ratkaisut ovat käyttö- 
kelpoisia pitkälle tulevaisuuteen, kun fossiilisia polttoaineita korvataan kestävillä energialähteillä.

LNG toimii siltana vähäpäästöisempiin ja kestävämpiin 
polttoaineisiin. Sitä varten rakennettava infrastruktuuri 
palvelee uusia, kaasulähtöisiä energiaratkaisuja.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

S uuret aurinkolämpöjärjes-
telmät valtaavat jalansijaa 
Keski-Euroopan merkittä-
vimmissä teollisuusmaissa 

Ranskassa ja Saksassa. 
Kaukolämmön tuotantoon ja 

teollisuuden prosessilämmöntuo-
tantoon aurinkolämpöjärjestelmi-
en kokonaistoimituksia tekevän 
mikkeliläisen Savosolarin toimi-
tusjohtaja Jari Varjotie sanoo, et-
tä tarjouspyynnöt osoittavat ete-
nevän muutoksen, jossa fossiilisia 
polttoaineita korvataan puhtaalla 
aurinkoenergialla.

Varjotien mukaan Ranskassa ja 
Saksassa etsitään päämäärätietoi-
sesti uusia energianlähteitä päästö-
jen pienentämiseksi myös lämmi-
tysenergian tuotannossa, mihin on 
kehitetty toimivat tukijärjestelmät. 

Tämä näkyy suurempana tar-
jouspyyntöjen määränä kuin kos-
kaan aiemmin. Savosolarilla on par-
haillaan työn alla useita viimeisen 
vaiheen tarjouksia yksistään Sak-
sassa. Asemaa markkinoilla kirittää 

Aurinkolämpö lyö 
läpi Euroopassa 

vuonna 2009 perustetun yrityksen 
oma tuotekehitys.

– Keski-Euroopassakin on omaa 
biomassaa, mutta siellä nähdään, et-
tä aurinkoenergia on pitkällä tähtäi-
mellä kilpailukykyisempää ja eko-
logisempaa. 

Ekologinen vaihtoehto
Arvoltaan suurin Savosolarin saa-
ma tilaus on 14 000 neliön kokoinen 
aurinkolämpöjärjestelmä mallas-
kuivaamoon Ranskassa. Kokonai-
suudessa keräinalueen maapinta- 
ala on noin neljä hehtaaria. 

Paahtimo ei itse investoi järjes-
telmään, josta Savosolarin osuus 
on noin neljä miljoonaa euroa. Si-
tä operoi Kyotherm SAS -niminen 
projektikehittäjä, jolta kuivaamo 
ostaa lämpöenergian pitkäaikai-
sella energianmyyntisopimuksella. 

– Maailmassa on satoja erilaisia 
teollisuuden prosesseja, joissa tar-
vitaan alle sadan asteen lämpöis-
tä vettä tai ilmaa. Saksa ja Ranska 
ovat muutosjohtajia, mutta mark-

kina kasvaa puhtaan energia vaati-
musten myötä. 

Varjotie huomauttaa, että suur-
ten järjestelmien tekeminen on pie-
niä kustannustehokkaampaa: Ke-
räinten ja putkistojen hinta kas-
vaa samassa suhteessa järjestel-
män kokoon nähden. Esimerkik-
si ohjausjärjestelmät ja pumppua-
semat ovat kalliita elementtejä, ja 
niiden osuus kokonaisuudesta pie-
nenee mitä suuremmasta järjestel-
mästä on kyse. Samoin asennuk-
sen suhteellinen osuus kokonais-

Savosolar Oyj tekee aurinkolämpöjärjestelmiä kaukolämmön- ja teollisuuden prosessilämmön tuotantoon. 
Vuonna 2019 Tanskaan toimitettiin 21 000 neliömetrin aurinkokaukolämpöjärjestelmä.

Ranskassa ja Saksassa asennetaan hehtaarien kokoisia 
aurinkolämpökenttiä. Markkinaa kirittää päästöttö-
myyden korostuminen lämmön tuotannon ajurina.
teksti juha-pekka honkanen  kuva savosolar

kustannuksista pienenee järjestel-
män koon kasvaessa.

Kaukolämpöä läheltä
Koon kasvaessa myös järjestelmi-
en optimointi on tehokkaampaa. 
Ranskalaisessa mallaspaahtimossa 
aurinkokeräinten rinnalla käytetään 
kaasulaitosta. 

– Kokonaisuus pitää hallita jo 
suunnitteluvaiheessa, tai inves-
toinnista ei saada täyttä hyötyä ir-
ti. Suunnittelu ja optimointi ovat 
oman huipputeknologiamme lisäksi 

ne asiat, joilla pärjäämme kansain-
välisissä tarjouskilpailuissa.

Suomessa Savosolarin aurinko-
lämpöjärjestelmillä tehdään kauko-
lämpöä Etelä-Savon Energian, Ou-
lun Seudun Sähkön ja Suur-Savon 
Sähkön alueilla. 

– Massiivisten ja keskitettyjen 
lämpölaitosten aika alkaa olemaan 
takana. Kun kaukolämpö tuotetaan 
lähellä sen käyttäjiä, ekologinen ja 
päästötön tapa lämmittää kiinteis-
töjä ja niiden käyttämää vettä tulee 
aiempaa kiinnostavammaksi.
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Resurssiviisas  
tulevaisuus 

Y mpäristöministeriön 
mukaan rakennuksis-
sa kuluu noin 40 pro-
senttia Suomen energi-

an kokonaiskulutuksesta. Energia-
tehokkuustoimet tulisikin Caverio-
nin energia- ja jäähdytysasiantunti-
ja Antti Hännisen mukaan kohdis-
taa sinne, missä niiden vaikutus on 
suurin. 

– Asuminen tuottaa kaikkein 
suurimman osan Suomen hiilija-
lanjäljestä, joten siihen liittyvillä 
toimilla on merkittävä yhteiskun-
nallinen vaikutus, Hänninen sanoo.

Suomessa asumisen päästöt joh-
tuvat pitkästä lämmityskaudesta. 
Yksi ratkaisu päästöjen ja hiilijalan-
jäljen pienentämiseen on digitaali-
set älyratkaisut.

– Olennaista on tutkia missä, mil-
loin ja paljonko energiaa rakennuk-
sessa kuluu, ja valita ratkaisu, jolla 
on suurin vaikuttavuus energianku-
lutukseen. Meidän ei tarvitse muut-
taa tapojamme, vaikka teemme kes-
täviä muutoksia ympäristöömme, 
Hänninen vakuuttaa.

Vastuuta energiankulutuksesta 
ei siis sysätä kiinteistöjen käyttäji-
en harteille. Sen sijaan, että asuk-

kaiden pitäisi esimerkiksi lyhen-
tää kuumassa suihkussa vietettyä 
aikaa, tulisi käyttövesi lämmittää 
kestävällä tavalla.

Tehokkuudella mukavuutta
Etenkin suurilla kiinteistönomista-
jilla on mahdollisuus säästää run-
saasti energiaa modernin talotek-
niikan avulla. Esimerkiksi Caverio-
nin asiakas Asokodit omistaa lähes 
700 kiinteistöä 31 paikkakunnal-
la. Kiinteistöissä asuu noin 40 000 
suomalaista. Kiinteistöpäällikkö  
Teemu Jalomäen mukaan suurin 
osa Asokotien kiinteistökannasta 
on 1990-luvulta, jolloin esimerkik-
si ilmanvaihtoa ohjattiin tiettyinä 
aikoina tehostetusti erillisen aika-
taulun mukaan. Asuntojen todellisia 
olosuhteita ei perinteisellä säätöta-
valla pystytty ottamaan huomioon.  

– Perinteisesti pattereiden läm-
pötilaa ohjaa ulkolämpötila. Nyt 
huoneistoihin asennettujen antu-
rien ansiosta pystymme mittaa-
maan sisälämpötilan, kosteuden ja 
ilmanvaihdon paine-erot asunnois-
sa. Tämän datan pohjalta voimme 
laskea keskiarvolämpötilan ja joh-
taa verkostoon aina oikean lämpöis-
tä vettä, Jalomäki kertoo. 

Myös Asokotien ilmanvaihto sää-
tyy automaattisesti järjestelmään li-
sättyjen antureiden keräämän tie-
don mukaisesti. 

– Järjestelmä toimii asukkaiden 
elämänrytmissä, eli ilmanvaihto 
säätyy sen mukaan, kuinka paljon 
ihmisiä huoneistossa on. Pienillä in-
vestoinneilla olemme saaneet ener-
giankulutusta pudotettua sadoissa 
kiinteistöissämme. Lisäksi Asoko-
tien kiinteistöistä noin 45:ssä öljy-
lämmitys on vaihtunut maaläm-
pöön, Jalomäki summaa.

Asokotien kiinteistöjen data ke-
rätään yhteen digitaaliseen järjes-

telmään. Caverionin toimittaman 
SmartView-järjestelmän kautta voi-
daan tarkastella samasta ohjelmis-
tosta talotekniikan toimivuuden li-
säksi muun muassa kiinteistöjen jä-
tetietoja, kuten kierrätys- ja hyöty-
käyttöasteita.

