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Valssaamonkosken voimalaitos

Valsverksforsens kraftverk

Hydropower in Fiskars

Valssaamonkosken voimalaitos, Fiskars. Rakennettu 1941 pyöri vuoteen 1991

Voimalaitos kunnostettiin 2013 – 2015

Fiskarsin voima kunnosti ja kustansi tekniikan ja Fiskars Oyj kiinteät rakenteet
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Puukaasu ja biokaasu

-kaasuseoksia joiden tuotantotekniikka ja koostumus on erilainen

• Puukaasu, häkäkaasu

– N2 ~ 50 %

– CO ~ 20 %

– H2 ~ 20 %

– CO2 ~   7 %

– CH4 ~   3 %

• Lämpöarvo ~5 MJ/m3

• Biokaasu, mädätyskaasu 

– CH4 ~ 65 %

– CO2 ~ 33 %

– N2,O2,H2S, H2 ~   2 %

– o

• Lämpöarvo ~ 20 MJ/m3





Kalmari, Laukaa

(Jungerå, Jepua)

Riihimäki, Halsua

Hannula, Tynkä

Koivunen, Taipalsaari

Junttila, Nivala

Virtaala, Haapavesi

Salmela, Orivesi

Suomessa on noin 20 tilakohtaista 

biokaasulaitosta

Maaninka MTT

Koivunen Virrat

(Piikkiö)

Juva



Perustietoa biokaasusta

▪ Raaka-aine: lanta, biojäte, viljeltyä biomassaa
▪ 1 m3 metaania = 10 kWh energiaa, vastaa 1 litraa polttoöljyä
▪ Biokaasukuutiosta saadaan: 

▪ noin 6 kWh energiaa
▪ noin 2 kWh sähköä
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Biokaasulaitoksen prosessikuvaus



▪ Pinottavien 

syötteiden 

mädätykseen

▪ Kuiva-ainepitoisuus 

30 -35%

▪ Vettä pumpataan 

massan päälle

▪ Vaatii pidempää 

viipymä-aikaa

Kuivamädätys



Kuivamädätyslaitos 7 osastolla. Saksa



Metaenergian 

biokaasulaitos 

Haapajärvellä

• Naudanlantaa ja nurmirehua syötteenä, kaasu lämmitykseen

• Horisontaalinen teräsreaktori tulppavirtausperiaatteella

• Kuvissa reaktori revenneenä käyttövirheen seurauksena



BioGTS:n laitos 

Vironlahdella (Hamina)

• Laitos syöttää PSA tekniikalla jalostettua 

kaasua Gasumin maakaasuverkkoon



BioGTS:n muita laitoksia

• Bioboksi, kompakti 

”maatilamittakaavan” 

kuivamädätyslaitos joka 

tuottaa liikennekaasua

• Luke Sotkamon laitos

– prototyyppi



Bioboxi –anläggningen på Qvidja har haft 

mycket problem med inmatningen av ensilage. 

Tätning med gräspropp vill bli gräsbrikett



Nestekierto ja nestereaktori laakasiilon lisäksi, kaasu imetään erilliselle kaasuvarstolle.

Kaasuntuotantoa samalla täytöllä noin 4 kk, pressukatteen alla solumuovieriste

Metenerin uusi laakasiilomallinen kuivamädätysreaktori



Saksassa 500 kW sähköä maissista

▪ 500 kW x 24 h = 12000 kWh /vrk

▪ ~16 senttiä/ kWh→sähkönmyynti 1900 € / vrk

▪ Hinta taattu 20 vuodeksi

Raaka-ainetta per vuorokausi tuottamaan jatkuvaa 

500 kW:n tehoa:

7 tonnia sianlietettä

4 tonnia säilöheinää

9 tonnia maissia

3,5 tonnia ruista



Täytyykö biokaasulaitoksen näyttää tältä?



