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   Pertti Jalonen

”Bioenergiatutkimus katkesi 1990-
luvulle tultaessa, mutta nyt se on 
käynnistymässä uudelleen”, JTI:n 
(JTI – Institutet för jordbruks- 
och miljöteknik) tutkimusjohtaja 
Åke Nordberg kertoi laitoksella 
äskettäin vierailleelle suomalais-
ryhmälle.

Hänen mukaansa ajankohtaisia 
tutkimusaiheita ovat maatilan ener- 
giankäytön tehostaminen, maatilo- 
jen liikennepolttoaineomavaraisuu- 
den kehittäminen, hamppu lämmi-
tyspolttoaineena ja hampun brike-
töinti.

JTI:n bioenergiavastaava Maya 
Forsberg selvitti meille viime vuon-
na valmistunutta laajaa tapaustut-
kimusta: Maatalous peltopolttoai-
netoimittajana suurelle CHP-lai-
tokselle (JTI Rapport Lantbruk & 
Industri 361 –  Jordbruket som le-
verantör av åkerbränsle till stors-
kaliga kraftvärmeverk – Fallstudie 
Värtan – Maya Forsberg, Andras 
Baky, Hugo Westling, David Ljung-
berg, Per Ytterberg 2007).

110-sivuinen tutkimusraportti 
löytyy pdf-muodossa osoitteesta 
www.jti.se/index.php?page =pub-
likationer tai tilattavissa JTI:ltä 
printtiversiona. 

Haketta kuluu 
12 000 m³ päivässä
Fortum on rakennuttamassa Tuk-
holman Värtan satamaan 400 
MW:n tehoista CHP-voimalaa, jo-
ka tuottaa syys-kesäkuussa lämpöä 
1800 GWh/a ja sähköä 800 GWh 
pääasiassa metsähakkeesta ja tur-
peesta; vaihtoehtona on kivihiili. 

Laitoksen vuorokautinen poltto-
ainetarve noin 10 GWh, eli 12 000 
hakekuutiota, vuotuinen 3,3 mil-
joonaa kuutiota. Polttoainetta on 
toimitettava päivittäin 3–4 junalas-
tia. Polttoainevarastoon mahtuu 
muutaman päivän tarve, 55 000 
kuutiota. Polttoainekuljetukset on 
suunniteltu hoidettavan pääasiassa 

laivoilla ja junilla, vaihtoehtoisesti 
rekoilla.

Fortumin mukaan laitos voi 
käyttää olkea enimmillään 20 pro-
senttia polttoainetehosta ja paju-
haketta 15. Määrä vastaa 140 000 
tonnia olkea, eli 3 700 kilon heh-
taarisadolla 39 000 ha:n korjuu-
alaa. Mainituilla sekoitussuhteil-

JTI selvitti kilpailukyvyn edellytyksiä

Ruotsissa on selvitetty 
maatalouden mahdol-
lisuuksia toimittaa 
olkia ja pajuhaketta 
400 MW:n CHP-lai-
toksen seospolttoai-
neeksi Tukholmaan. la oljen vuorokausikulutus olisi 

noin 500 tonnia, pajun noin 680 
tonnia.

Pajuhaketta tarvitaan olkea 
pienemmän lämpöarvon vuoksi 
195 000 tonnia. Jos kuiva-ainesa-
to on 20 t/ha, tarvitaan 5 200 ha 
ala. Koska korjuu tapahtuu nel-
jän vuoden välein, alaa tarvitaan 
20 800 ha. 

Jos kuiva-ainesato saadaan ja-
lostuksen myötä nousemaan 28 t/
ha, vuotuiseksi korjuualaksi riittää 
3 700 ha, kokonaisalaksi 14 800 ha.

Nykyinen pajuala on noin 13 700 
ha, 13 000–15 000 ha viimeiset 10 
vuotta. Jalostuksella riittää töitä, 
sillä tällä hetkellä kuiva-ainesadot 
ovat keskimäärin 7–10 t/ha (JTI in-
formerar nr 117 2007, s. 10.).

Oljen kilpailukyky 
tuntuisi riittävän
Selvityksen logistiikkakustannuk-
sissa ei ole otettu huomioon oljes-
ta viljelijälle maksettavaa korva-
usta tai energiakasvitukea. Vertail-
luissa logistiikkaketjuissa tarvitaan 
välikuljetuksia kuorma-autolla.

CHP-voimalat ovat maksa-
neet metsähakkeesta 140–160 kr/
MWh (1 e=9,18 SEK) v. 2004–
2007 (kuljetusmatka noin 80 km). 
Pajuhakkeen kokonaiskustannus 
30–100 km kuorma-autokuljetuk-
sena on 150–190 kr/MWh, junal-
la enintään 250 km matkalla noin 

190 kr/MWh, joten sen kilpailuky-
ky saattaa riittää.

Olkipaalien kustannus rekka-
kuljetuksena 30–100 km etäisyy-
dellä on 75–110 kr/MWh. Jos ol-
jen arvoksi lasketaan 25–31 kr/
MWh, mikä vastaa pois kuljetettu-
jen ravinteiden arvoa, kustannuk-
set nousevat 100–140 kr/MWh. 
Junakuljetus 250 km päästä oljen 
arvo mukaan lukien nostaa kus-
tannukset 175–180 kr/MWh. Si-
ten olki täydentäisi kilpailukykyi-
sesti metsähaketta etenkin lyhyillä 
etäisyyksillä.

