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Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja

Luonnonvarakeskuksen Inarin kalanviljelylaitoksen nieriänviljelyn viileävesitykseen.

Työn tavoitteena oli löytää teknistaloudellisesti kestävä ratkaisu viljelytoiminnan

turvaamiseksi. Nieriä on tyypillisesti arktisten vesien kala, joka tarvitsee elääkseen viileää

ja happipitoista vettä. Inarin kalanviljelylaitos saa vetensä Juutuanjoesta, jonka lämpötila

voi nousta kesällä korkeaksi. Korkea vedenlämpötila aiheuttaa nieriöille stressiä,

sairauksia ja lisää kuolleisuutta. Kesä 2018 oli poikkeuksellisen lämmin. Viljelyveden

lämpötila nousi pahimmillaan yli +23 °C:seen ja lähes kaikki nieriän emokalat laitoksella

kuolivat. Nieriää viljellään hallitiloihin sijoitetuissa viljelyaltaissa, joihin on järjestetty

jatkuva läpivirtaus. Viilennysajanjakso ei ole kovin pitkäkestoinen, mutta viljelyssä

käytettävien suurien vesivirtaamien vuoksi viilennyksen tehon- ja energiantarve ovat

suuria.

Vaihtoehtoina viileävesityksen järjestämiseksi selvitettiin viilennyksen energialähteinä

alusvettä, pohjavettä ja geotermistä energiaa. Nämä vaihtoehdot valittiin selvitettäväksi,

koska ratkaisun haluttiin perustuvan mahdollisimman pitkälle uusiutuviin

luonnonvaroihin ja olevan tekniikaltaan yksinkertainen sekä toimintavarma.

Työn teoriaosassa on selvitetty Inarin kalanviljelylaitoksen nieriänviljelyn taustat,

vedenlaatu- ja olosuhdevaatimukset nieriänviljelyssä sekä kuvattu

viileävesitysvaihtoehtoja. Työn kokeellisessa osassa on tarkasteltu viileävesityksen

energiatase, energiansäästömahdollisuudet, tutkittu viileävesitysvaihtoehtoja ja

mallinnettu geotermisen energiakentän käyttäytymistä. Työn teknistaloudellisessa

arvioinnissa on suoritettu viilennysvaihtoehtojen vertailu ja valittu paras vaihtoehto.

Työhön sisältyi tutustumiskäynti Inarin kalanviljelylaitokselle, käynnin aikana



tutustuttiin työn kohteen toimintaan, sen viljelyolosuhteisiin ja olemassa olevaan

laitostekniikkaan. Toinen tutustumiskäynti tehtiin Luonnonvarakeskuksen Enonkosken

kalanviljelylaitokselle, jossa tutustuttiin vedenkierrätyksen käyttämiseen

nieriänviljelyssä.

Tarkastelluista vaihtoehdoista Inarijärven alusveden hyödyntäminen ei onnistunut, koska

laitoksen lähettyviltä ei tutkimuksissa löydetty viileän alusveden ottamiseen soveltuvia

syvänteitä. Laitoksen läheisyydessä olevan Pahtaniemen syvänteen lämpötilakerrostuma

oli häiriintynyt. Voidaan olettaa, että Pahtaniemen syvänteen lämpötiloihin vaikuttaa

jokin ulkoinen tekijä, joka tässä tapauksessa on todennäköisesti Juutuanjoen virtaama.

Nykyinen nieriänviljelyn vesitysprosessi toimii läpivirtausperiaatteella. Viileävesityksen

jäähdytystarve osoittautui liian suureksi saatavissa olevalle pohjavesimäärälle. Samoin

laitosalueelta hyödynnettävissä olevalle geotermiselle energialle. Viilennystarpeen

pienentämiseksi suunniteltiin osittainen vedenkierrätysjärjestelmä.

Energiakaivokentän mallinnuksessa selvisi, että nieriänviljelyn viileävesitys on

varustettava osittaisen vedenkierrätyksen lisäksi viilennyksentalteenotolla, muuten

viilennyksen huipputehontarve on liian suuri katettavaksi laitosalueelle sijoitettavalla

energiakaivokentällä. Taloudellisessa tarkastelussa todettiin, että geotermisen energian

hyödyntämisen kustannukset viileävesityksessä nousevat liian suuriksi. Geotermisen

energian kannattavuus parantuisi oleellisesti, mikäli sitä viilennyksen ohella

hyödynnettäisiin talviaikana rakennusten lämmitysenergiaksi.

Pohjavesitutkimuksissa kartoitettiin vedenottoon soveltuvia uusia pohjavesivarantoja.

Kartoituksessa löydettiin laadultaan hyvää pohjavettä, joista kaksi pistettä päätettiin

hyödyntää. Työn tuloksena viileävesitys järjestetään pohjavedellä. Viilennysprosessi

toteutetaan perustuen viljelyveden osittaiseen kierrätykseen. Rakennettavilla uusilla

pohjavedenottamoilla parannetaan jatkossa lisäksi kunnallisen vesijohtoverkoston

kapasiteettia ja varmuutta.

Asiasanat: alusvesi, geoterminen energia, pohjavesi



ABSTRACT

Water cooling system of Arctic char fish breeding plant at Inari
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University of Oulu, Degree Programme of Civil Engineering
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Supervisors at the university: Eva Pongrácz, Professor, Docent, D.Sc. (Tech.), Sari

Piippo, Ph.D., M.Sc. (Tech.)

The purpose of this thesis was to compare different cooling options of Natural resource

center of Inari’s fish farming facilitys Arctic char. Goal was to find a technically and

economically feasible option to ensure future of the fish farming. Arctic char is arctic

water fish species that requires cool and oxygen rich water in order to thrive. Fish farming

facility of Inari get its water from river Juutua, which can have high water temperatures

during summer months. High temperature creates stress in Arctic chars and increases

sicknesses and fatality rate. Summer 2018 was exceptionally warm. Farming water

temperature was at worst over 23 °C and almost all of the mother fishes died. Arctic char

is grown in farming ponds located in hall facilities where there is a constant passing

current. Cooling period is not long lasting but due to large flowrates the cooling has high

power and energy requirements.

Options for cooling watering looked at were the hypolimnion, groundwater and

geothermic energy. These options were chosen because cooling was to be based on

renewable resources and to be technically as simple as possible while at the same time

reliable.

In the theory part of the thesis the background, water quality and other requirements of

Inari’s fish farming facility have been examined and different cooling options have been

researched. In the practical part of the thesis cooling watering options have been

researched and behavior of geothermal energy field has been modelled. In the technical-

economical evaluation part of this thesis a comparison of cooling options and selection

of best option were done. Work included a on-site visit to the Inari fish farm, where its

operation, farming conditions and existing technologies were familiarized with. Second



on-site visit was done to Natural resource center’s fish farming facility at Enonkoski,

where water recycling in Arctic Char farming was studied up on.

Of the cooling options researched in this thesis the hypolimnion of lake inari were deemed

unsuitable as no deeps suitable for intake of cool bottom waters were located near the

facility. Temperature layers of Pahtaanniemi deep located nearby were disturbed. It can

be assumed that Pahtaanniemi deep temperatures are affected by some external factor, in

this case it is likely to be the flow of river Juutua.

Current Arctic char watering process works by flow-through principle. Cooling water

cooling demand was found out to be too large compared to the amount of available

groundwater.  Same was found out to be true for geothermal energy available at the site.

During the energy well field modelling it was found out that the cooling water process of

Arctic char farming has to be equipped with cooling recovery equipment in addition to

the water recycling or otherwise peak power requirements would be too large to be

covered by the onsite energy well. In the economic feasibility study the costs of using of

geothermal energy for cooling water were found out to be too high. Feasibility of

geothermal energy would be improved if it was used for heating the buildings during the

wintertime.

Groundwater studies mapped suitable groundwater reserves for water intake. During the

mapping good quality groundwater was found and two of the mapping points were

decided to be used. As the result cooling water will be supplied by the usage of

groundwater. Cooling process will be done using partial farming water recycling. New

groundwater intake facilities to be build will in the future be used to improve the capacity

and reliability of the municipal water network.

Keywords: hypolimnion, geothermal energy, groundwater
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1 JOHDANTO

Inarijärveä on säännöstelty vesivoimatuotannon tarpeisiin vuodesta 1941 alkaen.

Säännöstelyn seurauksena järven luontaisten kalakantojen elinolosuhteet ovat

heikentyneet. Kalakannalle tapahtuneiden vahinkojen korvaamiseksi säännöstelyluvan

haltijalle on asetettu kalatalousvelvoite, joka sisältää kalanviljely- ja istutustoiminnan,

tarkkailun sekä valvonnan. Säännöstelystä kalataloudelle aiheutuneiden haittojen

kompensoimiseksi on velvoitehoitona istutettu Inarijärveen ja sen sivuvesistöihin

vuodesta 1976 alkaen kaloja kalakantojen ylläpitämiseksi. (Rytkönen ym. 2015)

Inarijärven säännöstelyluvan hallinnasta vastaa nykyisin Lapin elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus) (Ympäristöhallinto 2019b). Luonnonvarakeskus

(Luke) toimii luvanhaltijan toimeksiannosta kalatalousvelvoitteen toteuttajana.

Kalatalousvelvoitteen hoitoon käytettävät istukkaat tuotetaan Inarin

kalanviljelylaitoksella. (Rytkönen ym. 2015) Aiemmin tuotantoa on ollut myös

Sarmijärven kalanviljelylaitoksella. Sarmijärven laitoksella tuotettiin järvitaimenen,

nieriän, harmaanieriän ja pohjasiian mätiä ja poikasia Inarijärven kalatalousvelvoitteen

hoitamiseen. Valtion tuottavuusohjelmassa edellytettyjen menoleikkauksien ja

säästötoimenpiteiden seurauksena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (vuodesta

2015 alkaen ollut osa Luonnonvarakeskusta) toimipaikkaverkostoa supistettiin,

Sarmijärven kalanviljelylaitoksen toiminta lopetettiin ja Inarin alueen viljelytuotanto

keskitettiin Inarin kalanviljelylaitokselle. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007

(73/07/02))

Nieriä on Inarijärven alkuperäislaji, joka jääkauden jälkeen yhdessä taimenen kanssa

ensimmäisenä asutti jäätikön sulaessa syntyneet vesistöt. Se on pohjoisimmaksi levinnyt

makeassa vedessä tavattava kala. Nieriä elää kylmissä vesissä, elääkseen nieriä vaatii

viileää, happipitoista ja kirkasta vettä. (Kaukoranta ym. 1998; Luonnonvarakeskus 2019)

Inarin kalanviljelylaitoksella ei ole käytössä viileävesitystä ja viileän viljelyveden

puuttuminen on aiheuttanut ongelmia nieriänviljelylle Inarin kalanviljelylaitoksella.

Nieriän emokalat ovat kesäaikana kärsineet korkean vedenlämpötilan vuoksi stressistä ja

sairauksista, mikä on lisännyt niiden kuolleisuutta. Olosuhteet ovat myös vähentäneet

emokalojen mädintuotantoa ja heikentäneet mädin laatua. (Rytkönen ym. 2015)

Viileävesityksen järjestämisestä on aiemmin tehty geotermiseen energiaan perustuva
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suunnitelma, joka ei kuitenkaan edennyt toteutukseen asti korkeiksi nousseiden

investointikustannusten vuoksi.

Kesällä 2018 jokiveden lämpenemisen haitalliset vaikutukset nieriänviljelylle

realisoituivat täydessä laajuudessaan. Tuottavien emokalojen osalta kuolleisuus oli 89 %.

Nuoren, ei vielä tuottavan, emokalaston osalta kuolleisuus oli 93 % ja istukastuotannon

osalta kuolleisuus oli totaalinen 100 %. (Rauhala 2018b) Aiemman

viileävesityssuunnitelman laskennallinen uudelleentarkastelu tuli tarpeelliseksi

poikkeuksellisten lämpöolosuhteiden vuoksi, koska viljelyveden lämpötilat nousivat

huomattavasti aiempia mittaustietoja ja aiemmin käytettyjä mitoitusperusteita

korkeammalle.

Kesän 2018 jälkeen Inarin kalanviljelylaitoksella emokalasto jouduttiin perustamaan

uudelleen, jotta nieriänviljelyä pystyttiin jatkamaan. Uuden emokalaston perustamista

varten Luke joutui hakemaan syksylle 2018 poikkeuslupaa harjoittaa emokalapyyntiä

nieriän kalastusrauhoitusaikana. Lupa myönnettiin, emokalapyynti onnistui hyvin.

Saaliiksi saatiin yhteensä 44 naarasta ja 67 koirasta. Sukutuotteita saatiin 43 naaraalta ja

61 koiraalta, joista voitiin perustaa kaksi eritaustaista jälkeläisryhmää. Eritaustaisia

parituksia ryhmiin tuli yhteensä 219 kappaletta. Tuotantoiässä eritaustaisia ryhmiä

voidaan hedelmöittää ristiin. (Rauhala 2019b) Hyvin onnistuneesta emokalapyynnistä

huolimatta nieriänviljelylle aiheutuneen vahingon korjaamistyö on kuitenkin vasta alussa,

koska uuden kalaston perustamisesta menee vielä kuusi vuotta, ennen kuin uudet

kasvatettavat emokalat alkavat tuottamaan mätiä (Rauhala 2019c).

Nieriän viljelyolosuhteiden haavoittuvuus Inarin kalanviljelylaitoksella aiheuttaa riskin

Inarijärven nieriävelvoitteen hoitamiselle (Heinimaa 2018). Tämä diplomityö

käynnistettiin Lapin ELY-keskuksen toimesta tarkoituksena löytää nieriävelvoitteen

hoitamisen turvaamiseksi tarvittavat viileävesityksen tekniset ratkaisut, joilla luodaan

Inarin kalanviljelylaitoksen nieriänviljelylle suotuisat kasvatusolosuhteet. Työn

teoreettisessa osuudessa tarkastellaan velvoitehoidon taustaa, nieriää kalalajina ja kalojen

olosuhdevaatimuksia sekä kuvataan valittuja viileävesitysvaihtoehtoja. Työn

kokeellisessa osassa lasketaan energiatase, tutkitaan viileävesitysvaihtoehtoja ja

energiansäästömahdollisuuksia, tehdään vaihtoehtojen teknistaloudellinen vertailu,

vaihtoehtojen arviointi ja esitys viileävesityksen toteutustavaksi.
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2 INARIJÄRVI

Inarijärvi (käytetään myös nimitystä Inarinjärvi ja Inari) sijaitsee Suomen Pohjois-

Lapissa Inarin kunnassa. Kuvassa 1 on esitetty Inarijärven sijainti Suomen kartalla.

Inarijärven pinta-ala on keskivedenkorkeudella 1084 km2, keskisyvyys 14,3 m ja

maksimisyvyys 92 m. Inarijärven vaihteleva maisema muodostuu runsaista saarista ja

laajoista selkävesistä. Inarijärvi kuuluu Natura 2000 -suojelualueeseen ja

rantojensuojeluohjelmaan.  Alueen suojelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä

vesilain mukaisesti. Inarijärvi kuuluu Jäämereen laskevaan Paatsjoen vesistöalueeseen.

Paatsjoen vesistöalue sijaitsee Suomen, Venäjän ja Norjan alueilla, sen valuma-alue on

pinta-alaltaan 18403 km2, josta 14512 km2 sijaitsee Suomen puolella. Inarijärvi on

Paatsjoen vesistöalueen keskusjärvi. Ivalojoki ja Juutuanjoki ovat suurimmat Inarijärveen

laskevat joet. Ivalojoen valuma-alueen pinta-ala on yhteensä 3884 km2 ja Juutuanjoen

5214 km2. Inarijärvi on vähähumuksinen ja kirkasvetinen järvi, se on ravinnetasoltaan

karu, oligotrofinen järvi. Inarijärven kalasto koostuu karuille vesille tyypillisistä lajeista,

lohensukuisia kalalajeja on runsaasti ja särkikalat puuttuvat kokonaan mutua

lukuunottamatta. Inarijärven lasku-uoma Paatsjoki alkaa Suomen rajalta ja sijaitsee

Venäjän sekä Norjan alueilla.  (Marttunen ym. 1997; Ympäristöhallinto 2019d; European

Enviroment Agency 2019).

Kuva 1. Inarijärven sijainti (mukaillen Maanmittauslaitos 2019).
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2.1 Inarijärven syntyminen

Inarijärvi sijaitsee kallioperän vanhassa hautavajoamassa, johon se syntyi viimeisen

jääkauden jälkeen. Inarijärven kehitys voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: ensin syntyi

jääjärvi, jään sulamisen edetessä avautui salmiyhteys jäämerelle ja alkoi merivaihe, maan

kohoamisen nostaessa Virtaniemen kynnystason merenpinnan yläpuolelle syntyi

Inarijärvi.  (Marttunen ym. 1997) Inarijärven merivaihe kesti vain noin 200 vuotta.

Inarijärven pohjakerrostumissa ei ole merkkejä suolaisen valtameren eliöstöstä. Allas

pysyi makeavetisenä, koska altaaseen tulvi runsaasti sulamisvesiä jäätiköltä, ja

Virtaniemen salmiyhteys oli kapea ja matala. (Eriksson ym. 2005)

2.2 Inarijärven alueen sääolosuhteet

Inarijärvi kuuluu subarktiseen ilmastovyöhykkeeseen. Talvet ovat kylmiä, kesät lyhyitä

ja viileitä. (Marttunen ym. 1997) Inarijärven ulkoilman vuosittaiset keskilämpötilat

ajanjaksolla 1961–2018 on esitetty kuvassa 2. Lämpötilojen perusteella laskettu

keskimääräinen lämpötila Inarissa on ajanjaksolla 1961–2018 ollut -0,6 °C, ajanjaksolla

1961–1989 se on ollut -1,2 °C ja ajanjaksolla1990–2018 keskimääräinen lämpötila on

ollut 0 °C. (Ilmatieteenlaitos 2019)

Kuva 2. Inarijärven ulkoilman vuoden keskilämpötilat ajanjaksolla 1961–2018.
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Vuoden 2018 keskilämpötila on ollut 1,1 °C, joka on 1,7 °C korkeampi kuin ajanjakson

1981–2010 keskimääräinen lämpötila. Tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2018

keskilämpötila on ollut ajanjakson 1981–2010 vastaavan ajankohdan keskimääräistä

lämpötilaa matalampi. Heinäkuun 2018 keskilämpötila on ollut 19,3 °C ja elokuun

12,9 °C. Heinäkuun lämpötila on ollut 5,4 °C ja elokuun 1,7 °C ajanjakson 1981–2010

vastaavan ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa korkeampi. Kuvassa 3 on esitetty

vuoden 2018 kuukausikohtaiset lämpötilat verrattuna ajanjakson 1981–2010

keskimääräisiin kuukausikohtaisiin lämpötiloihin.  (Ilmatieteenlaitos 2019)

Kuva 3. Inarijärven ulkoilman kuukausikohtaisten lämpötilojen keskiarvo vuosina
1981–2010 sekä 2018.
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saavutettava maksimilämpötila on vähintään +16 °C ja keskimäärin kerran kymmenessä

vuodessa se ylittää +21 °C. (Korhonen 2002)

Inarijärven kaakkoisosassa sijaitsevassa Paksuvuonon syvänteessä tehdään veden

lämpötilaseurantaa eri syvyyksiltä. Lämpötilaluotauksia tehdään kolme kertaa

kuukaudessa. Mittaukset tehdään kesällä veneestä ja talvella jäältä. Syksyisin ja keväisin

jäiden tulon ja lähdön aikaan mittauksia ei voida tehdä. Seurantajakson 1981–2000 aikana

lämpötilan vuotuinen kulku syvänteessä on ollut keskimäärin seuraavanlainen. Talvella

jääpeitteen aikana syvänteessä on käänteinen lämpötilakerrostuma. Pintaveden lämpötila

on +0,4 °C, 9 metrin syvyydessä veden lämpötila on +1 °C, 19 metrin syvyydessä +2 °C

ja pohjan läheisyydessä +3,6 °C. Keväällä jäiden lähdön jälkeen pintaveden lämpötila

alkaa nousemaan nopeasti ja touko-kesäkuun vaihteessa syvänteen vesipatsas saavuttaa

tiheysmaksimin, kun koko vesipatsas on lämmennyt +4 °C:seen. Tiheysmaksimin

saavuttamisen jälkeen vesimassaan alkaa hiljalleen muodostua kerrostuneisuutta.

Kerrostuneisuus syntyy, kun pintaan muodostuu syvempiä osia lämpimämpi, hyvin

sekoittunut vesikerros, tätä kerrosta kutsutaan päällysvedeksi. Päällysveden alapuolella

on viileämpi kerros, jota kutsutaan alusvedeksi. Kerrosten välissä on alue, jossa lämpötila

muuttuu nopeasti, tätä kerrosta kutsutaan harppauskerrokseksi. Heinäkuun alussa

pintaveden lämpötila on +11 °C, 10 metrin syvyydessä lämpötila on +9 °C ja pohjalla

+5 °C. Syvänteen pintaveden keskilämpötilan maksimi on +14,5 °C ja se saavutetaan

heinä-elokuun vaihteessa, tällöin 20 metrin syvyydessä lämpötila on +8 °C ja pohjan

läheisyydessä +6 °C. Harppauskerros on loppukesästä noin 20 metrin syvyydessä. Koko

vesipatsas saavuttaa maksimilämpömääränsä elokuun lopulla, jonka jälkeen vesi alkaa

sekoittua ja jäähtyä hiljalleen. Syyskuun lopussa veden lämpötila on pinnasta 25 metriin

saakka +8 °C ja pohjalla +6,5 °C. Lokakuun alkupuolella koko vesipatsas on

tasalämpöistä +6,3 °C, jonka jälkeen se alkaa jäähtyä kohti +4 °C ja tiheysmaksimia.

Tiheysmaksimi saavutetaan loka-marraskuun vaihteessa, jonka jälkeen alkaa muodostua

käänteistä kerrostuneisuutta. Marraskuun alkupuolella pintavesi on jäähtynyt +2 °C:n

lämpötilaan. Järven jäätymisen jälkeen +2 °C lämpötila asettuu 19 metriin ja +1 °C

lämpötila 8–9 metriin. (Korhonen 2002)
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2.4 Juutuanjoki

Juutuanjoki saa vetensä laajalta tunturialueelta Inarijärven länsi- ja luoteispuolelta.

Juutuanjoen valuma-alueen järvisyys on noin 4,6 % ja se on kooltaan 5214 km2.

Juutuanjoen virtaamaa mitataan Saukkonivan virtaamamittausasemalla, josta alavirtaan

päin noin 3 km:n päässä sijaitsee Inarin kalanviljelylaitos. (Pohjois-Suomen

aluehallintovirasto 84/2016/1) Juutuanjoen virtaamaa on mitattu vuodesta 1921 alkaen.

Mittaushistorian pienin virtaama on ollut 7,1 m3/s; tämä on mitattu 25.3.1942. Suurin

virtaama on mitattu 30.5.2005, jolloin virtaama on ollut 688,6 m3/s. (Suomen

ympäristökeskus 2020) Mittauksien keskiarvon mukainen vuotuinen minimivirtaama on

15,8 m3/s, maksimivirtaama 197,1 m3/s ja keskivirtaama on n. 57 m3/s.  Virtaama on

keskimäärin pienimmillään huhtikuun alussa ja suurimmillaan touko-kesäkuun

vaihteessa. Vuonna 2018 virtaama oli pienimmillään 17.4., jolloin virtaama oli 17,7 m3/s

ja suurimmillaan 17.5., jolloin virtaama oli 478,0 m3/s. Virtaama kasvoi keväällä 2018

keskimääräistä myöhemmin, mutta suurin virtaama saavutettiin keskimääräistä

aikaisemmin. Tulvahuipun jälkeen virtaama oli kesä- ja heinäkuussa keskiarvoa

pienempi. Kuvassa 4 esitetty Juutuanjoen vuoden virtaama kuvaaja jakson 1922–2011

keskiarvona, sekä vuoden 2018 arvoilla. Vuoden 2018 mittausarvoista puuttuvat tulokset

5.10.–6.11. väliseltä ajalta. (Suomen ympäristökeskus 2019)

Kuva 4. Juutuanjoen virtaama kuvaajat jakson 1922–2011 keskiarvolla sekä 2018
arvoilla (mukaillen Suomen ympäristökeskus 2019).
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3 INARIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELY

Inarijärven säännöstely tuli tarpeelliseksi, kun Petsamon Kolosjoella toimineen Petsamon

Nikkeli Oy:n nikkelikaivos tarvitsi sähköenergiaa nikkelin jalostamiseen. Petsamon

Nikkeli Oy jätti 29.8.1942 vesistötoimikunnalla anomuksen, jossa se pyysi Suomen

valtiolle oikeutta Inarijärven säännöstelemiseen ja pyysi samalla väliaikaista oikeutta

ryhtyä heti hankkeen toteuttamiseen. Niskakosken padon rakentaminen aloitettiin

maaliskuussa 1941 rakentamalla Paatsjokeen työpato. Varsinainen säännöstely aloitettiin

1942, jolloin Niskakosken säännöstelypato valmistui ja Jäniskosken voimalaitos

käynnistettiin. Säännöstely käynnistettiin ilman vesioikeuslain edellyttämää lupaa.

Luvatta aloitettu säännöstely ei ollut tiedossa valtioneuvostolla, ei myöskään tie- ja

vesirakennushallituksella (TVH), kun säännöstelykysymystä käsiteltiin 1942–1944.

Vesistötoimikunta myönsi Suomen valtiolle väliaikaisen luvan Inarijärven

säännöstelemiseen 18.7.1944. Säännöstely keskeytyi syksyllä 1944, kun Niskakosken

säännöstelypato ja Jäniskosken voimalaitos tuhoutuivat sotatoimissa. Pato- ja

voimalaitosrakentamisen yhteydessä järven lasku-uomaa oli syvennetty ja tästä syystä

Inarijärven vedenpinta aleni nyt säännöstelemättönä luonnonmukaista vedenkorkeutta

alemmalle tasolle. (Marttunen ym. 1997)

Välirauhasopimuksessa 19.9.1944 Petsamo kaivosalueineen luovutettiin

Neuvostoliitolle. Niskakosken ja Jäniskosken alueet eivät kuuluneet luovutettaviin

alueisiin. Ensin Neuvostoliitto vaati alueita vuokrattavaksi, mutta lopulta Jäniskosken ja

Niskakosken alueet liitettiin valtiosopimuksella Neuvostoliiton alueeseen 25.4.1947.

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto (SNL-Liitto) suoritti Suomen Tasavallalle

luovutettavasta alueesta kertakaikkisen 700 miljoonan Suomen markan korvauksen, joka

käsitti myös alueella sijaitsevat rakennukset ja laitteet.  Jäniskosken vesivoimalaitos ja

Niskakosken säännöstelypato jälleenrakennettiin suomalaisvoimin, sopimus

jälleenrakentamisesta oli tehty 25.1.1947 ”Imatran Voiman” ja ”Petshengan Nikkelin”

kesken. Suomen Hallitus takasi, että SNL-Liitto voi käyttää 600 miljoonaa Suomen

markkaa Petshangan Nikkeli–yhtymälle aiheutuvien menojen peittämiseksi Suomessa.

Korvauksien suorittamiseen ja menoihin käytettiin 6 miljardin Suomen markan

rahavaroja, jotka Suomen Hallitus oli siirtänyt Suomen Pankissa olevalle SNT-Liiton

Valtionpankin erikoistilille korvauksena Suomessa olevista Neuvostoliitolle siirtyneistä

entisistä saksalaisista rahavaroista. (Valtiosopimus 9/1947)
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Inarijärven säännöstelyn tutkimista ja luvan hankkimista jatkettiin kauppa- ja

teollisuusministeriön esityksestä 1945 ja vesistötoimikunta myönsi Suomen valtiolle

7.6.1946 luvan Inarijärven säännöstelyyn. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sopimus

Inarijärven säännöstelemisestä Niskakosken säännöstelypadon avulla allekirjoitettiin

24.4.1947. Inarijärven säännösteleminen alkoi uudelleen keväällä 1948, kun Niskakosken

säännöstelypadon korjaaminen valmistui. Norjan hallitus esitti 1955 toiveen Inarijärven

säännöstelyn muuttamisesta. Neuvottelujen jälkeen allekirjoitettiin Suomen, Norjan ja

Neuvostoliiton kesken sopimus, jossa sovittiin säännöstelyn uusista ohjeista. TVH haki

lupamuutosta Inarijärven säännöstelyyn 31.5.1957, kun Neuvostoliitto oli ilmoittanut

rakentavansa uuden voimalaitoksen Kaitakoskeen ja sen valmistuttua purkavansa

Niskakosken padon. (Marttunen ym. 1997) Vesistötoimikunnan teki päätöksen ja myönsi

luvan 27.1.1958, ja lupa tuli voimaan, kun Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton hallitusten

välinen valtiosopimus allekirjoitettiin Moskovassa 29.4.1959 (Valtiosopimus 39/1959).

Nykyinen Inarijärven säännöstelyn vesioikeudellinen lupa perustuu tähän

vesistötoimikunnan 1958 tekemään päätökseen ja Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton

väliseen valtiosopimukseen (Ympäristöhallinto 2019b). Paatsjoessa on nykyisin

seitsemän voimalaitosta, niistä neljä ylintä ja alin ovat venäläisiä ja kaksi muuta ovat

norjalaisia (Rytkönen ym. 2015).

3.1 Inarijärven veden korkeudet

Inarijärven vedenkorkeuksista löytyy säännöllistä seurantatietoa vuodesta 1921 alkaen.

Mittaushistorian aikana vedenkorkeudet ovat vaihdelleet erilaisissa jaksoissa: ensin oli

aika ennen säännöstelyä luonnontilaisena, sitten ensimmäinen säännöstelyjakso,

seuraavaksi säännöstelemätön jakso pato- ja voimalaitosrakentamisen jälkeen ja

viimeisimpänä uuden säännöstelyjakson aika, jolloin vedenkorkeudet ovat vaihdelleet

erilaisten säännöstelyohjeiden mukaan. (Puro-Tahvanainen ym. 2011) Inarijärven

säännöstelyn yhteydessä käytetään ns. Nhanke -korkeustasoa, joka eroaa Lapissa yleisesti

käytössä olevasta N60-korkeusjärjestelmästä -0,28m (Puro-Tahvanainen ym. 2019).
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Ennen säännöstelyn aloittamista (1921–1940) luonnontilaisen Inarijärven kevättulva on

alkanut huhti-toukokuun vaihteessa ja vedenpinta on ollut korkeimmillaan kesä-

heinäkuun taitteessa, josta vedenkorkeus on laskenut tasaisesti uuteen kevättulvaan asti.

Vuotuinen vaihteluväli on ollut noin 1,25 metriä. Luonnontilaisena keskimääräinen

vedenkorkeus oli Nhanke +118,07 m. (Puro-Tahvanainen ym. 2011) Avovesikauden

aikainen alenema oli luonnontilaisena keskimäärin 0,4 m (Marttunen ym. 1997).

Patorakentamisen seurauksena Inarijärven vedenkorkeudet alkoivat nousta syyskuun

loppupuolella 1941. Niskakosken säännöstelypadon valmistuessa maaliskuussa 1942

vedenkorkeus oli noussut noin metrin verrattuna ajankohdan keskimääräiseen

luonnontilaiseen korkeuteen. (Puro-Tahvanainen ym. 2011) Säännöstelyn ohjeen yläraja

oli Nhanke +119,50 m ja alaraja Nhanke +117,30 m (Vesistötoimikunnan päätös 17/1944).