Biokaasua Intiassa



Biokaasun tankkausasema Joutsan 

biokaasulaitoksen yhteydessä

Metenerin toimittama laitos



Hiilidioksidin poisto

• Hiilidioksidin poistossa käytetään monenlaisia 

tekniikoita

– Vesipesureita

– Kemiallisia pesureita

– Amiinipesureita

– Membraanierottimia

• Amiinipesuria lukuunottamatta sähkönkulutus 

on tekniikasta riippumatta noin 0,25 kWh /Nm3

raaka-kaasua. Amiinipesuri pärjää vähemmällä 

sähköllä mutta tarvitsee myös lämpöä

• Membraanitekniikalla saadaan rakennettua 

hyvin kompakteja hiilidioksidinpoistolaitteita

• Kaasun maantiekuljetuksen kannalta on 

edullista poistaa hiilidioksidi heti 

tuotantopaikalla

• Hiilidioksidi rajoittaa paineistusta ja vie tilaa 

varastosta



Kaasun tilantarve
Litrassa dieseliä on energiaa 10 kWh

• 10 kWh raaka-kaasua vie tilaa noin 1500 litraa

• 10 kWh metaania vie tilaa noin 1000 litraa

• 10 kWh raaka-kaasua vie 100 baarin paineessa tilaa

noin 15 litraa

• 10 kWh metaania vie 270 baarin paineessa tilaa noin

3,7 litraa

• 10 kWh nesteytettyä metaania vie tilaa noin 1,7 litraa

Pullopatterit ovat raskaat ja niissä on paljon

hukkatilaa. Nesteytetyllä metaanilla päästään

ruotsalaisen raportin mukaan noin

viisinkertaiseen energiatiheyteen kuljetuksissa

verrattuna painestettuun metaaniin



Kokemuksia ajamisesta metaanilla

• Volvo 940 kaasukäyttöinen heinäkuusta 

2017

• 45 000 km vuodessa, yli 90 % kaasulla

• Etu on halvempi polttoaine. Gasumin 

kamppanjan mukaan 70 €/kk

• Heikompi vääntö ja huonontunut 

tavaratila 

• Silti halpa ja toimiva

120 litran pullo, paino noin 100 kg

Pulloon mahtuu noin 20 kg kaasua

Riittää enintään 340 km:n ajoon



Puun kaasuttaminen käytännössä

- Liikennekäyttö

- Kaasutustekniikat

- Pien CHP

- Viljan kuivaus ja muu käyttö

- Fiskarsin voiman rakenteilla olevat laitokset

Fredrik Ek

+358407547182



Puukaasu ja biokaasu

-kaasuseoksia joiden tuotantotekniikka ja koostumus on erilainen

• Puukaasu, häkäkaasu

– N2 ~ 50 %

– CO ~ 20 %

– H2 ~ 20 %

– CO2 ~   7 %

– CH4 ~   3 %

• Lämpöarvo ~5 MJ/m3

• Biokaasu, mädätyskaasu 

– CH4 ~ 65 %

– CO2 ~ 33 %

– N2,O2,H2S, H2 ~   2 %

– o

• Lämpöarvo ~ 20 MJ/m3



Pentti Laiho ja Juha Kaarela tekivät tällä volvolla Pentin 70 vuotissyntymäpäivän 

kunniaksi Suomen virallisen puukaasuennätyksen:

Ajoivat Hangosta Nuorgamiin 22 tunnissa.









Käytännössä puukaasuautoilu on paljon muutakin kuin ajamista.

Vaikka korjauksia joutuu tekemään, eniten aikaa yleensä kuluu polttoaineen 

käsittelyssä. Käytössä olevat tekniset ratkaisut vaikuttavat suuresti huoltotöiden 

vaatimaan aikaan.



Puukaasutekniikalla auto saadaan 

toimimaan niin hyvin että autoa voi käyttää 

siinä missä bensa-autoakin, siis arkisessa 

elämässä



Termisessä kiinteäpetikaasutuksessa; kaksi 

pääperiaatetta: Vastavirta - Myötävirta



System Imbert



Padasjoen Arrakosken 

sahalaitos kävi yli 40 vuotta 

sahaustoiminnan 

sivutuotteilla 

kaasutustekniikan ja 

polttomoottorin avulla



Kaasutuksen toimintaperiaate
• Puupolttoaine poltetaan ensin hiilidioksidiksi ja vedeksi. Tämän 

jälkeen poltossa muodostuneet kaasut pelkistetään hehkuvassa 

hiilipatjassa hiilimonoksidiksi ja vedyksi. Pelkistysenergia saadaan 

poltossa vapautuneesta lämmöstä.

• Kaasuttimen rakenteesta riippuen puun sisältämästä energiasta 

saadaan 70 – 80 % siirrettyä kaasumaiseen muotoon

• Loppuosa on lämpöä ja hiilijäännöstä mitä suurelta osin myös voi 

hyödyntää

• Myötävirtakaasuttimen toimivuuden kannalta tärkeintä on että terva 

saadaan hajotettua kaasuttimessa

• Ainut konsti hajottaa terva on krakkaamalla se riittävässä 

kuumuudessa

• Kolme tärkeintä asiaa myötävirtakaasutuksessa:

– Kaasuttimen tulipesän riittävän korkea lämpötila tervojen tuhoamiseksi 

– Hiilipatjan pitäminen kuohkeana ja reaktiivisena

– Holvaantumisen sekä kanavoitumisen välttäminen



Kaasun epäpuhtaudet

▪ Kaasussa ei saa olla tervaa
– Terva pilaa moottorin, jumittaa 

venttiilit ja syövyttää laakerit rikki

– Terva tukkii kaasun 
suodatussysteemin

– Terva ei ole ongelma jos tietää 
mitä tekee, tervaa ei ole pakko 
tuottaa

▪ Kaasussa on nokea ja tuhkaa
– Noki likaa moottorin ja tuhka myös 

kuluttaa sitä

– Noen ja tuhkan pitää poistaa 
kaasusta ennen moottoria

– Poistossa voidaan käyttää useita 
eri menetelmiä, sekä kuivia että 
märkiä suodatusjärjestelmiä



Myötävirtakaasuttimen polttoaineeksi käy puuta tai 

turvetta eri muodoissa, mutta kaasuttimen pitää 

olla oikein säädetty käytettävälle polttoaineelle



Kartioruuvihakkurilla syntyy mainiota 

kaasutuspolttoainetta mitä sopii suuremmillekin 

kaasuttimille



Puukaasutekniikan käyttö maailmalla

• Maailmalla käytetään yksinkertaisia puukaasu- CHP laitoksia 
pääsääntöisesti kehitysmaissa missä ne korvaavat 
dieselaggregaatteja

• Jos valinta on siinä että onko sähköä tai ei, ollaan yleensä valmiita 
hyväksymään työläs polttoaineen valmistus, valmistus on 
kehitysmaissa pitkälti käsityötä

• Spannerin (saksalainen valmistaja) esimerkin innoittamana on 
ilmestynyt lukuisia länsimaisia laitevalmistajia

• Viimeisen parin vuoden aikana moni suuri puu- ja 
hakekattilavalmistaja on tuonut markkinoille omat
puukaasulaitteensa, esim. Fröling, Hargassner, KWB

• Moni laitteista toimii kohtalaisesti kunhan polttoaine on sopivaa

• Edelleen ollaan kuitenkin tilanteessa missä on etu että käyttäjä on 
valmis huoltamaan laitteet, ostajalla likaiset kädet = hyvä juttu ☺



Kotimaisia laitoksia
Volter

Gasek

Turosteam



Volter Oy

Yli sata laitosta rakennettu 30 

kWe ja 45 kWe, melko hyvin 

toimivat.