Kustannusten alentamiseksi pi-
täisi polttoaineen tilavuuspainon 
olla vähintään 250 kg/m³ (kuor-
ma-auto) tai 300–350 kg/m³ (ju-
na), käsittelyn olla samanaikais-
ta muiden polttoaineiden kanssa, 
käsittelyvaiheita vähentää, logis-
tiikkaketjuja kehittää.

Voimalan kyky maksaa oljesta tai 
pajusta on sidoksissa ennen muuta 
metsähakkeen hintaan sekä öljy- ja 
hiilimarkkinoiden kehitykseen. 

Politiikan tasolla siihen vaikuttaa 
myös ohjauskeinojen kehittyminen 
eli päästöoikeuksien ja sähköserti-
fikaattien hintakehitys. Kansallinen 
ja kansainvälinen kilpailu biopolt-
toaineista korostaa sitä, että koti-
maisen polttoaineen huoltovar-
muudesta tulee merkittävä suur-
voimaloiden maksuhalukkuuteen 
ja -kykyyn vaikuttava tekijä.

Tukholmasta pohjoiseen Uppsalan ja 
Västmanlannin läänin alueelta voidaan 

vuosittain korjata 174 000 olkitonnia, Tuk-
holmasta etelään Itä-Göötanmaan läänissä 

154 000 tonnia (kuivikeolki poislukien). Kor-
juun on oletettu epäonnistuvan joka neljäs 

vuosi. Pajupotentiaalia on 50 000 hehtaaria 
Tukholman, Uppsalan, Västmanlannin, Örebron 

ja Itä-Göötanmaan läänien alueella.

Olkipaalien logistiikkaketjussa (tilakäsittely, kuljetus, terminaalikä-
sittely, laitoskäsittely) tilakäsittelyn kustannusosuus noin 60 %. Enin-
tään 100 kilometrin etäisyydellä voimalasta edullisinta on olkipaali-
en rekkakuljetus, kokonaiskustannukset noin 110 kr/MWh, toiseksi 
edullisinta junalla, hieman alle 150 kr/MWh. Kuljetusmatkan pidenty-
essä 250 kilometriin junarahti kallistuu vain marginaalisesti, rekoilla 
kuljetuskustannusten kohoaminen nostaa kokonaiskustannukset lä-
hes 150 kr/MWh:iin. Oljen silppuaminen, pelletöinti ja briketöinti lähes 
kaksinkertaistavat kustannukset.

Paju käsiteltiin hakkeena ja paalattuina "tukkeina". Tilakohtaiset 
käsittelykustannukset ovat yli kaksinkertaiset olkipaaleihin nähden ja 
ylittävät oljen silppuamiskustannukset. Enintään 100 km:n matkalla 
rekka- tai junakuljetukseen perustuva logistiikka oli edullisin vaihto-
ehto, hiukan alle 200 kr/MWh. Enintään 250 km kuljetusmatkalla 
edullisinta on pajuhakkeen junakuljetus, edelleen alle 200 kr/MWh. 
Seuraavaksi edullisin vaihtoehto on pajutukkien junakuljetus ja hake-
tus voimalassa, hieman alle 250 kr/MWh. Lähes samaan kustannus-
tasoon päästään pajuhakkeen laivakuljetuksella.
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Oljesta ja pajuhakkeesta 
täydennystä Tukholman 
suurvoimalan polttoaine-
valikoimaan

Fortumin CHP-laitos tuottaa metsähakkeesta ja turpeesta Tukhol-
man alueelle kaukolämpöä ja sähköä. Polttoainelogistiikka perustuu 
rautatie- ja merikuljetuksiin.
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Pertti Jalonen
Ruotsissa on noin 300 000 harras-
tehevosta. Hevosenlannasta tuli 
ongelma vuonna 2000, jolloin kaa-
topaikkojen jätemaksut nousivat 
merkittävästi. Vuoden 2005 alus-
ta lähtien orgaanisen materiaalin 
tuonti kaatopaikoille kiellettiin.

Muita vaihtoehtoja onkin jou-
duttu etsimään. Yksi sellainen on 
lannan energiakäyttö, jolloin tallit, 
maneesit ja raviradat voisivat kor-
vata lannalla fossiilienergian läm-
mityksessä. 

Moni ryhmämme matkalaisista 
oli mukana saadakseen tutkimus-
tietoa hevosenlannan polttami-
sesta. Isänniltämme Neuvontajär-
jestöstä, Maatalousyliopistolta tai 
JTI:ltä sitä ei saatu. Muuta hyödyl-
listä tietoa sitä vastoin yllin kyllin.

Lanta takaisin heinäpelloille
JTI:llä on toki tutkittu hevosenlan-
nan käsittelyä (Teknik för lantbru-
ket 82 Hästar–gödselhantering JTI 
2000). 

Lena Rodhe kertoi parhaaksi 
hevosenlannan ravinteiden kier-
rätystavaksi toimittaa lanta tilal-
le, jolta heinä ostetaan. Tällöin ei 
ole hukkakaura- eikä rikkakasvi- 
ongelmia. Osapuolten on kuiten- 
kin sovittava lannan esikäsittelystä.

