
CBC NatureBeST - Uusiutuvan energian, sekä 
energia- ja materiaalitehokkuuden pilotoinnit 

Pohjois-Karjalan matkailuyrityksissä



Kalamaja Kalmonkatiska – Joensuun kalastuskunnan 
vuokraama kota 

• Kalamaja, grilli- ja tulistelukota Kukkosensaaressa Kuhasalossa 
Joensuussa

• Kalastuskunta vuokraa tilaa yksityisille, yrityksille ja yhteisöille 
virkistys-, kokous- ja tapahtumakäyttöön

• Alueen koulut käyttävät tilaa usein
• Majalle kulkee esteetön polku

JOENSUU



Pieni pystytuulivoimalapilotointi valaistukseen ja kännyköiden 
lataamista varten

• Kohteeseen asennettiin pystytuulivoimala ja tarkoituksena 
oli saada kokemuksia tuulivoimajärjestelmän 
soveltuvuudesta pienimuotoiseen energiantuotantoon

• Turbiinin toimittajan mukaan voimala toimii myös 
hankalammissa paikoissa, ja sen luvataan käynnistyvän jo 
pienellä tuulen nopeudella

• Turbiini asennettiin ensin 3 metriseen salkoon, mutta jo 
heti todettiin, että puuston ja rakennuksen vuoksi tuulen 
nopeus ei riitä -> salko vaihdettiin 6 metriseen

• Turbiini kytkettiin pieneen lataussäätimeen (PWM) joka 
kytketty 80Ah 12V akkuun. Lataussäätimeen voidaan 
kytkeä suoraan USB laitteita ja 12V laitteita

• Pidemmästä salosta huolimatta huomattiin, että tuulen on 
oltava lähes 11 m/s että lataukseen riittävä jännite 
saadaan turbiinilta. Leudommalla kelillä jännite pysyy 
reilusi alle 10V, joka ei riitä 12V järjestelmän lataukseen

• Toisentyyppinen lataussäädin ja käyttösähköjärjestelmän 
muuttaminen 6V järjestelmäksi parantaisi käytettävyyttä 
tässä kohteessa

• Kalastuskunta suunnittelee aurinkopaneelien lisäämistä 
majalle, jotta akusto saataisiin ladattua myös silloin kun 
tuuli ei riitä niitä täyttämään

Kuvassa on vielä lyhyempi 3 metrinen salko.



Tekniset tiedot
• Nimellisteho: 400 W
• Maksimiteho: max 410W
• Halkaisija: 0.90m
• Roottorin materiaali: nailonkuitu
• Teoreettinen ihannetuuli 11 m / s
• Käynnistymistuuli: 2 m / s
• Selviytymistuuli: 45m / s
• Voltti: 24 Volt
• Paino: 12 kg
• Generaattorityyppi: kolmivaihe electromagneetti
• Työskentelylämpötila: -30 ℃ +60 ℃
• Runko: alumiiniseos
• CE, RoHS, FCC merkitty
https://verkkokauppa.saaristotekniikka.com/produc
t/191/tuulivoimala-400w--12-tai-24-volt

Kuvat tuotteen 
toimittajan sivuilta: 
https://verkkokaupp
a.saaristotekniikka.c
om/product/191/tuu
livoimala-400w--12-
tai-24-volt

https://verkkokauppa.saaristotekniikka.com/product/191/tuulivoimala-400w--12-tai-24-volt


Esityksen kuvat

Suomen ympäristökeskus

Pohjois-Karjalan biosfäärialue

www.verkkokauppa.saaristotekniik
ka.com/product/191/tuulivoimala-

400w--12-tai-24-volt

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. 

Pilotointikohteet

Kalmonkatiska –
www.joensuunkalastuskunta.fi/kalamajan-

vuokraus/

Erä-Eero – www.eraeero.com

Laitalan lomat – www.laitalanlomat.com

Kolin Keidas – www.kolinkeidas.com
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