Eniten käyttötunteja Kempeleen 

ekokylän laitoksella

Säätyvä myötävirtakaasutin 

kuivasuodatuksella



Volterin rakentama 30 kWe:n 

tehoinen puukaasu CHP laitos 

Alpuan koululla Oulussa



Suomessa pienten CHP 

laitosten kysyntä on 

kannattavuushaasteista 

johtuen hyvin vähäistä

Suurin osa Volterin 

rakentamista 

puukaasulaitteistoista on 

myyty Suurbritanniaan. 

Suomessa toimii kuusi 

laitosta.

Volterin 70 laitoksesta noin 50 

on rakennettu vuoden 2016 

aikana.



Gasek Oy
Kolme CHP -laitosta rakennettu, vähän käyttötunteja. Pien-

CHP tuotannon kannattavuus on Suomessa heikko

Kaasutin joka tuottaa kaasua reilun megawatin teholla 

kehitteillä/kehitetty.

Kaasu voidaan polttaa kattilassa lämmöksi

Torniossa yksi laitos käytössä, toinen tulossa Turkuun ja 

kolmas Athos säätiölle Lammille. Uuden tekniikan kanssa on 

yleensä ongelmia, niitä on näissäkin ollut.

Mitä kuivempi polttoaine, sen paremmin prosessi toimii, 

aikaisemmin esitetty 35 % optimikosteus ei päde

Toivottavasti laitokset saadaan pelaamaan!



Inkoossa kokeiltiin syksyllä 2013 tuotekaasun polttoa 

kaukolämmön tuotannossa 
kaasuttimen mitoituksessa oli sattunut kertaluokkavirhe joka aiheutti pahoja tervaongelmia



Puhdas Energian palveluksessa 

olin vuonna 2006 mukana 

toimittamassa Japaniin 

pellettikaasutin. Tämän teho 

demonstroitiin sulattamalla 

asiakkaan koekattila

Laite oli tarkoitettu 

korvaamaan öljyä 

öljykattilassa, ei 

kaasumoottorin 

pyörittämiseen

Syksyllä 2006 perustettiin 

Xylogas oy



Kuva lainattu Ilkka Hiltusen esityksestä Kaasutustekniikat

Jalasjärven kaukolämpölaitos, Bioneer vastavirtakaasutin

• Vastavirtaperiaatteen mukaan toimivia kaasuttimia pystytään skaalaamaan

myötävirtakaasuttimia suuremmiksi

• Vastavirtakaasuttimille kelpaa myötävirtakaasuttimia kosteampi polttoaine

• Haittapuolena kaasun suurempi tervapitoisuus joka käytännössä estää kaasun

siirron putkia pitkin muualle kuin kaasuttimen vieressä seisovaan kattilaan



Pienten puukaasulaitteiden valmistajia 

maailmalla

– All Power labs, USA

– Ankur, Intia

– Burkhardt, Saksa

– Community Power Coorporation,USA

– Fluidyne, Uusi Seelanti

– Fröling, Saksa

– Hargassner, Itävalta

– Pyrogas, Saksa

– Spanner, Saksa

– System Johansson, Etelä Afrikka

– Urbas, Itävalta

– Volter, Suomi

ProAgria/ SLF, Fredrik Ek

http://www.gekgasifier.com/wp-content/uploads/2009/03/GEK-TOTTI-v4-wbcrop-300.jpg


Spanner re2



Spanner GmbH Saksa 30 – 50 kWel



Spanner re2

• Marraskuussa 2016, 700 laitosta 
rakennettu

• Kaksi kokoa mutta yksi moottori 5,7 l 
GM V8

– 30 kWe (~150 000 € ilman 
hakelaitteita)

– 50 kWe (~200 000 € ilman 
hakelaitteita)

• Valmistajan antamien tietojen 
mukaan 5000 – 7000 käyttötuntia 
vuodessa per laitos

• Perinteinen myötävirtakaasutin 
kuivalla suodatusjärjestelmällä

• Laitos käyttää hyvänlaatuista haketta 
(<15 % kosteus)

• Hakkeenkulutus (30 kWe) : ~4 im3

/vrk

• Hakkeesta sähköä hs. ~0,23



Georg Hofer Velden Saksa:

Spannerin rakentaman 

puukaasulaitoksen avulla tuotetaan 

30 kW sähköä valtakunnan verkkoon 

ja noin 100 kW lämpöä sahan ja 

parkettitehtaan puutavaran 

kuivatustarpeisiin. 

Hake kuivataan laitteiston hukka-

lämmöllä kuivaksi ennen käyttöä

”Alles was naβ ist, heiβt Teer” 



Laitos on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien.  Ei tervaongelmia ensimmäisten kahden 

kuukauden jälkeen. Laitos käy vuorokauden ympäri.

Moottoriöljy vaihdetaan 600 tunnin välein, vaikka valmistajan suositusvaihtoväli on 300 

tuntia

Moottorina amerikkalainen 5,7 litran V8, 1500 rpm. Korotetut puristuspaineet.

Laitoksen omistaja on hyvin tyytyväinen laitokseensa.



