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Kauhava
Kauhava on Suomen kaupunki, joka
sijaitsee Seinäjoen
seutukunnassa Etelä-Pohjanmaan
maakunnassa. Kauhavalla on 16 926
asukasta. Vanha Kauhavan kaupunki
lakkautui, kun se
yhdistyi Alahärmän, Kortesjärven ja
Ylihärmän kanssa uudeksi
Kauhavaksi vuonna 2009. Kauhava
on kuntaliitosten seurauksena
väkiluvultaan Etelä-Pohjanmaan
kolmanneksi suurin kaupunki.
Kauhavalta Ylihärmään 15 km ->
Ylihärmästä Alahärmään -> 15 km
Alahärmästä Kortesjärvelle -> 20 km
Kortesjärveltä Kauhavalle ->25 km
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Välimatkat:
Seinäjoki 45 km
Vaasa 75 km
Kokkola 100 km

Lyhyt tietopakettiKauhavan Kaukolämpö Oy
 1982 nimeksi Kauhavan Kaukolämpö Oy, jolloin
aloitettiin lämmönmyynti
 Kortesjärven Lämpöhuolto Oy ja Alahärmän
Aluelämpö Oy fuusioitiin 2011
 Ylihärmän kaukolämpö rakennettiin 2013
 Lämmönmyynti 2016 n n. 56 GWh
 Liikevaihto 2016 3,85 milj.€
 Polttoainejakauma 2016: yli 97% puuperäiset, 3% öljy
 Omistajana Kauhavan kaupunki 100%

Kauhavan Kaukolämpö Lähilämmön tekijä – Miksi?
 Yhtiö oli haasteellisessa tilanteessa 2012





Vanha tuotantokalusto
Kannattavuusongelma
Imago-ongelma
Kasvuongelma

 Kauhava oli haasteellisessa tilanteessa 2012
 Lentosotakoulun lopetus

Kauhavan Kaukolämpö Oy tarvitsi strategiaa,
joka vahvistaisi myös Kauhavaa.

Kauhavan Kaukolämpö Oy:n strategia-ajatuksia 2013
 Suuri osa kiinteän polttoaineen kustannuksista on rahtikustannuksia.
 Kun ostetaan läheltä, niin sen pitää näkyä ostohinnoissa.

 Mitä polttoainetta on aina saatavissa.
 Tuoretta / märkää.

 Polttotekniikan oltava sellainen, että suuretkaan laatuvaihtelut eivät
haittaa, ja huonompikin polttoaine toimii.
 Näyttävä myös polttoaineen ostohinnoissa.

 Mitä uutta pystytään keksimään, että voidaan ostaa alueelta.
 Tuorehake.

 Polttotekniikan oltava sellainen, että tuoreen puun poltto onnistuu
ilman kuivatusta.
 Logistiikka ja rahankierto lyhenee. Näyttävä ostohinnoissa.

 Alueellisesti on erittäin kannattavaa, että meidän polttoaineostoihin
käyttämä raha jää kiertämään samalle alueelle.

 Esim. 1 milj € hakkeen tuotannon työllisyysvaikutus tuotantoon n. 6 htv(* ja
tulovaikutus n. 5 htv(*.
 Esim. 50 000 MWh hakkeen käytön saanto tulee n. 400 ha: sta nuorta
metsää.

 Öljyn osuus minimoidaan -> tavoitteena on, että öljyn osuus
tuotannosta on alle 2% koko Kauhavan alueella 5 vuoden sisällä.
 Energiatehokkuuden tulee olla huippuluokkaa kaikessa mihin
investoidaan.
 Päästöttömyydellä on väliä.

Lähde:*)Jyväskylän
yliopiston kauppakorkeakoulu
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Mitä muutimme
1.) Polttoaineen hankinnan ja varastoinnin
tehokkuus
 Ennen ostimme osan polttoaineesta pihaan ja lastasimme
tarpeen mukaan
 Rankakasat ja polttoainevarastot ”palavat paikoilleen” n. 15%
vuodessa
 Lastauksesta aiheutui kustannuksia

 Nyt ostamme kaikki valmiit polttoaineet suoraan laitosten
polttoainevarastoon
 Laajensimme polttoainevalikoimaa, niin saimme kilpailua
 Otimme polttoainevalikoimaan ”tuorehakkeen”
 Ostamme tuorerankaa, jonka haketamme
 Kierto max. 2 viikkoa

Mitä muutimme
2.) Laadukas tekniikka
 Investoimme uusimpaan, laadukkaaseen
kattilatekniikkaan.
 polttaa laadukkaasti ”huonompilaatuista”, märkää ja tuoretta

 Vaadimme laitosten kokonaishyötysuhteeksi korkeaa.
 Toimituksemme sisälsi pesuriteknologiaa, joka olosuhteista
riippumatta talteenottaa savukaasuista lämmön, pesee
hiukkaset ja puhdistaa lauhdevedet.

