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MATKARAPORTTI 
 
 

ENERGIAOPINTOMATKA VIROON 
 
 

Aika:     3. – 6.4.2017 
 

Matkan järjestäjä: ProAgria Länsi-Suomi 
  

Vastuuhenkilö / matkanjohtaja Jukka Kontulainen 
 
 
 
Maanantai 3.4. 

 
Matka alkoi Porin linja-autoasemalta Matka-Niinimäki Oy:n bussilla klo 7:45, josta ensimmäiset matkalaiset 

astuivat kyytiin. Bussi kulki Euran ja 

Kyrön kautta Salon ABC Piihoville, jossa 

vietettiin kahvitauko ja viimeiset 

matkalaiset liittyivät ryhmään. Matka 

jatkui kohti Länsisatamaa, josta 

haasteellisten liikennejärjestelyjen jälkeen 

siirryttiin Silja-Star lautalle ja kohti 

Tallinnaa. Lautalta siirryimme takaisin 

bussiin ja matka jatkui kohti Rakverea. 

Perillä majoituimme hotelli Wesenbergiin 

ja kävimme nauttimassa yhdessä 

myöhäisen päivällisen ravintola Berlin 

Trahterissa. 

 

 

Tiistai 4.4. 

 

Aamupalan jälkeen siirryimme päivän ensimmäiseen 

vierailukohteeseen, Rakvere Tark Majaan (vapaasti 

suomennettuna Rakveren Älytalo), joka on Viron ensimmäinen 

julkisen sektorin matalaenergiatalo.  

 

Lämpöä tuotettiin maalämpöpumpuilla ja sähköä katolle 

asennetuilla aurinkopaneeleilla. Rakennuksen teknisiä toimintoja 

ohjattiin älykkäällä ohjausjärjestelmällä. Älystä huolimatta, tai 

ehkä juuri siitä johtuen, ongelmiakin oli ollut. Ikkunat olivat 

sähkötoimiset ja kun niiden ohjausjärjestelmään oli tullut häiriö, jäi 

ikkunat auki. Vian korjaaminen kesti, kun varaosaa piti odottaa 

toista kuukautta Saksasta. Kun lisäksi ohjauslogiikkaa 

ymmärtäviä asentajiakaan ei koko Virossa esittelijän mukaan ole 

yhden käden sormia enempää, niin sopii vain toivoa, etteivät 
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ikkunat aukea itsestään talven kovimpina pakkaspäivinä. Suurin haaste tuntui kuitenkin olevan se, että 

rakennuksessa työskentelevät ”muuten ihan fiksut” ihmiset eivät osaa toimia talotekniikan kanssa oikein – 

esimerkiksi työhuoneiden ovia pidetään auki, jolloin huonekohtainen lämmönsäätöjärjestelmä ei toimi 

oikein. 

 

Teknisten hienouksien lisäksi rakennus oli arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja eri materiaaleja – mm. 

puuta, betonia, terästä – oli käytetty taitavasti. Lisätietoja rakennuksesta löytyy netistä osoitteesta 

http://en.rakveretarkmaja.ee/rakvere-smart-house.html 

 

 

Rakveren jäätyä taakse seuraavana vierailukohteena oli Tamsalun lämpölaitos, jossa pääkattilana oli 

Sermetin valmistama 2,5 MW:n kekoarinakattila, jonka polttoaineena käytettiin pääasiassa haketta, mutta 

myös kuorta ja purua. Apukattilana oli Puolassa valmistettu 0,75 MW:n panospolttokattila jossa laitoksen 

esittelijän mukaan voi polttaa kaikkia mikä palaa. Polttoaineena siinä käytettiin pääosin lähialueelta 

paalattua olkea, jota varten oli myös varastointikatos lämpölaitoksen tontilla. Panoskattilan käytössä oli 

aluksi ollut paljon hankaluuksia, mutta savukaasuimurin asentamisen jälkeen se on toiminut tyydyttävästi. 

