
Reiska visioi Yyterin tulevaisuudesta

Reiska on lentänyt tuhat lentoa, joista osa hiilineutraalina purjelentona. 

Kuvassa on Reiska teekkarien puusta veistetyssä Kajava-koneessa Ruotsin 

Lapissa. (Paittasjärvi / Kebnekajsen vuotuinen lentoleiri)



Reiskan hankkeita
- 1979 alkaen järjestimme aurinkolämmön seminaareja sadoille ihmisille  

- 1990-luvulla laajensimme näkökulmaa ympäristöstä huolehtimiseen

- Vuosisadan vaihtuessa toteutimme pohjoismaiden ensimmäisen vetytalon



Aurinkoenergiakokeiluja..
Kuvassa on Valmetissa toteuttamamme Suomen ensimmäinen aurinkorivitalo. 

Oikea pääty oli Reiskan. Aurinkojärjestelmiä tehtiin 200 kpl. Muutamien talojen 

LVIAS- tekniikat koottiin elementiksi. Neukkuihin vietiin taloja Enson kanssa.



Suunnittelimme 80-luvulla Libyaan 70 000 asukkaan Ras Lanufin (Devecon). 

Aurinkokylästä vastasivat arkkitehti Eric Pollock, konstruktööri Aaro Laiho ja 

LVI-inssi Reiska. Öljynjalostamosta taisteltiin sisällissodan aikana.



Esimerkki energiankäytön haltuunoton säästöstä

Investointi 150 000 €. Säästö 5 vuoden aikana oli 1 500 000 €.
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Satakunnan ja Yyterin voisi lämmittää päästöttömästi TVO:n hukkalämmöllä. 

Kaukolämpöputkeen menisi rautaa alle 10 Mkg (T = terawattituntia)

Saman energiamäärän tuotto tuulesta vaatii 10 kertaisesti rautaa (ja muovia)



Fortumin selvitys ydinlaitoksen hukkalämmön hyödyntämisestä

Fortum toivoo voivansa lämmittää pääkaupunkiseutua Loviisan ydinvoimalasta 

saatavalla lämmöllä. Fortumin mukaan sähkön ja lämmön tuotanto olisi yhtiölle 

kannattavampaa kuin pelkkä sähkön tuotanto.

---

Loviisan ydinvoimalan hukkalämpö voitaisiin johtaa Helsinkiin

Hanke vaatisi 70 kilometrin tunnelin (HS 2008)

---

Toistakymmentä poliitikkoa haluaisi lämmittää Helsinkiä ydinvoimalla 

---

Ydinkaukolämmöllä kaukolämmön tuotantokustannukset laskisivat 40 % 

(58 €/MWh > 40 €/MWh) (Ekoenergon kannattavuusselvitys)



Voisiko kuvan porukka tulla Yyteriin vaikka ei olisi hellepäivä? Se ei ole 

tuhlausta, jos hukkalämpö johdetaan meren sijaan Yyteriin?

Pohdin omaksi ilokseni.



Hukkalämpöä riittäisi vaikka ..

Ulkoilmauimaloihin, kuten Islannissa



Ilmastoa voi parantaa keinoilmastolla. Lasirakenteet kestävät vuosisatoja. 

Kylpylät tarvitsevat myös lämmintä sisätilaa.



TVO:n hukkalämmöstä liiketoimintaa - yhteenveto

Porin lämmitys:

+ edullista hukkalämpöä on saatavissa ”aina” haluttu määrä

+ hinta on neuvottelukysymys (teknisesti murto-osa bioenergian tuotantokustannuksesta)

+ hiilidioksidipäästöt vähenevät 100 000 auton verran

+ raaka-aineita säästävä energiaratkaisu

Uutta liiketoimintaa:

+ paljon lämpöä kuluttavia toimintoja (uimalat, kylpylät, kasvihuoneet)

+ rantalomia korvaavia keinoilmastollisia alueita 

+ hukkalämpöä on ”rajattomasti” (vaikkapa 20 * 20 km:n keinoilmastoon)

Kohderyhmiä:

+ vanhuspalveluita keinoilmastossa keinohoidolla tuettuna

+ alueella Pietari – Baltia – Tukholma on riittävästi asiakkaita

+ Pietarista ja Baltiasta junalla, Ruotsista laivalla tai lentokoneella
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