Ensimmäisen säännöstelyjakson aikana (1942–1944) vedenpinta oli korkealla, mutta

vedenkorkeuden vuotuinen vaihtelu oli pientä. Verrattuna luonnontilaiseen

keskivedenkorkeus nousi noin metrillä ja vuotuinen vaihteluväli pieneni noin 0,3 m.

(Puro-Tahvanainen ym. 2011)

Kun säännöstelypato tuhoutui syksyllä 1944, vedenpinta laski noin 1,5 m. Tämän jälkeen

veden vuodenaikakierto palasi luonnonmukaiseksi, mutta keskivedenkorkeus laski noin

0,5 metriä verrattuna aikaan ennen patorakentamista ja vuotuinen vaihteluväli pieneni

noin 0,3 metriä luonnontilaisesta. Inarijärven vedenpinta aleni lähes 2,5 metriä melko

lyhyessä ajassa. Säännöstelemättömän jakson aikana Inarijärven vedenkorkeus oli

poikkeuksellisen alhaisella tasolla ja vuotuinen vaihtelu oli pientä. Veden keskikorkeus

oli tuolloin tasolla, joka vastasi luonnontilaisen ajan kuivimpia aikoja. (Marttunen ym.

1997)

Säännöstely alkoi uudelleen 1948 (Puro-Tahvanainen ym. 2011).  Uuden

säännöstelyohjeen mukaan yläraja oli edelleen Nhanke +119,50 m, alaraja muuttui

korkeuteen Nhanke +117,14 metriä ja ohjeeseen tuli kevätalennus, jonka mukaan

vedenkorkeus oli alennettava 1.5. mennessä korkeuteen Nhanke +118,30 m

(Vesistötoimikunnan päätös 38/1946). Vuosina 1948–1955 keskiveden korkeudet olivat

0,70–0,75 metriä, ylimmät vedenkorkeudet 0,55–0,6 metriä ja alimmat 0,4–0,5 metriä

luonnontilaista korkeammalla tasolla. Vuotuinen vaihteluväli kasvoi noin 0,2 metriä

luonnontilaista suuremmaksi. Säännöstely muutti kuitenkin suuresti syksyn ja

loppuvuoden vedenkorkeuksia, jotka kasvoivat 0,8–0,9 metriä ajankohdan
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luonnontilaisiin verrattuna, koska tuolloin käytössä olleen säännöstelykäytännön

mukaisesti juoksutusta pienennettiin kevätalennuksen jälkeen nopeasti vastaamaan

ylimpien voimalaitosten rakennevirtaamia. Vuonna 1956 säännöstelyohjeisiin tehtiin

tavoitteellista kevätalennusta koskeva muutos. Uuden ohjeen mukaan vedenkorkeus oli

alennettava 1.5. mennessä korkeuteen Nhanke +118,00 metriä, mikä vähensi haitallisen

korkeita vedenkorkeuksia. Vuosina 1956–1999 keskiveden korkeudet olivat noin 0,5

metriä, ylimmät vedenkorkeudet noin 0,5 metriä ja alimmat noin 0,2 metriä

luonnontilaista korkeammalla tasolla. Vuotuinen vaihteluväli oli noin 1,45 metriä.

Säännöstelykäytäntönä oli edelleen pienentää juoksutusta mahdollisimman nopeasti

kevättulvan jälkeen vastaamaan voimalaitosten rakennevirtaamia. (Puro-Tahvanainen

ym. 2011)

Inarijärvellä vuosina 1992–1997 toteutetun Inarijärvi-tutkimuksen seurauksena

säännöstelyohjeisiin tehtiin 1999 täydennys ns. ekologisesta säännöstelystä. Ekologisessa

säännöstelyssä vedenkorkeus pyritään pitämään ajankohdan mukaisella

tavoitevyöhykkeellä ilman tarpeettomia ohijuoksutuksia. Luvan sallima yläraja on Nhanke

+119,50 metriä, mutta vedenkorkeus pyritään pitämään tason Nhanke +119,35 metriä

alapuolella, koska korkeiden vedenkorkeuksien on todettu olevan haitallisia. Kesällä

pyritään välttämään liian matalia vedenkorkeuksia, tavoitteena on pitää vedenkorkeus

kesäaikana tason Nhanke +118,90 metriä yläpuolella. Kevään tulvahuipun jälkeen pyritään

kesällä alenevaan vedenkorkeuteen, kuten luonnonmukaisessa kierrossa tapahtuu.

Kuvassa 5 on esitetty säännöstelyrajat sekä vuosikalenterin mukainen tavoitevyöhyke.

(Puro-Tahvanainen ym. 2019). Säännöstelyohjeiden muutos nosti veden keskimääräisiä

ja ylimpiä vedenkorkeuksia noin 0,1 metriä, mutta vähensi haitallisten korkeiden

vedenkorkeuksien kestoa puoleen (Puro-Tahvanainen ym. 2011). Vuosina 2000–2018

Inarijärven vedenkorkeuden vuotuinen vaihteluväli on jäänyt 1,4 metriin, kun lupaehtojen

sallima säännöstelyväli on 2,36 metriä. Nykyisin Inarijärveä säännöstellään

monitavoitteisesti. Monitavoitteisen säännöstelyn tavoitteena on sovittaa vesiluontoon,

vesistön virkistyskäyttöön ja tulvasuojeluun liittyvät tavoitteet yhteen säännöstelyn

alkuperäisen tavoitteen, vesivoimatuotannon kanssa. (Ympäristöhallinto 2019a)
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Kuva 5. Inarijärven vedenkorkeuden säännöstelyrajat sekä vuosikalenterin mukainen
tavoitevyöhyke (Puro-Tahvanainen ym. 2019).

3.2 Säännöstelyn vaikutus kalatalouteen

Säännöstelyn alkaessa ei arvioitu kalakannalle aiheutuvia seuraamuksia eikä tarvittavia

toimenpiteitä niiden korjaamiseksi, mutta padonomistajaa kuitenkin vaadittiin ottamaan

osaa niihin, mikäli niitä tarvitaan. "Niinikään tulee padonomistajan osaltaan ottaa osaa

niihin toimenpiteisiin vesistön kalakannan lisäämiseksi, jotka vastaisuudessa

mahdollisesti katsotaan tarpeelliseksi." (Vesistötoimikunnan päätös 7.6. 1946)

Ensimmäiset tutkimukset säännöstelyn vaikutuksista käynnistyivät parikymmentä vuotta

säännöstelyn aloittamisen jälkeen. Tutkimuksissa havaittiin, että Inarijärvessä

matalanveden pohjaeläimistöä on huomattavasti vähemmän kuin läheisissä

säännöstelemättömissä Muddusjärvessä ja Nitsijärvessä. Eron pohjaeläimien määrässä

otaksuttiin johtuvan Inarijärven vedenkorkeuden nopeista, luonnontilasta poikkeavista

vaihteluista. Pohjaeläimien vähäisyyden todettiin vaikuttavan kalojen ravinnon saantiin

ja siten pienentävän kalojen kasvunopeutta ja runsautta. (Toivonen 1966)

Inarijärven vuotuinen keskimääräinen kalansaalis ennen säännöstelyn alkamista (1935–

1940) oli tietojen mukaan 248 tonnia. Saalis jakautui tärkeimpien saaliskalojen kesken

seuraavasti: taimen 27 t, nieriä 20 t, harjus 13 t, siika 146 t, kääpiösiika (reeska) 3,8 t,
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hauki 18 t, ahven 5,8 t ja made 15 t. Säännöstelyn alettua vuotuiset kalansaaliit lähtivät

laskuun siten, että vertailu ajanjaksoilla vuotuinen keskimääräinen saalis oli (1950–1955)

185 t, (1960–1964) 112 t ja (1966–1970) 78 t. Vuosien (1966–1970) saalis jakautui

seuraavasti: taimen 3,8 t, nieriä 3,3 t, harjus 3,3 t, siika 43 t, reeska 5,7 t, hauki 3,5 t,

ahven 4,6 t ja made 11 t. Inarijärven kalakantojen todettiin pienentyneen jyrkästi

aikajaksolla 1940–1970. Taimenen, nieriän, harjuksen, siikojen ja hauen kannat olivat

romahtaneet säännöstelyn aikana ja lisäksi selvitykset olivat osoittaneet kalojen

kasvunopeuden hidastuneen taimenen, pohjasiian ja riikasiian osalta. (Toivonen 1972)

Järven vedenkorkeuden säännöstely muuttaa sekä vedenkorkeutta että vedenkorkeuden

vaihtelun vuosirytmiä ja näillä molemmilla on vaikutuksia vesiekosysteemiin. Kaikki

vaikutukset eivät ole suoraviivaisia vaan niistä muodostuu monimutkaisten syy- ja

seuraussuhteiden verkko, jota on kuvattu kuvassa 6. Säännöstelyllä on suoria ja epäsuoria

vaikutuksia rantavyöhykkeen eliöyhteisöihin, kuten vesikasvillisuuteen,

rantaeläinplanktoniin ja pohjaeläimiin, mikä heijastuu kalojen ravintovaroihin. (Hellsten

1983)

Kuva 6. Säännöstelyn vaikutukset järviekosysteemissä (mukaillen Hellsten 1983).
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4 KALATALOUDELLISET TOIMENPIDEVELVOITTEET

Toivosen tutkimukset olivat tärkeässä osassa säännöstelyn Inarijärven kalataloudelle

aiheuttamia vahinkoja todettaessa (Puro-Tahvanainen ym. 2011). Pohjois-Suomen

vesioikeus totesi säännöstelyn aiheuttaneen kalakannalle vahingollisia muutoksia ja antoi

18.12.1974 päätöksensä säännöstelyn aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja

Inarijärven velvoiteistutuksista. Päätöksestä tehdyt valitukset kumottiin korkeimman

hallinto-oikeuden päätöksessä 27.11.1975. "Säännöstelyn vuoksi Inarinjärven

kalakannassa tapahtuneiden vahingollisten muutosten poistamiseksi ja vastaisten

vahinkojen estämiseksi vesihallituksen on maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän

suunnitelman mukaisesti istutettava vuosittain kustannuksellaan Inarinjärveen yhteensä

vähintään 100.000 vaelluskokoista taimenen- tai järvilohenpoikasta, 250.000 1-kesäistä

nieriän- tai harmaanieriänpoikasta taikka rahalliselta arvoltaan vastaava määrä 3-vuotiaita

harmaanieriänpoikasia tahi muiden paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien nieriälajien

poikaisia sekä 1.000.000 1-kesäistä siianpoikasta, rakennettava istutustoiminnan

edellyttämät luonnonravintolammikot ja kalankasvatus-laitokset ja suoritettava

tarpeellisessa määrin kalojen ravintoeläinten siirtoistutuksia. Suoritettujen

hoitotoimenpiteiden vaikutusta on tarkkailtava asianmukaisesti." (Pohjois-Suomen

vesioikeus (nro 92/74/I) 1974 ja korkein hallinto-oikeus (nro 4671/75) 1975) Inarijärven

säännöstelystä sen sivuvesistöille aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi

sekä kalakantojen säilyttämiseksi on annettu Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös

22.12.1982 (nro 81/82/I) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.5.1984 (nro

2037/84). Maa- ja metsätalousministeriön hakemuksesta Pohjois-Suomen

ympäristölupaviraston kumosi 14.3.2000 annetulla päätöksellä aiemmat Inarijärveä ja sen

sivuvesistöjä koskevat kalataloudelliset hoitovelvoitteet ja yhdisti ne yhdeksi

hoitovelvoitteeksi. Yhdistämistä haettiin, jotta hoitotoimenpiteitä voidaan kohdistaa

tarkoituksenmukaisesti. Päätös ei muuttanut hoitovelvoitteen rahallista arvoa. (Pohjois-

Suomen ympäristölupavirasto 2000 (nro 21/00/1))

Hoitovelvoitteiden asettamisen jälkeen hoitotoimenpiteiden toteuttaminen aloitettiin

viivyttelemättä vesihallituksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteistyönä

(Tuunanen ym. 1991). Inarijärven säännöstelyä koskevaa valtiosopimusta 1959

laadittaessa kalataloudelle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen selvittämien oli kesken,

tämän vuoksi Neuvostoliiton osallistumisvelvoite on sisällytetty valtiosopimukseen

seuraavasti ”SNT-Liiton Ministeriö tulee Suomen Ministeriön kanssa tehtävien
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sopimusten perusteella ottamaan osaa niihin toimenpiteisiin kalan viljelemiseksi, jotka

kalakannan säilyttämisen kannalta mahdollisesti katsotaan välttämättömiksi”

(Valtiosopimus 39/1959). Norjan osalta valtiosopimukseen ei ole kirjattu

osallistumisvelvoitetta kalakantojen hoitoon millään tavalla. (Marttunen ym. 1997)

4.1 Kalatalousvelvoitteen kustannukset

Hoitotoimenpiteiden käynnistyttyä Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen

kustannuksista vastasi Suomi, mutta säännöstelystä hyötyivät Neuvostoliitto ja Norja.

Neuvostoliiton kanssa aloitettujen neuvottelujen tuloksena Suomen ja Neuvostoliiton

välillä solmittiin 1983 sopimus Neuvostoliiton osallistumisesta kalakantojen hoitoon.

Neuvostoliitto, myöhemmin Venäjä osallistui kustannuksiin sähköntoimituksin 1983-

2005, vuodesta 2006 asti sähköntoimitukset ovat olleet keskeytyksissä, eikä Venäjän

osallistumisesta tämän jälkeen ole saatu aikaan sopimusta. (Järvinen ym. 2010) Maa- ja

metsätalousministeriö on pyrkinyt asian ratkaisemiseen ja kysymystä on Suomen

aloitteesta pidetty esillä Suomen ja Venäjän välisissä ministeri- ja virkamiestason

tapaamisissa (Eduskunta 2017). Vaikka Norjalla ei ole valtiosopimukseen perustuvaa

juridista velvollisuutta osallistua Inarijärven kalakantojen hoitoon, Norjalle kuitenkin

tehtiin 1980-luvulla esitys osallistumisesta kalanviljelytoimenpiteiden kustannuksiin.

Neuvottelut osallistumisesta alkoivat Norjan kanssa 1993 ja niiden tuloksena Norja

maksoi Suomelle 1994 kertakorvauksena 16,5 miljoonaa Norjan kruunua, joka

nykyrahassa vastaa noin 2,3 miljoonaa euroa. Rahat sijoitettiin Inarin

kalatalousrahastoon. (Järvinen ym. 2010) Kalatalousvelvoitteen hoitamisesta aiheutuvat

vuotuiset kustannukset ovat n. 0,7 miljoonaa euroa (Ympäristöhallinto 2019c).

4.2 Inarijärven velvoitehoidon toteutus

Inarijärven säännöstelyluvan hallinta siirtyi 2009 maa- ja metsätalousministeriöltä Lapin

ELY-keskukselle. Säännöstelyluvan haltija vastaa säännöstelystä aiheutuneiden

vahinkojen ja haittojen korvaamisesta. Kalatalousvelvoite sisältyy säännöstelyyn

liittyviin velvoitteisiin ja kalanviljely, istutustoiminta, tarkkailu sekä valvonta sisältyvät

kalatalousvelvoitteeseen. Kalatalousvelvoitteen hoitaminen on järjestetty siten, että Lapin

ELY-keskuksen kalatalousyksikkö toimii kalatalousvelvoitteen valvojana ja Luke vastaa

luvanhaltijan toimeksiannosta kalanviljelystä, istutuksista ja tarkkailusta. Nykyisin

Inarijärven kalatalousvelvoitteen istukkaat tuotetaan Inarin kalanviljelylaitoksella,
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istutuksiin käytetään vain paikallisia järven alkuperäisiä kalakantoja. (Rytkönen ym.

2015) Aikaisemmin istukkaita on tuotettu myös Sarmijärven kalanviljelylaitoksella,

mutta Valtion tuottavuusohjelmassa edellytettyjen menoleikkauksien ja

säästötoimenpiteiden seurauksena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen

toimipaikkaverkostoa supistettiin ja Sarmijärven kalanviljelylaitoksen toiminta

lopetettiin. Inarin alueen viljelytuotanto keskitettiin Inarin kalanviljelylaitokselle

vuodesta 2010 alkaen. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007 (73/07/02))

Nieriävelvoitteen hoitoon on käytetty aiemmin myös pohjoisamerikkalaista alkuperää

olevaa harmaanieriää, mutta sen käytöstä on luovuttu vuoden 2012 jälkeen. Nykyisin

istutukset perustuvat sopeutuvaan velvoitehoitoon. (Rytkönen ym. 2015) Sopeutuvassa

velvoitehoidossa seuraavien vuosien istutussuunnitelma tehdään istutusvesistön tilan

perusteella, kaloja istutetaan vuosittain velvoitepäätösten rahallista arvoa vastaavasti,

mutta niin, että istukkaiden ikiä ja kokoja voidaan muuttaa istutusvesistön tilan

edellyttämiksi (Ahonen & Heinimaa. 1996). Kuvassa 7 on esitetty kartalla Inarin

kalanviljelylaitoksen ja lakkautetun Sarmijärven kalanviljelylaitoksen, sekä Juutuanjoen,

Ivalojoen ja Paatsjoen sijainnit. Inarin kalanviljelylaitos on merkitty karttaan keltaisella,

Sarmijärven laitos vihreällä ja joet sinisellä merkillä. Laitoksien välinen etäisyys

linnuntietä on vajaat 50 km (Maanmittauslaitos 2019).

Kuva 7. Inarin kalanviljelylaitoksen sekä lakkautetun Sarmijärven kalanviljelylaitoksen
sijainnit kartalla (mukaillen Maanmittauslaitos 2019).
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4.3 Sarmijärven kalanviljelylaitos

Inarijärven kalatalousvelvoitetta varten Inarin Sarmijärvelle rakennettiin 1979

Sarmijärven kalanviljelylaitos (Mustajärvi 1996). Sarmijärven laitos aloitti toimintansa

1980, ja laitoksen keskeinen tehtävä oli tuottaa mätiä ja poikasia Inarijärven

kalatalousvelvoitteen hoitamiseen. Kasvatettavia kalalajeja olivat järvitaimen, nieriä,

harmaanieriä ja pohjasiika. Sarmijärven laitos sijaitsi Sarmijärven ja Sarmilompolon

välisellä kannaksella.  (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007 (73/07/02))

4.4 Inarin kalanviljelylaitos

Inarin kalantutkimus- ja vesiviljelylaitos on rakennettu vuosina 1950–1951 ja vihitty

käyttöön 1954. Laitosta on peruskorjattu ja sen toimintaa on kehitetty 1970–1980 -

lukujen vaihteessa. Laitosta on uudistettu ja peruskorjattu laajamittaisesti 1990-luvun

puolivälissä, jolloin rakennettiin muun muassa uusi halli korvaamaan vanhoja maa-

altaita. Laitosta on laajennettu vuonna 2010, kun Sarmijärven laitoksen toiminta

lakkautettiin ja sen toiminta siirrettiin Inarin laitokselle. Inarin kunta omistaa laitoksen

kiinteistöt ja rakenteet. Laitos sijaitsee Juutuanjoen varrella Inarin kirkonkylällä, Inarin

kunnan omistamilla mailla. Inarin kalanviljelylaitoksen päätehtävät ovat Inarijärven

säännöstelyn kalatalousvelvoitteen hoitaminen sekä alueellisten arvokalakantojen

säilytys. Laitoksella viljellään Inarijärven nieriää, Ivalojoen pohjasiikaa ja Ivalojoen,

Juutuanjoen ja Siuttajoen järvitaimen kantoja. Tuotanto tapahtuu pääasiassa sisätiloissa;

Inarin kalanviljelylaitoksen kolmessa hallissa on tuotantotilaa noin 5400 m2, josta

allaspinta-alaa on 2640 m2. (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2016 (84/2016/1);

Rauhala 2019a) Lisäksi Inarin alueella on 10 kpl luonnonravintolammikoita, joissa

viljellään pohjasiikaa yksikesäisiksi. (Rauhala 2019a).

Inarin kalanviljelylaitos saa vetensä Juutuanjoen Saarikosken niskalta (Kuva 8).

Laitoksella on vesitalousluvan mukaan lupa ottaa vettä viljelyyn enintään 0,65 m3/s.

Käytöstä poistettava viljelyvesi puhdistetaan ja johdetaan purkuputkella takaisin

Juutuanjokeen, Alakosken yläosaan. (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2016

(84/2016/01)) Laitosta perustettaessa maan laatu ja rantojen korkeussuhteet ovat olleet

keskeiset tekijät paikan valinnassa. Perustamissuunnitelman mukaan Saarikosken pituus

on 700 metriä ja putouskorkeus on 4,9 metriä, Alakosken pituus on 700 metriä ja
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putouskorkeus on 3,5 metriä. Korkeuserot ovat mahdollistaneet tarpeellisen vesimäärän

saamisen laitokselle kaikkina vuoden aikoina. (Brofeldt 1949)

Kuva 8. Laitoksen vedenotto Saarikosken niskalla (kuva: Aarnipuro Yrjö).

Työhön sisältyi tutustumiskäynti Inarin kalanviljelylaitokselle. Käynnillä tutustuttiin

Timo Rauhalan ja Yrjö Aarnipuron opastuksella laitoksella käytössä olevaan

kalanviljelytekniikkaan ja kalanviljelytoimintaan. Työssä käsiteltäviä nieriän emokaloja

kasvatetaan vuonna 2010 valmistuneessa D-hallissa. Hallin kerrosala on 2039 m2.

Hallissa on pyöreitä lujitemuovisia altaita yhteensä 37 kappaletta. Altaista 26 kappaletta

on halkaisijaltaan 6 metrisiä ja 11 kappaletta on 4,3 metrisiä. Altaat on osittain upotettu

lattiapinnan alapuolelle. Altaita on kolmessa rivissä. Nieriän emokaloja kasvatetaan

hallin kaakonpuoleisella sivulla olevissa 6 metrisissä altaissa. Hallissa viljellään nieriän

lisäksi myös muita lajeja. Altaissa on jatkuva veden läpivirtaus. Vesi virtaa altaisiin

ulkoreunalla olevan pystyputken suuttimien kautta. Tuloveden virtaus säädetään

halutuksi käsipyörällä varustetulla luistiventtiilillä. Viljelyssä käytetty vesi poistetaan

altaista altaan keskellä olevan poistovesisihdin kautta. Poistoviemärissä olevalla

säätimellä voidaan säätää altaan vedenkorkeutta.
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Veden virtauksella altaassa on useita tarkoituksia. Veden virtaus on tärkeää kalojen

hyvinvoinnille, virtauksessa kalat pääsevät uimaan vastavirtaan ja se toimii virikkeenä

kaloille. Vesi tuo altaisiin happea ja veteen muodostuvat kaasut poistuvat veden mukana.

Lisäksi veden virtaus on tärkeää altaiden puhtaana pysymiselle. Altaat ovat ns.

itsepuhdistuvia. Altaisiin muodostuva liete poistuu veden virtauksen mukana altaan

keskellä olevan poiston kautta.

Allasriveillä on erilliset rivikohtaiset poistoviemäröinnit. Poistoviemäröinnillä

poistovedet johdetaan laitetilassa olevaan betoniseen siiviläkammioon. Siiviläkammiossa

olevalla rumpusiivilällä poistovedet puhdistetaan kiintoaineista. Rumpusiivilä on

rakenteeltaan ns. avoin. Vesi virtaa siivilän sisään rumpusiivilän etuseinästä. Siivilässä

on osittain vedessä oleva sylinteri, joka pyörii vaakasuoran akselin ympäri. Vesi virtaa

sylinterin sisältä vaipan läpi ulospäin.  Sylinterin vaipalla on siiviläkangas, johon

kiintoaineet erottuvat. Kiintoaineista puhdistettu vesi virtaa poistopadon yli siivilän

perässä olevaan poistokammioon. Rumpusiivilässä on huuhtelujärjestelmä, joka

käynnistyy automaattisesti, kun siivilän painehäviö kasvaa ja siivilä alkaa padottamaan.

Rumpusiivilän lietevedet johdetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jäteveden

puhdistamolle. Puhdistetut viljelyn poistovedet johdetaan poistokammiosta

purkuputkella takaisin Juutuanjokeen. Viljelyveden virtaus laitoksessa perustuu

painovoimaiseen veden virtaukseen, altaiden läpi virrannutta vettä ei palauteta uudelleen

viljelykäyttöön.

Käynnillä tutustuttiin D-hallin lisäksi myös B-halliin, B-hallin yhteydessä olevaan

hautomoon, C-halliin ja laitoksen lämpökeskusrakennukseen. Laitos on kytketty

kaukolämpöön vuoden 2010 laajennuksen yhteydessä. Aiemmin lämmitys on toiminut

kevyellä polttoöljyllä. Vanha kattilalaitos toimii nykyisin lämmityksen varajärjestelmänä.

Kaukolämpökeskus ja kattilalaitos sijaitsevat lämpökeskusrakennuksessa. Laitosalueella

lämmönjakeluun käytetään omaa aluelämpöverkostoa, johon laitosalueen rakennukset on

kytketty. Aluelämpöverkoston menoveden mitoituslämpötila on + 80 °C.  B-hallissa on

olemassa lämpöpumppulaitos. Lämpöpumpun lämmönlähteenä toimii jokivesi.

Lämpöpumppua käytetään kevättalvella poikasten alkustartissa. Sähkökatkojen varalta

laitoksen kriittiset toiminnot on turvattu varavoimalla. Kuvassa 9 on laitosalue kuvattuna

patopenkereen päältä, oikealla on B-halli, etualalla oleva kaarihalli on C-halli ja

vasemmassa laidassa on D-halli. A-halli, josta Inarin kalanviljely- ja tutkimustoiminta,
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on käynnistynyt 1950-luvulla jää kuvassa D-hallin taakse. A-halli ei ole enää

viljelykäytössä.

Kuva 9. Laitosalue kuvattuna patopenkereeltä. Vasemmalla D-halli, keskellä C-halli ja
oikealla B-halli.

Laitoksia yhdistettäessä oli tiedossa, että Inarin kalanviljelylaitoksella ei ole käytettävissä

viileää viljelyvettä ja tästä voi aiheutua ongelmia arktisissa vesissä viihtyvälle nieriälle.

Sarmijärven kalanviljelylaitoksen sijainti järven läheisyydessä oli nieriänviljelyn

kannalta otollinen, koska järven syvänteestä oli saatavissa nieriänviljelyyn soveltuvaa

viileää alusvettä.  Yhdistämisvaiheessa nieriänviljelyn viileävesitys kuitenkin päätettiin

jättää toteuttamatta. (YLE 2009)

4.5 Inarin kalanviljelylaitoksen viljelyveden lämpötilat kesällä 2018

Inarin kalanviljelylaitoksella seurataan viljelyveden lämpötilaa. Mittaustulos tallennetaan

5 minuutin välein. Kesällä 2018 viljelyveden lämpötila nousi 10.7.2018 yli 16 asteen,

jossa se pysytteli yli 33 vuorokautta yhteen menoon. Tuosta ajasta veden lämpötila oli yli

20 asteessa yli 16 vuorokautta ja korkeimmillaan viljelyveden lämpötila oli 23,3
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asteessa. (Rauhala 2018a) Viljelyveden lämpötilan mittaustulokset 1.7.2018 – 24.8.2018

on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Inarin kalanviljelylaitoksen viljelyveden lämpötila 1.7.2018–24.8.2018
(mukaillen Rauhala 2018a).

4.6 Inarin kalanviljelylaitoksen nieriäkuolleisuus kesällä 2018 ja
olosuhteiden vaikutukset mädintuotantoon

Kesän 2018 hellejakson seuraukset olivat tuhoisat nieriänviljelylle. Esitetyt nieriöiden

kuolleisuustiedot ovat aikajaksolta 15.7.2018–16.8.2018. Tuottavien emokalojen osalta

kuolleisuus oli 89 %. Tuottavat emokalat koostuivat luonnonemoista perustetuista

parvista ja laitosemoista perustetuista parvista. Laitosemoista perustetun emoparven

kuolleisuus poikkesi selvästi muista emokaloista. Laitosemojen kuolleisuus oli 33 % ja

luonnonemojen 99 %.  Nuoren, ei vielä tuottavan emokalaston osalta kuolleisuus oli 93 %

ja istukastuotannon osalta kuolleisuus oli 100 %. (Rauhala 2018b)

Kesän 2018 olosuhteilla on ollut vaikutusta myös selviytyneiden emokalojen

mädintuotantoon. Syksyllä 2018 selviytyneiltä emokaloilta mätiä ei saatu ollenkaan, 2019

mätiä saatiin vain vähän ja saatu mäti oli heikkolaatuista. Vielä syksyllä 2020 vaikutukset

näkyivät selvästi mädintuotannon määrässä ja saadun mädin laadussa. (Rauhala 2020)
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5 NIERIÄ JA SEN VAATIMUKSET ELINOLOSUHTEILLE

Nieriä, tieteelliseltä nimeltään Salvelinus alpinus, on lohikaloihin kuuluva petokala, joka

viihtyy viileissä, happipitoisissa ja kirkkaissa vesissä. Se on levinnyt arktisille ja

subarktisille alueille. Nieriä on kaikkein pohjoisimmaksi levinnyt makeassa vedessä

tavattava kala. Se on pioneerilaji, joka jääkauden jälkeen yhdessä taimenen kanssa

ensimmäisenä asutti jäätikön sulaessa syntyneet vesistöt. Nieriä on järvikala, mutta sitä

esiintyy myös tunturipuroissa, ja Suomessa merelle vaeltavaa nieriää esiintyy Tenojoen

vesistössä. Suomessa nieriää esiintyy pääasiassa Ylä-Lapin tunturialueilla, Vuoksen

vesistössä esiintyy hieman alkuperäistä Saimaan nieriää. Kuvassa 11 on esitetty nieriän

alkuperäisyys ja yleislevinneisyys kartalla. Kartassa alkuperäisyys tumman siniharmaalla

ja yleislevinneisyys keltaisella värillä. (Kaukoranta ym. 1998; Luonnonvarakeskus 2019)

Kuva 11. Nieriän alkuperäisyys- (siniharmaa) ja yleislevinneisyyskartta (keltainen)
(Luonnonvarakeskus 2019).
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Nieriät ovat väriltään hopeanvaaleanharmaita. Kutuaikana nieriän vatsan väritys

vaihtelee oranssista syvään punaiseen, selkä on tumma, siniseen tai vihreään vivahtavana.

Kuvassa 12 on vuoden 2018 emokalapyynnissä saaliiksi saatu kutuasuinen nieriäkoiras.