Tietojen kerääminen yhteen di-
gitaaliseen järjestelmään on aut-
tanut Asokoteja optimoimaan toi-
mintaansa. Kun kiinteistön eri 
osa-alueiden tiedot yhdistetään 
toisiinsa, kiinteistöjen kokonais-
toimintaa voidaan tarkastella esi-
merkiksi ympäristötehokkuuden 
ja vastuullisuuden näkökulmasta.

Laaja-alaista osaamista 
Kun kiinteistöt siirtyvät digitaalisiin 
järjestelmiin, huollolta edellytetään 
erikoisosaamista. Jos talotekniset 
järjestelmät ja niitä ohjaava auto-
maatio eivät toimi kuten pitäisi, jää-
vät energiasäästöt saavuttamatta.

Caverionin tekninen huolto käy 
vuosittain tarkistamassa Asokotien 
kiinteistöissä, että kaikki talotekni-
set laitteet toimivat oikealla tavalla. 
Tällöin varmistetaan, että tekniik-
ka toimii oikein ja palvelee kiinteis-
tön käyttäjiä.

– Pidämme myös säännöllisiä yh-
teispalavereja, joissa ovat mukana 
kaikki kiinteistöön liittyvät toimi-
jat. Järjestely on tuonut apua kai-
kille osapuolille, Jalomäki kertoo.

Caverionin toimittaman hälytys-
järjestelmän kautta LVIAS-vikahä-
lytykset menevät keskitetysti yh-
teistyökumppaneille. Lisäksi Cave-
rion SmartView-järjestelmän kautta 
Jalomäki saa käsityksen koko kiin-
teistökannan hälytyksistä yhdellä 
silmäyksellä.

– Tieto jää talteen, joten pystyn 
seuraamaan, jos jossakin on tois-
tuvasti häiriöitä. Pystymme myös 
puuttumaan vikahälytyksiin aiem-

paa paremmin. 
Myös Caverionin järjestelmä-

päällikkö Tuuka Glad kokee digi-
talisaation helpottaneen kiinteis-
töjen ylläpitoa.

– Kiinteistönhuollossa toimii mo-
nia tahoja, ja nämä tahot jakautuvat 
vielä useisiin tekniikan aloihin. Di-
gitalisaation myötä voimme seura-

Kiinteistöissä kulutetaan 
suuri osa Suomen energi-
asta. Älykkäät ratkaisut 
ja tiedolla johtaminen  
vaikuttavat laajasti yhteis-
kuntaan ja Suomen hiili-
neutraaliuteen. Muutosta 
tarvitaan kuitenkin vielä 
ajattelutavoissa. 

teksti outi rantala
kuva caverion

ta kiinteistön ylläpitoa tarkemmin 
ja kohdistaa toimenpiteet parem-
min, Glad toteaa.

Asokodit on Gladin mielestä hy-
vä esimerkki siitä, että digitalisaa-
tion hyödyt on ymmärretty laajas-
sa kuvassa.

– Päätöksenteko jalostuu, kun 
kiinteistöjen tiedot pystytään tuo-
maan näkyville. On ymmärrettä-
vä, miten kokonaisuus toimii, jot-
ta kiinteistöissä voidaan tehdä oi-
keita toimenpiteitä.

Investointeja tulevaisuuteen
Glad muistuttaa, että järjestelmien 
keräämä data auttaa pitämään kiin-
teistön kunnossa ja olosuhteet so-
pivina koko sen vuosikymmenten 
mittaisen elinkaaren ajan. Datan 
avulla voidaan myös tehdä kauas-

kantoisia, energiantuotantoon liit-
tyviä suunnitelmia. 

– Tiedon hyödyntäminen tehos-
taa teknologian käyttöä. Voimme 
varmistaa, että teknologia tukee ko-
konaisuutta myös tulevaisuudessa, 
kun kiinteistöjen rooli energian va-
rastoinnissa ja osana sähkö- ja kau-
kolämpöverkkoja kasvaa.

Glad viittaa siihen, että uusiutu-
vien energiamuotojen, kuten tuu-
li- ja aurinkovoiman käytön lisään-
tyessä energian saannin vaihtele-
vuus kasvaa. Pilvisinä ja tuulisina 
päivinä energia tulee olemaan kal-
lista, joten kiinteistöjen tulisi pys-
tyä vähentämään energiankulutus-
taan noina aikoina. 

Kun kiinteistöjä peruskorjataan 
ja niihin lisätään modernia talotek-
niikkaa, voidaan samalla rakentaa 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat hii-
lineutraalin kiinteistön.

– On järkevää investoida laittei-
siin, joita voidaan hyödyntää tule-
vaisuudessa ja luoda pohjaa uusil-
le toiminnoille, Glad huomauttaa.

Lisää vauhtia muutokseen
Vaikka Suomi on teknologisesti edis-
tynyt maa, Hännisen mukaan raken-
netun ympäristön älykästä muutos-
ta voitaisiin edistää vielä voimak-
kaammin. On päästävä eroon ajat-
telutavasta, jonka mukaan kaikki 
toimivat vain omissa siiloissaan. 

– Ei auta, että taloyhtiöt irrottau-
tuvat kaukolämmöstä ja poraavat 
omat maalämpökaivonsa. Tarvit-
semme koko infrastruktuuria hyö-
dyttäviä ratkaisuja myös yksittäi-
siin kiinteistöihin. Erityisesti ener-

SmartView-kiin-
teistönhallinta- 
järjestelmä 
kokoaa kaiken 
tiedon yhteen 
palveluun. 

Vaikka Suomi yltää yhdeksi teknologian huippumaista, voitaisiin rakennetun ympäristön älykästä muutosta edistää vielä nykyistä voimakkaammin.  

giayhtiöitä kannustaisin aitoon ja 
tasapuoliseen yhteistyöhön, missä 
hyötyä jaetaan kaikille osapuolille, 
Hänninen sanoo.

Ajattelutavan muutos vaatii avoi-
muutta ja läpinäkyvyyttä yrityksiltä. 

– Yhteiskunnan kokonaisetu on 
nostettava omien etujen edelle. On 
arvioitava, millä toimilla on suurin 
vaikutus. Esimerkiksi älykäs talo-
tekniikka voi säästää energiaa jo-
pa enemmän kuin yksityisautoi-
lun kieltäminen.

Energiayhtiöt ja Caverionin kal-
taiset palveluntarjoajat ovat isossa 
roolissa hiilineutraalin yhteiskun-
nan aikaansaamisessa. 

– Voimme mahdollistaa ratkai-
sut yhteiseen infraan, jossa ener-
giaa pystytään hyödyntämään te-
hokkaasti, Hänninen päättää.

“
On päästävä irti 
ajattelutavasta,  
jossa kaikki  
toimivat vain 
omissa siiloissaan.

Uusia energiaratkaisuja  
kaupungistumisen haasteisiin

Eri toimintoja fiksusti yhdis-
telemällä voitaisiin tehdä re-
surssiviisasta talotekniikkaa, 
kun kaikki kiinteistössä tuotet-
tu energia käytetään hyödyksi. 

Resurssiviisaudella on yllät-
tävän suuria vaikutuksia. Esi-
merkiksi jääurheilukeskusten 
jään tekemisestä vapautuva 
lämpöenergia voisi lämmittää 
alueen asukkaiden suihkuve-
den. Albert Einstein aikoinaan 
sanoi: energia ei koskaan katoa 
mihinkään, se vain muuttaa 
muotoaan. Meidän tehtäväm-
me on käyttää se viisaasti. 

KUN ASUTUS keskittyy yhä 
enemmän kaupunkeihin, älyk-
käät toimenpiteet keskittyvät 
kaupunkiympäristöön.  

Parhaimmillaan ratkaisut 
edistävät kiertotaloutta. Esimer-
kiksi Oulun alueelle Caverion on 
suunnitellut järjestelmän, jos-
sa paikallinen S-market tuottaa 
lämpöä kaukolämpöverkostoon, 
ensimmäisenä Suomessa. 

Marketin laitteiden tuotta-
ma energia johdetaan kaupun-
gin kaukolämpöverkkoon. Näin 
kaukolämmöstä tulee kaksi-
suuntaista.
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J ätevoimala valmistui Itä-Van-
taalle vuonna 2014. Sen kah-
dessa kattilassa poltetaan nyt 
kotitalouksien sekajätettä 

noin 375 000 tonnin edestä vuodes-
sa. Voimala tuottaa sähköä ja läm-
pöä 1,5 miljoonan suomalaisen la-
jittelemasta sekajätteestä.

Laajennustyöt käynnistyivät 
maaliskuussa, ja hankkeen on mää-
rä valmistua syksyllä 2022. Silloin 
saadaan hyötykäyttöön myös kaup-
pojen, yritysten ja teollisuuden jät-
teiden kierrätysprosessissa synty-
vä rejekti. 

– Koko vantaalainen energian-
tuotanto uudistuu, kun siirrymme 
käyttämään pääasiassa kotimaisia 
energianlähteitä. Nämä ovat myös 
asiakkaille tuntuvia arjen ilmastote-
koja, toteaa Vantaan Energian tuo-
tantojohtaja Kalle Patomeri.

