
Jos uutiskirje näkyy väärin, klikkaa tästä  

Tulossa: Opintoretki Kempeleen ja Alpuan kestävän 

kehityksen kyliin 3.- 4.4.2014 

Miten Hämeen monipuoliset uusiutuvan energian potentiaalit saataisiin hyötykäyttöön 

kestävällä tavalla? Uudet energiaratkaisut ja teknologiat, sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

(CHP), resurssien kierrätys ja energiatehokkuus. Opintoretkellä tutustutaan monipuolisiin 

kohteisiin, joissa oma energiantuotanto on jo arkipäivää. Retkelle mahtuu 20 ensimmäisenä 

ilmoittautunutta. Retken hinta noin 180 € (sis. Alv) Lisäksi ruokailut, jotka jokainen maksaa 

itse. Etusijalla ovat Hämeen alueen lähtijät. 

Lisätietoa opintoretkestä ja sitovat ilmoittautumiset: Markku Lappi 0400 497 638 tai 

markku.lappi@proagria.fi. Varaa paikkasi nyt! 

_________________________________________________________________________ 

Tulossa: Kestävän energian kuntatiedotustilaisuudet     

Nastola 27.3. Asikkala 1.4. ja Loppi 8.4  

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat koostivat Kestävän energian kuntatiedotuslehdet 

Nastolan, Asikkalan, Lopen ja Hausjärven kuntiin keväällä 2013. Tiedotuslehtien pohjalta 

järjestetään maalis-huhtikuussa 2014 kuntatiedotustilaisuudet, joissa paikalliset 

energiakysymykset ovat pääosassa. Hausjärven kuntatiedotustilaisuus on suunnitteilla 

syksylle. Kuntatiedotuslehdet löydät tästä: 

Lisätietoa tilaisuuksista: Petra Korkiakoski p.050 5725101 tai petra.korkiakoski@hamk.fi 

_________________________________________________________________________ 

Kauppakeskus Tuulonen lämminnyt kotimaisella 

pelletillä jo kaksi kuukautta 

Kauppakeskuksen taakse ilmestyneet kaksi harmaata pellettisiiloa paljastavat ohikulkijalle, 

että kauppakeskus on siirtynyt biolämpöön. 1 MW:n pellettilämpökontti on ollut toiminnassa 

reilut kaksi kuukautta. Lämpölaitoksen arvioitu takaisinmaksuaika on noin 6 vuotta ja 

vuodessa pelletillä korvataan lähes 400 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Hämeen Bioenergia II 

–hankkeen kanssa muutama vuosi sitten yhdessä aloitettu pohdinta lämmitysratkaisusta 

konkretisoitui lopulta päätöksentekovaiheeseen puolessa vuodessa. Lisätietoa tästä: 

________________________________________________________________________ 

Kiipulasäätiö Janakkalassa siirtyy bioenergiaan   

Kuten tarkkaavaisimmat lukijat huomasivat Hämeen Sanomista tammikuun alussa, 

Kiipulasäätiö siirtyy hakelämpöön syksyllä 2014. HUE –hanke oli mukana Kiipulasäätiön 

kanssa selvittämässä eri vaihtoehtoja. Rakennettava hakelämpölaitos on 2 MW:n laitos. 

Tällä hetkellä Kiipulasäätiön lämmönlähteenä on maakaasu, syksyllä maakaasu jää 

varajärjestelmäksi. Lisätietoa tästä: 

_________________________________________________________________________ 

Esiselvitykset valmistuneet: Energiapuun hankinta ja 

terminaalijärjestelmät – esimerkkinä Hattulan 

Merven alue sekä Hevosenlannasta energiaa 

Orimattilassa 

Antti Rusanen LADECista selvitti HUE –hankkeessa syksyllä 2013 Energiapuun hankintaa ja 

terminaalijärjestelmiä – esimerkkinä Hattulan Merven alue. Selvityksessä kuvataan 

ratkaisuja energiapuun toimitusverkoston ja terminaaliratkaisuiden toteuttamiseen suuressa 

kokoluokassa. Selvitys on kytketty maantieteellisesti Hattulan Merveen, johon on 

suunniteltu energiapuuta hyödyntävää biojalostamoa. Tutustu esiselvitykseen tästä: 

Antti Rusasen toisessa selvitystyössä, Hevosenlannasta energiaa Orimattilassa, syvennyttiin 

hevosenlannan energiahyötykäytön mahdollisuuksiin ja mahdollisuuteen hyödyntää 

hevosenlannasta tuotettavaa energiaa Orimattilassa. Tutustu esiselvitykseen tästä: 

_______________________________________________________________________ 

Miten HUE voi auttaa energiaratkaisujesi pohdinnassa? 

Kotisivuilla www.proagria.fi/hue palvelukuvaukset kertovat: 

Suoraan palvelukuvauksiin pääset tästä:   

_______________________________________________________________________ 

Ystävällisin terveisin 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) –hanke / ProAgria Etelä-Suomi, Kaisa Halme 

Vanajantie 10 B, 13110 HÄMEENLINNA puh. 040 147 6240, fax 020 747 3090 

kaisa.halme@proagria.fi, etela-suomi.proagria.fi 

Jos haluat lisätä ystäväsi uutiskirjeen vastaanottajaksi, se onnistuu tästä.   

Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita se tästä.   

Osoitelähteenä on ProAgria Etelä-Suomen sidosryhmärekisteri 

http://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/uutiskirjeet-ja-tietokortit-2311
http://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/kestavan-energian-tiedotuslehdet-2308
http://www.tuulonen.fi/tuulonen-news/kauppakeskus-tuulonen-ekologisesti-nykyaikaan
http://www.kiipula.fi/fi/ajankohtaista/yhteiset/?a=viewItem&itemid=2090
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/energiapuun_logistiikka_ja_terminaalit_-_merven_bioenergiakeskus.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sites/default/files/attachment/hevosenlannasta_energiaa_orimattilassa.pdf
http://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/hankkeen-tarjoamat-palvelut-2307
http://etela-suomi.proagria.fi
mailto:kaisa.halme@proagria.fi?subject=Haluan%20lisätä%20ystäväni%20uutiskirjeen%20vastaanottajaksi
mailto:kaisa.halme@proagria.fi?subject=Haluan%20poistaa%20nimeni%20osoiteluettelostanne

