Puuenergia

ã ”Kaikki hyvin”, toteaa ostajan edustaja Haminan Energian tuotantopäällikkö Petri Kekäläinen
ja valmistajan, Laatukattilat Oy:n toimitusjohtaja
Markku Lampinen.

Laitos vaihtaa omistajaa
Lämpölaitosinvestointi on tarkkuutta vaativa suoritus. Ostaminen
on tunnetusti vähintään yhtä vaativaa kuin
myyntityö. Lämpölaitoksen hankinta osuu
energiayhtiön kohdalle
harvoin.
n Tage Fredriksson
”Käytimme mitoituksessa ja suunnittelussa alan konsultteja, Planora oy:tä ja One1:tä, ja teimme työtä tiiviisti yhdessä”, sanoo Haminan
Energian tuotantopäällikkö Petri
Kekäläinen.
Hankinnan vaativuutta korosti
Haminan asema maakaasuriippuvaisena kaupunkina, missä lämpöhuolto tänä päivänä perustuu ennen kaikkea paikalliseen maakaasuverkkoon.
Laitoksen koekäyttöä ja käytön
koulutusta
Ennen käyttöönottoa laitoksen koneet ja laitteet kylmätestattiin. Vuorokauden pituinen käyttöönottojakso alkoi 21.3. ja jatkui sen jälkeen
2 viikkoa kestävänä koekäyttönä,
jonka aikana säädöt asetettiin kohdalleen ja kaikki toiminnot testat-
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pereen verstaalla tehdään pajalla lähes kaikki lämpölaitoksen laitteet
itse. Sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2018, ja avaimet käteen
-toimitus on kohta viety loppuun.
Kattilan osat tuotiin paikalle lokakuussa. Rakennuksen teki tuttu turkulainen yhteistyökumppani TLT
Connection. Perustustyöt teetettiin
paikallisilla toimijoilla.

ã Siiloon mahtuu 600 kuutiometriä kahteen taskuun, joiden välissä
ei kuitenkaan ole kokonaan rajaavaa seinää. Taskuista voidaan syöttää kahta erilaatuista polttoainetta halutulla seoksella.

tiin. Koekäytön ollessa meneillään
Haminan Energian henkilökunta
perehdytettiin ja koulutettiin laitoksen käyttöön koekäytön yhteydessä. Pääpolttoaineena laitoksessa käytetään puuta, pääosin haketta. Puhdasta kierrätyspuuta tullaan
myös käyttämään ja palaturvetta
tullaan testaamaan, sillä Lakan Y-4
megawatin kaasutuspolttokattila
on polttoaineen suhteen lähes kaikkiruokainen.
Akkreditoitu mittaaja
Päästöarvojen mittaukset tehdään
hyvässä yhteistyössä akkreditoidun
XAMK-ammattikorkeakoulun
kanssa, jolla on tarvittava muodollinen ja käytännön osaaminen vaa-

dittavien päästöjen ja arvojen mittaukseen, kuten hiukkaspäästöjen,
rikkidioksidin, rikkipäästöjen sekä
savukaasujen ylijäämähapen mittaukseen. Sama toimija tulee myöskin tekemään valvontaa liittyvät
mittaukset määräajoin.
Kotimainen pärjäsi
Hankinnan kilpailutukseen osallistui neljä yritystä, ja Laatukattila
voitti, kun huomioitiin hinta, referenssit, tekniset ratkaisut ja muut
mitattavat tarjoukseen sisällytettävät ominaisuudet. Laatukattila
muut hyvät ominaisuudet, kuten
selvästi korkein kotimaisuusaste,
huollon ja varaosien toimitusvarmuus, tulivat kaupan päälle. Tam-

Omalla ennakoinnilla kilpailuetua
Y-kaasustuspolttokattiloissa ei tarvittu sähkösuodatinta tai muita
kallita lisälaitteita hiukkaspäästöjen
raja-arvojen alittamiseksi. Lakan
vuosien kehittämän puhtaan palamisen ansiosta pärjätään uuden
MCPA- direktiivin päästörajojen
kanssa ilman erillisiä lisälaitteita.
”Teimme muutama vuosi sitten
tärkeän tuotekehitystyön, vaikka
tietoa uusista vaatimuksista ei ollut”, sanoo Laatukattilan toimitusjohtaja Markku Lampinen. Tästä
saimme nopeasti hyötyä, kun uudet
päästörajat astuivat voimaan.
Raskaat investoinnit
kaukolämpöön
Hakelaitoksella tullaan tuottamaan
kaukolämpöä 20–25 gigawattituntia. Peruskuorma tulee kahdesta
verkosta, jotka yhdistettiin 2017.
Toinen verkko oli Vehkalahden
kuntafuusion yhteydessä Haminan
Energialle tullut ja toinen ostettiin
Puolustusvoimilta. Nämä kaksi yhdistettiin 3,5 kilometriä 200 millimetrin putkella – yhdistäminen
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maksoi ruhtinaalliset 1,2 miljoonaa euroa.
Kaukolämpö on kilpailukykyinen
Nykyinen maakaasulämmön hinta kuluttajalle on kaasun alkuperämaan hinnoittelun ja verojen takia noussut ja on 10–20 prosenttia korkeampi kuin kaukolämpö.
Kun maakaasuasiakkaiden laitteet
alkavat olla vaihtoiässä, on siirtyminen kaukolämpöön houkuttelevaa. Päätöksenteon helpottamiseksi liittymishintoja on alennettu
määräaikaisesti: kaukolämpöhintojen vakaus lisää asiakkaiden kiinnostusta. Yhteydenottoja on ollut
kiitettävästi.
Puulla peruskuorma,
biokaasulla huiput
Kaukolämmön kasvupotentiaalia
on, sillä Haminan kaukolämpöön
kuluu noin 150 gigawattituntia
maakaasua kotitalouksille ja saman
verran teollisuuden käyttöön.
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Haminan Energialla on myös
omaa biokaasun tuotantoa, ja sitä
laajennetaan. Kaasun jakeluverkkoa on 250 kilometriä pitkä. Syötteenä on biojätteen lisäksi myös
nurmea. Hakelämmitys kattaa arvioilta 85 prosenttia kaukolämmön
tarpeesta, mutta biokaasulla on
mahdollista tuottaa loput niin, että
kaukolämpö on kokonaan uusiutuvaa. Usko maakaasuun on kuitenkin hyvä, sillä 2020 lopussa valmistuva LNG-terminaali tarjoaa uusia
mahdollisuuksia myös esimerkiksi
hinnan muodostumiseen.
Hukkalämmön määriä ja paikkoja on tutkittu. Näihin kuuluvat
muun muassa meriveden lämmön
talteenotto ja Googlen konesalin
hukkalämpö. Etäisyydet tekevät
kuitenkin tässä vaiheessa hankkeen
taloudellisesti mahdottomaksi.
Teollisuudessa syntyvä hukkalämpö on usein panoslämpöä, jonka
talteenotto on haastavaa myös teknisesti. n
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ã Kattila rakennettiin Tampereella ja tuotiin kolmessa osassa paikan
päälle.
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