Kolmannen kattilan myötä läm-
pöä kyetään tuottamaan enemmän 
kiertotalouspolttoaineella.

– Jätevoimalan laajennus on ym-
päristön ja kansantalouden kannal-
ta merkittävä investointi. Samalla 
turvaamme edullisen ja ympäris-
töystävällisen lämmityksen Van-
taalla myös tulevaisuudessa.

Kyseessä on 140 miljoonan eu-
ron investointi. Se on jatkoa Van-
taan Energian pitkäjänteiselle työlle 
kivihiilestä luopumiseksi ja uusiu-
tuvien ja hiilineutraalien energian-
lähteiden kasvattamiseksi.

Voimalan tehokkaassa jätekaasu-
jen puhdistusprosessissa epäpuh-
taudet sidotaan kalkilla ja aktiivihii-
lellä. Laajennuksesta tulee Patome-
ren mukaan entistäkin parempi.

– Meillä on maailman paras tek-
niikka, jonka ansiosta voimala on 
Suomen puhtain.

Jätteenpoltolle yhä tilausta
Jätemäärien ennustaminen ei ole 
Patomeren mukaan helppoa. Kierrä-

V antaan Energia ryh-
tyy poraamaan jo ku-
luvana vuonna peräti 
kolmen kilometrin sy-

vyistä reikää Martinlaaksoon. Tar-
koituksena on testata geotermi-
sen lämmön hyödyntämistä. Mi-
käli hanke osoittautuu kannatta-
vaksi, Vantaalle kaavaillaan geo-
termisen lämmöntuotantolaitok-
sen perustamista.

Myös maalämpöä hyödyntäviä 
lämpöpumppuja on tarkoitus ottaa 
käyttöön. Maalämpö on maaperän 
pintakerroksiin varastoitunutta au-
rinkoenergiaa, kun taas geotermi-
nen lämpö on maapallon sisälle sen 
syntyessä varastoitunutta lämpöä.

– Viiden vuoden päästä merkit-
tävimmät energianlähteemme tule-
vat olemaan kierrätykseen kelpaa-
maton jäte, biomassa, geoterminen 
lämpö ja vesi, Patomeri visioi.

Tuulivoima kasvaa vahvasti
Vantaan Energia on osakkaana Suo-
men Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Tuu-
livoima Oy:ssä. Tätä kautta yhtiö on 
merkittävä tuulisähkön tuottaja.

Tuulivoima kasvaa Suomes-
sa kovaa kyytiä, ja Vantaan Ener-

Hyvästit hiilelle  
vuoteen 2022 
mennessä 

tyksen ansiosta poltettavan jätteen 
määrä tulee lopulta vähenemään, 
mutta yhä se on ollut kasvussa.

– Toistaiseksi poltettavaa riittää 
niin paljon kuin pystymme otta-
maan vastaan. Jätteenpoltolle on 
tilausta vielä vuosikymmeniksi.

Patomeri ei näe jätteenpolttoa 
kierrätyksen vastakohtana vaan 
järkevänä tapana hyödyntää ener-
giantuotannossa ne materiaalit, joi-
ta ei kyetä tällä hetkellä käyttämään 
uudelleen muulla tavalla. 

– Olemme kiertotalouden mah-
dollistaja, Patomeri toteaa.

Jätevoimalan laajennus hyödyt-
tää myös Helsinkiä, jonka energia-
yhtiö Helenin verkkoon tullaan oh-
jaamaan neljännes tuotetusta läm-
möstä. Lämmön ostolla Helen vä-
hentää päästöjään noin 60 000 ton-
nilla vuodessa.

Näin Helsinki saa lisää hiilineut-
raalia kaukolämpöä ja etenee omas-
sa ilmastotavoitteessaan. Koko Suo-
mi on sitoutunut olemaan kivihii-
livapaa vuoteen 2029 mennessä. 

Hinnat eivät nouse
Jätevoimalan laajennus merkitsee 
kivihiilen käytön loppumista talou-
dellisesti kannattavalla tavalla. Ta-
voitteena on tuottaa energiaa kestä-
västi ja kohtuuhintaisesti.

Investointi ei merkitse asiakkail-
le kustannusvaikutuksia. Kun raa-
ka-ainetta saadaan läheltä, kustan-
nukset pienenevät. 

– Monelle saattaa tulla yllätyk-
senä, että investointi uusiutuviin 
tuotantomuotoihin sekä luopumi-
nen fossiilisista polttoainesta va-
kauttaa hintoja ja tekee vantaalai-
sesta lämmöstä edullisempaa, Pa-
tomeri toteaa. 

Viimeisen kuuden vuoden aikana 
lämmön kustannukset ovat Vantaal-
la laskeneet tasaisesti. Asiakkaiden 
ohella myös ympäristö kiittää, sillä 

kivihiilestä luopuminen vähentää 
hiilidioksidipäästöjä neljänneksellä.

Osana kiertotaloutta
Vantaan Energian laitoksissa tuo-
tetaan sähköä ja lämpöä samanai-
kaisesti. Yhteistuotannolla sääste-
tään noin kolmannes energiatar-
peesta. Samassa suhteessa vähe-
nevät päästöt. 

Patomeri kiittelee voimaloiden 
hyötysuhdetta. Esimerkiksi jäte-
voimalan polttoaineen sisältämästä 
energiasta yli 95 prosenttia saadaan 
talteen. Noin 60 prosenttia energi-
asta muutetaan kaukolämmöksi ja 
40 prosenttia sähköksi.

Jätevoimalan ohella energiaa tuo-
tetaan Martinlaakson voimalaitok-
sessa. Vuonna 2018 valmistuneessa 
biovoimalassa käytetään polttoai-
neena pääasiassa kestävää biomas-
saa eli puuhaketta, kuten metsätäh-
de- ja rankahaketta, kierrätyspuu-
ta, sahanpurua, vaneriteollisuuden 
hukkapaloja ja hieman turvetta, jos-
ta aiotaan luopua lähivuosina.

– Tuotamme itse kaiken toimit-
tamamme kaukolämmön ja myym-
me sitä myös naapurikaupungeille.

Patomeri katsoo, että jäte- ja 
biokapasiteetin lisääminen ovat 
varteenotettavia vaihtoehtoja hii-
livoiman korvaajiksi. Kun kivihii-
lestä luovutaan, fossiilisten poltto-
aineiden käyttö ja hiilidioksidipääs-
töt vähenevät dramaattisesti. 

Jätteen ja kierrätyspuun hyödyn-
tämisen rinnalle suunnitellaan tu-
levaisuudessa muun muassa teol-
lisuuden jätevirtojen kierrätystä.

Uudet lämmönlähteet 
valtaavat energia-alaa
Vantaan Energia on panostanut vahvasti uusiutuvien 
energiamuotojen testaamiseen. Tulevaisuus on geo-
termisessä lämmössä, tuulessa ja vesivoimassa.

gia investoi siihen vahvasti vuosit-
tain. Energia-alan siirtymä fossiili-
sista uusiutuviin energialähteisiin 
on ollut nopea erityisesti tuulivoi-
man lisääntymisen myötä. Tuuli-
voiman kannattavuuden vahvis-
tumisesta kertoo, että kahta viime 
vuonna käynnistettyä tuulipuisto-
hanketta viedään eteenpäin ilman 
valtion tukea.

Päästöt ovat puolittuneet 
Vantaan Energian päästöt puolittui-
vat 2010-luvulla. Samalla kun yhtiö 
on korvannut hiiltä ja kaasua ener-
giantuotannossa jätteellä ja bio-
massalla, sen hiilidioksidipäästöt 
ovat pudonneet vauhdilla.

Ennen jätevoimalan käynnisty-
mistä vuonna 2014 päästöt olivat 
noin 900 000 tonnia vuodessa, 
2018 enää 650 000 tonnia. Viime 
vuonna Vantaan Energia vähensi 
päästöjä 210 000 tonnia, pääasias-
sa biovoimalan käyttöönoton an-
siosta. 

Tällä hetkellä Vantaan Energi-
an vuosipäästöt ovat siis noin 440 
000 tonnia. Seuraava iso leikkaus 
on luvassa jätevoimalan laajennuk-
sen valmistuessa 2022.

Vantaan Energia harppaa kohti kivihiilettömyyttä laajentamalla  
jätevoimalaansa. Hanke mahdollistaa kivihiilestä luopumisen jo 
vuonna 2022. Laajennus tulee käyttämään polttoaineenaan noin 
200 000 tonnia kaupan ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä.

teksti ritva-liisa sannemann  kuvat vantaan energia

Mittava 140 miljoonan euron  
investointi uuteen jätteenpoltto-

laitokseen vie Vantaan Energiaa 
kohti kivihiilettömyyttä. Se on  

jatkoa energiayhtiön pitkäjäntei-
selle työlle kestävyyden eteen.

Tuotantojohtaja Kalle Patomeren mukaan koko Vantaan energian- 
tuotanto uudistuu kotimaisten energianlähteiden käytön myötä.