Nieriä on monimuotoinen laji, josta esiintyy toisistaan paljonkin poikkeavia erilaistuneita

nieriämuotoja. Suomessa nieriät on jaettu perinteisesti kahteen muotoon: iso- ja

pikkunieriään. Nieriät käyttävät ravintonaan eläinplanktonia, pintahyönteisiä,

pohjaeläimiä ja kalaa. Nieriän käyttämän ravinnon koostumus riippuu elinympäristöstä ja

nieriämuodosta. Nieriän kasvunopeus vaihtelee paljon eri vesistöissä. Vuoksen vesistössä

isonieriä saavuttaa 40 cm:n koon noin neljävuotiaana, kun Inarissa tähän menee 5–7

vuotta. Pikkunieriän kasvu on huomattavasti hitaampaa. Nieriä kutee syksyllä ja poikaset

kuoriutuvat keväällä. Uhanalaisuusluokituksen mukaan Lapin nieriäkannat ovat

silmälläpidettäviä ja Saimaan nieriä on äärimmäisen uhanalainen. Nieriä kuuluu

Inarijärven alkuperäiseen kalakantaan. Useimmiten Suomessa tunnetaan samassa

vesistössä vain yhtä nieriämuotoa, mutta Inarijärvessä tavataan sekä pikkunieriää että

isonieriää. Ravintonaan pikkunieriä käyttää lähinnä pohjaeläimiä ja muita

selkärangattomia, isonieriä pääasiassa kalaravintoa. Lapissa isonieriää kutsutaan

tavallisesti rauduksi ja pikkunieriää paltsarauduksi. (Kaukoranta ym. 1998;

Luonnonvarakeskus 2019)

Kuva 12. Kutuasuinen nieriäkoiras (kuva: Pölönen Henna, Luke Inari).
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5.1 VEDEN LAATUVAATIMUKSET KALANVILJELYSSÄ

Veden kalanviljelyyn soveltuvuuteen vaikuttavia laatutekijöitä ovat veden lämpötila,

happipitoisuus, happamuus ja vedessä kulkeutuvat epäpuhtaudet (Aarnipuro 2004).

Viljelyveden laatutekijöistä tässä työssä tarkasteltiin veden lämpötilan ohella veden

happipitoisuutta, koska ne liittyvät toisiinsa ja ovat molemmat tärkeitä nieriän

hyvinvoinnin kannalta.

5.1.1 Kalat ja veden lämpötila

Veden lämpötilalla on erittäin suuri merkitys vesiympäristössä, sen vaikutus vesieliöihin

on todennäköisesti suurempi kuin millään muulla yksittäisellä tekijällä. Vaihtolämpöisten

kalojen kehon lämpötila seuraa ympäröivän veden lämpötilaa. Ne siirtävät vedestä

happea vereen kiduksilla, ja hapen siirron helpottamiseksi verisuonet sijaitsevat lähellä

kiduksien pintaa. Hapen lisäksi myös lämpö siirtyy veden ja kalan välillä tehokkaasti

kiduksien kautta. Lämmönsiirron vuoksi kalat eivät voi selviytyä, mikäli kehon lämpötila

eroaa huomattavasti ympäristön lämpötilasta, energian tarve on liian suuri. Kalat

kykenevät ylläpitämään elämää tietyissä lämpötilarajoissa, niiden elimistö on kehittynyt

mukautumaan erilaisiin lämpötiloihin, mikäli muutos tapahtuu hitaasti. Muutoksen on

tapahduttava riittävän hitaasti, jotta fysiologiset prosessit voivat mukautua muuttuvaan

lämpötilaan. Sopeutuminen nostaa kestettäviä lämpötiloja, mutta se on kuitenkin

rajallista. Kuolettavat veden lämpötilat voidaan jakaa ryhmiin vaikutusnopeuden mukaan.

Tappava lämpötila johtaa välittämään kuolemaan, kestettävää lämpötilaa kala voi sietää

rajoitetun ajan, mutta pitempiaikainen altistuminen johtaa kuolemaan. (Wheaton 1977)

On huomattava, että lämpötila ei ole ainoa kaloille stressiä aiheuttava tekijä ja tappava

lämpötila voi alentua stressitekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kalojen lämpötilasuhteiden

periaate on esitetty kuvassa 13. Ulkoviiva esittää maksimilämpötilan ulkorajaa, jonka

sisäpuolista lämpötilaa kalat voivat sietää tilapäisesti mutteivat jatkuvasti. Ensimmäinen

sisempi katkoviiva esittää maksimilämpötilan ulkorajaa, jonka sisäpuolella kalat voivat

elää pysyvästi. Tällä alueella on olemassa erilaisia stressitasoja, joita kalat kestävät, mutta

ne rajoittavat sen aktiivisuutta, vähentävät kasvua ja huonontavat ravinnon

muuntohyötysuhdetta. Jatkuva sisälinja esittää lämpötilarajaa, jossa veden lämpötila ei

aiheuta lainkaan tai ei ainakaan mainittavaa stressiä kalalle ja jolla lisääntyminen on

mahdollista. Lämpötila-alueet ja rajat ovat lajikohtaisia. Veden lämpötilan nousemien

lisää kalan aktiivisuutta, nostaa aineenvaihduntaa ja kasvunopeutta tiettyyn pisteeseen
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saakka, kunnes ne kääntyvät laskuun lämpötilan noustessa lämpörasituksen alueelle.

(Wheaton 1977)

Kuva 13. Kalojen lämpötilasuhteiden kuvaaja (mukaillen Wheaton 1977).

5.1.2 Inarinnieriän lämpötilabiologia

Yksikesäisellä inarinnieriällä tehtyjen tutkimuksien mukaan veden lämpötila vaikuttaa

nieriän syömiseen, kasvunopeuteen, rehun hyväksikäytöntehokkuuteen,

hapenkulutukseen ja hengissä säilymiseen. Tutkimuksien mukaan nieriä söi eniten

+14.3 °C:een lämpötilassa. Nieriän kasvunopeus lisääntyi veden lämpötilan noustessa

+15.1 °C:seen saakka, jonka jälkeen kasvunopeus kääntyi laskuun. Optimilämpötila

kasvulle oli tutkimuksien mukaan 13.8–15.1 °C:ta ja rehun hyväksikäytöntehokkuus oli

suurimmillaan 12.4–13.2 °C:ssa. Äkilliset pienet 3.4–6.7 °C:een lämpötilan muutokset

aiheuttivat nieriään hapenkulutukseen piikin, joka tasaantui 3–4 päivän kuluessa. Nieriä

selvisi hengissä 23–24 °C:ssa, jota pidettiin elossa säilymisen ylärajana. Suuret äkilliset

lämpötilan nousut alensivat nieriän elossa säilymisaikaa. Elossa säilymisajan havaittiin
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olevan riippuvainen myös lämpötilasta, jossa nieriät olivat aiemmin olleet. Korkeisiin

lämpötiloihin sopeutuneilla nieriöillä elossa säilymisen yläraja oli hieman korkeammalla,

mutta lämpötilan muutoksen sietäminen pieneni sitä pienemmäksi, mitä korkeampaan

lämpötilaan nieriät olivat sopeutuneet. (Lyytikäinen ym 1997a; Lyytikäinen ym 1997b;

Lyytikäinen & Jobling 1998, Lyytikäinen 1998) Inarin kalanviljelylaitoksella saadun

käytännönkokemuksen mukaan vanhemmat nieriänpoikaset sekä tuottavat emokalat ovat

kuitenkin yksikesäisiä poikasia huomattavasti herkempiä, eivätkä ne kestä yhtä korkeita

vedenlämpötiloja kuin yksikesäiset nieriät (Rauhala 2020).

Tutkimuksien mukaan yksittäiset pienet lämpötilan muutokset ovat haitattomia nieriän

viljelylle, mutta usein toistuvat muutokset voivat lisätä kasvatuksen kustannuksia, koska

ne kohottavat nieriän aineenvaihduntaa ja huonontavat kasvun hyötysuhdetta. Korkeissa

kasvatuslämpötiloissa ympäristökuormitus kasvaa, koska rehun hyväksikäyttötehokkuus

laskee ja myös kuolleisuus saattaa lisääntyä. (Lyytikäinen 1998)

5.1.3 Kalat ja happi

Happi on välttämätöntä joitakin bakteereja lukuun ottamatta lähes kaikille vesieliöille.

Suurin osa näistä organismeista saa tarvitsemansa hapen vedestä. Vedellä on kaksi

pääasiallista happilähdettä: kasvit, joissa tapahtuu fotosynteesi, sekä ilmakehä. Happi on

fotosynteesin sivutuote. Fotosynteesi tarvitsee toimiakseen valoa, ilman valoa kasvit eivät

tuota happea vaan kuluttavat sitä. Ilmakehä sisältää happea noin 21 %. Täysin

happikylläinen kylmä vesi voi sisältää happea noin 15 ppm. Happi onkin usein rajoittava

tekijä vesiympäristössä. Kalat ovat täysin riippuvaisia veden happipitoisuudesta. Kala

kuolee, mikäli veden happipitoisuus laskee alle perusaineenvaihdunnan hapen tarpeen.

Veden happipitoisuuden ollessa rajoitettu mutta kuitenkin yli perusaineenvaihdunnan

tarpeen kala voi selviytyä. Kala kuitenkin kärsii tällöin, koska happipitoisuus rajoittaa sen

aktiivisuutta. Happipitoisuuden ollessa rajoitetun aktiivisuuden tasolla kalat ovat alttiita

pedoille, sairauksille ja muille negatiivisille vaikutuksille. Lisäksi tilanteesta aiheutuu

kaloille stressiä, mikä lisää ongelmia. Kalat ovat liikkuvia ja pyrkivät välttämään alueita,

joissa matala happipitoisuus rajoittaa niiden aktiivisuutta. Tavallisesti kalan käytöksessä

on nähtävissä luonteenomaisia merkkejä, mikäli ne altistetaan veden matalille

happipitoisuuksille. Kalan tuleminen pintaan hengittämään ja passiivisuus ovat tyypillisiä

merkkejä veden matalasta happipitoisuudesta. Nämä ovat varoitusmerkkejä. Mikäli

veden happitaso ei nouse, seurauksena on tavallisesti kuolema. Veden happipitoisuus on

riittävä, kun se ei rajoita kalan aktiivisuutta. Kalojen vaatimukset veden
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happipitoisuudelle riippuvat niiden perimästä, veden lämpötilasta, aktiivisuustasosta ja

niiden kokemasta stressistä. Laji vaikuttaa siihen, miten matalalla happipitoisuustasolla

se voi elää. Yleensä evoluutioasteikossa alhaalla olevat lajit sietävät paremmin veden

matalia happipitoisuuksia. Veden happipitoisuuden tavoiteltavana ylärajana pidetään

veden kyllästyspitoisuutta, koska happipitoisuuden nouseminen yli kyllästyspitoisuuden

aiheuttaa kaloille ns. kaasukuplataudin riskin. Tauti aiheutuu kaasukuplien

muodostumisesta kalan vereen sekä kudoksiin ja se voi olla tappava. Tavallisesti

kaasukuplatauti aiheutuu typpikaasusta, mutta myös happi voi joskus harvoin aiheuttaa

sitä. Vesiviljelyssä hapen saatavuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska

järjestelmässä on suuri biologinen kuorma, joka kasvattaa hapen tarvetta. (Wheaton 1977)

5.1.4 Veden lämpötilan ja kalojen riittävän hapensaannin välinen riippuvuus

Veden lämpötilalla on valtava vaikutus kalojen hapentarpeeseen. Lämpötilan nouseminen

nopeuttaa vaihtolämpöisen kalan aineenvaihduntaa sekä lisää niiden aktiivisuutta.

Aineenvaihdunnan nopeutuminen, aktiivisuuden lisääntyminen ja kasvaminen lisäävät

kaikki hapenkulutusta. Veden lämpötilan nouseminen optimaalisen lämpötilan

yläpuolelle aiheuttaa kalalle stressiä. Stressi käynnistää kalan varoitus- ja

puolustusjärjestelmät, mitkä aiheuttavat suurta hapenkulutusta. Lämpötilan noustessa

optimaalisen lämpötilan yläpuolella hapenkulutus lisääntyy stressistä johtuen nopeammin

kuin lämpötilan nouseminen. Pelästyminen aiheuttaa kalalle stressiä ja lisää

hapenkulutusta lämpötilasta riippumatta. (Wheaton 1977) Veden lämpötilan noustessa

hapen liukoisuus veteen taas pienenee, jolloin vesi voi sisältää vähemmän happea

(Karttunen ym. 2003). Veden lämpötilan nouseminen on vesiviljelyssä erityisen

ongelmallista, koska se nostaa hapen kulutusta ja samaan aikaan vähentää veteen

liuenneen hapen määrää. Kuvassa 14 on esitetty periaate veden lämpötilan yhteydestä

kalan hapenkulutuksen ja happikylläisen veden happimäärään. Lämpötilan noustessa

marginaali happikylläisen veden ja kalan hapenkulutuksen välillä pienenee.



40

Kuva 14. Periaatekuva kalojen hapenkulutuksen ja happikylläisen veden happimäärän
yhteydestä veden lämpötilaan.

5.1.5 Nieriän elimistön sopeutumismahdollisuudet korkeisiin veden lämpötiloihin ja
mataliin happipitoisuuksiin

Nieriän on kenttähavaintoina todettu sietävän huonosti yli +15 °C:een lämpötiloja ja sen

on havaittu kärsivän kesäkuukausina usein anemiasta. Tästä syystä Lecklin ja Nikinmaa

(1998) epäilivät, että korkea lämpötila ei ehkä aktivoi nieriän punasolujen muodostusta.

He ovat tutkineet kausittain punasolujen määrää ja muodostumismallia nieriällä sekä

nieriän palautumista kokeellisesti aiheutetusta anemiasta. Tutkimukset on suoritettu

aikuisilla 4-vuotiailla nieriöillä, tutkimusaineistossa on ollut mukana molempia

sukupuolia. Tutkimukset on tehty käyttäen vakiolämpötiloja (+8 °C ja +14–16 °C).

Tutkimuksia on tehty neljällä kaudella, jotka olivat elokuu, lokakuu, helmikuu ja

toukokuu. Ennen tutkimusta kalat on sopeutettu koelämpötilaan pitämällä niitä kolmen

viikon jakson ajan tutkimuslämpötilassa (+8 °C tai +14–16 °C). Sopeutumisen jälkeen

kalat on kanyloitu selkäaortan kautta. Operaation jälkeen kalojen on annettu toipua

vähintään 48 tuntia ennen tutkimusten aloittamista. Tutkimuksissa kaloista on otettu

kanyylin kautta 100 μl:n verinäyte, jonka jälkeen kaloille on aiheutettu kokeellisesti

anemia vuodattamalla verta, kunnes punasolujen suhteellinen osuus veressä on laskenut

50–60 % alkuperäisestä arvosta. Palautumisen määrittämiseksi kaloista on otettu 100 μl:n

verinäyte 2, 4, 8, 16 ja 24 vuorokautta veren vuodattamisen jälkeen. Tutkimuksissa on

havaittu, että molemmissa tutkimuslämpötiloissa punasolujen suhteellinen osuus veressä,
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hemoglobiinipitoisuus ja punasolujen kappalemäärä litrassa verta olivat korkeimmat

toukokuun tutkimusjaksolla, jolloin veden lämpötila alkavat nousta normaaleissa

kasvuolosuhteissa. Hemoglobiini määrässä litrassa punasoluja ei ollut havaittavissa

kausivaihtelua kaloilla, jotka olivat +8 °C sopeutettuja. Kaloilla, jotka oli sopeutettu

+14 °C hemoglobiinin määrä litrassa punasoluja havaittiin kausivaihtelua: se oli

korkeimmillaan kesällä, laski syksyllä ja nousi taas keväällä. Tutkimuksen seuranta-

aikana, joka oli 24 vuorokautta veren vuodatuksesta, ei voitu havaita lämpötilasta tai

vuodenajasta riippumatta palautumista punasolujen kappalemäärässä litrassa verta,

punasolujen suhteellisessa osuudessa veressä tai hemoglobiinipitoisuudessa.

Tutkimuksen päätelmän mukaan nieriä on epätyypillinen siinä mielessä, että anemia tai

kohonnut lämpötila sinänsä eivät kykene aktivoimaan sen punasolujen muodostusta.

(Lecklin & Nikinmaa 1998)
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6 HAPEN LIUKOISUUS VETEEN

Luonnossa kaasut esiintyvät usein kaasuseoksina. Happi on ilmakaasuseoksen

komponentti. Komponenttien osalta puhutaan osittaispaineesta. Osittaispaineella

tarkoitetaan kaasuseoksen komponentin painetta, joka tällä kaasulla olisi, jos se yksin

täyttäisi koko kaasuseoksen tilavuuden. (Karttunen ym. 2003) Kaasun osittaispaineen

suhde kaasuseoksen kokonaispaineeseen voidaan esittää yhtälöllä (1) seuraavasti:

(Antikainen 1981)

= = , (1)

missä  on tietyn komponentin osittaispaine,

 on kaasuseoksen paine,

 on tietyn komponentin ainemäärä,

 on kaasuseoksen ainemäärä,

 on tietyn komponentin tilavuus ja

 on kaasuseoksen tilavuus.

William Henry keksi 1803 kokeellisten tulosten perusteella, että vakiolämpötilassa

tiettyyn nestemäärään liukenevan kaasun määrä on suoraan verrannollinen kaasun

osittaispaineeseen. (Tommila 1969) Kaasun liukoisuus veteen Henryn lain yhtälön (2)

mukaan: (Karttunen ym. 2003)

= , (2)

missä  on liukoisuus,

 on Henryn lain vakio ja

 on kaasun osittaispaine.

Kaikkien kaasujen liukoisuus veteen alenee lämpötilan noustessa (Karttunen ym. 2003).

Veteen liukenevan hapen määrä on suurimmillaan puhtaassa vedessä. Veden lämpötilan

nouseminen, veteen liuenneet suolat tai hapen osittaispaineen laskeminen pienentävät

veteen liukenevan hapen määrää. Kuvassa 15 on esitetty hapen liukoisuus veteen
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kyllästyspisteessä normaalipaineessa lämpötilan ja kloridipitoisuuden funktiona. (Rice

ym. 2012) Veden olosuhteita vastaavan kyllästyspitoisuuden ja vedessä esiintyvän

pitoisuuden erotusta kutsutaan kyllästysvajaukseksi. Liukenemisnopeus riippuu

kyllästysvajauksesta, lämpötilasta sekä veden ja kaasun välisen kontaktipinnan pinta-

alasta ja uusiutumisnopeudesta. (Karttunen ym. 2003)

Kuva 15. Hapen liukoisuus veteen normaalipaineessa lämpötilan ja kloridipitoisuuden
funktiona (mukaillen Rice ym. 2012).

6.1 Hapensiirron teoriaa

Aineen siirtymisessä kaasufaasista veteen tai päinvastoin on kysymys fysikaalisesta

ilmiöstä nimeltä diffuusio. Ilmiöllä on suuri merkitys vesien käsittelyssä. Kaasun

lisäämistä nesteeseen nimitetään absorptioksi ja poistamista desorptioksi. (Karttunen ym.

2003). Diffuusiossa aineiden pitoisuuserot pyrkivät tasoittumaan molekyylien liikkeen

seurauksena, jotta diffuusio voi tapahtua aineilla tulee olla konsentraatioero. Aineen

siirtyminen tapahtuu suuremmasta pitoisuudesta pienempään ja jatkuu, kunnes

tasapainotila on saavutettu. Lämpötilan kohoaminen vilkastuttaa molekyylien liikettä ja

nopeuttaa diffuusiota. (Tommila 1969) Siirtymisnopeus on verrannollinen pitoisuuden

muutokseen pituusyksikköä kohti. Fickin I lain mukaan diffuusiolle voidaan kirjoittaa

yhtälö (3) seuraavasti: (Tchobanoglous ym. 2014)
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= − , (3)

missä  on aineensiirtonopeus pinta-alaa kohti aikayksikössä,

 on molekylaarinen diffuusiovakio x:n suuntaan,

 on aineen pitoisuus ja

 on välimatka.

Molekylaarinen diffuusio kuvaa yksittäisen molekyylin liikkumista aineessa.

Yksinkertaistettuna kineettisen teorian mukaan molekyyli kulkee suoraan tasaisella

nopeudella, kunnes se törmää toiseen molekyyliin, törmäys muuttaa molekyylin suuntaa

ja nopeutta. Törmäykset tekevät molekyylin matkasta hyvin mutkittelevaa. Molekyylien

diffuusion suuntaan kulkema matka on vain pieni osa molekyylin kulkemasta

kokonaismatkasta. Paineenlaskeminen tai lämpötilan nouseminen nopeuttavat

diffuusiota. Paineenlaskeminen vähentää törmäyksiä, mikä nopeuttaa matkaa diffuusion

suuntaa ja lämpötilan nouseminen lisää molekyylinopeutta. Kaksifaasisessa

järjestelmässä molekylaarinen diffuusio saattaa lopulta järjestelmän tasapainoon, jonka

jälkeen muutos pysähtyy. Tasapainotilassa ainesosan pitoisuus on sama koko faasissa,

mutta se ei välttämättä ole sama molemmissa faaseissa. Aineen kemiallinen potentiaali

tai aktiivisuus on kuitenkin yhdenmukainen koko järjestelmässä, mikä pysäyttää

diffuusion. Ilmeisesti diffuusion todellinen syy on aktiivisuus tai kemiallinen potentiaali,

ei pitoisuus. Tavallisesti pitoisuuden muutosta käytetään diffuusion kuvaamiseen, koska

tavallisesti monivaiheisissa järjestelmissä käsitellään diffuusiota kussakin faasissa

erikseen ja yhdessä faasissa pitoisuuden muutos on helpoiten havaittavissa oleva tekijä.

Vaikka molekylaarinen diffuusio johtaa ajan kuluessa pitoisuuserojen tasoittumiseen

faasissa, on kuitenkin huomattava, että liikkumattomassa nesteessä tai laminaarisessa

virtauksessa diffuusio on hyvin hidasta. Diffuusiota voidaan nopeuttaa sekoittamisella,

tätä kutsutaan turbulenttiseksi diffuusioksi. Sekoittaminen nopeuttaa pitoisuuserojen

tasoittumista, ja sekoittamisesta huolimatta aineensiirto perustuu molekylaariseen

diffuusioon. (Treybal 1968)
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6.2 Kaksoisfilmiteoria

Lewis ja Whitman esittivät 1924 teorian kaasun ja nesteen välisestä aineensiirrosta.

Teoriaa kutsutaan kaksoisfilmiteoriaksi, ja teoria perustuu fysikaaliseen malliin, jossa

nesteen ja kaasun pinnalla on kaksi kalvoa, kaasukalvo ja nestekalvo. Kalvot aiheuttavat

vastuksen kaasumolekyylien kulkemiselle nestefaasin ja kaasufaasin välillä.

Kaksoisfilmiteorian oletuksena on, että pitoisuus ja osapaine on molemmissa faaseissa

tasainen ja täydellisesti sekoittunut. Kuvassa 16 on esitetty aineensiirto kaasufaasista

nestefaasiin, sekä nestefaasista kaasufaasiin kaksoisfilmiteorian periaatteiden mukaisesti.

Kaksoisfilmiteoria on yksinkertainen, mutta sillä saadut tulokset ovat kuitenkin pääosassa

tapauksia yhteneviä monimutkaisempien teorioiden tuloksien kanssa. Tämän vuoksi se

on edelleen suosittu ja yleisimmin käytetty kaasunsiirronteoria. Tasapainotilassa kaasun

lisäämiselle nesteeseen voidaan kirjoittaa Fickin 1-lain mukaan yhtälö (4).

(Tchobanoglous ym. 2014)

Kuva 16. Aineensiirron periaate kaksoisfilmiteorian mukaan (mukaillen Tchobanoglous
ym. 2014).
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= ( − ) = ( − ), (4)

missä  on aineensiirtonopeus pinta-alaa kohti aikayksikössä,

 on aineensiirtokerroin kaasukalvossa,

 on aineen osapaine kaasufaasissa,

 on aineen osapaine rajapinnalla tasapainotilassa aineen

kyllästyspitoisuuden Ci kanssa,

 on aineensiirtokerroin nestekalvossa,

 on aineen kyllästyspitoisuus rajapinnalla tasapainotilassa aineen

osapaineen Pi kanssa ja

 on aineen pitoisuus nestefaasissa.

Aineensiirtokertoimien kG ja  kL arvoja rajapinnalla on vaikeaa mitata, tämän vuoksi

tavallisesti käytetään aineensiirron kokonaiskerrointa KG tai  KL riippuen siitä,

tarkoitetaanko aineensiirtovastuksella kaasua vai nestettä. Niukkaliukoisilla kaasuilla

nestekalvo määrittää aineensiirtonopeuden ja hyvin liukoisilla kaasuilla kaasukalvo

määrittää aineensiirto nopeuden. Happi O2 on niukkaliukoinen, jolloin voidaan olettaa,

että suurin osa aineensiirtovastuksesta johtuu nestekalvosta ja aineensiirtonopeus voidaan

määrittää nestekalvon kokonaisaineensiirtokerrointa käyttäen yhtälöä (5).

(Tchobanoglous ym. 2014)

= ( − ), (5)

missä  on aineensiirtonopeus pinta-alaa kohti aikayksikössä,

 on kokonaisaineensiirtokerroin,

 on aineen kyllästyspitoisuus rajapinnalla tasapainotilassa aineen

osapaineen kanssa ja

 on aineen pitoisuus nestefaasissa.
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Aineensiirtokerroin KL ei ole vakio, vaan se riippuu mm. veden lämpötilasta, kaasu-

nesterajapinnan uusiutumisesta ja epäpuhtauksista, erityisesti pinta-aktiivisista

materiaaleista. Hapensiirtyminen hapensiirtoon käytettävän pinta-alan läpi saadaan

laskettua käyttäen yhtälöä (6) (Wheaton 1977).

= ( )( − ), (6)

missä  on aineensiirtonopeus pinta-alaa kohti aikayksikössä,

 on kokonaisaineensiirtokerroin,

 on aineensiirron pinta-ala,

 nesteen tilavuus,

 on aineen kyllästyspitoisuus rajapinnalla tasapainotilassa aineen

osapaineen kanssa ja

 on aineen pitoisuus nestefaasissa.
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7 VIILEÄVESITYSVAIHTOEHTOJEN TEKNINEN KUVAUS

Inarin kalanviljelylaitoksen viileävesityksen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja pohdittiin

hankkeen ohjaustyöryhmässä. Ratkaisua haettaessa tavoitteeksi asetettiin, että ratkaisu

perustuisi uusiutuviin luonnonvaroihin, olisi mahdollisimman luonnonmukainen,

toimintavarma, energiatehokas ja sisältäisi mahdollisimman vähän monimutkaista

tekniikkaa.

Inarin kalanviljelylaitos sijaitsee jokiolosuhteissa, joka ei ole nieriän luontainen

elinympäristö. Luonnossa nieriä hakeutuu veden lämmetessä järven viileisiin

syvänteisiin. Yhtenä vaihtoehtona työssä päätettiin selvittää, voidaanko Inarijärven

viileää alusvettä tuoda Inarin kalanviljelylaitokselle ja järjestää viileävesitys alusvedellä.

Luonnossa vesi on jatkuvassa kiertokulussa. Maakerrosten alle imeytynyt pohjavesi on

kesällä suojassa auringon paisteelta ja pysyy viileänä.  Pohjavedet ovat maapallon suurin

sulan makean veden varasto. Lapissa on runsaasti pohjavesialueita, koko Suomen

pohjavesialueista noin kolmannes sijaitsee Lapin alueella (Maa- ja metsätalousministeriö

2020). Toisena vaihtoehtona työssä päätettiin selvittää pohjaveden käyttöä kalanviljelyn

viilennykseen.

Lämpöenergiaa voidaan kesällä varastoida kallioperään ja talvella purkaa kallioperästä.

Geoterminen energia (käytetään myös nimitystä geoenergia ja kallioenergia) otettiin

kolmanneksi viileävesitysvaihtoehdoksi mukaan selvitykseen.

Veden viilentäminen olisi mahdollista myös koneellisesti kylmäkoneilla, mutta ne

haluttiin rajata pois perusratkaisusta, koska niihin koettiin liittyvän viljelyolosuhteissa

liikaa epävarmuutta. Viileävesityksen jäähdytystarve on lyhytaikaista, eikä

jäähdytystarvetta välttämättä ole edes joka kesä, mutta jäähdytystarpeen tullessa

laitteiden täytyy pelata varmasti ja luotettavasti. Kalanviljelylaitoksella saadun

kokemuksen mukaan monimutkainen tekniikka on ongelmallista käytössä, varaosien

toimituksissa voi kestää kauan ja sen asiantuntijoita on hankalaa saada kauas pohjoiseen.

Lisäksi laitoksen toiminnan pitää olla varmistettu varavoimalla sähkökatkojen varalta.

Koneellinen jäähdytys kasvattaisi tarvittavan varovoimakapasiteetin suureksi. Näillä

perusteilla tarkempaan selvitykseen valittiin alusvesi, pohjavesi ja geoterminen energia.
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7.1 Alusvesi

7.1.1 Veden kierto ja lämpötilat järvessä

Suomen ilmasto-olosuhteissa järvissä on tavallisesti havaittavissa jääpeite talvella sekä

veden täyskierto keväällä ja syksyllä. Pintaveden lämpötila pyrkii seuraamaan ilman

lämpötiloja ja raskain vesi painuu syvänteisiin. Kesällä veden lämpötila laskee pohjaa

kohti mentäessä ja talvella päinvastoin. (Pursiainen ym. 2014) Veden tiheyserot ovat

tärkein voima luonnollisten vesijärjestelmien veden kierrossa (Wheaton 1977). Tiheys ei

ole vakio, vaan se on aineen lämpötilasta ja paineesta riippuva. Nesteillä riippuvuus

paineesta voidaan useimmissa käytännön tapauksissa jättää huomioimatta

lämpötilariippuvuuden rinnalla. (Bohl 1982) Luonnossa vesi esiintyy kaikissa kolmessa

olomuodossa: kiinteänä jäänä, nestemäisenä vetenä ja kaasumaisena vesihöyrynä.

Puhtaan veden tiheys on suurimmillaan +4 °C:n lämpötilassa, tätä viileämmän tai

lämpimämmän veden tiheys on pienempi. Kuvassa 17 on esitetty veden tiheyden

riippuvuus lämpötilasta. (Karttunen ym. 2003)

Kuva 17. Puhtaan veden tiheyden riippuvuus lämpötilasta normaalipaineessa (mukaillen
Karttunen ym. 2003).

Jäätyessä tiheys pienenee, koska veden tilavuus lisääntyy 8,3 % veden muuttuessa jääksi.

Tiheyseron vuoksi jää kelluu veden pinnalla. Veden jäätymispiste riippuu paineesta ja

veden suolapitoisuudesta. Puhtaan virtaamattoman veden jäätymispiste

normaalipaineessa on 0 °C. Makean veden suolapitoisuus on niin vähäinen, että sen

jäätymispiste on mittaustarkkuuden rajoissa sama kuin puhtaalla
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vedellä. (Karttunen ym. 2003) Järven veden lämpötilaan vaikuttavat eniten ilman

lämpötila ja auringon säteily. Lämpöoloihin vaikuttavat fysikaaliset prosessit on esitetty

kuvassa 18. (Korhonen 2002)

Kuva 18. Järven lämpöoloihin vaikuttavat fysikaaliset prosessit (mukaillen Korhonen
2002).

Suomen ilmasto-olosuhteissa järven vesimassan lämpötila muuttuu vuodenaikojen

mukaan seuraten ilman lämpötiloja. Veden suuren lämpökapasiteetin ja

lämmönjohtavuuden vuoksi vesimassan lämpötilamuutokset seuraavat viiveellä ilman

lämpötilamuutoksia. Laajassa ja syvässä järvessä lämpötilan muutokset ovat hitaampia

kuin pienessä ja matalassa. Loppukesästä järven vesimassa alkaa jäähtymään, kun päivä

lyhenee ja ilma jäähtyy. Vesimassan jäähtyminen tapahtuu termisen konvektion,

turbulenttisen sekoittumisen ja diffuusion seurauksena. Tuuli nopeuttaa jäähtymistä.