Pienten puu-CHP laitosten kannattavuus

• Polttoaineen primäärienergiasta saadaan sähkönä 20-25 %

• Osa lämmöstä hankalasti hyödynnettävissä, tuotekaasun 

jäähdytystarve vs. paluuveden lämpötila, hyvät paikat jossa 

lämmitetään kasteluvettä tms. ”kylmää”

• Pientä puu CHP:tä pitää katsoa lämmityslaitteena joka 

tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä

• Syöttötariffin tai ostosähkön hinnoilla: Sähkön arvolla kattaa 

suunnilleen polttoaineen kustannukset, muut kulut katettava 

lämmön arvolla



Tuotantovertailu: Lämpö hakelämpökontilla tai lämpö ja sähkö CHP yksiköllä

Hakkeen energiasisältö sekä hinta

Hakkeen energiasisältö 0,80 MWh/ irto-m
3

Hakkeen veroton hinta 17,0 €/irto-m
3

Energiahinta 21,25 €/MWh

Hyötysuhteet

Pelkkä lämmöntuotanto: kattilan hyötysuhde (hake→lämpö) 0,80

Kaasuttimen hyötysuhde (hake→kaasu) 0,78

Sähköntuotannon hyötysuhde (kaasu→sähkö) 0,27

Moottorin lämmöntalteenotto: hyötysuhde (lämpö→lämpö) 0,80

Lämmön talteenotto kaasusta: hyötysuhde (lämpö→lämpö) 0,50

Kokonaishyötysuhde hake→sähkö 0,21

Kokonaishyötysuhde hake→lämpö 0,57

Kokonaishyötysuhde hake→sähkö ja lämpö 0,77

Energian arvo ja tuotantokustannus

Arvo Teho Arvo

€/MWh MW €/h

Sähkö 90,00 0,050 4,50

Lämpö* 26,56 0,135 3,59

Sähkö&lämpö - 0,185 8,09

Polttoaine 21,25 0,239 5,08

Netto (sähkö&lämpö miinus hakkeen kustannus) 3,01

*Lämmön arvo on laskettu hakekattilan polttoainekustannuksen mukaan jonka hyötysuhde on med 80 %.



Ostosähkö ja hakelämpö vai oma CHP?

• CHP -laitos ajetaan 

mallissa 

lämmöntarpeen mukaan

• Sähkötehon tarve 

oletettu vakioksi

Lämmöntarve 1500 MWh/vuosi

Sähköntarve 400 MWh/vuosi

CHP:n 

lämmöntuotto

kapasiteetti

Hyödynnettävissä 

oleva CHP lämpö Käyttöaste

Sähköä 

voidaan 

tuottaa

Haketta 

kuluu

Lämmöntarpeen vuosijakauma % MWh lämpö kW lämpö kW sähkö MWh MWh % MWh irto-m
3

Tammikuu 12,6             188 253 46 100 100 100 % 37 178

Helmikuu 12,1             181 270 46 91 91 100 % 34 161

Maaliskuu 12,0             181 243 46 100 100 100 % 37 178

Huhtikuu 8,5               128 178 46 97 97 100 % 36 172

Toukokuu 6,2               93 124 46 100 93 92 % 34 164

Kesäkuu 4,3               64 89 46 97 64 66 % 24 114

Heinäkuu 3,9               59 79 46 100 59 59 % 22 104

Elokuu 4,1               62 83 46 100 62 62 % 23 110

Syyskuu 5,4               81 113 46 97 81 83 % 30 144

Lokakuu 8,2               123 166 46 100 100 100 % 37 178

Marraskuu 10,4             156 217 46 97 97 100 % 36 172

Joulukuu 12,2             184 247 46 100 100 100 % 37 178

Summa 1500 1183 1046 387 1851



Ostosähkö ja hakelämpö vai oma CHP?

Energiakustannusvertailu

Netto-

energiaa

Hakkeen-

kulutus

Energia-

kustannus

MWh/vuosi im
3
/vuosi €/vuosi

Energiakustannukset CHP.llä

Ostosähkö 13 1142

CHP, lämmöntuotto, polttoaineenkulutus ja polttoainekustannus 1481 1851 31466

Hakekattila, lämmöntuotanto, polttoaineenkulutus ja polttoainekulutus 454 568 9648

Sähkö ja lämpö yhteensä: 1947 2418 42257

Energiakustannus ostosähköllä ja hakekattilalla

Ostosähkö 400 36000

Hakekattila, lämmöntuotanto, polttoaineenkulutus ja polttoainekulutus 1500 1875 31875

Sähkö ja lämpö yhteensä: 1900 1875 67875

Vuotuinen enegiankustannussäästö CHP:llä 25618

Kannattaako hankkia CHP -laitos hakelämpölaitoksen rinnalle?

CHP laitoksen hankintakustannus 150 000 €

Korko 4 %

Hankinnan pitoaika 10 vuotta

Annuiteetti 18494 €

Laitteiston huoltokustannus 5000 €/vuosi

Annuiteetti ja huolto yhteensä 23494 €/vuosi

Energiankustannussäästö-Annuiteetti ja huoltokustannukset 2125 €/vuosi



Omia kaasutusviritelmiä 

2006 – 2008



50 kW power output, engine 

mechanical efficiency 25%

120 kW easily recoverable 

thermal output.
Gasifier + heat 

exhangers

Cyclone and 

startup flare

Hot filter 

unit

Gas condenser 

and drier unit

Standard CHP unit for 

natural gas 

compression ratio 

~13:1 

Woodgas power 

output: ~ 0,6 x natural 

gas power output

Automatic fuel 

feed system

Solid gasification residues ~2 kg /h 

XyloGas tar free woodgas 

flame at night

info@woodgas.fi

+358407547182

www.woodgas.fi

XyloGas 50 kW powerplant for dry corase wood chips
Wood chips feed: 55 kg /hour

Wood chips heating value: 4,5 kWh /kg

Energy content of fuel feed: 250 kWh /h

Fuel humidity: < 22%

Gasifier efficiency: 80%



Rakensin Eerin Rosenströmin kanssa 

puukaasukäyttöisen pienvoimalan 

syksyllä 2006







Sähkön tuotannosta retrofit-laitteeseen

• Suomessa sähkön tuottaminen pienessä mittakaavassa 
on vaikea saada kannattavaksi.
– Suomessa ei ole toimiva pientuotannon tukijärjestelmä ja 

sähkö on vielä halpaa.