Oomi Energia aloitti toimintansa
n Tarjoomaan kuuluvat  
sähkön myynti, aurinkopa-
neeliratkaisut sekä ratkaisut  
sähköautojen lataamiseen. 

n  Vantaan Energian sähkön-
myynnin asiakkaat siirtyvät 
automaattisesti uuden yhtiön 
asiakkaiksi. Myyntisopimukset 
jatkuvat voimassaolevina  
uudessa yhtiössä.

n Vantaan Energia on mu-
kana uudessa valtakunnalli-
sessa sähkönmyyntiyhtiössä 
Oomi Energiassa, joka aloitti 
toimintansa 1.4.2020.

n  Yhtiö on ensimmäisestä  
päivästään alkaen Suomen 
kolmanneksi suurin sähkön-
myyjä. Sillä on aloittaessaan 
noin 420 000 asiakasta. 
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Kun asiakas kokee yhteistyön yrityksen kanssa rehdiksi ja turvalliseksi, ollaan Circulationin 
toimitusjohtaja Marcus Mannerlan mukaan oikeilla raiteilla. 

C irculation Oy vastaanottaa ja kä-
sittelee vuosittain kymmeniätu-
hansia tonneja jäteraaka-ainetta, 
joka kiertää edelleen teollisuuden 

ja voimalaitosten hyödynnettäväksi. Vuon-
na 2012 perustettu, ympäristöpalveluihin 
keskittynyt yritys toimii pääkaupunkiseu-
dulla. Pääkonttori on Vantaalla. Lisäksi yri-
tys on hankkinut Pornaisten vanhan kaato-
paikan, jonka se aikoo sulkea.

– Kiertotalous on toimintamme ydin. 
Meillä on hyvä asiantuntemus rakennus- ja 
metsänhoitoalojen materiaalien hyötykäy-
töstä. Olemme perustamassa Helsinkiin nyt 
toista laitosta erityisesti rakennussekajät-
teen käsittelyä varten, kertoo yrityksen pe-
rustaja ja toimitusjohtaja Marcus Mannerla.

Puunkorjuun sivutuotteena syntyy kantoja 
ja risuja sekä muuta puu-
materiaalia, joka kiertää 
Circulationin kautta pää-
kaupunkiseudun ja lähi-
alueen voimalaitoksille.

– Kierrätyspuuta toi-
mitetaan meille vuosit-
tain noin 20 000 ton-
nia. Me murskaamme 
sen ja toimitamme voi-
malaitosten kattiloihin 
poltettavaksi. Moni ko-
ti lämpiää tämän ansiosta vihreästi.  Kaik-
ki puu ei kuitenkaan sovellu poltettavaksi. 

– Esimerkiksi painekyllästettyä sekapuu-
ta ei voi toimittaa energiantuotantoon, vaan 
se toimitetaan laitokselle, jolla on lupa kä-
sitellä sitä.

Sekajätteen osuus kasvaa
Rakentaminen tuottaa jätettä, jonka käsit-
telyyn tarvitaan erityisosaamista ja -laittei-
ta. Circulationilla on rakennuussekajätteen 
vastaanotosta hyviä kokemuksia. Raken-
nusalan yritykset ovat löytäneet palvelun.

– Aloitimme rakennussekajätteen vas-
taanoton viime vuoden alkupuolella. Asiak- 
kainamme ovat pääkaupunkiseudun raken-

nusliikkeet. Palvelu on otettu hienosti vas-
taan ja kehittyy koko ajan hyvään suuntaan. 
Olemme vastaanottaneet ja käsitelleet tä-
tä materiaalia tähän mennessä yli 10 000 
tonnia.

Rakennussekajäte käsitellään karkeajät-
teeksi Circulationin laitoksilla ja kuljetetaan 
siirtokuormana jatkojalostettavaksi toiseen 
laitokseen, jolla on tähän asianmukainen 
lupa. Rakennussekajätteen toimittajan pi-
tää kuormaa tuodessaan esittää lain vaati-
ma siirtoasiakirja.

–  Ala on hyvin säännelty, joten asiakir-
jojen pitää olla kunnossa.

Betonin kierrätys on Mannerlan mukaan 
tulevaisuuden ala, joka säästää luonnonva-
roja ja on samalla hiilidioksidinielu. Kierrä-
tysbetonista on tarkat ohjeistukset.

– Testaamme jatkuvas-
ti laatua ja valvomme sitä 
näytteenotoilla, Manner-
la vakuuttaa. 

Kierrätysbetonin vas-
taanotto on melko uut-
ta. Betonijätettä syntyy 
purkutyömailta valtavia 
määriä. 

– Otamme vastaan va-
jaa 10 prosenttia koko 
Suomen purkubetonis-

ta, joka kierrätetään meidän laitoksiem-
me kautta. Betonimurske menee uusiokäyt-
töön esimerkiksi hallien ja teiden pohjiin, 
Mannerla kertoo.

Nuori yritys on saanut hyvän jalansijan 
markkinoillla ja kasvaa tasaisesti. Circula-
tionin liikevaihto oli vuonna 2019 7,3 mil-
joonaa euroa. Tämän vuoden tavoite on 
kahdeksan miljoonaa. Tulevaisuuden nä-
kymät ovat myös valoisat, sillä Circulatio-
nilla on alkamassa vuoden kestävä serti-
fiointiprosessi.

– Yrityksen pitää täyttää tietyt standar-
dit. Tavoitteenamme on sertifikoitua tuttu-
na ja turvallisena ympäristöalan ammatti-
laisena, Mannerla päättää. 

Teboil Green+ 
-polttoaine
n Kaikille dieselmoottorityypeille 
soveltuva dieselpolttoaine, joka 
valmistetaan kokonaan uusiutu-
vista raaka-aineista.

n  Green+ vähentää hiilidioksidi-
päästöjä jopa 90% tavalliseen  
dieselpolttoaineeseen verrattuna.

n  Myynnissä neljällä ammatti-
liikenteen automaatilla. Saapuu 
kuluttajamarkkinoille toukokuussa 
2020 Espoon Muuralaan sekä  
Tampereen Lahdesjärvelle.

T eboilin uusiutuva diesel, nimel-
tään Green+, on valmistettu ko-
titalousjätteistä ja teollisuuden 
prosessitähteistä. Verrattuna ta-

valliseen dieselpolttoaineeseen, uusiutu-
va diesel vähentää ajoneuvon hiilidioksidi-
päästöjä jopa 90 prosenttia, kertoo ammat-
tiliikenne- ja koneyrittäjämyynnin johtaja 
Pasi Lintukangas Teboililta. 

Uusiutuva diesel on tähän mennessä ol-
lut tankattavissa neljällä ammattiliikenteen 
asemalla: Helsingissä, Salossa ja Vantaalla 
kahdessa eri paikassa. Kuluttajapuolelle Te-
boilin uusiutuva Green+ diesel on tulossa 
toukokuussa aluksi kahdelle asemalle. Lin-
tukangas arvioi, että kysynnän kasvaessa 
tankkausasemien määrä tulee kasvamaan 
vuodessa noin pariinkymmeneen. 

– Uusiutuvan dieselin käyttö on hyvä kei-
no vähentää omia lähipäästöjään ja vaikuttaa 
siten henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeensä. 

Suomalainen Neste on maailman suurin 
uusiutuvan dieselin tuottaja. Myös Teboil 
hankkii uusiutuvan dieselinsä muun muas-
sa Nesteeltä. 

– Uusiutuvan dieselin ominaisuudet sopi-
vat Suomen oloihin, erityisesti talvilaadus-
sa kylmäominaisuudet ovat jopa paremmat 
kuin fossiilisissa diesellaaduissa.

Valinnalla on merkitystä
Lintukangas myöntää, että hyvistä ilmas-
toaikeista huolimatta monelle polttoaineen 
hinnalla on merkitystä. Green+-dieselin hin-
taero verrattuna tavalliseen dieselpolttoai-
neeseen on parinkymmenen sentin luokkaa. 

– Sadalla kilometrillä henkilöautolla aja-
essa lisäkustannus on noin euron verran. 
Polttoainevalinnalla autoilija voi vaikuttaa 
omaan henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen-
sä huomattavasti, joten pidän panostusta 
kohtuullisena. 

Lintukangas uskoo myös, että kuluttajil-
ta tulee yrittäjien suuntaan tulevaisuudessa 
yhä enemmän painetta siirtyä matalan hii-
lijalanjäljen kuljetusratkaisuihin. 

Uusiutuvat dieselpolttoaineet ovat julki-
sessa keskustelussa jääneet sähköautojen 
varjoon. Lintukangas pitää hyvänä kaikkia 
ratkaisuja, joilla liikenteen hiilidioksidipääs-
töjä saadaan alennettua. 

– Uusiutuvan dieselin tankkaaminen mah-
dollistaa päästöalennukset kuitenkin no-
peasti ilman, että on tarvetta investoida uu-
teen ajoneuvoon, Lintukangas muistuttaa.