 Kattiloiden palamishyötysuhde on 90%
 Ennen 65-85%

 Savukaasuista talteenotetaan 10%-35%
 Ennen 5%-20%
 Eli– käytämme veden höyrystymisenergian tehokkaasti
hyödyksi

Mitä muutimme
3.) Lämmönjakelun tehokkuus
 Investoimme tekniikkaan, joka mahdollistaa
kaukolämpöverkon optimoinnin.
 Optimoinnilla vähennetään verkostohäviöitä.

 Ennen verkoston hyötysuhde oli 80-85%,
 nyt olemme saavuttamassa >90%

Kaukolämpö on tehokas tapa pienentää
CO2 päästöjä

Varastohäviöt * Polton hs * Talteenotto % * Jakelun hs =
Tarvitsemme 30-40% vähemmän polttoainetta tuottaaksemme asiakkaalle saman energian

Lämmitystapojen markkinaosuudet
uudisrakennuksissa, kaikki rakennukset
- VTT: -2025: 50 – 75 % uudisrakennuksista kaukolämpöön

Lähde: Tilastokeskus
Myönnetyt rakennusluvat (lämmitetty
rakennustilavuus)

Uusi 10 MW laitoskokonaisuus

Uusi 10 MW laitoskokonaisuus
 Kattilalaitos sietää märkiä polttoaineita, jopa n 65-70%
 Uuden teknologian hanke, Tem -tuki n 1 milj. €

 Uusiutuvia polttoaineita
 Kuori, sahajauho, tuorepuu hake, jne.

 Kattilan hyötysuhde n. 90% vakiona
 Jäähdyttämätön etupesä

 Talteenotto – lämpöpumppupesuri talteenotto
savukaasuista keskimäärin 35%
 Joka kolmas polttoainekuorma jää tulematta
 Savukaasulämpö alle 40°C
 Tuorehake osoittautunut todella hyväksi
polttoaineeksi

Tuorepuun käyttö Kauhavalla ja
kokemukset
 Tuorepuu = max n. 1 kk kaatohetkestä
 Keskikosteus 54%
 Min 44% (koivu) ja max 57%

 Tuoreranka tuodaan pihaan viikko-ohjelmalla ja
haketusurakoitsija hakettaa siiloon
 Tuoreranka ostetaan k-m3
 Energianhinta €/MWh on n. -10% verrattuna perinteiseen
hakehintaan ja normaali energiamäärittelyllä
 Polttoainekori: kuori/puru/tuorehake
 Tasalaatuinen polttoaine, joka auttaa pitämään tulipesän
lämmöt korkealla
 Prosessiarvoja: Tulipesän lämmöt n. 900°C, happiasetus
3,5%, häkä 0-200 ppm, talteenotto 30-45% / kattilatehosta
 Hakkeen osuudella suuri merkitys näissä arvoissa

Tuorepuun käyttö Kauhavalla ja
kokemukset
 Kukaan ei ole suostunut myymään €/MWh, ainoastaan km3
 Aluksi ostimme tienviereen rangan -> hankala hallinnoida
-> kasat hukassa -> tiedon siirto -> kymmeniä kasoja
hajallaan
 Yleisimmät kysymykset ja vastaukset:

 Ei jäätymisongelmia – lämmitykset varastossa ja kuljettimella
 Ei havaittuja syöpymiä – kattilan lämmöt korkeat, kattilavesi
asetus korkea ja savukaasunlämmöt ennen lto:ta min 125°C
 Tuoretta/kosteaa/ märkää polttoainetta saa pyytämättäkin
 Etsimme kehityskohtia -> pitäisikö tuorehake tehdä jo
kaadettaessa ja ottaa oksatkin mukaan (ilman neulasia)
 Aiomme jatkaa ja laajentaa käyttöä myös Alahärmän ja
Ylihärmän laitoksiin