Savukaasussa olevan energian talteen ottamiseksi pääkattilan yhteyteen oli vuonna 2012 asennettu 

suomalaisen Condens Oy:n suunnittelema ja paikallisin voimin toteutettu savukaasupesuri. Pesurilla 

saadaan kattilan käydessä lähellä nimellistehoaan n. 0,75 MW:n teho, jolloin yksikkö pystyy tuottamaan 

verkoston tarvitseman energia eikä varalla olevia öljykattiloita tarvitse käynnistää. Teräsputkella ja pieneltä 

osin muovikanaalilla toteutettua verkostoa laitoksen perässä on n. 4,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkalla nautimme lounaan pienessä Jögevan kaupungissa.  

Ruokailun ja pienten pikaostosten jälkeen seuraava kohde oli Sootagan kartano. Kartanon omistaja on 

suomalainen Karl Äberg joka oli hankkinut sen omistukseensa heti Viron itsenäistyttyä uudelleen 90-luvun 

alussa. Neuvostovallan aikaan tila oli toiminut sovhoosina, minkä vuoksi pääosa tilan rakennuksista oli 

todella heikossa kunnossa. Viljelty pinta-ala oli n. 800 hehtaaria ja pääviljelykasveja olivat vehnä, ohra ja 

ruis. Kauraakin oli kokeiltu mutta sen jäätyä useimmiten ”köykääseksi” kuten tilanhoitaja asian ilmaisi, oli 

sen viljelystä luovuttu. Pienessä määrin viljeltiin myös hernettä ym. Tilan varsinainen tutustumiskohde oli  

Alvan Blanch merkkinen viljankuivuri. Tilalla on 9 metrin leikkuupöydällä varustettu puimuri jonka puintiteho 

http://www.proagria.fi/
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parhaimmillaan on 30 tonnia tunnissa. Jatkuvatoimisen kuivurin teho riittää kuivaamaan kaiken puidun 

viljan likimain sitä mukaan kuin puimuri sitä pui. Joskus puintikosteuden ollessa suurempi on jouduttu 

kuivaamaan ”jopa yöllä”. Kuivauslämpö tuotettiin nestekaasulla kahdella erillisellä polttimella, joiden 

yhteisteho on 2,5 MW.  Nestekaasun riittävyydestä vastaa kaasun toimittaja joka tarkkailee kaasun 

kulutusta etäseurannalla. Kovimman käytön aikaan säiliöitä on täytetty jopa kaksi kertaa viikossa. 

 

 

 

 

 

Yksi kohde oli vielä jäljellä ja se oli Tarton kaupungissa sijaitseva Tarton 

mylly, Tartu Mill AS. Mylly oli todella iso kompleksi, vaikka esittelijä 

mainitsikin tämän olevan latviassa sijaitsevaan heidän yhtiönsä 

isoimpaan myllyyn verrattuna harrastelulaitos. Myllyllä on kaksi eri 

jauhinlinjaa, vehnä – ja ruislinja. Vehnälinjan teho on 9 000 kg / h ja 

ruislinjan 5 000 kg / h, vuosituotannon ollessa n. 120 000 tonnia. Sähkön 

kulutus euroina on kuulemma n. 100 000 € kuukaudessa, joten 

merkittävästä energian kuluttajasta on kyse. Energian kulusta ei tarvitse 

ihmetellä, sillä lyhyellä matematiikalla ei käsittelykierroksella nähtyjen 

sähkömoottorien määrää olisi pystynyt laskemaan. Myllyn tuotannosta n. 

1 % on luomua, joten sen osuus ei toistaiseksi ole merkittävä, mutta se 

on Virossakin kuitenkin kasvussa.  