Pinnan jäähtymisen ja tuulen vaikutuksesta koko vesimassa sekoittuu ja siitä tulee

tasalämpöistä. Lapissa syyshomogeenisuuslämpötila on tavallisesti +6…+9 °C.

Vesimassan jäähtyminen jatkuu ja syksyn tiheysmaksimi saavutetaan, kun koko

vesimassa on jäähtynyt +4 °C:een. Tiheysmaksimin saavuttamisen jälkeen tiheyserosta

johtuva kierto pysähtyy. Pinnan jäähtyessä edelleen järveen syntyy käänteinen

lämpötilakerrostuneisuus, jossa kylmin vesi on pinnalla ja lämpimämpi vesi on pohjalla.

Järven jäädyttyä jääkansi toimii eristeenä, jäätymisen jälkeen vesimassan jäähtyminen
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jatkuu vielä hieman. Vesimassan lämpömäärä on pienimmillään noin kuukauden kuluttua

jäätymisestä. Keväällä jäiden lähdön jälkeen pintavesi lämpenee ja käänteinen

kerrostuneisuus häviää. Kesällä järven lämpötilat kerrostuvat, kun auringon säteily ja

lämmin ilma lämmittävät järven pintakerroksia, mutta vaikutus ei yllä syvempiin

kerroksiin asti. Tällöin pintaan muodostuu hyvin sekoittunut, ja syvempiä osia

lämpimämpi vesikerros. Tätä pintaveden kerrosta kutsutaan päällysvedeksi. Päällysveden

alapuolista kerrosta, jossa veden lämpötila muuttuu nopeasti, kutsutaan

harppauskerrokseksi. Harppauskerros erottaa lämpimän päällysveden alapuolella

olevasta viileämmästä vesikerroksesta. Tätä pohjan viileää kerrosta kutsutaan

alusvedeksi. Harppauskerroksen painuminen kesällä on verrannollinen tuulen nopeuteen.

Tuuli aiheuttaa harppauskerroksen liikettä ja pitkäaikainen samasta suunnasta jatkuva

tuuli aiheuttaa harppauskerroksen kallistumista. Harppauskerroksen kallistuessa

virtaukset painavat lämmintä päällysvettä tuulen suuntaiseen päähän ja tuovat kylmää

alusvettä tuulen alapuoleiseen päähän. (Korhonen 2002)

7.1.2 Alusveden hyödyntäminen viilennykseen

Alusveden hyödyntäminen kalanviljelyslaitoksen viilentämiseen perustuu alusveden ja

pintavesien kesäaikaiseen lämpötilaeroon. Harppauskerroksen alapuolella syvänteessä

alusveden lämpiäminen on hidasta, mikäli ulkoiset tekijät eivät pääse sekoittamaan

kerrostuneisuutta. Alusveden hyödyntäminen viilentämiseen perustuu tähän viileänä

säilyvän vesikerrokseen. Menetelmässä syvänteestä pumpataan viileää alusvettä, joka

johdetaan kalanviljelylaitokselle viljelykäyttöön. Alusvedellä korvataan viljelyssä osa

lämpimästä jokivedestä tai jokiveden lämpöenergiaa siirretään lämmönsiirtimien avulla

alusveteen. Alusveden hyödyntäminen kalanviljelyn viilennykseen vaatii sitä, että

viljelylaitoksen läheisyydessä on olemassa syvänne, josta on saatavissa viilennykseen

sopivaa vettä. Syvänteestä saatavan veden lämpötilatason on oltava riittävän matala, jotta

viilennykseen tarvittavan alusveden virtaama ei kasva kohtuuttoman suureksi.

Viilennykseen tarvittava virtaama on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon. Virtaaman

suureneminen kasvattaa käyttökustannuksia ja rakentamiskustannuksia. Veden

lämpötilan syvänteessä tulee säilyä viilennykseen sopivalla tasolla viilennyskauden

loppuun asti ja vettä pitää olla saatavissa riittävästi. Syvänteen tulee sijaita kohtuullisen

matkan päässä kalanviljelylaitokselta, koska etäisyys nostaa investointi- ja

käyttökustannuksia. Käytettäessä syvänteen vettä suoraan viljelykäyttöön veden on

oltava laadultaan kaloille sopivaa tai se on käsiteltävä sopivaksi.
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7.2 Pohjavesi

7.2.1 Pohjaveden muodostuminen

Vesi on luonnossa jatkuvassa kiertokulussa, osa tästä kiertokulusta on maanalaista.  Vettä

haihtuu ilmaan, ilmassa vesihöyry tiivistyy sopivissa olosuhteissa uudelleen vedeksi ja

syntyy sade. Osa sateesta pidättyy kasvillisuuteen ja osa tulee maanpinnalle, vesistöihin

tai lumipeitteeseen. Maanpinnalle satava vesi valuu osaksi pintavaluntana vesiuomiin ja

osaksi imeytyy maaperään. Maavesivarastoon imeytynyt vesi joko haihtuu suoraan

ilmaan maanpinnan haihdunnan tai kasvien haihdutuksen kautta, valuu

pintakerrosvaluntana vesiuomiin tai suotautuu syvempiin maakerroksiin

pohjavesivarastoon. Yksittäinen sade ei välttämättä aiheuta muutoksia kaikissa systeemin

osissa, vaan sateen vaikutukset riippuvat siitä, missä tilassa systeemi on. Pieni sade voi

haihtua lähes välittömästi takaisin ilmakehään, jos maanpinta on kuiva tai kasvillisuus

tiheää. Lumena tullut sade taas aiheuttaa merkittäviä muutoksia vasta sulaessaan.

Pohjavettä muodostuu silloin, kun sadanta on suurempaa kuin kokonaishaihdunta ja

valunta. (Mustonen ym. 1986) Pääosa maapallon vedestä, noin 97,6 %, on valtamerissä.

Jäätiköihin on sitoutunut maapallon vesistä noin 1,8 %. Pohjavesissä on noin 0,53 %

maapallon vesistä. Jokien ja järvien pintavedet muodostavat noin 0,007 % maapallon

vesistä.  Pohjavedet ovat maapallon merkittävin makean veden varanto maapallolla, ne

käsittävät noin 98 % maapallon kaikesta makeasta vedestä, kun jäätiköihin sitoutunutta

makeaa vettä ei oteta huomioon. (Mälkki 1999) Pohjaveden lämpötila vaihtelee yleensä

välillä +2,3…+8,9 °C (Isomäki ym. 2006).

7.2.2 Pohjaveden hyödyntäminen viilennykseen

Pohjaveden hyödyntäminen kalanviljelylaitoksen viljelyveden viilennykseen perustuu

pintaveden ja pohjaveden kesäaikaiseen lämpötilaeroon. Pohjavesivarastot sijaitsevat

syvemmissä maakerroksissa, jossa ne eivät pintavesien tapaan ole alttiina auringon

säteilylle ja nopealle lämpenemiselle. Viilennyksessä pohjaveden kylmäenergiaa

hyödynnetään viljelyveden viilennykseen. Pohjaveden kylmäenergia voidaan hyödyntää

käyttämällä pohjavettä suoraan viljelyvetenä tai hyödyntämällä pohjavesienergia

lämmönsiirtolaitteilla. Suoraan käytettäessä viileällä pohjavedellä korvataan viljelyssä

osa lämpimästä jokivedestä. Tämä pienentää järjestelmään jokivedestä tulevaa

lämpökuormaa. Jokiveden ja pohjaveden seoksen lämpötila riippuu vesien

sekoitussuhteesta ja lämpötiloista. Viilennykseen tarvittava pohjavesivirtaama riippuu
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viljelyssä tarvittavasta viljelyvesivirtaamasta, pohjaveden lämpötilasta, jokiveden

lämpötilasta ja viljelyveden lämpötilan tavoitetasosta. Viljelyssä käytettävän pohjaveden

tulee olla laadultaan kaloille sopivaa tai se on käsiteltävä sopivaksi. Kuvassa 19 on

esitetty periaate pohjaveden suorasta käyttämisestä viljelyveden viilentämiseen.

Kuva 19. Periaatekuva viljelyveden viilentämisestä pohjaveden suoralla käytöllä.

Pohjavesienergian hyödyntäminen ilman pohjaveden käyttämistä vaatii vesilähteen

lisäksi lämmönsiirtolaitteiston ja imeytyskaivon. Menetelmässä pohjavesi pumpataan

pohjaveden pumppauskaivosta lämmönsiirtolaitteistolle. Lämmönsiirtolaitteistolla

kylmäenergia siirretään pohjavedestä viljelyveteen, ja lämmennyt pohjavesi imeytetään

imeytyskaivon kautta takaisin pohjavesivarastoon. Pohjavesienergian hyödyntämisen

periaate on kuvattu kuvassa 20. Energia- ja ympäristötehokkainta pohjavesienergian

käyttäminen on silloin, kun sitä käytetään sekä viilennys- että lämmitysenergiaksi, jolloin

pohjaveteen varastoidaan lyhytaikaisesti vuoroin lämpöenergiaa ja vuoroin

kylmäenergiaa. Pohjavesienergian hyödyntämisessä on olennaista, että kiinteistön

alueella esiintyy riittävän paksuja ja karkearakenteisia maakerroksia, jotta tarvittavat

pumppausmäärät ovat saavutettavissa. (Arola 2017)
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Kuva 20. Pohjavesienergian hyödyntämisen periaatekuva (Arola 2017).

7.3 Geoterminen energia

7.3.1 Energiakaivon rakenne

Energiakaivon sydän on kallioon porattu reikä, johon lämmönkeruuputket on asennettu.

Porareiän täyttää pohjavesi, jonka välityksellä kallioon varastoitunut energia siirtyy

kalliosta keruuputkiin ja siitä edelleen keruuputkistossa virtaavaan

lämmönsiirtonesteeseen. Lämmönsiirtonesteestä energia siirretään lämmönsiirtimen

avulla edelleen käyttöön. Energiakaivo on suljettu järjestelmä, eikä lämmönsiirtoneste ole

kosketuksissa maaperän, kallion tai pohjaveden kanssa. Maaperän osuudelle asennetaan

suojaputki, jonka tehtävänä on estää irtoaineksen pääsy kallioreikään ja pohjavesiin.

Suojaputki upotetaan kiinteään kallioon ja suojaputken yläpää suojataan tiiviillä

suojahatulla. Suojahatun on oltava paineenkestävä, mikäli porareiästä purkautuu

paineellista pohjavettä. Porareikä vesieristetään, jotta pinta- ja kuivatusvedet eivät pääse

saastuttamaan pohjavesiä. Suojakaivon tarkoitus on mahdollistaa kaivon tarkastaminen

sekä osoittaa energiakaivon sijainti. Energiakaivon rakenne on esitetty kuvassa 21.

Kaivon tehollinen syvyys on se keruuputkiston kallio-osuus, joka jää vedenpinnan alle,

kaivon kuivaksi jäävästä osasta ei saada energiaa. Energiakaivokenttä koostuu useasta

kallioon poratuista energiakaivoista.  (Juvonen & Lapinlampi 2013)
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Kuva 21. Energiakaivon rakenne (mukaillen Juvonen & Lapinlampi 2013).

Tavallisesti energiakaivoja käytetään lämmönlähteenä, mutta energiakaivoja voidaan

käyttää myös kylmäenergian lähteenä. Energia- ja ympäristötehokkainta kallioenergian

käyttäminen on silloin, kun sitä käytetään sekä viilennys- että lämmitysenergiaksi, jolloin

kallioon varastoidaan lyhytaikaisesti vuoroin lämpöenergiaa ja vuoroin kylmäenergiaa

(Hakala 2016). Kallioperään varastoitunutta energiaa voidaan hyödyntää joko

passiivisesti ilman lämpöpumpputekniikkaa tai aktiivisesti lämpöpumpputekniikkaa

käyttäen. Passiivinen hyödyntäminen edellyttää sitä, että kallion lämpötilataso on sopiva

energian käyttökohteeseen nähden. Lämpöpumpputekniikkaa käyttäen voidaan joko

nostaa tai laskea lämpötilatasoa ja siten laajentaa energian käyttömahdollisuuksia.
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7.3.2 TRT-mittaus

Lämpövastemittaus (TRT, eng. Thermal Response Test) on kallion ja energiakaivon

hyvyyden arviointiin käytetty kokeellinen menetelmä, jonka tarkoituksena on todellisessa

lämmönotossa tai -syötössä simuloida lämmönkeruuputkiston, energiakaivon ja

kallioperän muodostaman kokonaisuuden käyttäytymistä. Putkistossa kiertävän

lämmönkeruunesteen keskimääräistä lämpötilaa seurataan ajan funktiona. Testissä

putkistossa kiertävää maalämpönestettä lämmitetään vakioteholla sähkövastusten avulla.

Kallioon ladataan lämpöä, jolloin kaivosta palaava lämmönsiirtonesteen lämpötila on

pienempi kuin kaivoon mennessä. Vähitellen lämmönsiirtonesteen keskimääräinen

lämpötila kasvaa riippuen kaivoon syötettävän lämpötehon suuruudesta. Mittauksen on

kestettävä vähintään kolme vuorokautta, jotta lämmönsiirto lämmönsiirtonesteen ja

kallion välillä ehtii tasoittua. Tuloksista saadaan tulkittua energiakaivon keskimääräinen

lämpövastus ja energiakaivoa ympäröivän kallioperän keskimääräinen tehollinen

lämmönjohtavuus. Energiakaivon lämpövastus kuvaa lämmönsiirtonesteen,

keräysputkiston ja kaivon täyteaineen (keräysputkiston ja kallion välisen tilan täyttävä

pohjavesi) energiasiirto-ominaisuuksia. Lämpö siirtyy lämmönsiirtonesteestä kallioon

sitä paremmin, mitä pienempi energiakaivon lämmönvastus on. Tehollinen

lämmönjohtavuus kertoo kallioperän lämmönjohtavuudesta. Korkea lämmönjohtavuus

parantaa lämmön siirtymistä kaivosta kauemmas kallioon. Kallioon voidaan ladata sitä

enemmän lämpöä, mitä korkeampi lämmönjohtavuus on. (Hakala 2016; Juvonen &

Lapinlampi 2013)

7.3.3 Geotermisen energian passiivinen hyödyntäminen

Viljelyveden viilentämiseen energiakaivokenttää voidaan hyödyntää passiivisesti

lämmönsiirtimiä käyttäen. Lämmönsiirtimissä lämpöenergian siirtymisen ajavana

voimana toimii lämpötilaero (Lampinen 2002). Passiivinen jäähdytysjärjestelmä koostuu

lämmönsiirtimistä, pumpuista, siirtoputkistoista ja energiakaivoista. Energiakaivoissa

viilentynyt lämmönsiirtoneste pumpataan lämmönsiirtimille, joiden toisella puolella

virtaa lämmin viljelyvesi. Viljelyveden lämpöenergia siirtyy lämmönsiirtimissä

lämmönsiirtonesteeseen ja lämmennyt lämmönsiirtoneste palaa energiakaivon

keruuputkeen, josta lämpöenergia johtuu edelleen kallioon. Järjestelmä on suljettu, eikä

viljelyvesi ole kosketuksissa lämmönsiirtonesteen kanssa. Kuvassa 22 on esitetty

passiivisen jäähdytyksen periaate.
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Kuva 22. Passiivisen kalliojäähdytyksen periaate.

Passiivisen jäähdytyksen tekniikka on yksinkertaista, eikä järjestelmässä tarvita

kompressorityötä. Passiivisen jäähdytysjärjestelmän pyörittämisen energiankulutus

koostuu kiertovesipumppujen energiakulutuksesta, sekä laitteiden mahdollisesti

vaatimien laitetilojen energiankulutuksesta. Järjestelmän rajoittava tekijä on kallion

lämpötilataso. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan kahden eri lämpötilassa

olevan kappaleen lämpötilat pyrkivät tasaantumaan, jos niiden välillä on lämpöä johtava

yhteys (Lampinen 2010). Viilennettävän viljelyveden lämpötila voi passiivisella

jäähdytyksellä laskea korkeintaan kallion lämpötilatasolle, koska järjestelmän toiminta

perustuu lämmönsiirtimiin.

7.3.4 Geotermisen energian hyödyntäminen lämpöpumpputekniikalla

Lämpöpumpputekniikka perustuu Carnot-kiertoprosessiin. Prosessi muodostuu toisiaan

seuraavista osaprosesseista. Kiertoprosessi voi kiertää myötä- tai vastapäivään.

Myötäpäivään kiertävässä prosessissa kyseessä on voimakone, jossa tavoitteena on

energian muuttaminen toiseen muotoon. Vastapäivään kiertävässä prosessissa kyseessä

on työkone, jonka avulla työaine siirretään korkeammalle energiatasolle. Lämpöpumpun

kiertoprosessi toimii vastapäivään. Kiertoprosessin tarkoituksena lämpöpumpussa on

lämpöenergian siirtäminen korkeampaan lämpötilatasoon. Prosessi edellyttää ulkoisen

työn viemistä prosessiin. (Krannila 1975)

Lämpöpumppu koostuu höyrystimestä, lauhduttimesta ja kylmäainepiiristä.

Kylmäainepiirissä on sisällä kylmäaine, jonka olomuoto on neste, höyry tai kaasu

paineesta ja lämpötilasta riippuen. Kylmäainepiiri sisältää kompressorin ja
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paisuntaventtiilin. Kompressori puristaa kylmäainehöyryn korkeapaineiseksi kaasuksi,

jolloin lämpötila kohoaa. Korkeapaineinen kylmäainekaasu virtaa lauhduttimelle, jossa

kylmäaineen lämpöenergiaa siirtyy lauhdutinpiirin nesteeseen, lämpöä luovuttaessa

kylmäaine lauhtuu ja muuttuu nesteeksi. Lauhduttimelta nestemäinen kylmäaine virtaa

paisuntaventtiilille. Paisuntaventtiilillä kylmäaineen painetta alennetaan, jolloin

kylmäaineen lämpötila laskee. Jäähtynyt kylmäaine virtaa höyrystimelle, jolloin

höyrystinpiiristä siirtyy lämpöä kylmäaineeseen, nestemäinen kylmäaine höyrystyy ja

muuttuu kaasuksi. Kaasumainen kylmäaine palaa kompressorille ja prosessi alkaa alusta.

Lämpöpumpun kompressori tekee prosessissa työtä ja tarvitsee toimiakseen energiaa.

Lisäksi järjestelmä tarvitsee toimiakseen kiertovesipumput, jotka siirtävät lämpöenergian

kallioon ja jäähdytysenergian jäähdytysjärjestelmään. Järjestelmän energiankulutus

koostuu kompressorien, kiertovesipumppujen, säätö- ja apulaitteiden sekä laitetilojen

energiankulutuksesta.  Lämpöpumpputekniikkaa voidaan käyttää sekä lämmittämiseen

että jäähdyttämiseen. Lauhdutin luovuttaa lämpöä ja höyrystin sitoo lämpöä. Käytettäessä

energiakaivoja jäähdytykseen lauhduttimen luovuttama lämpö siirretään

lämmönsiirtonesteeseen ja siitä edelleen keruuputkia käyttäen kallioon. Kuvassa 23 on

esitetty jäähdytyksen periaate lämpöpumpputekniikkaa käyttäen. (Aittomäki ym 2012;

Juvonen & Lapinlampi 2013; Seppänen 2001)

Kuva 23. Lämpöpumpputekniikkaan perustuvan kalliojäähdytyksen periaate.
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Lämpöpumpputekniikalla jäähdytettävän veden lämpötilataso voidaan laskea kallion

lämpötilatasoa matalammalle. Lämpöpumpun kylmäprosessi tarvitsee toimiakseen

ulkoista työtä. Lämpöpumpun laitteet vaativat huoltoa sekä ylläpitoa.

7.3.5 Energiakaivokentän elinkaari

Energiakaivokentän käyttö on tehokkainta ja sen toimintakunto säilyy parhaiten, kun

kallioon ladataan vuorotellen sekä kylmä- että lämpöenergiaa. Mikäli käyttö on

yksipuolista ja kallioon ainoastaan ladataan kesäaikaan lämpöenergiaa, kallion

lämpötilataso lähtee energiakaivokentän kohdalla hitaasti kohoamaan ja

energiakaivokentän viilennysteho heikkenee. Yksipuolinen käyttö kasvattaa

energiakaivokentän kokoa, koska tällöin kaivoja täytyy olla sekä enemmän että kaivojen

välisten etäisyyksien tulee olla suuremmat. Suurempi kenttä tarkoittaa sekä suurempia

kustannuksia että suurempaa tilantarvetta. (Hakala 2016)

Inarissa energiakaivokenttä tulisi kesäaikaiseen jäähdytyskäyttöön. Kenttää on tällöin

viilennettävä talviaikana, jotta energiakaivokentän kokoa ei tarvitsisi kasvattaa ja jotta

kentän viilennysteho säilyy pitemmällä aikavälillä. Energiakaivokenttä toimii sitä

tehokkaammin jäähdytyskäytössä, mitä viileämmäksi se saadaan talvella viilennettyä

(Hakala 2016). Talviaikaan kalliota voitaisiin viilentää käyttämällä viilennykseen

jokivettä, käyttämällä energiakaivoja lämpöpumpun lämmönlähteenä tai käyttämällä

ilmalauhdutusta.

7.3.6 Energiakaivokentän viilennys jokivedellä

Energiakaivokentän jokivesi viilennys perustuu siihen, että jokiveden lämpötila on

talviaikaan kallion lämpötilaa matalampi. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan

lämpöenergia siirtyy matalammasta lämpötilasta korkeampaan (Lampinen 2010).

Jokivedellä kalliota viilennettäessä energiakaivon lämmönsiirtonestettä kierrätetään

lämmönsiirtimen läpi ja lämmönsiirtimen toiselle puolelle pumpataan joesta otettavaa

kylmää vettä. Lämmönsiirtimissä energiakaivojen lämpöenergiaa siirtyy kylmään

jokiveteen ja lämmönsiirtoneste jäähtyy. Siirtimiltä palaava lämmennyt jokivesi voidaan

johtaa siirtimien jälkeen viljelyyn, sillä lämpeneminen on vähäistä ja talviaikainen veden

lämpeneminen ei haittaa viljelyä, vaan päinvastoin matalassa lämpötilassa lämpötilan

nousu vain nopeuttaa kalojen kasvua sekä lisää kalojen aktiivisuutta. Kuvassa 24 on

esitetty jokivesiviilennyksen periaate.
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Kuva 24. Energiakentän jokivesiviilennyksen periaatekuva.

Jokiveden lämpötila on talvella alimmillaan n. +0,1 °C (Kotajärvi 2019). Kallion

tehokkaan viilennyksen kannalta lämpötilan tulisi olla mahdollisimman matala.

Jokiveden lämpötila rajoittaa kallioon ladattavan kylmäenergian määrää, mikä puolestaan

rajoittaa kesäaikaan saatavissa olevaa kylmäenergian määrää. Jokiveden käyttäminen

talviaikaiseen energiakaivojen viilentämisen lisää huoltotarvetta, koska jokivedessä on

epäpuhtauksia, jotka likaavat lämmönsiirtimiä ja ne tarvitsevat säännöllistä

puhdistamista. Jokivesiviilennyksen energiankulutus koostuu kiertovesipumppujen

sähköenergiakulutuksesta. Jokivedellä energiakaivoja viilennettäessä kaivoista saatava

lämpöenergia siirtyy viljelyveteen. Nykyisessä käytössä emokalojen viljelyvettä ei

lämmitetä. Viljelyhallin sisälämpötilana pidetään talvella noin +5…+7 °C:tta (Kotajärvi

2019). Energiakaivojen jokivesiviilennyksen vaikutusta hallin lämmitysenergian

kulutukseen ei tarkasteltu tässä työssä.

7.3.7 Energiakaivokentän viilennys lämpöpumpulla

Lämpöpumpulla lämpöä tuotettaessa kallio toimii lämpöpumpun lämmönlähteenä.

Kallioon varastoitunut lämpöenergia siirtyy lämmönsiirtonesteeseen ja siitä edelleen

lämpöpumpun höyrystimelle. Höyrystimestä lämpöenergia siirtyy kylmäainepiiriin ja

kylmäaine kaasuuntuu. Kompressori puristaa kylmäainehöyryn korkeapaineiseksi

kaasuksi, jolloin kylmäaineen lämpötila nousee. Myös kompressorin puristamiseen

käyttämä energia muuttuu lämmöksi ja nostaa kylmäaineen lämpötilaa. Lauhduttimessa

lämpöenergia siirtyy lämmityspiiriin ja kylmäaine muuttuu nesteeksi. Paisuntaventtiilillä

kylmäaineen painetta alennetaan, jolloin sen lämpötila laskee. Jäähtynyt nestemäinen
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kylmäaine palaa höyrystimelle ja kierto alkaa alusta. (Juvonen & Lapinlampi 2013)

Kuvassa 25 on esitetty lämpöpumpun periaatekuva.

Kuva 25. Lämpöpumpun periaatekuva (mukaillen Juvonen & Lapinlampi 2013).

Lämpöpumpun hyvyyttä arvioidaan lämpökertoimella. Lämpökertoimen arvo riippuu

voimakkaasti lämpötilaerosta lämmönlähteen ja tuotettavan lämpötilan välillä.

Lämpötilaeron kasvaessa lämpökerroin huononee. Ideaalisen Carnot-prosessin

lämpökerroin antaa teoreettisen lämpökertoimen ylärajan, joka kyseisten

lämpötilarajojen välillä toimivassa kiertoprosessissa voidaan saavuttaa. Todellisessa

prosessissa on kitkahäviöitä ja saavutettava lämpökerroin on oleellisesti huonompi.

(Krannila 1975) Lämpöpumpun lämpökertoimen määrittelyssä tulee ottaa huomioon

myös apulaitteiden tehot ja lämpövirrat (Seppänen 2001).

Lämpöpumpulla lämmönkeruunesteen lämpötila voidaan laskea matalammaksi kuin

passiivisella jäähdytyksellä. Energiakaivoon lämpöpumpulta palaavan

lämmönkeruunesteen lämpötila riippuu energiakaivosta tulevan nesteen lämpötilasta,

keruupiirin virtaamasta ja höyrystimestä kylmäainepiirin siirtyvästä energiamäärästä;

lämpöpumppukäytössä se voi olla esim. –3 °C. Matalammasta lämpötilasta on hyötyä
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viilennyskäytölle, koska silloin kallioon voidaan ladata enemmän kylmäenergiaa ja siten

parantaa kesällä käytössä olevaa viilennyskapasiteettia. Tulee kuitenkin huomiota, että

lämmönkeruunesteen lämpötilan aleneminen merkitsee lämpöpumpun lämpökertoimen

huonontumista. Lämpöpumpulla kalliota viilennettäessä tulee olla lämmöntarvetta, johon

lämpöpumpun tuottama lämpö käytetään. Lämpöpumpun tuottama lämpöenergia on

lämmönlähteestä saatavan lämpöenergian sekä kompressorityön summa (Seppänen

2001). Lämmöntarpeen on oltava kompressorityön vuoksi suurempi kuin kallion

viilennystarve, jotta kalliota saadaan viilennettyä riittävästi.

7.3.8 Energiakaivokentän viilennys ilmalauhduttimella

Keskimääräinen lämpötila talvella ajanjaksolla 1981–2010 on ollut Inarissa -12 °C

(Ilmatieteenlaitos 2019). Kallion lämpötila on ulkolämpötilaa huomattavasti korkeampi.

Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan lämpöenergia siirtyy matalammasta

lämpötilasta korkeampaan (Lampinen 2010). Näissä olosuhteissa energiakenttää voidaan

talvella hyvin viilentää ulkoilmaan lauhduttavalla lauhduttimella. Ilmalauhdutuksessa

kallion lämpö siirtyy ensin lämmönkeruunesteeseen, josta lämpö siirretään

lämmönsiirtimellä toisiopiirin ja ulkolauhduttimelta edelleen ulkoilmaan. Ulkoilman

lämpötila vaikuttaa lauhdutuksen tehoon. Lauhdutuksen tehoa voidaan tarpeen mukaan

säätää toisiopiirin virtausta ja lauhduttimen puhaltimien pyörintänopeutta säätämällä.

Ilmalauhdutuksen periaate on esitetty kuvassa 26. Inarin talvessa lämmönkeruunesteen

lämpötila saataisiin ilmalauhdutuksella laskettua matalaksi ja kallion viilentäminen

onnistuisi hyvin. Ilmalauhdutuksen hyviä puolia olisivat suhteellisen yksinkertainen

tekniikka ja tehokas kallion viilentäminen. Huono puoli on, ettei kallion lämpöenergiaa

saada hyödynnettyä.

Kuva 26. Ilmalauhdutuksen periaatekuva.
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KOKEELLINEN OSA
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8 VIILEÄVESITYS

Työn kokeellisessa osassa tutkittiin, selvitettiin ja vertailtiin projektiryhmässä mukaan

valittuja nieriänviljelyn viileävesitysvaihtoehtoja: Inarijärven alusvettä, pohjavettä ja

geotermistä energiaa. Työn alkaessa käynnistettiin alusvesiselvitykset ja

pohjavesitutkimukset aineistoksi tälle työlle. Tutkimuksissa selvitettiin saatavuutta,

ominaisuuksia ja laatua. Inarijärven alusvesiselvityksen teki Maveplan Oy.

Pohjavesitutkimukset tehtiin Lapin ELY-keskuksen omana työnä. Geotermistä energiaa

varten uusia tutkimuksia ei tarvinnut tehdä. Alueen kallioperästä oli olemassa

tutkimustietoa. Laitosalueelle on vuonna 2016 aiemman selvityksen aikana porattu

koekaivo ja kaivosta on tehty lämpövastemittaukset.

Työssä laskettiin viileävesityksen energiatase vuoden 2018 lämpötilamittauksien

perusteella. Viileävesityksen energian- ja tehontarpeen uudelleen tarkastelu oli tarpeen,

koska vuoden 2018 lämpötilat ovat oleellisesti korkeampia kuin aiemman suunnitelman

mitoitusperusteet. Energiantarpeiden muutoksien vuoksi myös energiakaivokentän

mitoitus ja mallinnus oli tarpeen tehdä täysin uudelleen. Aiemmasta mitoituksesta voitiin

hyödyntää ainoastaan kallioperän lämpövastemittaukset.

Viileävesitysvaihtoehtojen tutkimuksien valmistuttua työssä tarkasteltiin vaihtoehdoilla

saavutettavia tuloksia ja vaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta. Viileävesityksen suuren

energiantarpeen ja tehontarpeen pienentämiseksi työssä etsittiin erilaisia

energiansäästömahdollisuuksia.

Teknistaloudellisessa vertailussa viileävesitysvaihtojen vahvuudet, heikkoudet,

mahdollisuudet ja riskit vertailtiin. Vertailun perusteella valittiin arviointiin mukaan

otettavat järjestelmävaihtoehdot. Viileävesitysvaihtoehtojen arvioinnissa käytetyt

avaintekijät valittiin ja niiden painotukset määritettiin projektiryhmässä.