Kuluttajat ajavat muutosta
Green+ on lunastanut paikkansa kaupunkilii-
kenteen bussiyhtiöiden käytössä, erityisesti 
pääkaupunkiseudulla sekä Porissa. Päästötön 
polttoaine sopii monien kuntien ja kaupun-
kien asettamiin päästövähennystavoitteisiin. 

– Useat kunnat ja kaupungit ovat siirtyneet 
käyttämään uusiutuvaa dieseliä, ja uskon et-
tä yhä useampi yritys tulee perässä. Kulutta-
jat seuraavat näitä asioita tarkasti ja edellyt-
tävät vastuullisuutta niiltä yrityksiltä, joiden 
palveluja käyttävät.

Teboil on jo toista vuotta myynyt ammattiliikenteen käyttöön 
täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä. Nyt sama 
polttoaine tuodaan myös kuluttajien saataville.
teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori

Vähäpäästöistä  
dieseliä tankkiin

Teboilin ammattiliikenne- ja koneyrittäjämyynnin johtaja Pasi Lintukangas kertoo, että 
uusiutuvaa Green+-dieseliä löytyy pian myös kuluttajakäyttöön. 

Vihreät arvot ja kiertotalous korostuvat rakennus- ja metsänhoito-
alan materiaalien hyötykäytössä. Rakentamisen kiihtyessä tarvitaan 
erityisosaamista rakennuksilta syntyvän jätteen käsittelyyn. 
teksti outi rantala  kuva circulation

Toisen jäte on  
toisen raaka-aine

“
Kierrätyspuuta  
tuodaan meille 
vuosittain noin  
20 000 tonnia. 

K aukolämpö on totuttu 
tuottamaan polttamalla, 
mutta varjopuolena ovat 
CO2-päästöt, pienhiuk-

kaset ja ilmaston lämpeneminen. 
Kestävä vaihtoehto on olemassa. 

Kaukolämpö voidaan tuottaa kan-
nattavasti Calefan lämpöpumppu-
teknologialla. Käytännössä ulkoil-
maa jäähdytetään ja talteen otet-
tu energia jalostetaan erikoisläm-
pöpumpulla korkeampaan lämpö-
tilaan, jonka jälkeen se siirretään 
kauko- tai aluelämpöverkkoon.

– Lopputuote, joka kaukolämpö-
putkessa kulkee, eli lämpöenergia, 
on molemmissa tapauksissa sama. 
Ympäristövaikutukset vain ovat täy-
sin päinvastaiset, sanoo Calefa Oy:n 
toimitusjohtaja Petri Vuori.

Kaukolämmön tuottaminen läm-
pöpumpuilla on vahvasti tätä päi-
vää. Se on tullut mahdolliseksi uu-
della teknologialla, jossa Calefa on 
toiminut suunnannäyttäjänä maail-
manlaajuisesti. Uuden teknologian 
lämpöpumput mukautuvat eri olo-
suhteisiin ja vuodenaikoihin.

Kaukolämpöä 
ilmastoa jäähdyttäen

Suur-Savon Sähkölle valmistui 
Puumalaan syksyllä 2019 lämpö-
pumppulaitos, joka tuottaa kauko-
lämpöä päästöttömästi. Laitos kerää 
energiaa auringonvalosta ja ulkoil-
masta, ja jalostaa sen lämpöpum-
pulla 80-asteiseksi kaukolämmöksi.

Calefa on toimittanut Puumalan 
lämpöpumppulaitoksen valmiina 
kokonaisjärjestelmänä.

Nyt on tekojen aika
Polttamalla tuotetun lämpöenergi-
an hyötysuhde jää aina vähäisem-
mäksi, kuin itse raaka-aineen sisäl-
tämä energia. Kattilahyötysuhde on 
yleensä 0,7 - 0,9. Polttaminen huk-
kaa energiaa ympäristöön.

Sen sijaan lämpöpumpulla kau-
kolämpöä tuottaessa vuosihyöty- 
suhde on noin 3, kun lämpöä jaloste-
taan ympäri vuoden. Hyöty on mo-
ninkertainen kulutukseen nähden.

Polttamiseen perustuva kauko-
lämmöntuotanto tulee Suomes-
sa tällä vuosikymmenellä joka ta-
pauksessa loppumaan ainakin öl-
jyn ja kivihiilen osalta. 

Calefan AmbiHeat-lämpölaitos 
tarjoaa monia raikkaita mahdolli-
suuksia, kuten eri lämmönlähteiden 
samanaikaisen hyödyntämisen kau-
kolämmön tuotannossa. Ilma, vesi, 
maa, aurinko, teollisuuden hukka-
lämpö — ympäristö ratkaisee. Rat-
kaisevaa on, millaista energiaa on 
tarjolla ja mistä saadaan paras hyö-
tysuhde. Polttamattomaan tekno-
logiaan perustuva lämpölaitos voi-
daan huoletta sijoittaa asutuksen 
keskelle. Laitoksesta ei tule pien-
hiukkasia ja äänitasot ovat matalat.

Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori kehoittaa ryhtymään tekoihin heti, sillä teknologia ja osaaminen  
päästöttömään kaukolämmöntuotantoon ovat jo valmiina.

Polttamattomaan teknologiaan perustuva kaukoläm-
möntuotanto on kestävä ratkaisu, joka on jo tätä päivää. 
teksti paula harmaala  kuva anri vuori

Päästötöntä kaukolämpöä
n Polttamisen sijaan kauko-
lämpö voidaan tuottaa korkean 
teknologian lämpöpumpuilla 
-20… +30°C ulkoilmasta.

n  Lämpöpumpuilla tuotettu 
kaukolämpö hidastaa samalla 
ilmaston lämpenemistä. 

n Kun kaukolämpöä ei tuoteta 
polttamalla, ympäristöön ei 
myöskään tule pienhiukkasia 
eikä CO2-päästöjä.

n Teknologia ja osaaminen 
päästöttömään kaukolämmön-
tuotantoon ovat jo valmiina.
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Tuulen voimalla  
puhtaampaan 
tulevaisuuteen

S uomalainen tuulivoima 
teki tämän vuoden hel-
mikuussa historiaa. Tuu-
livoiman tuotantoteho oli 

yhden päivän aikana enimmillään 
1983 megawattia, ja 87 prosenttia 
koko maan tuulivoimakapasiteetis-
tä oli käynnissä tuottamassa säh-
köä. Ennätyspäivänä yli 20 prosent-
tia Suomen sähkönkulutuksesta ka-
tettiin tuulivoimalla.

Tuulivoima on kasvanut vauh-
dilla viimeisten vuosien aikana. 
Vuoden 2019 lopussa Suomessa 
oli jo 754 tuulivoimalaa. Toki tuu-
len osuus energiankulutuksesta on 
vielä pieni, noin seitsemän prosent-
tia, mutta alalla ollaan luottavaisia, 
että teknologinen kehitys tekee tuu-
livoimasta entistä merkittävämmän 
vaihtoehdon. 

– Jos verrataan tilannetta Ruot-
siin tai Tanskaan, puhumattakaan 
Saksasta, missä tuulivoima kattaa 
peräti 20 prosenttia sähkönkulu-
tuksesta, numerot Suomessa ovat 
vielä suhteellisen pieniä. Kasvu-
suunta on kuitenkin oikea, kuvaa 
Energiequellen Suomen maajohta-
ja Nils Borstelmann.

Saksassa perustettu Energie-
quelle on toiminut uusiutuvan 
energian alalla vuodesta 1997. 
Energiequelle on kehittänyt ja to-
teuttanut yli 725 tuulivoimalaa se-
kä kymmeniä aurinkovoimapuisto-
ja, biokaasulaitoksia ja muuntoase-
mia. Energiequelle vastaa kaikista 
tuulivoimarakentamisen vaiheis-
ta, aina maanvuokrauksesta ja lu-
pien hankkimisesta rakentamiseen 
ja käyttöönottoon asti. Työntekijöi-

tä yrityksellä on Suomessa, Saksas-
sa ja Ranskassa yhteensä 250. 

Tehokkuus on kasvanut
Energiequelle laajentui Suomeen 
vuonna 2016. Borstelmann kertoo, 
että Suomen puolesta puhuivat 
muun muassa EU-jäsenyys, vakaa 
poliittinen yhteiskuntarakenne ja 
positiivinen suhtautuminen tuuli-
voimaan. Kun Energiequelle asettui 
Suomeen, tuulivoimarakentamista 
myös tuettiin valtion myöntämän 
syöttötariffin avulla.

– Syöttötariffijärjestelmän kaltai-
nen tuotantotuki on hyvä esimerk-
ki oikein ajoitetusta ja kohdenne-
tusta valtion tuesta. Tukien tavoit-
teenahan on nimenomaan auttaa 
teollisuudenalaa kehittymään niin 
kauan, että se pärjää omillaan. 

Vuodesta 2018 asti tuulivoimaa 
onkin rakennettu Suomessa ilman 
valtion tukea. Tuulivoiman tuotan-
tomahdollisuus on uusissa voima-
loissa huomattavasti suurempi kuin 
vanhoissa, ja syöttötariffista on 
voitu luopua. Esimerkiksi vuonna 
2009 rakennettu kolmen megawa-
tin tuulivoimala tuotti sähköä noin 

9000 megawattituntia vuodessa. 
Sen sijaan uusimmat tuulivoima-
lat tuottavat jo 19 000 megawatti-
tuntia sähköä vuodessa. 

