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Niin metsä vastaa

P
uuenergia sytyttää ja innos-
taa puunostajia ja korjaajia, 
niin pieniä kuin suuria. Viime 
vuonna metsään iski taantuma 
ja puukaupat putosivat puo-

leen edellisvuoden määristä. Ainoa artik-
keli, jota kaikki kilvan ostivat, oli energia-
puu. Kannoille ja latvusmassalle on löyty-
nyt ottajansa. Nuorten harvennusmetsien 
energiapuu kävi hyvin kaupaksi, ja har-
vennuksista päätyi kuitupuuta muun ky-
synnän puutteessa myös energiapinoon. 
Energiapuuvarastot olivatkin runsaat tälle 
lämmityskaudelle lähdettäessä ja näyttävät 
edelleen pullistelevan toimijoiden varas-
toissa, vaikka talvisodan pakkaset pauk-
kuvat.

Ainoa artikkeli, joka taas loppui ennen 
kuin talvi oli kunnolla alkanutkaan, on 
klapi. Pienkiinteistöt ovat enenevässä 
määrin siirtyneet lisälämmön han-
kinnassa klapin käyttöön. Kaupalliset 
markkinat eivät näytä vuodesta toiseen 
osaavan varautua talven klapipuun 
kysynnän vaihteluihin. Ainoa ratkaisu 
taitaa olla Veikko Huovisen Hamsterin 
tapaan pitää liiterissä vähintään kahden 
vuoden puut.

Viime päivinä on ollut tiedotusvälineissä 
huolestuneita viestejä metsähakkeen kysyn-
nän hiipumisesta. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen alueella metsähake 
liikkuu huonosti. Yhtenä merkittävänä syynä on mainittu Venäjältä tuotava 
halpa polttohake, joka on vienyt markkinoita kotimaiselta puulta.

Tuontitilastot näyttävätkin tässä karua totuutta, viime vuonna tuo-
tiin tammi-lokakuussa 900 000 kuutiometriä, kun vastaava luku vuotta 
aikaisemmin oli vain 40 000 kuutiometriä. Tuonnin taustalla on metsä-
teollisuuden tuontipuukaupan pysäyttäneet tuontitullit, ja tienvarsilla 
olevat hakatut kuitupuut ovat päätymässä Suomen polttopuumarkkinoille. 
Hakkeena tuotaessa ei tarvitse maksaa suuria tulleja.

Tuontihake on nähtävä kuitenkin väliaikaiseksi markkinahäiriöksi, joka 
poistuu, kun teollisuudelle tarkoitetut hakatut erät on käytetty ja Venäjän 
metsätalous hiljenee Suomen lähialueilla. Toivottavaa on, että tuontihake 
ei tässä vaiheessa liikaa sekoita markkinoita ja vaikeuta kotimaisen puun 
liikkumista ja pitkäjänteistä hankintaa.

Metsähakkeen kysyntään on vaikut-
tanut myös päästöoikeuden alhainen 
hintataso. Nopeaa parannusta tähän ei ole 
myöskään odotettavissa, joten metsähake 
joutuu kilpailemaan tiukasti turpeen ja 
kivihiilen kanssa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä valmistellaan toimenpiteitä, 
miten metsähakkeen määrät saataisiin kol-
minkertaistettua tavoitteiden mukaisesti 
vuoteen 2020. Vaihtoehtoina ovat puun 
syöttötariffi tai merkittävästi lisää ener-
giapuutukea nykyiseen noin 10 miljoonan 
euron korjuu- ja haketustukeen.

Valitettavasti osa markkinahäiriöistä 
on myös alan toimijoista johtuvia. Parin 
hyvän vuoden aikana kilpailu raaka-ai-
neista ja korjuukapasiteetista on nostanut 
ostohintoja ja korjuukustannuksia. Kun 
puupolttoaineen hankintaketju on pitkä, 
niin vaikeuksia ja yllätyksiä voi tulla lop-
putuotteen hintojen heilahtaessa.

Parempi ja varmempi on edetä jalat 
maassa ja kehittää osaamista ja kustan-
nushallintaa kuin syttyä ja innostua liikaa. 
Lähtökohtana tulee olla, että toimitaan 
kustannustehokkaasti ja, jos se ei riitä, niin 
tällöin tarvitaan valtiolta tehokkaampia 
tukitoimia.

Kaikki keinot ovet tarpeen, jotta vuoden 
2020 tavoitteisiin päästään. Uusia lämpö- ja voimalaitosinvestointeja pitäisi 
saada pikaisesti myös aikaan. Helsingin Energialta tuli todellinen yllätys: Ha-
nasaaren ja Salmisaaren hiilivoimalat käyttäisivät 2020 mennessä 40 prosent-
tia polttoaineestaan puuta. Vuosaareen rakennettaisiin seuraavassa vaiheessa 
biovoimalaitos. Edelleen jatkossa puuta kaasutettaisiin jossain maakunnassa 
maakaasuverkkoon, ja se poltettaisiin Helsingin kaasukattiloissa.

Nämä kaikki ovat tässä vaiheessa suunnitelmia, mutta toivoa sopii, että ne 
kevään aikana myös hyväksytään ja sen mukaisesti lähdetään toimimaan ja 
vähentämään Helsingin hiilipäästöjä. Suomen metsissä on energiapotentiaalia 
ja ne suorastaan odottavat tällaisia suuria ratkaisuja. Luonnollisesti uusia puun 
käyttöä lisääviä investointeja odotetaan tapahtuvan myös muissa maakunnissa.