Viileävesitysvaihtoehdot arvioitiin yhdessä projektiryhmän kanssa. Arvioinnin

perusteella valittiin paras ratkaisu viileävesitysvaihtoehdoksi.
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8.1 Energiatase

Nieriänviljelyssä tarvittava veden virtaama on 0,09 m3/s. Viileävesityksen energiatase

laskettiin käyttäen viljelyveden lämpötilatasoina +13 °C ja +16 °C. Juutuanjoen

vedenlämpötiloina on käytetty kesän 2018 mittauksia, jossa mittauksien aikaväli on noin

5 minuuttia. Viljelyveden enimmäislämpötila kesällä 2018 oli 23,33 °C.  Laskelmat on

tehty Excel-ohjelmalla. Viljelyveden lämpötilatasolle +13 °C ei saatu laskettua

täydellisen viilennyskauden energiatasetta, koska mittausaineisto loppui liian aikaisin.

Viilennyskausi alkoi 1.7.2018 klo 11.40, jolloin +13 °C ylittyi ja se pysyi tavoitetason

yläpuolella mittausaineiston loppuun asti. Lämpötilan mittaustiedot loppuvat 24.8.2018

klo 14.19, jolloin viljelyveden lämpötila oli +14,26 °C. Jäähdytystehontarve +13 °C

tavoitetasolla on 3880 kW ja jäähdytyksen energiantarve mittausaineiston

loppumisaikaan mennessä olisi ollut 2170 MWh. Viljelyveden lämpötilan tavoitetasolla

+16 °C viilennyksen aikajakso on 10.7.2018 klo 13.27–13.8.2018 klo 1.18. Viljelyveden

viilennyksen huipputehontarve +16 °C tavoitetasolla on noin 2750 kW ja jäähdytyksen

energiantarve on 1100 MWh kesässä. Laskelmien jälkeen projektiryhmä asetti

viileävesityksen tavoitetasoksi +16 °C, jolla nieriänviljelyn jatkuminen Inarin

kalanviljelylaitoksella voidaan turvata. Kuvassa 27 on esitetty läpivirtausperiaatteella

toimivan laitoksen viilennyksen mitoitustilanne. Lämmönsiirtimen ja suodatuksen

painehäviöiden vuoksi tuloveteen tarvitaan pumppaus. Normaalisti tulovettä ei pumpata.

Seuraavat laskelmat on tehty käyttäen viljelyveden lämpötilan tavoitetasona +16 °C ja

viljelyveden lämpötiloina kesän 2018 mittaustietoja.

Kuva 27. Läpivirtausperiaatteella toimivan laitoksen viilennyksen mitoitustilanne.
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8.2 Viileävesityksen energiansäästömahdollisuudet

Tarvittava jäähdytysteho ja tarvittavat järjestelmät kasvavat suuriksi, mikäli

nieriänviljelyn tarvitsema vesivirta 0,09 m3/s otetaan kokonaan tai suurimmaksi osaksi

lämpimästä Juutuanjoesta, viilennetään lämpötilan tavoitetasoon ja viilennetty vesi

poistetaan kierron jälkeen takaisin jokeen. Viileävesityksen tarvitsemaa jäähdytystehoa

ja energiantarvetta voitaisiin pienentää merkittävästi joko ottamalla viilennysenergiaa

talteen viilennetystä poistettavasta vedestä tai kierrättämällä ja käyttämällä viilennettyä

viljelyvettä uudelleen.

8.2.1 Viilennysenergian talteenotto

Viilennysenergian talteenotossa viljelystä poistettavalla jäähdytetyllä vedellä

viilennetään joesta otettavaa lämmintä viljelyvettä. Lämmönsiirtoon käytetään

lämmönvaihtimia, joissa lämpö siirtyy nesteestä toiseen.  Lämmönvaihtimissa nestevirrat

on erotettu toisistaan lämmönsiirtopintana toimivalla väliseinällä, eivätkä nesteet sekoitu

keskenään. Kuvassa 28 on esitetty viilennyksen talteenoton periaate ja toiminta

mitoitustilanteessa. Talteenotolla saavutettava energiansäästö on laskettu olettamuksella,

että viljelyveden lämpeneminen altaissa ja kierrossa on enimmillään 0,5 °C.

Lämmönsiirrinten hyötysuhteena laskelmissa on käytetty 0,8. Viilennyksentalteenotolla

viilennyksen huipputeho laskisi noin 700 kW:iin, eli viilennyksentalteenotto pienentäisi

tarvittavaa huipputehoa 2050 kW:lla. Talteenoton kanssa jäähdytyksen

jäähdytysenergian tarve olisi noin 310 MWh kesässä.

Kuva 28. Viilennyksen talteenoton periaate ja toiminta mitoitustilanteessa.
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8.2.2 Viljelyveden kierrätys

Viljelyveden osittaisessa kierrätyksessä viljelystä poistuvaa viljelyvettä kierrätetään

takaisin viljelyyn. Veden kierrätys vähentää joesta otettavan lämpimän veden määrää ja

siten vähentää jäähdytystarvetta. Työssä tutustuttiin Enonkosken kalanviljelylaitokseen,

jossa viileävesitys on ollut käytössä kesästä 1999 alkaen. Siellä viileävesitys perustuu

pitkälti veden kierrätykseen. Enonkoskella kierrätettävän veden osuus on enimmillään

noin 80 %. Kierrätyksessä viljelystä poistettava vesi puhdistetaan, käsitellään ja johdetaan

uudelleen käyttöön. Enonkoskella käytössä olevasta tekniikasta ja käyttäjien kokemuksia

järjestelmästä on kerrottu tarkemmin liitteenä olevassa matkakertomuksessa.

Vedenkierrätyksellä saavutettava energiansäästö on laskettu olettamuksella, että

viljelyveden lämpeneminen altaissa ja kierrossa on enimmillään 0,5 °C.

Vedenkierrätysasteena laskelmissa on käytetty 80 %. Järjestelmään otetaan uutta tuoretta

vettä 20 % viljelyvesimäärästä. Vedenkierrätyksellä viilennyksen huipputeho laskisi noin

700 kW:iin eli vedenkierrätys pienentäisi tarvittavaa huipputehoa 2050 kW:lla.

Talteenotolla jäähdytyksen jäähdytysenergian tarve olisi noin 310 MWh kesässä.

Laskelmat on tehty käyttäen mitoitustilanteen olosuhteita ja Juutuanjoesta otettavana

vesimääränä 20 % viljelyvesimäärästä. Mikäli järjestelmään otettava tuore viljelyvesi

tulee osittain tai kokonaan muualta kuin Juutuanjoesta ja veden lämpötila poikkeaa

Juutuanveden lämpötiloista, tarvittava huipputeho sekä energiantarve muuttuvat.

Kuvassa 29 on esitetty viljelyveden kierrätyksen periaate ja toiminta mitoitustilanteessa.

Kuva 29. Osittaisen vedenkierrätyksen periaate ja toiminta mitoitustilanteessa.
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8.2.3 Viljelyveden kierrätys viilennysenergian talteenotolla

Viileävesityksen energiantarve voidaan minimoida, kun viljelyveden osittaiseen

kierrätykseen yhdistetään viilennysenergian talteenotto. Vedenkierrätyksellä

minimoidaan joesta tulevan veden määrä. Viilennysenergian talteenotolla vähennetään

viilennystarvetta, kun joesta otettavasta lämpimästä vedestä siirretään lämpöenergiaa

viljelykierrosta poistettavaan veteen.

Vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla saavutettava energiansäästö on

laskettu olettamuksella, että viljelyveden lämpeneminen altaissa ja kierrossa on

enimmillään 0,5 °C. Vedenkierrätysasteena laskelmissa on käytetty 80 %.

Lämmönsiirrinten hyötysuhteena laskelmissa on käytetty 0,75. Vedenkierrätyksellä

viilennyksen huipputeho laskisi noin 280 kW:iin, eli vedenkierrätys ja viilennysenergian

talteenotto yhdessä pienentäisivät tarvittavaa huipputehoa melkein 2500 kW:lla.

Talteenotolla jäähdytyksen jäähdytysenergian tarve olisi noin 150 MWh kesässä.

Laskelmat on tehty käyttäen Juutuanjoesta otettavana vesimääränä 20 %

viljelyvesimäärästä ja vedenlämpötiloina mitoitustilanteen lämpötiloja. Mikäli

järjestelmään otettava tuore viljelyvesi tulee osittain tai kokonaan muualta kuin

Juutuanjoesta ja veden lämpötila poikkeaa Juutuanveden lämpötiloista, tarvittava

huipputeho ja viilennyksen energiantarve muuttuvat. Kuvassa 30 on esitetty järjestelmän

periaate ja toiminta mitoitustilanteessa.

Kuva 30. Osittaisen vedenkierrätyksen ja viilennysenergian talteenoton periaate sekä

toiminta mitoitustilanteessa.
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9 VIILEÄVESITYSVAIHTOEHTOJEN TUTKIMUKSET JA
TUTKIMUKSIEN TULOKSET

9.1 Inarijärven alusvesi

Viileävesitysvaihtoehtojen selvittämiseksi käynnistettiin syksyllä 2018 selvitys

viilennykseen sopivista Inarijärven syvänteistä. Selvitys käynnistettiin aineistoksi tälle

työlle. Selvityksen teki Maveplan Oy. Lähimpänä kalanviljelylaitosta ovat Juutuanjoen

jokisuiston läheisyydessä Juutuanvuonossa sijaitsevat Pahtaniemen edustan syvänteet.

Nämä syvänteet sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä kalanviljelylaitokselta.

Pahtaniemen edustalla on kaksi syvännettä ja näistä pienemmästä on saatavissa

vedenlaatutietoja ympäristöhallinon VESLA-tietojärjestelmästä (havaintopaikka: ID

39173 Inarijärvi Juutuanvuon 3). Syvänteen suurin syvyys on 23 m ja sen pinta-ala on

noin 3 ha. Syvänteet sijaitsevat niin lähekkäin ja samalla linjalla Juutuanjoesta tulevan

veden virtaukseen nähden, että tulosten voidaan katsoa edustavan molempia syvänteitä.

Vedenlaatutietojen perusteella Pahtaniemen syvänteen alusveden lämpötilat olivat

selvästi korkeampia kuin oletettiin. Pahtaniemen syvänteen alusveden lämpötilat olivat

elokuussa korkeampia kuin heinäkuussa. Kauempana olevassa Nuoraselän syvänteessä ei

ollut havaittavissa samanlaista ajallista vaihtelua. Pahtaniemen syvänne sijaitsee

Pahtaniemen ja Uruniemen välisessä kapeikossa virtausalueella ja on todennäköistä, että

Juutuanjoesta tuleva virtaama sekoittaa syvänteen lämpötilakerrostuman. (Alatalo &

Keskitalo 2018)

9.1.1 Inarijärven alusvesiselvityksen tulokset

Lähimpänä kalanviljelylaitosta olevan Pahtaniemen syvänteen alusveden lämpötilat ovat

tietojen perusteella liian korkeita eikä se siksi sovellu viileävesitykseen. Seuraava

mahdollisesti viileävesitykseen soveltuva syvänne olisi Siskelivuonon syvänne, jonne

kalanviljelylaitokselta on matkaa Inarijärventietä pitkin noin 9 km. Syvyyskartoituksen

mukaan alueella on 25 m:n syvänne. Siskelivuonon syvänteestä ei ole saatavissa

vedenlaatutietoja. Syvännevesiselvitys keskeytettiin, koska kohtuullisen matkan

etäisyydeltä kalanviljelylaitoksesta ei löytynyt viileävesitykseen soveltuvia syvänteitä.



70

9.2 Pohjavesi

9.2.1 Pohjavesitutkimus

Syksyllä 2018 käynnistettiin pohjavesitutkimus, jonka tarkoituksena oli löytää pohjavettä

kalanviljelyn käyttöön sekä myös Inarin kirkonkylän talousvesitarpeisiin. Tutkimukset

tehtiin Lapin ELY-keskuksen omana työnä Aulis Ruotsalaisen johdolla. Inarin

kirkonkylän nykyinen vedenottamo sijaitsee kylän kaakkoispuolella Nukkumajoen

varrella. Tutkimuksia suoritettiin kylän lounaispuolella Juutuanjoen varrella ja kylän

eteläpuolella Palolammen alueella. Uusilla vedenottamoilla Inarin kirkonkylän

kunnallisen vesijohtoverkoston turvallisuusluokkaa nostettaisiin, sillä uudet

vedenottamot mahdollistaisivat jakeluhäiriön sattuessa veden saannin kahdesta

suunnasta. Pohjavesitutkimukset aloitettiin syksyllä 2018 kevytkairauksilla. Palolammen

alueella kevytkairauksia tehtiin kuudessa pisteessä (PKVL 1…6), syvyydeltään

kairaukset olivat 15 – 24 metrin välillä. Kahdessa parhaassa pisteessä (PKVL 4 ja

PKVL 6) suoritettiin koepumppaukset, joilla selvitettiin pisteiden antoisuus. Niistä

otettiin myös vesinäytteet vedenlaadun selvittämiseksi. Juutuanjoen varrella

kevytkairauksia suoritettiin seitsemässä pisteessä (PKVL 7…13), kairaussyvyydet

vaihtelivat 15 – 21 metrin välillä. Kolmessa parhaassa pisteessä (PKVL 7, PKVL 8 ja

PKVL 11) tehtiin koepumppaukset antoisuuden selvittämiseksi ja otettiin vesinäytteet.

Helmikuussa 2019 Geologian tutkimuskeskus (GTK) suoritti Juutuanjoen

tutkimuslinjalla maatutkauksia, jotka tarkensivat kevytkairauksien tietoja kallioruhjeista

ja vahvistivat aiempia havaintoja. Maatutkauksessa havaittiin lisäksi lupaavaa

kallioruhjetta kahdessa uudessa pisteessä (PKVL 14 ja PKVL 15). Tutkimuksia jatkettiin

raskaskairauksilla pisteissä PKVL 7, PKVL 8, PKVL 14 ja PKVL 15. Pisteessä PKVL

11 kairausta ei vaikeiden maasto-olosuhteiden vuoksi voitu tehdä. Juutuanjoen

tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 31. Kairaukset suoritettiin 21.3.2019–

3.4.2019. Kaikki neljä kairausta osoittautuivat kallioperäisiksi kalliokairauksiksi ja

kairatessa kaikista kaivosta tuli hyvin vettä. Maakerrokset kairattiin ø 225 mm:n

maaputkella ja kallio-osuudet ø 184 mm:n kallioterällä. Kaivoon asennettiin ø 160 mm:n

siiviläputki, jota tukemaan laitettiin ulkovaipaksi 6–12 mm:n sepeli. Rakennetuista

siiviläputkikaivoista tehtiin koepumppaukset. Palolammen alueella siiviläputkikairauksia

ei tehty huonojen kulkuyhteyksien ja liian korkeiden kustannuksien vuoksi. (Ruotsalainen

2019)
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Kuva 31. Juutuanjoen varren pohjavesitutkimuksen pisteiden sijainnit (mukaillen
Maanmittauslaitos 2020).

9.2.2 Pohjavesitutkimuksen tulokset

Parhaiten vedenottoon tutkimuksen mukaan soveltuvat pisteet PKVL 8 ja PKVL 15.

Suoritettujen koepumppauksien perusteella pisteiden antoisuudeksi jatkuvassa käytössä

arvioitiin PKVL 8 n. 300 m3/vrk ja PKVL 15 n. 110 m3/vrk. Pisteistä otettiin

koepumppauksien yhteydessä vesinäytteet, jotka tutkittiin laboratoriossa,

tutkimustulosten mukaan veden laatu oli hyvä. Otettujen vesinäytteiden lämpötilat olivat

+4,4 °C PKVL 8 ja +4,8 °C PKVL 15. (Ruotsalainen 2019)

Uusien vedenottamoiden lisäksi kunnallisesta vesijohtoverkostosta on saatavissa vettä

viljelykäyttöön n. 400 m3/vrk. Kalanviljely käyttöön saatavissa oleva pohjaveden

kokonaismäärä on 800 m3/vrk. Määrä sisältää sekä uusista vedenottamoista että

nykyisestä kunnallisesta vesijohtoverkostosta saatavan veden. (Seppälä 2019a)
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9.2.3 Tulokset viilennys pohjavedellä

Käytettäessä viilennykseen viljelyvedeksi soveltuvaa kylmää pohjavettä viilennystarve

pienenee, koska kylmä pohjavesi korvaa viljelyssä osan lämpimästä Juutuajoen vedestä.

Mikäli läpivirtausperiaatteella toimivan nieriänviljelyn viilennystarve katetaan +5 °C:lla

viljelykäyttöön soveltuvalla pohjavedellä, tarvittava huipputeho on noin 1650 kW.

Lämpimän Juutuanjoen käytön väheneminen siis pienentäisi lämpökuormaa ja

huipputehoa 1100 kW:lla verrattuna tilanteeseen, jossa tulovettä jäähdytetään

lämmönsiirtimen avulla (kuva 27). Viljelyveden viilennykseen tarvittava pohjaveden

virtaama olisi mitoitustilanteessa 0,036 m3/s ja mitoituskesän jäähdytykseen tarvittaisiin

60600 m3 pohjavettä. Läpivirtauslaitoksen jäähdytyksen tarvitsema pohjaveden määrä

ylittää reilusti saatavissa olevan määrän (0,00926 m3/s). Kuvassa 32 on esitetty

läpivirtausperiaatteella toimivan nieriänviljelyn viilennys pohjavedellä

mitoitustilanteessa.

Kuva 32. Läpivirtausperiaatteella toimivan nieriänviljelyn viilennys pohjavedellä

mitoitustilanteessa.

Kohdassa 8.1.1 kuvatulla viilennysenergian talteenotolla varustetussa laitoksessa

viilennykseen tarvittaisiin mitoitustilanteessa +5 -asteista pohjavettä 0,0131 m3/s ja

mitoituskesän jäähdytykseen pohjavettä tarvittaisiin 21650 m3. Järjestelmän pohjaveden

tarve mitoitustilanteessa on suurempi kuin kalanviljelykäyttöön saatavissa oleva määrä

(0,00926 m3/s). Pohjaveden käyttäminen viljelyvetenä vähentää Juutuanjosta otettavaa

vesimäärää ja pienentää tarvittavaa huipputehoa noin 100 kW:lla verrattuna tilanteeseen,
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jossa viilennysenergian talteenotolla varustettua laitoksen tulovettä jäähdytetään

lämmönsiirtimen avulla (kuva 28). Kuvassa 33 on esitetty viilennysenergian talteenotolla

varustetun laitoksen periaate ja toiminta mitoitustilanteessa pohjavettä käytettäessä.

Kuva 33. Viilennysenergian talteenotolla varustetun nieriänviljelyn viilennys

pohjavedellä mitoitustilanteessa.

Käytettäessä kohdassa 8.1.2 kuvattua osittaista vedenkierrätystä viilennykseen tarvittava

pohjaveden virtaama mitoitustilanteessa olisi 0,0092 m3/s ja mitoituskesän jäähdytykseen

tarvittava pohjavesi määrä olisi 17170 m3. Tämä pohjaveden tarve on katettavissa

kalanviljelykäyttöön saatavissa olevalla määrällä (0,00926 m3/s). Viljelykäyttöön

soveltuvan pohjaveden käyttäminen viljelyyn vähentää Juutuanjoesta otettavan lämpimän

veden määrää ja pienentää järjestelmään mitoitustilanteessa tulevaa lämpökuormaa noin

280 kW:lla verrattuna tilanteeseen, jossa vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen

tulovettä jäähdytetään lämmönsiirtimen avulla (kuva 29). Kuvassa 34 on esitetty

osittaisella vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen periaate ja mitoitustilanne pohjavettä

käytettäessä.
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Kuva 34. Osittaisella vedenkierrätyksellä varustetun nieriänviljelyn viilennys

pohjavedellä mitoitustilanteessa.

Varustettaessa viileävesitys sekä osittaisella vedenkierrätyksellä että viilennysenergian

talteenotolla tämän työn kappaleen 8.1.3 mukaisesti viljelyveden viilennykseen

tarvittaisiin mitoitustilanteessa pohjavettä 0,0053 m3/s ja mitoituskesän jäähdytykseen

tarvittaisiin pohjavettä noin 11000 m3. Kuvassa 35 on esitetty järjestelmän periaate ja

toiminta mitoitustilanteessa pohjavettä käytettäessä. Kalanviljelykäyttöön saatavissa

oleva vesimäärä (0,00926 m3/s) riittää reilusti kattamaan tämän tarpeen. Pohjaveden

käyttäminen viljelyvetenä pienentää järjestelmään tulevaa lämpökuormaa noin 40 kW:lla

verrattuna tilanteeseen, jossa viilennysenergia siirretään lämmönsiirtimen avulla

tuloveteen (kuva 30).

Kuva 35. Osittaisella vedenkierrätyksellä sekä viilennysenergian talteenotolla varustetun

nieriänviljelyn viilennys pohjavedellä mitoitustilanteessa.
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9.3 Geoterminen energia

9.3.1 Lämpötila- ja lämpövastemittaukset

Inarin kalanviljelylaitokselle on vuonna 2016 porattu 300 m syvä koekaivo, jonka

halkaisija on 137 mm. Kaivoon oli asennettu 50 mm lämmönkeräysputkisto, jonka putket

oli erotettu toisistaan putkenerottimilla ja putkisto oli täytetty Altian Naturet

maalämpönesteellä. Koekaivo on tehty lämpövastemittausta (TRT, eng. Thermal

Response Test) varten.

Lämpövastemittauksen tarkoituksena on selvittää kallioperän tehollinen

lämmönjohtavuus, kaivon lämmönvastus sekä kallion häiriintymätön alkulämpötila, jotka

kaikki vaikuttavat energiakaivojärjestelmän toimintaan. Paikallisen kallioperän

ominaisuuksien tunteminen on erityisen tärkeää, kun suunnitellaan suurta, kymmeniä

energiakaivoja sisältävää kenttää, joissa pienillä parametrimuutoksilla voi olla merkittävä

vaikutus kentän lopulliseen toimintaan. TRT-mittauksen mittaustuloksien ja

käyttökohteen energiantarpeen perusteella mitoitetaan tarvittava energiakenttä. (Hakala

2016; Juvonen & Lapinlampi 2013) Koekaivo ja lämpövastemittaus on tehty aiemman

viileävesitys selvityksen yhteydessä, niiden tuloksia hyödynnettiin tässä työssä, niitä ei

ollut tarpeellista uusia.

9.3.2 TRT-mittauksen tulokset

Mittausten perusteella Inarin kalanviljelylaitoksen kallioperä soveltuu hyvin viljelyveden

viilennykseen. Lämpöenergiaa voidaan ladata kallioon sitä enemmän mitä kylmempi se

on. Viilennys toimii pohjoisessa paremmin kuin etelässä. Mitattu kallioperän

keskimääräinen lämpötila on 3,82 °C ja lämpötila energiakaivon pohjalla 300 m

syvyydessä on 4,8 °C. Kallion tehollinen lämmönjohtavuus on erinomainen,

4,23 W/(m∙K), mikä mahdollistaa kallion lämpötilan hyvän palautumisen kesän

lämpölatauksen jälkeen (Hakala 2016).

9.3.3 Energiakentän mallinnus

Energiakentän toimintaa mallinnettiin työssä energiakentän mitoitukseen ja simulointiin

tarkoitetulla GLHEPro-ohjelmalla. Energiakentän mallinnuksella kaivojen lukumäärä,

aktiivisyvyys ja kaivojen välinen etäisyys optimoidaan energiakenttään käytettävissä

olevan tilan, maankamaran ominaisuuksien ja kohteen energiantarpeen mukaan (Juvonen
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& Lapinlampi 2013).  Inarin kalanviljelylaitosalueella tilaa energiakentälle on rajallisesti.

Alueelle olisi mahdollista sijoittaa 24 kappaletta energiakaivoja siten, että kaivojen

väliseksi etäisyydeksi tulee 10 metriä. Jäähdytyksen tehon ja energiantarve on sen verran

suuri, että mallinnuksessa kaivojen määräksi otettiin laitosalueelle sopivat 24 kappaletta,

kaivot järjestettiin 4 x 6 kaivon suorakaidekentän muotoon. Kaivojen aktiivisyvyytenä

mallinnuksessa käytettiin 300 metriä, kaivon halkaisijana 137 millimetriä ja keruuputkien

ulkohalkaisijana 50 millimetriä. Mallinnuksessa käytettiin vuoden 2016 TRT-

mittauksista saatuja tuloksia: kallion tehollinen lämmönjohtavuus 4,23 W/(m∙K),

kallioperän keskimääräinen lämpötila 3,82 °C ja kaivon tehollinen lämmönvastus 0,098

m∙K/W. Inarin energiakenttää suunnitellaan viilennyskäyttöön, kentän toiminnan vuoksi

kenttää on kuitenkin viilennettävä talviaikana. Mallinnusta varten kesäaikaisen

jäähdytyksen sekä talviaikaisen viilennyksen tehot laskettiin ensin tuntitasolla, sitten

energian tarpeet laskettiin kuukausitasolla. Mittausaineistossa jäähdytyskausi alkaa 10.7

ja jatkuu 33,5 vuorokautta. Mallinnuksessa energian lataukset syötetään ohjelmaan

kuukausi tasolla, tämän vuoksi jäähdytyskausi on aloitettu mallinnuksessa heinäkuun

alusta. Energiankentän mallinnus tehtiin vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen

energiantarpeelle sekä hybridilaitokselle, joka oli varustettu sekä vedenkierrätyksellä että

viilennyksentalteenotolla. Läpivirtauslaitoksen tarvitsemaa energiakenttää ei mallinnettu,

koska sen tarvitsema jäähdytysenergian määrä 1100 MWh ja huipputeho 2750 kW ovat

niin suuria, ettei niitä voida saavuttaa laitosalueelle sijoitettavalla energiakaivokentällä.

9.3.4 Energiakaivokentän mallinnus osittaisella vedenkierrätyksellä varustetulle
viileävesitysjärjestelmälle

Jäähdytysenergian tarve ja jäähdytyksen huipputeho laskettiin 80 % vedenkierrätyksellä

varustetulle laitokselle vuoden 2018 lämpötilamittauksien perusteella.

Vedenkierrätysjärjestelmä on kuvattu tämän työn kappaleessa 8.2.2. ja sen periaate on

esitetty kuvassa 29. Jäähdytyksen energiantarve on noin 310 MWh/a ja jäähdytyksen

huipputehontarve on 698 kW. Kuvassa 36 on esitetty mallinuksessa käytetty

jäähdytystehon tarve vuoden aikajaksolla. Laskentatapauksissa 1–4 on kaikissa käytetty

samaa jäähdytysenergian ja jäähdytystehon tarvetta.
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Kuva 36. Mallinnuksessa käytetty jäähdytystehontarve vuoden aikajanalla.

Talviaikana energiakaivokenttää viilennettiin mallinnuksessa lokakuun alusta

maaliskuun loppuun ottamalla sieltä lämmitysenergiaa. Mallinnus tehtiin neljällä

erilaisella talviaikaisella lämmitysenergian käytöllä, jotka olivat seuraavat:

laskentatapaus 1. huipputeho 28 kW ja energia 84 MWh/a, laskentatapaus 2. huipputeho

70 kW ja energia 211 MWh/a, laskentatapaus 3. huipputeho 98 kW ja energia 295

MWh/a, sekä laskentatapaus 4. huipputeho 140 kW ja energia 422 MWh/a. Kuvassa 37

on esitetty mallinnuksessa laskentatapauksessa 4 käytetyt kuukausitasoiset lämmitys- ja

jäähdytysenergian lataukset energiakentästä.

Kuva 37. Mallinnuksen laskentatapauksessa 4 käytetyt lämmitys- ja jäähdytysenergian
lataukset energiakentästä vuoden aikajanalla.
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9.3.5 Energiakentän laskentatapaus 1 vedenkierrätyksellä varustettu laitos

Jäähdytysenergian tarpeen täyttäminen laskentatapauksessa 1, kun energiakentän

kokonaisvirtaama on 12 dm3/s vaatii ensimmäisenä käyttövuotena sitä, että

energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila jäähdytyskaudella on keskimäärin

+21,7 °C ja energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin +13,1 °C.

Energiakentän lämpötila lähtee nousemaan käyttöaikana ja laskenta-ajan lopussa 25

käyttövuotena energiakaivoista palaavan keruunesteen keskimääräinen lämpötila

jäähdytyskaudella on +15,7 °C ja energiakaivoihin menevän keruunesteen

keskimääräinen lämpötila on +24,3 °C. Ensimmäisen jäähdytyskauden jälkeen

talviaikainen lämmitysenergia tarpeen täyttäminen onnistuu, kun energiakaivoihin

menevän keruunesteen lämpötila talvikaudella on alimmillaan keskimäärin +3,0 °C.

Energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin +3,7 °C. Jäähdytyskäyttö

nostaa energiakentän lämpötilaa käyttöaikana siten, että lopussa talviaikainen

lämmitysenergia tarpeen täyttäminen onnistuu, kun energiakaivoihin menevän

keruunesteen lämpötila talvikaudella on alimmillaan keskimäärin +5,2 °C.

Energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin +5,8 °C. Jäähdytyksen

huipputehoa energiakentällä ei voida täyttää.  Kuvassa 38 on esitetty kaivoihin menevän

ja kaivoista palaavan lämmönkeruunesteen keskimääräiset lämpötilat laskenta-ajalta.

Kuva 38. Lämmönkeruunesteen lämpötilakuvaajat laskentatapaus 1 energiakentän
kokonaisvirtauksella 12 dm3/s.
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9.3.6 Energiakentän laskentatapaus 2 vedenkierrätyksellä varustettu laitos

Laskentatapauksessa 2 jäähdytysenergian tarve säilyy ennallaan, mutta lämmitysenergian

lataus energiakentästä kasvaa. Ensimmäisenä käyttövuotena energiakaivoihin menevän

keruunesteen lämpötila jäähdytyskaudella on keskimäärin +21,5 °C ja energiakentältä

palaava keruuneste on silloin keskimäärin +12,9 °C, kun energiakentän

kokonaisvirtaaman on 12 dm3/s. Suurempi lämmitysenergian otto laskee hiukan

energiakentän lämpötilaa ja energiakentän lämpötilan nouseminen hidastuu. Laskenta-

ajan lopussa 25 käyttövuotena energiakaivoista palaavan keruunesteen keskimääräinen

lämpötila jäähdytyskaudella on +14,1 °C ja energiakaivoihin menevän keruunesteen

keskimääräinen lämpötila on +22,7 °C. Suuremman lämmitysenergian käytön vuoksi

kaivoihin palaavan keräysnesteen lämpötilan on oltava talvella matalampi. Ensimmäisen

jäähdytyskauden jälkeen energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila talvikaudella

on alimmillaan keskimäärin +0,9 °C. Energiakentältä palaava keruuneste on silloin

keskimäärin +2,4 °C. Lopussa energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila on

alimmillaan keskimäärin +1,7 °C. Energiakentältä palaava keruuneste on silloin

keskimäärin +3,2 °C. Jäähdytyksen huipputehoa energiakentällä ei voida täyttää. Kuvassa

39 on esitetty kaivoihin menevän ja kaivoista palaavan lämmönkeruunesteen

keskimääräiset lämpötilat laskenta-ajalta.