Päästötön tuulivoima 
Suomi on asettanut tavoitteekseen 
olla hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä. Tavoitteen saavutta-
minen edellyttää varsin radikaale-
ja ratkaisuja sen suhteen, millä ko-
timaassa tuotetaan energiaa. 

– On odotettavissa, että esimer-
kiksi liikenne ja lämmitys sähköis-
tyvät lähivuosina voimakkaas-
ti. Sähköä on kuitenkin tuotetta-
va päästöttömästi, jos haluamme 
pitää kiinni hiilineutraaliustavoit-
teista. Tässä tuulivoima on ehdot-
tomasti iso osa ratkaisua, kuvaa 
Energiequellen hankekehitysjoh-
taja Atte Lohman. 

Tuulivoimaa rakennetaankin nyt 
vauhdilla lisää. Energiequelle on 
parhaillaan mukana useammassa 
tuulipuistohankkeessa Suomessa. 
Kaikkiaan yrityksellä on käynnistet-
tynä 12 tuulipuistohanketta. Hank-
keiden yhteenlaskettu kapasiteetti 
on yli 800 megawattia. 

Rakennusvaiheessa on Paltus-
mäen tuulipuisto Pyhäjoella. Tä-
mä tuulipuisto tulee olemaan täy-
dessä käynnissä tämän vuoden lop-
puun mennessä. Keväällä käynnis-
tyy myös Konttisuon tuulipuiston 
rakennustyöt Soinissa. 

Tuulivoimasta tuloja
Lohman pitää tuulivoimaa hyvä-
nä keinona lisätä elinvoimaisuut-
ta maakunnissa. Tuulivoima mah-
dollistaa merkittävät kiinteistöve-
rotulot kunnille, joihin tuulivoimaa 
rakennetaan. Lohman kiitteleekin 
suomalaispoliitikkojen positiivis-
ta asennetta tuulivoimaa kohtaan. 

Myös suomalainen teollisuus 
on varsin vastaanottavainen uu-
sille energiaratkaisuille. Kysees-
sä on monelle toimijalle myös nii-
den omat vastuullisuuslupaukset, 
jotka pakottavat yrityksiä muutta-
maan toimintaansa hiilineutraaliin 
suuntaan. 

Borstelmann peräänkuuluttaa 
päättäjiltä lisää resursseja tuuli-
voiman rakentamiseen liittyvien 
lupien käsittelyyn. Nykyisin lu-
paprosessiin kuluu aikaa jopa vuo-
si. Kaiken kaikkiaan Borstelmannin 
mielestä olisi hyvä, jos tuulivoima-

kin olisi muiden energiamuotojen 
kanssa saman arvoinen. 

– Toivon tasa-arvoista kilpailu- 
asetelmaa eri energiamuotojen kes-
ken. Mitään energiamuotoa ei saisi 
tukea kiertoteitse toisten kustan-
nuksella.

Väärääkin tietoa liikkuu
Tuulivoimaan on kohdistunut myös 
vääriä tietoja, jotka ovat vaikutta-
neet paikallistasolla suhtautumi-
seen tuulivoimaa kohtaan. Tuuli-
voiman terveysvaikutuksia voima-
lan lähistön asukkaille on tutkittu 
niin Suomessa kuin kansainvälises-
tikin. Tuulivoimalasta ei ole todet-
tu terveyshaittaa ihmisille, ja myös-
kään luontoon tuulivoimalla ei ole 
vaikutusta, eikä lähistöllä olevien 
eläinten käyttäytymiseen. Linnut 
kuitenkin karttavat tutkimusten 
mukaan tuulivoimalaa. 

– On hyvä, että tuulivoiman vai-
kutuksista lähistöön puhutaan, 
mutta muistuttaisin, että kannat-
taa katsoa kokonaisuutta. Tuulivoi-
ma tulee olemaan avainasemassa 
taistelussa ilmastonmuutosta vas-
taan. Eikä ainoastaan Suomessa, 
vaan myös maailmanlaajuisesti. 

Omavaraisuus mahdollista
Tuulivoiman ominaispiirteenä on 
edelleen hintojen voimakas vaih-
telu. Tuulivoimaa voi tuottaa vain 
silloin, kun tuulee. Toisaalta hinnan 
vaihtelut voivat nopeuttaa sellais-
ten teknologisten ratkaisujen keksi-
mistä, joilla tuulivoimalla tuotettua 
sähköä voidaan varastoida. 

– Teollisuudessa on totuttu sii-
hen, että sähkön hinta on aina va-
kaa. Teollisuudessa ja myös kodeis-
sa on nyt mahdollisuus muuttaa toi-
mintatapoja, esimerkiksi ajoittaa 
tuotantoa niille tunneille, joissa on 
edullisempi sähkön hinta, Borstel-
mann toteaa. 

Borstelmann nostaa esille Ener-
giequellen lippulaivahankkeen 
Saksassa: Brandenburgissa, 60 ki-
lometrin päässä Berliinistä sijait-
sevassa Feldheimin kylässä Ener-
giequelle toteutti hankkeen, jonka 
seurauksena kylä on 100-prosent-
tisesti energiaomavarainen. Noin 
200 asukkaan Feldheim on Bors-
telmannin mukaan hyvä esimerk-
ki siitä, että energiaomavaraisuus 
ja energiantuotanto kokonaan uu-
siutuvista lähteistä on mahdollista 

jo nyt. Feldheimin kylän kotitalou-
det saavat sähkö- ja lämpöhuolton-
sa lähelle sijoitetuista, uusiutuvan 
energian laitoksista jakeluverkko-
jen kautta.

Energiequelle on suunnitellut 
kylän energiantarpeen vaatimat 
tuuli- ja biokaasuvoimalat, raken-
tanut ne alusta loppuun ja myös yh-
distänyt voimalat jakelujärjestel-
män kautta alueelliseksi energia-
huoltoverkoksi. Kylässä on myös 
energianvarastointimahdollisuus. 

Uusia ratkaisuja kehitetään
Energiequelle on vahva tuulivoi-
man osaaja, mutta haluaa olla vah-
vasti mukana energiamurroksessa 
laajemminkin. Yksi teknologisista 
ratkaisuista, jota tutkitaan tällä het-
kellä kiivaasti, on power-to-x-tekno-
logia. Sen ideana on muuttaa sähköä 
toiseksi energiamuodoksi ja tarvit-
taessa takaisin sähköksi. Energie-
quellella ei kuitenkaan vielä ole Suo-
messa power-to-x-hankkeita. 

– Olemme varautuneet olemaan 
valmiita myös siinä tilanteessa, mis-
sä uusiutuvien energialähteiden 
luontainen tuotannon heittely vaa-
tii meitä kehittämään varastointia ja 
jatkokäyttöä. Vaikka power-to-x ei 
vielä olekaan osa liiketoimintam-
me ydintä, teknologia avaa meille 
uusia mahdollisuuksia.

Energiequellen Reea Palonen, Karl Schultheis, Nils Borstelmann sekä Atte Lohman  
iloitsevat tuulivoiman hyvästä nosteesta Suomessa.

Tuulivoiman tekniset kehitysaskeleet ovat kasvattaneet energiamuodon  
tuotantokapasiteettia. Tuulivoimaa rakennetaankin nyt kovaa tahtia, kun  
kaupunkien, kuntien ja yritysten omat ilmastolupaukset vaativat entistä 
kestävämpiä toimintamalleja ja toteutustapoja.
teksti anna gustafsson  kuva energiequelle ja juho länsiharju

“
Numerot ovat 
Suomessa vielä 
suhteellisen  
pieniä, mutta 
suunta on oikea.

Tuulivoiman 
edut kunnille
n Tuulivoimalaitos mah-
dollistaa merkittävät kiin-
teistöverotuotot kunnille. 

n  Kunnat saavat maan-
vuokrauksesta lisätuloja. 

n  Rakentaminen ja ylläpito 
synnyttävät kuntiin lisää 
työpaikkoja. 

n  Tuulivoimalla tuotetaan 
puhdasta energiaa kunnan 
yrityksille ja asukkaille. 

n  Puhtaamman energian 
hyödyntämisellä on myös 
positiivinen imagovaikutus.

Tuulivoiman 
tuotantoennätys  
Suomessa on 
tällä hetkellä  
20 prosenttia 
kaikesta maassa  
kulutetusta 
energiasta.
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Kaupan päästöt 
kohti nollaa

T ällainen energiankierrä-
tysjärjestelmä on asen-
nettu jo kolmeentoista 
Keskon kiinteistöön. Ne 

ovat toimineet heti suunnitelmien 
mukaisesti, kertoo teknologiajohta-
ja Tuomo Niemelä Granlund Oy:stä.

Niemelän mukaan uusi kierrätys-
järjestelmä voi pienentää kiinteis-
tön lämmönkulutusta 70–98 pro-
senttia. Usein ostolämpö tuote-
taan osittain fossiilisilla polttoai-
neilla, joten energiantarpeen pie-
nennys leikkaa samalla hiilidioksi-
dipäästöt lähes olemattomiin.