• Puukaasuttimen avulla saadaan hakkeesta  pienellä ja 
edullisella laitteella paljon tehoa irti.

• Polttamalla puukaasua puun sijaan, päästään lisäksi 
todella puhtaaseen palotapahtumaan joka voi 
mahdollistaa myös hiilidioksidin tuotantoa 
hiilidioksidilannoitukseen kasvihuoneissa.

• Viljankuivureissa tarvitaan lyhyttä aikaa suurta tehoa.

• Koska käyttöaika on lyhyt, kuivurilaite ei saa maksaa 
kovinkaan paljon ollakseen kannattava.

• Viljatilalla käytetään tyypillisesti enemmän öljyä sadon 
kuivaamiseen kuin sen viljelyyn.



Viljantuotannossa tilalla käytettävästä öljystä 

puolet kuluu sadon kuivaukseen



Visio retrofitlaitoksesta vuodelta 2012
• Helposti liikuteltava kaasutusyksikkö, rakennetaan pyörien päälle tai 

siirtolavalle
– Nopea ottaa käyttöön, soveltuu myös lyhytaikaiselle käytölle

– Minimaalisesti rakentamista paikan päällä, urakoitsija voi huolehtia laitoksen 
pyörittämisestä

• Automaattinen ilmatiivis hakesyöttö

• Kaasuttimessa liikkuva arina ja holvinpurkain. Lämmön palautus.

• Sykloni kuivan pölyn poistoon, vaativissa paikoissa kuivasuodatin.

• Lauhdutin erillisenä yksikkönä, tarvitaan mikäli kaasua pitää siirtää 
pidempiä matkoja.

• Kaasu johdetaan kattilaan joustavaa letkua/putkea pitkin.

• Uunissa oleva öljynpoltin korvataan tuotekaasupolttimella

• Laitos mahdollistaa viljan kuvaamisen hakkeella ilman lämpökeskuksen 
rakentamista

• Samalla säilyy varmuutena myös öljynkäyttömahdollisuus

• Laite ei ole sidottu ainoastaan viljankuivureihin, sitä voidaan 
käyttää minkä tahansa isomman öljykattilan yhteydessä! 
Viljankuivurista on helppo aloittaa.



Säädettävän kaasuttimen prototyypin runko 

valmistui keväällä 2014



Protolaitekokonaisuuden hahmotelmaa

Toisesta päästä haketta syötetään sisään ja toisesta päästä suodatettua 

kaasua tulee ulos poltettavaksi tuotekaasupolttimessa 



Laitetta alettiin 

kokoamaan 

toden teolla 

juhannuksen 

2014 jälkeen. 

Silloin oli 

selvinnyt että 

MTT:n 

tutkimusprojekti 

oli 

toteutumassa. 

Laite piti saada 

testattavaan 

kuntoon  7.9 

2014 mennessä



Laitteisto 

rakennetaan 

Fiskarsissa 

elokuussa 2014



Protolaitteisto 

siirretään vielä 

keskeneräisenä 

ulos ensimmäistä 

testiajoa varten 

3.9 2014

Protoanläggninge

n flyttas ut för 

testning i 

halvfärdigt skick 

3.9 2014



Ensimmäinen 

koeajo ilman 

suodatinta ja 

poltinta 4.9 

2014

Laite teki 

todella 

hyvänlaatuista 

kaasua

Första 

testkörningen 

utan filter och 

brännare 4.9 

2014

Anläggningen 

producerade 

gas av prima 

kvalitet



Ensimmäinen testiajo 

polttimen kanssa  5.9 2014

Första testkörningen med 

brännare 5.9 2014

Tässä poltin saa liian vähän ilmaa

Här får brännaren alltför litet luft



Laitteisto testattavana Vakolan kuivurilla Vihdissä 7.9 

2014



Kaasupoltin jouduttiin rakentamaan itse. 

Polttimessa hyödynnettiin Oilonin 

liekinvalvontajärjestelmä  sekä sytytysjärjestelmä.

Yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta, polttimella 

saatiin tuotekaasu poltettua varsin puhtaasti (kuva 

oikealla).

Suotimen kanssa tehdyt ajot johtivat niin alhaisiin 

savukaasujen hiukkaspitoisuuksiin että 

mittaustuloksia ei saatu (alle 5 mg/Nm3).



Laitteistolla saatiin öljyä korvattua ja viljaa kuivattua noin 150 kW:n teholla. 

Parannuksia on vielä tehtävä ja laitetta testattava lisää ennen kuin se soveltuu 

varsinaiseen käyttöön, homma ei vielä ole valmis. Tehoa saa lisää suurentamalla 

puhallinten kapasiteettia.

Protolaitteisto rakennettiin heinä- ja elokuun aikana 2014 varsin pienillä resursseilla 

mutta suurella halulla saada laitteisto aikaan.