Rodhen mukaan kuivikkeen va-
linnan taustalla on monta tekijää, 
mutta turve on paras vaihtoehto, 
sillä sen hyvät ominaisuudet koros-
tuvat kompostoinnin yhteydessä.

Kompostointikokeissa kuivike-
lannasta tuli valmista kompostia 
keskimäärin 6 viikossa. Nopeute-
tussa kompostoinnissa auma – 2,5 
metriä leveä ja 1,5 korkea – kään-
nettiin ensimmäisen viikon aikana 
kerran päivässä, toisen viikon aika-
na joka toinen päivä, kolmannella 
viikolla kolmen päivän välein ja lo-
pulta kerran viikossa.

Turvelanta kompostoitui no-
peimmin, olkilanta hitaimmin. 
Kompostoidun turvelannan am-
moniakki- ja typpipäästöt jäivät 
alle 50 g/t, sahajauhoa käytettä-
essä päästöt nousivat hieman yli 
50 g:n. Sen sijaan olkikuivikelan-
nan ammoniakkipäästöt olivat lä- 
hes 300 g/t.

Jos massan lämpötila nousee 
kompostoinnin yhteydessä 60 as-
teeseen, useimmat rikkakasvin-
siemenet ja vahinkoeliöt kuolevat, 
ja toisin kuin väitetään, hevosten 
matolääkityksen jäämät eivät siir-
ry viljeltäviin kasveihin.

Kompostointi myös parantaa 
kuivikelannan käsiteltävyyttä ja 
pienentää merkittävästi varastoti-
lan tarvetta.  

Kakkaa kattilaan
Ariterm Oy:n tuoteryhmäpäällik-
kö Henrik Karlsson esitteli meil-
le yrityksen yhteistyökumppanin,  
Pohjois-Ruotsissa toimivan Swebo 
Bioenergy Ab:n valmistaman Swe-
bo Biotherm -bioenergiakattilan 
saamansa esitteen pohjalta.

Tuote perustuu yrityksen val-
mistamaan hakekattilaan. Siinä 
polttoaine ensin kaasutetaan etu-
pesässä, ja kaasut poltetaan erilli-
sessä kattilassa. Ensiöilma johde-
taan palopään alaosan primääri-
vyöhykkeeseen ja toisioilma sen 
yläosaan. 

Isommissa malleissa palopää 
on kaksikammioinen, jotta voitai-
siin varautua tehontarvemuutok-
siin vuodenajan ja lämpötilan mu-
kaan. Molempiin kammioihin on 
erillinen syötinruuvi. 

Timråssa on 1-kammioinen pa-
lopää nimellisteholtaan 250 kW.

Swebo Bioenergy Ab:n vienti-
johtaja Mattias Lindgren kertoi 
vastauksena sähköpostiviestiini, 
että toistaiseksi lannanpolttoyksi-
köitä on toimitettu Ruotsin ravira-
doille ja ratsastuskeskuksiin kaik-
kiaan kuusi. Tämän vuoden tilaus-
kanta on selvästi suurempi.

Jokainen laitos räätälöidään asi-

akkaan tarpeen mukaiseksi. Asen-
nettujen kattiloiden tehot ovat ol-
leet 150, 250, 350 ja 500 kW. Isom-
mat tehontarpeet tyydytetään kah-
della kattilalla. Laitoskokonaisuu-
teen kuuluu polttoainekontti syöt-
timineen. Valmistajan mukaan 
kontin pohjakuljetin on niin järe-
ää tekoa, ettei kostea lanta ”jämäh-
dä” pakkasilla konttiin.

Lindgrenin mukaan laitoshinnat 
lähtevät noin 85 000 eurosta ylös-
päin koon ja varustetason mukaan. 
”Yhtä lailla voi kysyä, mitä auto 
maksaa. Lopullinen hinta riippuu 
mallista ja varustelusta.”

Lannanpolttolaitos vaatii eril-
lisen hyväksynnän paikallisesti ja 
tapauskohtaisesti. 

Swebo Bioenergi, Luulajan tek-
nillinen yliopisto, Piitimen Ener-
gitekniskt Centrum ja Abelko In-
novation ovat yhteistoimin tuot-
taneet päästö- ja tehomittauksiin 
perustuvan selvityksen Miljövän-
lig eldning av hästspillning. 

Kuntien ympäristötoimi on hy-
väksynyt tämän selvityksen perus-
teella laitokset lannanpolttokäyt-
töön.

Omat päästörajat alitettiin
Selvityksessä mainitut lannanpol-
ton päästöt on mitattu Timrås-
sa ja Swebon omassa laitokses-
sa Bodenissa. Mittauksissa asete-
tut päästökeskiarvojen tavoitteet 
– häkä 150 mg/Nm³, typenoksi-

dit 400 mg/Nm³, hiukkaspäästöt 
250 mg/ Nm³ – alitettiin hiukkas-
päästöjä lukuunottamatta. (Nm³= 
normikuutiometri)

Raportin mukaan typenoksidi-
rajaa voi pitää korkeahkona, mut-
ta toisaalta kohtuullisena polttoai-
neen sisältämän suuren virtsamää-
rän vuoksi. Ruotsissa typen oksi-
deille ei ole erillistä rajaa, mutta on 
ehdotettu 230 mg/Nm³ laskettuna 
6 % happipitoisuuden mukaan. 
Näin alhaiseen arvoon tällä poltto-
aineella olisi vaikea päästä.