 

Myllykäynnin jälkeen siirryimme kahden seuraavan yön majapaikkanamme olevaan hotelli Pallakseen, joka 

sijaitsee aivan Tarton keskustassa. Lyhyen ”elpymisen” jälkeen siirryimme yhteiselle illalliselle seuraamme 

liittyneen entisen Suomen kunniakonsulin Toivo Kabasen johdolla. Lyhyen kävelykierroksen aikana Toivo 

kertoi kaupungin historiasta ja nykyisyydestä. Toivo on avustanut retken vierailukohteiden etsinnässä ja 

hän on jo aiemmin lupautunut olemaan paikallisoppaanamme keskiviikon kohteissa.  
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Keskiviikko 5.4. 

 

Virkein mielin lähdimme taas aamukahdeksalta liikkeelle kohti ensimmäistä kohdetta, joka oli kaupungin 

laidalla sijaitsevan jätevedenpuhdistamon biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen rakentaminen oli aloitettu 

vuonna 2011, mutta erinäisten toimittajasta johtuvien hankaluuksien johdosta se ei ollut vieläkään aivan 

valmis. Joskin vierailijan näkökulmasta keskeneräisyyttä ei havainnut, niin valmiilta ja siistiltä kokonaisuus 

näytti. Puhdistamo käsittelee 100 000 asukkaan jätevedet, jotka neuvostovallan aikaan menivät kahta 3 

metriä halkaisijaltaan olevaa putkea pitkin suoraan kaupungin läpi 

virtaavaan ”äiti-jokeen” Jätevesi sisältää 0,8 % kiintoainetta ja 

biokaasulaitosta varten se separoidaan niin, että kuiva ainepitoisuus 

on n. 5 %. Reaktorissa ei ole minkäänlaisia sekoittimia, vaan osa 

kaasusta pumpataan takaisin reaktoriin sen pohjalta, jolloin ylös 

nousevat kuplat sekoittavat massaa. Liikkuvia sekoittimia ei ole 

haluttu, koska ne keräävät siipiinsä ja akseleihin hiuksia ym. 

epäpuhtauksia. Ilmeisesti kaasun kierrätyksestä johtuen reaktorin 

viipymä on ainoastaan 21 vrk. Jälkimädätysreaktoria ei ole ja kaasun 

puskurivarastona toimii 1000 m3 kaasupallo. Kaikki syötemateriaali 

hygienisoidaan kolmessa hygienisointisäiliössä. Kaasun tuotto on n. 

3 000 m3 vuorokaudessa, mikä vastannee metaanipitoisuudesta 

riippuen n. 650 kW:n kaasutehoa. Kaasu syötetään puhdistamisen 

jälkeen 300 kWe:n tehoiseen generaattoriin, jonka tuottama sähkö- ja 

lämpö käytetään kokonaan puhdistamon omissa prosesseissa. 

Kaasun rikkivety poistetaan akttivihiilisuodattimella ja kosteus 

lauhduttamalla se lämpöpumpun tuottamalla ”kylmällä”. 

Mädätysjäännös kompostoidaan ja levitetään kompostoinnin jälkeen 

pelloille. Laitoksen kokonaishinta on ollut n. 7 miljoonaa euroa ja 

toteutusta on tuettu EU:n koheesiorahastosta 72 % tuella. 

 

Päivän toisena kohteena oli Otepään Phajarvellä sijaitsevan Spa ja urheilukeskuksen hakelämpölaitos, 

jossa hyödynnettiin merkittävästi myös aurinkoenergiaa. 1,5 ja 1 MW:n hakekattiloiden lisäksi oli osin 

laitoksen katolle asennettu yhteensä 112 kpl putkimallisia aurinkokeräimiä. Keräimet tuottavat n. 4 – 7 % 

koko tarvittavasta 

lämpöenergiamäärästä. 

