CBC NatureBeST - Uusiutuvan energian, sekä
energia- ja materiaalitehokkuuden pilotoinnit
Pohjois-Karjalan matkailuyrityksissä

Laitalan lomat – maatilamatkailua, majoitusta
ja juhlia
•
•
•
•

16 rakennusta ja majoituspaikkoja 33-65
2500 juhlavierasta/vuosi, 1800 majoitusvrk/vuosi
Keskuslämmitys hakkeella lämmittää myös oman veden
Vedenkulutus noin 3000 m3/vuosi

• Kohteeseen asennettiin uudet vettä säästävät
suihkupäät, hanoihin vakiopainesuuttimet ja
tarkistettiin vessanpönttöjen kunto (mm.
tiivisteiden kunto)
• Esimerkiksi hanojen vedenkulutus: ennen 10 l/min,
jälkeen 3,5 l/min

Erä-Eero – villieläinten katselua ja valokuvausta
• Luontokuvaus- ja katselukojuja ympärivuotisesti - maailmallakin
tunnettu ahmakuvauskohde
• Noin 500 kuvaus/katseluasiakasta vuodessa
• Sähköverkon ja kunnallisen vesiverkon ulkopuolella
• Lämmitys puu- ja kaasutakoilla, valot öljylampuilla, kylmälaitteet
kaasulla

• Kohteessa oli pienet aurinkopaneelit, aggregaatti ja ladattavia akkuja
• Sähkön tarve mm. elektronisten laitteiden lataamiseen (kuvaajien
kameroiden akut), kuvauskojujen ja tilojen imurointi
• Aurinkopaneelien teho riittämätön varsinkin syksyllä ja talvella -> käytössä
useimmiten joko aggregaatti tai akut, joita käytiin lataamassa muualla
• Ei valaistusta syksyisin ja talvisin päärakennuksen pihapiirissä -> asiakkaille
vaarallista liukastumisen vuoksi

• Päärakennuksen katolle asennettiin monikidepaneelit ja
akusto -> 5 kW sähkökapasiteetti (latausteho 1 kW),
joka riittää kylmälaitteisiin, pistorasioihin akkujen ja
laitteiden lataukseen -> aggregaatin käyttöä on voitu
merkittävästi vähentää ja sisätiloihin saatiin
latauspisteitä ja led-valoja (kalliin lamppuöljyn käyttöä
voitiin vähentää)
• Puroon asennettiin mikrovesiturbiineja (2 kpl), joiden
nimellisteho on 15 W. Hyvän virtaaman aikaan turbiinilla
voidaan ladata esimerkiksi kännykän akkua tai saada
virtaa led-valoon -> saunalle saatiin latauspiste/valo

• Tekniset tiedot

• Waterlily turbine– mikrovesiturbiini:
https://www.waterlilyturbine.com/

• 2 kpl kiinnitettynä 200 mm rumpuputkeen
• Vaatii vähintään 1 m/s virtausnopeuden. Nopeus ei täyty
kuivaan aikaan, eikä talvisin. Veden korkeus kohteessa
vaihtelee paljon, joten turbiinin sijaintia joutuu
siirtelemään.
• Suoraa Usb-latausta varten lisäosa: TEC-O100, Optimate
Power 2400Ma Usb-Laturi

• Aurinkopaneelit:

• 3 kpl Amerisolar 290W monikide PERC aurinkopaneelia
• 2 kpl Ultracell UCG200-12 geeliakku 12V 200Ah
• Lataussäädin: Victron BlueSolar MPPT 150V/45A

• Hankkeessa testattiin myös generaattoria
(https://verkkokauppa.saaristotekniikka.com/produc
t/167/generaattori-tuuli--tai-vesivoimalaan), johon
tulostettiin 3D-tulostimella turbiini. Kyseinen turbiini
olisi kuitenkin vaatinut noin 1 m veden
pudotuskorkeuden kuvassa näkyvään putkeen. Tämä
olisi vaatinut veden ohjaamista rakenteilla ja
patoamisella, mikä ei ole vesilain puitteissa sallittua
ilman asianmukaista lupamenettelyä.

Kolin Keidas – Majatalo, kesäkahvila ja kirjailijaresidenssi
•
•
•
•
•
•
•

Kolin kansallispuistossa, Mattilan tilalla
Sesonki: touko-syyskuu, kävijämäärät kasvussa
Vierailijoiden käytössä ulkokuivakäymälä (2 kpl) – ei vesivessaa
Käytössä Biolan Populett -erottelevat jätesäiliöt
Virtsa kerätään erilliseen umpisäiliöön, joka tyhjennetään imuautolla
Tyhjennysväli 6-7 krt/vuosi ja kiinteää käymäläjätettä noin 1400 l/vuosi
Kompostoitunut aines käytetään kukkapenkkien pohjiin

Haasteena kuivakäymälän huoltotoimissa
• Jätesäiliöitä oli liian vähän -> käymäläjätettä ei voinut jättää säiliöihin (siniset
4 kpl) kompostoitumaan ja toisaalta jälkikompostoreissa ei ollut tarpeeksi tilaa
(vihreät 2 kpl)
• Käymäläjäte tyhjennettiin lapiolla manuaalisesti jälkikompostointiastioihin - >
raskasta ja aikaa vievää
• Huussin taustan ahtaus ja maaperän epätasaisuus –> jätesäiliöiden liikuttelu
täysinä oli raskasta

Pilotoinnissa
•
•
•
•

Jätesäiliöitä (+ 2kpl) ja jälkikompostoreja (2 kpl) hankittiin lisää
Käymäläjätteen tyhjentämistä varten kehitettiin käymäläjätekippi -> tyhjennys on kevyt ja nopea tehdä
Jätesäiliöihin vaihdettiin isommat renkaat -> liikuttelu on kevyempää
Maaperä tasoitettiin ja taka-alaa laajennettiin -> tilaa säiliöiden liikutteluun ja työskentelyyn on enemmän

Alun perin kippiin asennettiin farmitunkki,
mutta se vaihdettiin
käyttäjäystävällisempään pullotunkkiin

Tekniset tiedot
• Jätesäiliöt: Biolan Populett 300 – valmistus on
lopetettu
• Kompostikippi: itserakennettu
• Jälkikompostointiastiat: kyseistä mallia on vaikea
löytää, mutta vaihtoehtoinen esimerkiksi
https://separett.com/fi/roslagkaymalajatekompostori-1-x-500-litraa
• Pullotunkki: nostokyky 8000 t, GEKO-merkkinen

Kipissä on pyörät myös sivuttain liikuttelua varten. Näin sen voi aina siirtää tyhjänä olevan jälkikompostiastian eteen.
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Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Pilotoinnit on tuotettu CBC NatureBeST KA5041–hankkeessa (Green Nature Based Solutions in Tourism to reduce negative impact on the environment).
Hanke on osa ENI Karelia CBC -ohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.