Protolaitteisto herätti paljon 

mielenkiintoa Västankvarnin 

peltopäivällä 9.7 2015

Protoanläggningen väckte 

mycket intresse under 

fältdagen på Västankvarn 9.7 

2015



Fiskarsin voiman Qvidja kraftille rakentamat ja rakenteilla olevat laitokset 



Fiskarsin voima toimitti kesällä 2016 kolme 

metanointireaktoria Qvidja Kraftille.

Reaktoreissa tuotetaan puukaasusta, vedystä 

ja hiilidioksidista metaania





Toinen konttikaasutuslaitteisto

Den andra gengascontainern





Konttilaitteisto hakee muotoaan. Yhdistelmäkaasuttimen rakenne leivottiin 

perusteellisesti uusiksi heinäkuussa 2016



Ensimmäiset neljä 

kuukautta meni 

laitteistokokonaisuuden 

malliintamisessa



Laserleikattuja osia menossa mankelointiin ja särmäykseen syyskuussa 2016



Kontti valmistuu



Kaasuttimen hitsaamista lokakuussa 2016



Marraskuussa 2016 on toisen laitoksen rakennustyöt 

menossa



Säätyvä kaasupoltin hakee

muotoaan



Muutto Fiskarsista Tuusulaan vuodenvaihteessa 2016 - 2017





Yhdistelmäkaasuttimen runko menossa konttiin



Laitteisto valmistuu pikku hiljaa, sitä mukaa kuin komponentteja saadaan asennettua





Konttikaasuttimen logiikkaohjausta testataaan









Kaasutuskontti on varustettu täysin 

ilmatiiviillä hakkeensyötöllä

Käynnistyksen jälkeen kaasu ensin 

poltetaan erillisessä kaasusoihdussa

Kun kaasu palaa hyvin soihtu 

sammutetaan ja kaasu johdetaan 

suodattimen kautta käyttöön



Tuotekaasun poltto testikattilassa 

Saarijärvellä noin170 kW:n teholla. 

Kattilan palotilan tiilivuoraus hehkuu

Suodatettu kaasu palaa vapaassa 

ilmassa puhtaan sinisellä liekillä



Mittausajoa Saarijärvellä, hakkeella ja kananlannalla

• Häkä 0 -muutama ppm

• Jäännöshappi ~ 8 % (kattila vuotaa ilmaa)

• NOx puulla noin 100 ppm, lannalla enemmän

• Nettoteho noin 150 kW 





Toinen kaasutuskontti asennettuna paikalleen. Kuitia, Parainen

Gascontainer II installerad på plats i Qvidja Pargas



Fredrik Ek

fredrik.ek@slf.fi

+358407547182

mailto:Fredrik.ek@slf.fi


Tutkimuskaasutinlaitteiston noin 150 laserleikattua osaa on saapunut 

seitsemällä kuormalavalla, osat lajiteltiin läpi jonka jälkeen niitä alettiin 

heppaamaan yhteen.



Komponenttien siirto



Laitteistojen haponkestäviä osia peittauksen jälkeen



Tutkimuskaasutinlaitteisto koottuna esittelyä varten



Ensimmäinen koe, putken päässä palaa suodattamatonta kaasua



Toinen ajo, testissä:

• Automatio

• Dataloggaus

• Suodatus







Valssaamonkosken voimalaitoksen 

kunnostus



Valssaamonkosken voimalaitos

Valsverksforsens kraftverk

Hydropower in Fiskars

24.11 2017 11 – 15

+358407547182 Fredrik Ek







Koko Fiskarsinjoen valuma-alue 

131 km2

Voimalaitoksen valuma-alue 86 

km2

Degersjön pinta-ala 5,46 km2

Säätökorkeus 0,2 (0,3) m

Säätötilavuus noin 1,1 milj. m3





Voimalan kunnostuksen sopimus- ja lupavaiheita

• Ensimmäinen edellytys hankkeen toteutumiselle oli että 

vesivoimalaraunion omistajalla oli mielenkiintoa saada voimalaitos 

käyntiin.

• Fiskars oli tätä varten vuonna 2010 teettänyt selvityksen 

voimalaitoksen kunnostamisesta alan konsulttiyrityksellä, samalla 

haettiin myös uusi ympäristölupa voimalaitokselle.

• Konsulttiyrityksen suunnitelman mukaan voimalaitoksen koneisto 

olisi vaihdettu kokonaan uuteen.

• Investointi oli kuitenkin liian suuri suhteessa voimalaitoksen 

vuosituotannon arvoon. Hanke jäi roikkumaan.

• Eräässä maamieskokouksessa kerroin lyhyesti yhdestä toisesta 

vesivoimahankkeesta.

• Kokouksen jälkeen Fiskarsin palveluksessa oleva tuttu henkilö pyysi 

minua selvittämään vanhan laitteiston kunnostusmahdollisuuksia.



Voimalan kunnostuksen sopimus- ja lupavaiheita

• Tein selvityksen voimalaitoksen vanhan tekniikan 
kunnostamismahdollisuuksista. Selvitystä seurasi muutamia 
palavereita. 

• Esille nousi mahdollisuus että ryhdyttäisiin vesivoimayrittäjiksi 
(Metalliyrittäjä Timo Karjalainen, Pienvesivoimayrittäjä Eerin 
Rosenström, ja energianeuvoja Fredrik Ek).

• Sopimuskeskusteluja käytiin muutaman kuukauden ajan 
Fiskarsin kanssa, yhteinen sävel löytyi. 

• Samanaikaisesti sopimuskuvioiden kanssa yritettiin myös 
varmistua siitä, että vanha turbiini yleensä oli 
kunnostettavissa. Turbiini purettiin ja tutkittiin.