Päästöt ja palaminen ovat hal-
littavissa, kun polttoaineen koste-
us alittaa 50 prosenttia. Mittauk- 
sissa palamislämpötila pysyi yli 
800 asteessa ja polttoaineesta saa-
tiin 150 kW:n teho eli 60 prosent-
tia nimellistehosta, kun polttoai-
neen kosteus oli 49 prosenttia. Hä-
käpäästöt olivat keskimäärin 130 
mg/Nm³, typenoksidit 370. 

Samaan tehoon päästiin tätä kos-
teammallakin (57 ja 63 %) poltto-
aineellakin, mutta liekin lämpötila 
ei yltänyt 800 asteeseen. Häkäpääs-
töt ylittivät 1 500 mg/Nm³. 

Kattilan hyötysuhde ei käy ra-
portista ilmi eikä se, saavutettiinko 
lannalla kattilan nimellisteho.

Ruotsin Boverketin yli 50 kW:n 
kattiloille asettama häkäpäästöra-
ja on 688 mg/Nm³ ja pölypäästöil-
le 481 mg/Nm³ (Puun pienpolton 
päästövaatimukset, Motivan taus-
taselvitys). 

Hevosenlannan energiakäyttö

Swebo Biotherm -kattilan periaatekaavio.

Kunnalta ja EU:lta  
valtaosa rahoituksesta
Timrån kunta hankki ensimmäise-
nä Swebon valmistaman 250 kW:n 
laitoksen ratsastuskeskukseensa 
vuonna 2003. Kunta myös vastaa 
laitoksen hoidosta; lämmitystyötä 
tarvitaan noin tunti päivässä. 

Sille tehtiin erillinen, lämpöeris-
tetty rakennus, jonka ulkomitat ovat 
11 x 18 metriä ja harjakorkeus 5 m. 
Lannalle ja puhtaalle kutterinpu-
rulle tehtiin oma kylmävaraston-
sa, jonne boksien lanta tyhjenne-
tään kottikärryillä. Kattilan poltto-
ainevarastona on kontti, joka täy-
tetään traktorin etukuormaajal-
la. Ylijäämälanta kerätään omaan 
konttiinsa.

Investointi oli kaikkiaan noin 3,5 
miljoonaa kruunua (n. 380 000 eu-
roa), josta kunta maksoi 995 000 
kruunua, EU:n aluerahasto (EAKR) 
saman summan, Hevosurheiluyh-
distys 1 miljoonan. Lääninhallitus 
ja paikallinen investointiohjelma 
LIP vastasivat loppujen 500 000 
kruunun rahoituksesta tasaerin.

Käyttökustannusvertailussa lan-
nanpoltto osoittautui edullisim-
maksi: vuosikustannus on noin 
33 000 euroa. Öljy- ja sähkölämmi-
tyksen vuosikustannus on 55 000 
euroa, biokaasuvaihtoehdon noin 
60 000 euroa.

Investoinnin kuolettaminen 
22 000 euron vuosisäästöllä kes-
tää noin 10 vuotta, kun tuet ote-
taan huomioon. Fossiilisen ener-
gian kallistuminen lyhentää takai- 
sinmaksuaikaa.

Ongelmana on, että kattila on 
mitoitettu lannanpolton eikä rat-

sastuskeskuksen lämmöntarpeen 
mukaan: ylijäämällä pidettäisiin 
10 pientaloa lämmössä. Sen vuok-
si kattilan vuosikäyttöaika nimel-
listeholla jää vajaaksi, jolloin pala-

minen ei ole optimaalista.
Matkaa lähimmän asuinalueen 

kaukolämpöverkkoon on 1,5 ki-
lometriä, ja verkon laajentaminen 
maksaisi lähes saman verran kuin 

itse laitos. Sen takaisinmaksu kes-
täisi 50 vuotta, vaikka lantalämpö 
annettaisiin verkkoon ilmaiseksi 
(Sundsvall Tidning 27.2.2005).

Tallipaikkoja on kaikkiaan 50. 
Lantaa poltetaan noin 1 000 kuu-
tiota vuodessa, tuhkamäärä on 
vain 5 kuutiota. Se sekoitetaan lan-
noitteeksi menevään lantaan ja le-
vitetään pelloille. Tuhkan ei ole to-
dettu sisältävän mitään haitallisia 
aineita, joten sitä voidaan käyttää 
maanparannusaineena metsässä, 
pellolla tai puutarhassa.

Lantaa tulee yli rakennusten 
lämmöntarpeen. Paikallinen maa-
talousyrittäjä hakee sen lannoitus-
käyttöön.

Hevoslannankäsittelylle on oma 
Internet-sivustonsa, http://hast-
godsel.se, jolla esitellään erilaisia 
lannankäsittelytapoja.  

Sieltä löytyy myös Timrån Rat-
sastuskeskuksen lämpölaitoksen 
kuvallinen esittely (alasivu gödsel-
hantering).