Kuva 39. Lämmönkeruunesteen lämpötilakuvaajat laskentatapaus 2 energiakentän
kokonaisvirtauksella 12 dm3/s.
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9.3.7 Energiakentän laskentatapaus 3 vedenkierrätyksellä varustettu laitos

Laskentatapauksessa 3 talviaikainen lämmitysenergian lataus energiakentästä nousee

edellistä suuremmaksi, jäähdytysenergian tarve säilyy ennallaan. Nyt energiakentän

lämmitysenergian käyttömäärä on sellainen, että energiakentän lämpötila asettuu

ensimmäisen täyden käyttövuoden jälkeen lähelle tasapaino tilaa, lämpeneminen on

hyvin pientä. Jäähdytyskaudella energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila

jäähdytyskaudella on keskimäärin +21,5 °C ja energiakentältä palaava keruuneste on

silloin keskimäärin +13,0 °C, kun energiakentän kokonaisvirtaama on 12 dm3/s.

Lämpötila on sama käyttöajan lopussa. Talviaikainen suurempi lämmitysenergian tarve

vaatii kaivoihin palaavan keräysnesteen lämpötilan laskemista alle nollan.

Energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila talvikaudella on alimmillaan

keskimäärin -0,6 °C. Energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin +1,5 °C.

Jäähdytyksen huipputehoa energiakentällä ei voida tässäkään tapauksessa täyttää.

Kuvassa 40 on esitetty kaivoihin menevän ja kaivoista palaavan lämmönkeruunesteen

keskimääräiset lämpötilat laskenta-ajalta.

Kuva 40. Lämmönkeruunesteen lämpötilakuvaajat laskentatapaus 3 energiakentän
kokonaisvirtauksella 12 dm3/s.
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9.3.8 Energiakentän laskentatapaus 4 vedenkierrätyksellä varustettu laitos

Laskentatapauksessa 4 jäähdytysenergian tarve on ennallaan, mutta talviaikainen

lämmitysenergian lataus ylittää jäähdytysenergian tarpeen ja energiakentän lämpötila

lähtee laskuun. Ensimmäisenä käyttövuotena energiakaivoihin menevän keruunesteen

lämpötila jäähdytyskaudella on keskimäärin +21,2 °C ja energiakentältä palaava

keruuneste on silloin keskimäärin +12,7 °C, kun energiakentän kokonaisvirtaama on

12 dm3/s. Laskenta-ajan lopussa 25 käyttövuotena energiakaivoista palaavan

keruunesteen keskimääräinen lämpötila jäähdytyskaudella on +11,5 °C ja

energiakaivoihin menevän keruunesteen keskimääräinen lämpötila on +20,0 °C. Talvella

keräysnesteen lämpötilan on laskettava selvästi alle nollan, jotta vaadittu lämmitystarve

voitaisiin täyttää. Ensimmäisen jäähdytyskauden jälkeen energiakaivoihin menevän

keruunesteen keskimääräinen lämpötila talvikaudella on oltava alimmillaan -2,6 °C.

Energiakentältä palaava keruunesteen lämpötila on silloin keskimäärin +0,3 °C. Lopussa

energiakentän lämpötila on laskenut siten, että energiakaivoihin menevän keruunesteen

lämpötila talvikaudella on oltava alimmillaan keskimäärin -2,9 °C ja energiakentältä

palaava keruuneste on silloin keskimäärin -0,4 °C. Jäähdytyksen huipputehoa

energiakentällä ei voida täyttää.  Kuvassa 41 on esitetty kaivoihin menevän ja kaivoista

palaavan lämmönkeruunesteen keskimääräiset lämpötilat laskenta-ajalta.

Kuva 41. Lämmönkeruunesteen lämpötilakuvaajat laskentatapaus 4 energiakentän
kokonaisvirtauksella 12 dm3/s.
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Energiakentän kokonaisvirtaama nostettiin 24 dm3/s. Jäähdytys- ja lämmitysenergian

lataukset energiakentästä pidettiin ennallaan. Suurempi virtaama laskee kaivoihin

menevän ja kaivoista palaavan keruunesteen lämpötilaeroa. Kaivoista palaava lämpötila

nousee ja kaivoihin menevä lämpötila laskee. Ensimmäisenä käyttövuotena

energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila jäähdytyskaudella on keskimäärin

+19,1 °C ja energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin +14,8 °C.

Laskenta-ajan lopussa 25 käyttövuotena energiakaivoista palaavan keruunesteen

keskimääräinen lämpötila jäähdytyskaudella on +13,6 °C ja energiakaivoihin menevän

keruunesteen keskimääräinen lämpötila on +17,9 °C. Ensimmäisen jäähdytyskauden

jälkeen energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila talvikaudella on oltava

alimmillaan keskimäärin -1,9 °C. Energiakentältä palaava keruunesteen lämpötila on

silloin keskimäärin -0,4 °C. Lopussa energiakentän lämpötila on laskenut siten, että

energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila talvikaudella on oltava alimmillaan

keskimäärin -3,3 °C ja energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin -1,9 °C.

Jäähdytyksen huipputehoon virtaaman suurentaminen ei juurikaan vaikuta, koska

lämpötilaero pienenee. Jäähdytyksen huipputehon tarvetta ei voida tällä energiakentällä

täyttää.  Kuvassa 42 on esitetty kaivoihin menevän ja kaivoista palaavan

lämmönkeruunesteen keskimääräiset lämpötilat laskenta-ajalta.

Kuva 42. Lämmönkeruunesteen lämpötilakuvaajat laskentatapaus 4 energiakentän
kokonaisvirtauksella 24 dm3/s.
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9.3.9 Tulokset osittaisella vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen viilennys
geotermisellä energialla

Kaikissa mallinnustapauksissa vaaditun energiamäärän lataaminen energiakenttään

onnistui, mutta useissa tapauksissa keruunesteen lämpötila nousi kalanviljelyksen

kannalta liian korkeaksi. Mallinnuksen perusteella suunnitellulla jäähdytyskäytöllä

energiakentästä on otettava lämpöä 300 MWh vuodessa, jottei energiakentän lämpötila

lähde kohoamaan viilennyskäytössä. Tämän energiamäärän lataaminen vaatii, että

kaivoihin menevän keruunesteen lämpötilan on laskettava alle nollan asteen, kun

keruunesteen virtaus on 12 dm3/s.  Jokivedellä tarvittavan energiamäärän lataaminen ei

onnistu. Jäähdytyksen energiamäärän ohella jäähdytyksen huipputeho on tärkeä tekijä

viilennyksen mitoituksessa. Mallinnus tehtiin kuukausitasolla eikä siitä siten saatu

tarkkaa huipputehoa ulos. Vedenkierrätyksellä varustettuna laitoksen jäähdytyksen

huipputeho on 698 kW. Keruunesteen lämpötiloista laskettu energiakentän jäähdytysteho

on noin 400 kW. Tämän perusteella voidaan arvioida, ettei 24 kaivon energiakentällä

voida kattaa vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen jäähdytyksen huipputehon tarvetta.

Viljelyveden lämpötila nousisi mitoitustilanteessa pahimmillaan lähelle +20 °C. Kuvassa

43 on esitetty vedenkierrätyksellä varustetun nieriänviljelyn jäähdytyksen

huippuvuorokauden jäähdytystehon tarve.

Kuva 43. Osittaisella vedenkierrätyksellä varustetun nieriänviljelyn viilennyksen
huippuvuorokauden jäähdytystehontarve.
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Parhaiten Inarin kalanviljelylaitoksen jäähdytykseen soveltuisi laskentatapauksen 4

energiakenttä virtauksella 12 dm3/s, mutta huipputehon tarvetta sillä ei voida kattaa.

Huipputehontarpeen aikana tarvittaisiin lisäjäähdytystä tai viljelyveden lämpötila nousisi

tavoitelämpötilaa korkeammaksi. Mallinnuksen perusteella energiakenttä toimi

jäähdytyskäytössä paremmin virtauksella 12 dm3/s, virtauksen nostaminen 24 dm3/s

pienensi keruunesteen lämpötilaeroa ja kaivoista tulevan keruunesteen lämpötila nousi

liian korkeaksi kalanviljelylaitoksen viilennyskäytön kannalta.

9.3.10 Energiakaivokentän mallinnus osittaisella vedenkierrätyksellä ja
viilennysenergian talteenotolla varustetulle viileävesitysjärjestelmälle

Nieriänviljelyn jäähdytystehontarvetta ja huipputehoa pienennettiin viilennysenergian

talteenotolla ja kaivokenttä mallinnettiin uudelleen. Mallinnusta varten

jäähdytysenergian tarve ja jäähdytyksen huipputeho laskettiin 80 %:n vedenkierrätyksellä

ja viilennyksen talteenotolla varustetulle laitokselle vuoden 2018 lämpötilamittauksien

perusteella. Järjestelmä on kuvattu kappaleessa 8.2.3. ja sen periaate on esitetty kuvassa

30. Jäähdytyksen energiantarve on noin 150 MWh/a ja jäähdytyksen huipputehon tarve

on 280 kW. Talviaikaisen lämmitysenergian käyttö mallinnuksessa oli seuraava:

lämmityksen huipputeho 49 kW ja lämmitysenergiantarve 150 MWh/a. Kuvassa 44 on

esitetty mallinnuksessa käytetyt kuukausitasoiset lämmitys- ja jäähdytysenergian

lataukset energiakentästä.

Kuva 44. Mallinnuksen käytetyt lämmitys- ja jäähdytysenergian lataukset
energiakentästä vuoden aikajanalla.
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Energiakaivoihin menevän keruunesteen lämpötila jäähdytyskaudella on keskimäärin

+12,1 °C ja energiakentältä palaava keruuneste on silloin keskimäärin +8,1 °C, kun

energiakentän kokonaisvirtaama on 12 dm3/s. Talviaikana energiakaivoihin menevän

keruunesteen lämpötila on keskimäärin +1,6 °C. Energiakentältä palaava keruunesteen

lämpötila on silloin keskimäärin +2,6 °C. Energiakentän lämpötila pysyy tällä viilennys-

ja lämmitysenergian käytöllä hyvin tasapainossa ja laskenta-ajan lopussa energiankentän

lämpötilat sekä jäähdytys- ja lämmitysteho ovat ennallaan.  Kuvassa 45 on esitetty

kaivoihin menevän ja kaivoista palaavan lämmönkeruunesteen keskimääräiset lämpötilat

laskenta-ajalta.

Kuva 45. Lämmönkeruunesteen lämpötilakuvaajat energiakentän kokonaisvirtauksella
12 dm3/s.

9.3.11 Tulokset osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennyksentalteenotolla
varustetun laitoksen viilennys geotermisellä energialla

Viilennyksentalteenoton lisääminen osittaisen vedenkierrätyksen rinnalle pienentää

huomattavasti laitoksen jäähdytysenergian- ja jäähdytystehontarvetta. Viilennyksestä

tulevan lämpöenergian lataaminen energiakenttään onnistuu hyvin. Viilennystarpeen

väheneminen laskee keruunesteen kesäaikaista lämpötilatasoa, mikä parantaa

soveltuvuutta viilennyskäyttöön. Mallinnuksen perusteella suunnitellulla

jäähdytyskäytöllä energiakentästä on otettava lämpöenergiaa 150 MWh vuodessa, jottei

energiakentän lämpötila lähde kohoamaan viilennyskäytössä. Tarvittava
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viilennysenergiamäärä voidaan ladata talviaikana energiakenttään +1,6 °C:n

keruunesteellä, jolloin tarvittava talviaikainen viilennys on mahdollista järjestää myös

jokivedellä. Mallinnuksen perusteella 24 kaivon energiakentällä voidaan järjestää

nieriänviljelyn veden viilennys, kun laitoksessa käytetään sekä vedenkierrätystä että

viilennyksentalteenottoa.
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10 VIILEÄVESITYSVAIHTOEHTOJEN
TEKNISTALOUDELLINEN ARVIONTI

10.1 Vedenkierron vaihtoehdot viileävesitetyssä kalanviljelylaitoksessa

Valtion kalanviljelylaitokset on perinteisesti rakennettu läpivirtauslaitoksiksi, joissa

veden virtaus toimii painovoimaisesti ilman pumppausta eikä altaiden läpi virrannutta

vettä palauteta uudelleen käyttöön. Yleensä ainoastaan poistovesien käsittelyssä on

käytetty tekniikkaa ja niissäkin veden häiriötön virtaus on varmistettu vikatilanteissa

ohitusrakentein. Näillä periaatteilla on pyritty varmistamaan kalojen elinolosuhteet

kaikissa tilanteissa. Kalanviljelylaitoksessa käytettävän tekniikan tulisi olla niin

luotettavaa ja toiminnoiltaan selkeää, ettei laitoksen toiminta ole riippuvaista

ulkopuolisesta huolto-organisaatiosta, vaan toiminta voidaan turvata oman

henkilökunnan voimin.  (Aarnipuro 2019) Inarin kalanviljelylaitoksen viileävesitystä

suunniteltaessa tuli ensimmäiseksi ratkaista, millä periaatteella laitos voi toimia

viileävesitystä tarvittaessa. Perustuuko laitoksen toiminta painovoimaiseen

läpivirtaukseen laitoksen läpi vai joudutaanko viilennysenergian tarvetta pienentämään

viilennysenergian talteenottotekniikalla tai kierrätyksellä? Ratkaisumallilla on keskeinen

vaikutus tarvittavaan jäähdytysenergiamäärään ja -tehoon. Vaihtoehtojen vertailemiseksi

taulukoitiin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit.

10.1.1 Läpivirtausperiaatteella toimiva kalanviljelylaitos

Läpivirtauslaitoksen vahvuus on, että viileävesitettyjen altaiden poistovesiä ei tarvitse

erottaa muiden altaiden poistovesistä eikä sitä varten tarvitse rakentaa erillistä

poistoveden puhdistamoa, vaan ne voidaan käsitellä nykyisessä puhdistamossa.

Läpivirtauslaitoksen vahvuuksia on, että käyttö olisi helppoa, mikäli viilennystarve

voitaisiin järjestää jokiveden viljelyssä korvaavalla viileällä alusvedellä tai pohjavedellä.

Läpivirtauslaitoksen heikkouksia on, että sen jäähdytysenergian ja jäähdytystehon tarve

on hyvin suuri. Lisäksi voidaan tarvita tuloveden ilmastusta. Tarve riippuu käytettävän

vesilähteen happitasosta. Mikäli käytettävä vesi on vähähappista, silloin tarvitaan myös

tuloveden ilmastusta. Riskinä läpivirtauslaitoksessa on, että viileävesityksen vioittuessa

viljelyveden lämpötilataso nousee hyvin nopeasti, mikäli viljelyvedeksi joudutaan

ottamaan lämmintä jokivettä. Taulukossa 1 on esitetty läpivirtauslaitoksen vahvuudet,

heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit.
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Taulukko 1. Läpivirtauslaitoksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit.

Läpivirtauslaitos

Vahvuudet Heikkoudet

-Poistovesien puhdistukseen ei tarvitse
rakentaa uutta puhdistamoa
-Käytön helppous, mikäli viileävesitys
järjestetään jokiveden viljelyssä
korvaavalla vesilähteellä

-Jäähdytysenergian ja jäähdytystehon
tarve suuri

Mahdollisuudet Riskit

-Viilennyksen vioittuessa viljelyveden
lämpötila nousee nopeasti

10.1.2 Viilennysenergian talteenotolla varustettu laitos

Viilennysenergian talteenotolla varustetun laitoksen vahvuuksia on, että siinä viljelyyn

menevä ja viljelystä poistettava vesi eivät sekoitu keskenään. Talteenotto pienentää

viilennykseen tarvittavaa energiamäärää ja jäähdytystehoa sekä hidastaa altaiden

lämpötilan nousua jokiveden lämpötilan kohotessa. Heikkouksia puolestaan ovat:

lämmönsiirtimille menevä jokivesi vaatii puhdistusta ennen siirtimille johtamista,

viilennettyjen altaiden poistovesi on erotettava muiden altaiden poistovesistä ja

viilennettyjen altaiden poistovesille on rakennettava oma puhdistamo, lämmönvaihtimet

vaativat huoltoa ja puhdistamista, siirtimien läpi menevät vedet vaativat pumppaamista

sekä meno- että poistopuolella, sekä vähähappinen jokivesi vaatii ilmastamista ennen

viljelyyn johtamista. Riskejä ovat: siirtimien tukkeutumisesta johtuva veden virtauksen

lakkaaminen, viljelyveden lämpötilatason nouseminen, mikäli viilennettyjen altaiden

poistovesi pääsee sekoittumaan muiden altaiden poistoveden kanssa sekä viljelyveden

saastumisriski siirtimien puhdistamisen yhteydessä. Taulukossa 2 on esitetty

viileäenergian talteenotolla varustetun laitoksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet

ja riskit.
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Taulukko 2. Viileäenergian talteenotolla varustetun laitoksen vahvuudet, heikkoudet,
mahdollisuudet ja riskit.

Viilennysenergian talteenotolla varustettu laitos

Vahvuudet Heikkoudet

-Viljelyyn menevä ja viljelystä
poistettava vesi eivät sekoitu
-Pienentää viilennystehoa ja
viilennykseen tarvittavaa energiamäärää
-Hidastaa altaiden lämpötilatason nousua
jokiveden lämpötilan kohotessa

-Vaatii siirtimille menevän jokiveden
puhdistamista
-Vaatii oman puhdistamon rakentamista
viilennettyjen altaiden poistovesille
-Lämmönvaihtimien likaantuminen ja
siitä aiheutuva tehon laskeminen sekä
huoltotarve
-Viljelyyn menevän ja viljelystä
poistettavan veden pumppaus tarve
-Lämpimän jokiveden vähäisestä
happimäärästä johtuva ilmastustarve

Mahdollisuudet Riskit

-Lämmönvaihtimien tukkeutuminen
-Lämpötilatason nouseminen, jos
lämpimien altaiden poistovesi pääsee
sekoittumaan viilennettyjen altaiden
poistoveden kanssa
-Viljelyveden saastuminen
lämmönsiirrinten puhdistamisen
yhteydessä.

10.1.3 Osittaisella vedenkierrätyksellä varustettu laitos

Vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen vahvuuksia ovat: se pienentää viilennykseen

tarvittavaa energiamäärää ja jäähdytystehoa sekä hidastaa altaiden lämpötilan nousua

jokiveden lämpötilan kohotessa, veden kierrätysastetta voidaan säätää helposti jokiveden

lämpötilan ja jäähdytystarpeen mukaan. Vedenkierrätyksen mahdollisuus ovat jokivettä

viljelyvetenä korvaavat viileät vesilähteet, ne pienentävät järjestelmään tulevaa

lämpökuormaa ja parantavat asemaa viilennyksen talteenottoon verrattuna. Heikkouksia

puolestaan ovat: että viilennettyjen altaiden poistovesi on erotettava muiden altaiden

poistovesistä ja viilennyttyjen altaiden poistovesille on rakennettava oma puhdistamo,

kierrätettävälle vedelle on rakennettava ilmastimet ja kierrätettävä vesi on pumpattava

ilmastimille.  Riskejä ovat: vesien sekoittumisesta aiheutuva kalatautien leviämisvaara

sekä viljelyveden lämpötilatason nouseminen, mikäli viilennettyjen altaiden poistovesi

pääsee sekoittumaan muiden altaiden poistoveden kanssa. Taulukossa 3 on esitetty
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viljelyveden kierrätyksellä varustetun laitoksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet

ja riskit.

Taulukko 3. Viljelyveden kierrätyksellä varustetun laitoksen vahvuudet, heikkoudet,
mahdollisuudet ja riskit.

Viljelyveden kierrätyksellä varustettu laitos

Vahvuudet Heikkoudet

-Pienentää viilennykseen tarvittavaa
tehoa ja energiamäärää
-Hidastaa altaiden lämpötilatason nousua
jokiveden lämpötilan kohotessa
- Kierrätysastetta on helppo säätää
jokiveden lämpötilan mukaan

-Vaatii oman puhdistamon rakentamista
viilennettyjen altaiden poistovesille
-Vaatii kierrätettävän veden
pumppaamista
-Vaatii ilmastimien rakentamista
kierrätettäville vesille

Mahdollisuudet Riskit

-Järjestelmään tuleva lämpökuorma
pienenee voimakkaasti, mikäli
viilennykseen käytetään jokivettä
viljelyvetenä korvaavaa viileää
vesilähdettä

-Kalatautien leviämisen vaara
-Lämpötilatason nouseminen, jos
lämpimien altaiden poistovesi pääsee
sekoittumaan viilennettyjen altaiden
poistoveden kanssa

10.1.4 Osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennyksen talteenotolla varustettu laitos

Vedenkierrätyksellä sekä viilennyksen talteenotolla varustetun laitoksen vahvuuksia

ovat: viilennykseen tarvittava energiamäärä ja jäähdytysteho pienentyvät merkittävästi ja

altaiden lämpötilan nousu hidastuu jokiveden lämpötilan kohotessa. Heikkouksia

puolestaan ovat: viilennettyjen altaiden poistovesi on erotettava muiden altaiden

poistovesistä ja viilennyttyjen altaiden poistovesille on rakennettava oma puhdistamo,

kierrätettävälle vedelle on rakennettava ilmastimet ja kierrätettävä vesi on pumpattava

ilmastimille, lämmönsiirtimille menevä jokivesi vaatii puhdistusta ennen siirtimille

johtamista, lämmönvaihtimet vaativat huoltoa ja puhdistamista, siirtimien läpi menevät

vedet vaativat pumppaamista sekä meno- että poistopuolella, sekä vähähappinen jokivesi

vaatii ilmastamista ennen viljelyyn johtamista.  Riskejä ovat: vesien sekoittumisesta

aiheutuva kalatautien leviämisvaara sekä viljelyveden lämpötilatason nouseminen, mikäli

viilennettyjen altaiden poistovesi pääsee sekoittumaan muiden altaiden poistoveden

kanssa, siirtimien tukkeutumisesta johtuva tuoreen veden virtauksen lakkaaminen sekä

viljelyveden saastumisriski siirtimien puhdistamisen yhteydessä. Taulukossa 4 on esitetty
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viljelyveden kierrätyksellä varustetun laitoksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet

ja riskit.

Taulukko 4. Viljelyveden kierrätyksellä sekä viilennyksen talteenotolla varustetun
laitoksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit.

Viljelyveden kierrätyksellä sekä viilennyksen talteenotolla varustettu laitos

Vahvuudet Heikkoudet

-Pienentää viilennystehoa ja
viilennykseen tarvittavaa energiamäärää
erittäin merkittävästi
-Hidastaa altaiden lämpötilatason nousua
jokiveden lämpötilan kohotessa

-Vaatii oman puhdistamon rakentamista
viilennettyjen altaiden poistovesille
-Vaatii kierrätettävän veden
pumppaamista
-Vaatii ilmastimien rakentamista
kierrätettäville vesille
-Vaatii siirtimille menevän jokiveden
puhdistamista
-Lämmönvaihtimien likaantuminen ja
siitä aiheutuva tehon laskeminen sekä
huoltotarve
-Viljelyyn menevän jokivesi ja
viljelykierrosta poistettava vesi vaativat
pumppaamista lämmönsiirtimien läpi
-Lämpimän jokiveden vähäisestä
happimäärästä johtuva ilmastustarve

Mahdollisuudet Riskit

-Kalatautien leviämisen vaara
-Lämpötilatason nouseminen, jos
lämpimien altaiden poistovesi pääsee
sekoittumaan viilennettyjen altaiden
poistoveden kanssa
-Lämmönvaihtimien tukkeutuminen
-Viljelyveden saastuminen
lämmönsiirrinten puhdistamisen
yhteydessä.

10.1.5 Viilennyskäytön vedenkiertojärjestelmän valinta

Läpivirtauslaitosta ei ole mahdollista toteuttaa selvitetyillä vaihtoehdoilla. Selvitetyillä

vaihtoehdoilla ei ole myöskään mahdollista toteuttaa viilennyksen talteenottoon

perustuvaa järjestelmää. Pohjaveteen perustuva viileävesitys on mahdollista toteuttaa
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vedenkierrätyksellä tai hybridilaitoksella, joka sisältää sekä vedenkierrätyksen että

viilennyksen talteenoton. Geoterminen energia puolestaan vaatii sekä vedenkierrätyksen

että viilennyksen talteenoton, jotta lämpötilatavoite voidaan säilyttää.

Viileävesityksen valintavaiheen vertailuun vedenkiertojärjestelmistä otettiin mukaan

osittainen vedenkierrätys sekä osittainen vedenkierrätys täydennettynä viilennyksen

talteenotolla.

10.2 Vaihtoehdot viilennysenergian lähteiksi

Viilennysenergia lähteiden soveltuvuutta Inarin kalanviljelylaitoksen nieriäviljelyn

viilennykseen arvioitiin taulukoimalla ratkaisujen vahvuuksia, heikkouksia,

mahdollisuuksia ja riskejä. Vaihtoehdoiksi selvityksen jälkeen jäivät pohjavesi ja

geoterminen energia. Selvityksessä oli aluksi mukana myös Inarijärven alusvesi, mutta

laitoksen läheisyydestä ei löytynyt syvännettä, josta olisi ollut saatavissa

viilennyskäyttöön lämpötilatasoltaan sopivaa alusvettä. Tästä syystä alusvesi ei ole tässä

arvioinnissa mukana.

10.2.1 Pohjavesi

Pohjavesitutkimuksessa löydettiin pohjavedenottoon soveltuvia uusia pisteitä, joista on

saatavissa vettä kalanviljelylaitoksen viilennyskäyttöön. Pohjavesitutkimuksen

vesinäytteiden mukaan pohjaveden happipitoisuus on hyvä. Uusille vedenottamoille on

tarvetta myös Inarin taajaman vesihuollon varmistamisen vuoksi ja vedenottamot

rakennetaan ensisijaisesti ihmisten sekä yhteiskunnan tarpeisiin. Yhteistyö ja yhteiskäyttö

vedenottamoiden rakentamisessa on välttämätöntä, pelkästään nieriänviljelyn

viilennykseen vedenottamoita ei kannata rakentaa. Pohjavesiviilennyksen vahvuuksia

ovat: viljelyvedeksi soveltuvan pohjaveden käyttö viilennykseen pienentää tarvittavan

lämpimän jokiveden määrää ja siten pienentää lämpökuormaa. Suora pohjavesiviilennys

on yksinkertaista, siihen ei tarvita tekniikkaa, pohjavedellä vain korvataan viljelyssä

käytettävää jokivettä. Laitosalueelle ei tarvita säännöllistä huoltoa vaativaa tekniikkaa.

Tarvittava tekniikka on vedenottamoissa ja vesilaitoksen vastuulla. Pohjavettä on

saatavissa kahdesta suunnasta: kunnan nykyisestä verkostosta ja rakennettavilta

vedenottamoilta. Tämä pienentää täydellisen vesikatkoksen todennäköisyyttä ja parantaa

viileävesityksen varmuutta. Pohjavesiviilennyksen heikkouksia ovat: saatavissa oleva

pohjavesimäärä on rajallinen. Pohjaveden käyttöpaine on tarpeettoman suuri
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kalanviljelyskäyttöön, tarvitaan paineen alennusta. Pohjavesiviilennyksen mahdollisuus

on, että se monipuolistaa vedenhankintaa ja pohjavettä voidaan käyttää myös

kalanviljelyn eritystarkoituksiin kuten karanteenin järjestämiseen. Pohjavesiviilennyksen

riskejä ovat mahdolliset ongelmat saatavuudessa ja se, että veden saatavuutta voidaan

rajoittaa yhdyskunnan poikkeustilanteessa. Tällaisia poikkeustilanteita voivat olla

esimerkiksi tulipalon sammutus tai putkirikot. Harvinaisena poikkeustilanteena on riski

vedenottamon tai vesijohtoverkoston saastumisesta. Saastumistilanteessa

jakelukeskeytys voi olla pitkäkestoinen. Taulukossa 4 on esitetty pohjavesiviilennyksen

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä.

Taulukko 4. Pohjavesiviilennyksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit.

Pohjavesiviilennys

Vahvuudet Heikkoudet

-Energiataloudellinen, kalanviljelyyn
soveltuvan pohjaveden käyttö pienentää
viljelyyn otettavan lämpimän jokiveden
määrää
-Tarvittavan tekniikan yksinkertaisuus

-Vähäinen huoltotarve laitosalueella
-Toimintavarmuus, pohjavettä saadaan
useammasta suunnasta, mikä vähentää
täydellisen katkoksen todennäköisyyttä
-Tutkitun pohjavesiesiintymän hyvä
liuenneen hapen pitoisuus

-Pohjaveden saatavuus on rajallinen
-Käyttöpaine vesijohtoverkostossa on
tarpeettoman suuri kalanviljelykäyttöön

Mahdollisuudet Riskit

-Monipuolistaa laitoksen vedenhankintaa -Vesilähteen kapasiteetin ylittäminen
-Veden määrän rajoittaminen
yhdyskunnan poikkeustilanteissa
-Vesilähteen saastuminen, jakelun
keskeyttäminen

10.2.2 Geoterminen energia

Laitosalueelle on mahdollista sijoittaa 24 kaivon energiakenttä. Energiakaivokentän

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä on luetteloitu taulukkoon 5.

Energiakaivokentän vahvuus on, että se on laitosalueella ja sen toiminta on riippumatonta

ulkopuolisista toimijoista. Energiakaivokentän heikkouksia ovat: laitosalueelle mahtuvan

energiakentän matala huipputeho rajaa käytettävissä olevia vedenkiertovaihtoehtoja.
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Energiakentän käyttäminen jäähdytykseen vaatii kentän talviaikaista viilentämistä.

Laitteiston sisältämä tekniikka vaatii huoltoa- ja kunnossapitoa, muuten laitteiden

toimiminen ei ole varmaa jäähdytystarpeen tullessa. Laitosalueelle sijoitettavat

energiakaivot ja putkistot rajoittavat rakentamista laitosalueella, niiden päälle ei voida

rakentaa ja ne rajoittavat myös kaivamista alueella. Energiakaivokentän rakentaminen

vaatii mittavia investointeja. Energiakaivokentän mahdollisuus on lämmöntuottaminen

hyötykäyttöön. Energiakaivokenttää on suunniteltu jäähdytyskäyttöön, talviaikaan sitä on

viilennettävä ja energiatehokkainta kenttää olisi viilentää tuottamalla lämpöä

lämmitystarpeeseen. Lämpöä olisi mahdollisuus käyttää hallien ja rakennuksien

lämmitykseen. Tämä kuitenkin vaatisi investointeja ja muutoksia nykyiseen tekniikkaan.

Laitoksella on nykyisin käytössä kaukolämpö ja laitosalueella aluelämpöverkko.

Aluelämpöverkon ja laitteiden korkea mitoituslämpötila (+80 °C) ei sovellu

lämpöpumppukäyttöön. Inarin kalanviljelylaitos saa toimintamenojensa kattamiseen

energiaa. Vuonna 2019 Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahasto antoi

kalanviljelylaitoksen käyttöön 1300 MWh energiaa (Rauhala & Heinimaa 2020).

Vaihtoehtoisesti lämpöä voitaisiin sopivan kumppanin kanssa yhteistyössä hyödyntää

laitosalueen ulkopuolella. Yhteistyökumppanin löytyminen voisi mahdollistaa myös

suuremman energiakentän rakentamisen laitosalueen ulkopuolelle. Työn aikana tällaista

yhteistyökumppania ei kuitenkaan löydetty. Alueella on olemassa kaukolämpöverkosto.

Inarissa kaukolämpöä tuotetaan uusiutuvalla bioenergialla vuonna 2011 valmistuneessa

lämpökeskuksessa (Inergia 2020). Energiakentän riskinä on, että keruuputkisto rikkoutuu

ja putkistossa käytettävä maalämpöneste pääsee vuotamaan luontoon.

Taulukko 5. Energiakaivokentän vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit.