• Fiskarsin voima oy perustettiin keväällä 2013 kunnostamaan 
ja pyörittämään vesivoimalaitosta. 

• Alkuvaiheessa oli tapetilla myös se, että Fiskarsin voima olisi 
kunnostanut voimalaitoksen betonirakenteitakin.



Fiskars antoi Fredrik Ek:lle toimeksiannon selvittää voimalaitoksen 
uudelleen käyttöönotonmahdollisuuksia loppuvuonna 2012





• Vanha Francisturbiini oli paikallaan mutta nostettuna sivuun 

• Imuputkesta oli jäljellä vain lyhyt pätkä

• Betonirakenteet olivat heikossa kunnossa 



Betoniränni vuotaa ja 

seinän vieressä 

valuva vesi 

vahingoittaa 

rakennusta





• Rakenteiden kuntoa 
tutkitaan

• Rakennuskorjaus 
Rainion edustajia 
sekä Eerin
Rosenström, Timo 
Karjalainen ja Fredrik 
Ek 

• Rakennuskorjaus
Rainio sai
toimeksiannon
Fiskars oyj:ltä
kunnostaa
betonirakenteet



Joulukuu 2012, turbiinikuilun perustuksista puuttuu 

betonia



Turbiini nostetaan 

pois turbiinikuilusta



• Ensimmäinen 

silmäys 

juoksupyörään

• Mahtaako 

juoksupyörä olla 

korjattavissa?





Turbiinin purku 

aloitetaan





Turbiinin juoksupyörä ensimmäisen 

hiekkapuhalluksen jälkeen

Kavitaation ja ruostumisen 

aiheuttamia reikiä melkein joka 

siivessä



• Rakennuskorjaus Rainio korjaa 
betonirakenteet kesällä ja syksyllä 2013





Turbiinilaipan pulttien 

irrotus



Vanhasta imuputkipätkästä käydään ottamassa 

mitat. Uuden imuputken CAD –malli tehdään.









• Kunnostushanke tehtiin harrastuspohjalta ja se vei 
aikaa. Välillä saatiin joku homma eteenpäin ja 
välillä homma oli seis.

• ”koko kesä kaivettiin nenää” … loppuvuodesta 
2013 tuli kiire saada imuputki valettua kiinni ennen 
kovien pakkasten tuloa.

• Tavoitteena oli saada tekniikka kuntoon talvella 
2014. Kesällä 2014 tehtiin ensimmäinen 
mekaniikan koepyöritys ilman sähköinstallaatioita

• Voimalaitos saatiin tuotantoon vasta tammikuussa 
2015, kaksi vuotta sen jälkeen kun hommaa oli 
alettu pohtia.

Voimalan kunnostuksen sopimus- ja lupavaiheita





Ruostetta ja osia 

jumissa





• Turbiinin korjatut osat viedään 

hiekkapuhallettavaksi





Muttereista ei 

ole paljon 

jäljellä..



Turbiinin osat 

pinnoituksessa





Turbiinin 

juoksupyörän 

pinnoitus

10 kerrosta ja 

hiontaa välissä



Pikku hiljaa tasoittuvat 

pinnat



Akselin katkaisu 
paljasti että se on 
kovia kokenut, 
viiden sentin 
mutka.



Osa pikkuosista 

kunnostettiin, osa 

meni vaihtoon



Johtosiivet korjattiin ja niiden 

onkalot täytettiin jotta 

pakkanen ei rikkoisi niitä

Säätökehään asennettiin 96 

sorvattua muovirullaa 

vanhojen pahoin ruostuneiden 

rullien tilalle



• Turbiinin juoksupyörän laakerit 

uusittiin haponkestävästä teräksestä 

sorvatuilla holkeilla

• Juoksupyörä tasapainotettiin 

ruuvaamalla 800 gramman painoinen 

puntti juoksupyörän kehään



Pokkenholtzlaakerit sovitetaan turbiinin 
laakeriholkeille



Sähköpuolta tutkitaan





• Kunnostettu 
turbiini 
nostetaan 
betonikourun 
päälle

• Seuraavaksi 
turbiini 
siirretään 
paikalleen 
turbiinikuiluun



§

• Valmista ei tullut vielä, mutta matkalla ollaan.. Avoimien ovien päivä 
voimalaitostyömaalla. Alun perin tämä oli nimellä avajaispäivä.





Turbiini 

lasketaan 

paikoilleen 

turbiinikuiluun

Vielä puuttuu 

turbiinin 

kannen 

laakerin tuenta  

Akselien  

rihtaus alkaa 

myös



Vesivoimalaitos oli aikanaan kokenut kovia pysähdyksen aikaan, 

generaattorihuoneen puolella oleva pääakseli oli vääntynyt ja se suoristettiin 

lämmittämällä. Jos akseli on kiero, laitos aiheuttaa tärinää ja vahingoittaa 

laakerit



Kesäkuussa 2014 saatiin laitokselle uusi 

järeämpi sähkökaapeli, vanha ilmalinja 

korvattiin uudella maakaapelilla

Alle 2 MW voimalaitoksen verkkoon 

liittämisen vaatima sähkölinjan 

vahvistuskustannus kuuluu jakeluyhtiölle



Kaapelin asentamista rakennuksen nurkasta generaattorihuoneeseen 

ja generaattorin laakereiden puhdistamista



Turbiinin ensimmäinen 

koepyöritys veden voimalla 

heinäkuussa 2014



Nyt oli mekaniikka saatu kuntoon ja enää oli sähköpuoli 

jäljellä, silti tämä oli oluen paikka.. 