Hyödylliset linkit:
www.jti.se
www.swebo.se
http:// hastgodsel.se

Hevosenlannan energiakäyttöön 
on halukkuutta Suomessakin, 
mutta ainakin toistaiseksi se on 
tyssännyt ympäristöministeriön 
tiukkaan kantaan: lanta on jätet-
tä ja lannanpoltto jätteenpolttoa. 
Piste. 

Tämä tulkinta sallii kiinteän 
jätteen, kuten lannan polttami-
sen vain valtioneuvoston jätteen-
polttoasetuksen mukaisessa jät-
teenpolttolaitoksessa (362/2003), 
mikä edellyttää tiukkoja vaati-
muksia polttolaitteistolle ja pol-
tosta syntyvien päästöjen mittaa-
miselle.

Inkoolainen hevosalan yrittä-
jä aikoi lämmittää rakennettavaa 
talli- ja maneesirakennusta brike-
töidyllä hevosenlannalla. Inkoon 
kunnan ympäristölautakunta 
myönsi vuosi sitten sille ympäris-
töluvan ja luvan toiminnan aloit-
tamiseen. Uudenmaan ympäris-
tökeskus valitti päätöksestä Vaa-
san hallinto-oikeuteen ja vaati sen 
kumoamista ja täytäntöönpanon 
keskeyttämistä. 

Hallinto-oikeus ratkaisi asian 
2.4.2008: ympäristölautakunnan 
päätös kumottiin, ja asia siirret-

tiin Uudenmaan ympäristökes-
kuksen käsiteltäväksi.

Perusteluissaan hallinto-oikeus 
katsoi briketöidyn kuivikelannan 
jätteeksi. Siten se olisi poltetta-
va jätteenpolttoasetuksessa mai-
nitussa jätteenpoltto-tai rinnak-
kaispolttolaitoksessa. Ja kun toi-
mintaan sovelletaan jätteenpolt-
toasetusta, toimivaltainen lupa-
viranomainen on ympäristökes-
kus eikä kunnan ympäristölau-
takunta. 

Yrittäjä harkitsee valittamista 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toisaalta on olemassa kaksi 
EU-tuomioistuimen ennakko-
päätöstä, joissa on ratkaistu, mil-
loin kyseessä on jätteen loppusi-
joitus, milloin sen hyödyntämi-
nen. Ensimmäinen koski jätteen-
vientiä Luxemburgista Strasbour-
giin poltettavaksi, missä sen ener-
giaa ei otettu talteen. Oikeus piti 
tätä loppusijoituksena eli se oli 
jätettä. 

Toisessa tapauksessa Saksasta 
toimitettiin sekajätettä Belgiaan. 
Tulli luokitteli sen jätteeksi, mut-
ta tuomioistuin oli toista mieltä. 
Koska jäte vietiin belgialaisen se-

menttitehtaan prosessilämmi-
tykseen ja sillä korvattiin fossiilis-
ta polttoainetta, se ei ollut jätettä, 
vaan sen hyötykäyttöä.

Lanta on sinänsä jätettä, mut-
ta ympäristöministeriön järjen-
vastainen kanta estää sen hyöty-
käytön. Eikö voitaisi lähteä siitä, 
että nykyteknologialla jopa hevo-
senlantaa voidaan polttaa päästöt 
halliten? 

Ympäristöministeriön piti saat-
taa uudet, kesällä 2006 esitellyt 
pienkattiloita (alle 300 kW) kos-
kevat päästömääräykset voimaan 
1.1.2008, mutta niiden voimaan-
tulo on siirtynyt hamaan tulevai-
suuteen ties mistä syystä. 

Oletetaan että ne olisivat voi-
massa. Jos kattila riippumatto-
massa koetuksessa alittaisi pääs-
törajat hevosenlanta polttoainee-
naan, niin tulkintakiemuroita ei 
tarvittaisi.

Ympäristöministeriön kireä 
laintulkinta tuntuu kahta vertaa 
oudommalta, kun samaan aikaan 
Ruotsissa voidaan rakentaa koko 
lailla tuoretta hevosenlantaa polt-
toaineenaan käyttävä lämpölaitos 
osittaisella EU-rahoituksella! -PJ

Polttoaine kaasutetaan kaksikammi-
oisessa keraamisessa etupesässä, jossa 
on mekaaninen arinakoneikko. Kaasut 
poltetaan toisiokammiossa. Kuumien 
kaasujen lämpö siirtyy kattilaveteen.

ã

Onko lannanpoltto jätteenpolttoa?
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”Maatilat eivät tunne sähkönkulu-
tuksensa rakennetta, joten ne eivät 
tiedä, mistä säästää”, Christer Jo-
hansson, LRF Konsult Ab:sta sa-
noo.

”Energiansäästön käsikirjan 
avainlukujen pohjaksi kerätään 
100 maatilan tiedot, jotta eri tuo-
tantosuunnille tyypillinen säh-
könkulutus selvitetään. Voin ottaa 
esimerkiksi 260 lypsylehmän ti-
lan, jonka sähkönkulutus on 1 461 
kWh lehmää kohti, mikä vastaa 
0,15 kruunua maitolitraa kohti.”