Energiaa säästyy rutkasti, sillä 
elintarvikekaupoissa syntyy paljon 
hukkalämpöä varsinkin tuotteiden 
mutta myös toimisto- ja teknisten 
tilojen jäähdyttämisestä. Toisaal-
ta kylmäkalusteiden lähettyvillä 
myymälätilaa pitää ympärivuoti-
sesti myös lämmittää.

– Esimerkiksi K-Citymarketeissa 
vuotuista lämmönkulutusta saa-
daan energiankierrätysjärjestel-
män avulla pienennettyä noin 1000 
MWh, K-Supermarketeissa 200–500 
MWh, Niemelä laskee.

Kierrätykseen sopivan hukka-
lämmön määrä kaupoissa on jopa 
lisääntymässä. Tämä on seuraus 

EU:n asetuksesta, jonka mukaan 
kylmälaitteissa nykyisin käytet-
tävät kylmäaineet pitää asteittain 
korvata ympäristöystävällisimmil-
lä vaihtoehdoilla.

Vaikka kierrätysjärjestelmään 
kuuluvat lämpöpumput käyttävät 
sähköä, pienenee kiinteistön säh-
köntarvekin hankkeiden seurauk-
sena noin 5–15 prosenttia kiinteis-
töstä ja siellä tehtävistä toimenpi-
teistä riippuen.

Optimoitu kokonaisuus
Energiankierrätysjärjestelmään 
kuuluvat lämmön talteenottojärjes-
telmät ja lämpöpumput ovat kiin-
teistöissä tuttua tekniikkaa. Gran-
lundin ja K-ryhmän kehittämässä 
järjestelmässä uutta on tapa, jolla 
kokonaisuus on rakennettu ja sen 
toimivuus varmistettu.

– Yksittäisten osasten optimoin-
nin sijasta olemme optimoineet ko-
konaisuuden. Järjestelmät rakenne-
taan valmiiksi tehtaalla ja toimite-
taan kohteeseen valmiiksi esiasen-
nettuina moduuleina. 

Työmaalla tehdään lähinnä enää 
yksinkertaisia putkisto- ja säh-
köasennuksia, mikä vähentää virhe-
mahdollisuuksia. Asentaminen vie 
tyypillisesti vain muutaman päivän.

Lämpöenergiaa otetaan talteen 
kaikista mahdollisista lähteistä, 
kuten kylmäkalusteiden ja tilojen 
jäähdytyslaitteiden lauhdelämmös-
tä sekä poistoilmasta.

– Energiankierrätysjärjestelmä 
eri tekniikkakomponentteineen 
suunnitellaan ja räätälöidään koh-
teittain. Esimerkiksi lämmön tal-
teenotto poistoilmasta voidaan 
jättää pois, mikäli se ei ole koko-
naisuuden kannalta taloudellisin 
ratkaisu.

Talteen otettu lämpö varastoi-
daan lämminvesivaraajiin. Niiltä 

lämpöä jaellaan ilmastointikoneil-
le, patteriverkostoon ja käyttövettä 
lämmittäville lämmönvaihtimille.

Lämmön talteenotossa on pe-
rinteisesti käytetty lämpöpump-
puja, jotka on tarkoitettu jäähdy-
tykseen. Granlundin energiankier-
rätysjärjestelmässä lämpöpumput 
on sitä vastoin suunniteltu lämmi-
tyskäyttöön. Niillä voidaan kuiten-
kin tuottaa myös kylmää.

– Käyttämillämme lämpöpum-
puilla saadaan tuotettua kiinteis-
töihin lämpöä huomattavasti pa-
remmalla kokonaishyötysuhteella 
kuin jäähdytykseen tarkoitetuilla 
lämpöpumpuilla, Niemelä sanoo.

Energiankierrätysjärjestelmän 
toimintaa ohjaa ja optimoi auto-
maatiojärjestelmä. Niemelän mu-
kaan se on vaatinut huomattavan 
paljon kehitystyötä.

– Myös asennuksen tekevällä ura-
koitsijalla pitää olla hyvä ymmärrys 
automaatiojärjestelmistä, jotta ko-
konaisuus saadaan toimimaan mah-
dollisimman tehokkaasti.

Asennuksen jälkeen urakoitsija 
ja Granlund seuraavat ja optimoi-
vat järjestelmän toimintaa.

– Seurannasta saadut tulokset ra-
portoidaan kiinteistön omistajalle. 
Tulosten perusteella annamme tar-
vittaessa ehdotuksia järjestelmän 
kehittämiseksi, Niemelä sanoo.

Heti näkyviä tuloksia
Kesko on asettanut sekä itselleen 
että toimitusketjuilleen kunnian-
himoiset tavoitteet energiankulu-
tuksen ja päästöjen pienentämi-
seen. Se on Luonnonvarakeskuk-
sen kanssa rakentanut mallin, jon-
ka avulla ruokakaupasta voi tehdä 
hiilineutraalin. Kesko on jo kuudet-
ta kertaa maailman vastuullisin ruo-
kakauppa Global 100 -listalla.

– Meillä on yli 80 isoa K-Citymar-

kettia ja noin 250 K-Supermarkettia. 
Niiden energiatehokkuuden paran-
tamisella ja päästöjen pienentämi-
sellä on kansallisestikin iso merki-
tys. Konseptin avulla saamme teh-
tyä valtavan hypyn lähes hiilineut-
raaleihin kiinteistöihin, kertoo talo-
tekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa 
K-ryhmästä.

Suunnitelmissa on asennuttaa 
energiankierrätysjärjestelmä en-
sivaiheessa 74 K-Citymarkettiin, 
134 K-Supermarkettiin ja 15 Kes-
pro-noutotukkuun. Kokonaisuus 
pienentää valmistuessaan Keskon 
hiilidioksidipäästöjä 20 400 ton-
nia vuodessa.  Se vastaa noin 6 800 
asukkaan kunnan vuosittaisia hii-
lidioksidipäästöjä. Energialaskuun 
kertyy säästöä lähes 8 miljoonaa eu-
roa vuodessa.

Granlundin ja K-ryhmän 
yhdessä kehittämä ener- 
giankierrätysjärjestelmä  
pienentää kauppojen  
lämmönkulutusta jopa  
95 prosenttia. Samalla 
lämmityksen hiilidioksidi-
päästöt lähenevät nollaa.  

teksti timo hämäläinen 
kuva harri nurminen

Pihlajamaan mukaan järjestel-
mät ovat lähteneet poikkeuksetta 
toimimaan heti, kun ne on käynnis-
tetty. Vaikka tavoitteet asetettiin jo 
alun perin korkealle, ovat tulokset 
ylittäneet odotukset. 

– Takaisinmaksuajat jäävät ly-
hyiksi. Laskennalliset tuotot ovat 
toteutuneet muutaman prosentin 
tarkkuudella. Niin sen pitää ollakin, 
kun investoinnit ovat suuria, pitää 
myös tulosten olla varmoja. 

Pihlajamaan mukaan onnistu-
neen konseptin takuuna ovat alan 
huippuammattilaiset, jotka suun-
nittelevat, valmistavat, esiasenta-
vat ja koekäyttävät laitteiston teh-
taalla. Asennuksen jälkeen he tar-
kistavat, että kokonaisuus toimii 
kuten pitää. He myös huoltavat 
järjestelmän.

Hiilineutraaliuspyrkimykseen 
liittyen K-ryhmä on asennuttanut 
myös aurinkopaneelijärjestelmiä 
varsinkin K-Citymarketien katoille. 
Asennukset on ajoitettu esimerkiksi 
peruskorjausten tai energiajärjestel-
män uusimisen yhteyteen. 

Kierrätystä muuallekin
Granlundin energiankierrätysjärjes-
telmä on skaalattavissa monen ko-
koisiin kohteisiin. Järjestelmiä on 
asennettu päivittäistavarakauppo-
jen lisäksi eri toimialoja edustaviin 
kiinteistöihin, kuten teollisuuslai-
toksiin ja toimistorakennuksiin. 
Suunnitelmissa on asentaa järjes-
telmiä myös kauppakeskuksiin.

Kauppakeskuksissa ja suurissa 
teollisuuslaitoksissa energiansääs-
tömahdollisuus kohoaa jopa usei-

siin tuhansiin megawattitunteihin 
vuodessa.

Toimistorakennuksissa voidaan 
kierrätykseen ottaa työtilojen ja 
mahdollisten pienten serverikes-
kusten jäähdyttämisestä syntyvä 
lauhdelämpö. Lämpöenergiaa saa-
daan talteen myös poistoilmasta.

– Toimistorakennuksissa kannat-
taa yleensä lämmönkierrätysjärjes-
telmän rinnalle rakentaa maaläm-
pöjärjestelmä. Maalämpöä kannat-
taa käyttää hyväksi niin paljon kuin 
mahdollista. Usein tontin koko ra-
joittaa maalämpökaivojen määrää, 
Niemelä kertoo.