• Voimalaitosrakennuksessa oli sähköä, mutta piuha oli liian pieni. 
Voimalaitoksen vanha järeä ilmakaapeli oli joskus purettu pois.

• Verkkoyhtiön ja tonttien omistajien kanssa piti neuvotella uudesta 
kaapelista sekä mitä kautta se vedetään.

• Lain mukaan verkkoyhtiö vastaa mahdollisesta verkoston 
vahvistamisesta tapauksissa missä alle 2 MW tehoinen voimalaitos 
liitetään valtakunnan verkkoon.

• Verkkoon liittämistä varten piti määritellä voimalaitoksen liityntäpiste, 
tämä sijaitsee voimalaitosrakennuksen ulkopuolella.

• Nikarin puusepänverstas sijaitsee samassa 
rakennuskokonaisuudessa missä vesivoimalaitoskin.

• Voimalaitosrakennuksen ja puusepänverstaan käytössä oleva 
sähkönsyöttö piti purkaa sähkölinjan vahvistamisen yhteydessä. 
Samaan rakennukseen ei saa tulla sähköä kahta kautta.

• Muutokset rakennuksen sähkönsyötössä aiheuttivat työtä ja 
kustannuksia. Asiaa teki monimutkaisemmaksi se, että 
puusepänverstaan liittymä samalla suurennettiin 63 A: sta 100 A:ksi.

• Liittymän suurentaminen toi Nikarin puusepänverstaan 
loistehomittauksen ja –laskutuksen piiriin.

Voimalan kunnostuksen sopimus- ja lupavaiheita



Sähköasennukset saatiin 2.1 

2015 sen verran valmiiksi että 

päästiin ensimmäistä kertaa 

ajamaan tehoa verkkoon. 

Dag Lindholmille kuuluu 

suuret kiitokset avusta! Ilman 

tällaista osaamista hommasta 

ei olisi tullut mitään!



• Jakeluverkkoyhtiö vaati jonkin verran kuvia ja protokollia jotta 
suostuivat kytkemään voimalaitoksen verkkoon.
– Pääkaaviot, piirustukset

– Suojaukset, yli-ja alitaajuus, yli- ja alijännite

– Laitoksen kytkeytyminen irti verkosta, aikarajat

– Mittauksen virtamuuntajat ym.

• Kun dokumentit oli saatu kuntoon päästiin sopimaan 
voimalaitoksen kiinni kytkemisestä,

• Voimalaitos ja tämän mukaan Nikarin puusepänverstas 
kytkettiin kiinni uuteen syöttölinjaan 23.12 2014. 

• Seuraava välitön ja myöhässä oleva asia oli sähkön ostajan 
löytäminen voimalaitoksen tuotannolle.

• Oulun energian kanssa tehtiin sopimus. Voimalaitoksen 
tuotanto myydään Farmivirtana Oulun energian kautta.

Voimalan kunnostuksen sopimus- ja lupavaiheita



Valssamonkosken kunnostettu vesivoimalaitos pyörii ja sähköä 

menee verkkoon, kuvanottohetkellä 100 kW:n teholla



24 vuoden tauon jälkeen Valssaamonkosken vuonna 

1941 alun perin rakennettu voimalaitos on taas saatu 

tuottamaan uusiutuvaa energiaa yhteiskunnan käyttöön. 

Osa tuotetusta sähköstä käytetään paikallisesti Nikarin 

puusepänverstaalla Fiskarsin kylässä.

Tämä hanke eroaa monesta muusta 

vesivoimahankkeesta siinä, että vanhat koneet ja laitteet 

on kunnostettu ja otettu uudelleen käyttöön.  Osa  

laitteista on uusittu ja modernisoitu, mutta voima tulee 

edelleen alkuperäisestä Tampellan valmistamasta 

puulaakeroidusta turbiinista.
www.fiskarsinvoima.fi (nettisivut vielä vaiheessa)

+358 505013272 Timo Karjalainen

+358 407547182 Fredrik Ek

http://www.fiskarsinvoima.fi/


Voimalan kunnostuksen aikajana

Tammikuu 2012 Joulukuu

Tammikuu 2014 Joulukuu

Tammikuu 2015 Joulukuu

Tammikuu 2013 Joulukuu

………Uusi ympäristölupa, kannattavuus-

selvitykset, uusimissuunnitelmat.

Vanhan tekniikan kunnostamisvaihtoehdon selvitys, 

ideointia. Kuka pyörittäisi jne.

Turbiinin purku, vanhan 

tekniikan kunnos-

tettavuuden arviointi

Padon ja muiden betonirakenteiden korjaus Rakennuskorjaus Rainio.

Uusi imuputki paikalle.

Fiskarsin voima oy:n perustaminen

Vuokrasopimus Fiskarsin kanssa vesivoimalasta.

Turbiinin kunnostamista Uuden sähkölinjan asennus. 

Ensimmäinen mekaaninen 

koekäyttö.

Sähköasennusten 

suunnittelu ja toteutus
Verkkoon kytkeminen

Tuotannon aloitus. Järvi täynnä vettä ajo 

täydellä teholla huhtikuun loppuun saakka Generaattorin 

laakerikorjaus

430 MWh



• Valssaamonkosken voimalaitoksen tuotanto myydään Farmivirtana

• www.oulunenergia.fi/energia-ja-ymparisto/farmivirran-tuottajat/fiskarsin-voima-raasepori

• Hakukenttään Oulun energia, Farmivirta ja Fiskarsin voima niin 

löytyy!

http://www.oulunenergia.fi/energia-ja-ymparisto/farmivirran-tuottajat/fiskarsin-voima-raasepori
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