”Valaistukseen menee jatkuvasti 
10 kW:n teho, lehmien juomavettä 
lämmitetään sähköllä. Voi olla, et-
tä maitotuotos kasvaa, mutta kat-
taako se lämmitykseen kuluvan 
sähkön hinnan”, Johansson jatkaa. 
Hänen mukaansa vastaavia esi-
merkkejä löytyy lisää.

Neuvojan tilakäynti pohjatieto-
jen keräämiseksi vie päivän. Nii-
den perusteella hän tekee viljelijäl-
le korjausehdotuksen kustannuk-
sineen, minkä jälkeen tila päättää, 
haluaako se toteuttaa muutokset. 

Kunnat nihkeinä  
lähilämmölle
LRF Konsultilla on 10 bioenergi-
aan erikoistunutta neuvojaa. Heil-
tä saa tietoa maatilan lämmitysjär-
jestelmistä ja niiden rahoituksesta. 
He myös tekevät esiselvityksen eli 
mitoittavat tarvittavan laitteiston 
ja lämpöverkoston sekä laativat sen 
perusteella kyselypohjan laitetoi-
mittajille tehtäviä tarjouspyyntöjä 

varten. Viljelijä maksaa esiselvityk-
sen itse tai saa siihen maksusetelin.

Neuvojilla on käytössään myös 
Excel-pohjalle tehty polttoaine-
vaihtoehtojen hintavertailu, jolla 
voidaan tutkia polttoainevalinto-
jen vaikutuksia lämmityskustan-
nuksiin. Juuri nyt edullisin polt-
toaine on olki, 0,18 kr/kWh, hake 
vastaavasti 0,23 kr/kWh. Viljalla ei 
kannata lämmittää.

Neuvontajärjestö pyrkii edis-
tämään maatilojen energiayrittä-
jyyttä eli koulujen, kuntakeskusten 
ja julkisten rakennusten lämmit-
tämistä. ”Kuntien päätöksenteko 
on osoittautunut erittäin hitaak-
si. Olemme arvioineet lähilämpö-
potentiaaliksi 1 000 laitosta, mut-
ta niistä on toteutunut vain 20–25. 
Päätöksenteon hitaudesta huoli-
matta aiomme jatkaa lähilämmön 
tarjoamista, mutta siirrämme sitä 
myös teollisuuden suuntaan.”

Biokaasuhankkeet 
odottavat tukia
Maatilojen biokaasuhankkeita on 
Ruotsissa vireillä, mutta Suomen 
tavoin niiden toteuttamista vai-
keuttaa investointitukien puute. 
”Näyttää siltä, että tukien haku 
voisi käynnistyä 31.5. Syöttötarif-
fia meillä ei ole, mutta biokaasul-
la tuotettu sähkö tullee vihreiden 
sertifikaattien piiriin, jolloin siitä 
saa 0,20 kr/kWh.”

”Biogas Highway on alan suur-
hanke, joka kokoasi useita bio-
kaasulaitoksia samaan verkkoon 
Tukholmasta etelään ja lounaa-
seen. Kaasuputken varrella olisi 
tankkausasemia, ja putki liitettäi-
siin maakaasuverkkoon. Liiken-
nekäyttö ja biometaanin syöttö 
maakaasuverkkoon vaatii laadun-
parannusyksiköitä ja putkeen jat-
kuvasti vähintään 4 barin syöttö-
paineen.”

Ruotsin tuulivoimakapasiteetti 
kymmenkertaistetaan nykyisestä 
1:stä 10 TWh:iin vuoteen 2015 
mennessä. ”Neuvonnassa tämä 
näkyy siten, että varoitamme vilje-
lijöitä tekemästä energiayhtiöiden 
tai muiden tuulisähköntuottajien 
kanssa epäedullisia maanvuokra-
sopimuksia etenkin sellaisilla alu-
eilla, joilla on jatkuvasti suotuisat 
tuuliolot.”

Tuulisähkölle suunnitellaan 
eräänlaista pankkia, johon tuu-
livoimantuottaja tallettaa ylijää-
mäsähkönsä ja josta sitä tarvitta-
essa saa ilman siirtomaksua.

100 tilan tiedot pohjana

Ruotsissa selvitetään 
maatilojen sähkön- 
kulutuksen rakenne
Ensi syksyn Elmiassa 
julkistetaan maatalou-
den energiansäästön 
käsikirja.

   Pertti Jalonen

Christer Johanssonin esitte-
lemällä Excel-sovelluksella maa-
tilan energiaratkaisuja ja niiden 
kustannuksia voidaan selvittää 
polttoainelähtöisesti.
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PARASTA PAINEPESUUN - UUSI KÄRCHER HDS 10/20 M KUUMAVESIPESURI

Vuoden kuumin pesuriuutuus on saapunut - KÄRCHER HDS 10/20 M tarjoaa käyttöösi täydet 200 baria pai-
netta sekä luokassaan ylivoimaisen yhdistelmän tehoa ja käyttömukavuutta. Taloudellinen Eco-käyttötila optimoi 
pesutehon ja alentaa päästöjä sekä polttoaineen kulutusta. Toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän varmistaa 
automaattinen kalkinestojärjestelmä, joka suojaa arvokasta lämmityskierukkaa tehokkaasti kalkin haurastuttavalta 
vaikutukselta.