Vierailuhetkellä kellon ollessa n. 10:30 

ja ulkolämpötila n. + 7 astetta 

keräimien hetkellinen teho oli 54 kW 

mutta parhaimmillaan kun veden 

kulutus (kylmä paluuvesi) ja 

auringonpaiste ovat osuneet samaan 

hetkeen, on hetkellinen teho ollut jopa 

280 kW. 

Hakekattiloiden polttoaine on aluksi 

ollut metsähaketta, mutta nyttemmin 

käytetään paikallisen UPM Kymmenen 

Oyj:n koivuvaneritehtaan 

leikkuutähdettä, joka on laadullisesti 

http://www.proagria.fi/
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merkittävästi parempaa paikalliseen, ajoittain märkään metsähakkeeseen verrattuna. Viilutähde on jonkin 

verran kalliimpaa mutta paremman kattilahyötysuhteen ja vähempien häiriöiden vuoksi sen käyttö on 

kokonaistaloudellisempaa. 

Laitoskokonaisuus oli palkittu jollain arkkitehtuuripalkinnolla ja sen rakentamiseen oli saatu EU tukea, 

mutta esittelijän tiedossa ei ollut investoinnin suuruus eikä myöskään tuen suuruus. 

 

Seuraavaksi siirryimme Sangasten linnaan, jonka esikuvana on ollut Windsorin linna. Ene –oppaan 

erinomaisella opastuksella tutustuimme linnan mielenkiintoiseen historiaan. Linnan historia on 

monivaiheinen, omistajat ovat olleet aikansa suurmiehiä - sotaherroja ja edistyksellisiä viljelijöitä. Täältä on 

peräisin linnan mukaan nimetty oma 

ruislajikkeensa, Sangasten ruis.  

 

Omistajien sukuhaarat ulottuvat 

Suomeen asti, vaikka linna nykyisin 

onkin Sangasten kunnan omistuksessa. 

Opastuksen päätteeksi nautimme 

maittavan lounaan.  

Ravittuina annoksella historiaa ja hyvää 

ruokaa matka jatkui kohti Latvian ja 

Viron rajaa. Latvian puolella kävimme 

ostoksilla ja paluumatkalla Tartoon 

poikkesimme  vielä ”ex tempore” reitin 

varrelle osuneessa sotamuseossa 

(http://www.isamaalinemuuseum.ee/) 

Pitkän päivän päätti yhteinen illallinen 

Tarton Pyssyrehukellarissa. 

 

Torstai 6.4. 

 

Viimeisen matkapäivän ensimmäinen kohde, NAPS Solarin aurinkopaneelitehdas, peruuntui meistä 

johtumattomista syistä ja pienen tuumailun jälkeen oiva matkanjohtajamme ehdotti sen sijaan tutustumista 

Tallinnassa oleviin rakennusmessuihin. Tämä osoittautuikin hyväksi ratkaisuksi. Siispä matkaan Tartosta 

kohti Tallinnaa. Rakennusmessuilla oli tarjolla hyvä kattaus aurinkoenergian laitevalmistajia ja muuta 

nähtävää, joten mitään ei menetetty – päinvastoin. Käyntikortteja vaihdettiin ja verkostoja luotiin. Kotimaisia 

rakennusmessuja mitenkään väheksymättä, tuntuivat nämä messut huomattavasti ”antoisammilta” kuin 

viimeaikaiset kotimaan messut.  

 

Vielä maittava lounas sataman tuntumassa olevassa Kochi Aidad –ravintolassa ja sitten laivaan ja kokka 

kohti Suomea. Matkan lähtöpisteeseen Poriin saavuttiin n. klo 23:15. Erityiskiitokset kuuluvat sekä matkan 

johtajalle, että kuljettaja Ismo Niinimäelle todella mallikkaasti sujuneesta reissusta ja hyvistä 

vierailukohteista.  

 

 

Matkaraportin laativat 

 

Manu Hollmén ja Jussi Somerpalo 

http://www.proagria.fi/
https://www.sangasteloss.com/
http://www.isamaalinemuuseum.ee/