Niemelän mukaan energiankier-
rätysjärjestelmä on järkevä ratkaisu 
toimistorakennuksiin, joiden ker-
rospinta-ala on 4 000–5 000 neliö-
metriä tai enemmän.

Energiankierrätysjärjestelmä 
kiinnostaa kiinteistönomistajia

– Konseptoitu järjestelmä on 
selkeä tuote, joka on helposti 
ymmärrettävissä ja yksinkertai-
nen ottaa käyttöön.

Reinikaisen mukaan kiinteis-
tön käyttökustannuksia pienen-
tävään energiankierrätysjärjes-
telmään kannattaa investoida 
varsinkin silloin, kun kiinteis-
töä muutoinkin peruskorjataan. 
Energialaskun pieneneminen ra-
hoittaa osan korjauslainasta.

– Pyrkimys energiatehokkuu-
teen ja hiilijalanjäljen pienentä-
miseen ovat osa kaikkea meidän 
liiketoimintaamme.

Granlund työllistää yli tuhat 
henkeä Suomessa. Liiketoimin-
nan ytimessä ovat talotekninen 
suunnittelu sekä konsultointipal-
velut kiinteistö-, energia- ja ym-
päristöjohtamiseen sekä raken-
tamiseen. Yhtiöllä on myös oma 
kiinteistöjohtamisen ohjelmis-
to suunnitelmalliseen ja tehok-
kaaseen kiinteistöjen ylläpitoon 
ja käyttöön. 

Granlund Oy:n toimialajohta-
ja Ville Reinikainen uskoo, että 
yhtiön kehittämä energiankier-
rätysjärjestelmä herättää kiin-
nostusta kiinteistönomistajissa.

Tuomo Niemelä 
ja Jari Pihlajamaa 
kertovat, että 
järjestelmä 
mahdollistaa 
K-ryhmälle 
loikan lähes 
hiilineutraaleihin 
kiinteistöihin.

Säästöä ja 
kestävyyttä
n Granlund ja K-ryhmä 
ovat kehittäneet yhdessä 
uudenlaisen energiankier-
rätysjärjestelmän.

n  Uusi järjestelmä voi pie-
nentää kiinteistön lämmön- 
kulutusta jopa 70-98  
prosenttia.

n  K-ryhmän osalta tämä 
tarkoittaa lähes 8 miljoonan 
euron säästöä energia- 
laskuissa vuosittain.

Tuotteiden ja tilojen jäähdyttämisestä syntyy ruokakaupoissa paljon kierrätettävää lämpöä. Ensimmäinen energiankierrätysjärjestelmä asennettiin K-Citymarket Tiiriöön Hämeenlinnaan.
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Vihdin Energia toimittaa 
hiilineutraalia, ympäristö- 
ystävällisillä biopoltto- 
aineilla tuotettua prosessi- 
lämpöä alueille, jonne 
kunnalliset kaukolämpö- 
verkot eivät yllä. Asiakas 
maksaa ainoastaan käyt-
tämästään energiasta.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva joona raevuori

V ihdin Energia toteuttaa 
pienemmän mittakaa-
van lämmitysratkaisu-
ja avaimet käteen -to-

teutuksina yrityksille, kunnille ja 
suurille kiinteistöille. Toimitusjoh-
taja Mikko Keisalan mukaan Vih-
din Energian prosessilämpöratkai-
sut soveltuvat alueille, jossa kun-
nallista kaukolämpöverkkoa ei ole 
saatavissa.

– Voimme rakentaa 1,5 megawa-
tin voimalaitoksen ja lämmönjako-

Toimitusjohtaja Mikko Keisalan mukaan Vihdin Energian ratkaisut soveltuvat sellaisille alueille, jossa kunnallista verkkoa ei ole saatavilla. 

verkoston alueelle, johon suuren 
kunnallisen kaukolämpöverkon 
rakentaminen ei ole taloudellisesti 
järkevää. Voimme hyödyntää pro-
sessilämpöratkaisuissamme myös 
olemassa olevaa, käyttämättömäk-
si jäänyttä verkostoa. Olemme to-
teuttaneet lämpöverkon esimerkik-
si teollisuusalueelle, joka sijaitsee 
kahdeksan kilometrin etäisyydelle 
Nurmijärven taajamasta.

Vihdin Energian kokonaispaket-
ti pitää sisällään kaiken tarpeellisen 
prosessilämpöverkon ja voimalai-
toksen suunnittelusta sekä rakenta-
misesta asiakaskiinteistöihin toteut-
taviin liittymiin. Verkosto ja kaikki 
siihen kuuluvat laitteet ovat Vih-
din Energian omistuksessa, joten 
asiakkaille ei synny investoinnista 
pääomakustannuksia. Sopimukset 
lämpöenergian toimittamisesta teh-
dään 12–15 vuodeksi.

– Asiakkaamme maksavat vain 
käyttämästään energiasta. Halutes-
saan he voivat ulkoistaa myös kiin-
teistöjensä lämmönjakolaitteisto-
jen huollon meidän tehtäväksem-
me. Pienenä toimijana pystymme 
muutenkin neuvottelemaan palve-

lukokonaisuuden varsin joustavas-
ti asiakkaidemme kanssa.

Puhtaampaa energiaa
Vihdin Energia käyttää prosessi-
lämmöntuotantonsa energialäh-
teenä pelkästään biopolttoaineita. 
Pääpolttoaineena toimii metsätalo-
uden sivutuotteena syntyvä hake. 
Keisala muistuttaa, että monet yri-
tyksen asiakkaat ovat tehneet mer-
kittävän ympäristöteon – prosessi-
lämpöön siirtyessään ne ovat luo-
puneet öljystä.

– Lämmitysratkaisumme tarjo-
avat edullisen, ympäristöystävälli-
sen ja varmatoimisen tavan tuottaa 
lämpöä niin uusiin kuin vanhoihin 
kiinteistöihin. Lämpölaitoksemme 
tuottaa energiaa 4000 megawatti-
tuntia vuodessa. Vastaavan ener-
giamäärän tuottamiseen tarvittai-
siin noin 400 000 litraa öljyä, Kei-
sala sanoo. 

Vihdin Energia voi myös tarvit-
taessa purkaa asiakkaan vanhan 
lämmitysjärjestelmän. Keisala kui-
tenkin suosittelee, että hyväkun-
toinen öljylämmitysjärjestelmä jä-
tetään varajärjestelmäksi. Myös öl-

jylämmitysjärjestelmän kunnossa-
pidon ja huollot voi ulkoistaa Vih-
din Energialle.

Lämpöä maan ytimestä 
Vihdin Energia suunnittelee ja to-
teuttaa prosessilämpöverkkojen 
ohella kiinteistökohtaisia pellet-
tilaitoksia suuriin kiinteistökoh-
teisiin. Keisala arvioi, että verkos-
ton rakentaminen on kannattavaa, 
kun siihen liitettävien kiinteistöjen 
energiankulutus ylittää 2000 me-
gawattia, joka puolestaan tarkoit-
taa noin 200 000 öljylitraa. Pellet-
tilaitokseen riittää puolet pienem-
pi energiantarve.

– Pellettilaitosta kannattaa har-
kita, jos öljynkulutus ylittää 100 
000 litraa vuodessa. Avaimet kä-
teen -palvelumme avulla voi sääs-
tää 20–30 prosenttia lämmitysku-
luissa tekemättä mitään. Samalla 
pääsee irti fossiilisesta energiasta 
ja voi vähentää merkittävästi ilmas-
topäästöjä, Keisala toteaa.

Tulevaisuudessa Vihdin Energi-
an tavoitteena on laajentaa toimin-
taansa geotermiseen energiaan. Se 
eroaa maalämmöstä lähinnä läm-

pökaivojen syvyyden osalta; maa-
lämpöä saadaan muutaman sadan 
metrin syvyisistä kaivoista, mut-
ta geotermistä energiaa varten po-
rataan noin 2000 metrin syvyinen 
lämpökaivo. Geotermisen lämmön 
kapasiteetti on 40-kertainen maa-
lämpöön nähden. 

– Kartoitan parhaillaan yhteis-
työkumppania, joka pystyisi toi-
mittamaan geotermistä energiaa. 
Jos sopiva yritys löytyy, voisimme 
alkaa tarjota geotermisellä energial-
la tuotettua lämpöenergiaa. Syvien 
lämpökaivojen pohjalla lämpötila 
on +40 celsiusastetta. Lämpö pysty-
tään käyttämään kiinteistöjen läm-
mitykseen jopa 95 prosentin hyö-
tysuhteella. Tämä olisi erinomai-
sen energiatehokas ja ympäristöys-
tävällinen lämmitysratkaisu isoihin 
kiinteistöihin ja pieniin kuntakes-
kuksiin, Keisala kertoo.

Vihdin Energia on lämmitysrat-
kaisujen moniosaaja ja prosessi-
lämmön erityisasiantuntija. Yritys 
toimittaa prosessilämpöratkaisuja 
noin 50 kilometrin ja pellettiläm-
mitysratkaisuja noin 100 kilomet-
rin säteellä Vihdistä.

Edullista ja hiilineutraalia  
lämpöä taajaman ulkopuolelle