Kun aika on arvokasta ja puhdas jälki tärkeää, kannattaa valita KÄRCHER.
Kärcher HDS 10/20 M kuumavesipesuri ammattikäyttöön

Työpaine 30-200 bar, vesimäärä 500-1000 l/h

Puhdasta asiaa

25 V. 
PAINEPESUREIDEN

YKKÖSENÄ SUOMESSA

Jälleenmyyjien yhteystiedot kotisivullamme www.karcher.fi

3250,-
sis. alv 22 %

Valtuutettu
         -huolto,

metsäkonehuolto ja varaosat

Kajaanin
Metsäkonehuolto Oy

Särämäntie 514
87950 Kuluntalahti
Puh. 0400 177 515

POHJOIS-SUOMI

-TRUKIT

Ruutihaantie 11, Ylivieska
Puh. (08) 424 005, 0204 551 303

0400-286 775, 0400-279 970

KESKI-POHJANMAA

ESKOLAN KORJAAMO
Kytöpuhontie 125

85500 Nivala
(08) 441 545, Timo Eskola

POHJOIS-POHJANMAA

WEBASTO / EBERSPÄCHER.
huolto ja varaosat

Työkoneiden ilmastointilaitteiden
huolto, korjaus ja varaosat.

TUKESin hyväksymä 

Metsäkonehuolto
J. Tanhua

Äijännevantie 10, 34800 Virrat
Puh. 0400-233 212

ETELÄ-POHJANMAA KESKI-SUOMI

KORJAUS JA HUOLTO:

Jämsänkosken
Motovaruste Ky

Puh. (014) 714 401
Pietiläntie 11, 42100 Jämsä
salonen@motovaruste.inet.� 

Huoltosopimus

HUOLTO JA VARAOSAT:

Nousiainen
(02) 431 8607, 0400-827 731

www.kone-viitasalo.� 

Nousiainen
(02) 431 8607, 0400-827 731

KONE-VIITASALO OY

LOUNAIS-SUOMI

ETELÄ-POHJANMAA

Vaihdetie 5, 60120 Seinäjoki
Puh. 0400 363 834

Esan Paja Oy
service

POHJOIS-POHJANMAA

FENDT MERKKIHUOLTO

Traktorikonehuolto
Liuska Ky
85840 KUONA 

Puh. 0400-476 625 /
Otto Liuska

John Deere, Avant.
Varaosa-, korjaus- ja 

huoltopalvelut.

ANTIN
AGRIHUOLTO OY

Puh. 050-544 8430
www.antinagrihuolto.com

UUSIMAA

PUH. (03) 633 2114 / 0400 816 690
(03) 676 5033

HÄME

KONEHUOLTO
SEPPO MÄENLUOMA OY

TRAKTORIHUOLTO-
TRAKTORSERVICE LÖFBERG KY-KB

Maatalous- ja työkoneiden 
korjausta ammattitaidolla!
Pusesvägen 86, 10300 KARJAA

Puh. (019) 238 241, Fax (019) 238 341

UUSIMAA

K-huolto H. Leino
Rusko

Puh. 0400-928 544

LOUNAIS-SUOMI

HUOLLOT JA KORJAUKSET:

POHJANMAA

MAATALOUS- JA
KIINTEISTÖNHOITOKONEET
Silmukkatie 15, 65100 VAASA

PIENKONEET

Traktoreiden, puimureiden sekä 
muiden maatalouskoneiden 

huollot ja korjaukset

Konehuolto
S. Malmi

Malmintie 48, 21370 Aura kk
Aura ja lähiympäristö
Puh. 050-559 3720

Korjaus- ja huoltopalvelut
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Tampereella Tamtron Oy:ssa teh-
dään digitaalisia punnituslaitteita. 
Yrityksellä on alalta 35 vuoden ko-
kemus. Tamtronin tuotteiden vali-
koima kattaa monipuolisesti kul-
jetus- ja logistiikka alalla tarvitta-
vat laitteet. Digitaalisten vaaka- ja 
punnituslaitteiden valmistukseen 
ja vientiin erikoistuneen yrityksen 
markkina-alueena on koko maail-
ma. Vaakoja valmistetaan Suomen 
ohella Eestissä. Alihankkijoita on 
ympäri Eurooppaa.

"Haluamme taata tuotteiden laa-
dun ja valmistuttaa ne pääosin Es-
poossa ja Tampereella sijaitsevissa 
toimipaikoissa. Näin ollen saamme 
välitöntä palautetta käyttäjiltä tuo-
tekehitykselle", sanoo myyntipääl-
likkö Markku Eskola.

Tamtron Oy harjoittaa vientiä yli 
viiteenkymmeneen maahan.
Noin kolmannes Tamtronin asi-
akkaista on Suomesta. Seuraava-
na tulevat maat, joissa yrityksellä 
on tytäryhtiöitä. Näitä ovat Saksa, 
Ruotsi, Ranska, Puola, Tshekki ja 
Slovakia. Tärkeitä ovat myös Bal-
tian maat, Venäjä ja Englanti sekä 
erikoisuutena Kiina.