Energiakaivokenttä

Vahvuudet Heikkoudet

-Riippumattomuus ulkopuolisista
toimijoista

-Huipputeho matala
-Vaatii talviaikaista viilentämistä

-Laitteiston huolto- ja kunnossapitotarve
-Energiakenttä ja putkistot rajoittavat
rakentamista laitosalueella
-Korkeat investointikustannukset

Mahdollisuudet Riskit

-Lämmön tuottaminen hyötykäyttöön -Maalämpönesteen vuotaminen
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Energiakaivokentän talviaikainen viilennys

Erilaisten viilennysvaihtoehtojen soveltuvuutta Inarin kalanviljelylaitoksen

energiakentän viilennykseen arvioitiin taulukoimalla niiden vahvuuksia, heikkouksia,

mahdollisuuksia ja riskejä.

Energiakaivokentän jokivesiviilennys

Energiakaivokentän jokivesiviilennyksen vahvuuksia ovat: viilennykseen voidaan

hyödyntää viljelyveden jäähdytykseen rakennettavaa tekniikkaa. Jokivesiviilennyksessä

energiakaivokentän energia saadaan hyödynnettyä nieriöiden viljelyveteen, viljelyveden

talviaikainen lämpeneminen parantaisi kasvuolosuhteita. Lämpeneminen

jokivesiviilennyksessä on tosin vähäistä, nykyisin emokalojen viljelyvettä ei lämmitetä

ollenkaan. Jokivesiviilennyksen heikkouksia ovat: siirtimille menevää jokivettä on

puhdistettava. Jokivesi on viilennyksessä pumpattava lämmönvaihtimien läpi.

Lämmönvaihtimet likaantuvat ja vaativat puhdistamista, tämä lisää työmäärää.

Jokivesiviilennyksellä energiakenttään menevän keruunesteen lämpötilaa ei saada

laskettua kovin matalaksi, koska jokiveden lämpötila pysyy nollan yläpuolella, tämä

rajoittaa energiakenttään ladattavaa kylmäenergiamäärää. Jokivesiviilennyksen riskinä

on energiakaivokentän lämpötilan nouseminen. Taulukossa 6 on esitetty

energiakaivokentän jokivesiviilennyksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja

riskejä.

Taulukko 6. Energiakaivokentän jokivesiviilennyksen vahvuudet, heikkoudet,

mahdollisuudet ja riskit.

Energiakentän jokivesiviilennys

Vahvuudet Heikkoudet

-Voidaan hyödyntää jäähdytystä varten
rakennettavaa tekniikkaa
-Energian hyödyntäminen viljelyveden
lämmittämiseen

-Vaatii siirtimille menevän jokiveden
puhdistamista ja pumppaamista
-Lämmönvaihtimien likaantuminen ja
siitä aiheutuva huoltotarve

-Keruunesteen korkea lämpötilataso

Mahdollisuudet Riskit

-Energiakentän lämpötilan nouseminen
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Energiakentän lämpöpumppuviilennys

Energiakaivokentän lämpöpumppuviilennyksen vahvuuksia ovat: se mahdollistaa

keruunesteen lämpötilan laskemisen alle nollan asteen, jolloin energiakenttää voidaan

viilentää jokivesiviilennystä tehokkaammin. Lämpöpumpulla voidaan tuottaa lämpöä

hyvällä hyötysuhteella. Lämpöpumppuviilennyksen heikkouksia ovat: viilennystä varten

tarvitaan huoltoa ja ylläpitoa vaativaa tekniikkaa. Lämpöpumppuviilennyksen

mahdollisuuksia ovat: lämpöpumpulla voitaisiin talviaikana lämmittää viljelyvettä ja

parantaa talviaikaisia viljelyolosuhteita. Tämä kuitenkin lisäisi laitoksen

energiankulutusta ja lisäisi investointikuluja. Nykyisin ainoastaan poikastuotannon

alkustartissa on käytössä lämmitys, jota käytetään joitakin kuukausia kevättalvella.

Alkustartin lämmityksessä on käytössä lämpöpumppu, joka käyttää lämmönlähteenään

jokivettä. Se voitaisiin liittää energiakenttään, mutta yksinään se on liian pieni

energiakaivokentän viilennykseen. Lämpöpumppuviilennyksen riski on riittämätön

lämmöntuotto ja siitä seuraava energiakaivokentän lämpötilan nouseminen. Toisaalta

lämmöntuotannon kannalta on riskinä, että jäähdytystarve on useana kesänä vähäistä ja

energiakentän lämpötila laskee lämmöntuotannon kannalta matalaksi. Taulukossa 7 on

esitetty energiakaivokentän lämpöpumppuviilennyksen vahvuuksia, heikkouksia,

mahdollisuuksia ja riskejä.

Taulukko 7. Energiakaivokentän lämpöpumppuviilennyksen vahvuudet, heikkoudet,
mahdollisuudet ja riskit.

Energiakentän lämpöpumppuviilennys

Vahvuudet Heikkoudet

-Mahdollistaa keruunesteen matalan
lämpötilatason ja tehokkaan
energiankentän viilentämisen
-Lämmöntuoton hyötysuhde

-Tarvitsee tekniikkaa
-Laitteisto tarvitsee huoltoa ja ylläpitoa

-Tarvitsee lämmön käyttökohteen

Mahdollisuudet Riskit

-Viljelyveden talviaikainen lämmitys -Riittämätön lämmöntuotto ja siitä
johtuva energiakentän lämpötilan
nouseminen
-Vähäisestä jäähdytystarpeesta johtuva
lämmöntuoton laskeminen
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Energiakentän ilmalauhdutus

Inarin talvi mahdollistaa energiakaivokentän viilentämisen ulkoilmalla.

Energiakaivokentän ilmalauhdutuksen vahvuuksia ovat: ilmalauhdutuksella

energiakenttää voidaan viilentää tehokkaasti Inarin talvessa. Järjestelmään tarvittava

tekniikka on yksinkertaista. Heikkous on se, että ilmalauhdutuksessa energiakentän

lämpöenergiaa ei saada hyödynnettyä. Taulukossa 8 on esitetty energiakaivokentän

ilmalauhdutuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Mahdollisuuksia ja riskejä ei tarkastelussa

havaittu.

Taulukko 8. Energiakaivokentän ilmalauhdutuksen vahvuudet, heikkoudet,
mahdollisuudet ja riskit.

Energiakaivokentän ilmalauhdutus

Vahvuudet Heikkoudet

-Lämpötilataso mahdollistaa
energiankentän tehokkaan viilentämisen
-Yksinkertainen tekniikka

-Energiakentän lämpöenergiaa ei saada
hyödynnettyä

Energiakaivokentän talviaikaisen viilennysjärjestelmän valinta

Energiakentän talviaikainen viilennys olisi energiatehokkainta järjestää käyttämällä

energiakenttää talviaikana lämpöpumpun lämmönlähteenä ja hyödyntää lämpöenergia

lämmitykseen. Tämä vaatisi kuitenkin muutoksia lämmitysjärjestelmiin ja investointia

laitteisiin. Tarvittavat investoinnit ylittävät tähän hankkeeseen käytettävissä olevan

budjetin. Jokivesiviilennyksellä talviaikainen viilennys voidaan järjestää, kun

viileävesitysjärjestelmä on varustettu sekä vedenkierrätyksellä että viilennyksen

talteenotolla (kuva 30). Mutta huoltotarve on suurempi siirtimien likaantumisen takia.

Ilmalauhdutuksella energiakentän lämpötila voidaan laskea riittävän alas viljelyveden

viilennyskäyttöä varten ja se on kustannustehokkain vaihtoehto. Geoenergian

talviaikaiseksi viilennysjärjestelmäksi valintavaiheeseen otettiin mukaan ilmalauhdutus.

10.2.3 Viilennysenergian lähteen valinta

Projektiryhmässä viilennysenergian lähteistä valittiin arviointivaiheeseen mukaan

pohjavesi ja geoterminen energia ilmalauhdutuksella.
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11 VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI

11.1 Vertailtavat vaihtoehdot

Teknistaloudellisen vertailun tuloksena arvioinnissa ovat vaihtoehtoina mukana:

• Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä

• Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä

• Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla

• Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian

talteenotolla

Geotermisen energian talviaikaisena viilennysjärjestelmänä on ilmalauhdutus.

11.2 Arvioinnin avaintekijöiden valinta ja määrittely

Projektiryhmä valitsi arvioinnin avaintekijöiksi: Lämpötilatason, toimintavarmuuden,

investointikustannukset, käyttökustannukset ja käytettävyyden.

11.2.1 Lämpötilataso

Lämpötilatasolla arvioidaan, kuinka asetettu lämpötilatavoite saavutetaan ja miten sitä

pystytään ylläpitämään. Viljelyveden riittävä viilennyskapasiteetti ja sillä saavutettava

lämpötilan tavoitetaso on lähtökohta, jonka perusteella viileävesitystä ollaan tekemässä

ja siksi se on tärkein avaintekijä järjestelmää valittaessa.

11.2.2 Toimintavarmuus

Toimintavarmuudella arvioidaan kunkin järjestelmän luotettavuutta. Viileävesityksen

luotettavuus, toimintavarmuus ja vikasietoisuus ovat tärkeitä tekijöitä ratkaisua

valittaessa. Altaiden vesityksen tulee toimia kaikissa olosuhteissa.  Viilennysprosessin

tulee olla vakaa, jotta viljelyveden lämpötilassa ei tapahdu nopeita muutoksia ja lämpötila

pysyy tavoitetasolla. Vikasietoisuudella tarkoitetaan sitä, miten haavoittuva järjestelmä

on vikatilanteessa, pystytäänkö toimintaa ylläpitämään vai kaatuuko järjestelmä täysin.
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11.2.3 Investointikustannukset

Investointikustannuksilla vertaillaan järjestelmien toteutuskelpoisuutta käytettävissä

olevan rahoitusbudjetin mukaan. Geotermiseen energiaan perustuva viileävesitys on ollut

aiemmin hankintakilpailutuksessa vuonna 2016, mutta tuolloin hanke kaatui liian

korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin. Uudessa toteutuksessa kustannuksien on jäätävä

investointiin käytettävissä olevaa määrärahaesitystä pienemmäksi, jotta hanke voidaan

toteuttaa. Investointikustannuksissa on mukana viileävesityshankkeeseen kohdistuvat

suorat rakentamiskustannukset, mutta niissä ei ole mukana muiden toimijoiden

kustannuksia. Investointikustannukset vaihtoehdoille laskettiin alueen hintatason

mukaan. Laskelmat on esitetty työn tarkastajalle.

11.2.4 Käyttökustannukset

Käyttökustannuksilla vertaillaan vaihtoehtojen käytöstä syntyviä kustannuksia.

Käyttökustannuksissa on mukana energian ja veden hankinnasta sekä laitteistojen

huollosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Energian ja veden kustannukset

vaihtoehdoille laskettiin laskennallisen kulutuksen ja voimassa olevien hintatietojen

mukaan. Huolto- ja ylläpitokustannukset arviointiin käyttäen pohjana toteutuneita

kustannustietoja sekä kokemuspohjaista tietoa huollon ja ylläpidon tarpeesta. Laskelmat

on esitetty työn tarkastajalle.

11.2.5 Käytettävyys

Järjestelmän käytettävyydellä arvioidaan laitoksen henkilökunnan resurssien riittävyyttä

ja laitteiston käytöstä aiheutuvaa lisätyötä. Viilennystekniikka kuormittaa ajankohdan

rajallisia hoitoresursseja ja tämän vuoksi jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa vaativia

järjestelmiä tulisi välttää.

11.3 Vaihtoehtojen numeerinen arviointi

Vaihtoehtojen arvioinnissa annettiin avaintekijöille arvosanoja 0–5 siten, että arvionnissa

nolla oli heikoin arvosana ja viisi paras arvosana. Vaihtoehtojen arviointi on tehty

yhteistyössä projektiryhmän kanssa.
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11.3.1 Lämpötilataso

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä: Lämpötilan tavoitetaso saavutettiin

mitoitustilanteessa. Varmuusmarginaalia mitoitukseen ei kuitenkaan jäänyt, ja pienetkin

häiriöt järjestelmän ajossa voivat nostaa lämpötilatasoa. Tämä laskee ratkaisulle annettuja

pisteitä. Lämpötilatason arvosana on 4.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä: Huipputeho jäi vajaaksi. Tämän

seurauksena lämpötilataso lähtee mitoitustilanteessa nousemaan tavoitetasoa selvästi

korkeammalle. Lämpötilatason arvosana on 1.

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla:

Lämpötilan tavoitetaso saavutettiin mitoitustilanteessa ja mitoituksen jää

varmuusmarginaalia. Lämpötilatason arvosana on 5.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian

talteenotolla: Lämpötilan tavoitetaso saavutettiin mitoitustilanteessa ja mitoituksen jää

varmuusmarginaalia. Lämpötilatason arvosana on 5.

11.3.2 Toimintavarmuus

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä: Järjestelmä on hyvin yksinkertainen.

Viilennyksen energianlähteenä toimii pohjavesi, jota saadaan kunnalliseen

vesijohtoverkostoon useammasta vedenottamosta. Tämä pienentää totaalisen

vesikatkoksen todennäköisyyttä ja parantaa järjestelmän varmuutta. Toimintavarmuutta

heikentävät rajallinen pohjavesikapasiteetti ja mahdolliset ulkoisista tekijöistä riippuvat

rajoitukset pohjaveden saatavuudessa.  Toimintavarmuuden arvosana on 3.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä: Järjestelmän toiminta on

tekniikasta riippuvaista. Passiivisen järjestelmän tekniikka on kuitenkin suhteellisen

yksinkertaista. Riskiä voidaan pienentää jakamalla virtaamat useammille rinnakkaisille

laitteille, jolloin laiterikko ei pysäytä koko viilennyksen toimintaa. Huoltamalla laitteita

ja hankkimalla laitokselle pumppujen varasarjoja sekä varaosia voidaan pienentää

käyttökatkoksien riskiä ja lyhentää niiden kestoa. Toimintavarmuuden arvosana on 3.

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla:

Järjestelmä sisältää pohjaveden ja sen epävarmuuksien lisäksi viilennyksen



101

talteenottotekniikkaa. Talteenotossa käytettävä tekniikka on suhteellisen yksinkertaista ja

siihen liittyvää riskiä voidaan pienentää siirtimien säännöllisellä huollolla ja varaosien

hankkimisella laitokselle. Viilennyksen talteenotto pienentää laitoksen jäähdytysenergian

tarvetta, mikä vähentää pohjavesikapasiteettiin ja saatavuuteen liittyvää epävarmuutta.

Toimintavarmuuden arvosana on 3.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian

talteenotolla: Järjestelmään sisältyy geotermisen energian liittyvien epävarmuuksien ja

lisäksi viilennyksen talteenottotekniikkaa. Talteenottotekniikkaan liittyvää riskiä voidaan

pienentää siirtimien ja pumppujen säännöllisellä huollolla ja varaosien hankkimisella

laitokselle. Viilennysenergian talteenotto hidastaa laitoksen lämpenemistä ja parantaa

siten toimintavarmuutta. Toimintavarmuuden arvosana on 3.

11.3.3 Investointikustannukset

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä: Uudet vedenottamot ja siirtolinjat

rakennetaan kunnan vesihuollon turvaamiseksi, niiden investointikustannukset eivät

kohdistu kalanviljelylaitokselle. Tämä parantaa merkittävästi ratkaisun kilpailukykyä

tässä työssä. Pohjavettä varten hankkeessa rakennetaan laitosalueelle uusi tonttijohto ja

veden jakolinja viljelyhalliin. Osittainen vedenkierrätys tarvitaan kaikissa vaihtoehdoissa

ja rakentamisesta aiheutuvat investointikulut ovat samat viilennyslähteestä riippumatta.

Investointikustannusten arvosana on 5.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä: Geotermiseen energiaan

perustuvaa viileävesitystä varten on rakennettava energiakaivokenttä, siirtoputket

kaivoista pumppaamorakennukseen, pumppaamorakennus, lämmönsiirtimet, siirtoputket

viljelyhalliin ja energiakaivokentän talviaikainen viilennysjärjestelmä. Geoenergian

rakentaminen vaatii mittavia investointeja laitosalueella.  Investointikustannusten

arvosana on 2.

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla:

Pohjaveden ja osittaisen vedenkierrätyksen osalta investointikulut pysyvät samoina kuin

aiemmassa pohjaveteen perustuvassa ratkaisussa, mutta viilennyksen talteenotosta

aiheutuu lisäkustannuksia. Viilennyksen talteenottoa varten on rakennettava uusi

tulovesilinja laitetilaan, tulovesipumput, tuloveden suodatuslaitteisto, lämmönsiirtimet ja

vähähappisen tuloveden ilmastus. Lisäksi siirtimien huoltoa varten joudutaan
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hankkimaan siirtimien pesulaitteisto sekä paineilmalaitteistot. Investointikustannusten

arvosana on 3.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian

talteenotolla: Geotermisen energian ja osittaisen vedenkierrätyksen osalta

investointikulut pysyvät samoina kuin aiemmassa geotermiseen energiaan perustuvassa

ratkaisussa. Lisäksi viilennyksen talteenotosta aiheutuu kustannuksia, koska sitä varten

on rakennettava lämmönsiirtolaitteistoja. Investointikustannusten arvosana on 1.

11.3.4 Käyttökustannukset

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä: Viilennyskaudella käyttökustannukset

aiheutuvat suurelta osalta pohjaveden käytöstä ja pieneltä osalta pumppujen, ilmastuksen

puhaltimien ja ilmastuksen jäähdytyksen sähkönkulutuksesta. Talvikaudella

kustannuksia tulee laitosalueella olevien pohjavesilinjojen saattolämmityksistä. Lisäksi

kustannuksia aiheutuu pumppujen, ilmastuksen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen huolloista

sekä ylläpidosta.  Käyttökustannusten arvosana on 4.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä: Viilennysjakson

käyttökustannukset aiheutuvat pumppujen, ilmastuksen puhaltimien ja ilmastuksen

jäähdytyksen sähkönkulutuksesta. Talvikaudella kustannuksia aiheutuu energiakentän

viilennyksestä ja pumppaamorakennuksen lämmityksestä. Lisäksi kustannuksia aiheutuu

pumppaamorakennuksen, suodattimien, pumppujen, ilmastuksen ilmanvaihdon ja

jäähdytyksen huolloista sekä ylläpidosta. Käyttökustannusten arvosana on 3.

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla:

Käyttökustannuksia tulee viilennyskaudella pohjaveden käytöstä, pumppujen,

ilmastuksen puhaltimien ja ilmastuksen jäähdytyksen sähkönkulutuksesta. Talvikaudella

kustannuksia aiheutuu laitosalueella olevien pohjavesilinjojen saattolämmityksistä.

Lisäksi kustannuksia aiheutuu siirtimien, suodattimien, pumppujen, ilmastuksen

ilmanvaihdon ja jäähdytyksen huolloista sekä ylläpidosta. Viilennyksen talteenotto

pienentää pohjaveden käytöstä aiheutuvia kustannuksia, mutta se nostaa huolto- ja

ylläpitokustannuksia.  Käyttökustannusten arvosana on 5.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian

talteenotolla: Viilennyskaudella käyttökustannukset aiheutuvat pumppujen, ilmastuksen
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puhaltimien ja ilmastuksen jäähdytyksen sähkönkulutuksesta. Talvikaudella

kustannuksia aiheutuu energiakentän viilennyksestä ja pumppaamorakennuksen

lämmityksestä. Lisäksi kustannuksia aiheutuu pumppaamorakennuksen, siirtimien,

suodattimien, pumppujen, ilmastuksen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen huolloista sekä

ylläpidosta. Viilennyksen talteenotto pienentää sähkönkulutusta, kun energiakentän

viilennystarve vähenee, mutta nostaa huolto- ja ylläpitokustannuksia. Käyttökustannusten

arvosana on 2.

11.3.5 Käytettävyys

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä: Pohjavedestä laitosalueelle aiheutuva huolto-

ja ylläpito tarve on hyvin pientä. Vedenottamoiden ja laitosalueen ulkopuolisten laitteiden

ylläpidosta vastaa vesilaitos. Vedenkierrätyslaitteiston huollosta ja ylläpidosta aiheutuu

henkilökunnalle lisätyötä kuten kaikissa vaihtoehdoissa. Käytettävyyden arvosana on 4.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä: Järjestelmä sisältää

vedenkierrätyslaitteiston lisäksi pumppuja, lämmönsiirtimiä, suodattamia, lauhduttimen,

pumppaamorakennuksen ja muuta laitosalueella sijaitsevaa tekniikkaa. Laitteistojen

ylläpidosta ja huollosta aiheutuu merkittävää lisätyötä. Käytettävyyden arvosana on 2.

Pohjavesi osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla:

Järjestelmä sisältää pohjaveden ja vedenkierrätyslaitteiston lisäksi pumppuja,

lämmönsiirtimiä ja suodattamia, jotka vaativat huoltoa ja ylläpitoa. Käytettävyyden

arvosana on 3.

Geoterminen energia osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian

talteenotolla: Järjestelmä sisältää samat laitteistot kuin geoterminen energia osittaisella

vedenkierrätyksellä. Lisäksi tulevat viilennysenergian talteenottolaitteistot, jotka lisäävät

ylläpito- ja huoltotarvetta.  Käytettävyyden arvosana on 1.
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11.4 Avaintekijöiden painotukset ja parhaan vaihtoehdon valinta

Avaintekijöiden painotukset määritettiin projektiryhmässä.

11.4.1 Lämpötilataso

Lämpötilatason vaikutusta painotettiin valinnassa reilusti, koska se on keskeinen tekijä ja

syy tämän hankkeen käynnistymiseen. Lämpötilatason painoarvo järjestelmän valinnassa

on 35 %.

11.4.2 Toimintavarmuus

Toimintavarmuutta painotettiin valinnassa, koska viilennyksen toimimattomuus ja nopeat

muutokset olosuhteissa ovat suuri riski kalojen hyvinvoinnille. Toimintavarmuuden

painoarvo järjestelmän valinnassa on 25 %.

11.4.3 Investointikustannukset

Investointikustannukset pidettiin vakiopainoarvossaan. Investointikustannuksien

painoarvo järjestelmän valinnassa on 20 %.

11.4.4 Käyttökustannukset

Viilennyskausi on suhteellisen lyhyt eikä se historiatietojen perusteella toistu

mitoitustilanteen mukaisena joka vuosi. Tämä huomioitiin painotuksessa.

Käyttökustannuksien painoarvo järjestelmän valinnassa on 10 %.

11.4.5 Käytettävyys

Käytettävyyden painoarvoa pienennettiin perustasosta lyhyen keston vuoksi.

Käytettävyyden painoarvo järjestelmän valinnassa on 10 %.

11.4.6 Vaihtoehdon valinta

Taulukossa 9 on esitetty vaihtoehtojen vertailtu avaintekijöiden painotuksia käyttäen.

Lyhenne PV tarkoittaa taulukossa pohjavettä osittaisella vedenkierrätyksellä, GEO

geotermistä energiakenttää osittaisella vedenkierrätyksellä, PV LTO:lla pohjavettä

osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian talteenotolla, GEO LTO:lla

geotermistä energiakenttää osittaisella vedenkierrätyksellä ja viilennysenergian
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talteenotolla. Parhaaksi viileävesitys vaihtoehdoksi valikoitui pohjavesi osittaisella

vedenkierrätyksellä.

Taulukko 9. Viileävesitys vaihtoehtojen vertailu avaintekijöiden painotuksia käyttäen.
Painoarvo

(%)
PV GEO PV

 LTO:lla
GEO

LTO:lla

Lämpötilataso

Toiminta-
varmuus

Investointi-
kustannukset

Käyttö-
kustannukset

Käytettävyys

Painotetut
kokonaispisteet

35

25

20

10

10

4

3

5

4

4

3,95

1

3

2

3

2

2,0

5

3

3

5

3

3,9

5

3

1

2

1

3,0
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12 TEKNINEN SUUNNITELMA RATKAISUSTA

Viileävesityksen ratkaisusuunnitelma perustuu osittaiseen viljelyveden kierrätykseen ja

pohjaveden viilennyskapasiteettiin. Vedenkierrätyksen käyttäminen on välttämätöntä,

koska käytössä ei ole riittävästi viilennyskapasiteettia läpivirtausperiaatteella toimivan

laitoksen viilentämiseen. Osittaisella vedenkierrätyksellä vähennetään Juutuanjoesta

tulevan lämpimänveden määrää ja pienennetään altaisiin tulevaa lämpökuormaa.

Pohjavesi on hyvälaatuista ja sitä voidaan käyttää viljelyvetenä, mikä pienentää

Juutuanjoesta viljelyyn tarvittavan lämpimänveden määrää. Viileävesitysjärjestelmästä

laadittiin erilliset suunnitelmat. Kappaleissa 12.1–12.4 on kuvattu lyhyesti

viileävesitysjärjestelmä.

12.1 Lämpimien altaiden poistovesien erottaminen viileävesikierrosta

Vedenkierrätystä varten viileävesitettävien altaiden poistoviemäröinti on irrotettava

muiden altaiden poistoviemäröinnistä, jotta lämpimämpien altaiden poistovedet eivät

sekoitu viileävesitettävien altaiden poistovesiin. Nykyisin kaikki hallin viljelyaltaiden

poistovedet johdetaan laitehuoneessa olevaan siiviläkammioon ja puhdistetaan

kammiossa olevalla rumpusiivilällä ennen niiden palauttamista takaisin Juutuanjokeen.

Hallin altaat ovat kolmessa rivissä, ja poistovedet johdetaan siiviläkammioon kolmella

erillisellä poistoviemärillä. Viileävesityksessä yksi allasrivi erotetaan omaksi

ryhmäkseen. Viileävesitystä varten nykyiseen siiviläkammioon rakennetaan

lämpöeristetty vedenjakolaatikko, jolla viileävesitettävien altaiden poistovedet erotetaan

viilennyskaudella omaksi kiertovesijakeeksi. Vedenjakolaatikkoon rakennetaan luukut,

joilla vedet voidaan ohjata joko poistovedeksi nykyiselle rumpusiivilälle tai käsiteltäväksi

kierrätystä varten. Viilennyskauden ulkopuolella altaiden vesitys toimii nykyiseen tapaan

läpivirtausperiaatteella ja poistovedet käsitellään nykyisellä rumpusiivilällä.

12.2 Kiertoveden käsittely

Viileävesitystä varten rakennetaan uusi lämpöeristetty laitetila hallin kulmassa olevaan

avokatokseen. Uuteen laitetilaan rakennetaan vedenkäsittelylaitteet kierrätettävälle

vedelle. Nykyiseen siiviläkammioon rakennettavasta vedenjakolaatikosta

viileävesitettävien altaiden poistovedet johdetaan yhdysputkella käsiteltäväksi uuteen

laitetilaan. Viileävesitettävien altaiden kiertovesi puhdistetaan omalla rumpusiivilällä.
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Suunnitellun rumpusiivilän siivilähavaksen silmäkoko on 100 μm. Rumpusiivilällä

voidaan poistaa vedestä kiintoaineita, mutta se ei poista vedestä liuenneita aineita eikä

bakteereita (Aarnipuro 2004).  Kiintoaineista puhdistettu kiertovesi johdetaan

pumppaamoon, josta se pumpataan ilmastimille. Kierrätettäessä vettä takaisin viljelyyn

eri viljelyaltaissa olevat nieriät saatetaan keskenään vesikontaktiin. Vesikontakti

aiheuttaa kalatautien leviämisriskin laitoksen sisälle, mikäli kierrätettävää vettä ei

desinfioida. Suunnittelussa tähän varauduttiin ja ilmastimille menevään kiertovesilinjaan

suunniteltiin varaus UV-desinfiointiin. UV-desinfionnin toteutus riippuu määrärahoista.

Kalanviljelyn viljelyveden ilmastuksen vaatimukset eroavat tavanomaisen

vesihuoltotekniikan suunnitteluperusteista. Kalanviljelyyn eivät sovellu

ilmastusmenetelmät, jotka voivat aiheuttaa kaloille vaarallisen typen ylikyllästymistä

veteen. (Aarnipuro 2004) Kiertovesilaitoksen ilmastimien suunnittelu poikkeaa

läpivirtausperiaattella toimivan kalanviljelylaitoksen ilmastimien suunnittelusta.

Kiertovesilaitoksen ilmastimien mitoitukseen saatiin apua Luonnonvarakeskuksen

kiertovesikasvatuksen asiantuntija Tapio Kiurulta.

Kalanviljelylaitoksen kiertovesisysteemissä ilmastustarpeen määrittää veden

hiilidioksidipitoisuus. Hiilidioksidia muodostuu kiertovesisysteemiin kalojen ja

mikrobien hengityksestä. Ilmastuksella vedestä voidaan poistaa vapaa hiilidioksidi.

Ilmastuksen toinen tarkoitus kalanviljelyssä on veden happipitoisuuden lisääminen.

Mikäli hiilidioksidi saadaan tuuletettua vedestä pois tehokkaasti, on ilmastus tehokas

myös veden happipitoisuuden lisäämisessä. Valutustornien tehokkuus hiilidioksidin

poistossa paranee korkeuden myötä. Optimaalisena korkeutena pidetään 1,5 metriä, sen

jälkeen lisäkorkeudesta saatava hyöty vähenee. Ilmastuksen tehokkuuden kannalta kaasu-

nestesuhde ilmastimissa on tärkeä tekijä. Tavallisesti ilmastustorneihin puhalletaan 3–10

kertainen määrä ilmaa ilmastettavaan veteen verrattuna (Kiuru 2019).

Suunniteltujen ilmastimien pintakuormaksi tuli 20 kg/m2 s. Ilmastimien sijoittamisessa

haasteita aiheutti käytettävissä oleva rajallinen korkeus. Laitetila sijoitettiin olemassa

olevan vesikaton alle, mikä rajoitti käytettävissä olevaa korkeutta. Ilmastimien alle

tulevat alavesisäiliöt tuli saada riittävän korkealle, jotta vedenvirtaus altaille saatiin

järjestettyä painovoimaisesti. Suunnittelulla ilmastimet saatiin sijoitettua siten, että

ilmastinmateriaalin korkeudeksi tuli optimaalinen 1,5 m. Ilmastukseen suunniteltiin

tuloilman puhallus ja ilmanpoisto ilmastimien yläosasta. Tuloilman puhallus varustettiin
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lämpöpumpputekniikkaan perustuvalla jäähdytyksellä, jotta lämmin ilma ei lämmitä

kiertovettä. Ilmastimille puhalletaan ilmaa kymmenenkertaisesti käsiteltävään

vesimäärään nähden.

12.3  Allasvesitys

Ilmastimista vesi valutetaan ilmastimien alavesisäiliöihin. Alavesisäiliöiden tarkoitus on

toimia vesivarastona ja tasata altaille menevää virtaamaa sekä poistaa ilmakuplat

ilmastetusta vedestä. Pumppaamon pumppuja säädetään siten, että vedenkorkeus

alavesisäiliöissä pysyy vakiotasolla. Alavesisäiliöistä vesi johdetaan painovoimaisesti

viljelyaltaisiin. Painovoimainen veden virtaus on huomioitava kaikessa suunnittelussa ja

mitoituksessa. Korkeuseron altaiden vesipintaan on oltava riittävän suuri ja

vedenjakoputkiston painehäviöiden on oltava pienet, jotta altaisiin saadaan riittävä

virtaama. Kiertovesiputki alavesialtailta viileävesityksen jakotukeille suunniteltiin

ulkokautta, koska olemassa olevaan rakennukseen sen toteuttaminen olisi ollut vaikeaa.