Tuore puu

Tuore puu

Tuohi -tutkimushanke 2017-2018

Tuore puu

Lähde: HY kemian professori Raimo S. Timonen

Polttoainemäärä/veden höyrystyminen
Polttoaine terpeeni: (45 kJ/g): tarve 26 g terpeeniä,
saadaan 1170 kJ energiaa.
Vesi: (n. 40 kJ/55 g): 530g vettä vaatii 1176 kJ (100 oC:ssa
höyrystymiseen)
Monoterpeeni-emissio
riippuu lämpötilasta:

Lähde: HY kemian professori Raimo S. Timonen

Tuohi- hanke
Tutkitaan 2017-2018 tuoreen puun ominaisuuksia
käytännössä.
Hankkeessa mukana Helsingin yo, Seamk, Levon instituutti,
Vapo, Elenia, Vantaan Energia, Kpa Unicon, Alajärven Lämpö,
Laihian Nuuka Lämpö, MTK, Kauhavan Kaukolämpö.
Koe-erät n 50 k-m3 mänty ja koivu eriä.
Näytteet hakkuupäivän, lähikuljetuspäivänä, varastoinnin
päättyessä ja polttopäivänä.
½ poltetaan heti ja ½ syksyllä kuivumisen jälkeen.
Kaikki polton arvot ylös kummallakin kertaa.

Saako polttoainetoimittaja
kuivatuksesta arvonnousua?
850 Kg kuiva-ainepitoisen puuerän energiasisältö eri
kosteuksissa
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Saako polttoainetoimittaja
kuivatuksesta arvonnousua?
850 Kg kuiva-ainepitoisen puuerän energiasisältö tyypillisissä
kosteuksissa
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Tuore koivu 1kk kaadettu 45% -> kuivatus
35% -> Energiasisältö 4,04 MWh(45%) ->
4,21 MWh (35%) ->energiasiällön kasvu 4,2%
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Tuore mänty 1kk kaadettu 54% -> kuivatus
41% -> Energiasisältö 3,70 MWh(55%) ->
4,11 MWh (41%) ->energiasiällön kasvu 7,1%
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Saako polttoainetoimittaja
kuivatuksesta arvonnousua?
 Esim. tuore mäntyerä kaatotuoreena 54% kuivatetaan
kesän yli 41% kosteaksi. Lisäsi toimitettavaa MWhmäärää 7.1 %.
 Korvaako?
Miinukset








kuiva-ainehäviöitä
puiden lahoamista
pääomankiertoa
haihtuvia aineita
peittelyn kustannukset
ylimääräistä logistiikkaa
Yhteensä

- x1 %
- x2 %
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-∑X %

Saako polttoainetoimittaja
kuivatuksesta arvonnousua?
 Aina tutkimuksissa verrataan hakkeen MWh/i-m3 ja
kuitenkin ostamme MWh, ei irtokuutioita
 Energia ostetaan MWh= johon vaikuttaa massa, kosteus,
lämpöarvo
 kuiva-ainehäviöitä
 ala puiden lahoamista
 pääomankiertoa
 korkoa pääomalle
 haihtuvia aineita
 peittelyä
 ylimääräistä logistiikkaa
Kuva:Biotalouden kehittäminen Parikkalassa –hanke
Jani Roitto 2014

Mitä tuoreen puun polton tutkimus ja
laajentuminen voi muuttaa?
 Energiarankaa korjataan ympäri vuoden.
 Puulle erilaiset lämpöarvot riippuen kaato-,
toimituspäivästä ja vuodenajasta.
 Kehittyykö tekniikka siten, että moto kaataa ja hakettaa
samalla?

 Se muuttaisi hintarakennetta metsänomistajalle, urakoitsijalle
ja energiayhtiölle.
 Lisäisi puun kilpailukykyä energiatuotantoon.
 Oksat ilman neulasia mukaan vaatii lisää kehitystä.

 Puupolttoaineet tulisivat läheltä laitoksia.
 Puu ostetaan k-m3 ja haketetaan kentällä lähellä
käyttöpaikkaa.
 Tulevat laitokset rakennetaan kostean polttoaineen
spekseille.
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