Yrityksen tärkeimpiä ja tunne-
tuimpia tuotteita ovat kuljetus- ja 
logistiikka-alan vaa'at ja punnitus-
laitteet. Punnituslaitteita käytetään 
muun muassa kuorma-autoissa ja 
niiden nostureissa, pyöräkuormai-
missa ja autonostureissa.  Rauta-
tieasemilla ja kuorma-autojen las-
tauspaikoilla Tamtronin vaakajär-
jestelmiä käytetään vaunujen ja 
ajoneuvojen punnitukseen. 

Langaton yhteys toimistolle
Yrityksen historia vuodesta 1972 
tähän päivään, on ollut vaakojen 
valmistamisen lisäksi jatkuvaa tuo-

tekehitystä. Elektronisten vaakojen 
ja digitaalisten anturien kautta on 
siirrytty tilanteeseen, jossa seuraa-
va looginen askel on internetin yh-
distäminen tuotteisiin. Uusin net-
tipalvelu mahdollistaa punnitus-
tulosten seurannan aikaan ja paik-
kaan katsomatta. Eskola Tamt-
ronilta kertoo, että uusi tuote on 
pankkitilin saldon lukemiseen in-
ternetissä verrattava palvelu. Palve-
lun avulla kerätään, välitetään ja ra-
portoidaan tuloksia. 

As i a k k a a n  h a n k k i e s s a 
pyöräkuormainvaa'an, se voidaan 
liittää helposti uuteen palveluun. 
Normaalin vaaka-asennuksen yh-
teydessä laitteeseen laitetaan pai-
kalleen GPRS-yhteyden mahdol-
listava SIM-kortti. Sen avulla tie-
dot siirretään netissä toimivalle 
punnituspalvelimelle. Tamtronista 
saa asiakaskohtaiset käyttäjätun-
nukset, joilla pääsee katsomaan ja 
raportoimaan oman koneen/ko-
neiden punnitustietoja. Kaikki tie-
dot ovat siirrettävissä laskutusoh-
jelmaan tai esimerkiksi Excel-tau-
lukkolaskentaohjelmaan

Tavaravirtojen seurantaa
Vaaka tuottaa tietoja entistä yksi-
tyiskohtaisemmin. Tallenteesta löy-
tyvät punnitustietojen lisäksi myy-
jän ja asiakkaan yhteystiedot. Myös 
lastaus- ja purkupaikan osoitteet 
ovat mukana.

Epätietoisuus ja turhat yhtey-
denotot jäävät pois, kun ostaja ja 
myyjä voivat seurata tavaravirtoja 
reaaliajassa.

Espoossa Tamtron Solutions on 
käyttänyt samankaltaista järjestel-
mää kulunvalvontalaitteissa. Ku-
lunvalvonnassa päivittyy tietoja ih-
misten liikkeistä.

Tuote on yrityksen itse kehittele-

mä, eikä vastaavaa järjestelmää ole 
tiettävästi muilla valmistajilla, ker-
too Eskola. 

Tällä kaikella yritys tähtää täysin 
sähköiseen laskutukseen, jossa pa-
perisista kuormakirjoista luovut-
taisiin kokonaan. Päivityksistä ja 
seurannasta vastaavat muiden töi-
densä ohella kaksikymmentä hen-
kilöä asiakashuollon ja teknisen 
työn tukitiimeistä. Kaiken taka-
na ovat tietokoneohjelmat, joiden 
mahdollisista toimintahäiriöistä 
kerrotaan palvelimen ilmoittavan 
välittömästi.

YES-pyöräkuormainvaakoihin  
laaja valikoima lisälaitteita
Uudemman sukupolven YES-pyö-
räkuormainvaakoihin voidaan liit-
tää useita lisätoimintoja, myös jäl-
kikäteen. Näyttöruudun kautta 

voidaan käynnistää varashälytin, 
joka hälyttää haluttuun kännykkä-
numeroon. Koneen käynnistämi-
nen voidaan myös estää ohjelmoi-
tavalla Pin-koodilla. 

Karttaohjelmiston ja GPS-navi-
gaattorin, TV:n ja radion liittämi-
nen on mahdollista. Yksi uusim-
mista tuotteista on langattoman 
kamerajärjestelmän asentaminen 
työmaalle. Näyttöön voidaan liit-
tää peruutuskamera tai yhteys kiin-
teästi asennettuihin valvontakame-
roihin. 

Tamtron Groupissa työskentelee 
kaiken kaikkiaan 140 ihmistä, jois-
ta 65 Suomessa ja loput ulkomai-
sissa toimipisteissä. 

Tamtron Group koostuu Tamt-
ron Oy, Tamtron Systems Oy, 
Tamtron Solutions Oy, Tamtron 
Servers Oy:stä.  

Tamtron täytti 35 vuotta

Vaakoja monipuolisella 
varustuksella
Tamperelainen Tamtron on erikoistunut punni-
tuslaitteisiin ja materiaalivirtojen ohjailuun.

   ismo Sairanen

Tamtronin YES-pyöräkuormainvaaka on varustettu monipuolisesti 
toimivalla kosketusvärinäytöllä. Vaakaan voidaan valita lisämodulei-
na esimerkiksi kamera, GPS karttaohjelmineen ja GSM/GPRS yhteys, 
jolloin näyttöä voidaan käyttää myös ohjausyksikkönä.
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