Kiertovesiputken maanalainen osuus suunniteltiin virtaussuunnassa nousulle, jotta

putkeen ei muodostu ilmalukkoja. Kiertovesi jaetaan viileävesitettäviin altaisiin omilla

säädettävillä allassyöttöputkilla. Pohjavesi otetaan suoraan altaisiin omilla putkilla ja

Juutuajoen vesi nykyisiä allassyöttöputkia pitkin. Altaiden vesitystä ja virtausta voidaan

säätää allaskohtaisesti altaassa olevan kalamassan mukaan. Pohjavesilinjan

vedenjakoputkisto toimii myös pienimuotoisena varavesijärjestelmänä viilennyskauden

ulkopuolella.

12.4 Hapetusjärjestelmä

Viileävesitettäviin altaisiin päätettiin hankkia hapetusjärjestelmä, jolla altaiden veden

happipitoisuutta voidaan parantaa silloin, kun tarve on suuri. Järjestelmä lisää varmuutta

ja antaa lisäaikaa mahdollisissa vikatilanteissa. Happi johdetaan altaisiin altaiden pohjalle

asetettavilla happikivillä. Happi järjestelmään saadaan vaihdettavista

happipullopattereista tai nestehappisäiliöstä. Valinta tehdään myöhemmin yhteistyössä

happitoimittajan kanssa. Tarvittava happi olisi mahdollista valmistaa myös

happigeneraattorilla. Happigeneraattorin investointikulut ovat kuitenkin suuremmat, ja

pitkät seisonta-ajat arvioitiin riskiksi generaattorin luotettavalle toiminnalle.
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13 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työssä on käytetty mitoitusperusteina kesän 2018 mitattuja viljelyveden lämpötiloja.

Viileävesityksen tavoitetasoksi on asetettu +16 °C. Laskentaperusteiden määrittelemän

mitoituskesän aikana on läpivirtausperiaatteella toimivan kalanviljelylaitoksen

viilennyksen energiantarve 1100 MWh ja huipputehontarve 2750 kW. Nämä energian- ja

huipputehontarpeet ovat huomattavasti suurempia kuin työssä selvitettyjen

toteutuskelpoisten vaihtoehtojen viilennyskapasiteetti. Tämän vuoksi nieriänviljelyn

viileävesitys ei voi toimia Inarin kalanviljelylaitoksella läpivirtausperiaatteella nykyisen

mukaisesti. Viileävesityksen järjestämiseksi selvitetyillä vaihtoehdoilla vaaditaan

teknisiä ratkaisuja laitoksen jäähdytyksen energiantarpeen pienentämiseksi. Valitussa

ratkaisussa energiantarvetta pienennetään viilennetyn viljelyveden kierrätyksellä.

Tehdyissä vesistötutkimuksissa ei löydetty nieriänviljelyn tarpeisiin

lämpötilakerrostunutta, viileää järven alusvettä. Pohjavesitutkimuksissa selvitettiin, että

viileävesityskäyttöön on saatavissa uusilta vedenottamoilta ja kunnallisesta

talousvesiverkostosta pohjavettä yhteensä 800 m3/vrk. Käytettävissä olevalla

pohjavesimäärällä viileävesityksen järjestäminen edellyttää, että viileästä viljelyvedestä

kierrätetään takaisin viljelykäyttöön noin 80 %, kun pohjaveden lämpötila on + 5 °C.

Viileä pohjavesi korvaa suunnitellussa ratkaisussa viljelyyn lämpökuormaa tuovaa

lämmintä jokivettä. Kalanviljelyyn soveltuvan hyvälaatuisen pohjaveden käyttö

pienentää merkittävästi viilennyksen energiantarvetta verrattuna tilanteeseen, jossa

pohjavesi ei ole sellaisenaan kelvollista kaloille. Mitoitustilanteessa jokiveden lämpötilan

ollessa +23,3 °C ja pohjaveden lämpötilan +5 °C pienentää kalanviljelyyn soveltuvan

pohjaveden käyttö jäähdytystarvetta 280 kW. Mikäli selvitetty pohjavesimäärä ei

laadultaan kelpaisi kalanviljelyyn, olisi pohjaveden viilennyskapasiteetti riittämätön

suunniteltuun kalankasvatuksen laajuuteen. Työn lopputuloksen kannalta hyvälaatuisen

pohjavesiesiintymän löytyminen yksinkertaisti vedenkierrätysjärjestelmän tekniikkaa.

Kierrätysjärjestelmästä voitiin jättää pois tuloveden suodatus, lämmönsiirtimet ja näihin

tarvittavat pumppaukset sekä muu tarvittava oheistekniikka.

Selvitetyistä vaihtoehdoista energiakaivokenttä mallinnettiin ensin käyttäen 80 %:n

vedenkierrätystä. Tässä vaihtoehdossa kaikki järjestelmään otettava vesi tulee lämpimänä

vetenä Juutuanjoesta. Tämän vuoksi energiakaivokenttään perustuvan

viileävesitysjärjestelmän energian- ja tehontarpeet ovat suurempia kuin pohjaveden
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suoraan viljelykäyttöön perustuvassa järjestelmässä. Vedenkierrätyksellä varustetun

laitoksen huippuvuorokauden jäähdytystehontarve on minimissään 590 kW, enemmillään

698 kW ja keskimäärin 641 kW. Mallinnuksen perusteella voidaan todeta, että

suunnitellulla energiakaivokentällä ei saavuteta vaadittua huipputehoa ja viljelyveden

lämpötila nousee huomattavasti yli asetetun tavoitetason. Geotermistä energiaa

käytettäessä viileävesityksen energian- ja tehontarvetta onkin pienennettävä sekä

vedenkierrätyksellä että viilennyksentalteenotolla. Viilennyksen talteenotolla

täydennetyn järjestelmän huipputehontarve on 280 kW. Mallinnuksen perusteella se

voidaan kattaa suunnitellulla laitosalueelle sijoitettavalla energiakaivokentällä.

Korkeiden investointikustannusten vuoksi geoterminen energia ei kuitenkaan ole

kilpailukykyinen vaihtoehto tähän kohteeseen. Geotermisen energian tehokas käyttö

vaatisi viilennyskäytön ohella energiakaivokentän hyödyntämistä lämmönlähteenä.

Työn lähtökohtana oli suunnitella mahdollisimman pelkistetty ja luonnonmukainen,

uusiutuvaan energialähteeseen perustuva viileävesitystekniikka. Hyvälaatuisen

pohjaveden käyttö viilennysprosessissa täyttää asetetut reunaehdot parhaiten. Työlle

asetetut lähtökohdat rajasivat pois koneellisen jäähdytyksen, joten sitä ei ole käsitelty

tässä työssä perusratkaisutasolla.

Nieriänviljelyn viileävesitysjärjestelmä päätettiin selvitystyön tuloksena varustaa

lisähapetusjärjestelmällä. Veteen liuenneen hapen määrä pienenee veden lämpötilan

noustessa, kun vastaavasti nieriän hapenkulutus puolestaan nousee veden lämpötilan

kohotessa. Lisähapetusjärjestelmällä parannetaan nieriän selviytymismahdollisuuksia

ääritilanteissa ja mahdollisten viileävesijärjestelmän toimintahäiriöiden aikana.

Kun nieriänviljely muutetaan kesäkuukausien ajaksi läpivirtauslaitoksesta

vedenkierrätykseen perustuvaksi, on huolehdittava kalatautiriskien hallinnasta.

Kierrättämällä vettä yhteisen viemäröinnin ja vedenkäsittelyn kautta saatetaan toisistaan

erotetut viljely-yksiköt vesikontaktiin keskenään. Riskin hallitsemiseksi

viileävesijärjestelmän prosessikaavioon on esitetty suosituksena kiertoveden UV-

desinfiointi.
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14 YHTEENVETO

Työssä selvitettiin vaihtoehtoja Inarin kalanviljelylaitoksen nieriänviljelyn kesäaikaisen

viileävesityksen järjestämiseksi. Vaihtoehtoina tutkittiin Inarijärven syvänteiden viileän

alusveden hyödyntämistä, viileän pohjaveden käyttöä ja laitosalueen kallioperän

geotermisen energian hyödyntämistä.

Nieriä on tyypillisesti arktisten vesien järvikala, joka vaatii elääkseen viileää ja

happipitoista vettä. Inarijärven nieriävelvoitetta hoitava Inarin kalanviljelylaitos sijaitsee

jokiolosuhteissa ja ottaa viljelyvetensä Juutuanjoesta. Kesäaikana viljelyveden lämpötila

nousee pahimmillaan yli +23 °C:n. Nieriän hapen saannin kannalta veden lämpötilan

nouseminen on erityisen ongelmallista. Inarin kalanviljelylaitoksen kesäaikaiset

olosuhteet ovat aiheuttaneet nieriän emokaloille stressiä ja sairauksia, mikä on lisännyt

niiden kuolleisuutta. Massiivisia nieriäkuolemia tapahtui kesällä 2018, jolloin

Juutuanjoen veden virtaama oli alhainen ja hellejaksot pitkäkestoisia.

Työn kokeellisessa osassa laskettiin nieriänviljelyn viilennyksen energiantarve ja

huipputehontarve käyttäen lähtöaineistona kesän 2018 viljelyveden mittaustietoja.

Energiataselaskelmat tehtiin käyttäen viljelyveden tavoitetasoina +13 °C  ja  +16 °C.

Laskelmien perusteella viljelyveden lämpötilan tavoitetasoksi päätettiin asettaa +16 °C.

Tällä tavoitetasolla voidaan turvata nieriänviljelyn jatkuminen laitoksella käytettävissä

olevan viilennyskapasiteetin puitteissa.

Kalanviljelyssä käytetään suuria vesivirtaamia ja viileävesityksen energian- ja

tehontarpeet muodostuvat myös näin ollen suuriksi. Energian- ja tehontarpeen

minimoimiseksi työssä tutkittiin erilaisia viilennyksen talteenotto- ja

vedenkierrätysvaihtoehtoja. Vedenkierrätykseen perehtymiseksi tehtiin tutustumiskäynti

Luonnonvarakeskuksen Enonkosken kalanviljelylaitokselle, jossa nieriänviljelyn

viileävesitys perustuu vedenkierrätykseen ja alusveden käyttöön.

Inarijärven syvänteiden alusvesiselvityksessä ei löydetty viileän alusveden ottoon sopivia

syvänteitä riittävän läheltä laitosaluetta. Kalanviljelylaitoksen läheisyydessä sijaitsevissa

Pahtaniemen syvänteissä ei ollut viileänveden ottoon soveltuvaa lämpötilakerrostumaa.

Ilmeisesti läheisestä Juutuanjoesta tuleva virtaus häiritsee lämpötilakerrostuman

muodostumista Pahtaniemen syväinteisiin. Seuraavat mahdolliset syvänteet sijaitsevat jo
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niin kaukana kalanviljelylaitoksesta, että putkilinjan rakentaminen kalanviljelylaitoksen

tarpeisiin ei ole taloudellisesti perusteltua. Tämä oli viileävesityshankkeen kannalta

pettymys, koska alusvesi olisi ollut hyvä ja luonnollinen vaihtoehto viileävesitykseen.

Vaihtoehdoista alusvesi olisi jopa mahdollistanut viileävesityksen toteuttamisen

läpivirtausperiaatteella eli samalla tavalla kuin nykyinenkin laitos toimii.

Pohjavesitutkimuksessa löydettiin uusia vedenottoon soveltuvia pohjavesiesiintymiä.

Pohjavettä ei kuitenkaan löydetty riittävästi läpivirtauslaitoksen tarpeeseen, mutta sen

todettiin riittävän noin 80 %:n vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen tarpeisiin.

Pohjavesivaihtoehdon kannattavuutta parantaa tässä hankkeessa oleellisesti, ettei sitä

rakenneta vain kalanviljelylaitoksen tarpeisiin. Hankkeessa päädyttiin ratkaisuun, jossa

uudet pohjavesiesiintymät hyödynnetään osana kunnallista vesijohtojärjestelmää. Näin

toimien investointikustannukset eivät kohdistu yksinomaan kalanviljelylaitokseen. Uudet

vedenottamot nostavat kunnallisen vesijohtoverkoston turvallisuusluokkaa ja parantavat

kunnan vesihuollon varmuutta.

Laitosalueen kallioperän geotermisen energian hyödyntämispotentiaalin kartoitusta ja

energiakaivokentän mitoitusta varten laitosalueelle oli porattu aiemmin 300 metriä syvä

koekaivo ja tehty tästä lämpövastemittaus. Koekaivon lämpövastemittauksia käytettiin

työssä energiakaivokentän toiminnan mallinnukseen, mallinnus tehtiin GLHEPro-

ohjelmalla. Energiakaivokentän mitoituksessa kaivojen sijoitukseen käytettävissä oleva

tila on rajoittava tekijä. Laitosalueelle on mahdollista sijoittaa tehokkaasti enintään 24

energiakaivoa. Mallinnukset tehtiin 24 kaivon energiakentällä, kaivojen aktiivisyvyys oli

300 metriä ja kaivojen välinen etäisyys 10 metriä. Laskelmat osoittivat

vedenkierrätyksellä varustetun laitoksen viilennyskauden energiantarpeen olevan

katettavissa energiakaivokentällä, mutta viilennyksen huipputehontarpeeseen se ei riitä.

Geotermistä energiaa käytettäessä laitoksen tehontarvetta on pienennettävä varustamalla

laitos sekä vedenkierrätyksellä että viilennyksen talteenotolla. Silloin viileävesitys

voidaan järjestää geotermisellä energialla. Laskelmissa kaikki kustannukset kohdistuivat

kesäaikaiseen viilennyskäyttöön. Energiakaivokentän rakentaminen vaatii suuria

investointeja ja laitteiden huollosta sekä ylläpidosta ja pumppaamorakennuksen

lämmityksestä aiheutuu käyttökustannuksia. Lisäksi käyttökustannuksia vielä nostaa

energiakaivokentän tarvitsema talviaikainen viilennys. Geotermisen energian

taloudellinen käyttö vaatisi ehdottomasti energiakentän hyödyntämistä myös

lämmityskäyttöön.
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Edellä kuvatuista vaihtoehdoista valittiin pohjavesiesiintymien hyödyntäminen

viileävesityksen ratkaisumalliksi. Suunnitelma viileävesityksen järjestämisestä perustuu

vedenkierrätykseen ja pohjaveden luonnolliseen viileyteen. Vedenkierrätys on

välttämätöntä, jotta jäähdytysenergiantarve saadaan riittävän pieneksi. Vedenkierrätys

toimii yhdessä pohjaveden kanssa paremmin kuin viilennyksentalteenotto. Ratkaisuna

viljelyveden kierrätyksen katsottiin myös olevan viljelytoiminnan kannalta

yksinkertaisempi prosessi kuin lämmönsiirtimiin perustuva viilennyksentalteenotto.

Pohjavesi oli vaihtoehdoista ainoa, jolla lämpötilan tavoitetaso mitoitustilanteessa voitiin

täyttää ilman vedenkierrätyksen rinnalle rakennettavaa viilennyksentalteenottoa.

Pohjavesivaihtoehdon riskinä kalanviljelylle on mahdollinen veden käytön rajoittaminen

kunnallisen vesijohtoverkoston häiriötilanteissa ja kapasiteettiongelmissa. Hapen saannin

varmistamiseksi nieriänviljelyaltaat päätettiin varustaa erillisellä

lisähapetusjärjestelmällä. Hapetusjärjestelmällä voidaan nostaa viileävesikierrossa

olevien kalanviljelyaltaiden happipitoisuutta ja näin parantaa olosuhteita erilaisissa

vikatilanteissa.

Suunniteltu viileävesitysjärjestelmä mahdollistaa sen täydentämisen tulevaisuudessa,

mikäli lämpötilan tavoitetasoa halutaan laskea tai varmuutta edelleen parantaa.

Viileävesityksen energiatehokkuutta on mahdollista edelleen parantaa vedenkierrätyksen

rinnalle rakennettavalla viilennyksentalteenottolaitteistolla. Viileävesityksen

kapasiteettia voidaan nostaa liittämällä rinnalle koneellinen jäähdytys, geotermistä

energiaa tai hankkimalla lisää pohjavettä. Edellä olevat tekniikat tulevat uuteen

tarkasteluun, mikäli nieriänviljelyn laajuus muuttuu, yhdyskunnan veden käyttö kasvaa

ja pohjaveden saaminen viljelykäyttöön vähenee tai kompensaatioenergian saamiseen

laitokselle tulee muutoksia ja rakennusten lämmitykseen halutaan hyödyntää geotermistä

energiaa.

Työn tuloksena nieriänviljelyn viileävesitykseen löydettiin toteuttamiskelpoinen

ratkaisumalli, jolla nieriän emokalakasvatus ja nieriävelvoitteen hoito voidaan

tulevaisuudessa turvata Inarin kalanviljelylaitoksella. Työlle asetettu tavoite saavutettiin.

Inarin kalanviljelylaitoksen nieriänviljelyn tulevaisuuden kannalta työn tulos on

merkittävä. Pohjaveteen ja vedenkierrätykseen perustuva viileävesitys on edennyt

rakentamisvaiheeseen.
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1.TUTUSTUMISKÄYNNIN TARKOITUS

Opiskelen Oulun yliopistossa teknillisessä tiedekunnassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan

tutkinto-ohjelmassa. Laadin opinnäytteenä diplomityötä Inarin kalanviljelylaitoksen

nieriänviljelyn viileävesityksestä. Työhön sisällytettiin kaksi tutustumiskäyntiä, toinen Inarin

kalanviljelylaitokselle ja toinen Enonkosken yksikköön.

Kiitän Lapin ELY-keskusta ja Luonnonvarakeskusta onnistuneista matkajärjestelyistä ja

asiantuntijoita erinomaisesta kohde-esittelystä.

2.NIERIÄN ELINOLOSUHTEET

Enonkosken kalanviljelylaitoksella nieriän viljelyyn käytettävien altaiden veden lämpötila

pyritään pitämään 11–12 asteessa. Talvella laitos toimii läpivirtauslaitoksena. Kun Ylä-

Enonvesi lämpenee kesällä yli 11-asteen, altaiden vettä aletaan viilentämään Pahkajärvestä

otettavalla kylmällä alusvedellä. Pahkajärvestä saatava vesimäärä riittää kattamaan vain pienen

osan viljelyssä tarvittavasta vesimäärästä, saatava alusvesi on myös heikkohappista. Tämän

vuoksi Enonkoskella altaiden lämpötila pidetään tavoitetasossa veden kierrätysjärjestelmällä,

jossa viileää vettä palautetaan ilmastettuna takaisin viljelykäyttöön.

Jorma Piironen kertoi, että aiemmin ennen vedenkierrätysjärjestelmän rakentamista nieriän

kuolleisuus lisääntyi Enonkoskella selvästi, kun veden lämpötila nousi yli 15 asteen. Nieriä on

arktinen kala, joka luonnonolosuhteissa hakeutuu alle kymmenen asteen lämpötiloihin. Inarin

nieriän viljelyssä tulisikin asettaa tavoitelämpötilaksi 12–13 astetta aiempien selvitysten 16

asteen sijaan.

Timo Rauhala kertoi, että Inarissa on ollut 2010-luvulla kolme lämmintä kesää, jotka ovat

koetelleet nieriänviljelyä. Inarin nieriänviljely on kokonaan Juutuanjoen veden varassa.

Poikkeuksellisen lämmin ja kuiva kesä 2018 oli tuhoisa viljelylle, kun melkein koko nieriäkalasto

kuoli. Viljelyveden lämpeneminen aiheuttaa nieriävelvoitteen hoitamiselle hyvin pitkäaikaista

vahinkoa, koska uuden kalaston perustamisessa
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menee 6 vuotta ennen kuin emokalat alkavat tuottamaan mätiä.  Vakaissa lämpötilaoloissa

nieriöiden määrää voitaisiin vähentää, kun ei tarvitse varautua lämpimien kesien aiheuttamiin

tappioihin.

Veden kierrätyksen ei ole havaittu aiheuttaneen kalatauteja Enonkosken kalanviljelylaitoksella,

vaikka laitoksella ei ole käytössä kierrätettävän veden desinfiointia. Päivi Pylkkö toivoi, että

Inarin järjestelmään tulisi kuitenkin kierrätettävän veden desinfiointi, jotta mahdollisten

kalatautien leviäminen laitoksen sisällä voidaan eliminoida. Desinfioinniksi hän toivoi

otsonointia.

3.ENONKOSKEN VEDENOTTAMOT

Laitokselle johdetaan vettä pääosin Ylä-Enonvedestä. Ylä-Enonvesi on pintavettä, joka

lämpenee kesällä.

Pahkajärvestä saadaan laitokselle syvännevettä. Syvänteeseen muodostuu lämpötilakerrostuma,

jonka alaosassa vesi pysyy kesällä viileänä. Vedenottokorkeutta voidaan säätää tilanteen

mukaan.

Ylä-Enonvesi johdetaan laitokselle kalliotunnelia pitkin. Tunnelissa on happigeneraattori, jolla

Ylä-Enonveden happipitoisuutta voidaan nostaa. Hapetus ei toimi täysin toivotusti,

tehokkuudessa on puutteita. Happipitoisuuden nosto on ollut enintään 1mg/l. Aiemmin käytössä

on ollut nestemäistä happea ja silloin hapetus toimi tehokkaammin. Happigeneraattori sijaitsee

n. 150 metriä ennen laitoksen ensimmäisiä altaita. Hapen siirtoon käytetään putkistoihin

sijoitettuja hapetuskiviä.

Pahkajärven vesi tulee laitokselle painovoimaisesti putkea pitkin. Vettä saadaan putken

virtausvastuksien vuoksi enintään 30 l/s. Pahkajärven kylmä alusvesi on heikkohappista, eikä

sitä hapeteta tai ilmasteta ennen laitosta.

4.ENONKOSKEN NIERIÄVILJELYN KYLMÄN VEDEN

KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄ

Emokalahallin nieriäaltaissa on käytössä vedenkierrätysjärjestelmä, joka on otettu käyttöön

kesällä 1999. Järjestelmä koostuu poistovesikourussa olevasta patoseinästä, rumpusiivilästä ja

ala-altaasta, kiertovesipumpuista, ilmastimesta ja tasausaltaasta, sekä vesitysputkistoista.
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Järjestelmän toiminta sähkökatkon aikana on varmistettu liittämällä järjestelmän sähkönsyöttö

varavoimakoneeseen.

4.1.Kierrätysjärjestelmän osat ja niiden mitoitus

Järjestelmäosien mitoitustiedot ovat peräisin tekniikan suunnitelleen Savon

Ympäristösuunnittelu Oy:n suunnitelmaselostuksesta sekä rakentamisaikaisista dokumenteista.

4.1.1.Altaat

Viljelyaltaat ovat pyöreitä lasikuituseinämäisiä altaita, joissa on betonipohja. Allasseinät on

valmistettu ns. kelaustekniikalla. Altaiden koko on 63 m2, halkaisija n. 9 m ja vesikorkeus n. 1,6

m. Altaiden pohjat on kallistettu kohti altaan keskiötä, jossa poistoputki sijaitsee. Poistovesitys

koostuu pintavesisihdistä ja pohjalla olevasta laakasihdistä. Viljelyssä käytettävä vesi poistuu

altaasta pintasihdin kautta. Keskikaivoon kertyvä liete poistetaan lietevesiputkistolla. Altaiden

virtaamana käytetään 8 l/s. Mikäli altaan kalamassa on pieni, voidaan käyttää pienempää

virtaamaa.

4.1.2.Poistovesikouru

Poistovesityksestä pintapoisto menee lattian alla putkessa käytävällä olevaan vesikanaaliin.

Poistovesikouru on peitetty ruuturitiläkansistolla. Poistovesikourussa olevalla settipadolla

kierrätykseen menevä vesi padotaan kulkemaan takaisinkierrätyksen rumpusuodattimelle.

Järjestelmä ei ole kuitenkaan kokonaan suljettu, vaan osa vedestä, noin 20 %, poistuu aina

kierrosta settipadon ylivirtauksena. Korvausvetenä otetaan tuoretta Pahkajärven sekä Ylä-Enon

vettä. Silloin kun vedenkierrätys ei ole käytössä patoseinä poistetaan, kaikki vesi virtaa suoraan

poistoon ja laitos toimii läpivirtausperiaatteella.

4.1.3.Suodatus

Kierrätettävä vesi siivilöidään rumpusuodattimella. Rumpusuodatin on rakenteeltaan ns. avoin

ja se sijaitsee betonista rakennetussa ala-altaassa. Ennen rumpusuodatinta on ylivuotoaukko,

josta vesi pääsee purkautumaan betonialtaaseen, mikäli rumpusuodatin tukkeutuu.

Rumpusuodattimen mitoitusvirtaama on 96 l/s, kun kiintoainemäärä on enintään 25 mg/l.

Suodatusverkkona on 40 µm:n polyesterihavas.
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Rumpusuodattimen pesu ja huuhteluvesipumppu on kytketty toimimaan jatkuvasti

kierrätysjärjestelmän käytön aikana.

4.1.4.Kierrätyspumput

Kierrätettävä vesi pumpataan rumpusuodattimen jälkeen ilmastukseen. Ilmastuksen

korkeusasetelma on mitoitettu sellaiseksi, että vesi voidaan johtaa takaisin viljelyaltaille

painovoimaisesti.

Järjestelmässä on kaksi rinnan kytkettyä pumppua, joilla vesi pumpataan rumpusuodattimen

altaasta ilmastimen päällä oleviin vesityskouruihin. Toinen pumpuista on vakionopeuspumppu

ja toinen pumpuista on varustettu taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttajapumpun nopeutta

säädetään ilmastimen tasausaltaan pinnantasomittauksen perusteella. Mikäli veden tarve on

pientä, käytetään vain taajuusmuuttajapumppua. Vakionopeuspumpussa ei ole automatiikkaa,

sitä ohjataan manuaalisesti kytkimestä ja se käy päällä ollessaan täydellä teholla.

Taajuusmuuttajapumpun mitoitusvirtaama on 55 l/s, 7 m:n nostokorkeudella ja

vakionopeuspumpun mitoitusvirtaama on 50 l/s, 7 m:n nostokorkeudella.

4.1.5. Ilmastus ja tasausallas

Ilmastuksella lisätään kierrätettävän veden happitasoa ja poistetaan kaloille haitallinen typen

ylikyllästys. Ilmastin on tyypiltään ns. putousilmastin, joka kostuu päällekkäisistä

muovikoreista. Korit on täytetty muovisilla kiekoilla, jotka lisäävät veden ja ilman

kontaktipinta-alaa.

Koreja on kaksi rinnakkain, kymmenen peräkkäin ja niitä on neljässä kerroksessa. Kerrosten

välissä on ilmatila. Vesi jaetaan ilmastimille avokourulla, kouruja on kaksi, oma molemmille

koririveille. Kourussa on jokaiselle ilmastinyksikölle V-aukot kourun molemmin puolin.

Aukoista vesi valuu jakolaatikoihin, jotka on varustettu reikälevyillä. Jakolaatikoiden tarkoitus

on varmistaa veden tasainen jakautuminen ilmastimessa. Ilmastimien alla on tasausallas, jonka

tarkoituksena on poistaa ilmakuplat ilmastetusta vedestä ja tasata altaisiin menevää virtausta.

Seuraavassa on kerrottu suunnitteluvaiheen mitoitustietoja. Ilmastukselle vaadittu

happikylläisyyden taso on 85 %:a, kun tulevan veden happipitoisuus on 5 mg/l. Ilmastimen

mitoitusvirtaama on 100 l/s ja
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mitoituspintakuorma 72 m/h. Alkuperäisessä suunnitelmassa ei ole kerrottu veden lämpötilaa,

ilmastimelle tulevan veden mitoituslämpötila ei selviä mitoitustiedoista eikä suunnitelmista.

4.1.6.Allasvesitys

Tasausaltaasta vesi johdetaan painovoimaisesti vesityskouruihin. Painovoimaisen, rauhallisen

virtautuksen tarkoituksena on välttää mahdollinen typen uudelleen ylikyllästyminen.

Putkilinjoja on kaksi, yksi hallin joenpuoleisella seinällä ja yksi hallin keskilinjalla. Linjoissa on

säätöventtiilit, joilla virtausta säädetään manuaalisesti. Virtauksen säädössä on huomioitava, että

veden korkeuden ilmastimen tasausaltaassa on pysyttävä syöttöputkistojen yläpuolella, jottei

synny ilmalukkoja ja toimintahäiriöitä. Lämpötilan säätö tehdään säätämällä kiertoveden,

Pahkajärven veden ja Ylä-Enonveden virtaamien suhdetta. Normaalisti perussäätö on

kierrätysveden ja Pahkajärven alusveden sekoitusta 80 % ja Ylä-Enon vettä 20 %. Veden

lämpötilan noustessa yli tavoitetason Ylä-Enonveden osuutta pienennetään.

5.KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSET VIILEÄN VEDEN

KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄSTÄ

5.1.Toimintavarmuus

Järjestelmän toimintavarmuus on ollut käyttäjien mukaan hyvä, kalojen olosuhteet ovat olleet

hyvät ja kalataudeilta on vältetty. Yksi pumpun taajuusmuuttaja on rikkoutunut ilmeisesti

ukkosen johdosta. Pumput ovat kertaalleen kastuneet ja moottorit jouduttu uudelleen

käämittämään, kun laitetilan pumppukaivon poistovesipumppu ei ole toiminut ja laitetila on

päässyt tulvimaan.

5.2.Käytettävyys

Kierrätysjärjestelmän käynnistyksestä viilennyskauden alussa aiheutuu hiukan lisätyötä, kun

säätöjä joudutaan hakemaan ja putkistossa oleva ilma aiheuttaa kierto-ongelmia.

Kiertovesijärjestelmän käyttö lisää puhdistustarvetta, altaiden pintasihdit on harjattava joka

arkipäivä ja ilmastimen tasausaltaassa oleva verkko on puhdistettava parin päivän välein.

Altaiden puhdistuksen ajaksi kierrätys on keskeytettävä, ettei rumpusiivilä mene tukkoon

liikkeelle lähtevästä levästä ja sakkaumista.
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5.3.Huolto

Järjestelmä ei ole juurikaan vaatinut huoltoa. Ilmastin on puhdistettu parin vuoden välein.

Ilmastimen puhdistuksessa korit poistetaan, koreissa olevat muoviset täytepalat poistetaan ja

osat pestään painepesurilla.

5.4.Havaitut epäkohdat

Ilmastimen huoltamista vaikeuttavat ahtaat tilat. Ilmastinrakenne ei ole tiivis ja ilmastimen

ollessa käytössä vettä roiskuu ympäriinsä. Alla olevat pumput sekä taajuusmuuttaja ovat alttiina

roiskevedelle ja niitä on jouduttu suojaamaan jälkiasenteisilla peltikatoksilla. Kosteusrasitus

laitetilassa on kokonaisuutena ankara järjestelmän ollessa käytössä.

Insinööri, tekn. yo. Jussi Ollanketo

JAKELU Osallistujat

Arto Seppälä Lapin ELY-keskus

Sari Piippo Oulun yliopisto

Eva Pongrácz Oulun yliopisto

Yrjö Aarnipuro Granlund Oulu Oy
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