Uudet investoinnit ovat tärkeä askel valtakunnan puuenergiatavoitteen 
toteutumiseen. Vanha sanonta, ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan” 
pitää edelleen paikkansa energiapuun saatavuuden osalta.

Pekka Laurila
Puuenergia ry:n puheenjohtaja
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sa puu ja muut uusiutuvat ovat jo 
hyvin kilpailukykyisiä.

”Puun käytön nopean lisäämi-
sen suurin ongelma on tällä het-
kellä se, että päästökauppa ei rii-
tä viemään puun käyttöä voimak-
kaasti eteenpäin. Syöttötariffi voi-
si olla vastaus tähän tarpeeseen ”, 
toteaa Vuola.

Nykyiset ohjauskeinot 
eivät riitä
Päästökaupassa hinta tulee pitkäl-
lä aikavälillä varmaan nousemaan, 
vaikka se tällä hetkellä on pohja-
mudissa 12–13 euron paikkeilla. 
Vuolan mielestä yksikköhinta il-
man nykyistä lamaa saattaisi olla 
30–35 euron tasolla, joka muuttai-
si tilannetta selvästi puun hyväk-
si. Puun käytön3–4-kertaistami-
nen vaatii määrätietoisia toimen-
piteitä.

Energian raaka-aineella 
varma arvonnousu
Vapon hankinta liittyy etenkin en-
simmäisen megatrendin eli ener-
gian niukkuuteen. Energiaraaka-
aineen arvo kasvaa pitkällä aikavä-
lillä joka tapauksessa. Ainoa polt-
toainevaranto, joka tällä hetkellä 
on ostattavissa järkevään hintaan 
on turvevarat, joita Vapolla on.

Metsämaata ei kukaan aina-
kaan polttoainetarpeen takia os-
ta. Jonkinlaisen poikkeuksen te-
kevät merentakaiset alueet, joi-
hin voi istuttaa nopeasti kasva-
villa puulajeilla. Turpeen asema 
päästökysymyksissä on nykyi-
sellään vaikea ja epäreilu, sanoo 
Vuola. Kuitenkin turve on joka 
tapauksessa kotimainen erittäin 
käyttökelpoinen polttoaine, joka 
on saatavissa läheltä.

Omistaja-arvon 
nostaminen ykkösasia
Vapo on merkittävä kansallinen 
riippumaton toimija polttoainei-
den tuotannossa ja hankinnassa. 
Uusi omistaja haluaa myös kehit-
tää yhtiötä tähän suuntaan. Tästä 
ollaan samaa mieltä pääomistajan 
kanssa. Omistaja-arvon nostami-
nen on tietysti yhtiön tärkein työ, 
ja sitä kautta tullaan myös Vapon 
toimintaa arvioimaan.

Liikevaihdon kasvu ei ole itseis-
arvo. Viime vuosien hankintojen 
kannattavuus tullaan tarkastele-
maan tarkkaan ja onko asetetut 
tavoitteet saavutettu. Polttoaineen 
hankinnassa on hyvä muistaa Ve-
näjää ja Baltiaa. Siellä Vapolla on 
mahdollisuuksia laajentaa toimin-
taa polttoainepuolella.

Turvelupien hankinta 
nyt hyvässä mallissa
Meneillään on hallituksen strate-
giatyö, joka valmistuttuaan heijas-
tuu toimintaan tavalla taikka toi-
sella. Vuolan käsityksen mukaan 
näyttä siltä, että toiminta tulee kes-
kittymään kuten ennenkin poltto-
aineiden hankinnan ja tuotannon 
ympärillä. Hallitus päättää, mihin 
ydinliiketoimintoihin keskitytään. 

Vapolla on työn alla laaja tur-
peennostolupien hankintatyö. Tä-
mä osa-alue oli jonkin aikaa jää-
nyt yhtiössä liian pienelle huomi-
olle. Puun käytön lisääminen vaatii 
myös selkeästi panostusta. Miten se 
tulee toteutumaan, jää nähtäväksi. 

Sahoilla on hyvä tulevaisuus 
kun päästökauppa toden teolla 
alkaa mennä rakentamiseen. Puu 
on Vuolan mielestä loistava raken-
nusaine: ”Sahaus ei missään tapa-
uksessa ole iltaruskon ala.”

Polttoaineen myynti 
ei kiinnosta kaikkia
Metsäyhtiöitä kiinnostaa ennen 
kaikkea omien yksiköiden polt-
toainetarpeen tyydyttäminen. 
”Metsäliitto on kuitenkin osoit-
tanut merkkejä palveluhaluk-
kuudesta tällä sektorilla”, sum-
maa Vuola. Vapo toimittaa tällä 
hetkellä merkittäviä määriä polt-
toaineita omistaja-asiakkailleen. 
Menemällä mukaan omistajiksi 
Vapoon yhtiöt voivat vaikuttaa 
Vapon strategiaan ja sitä kaut-
ta varmistaa kaikkien käyttäjien  
polttoaineen saannin.

Itsestään selvää on, että omista-
juus ja asiakkuudet on pidettävä 
erillään hyvän hallintotavan mu-
kaisesti. Tämä toteutuu niin, että 
omistajien edustajat eivät saa osal-
listua kaupankäyntiin millään ta-
valla.

YVA- kankeus on 
energia-alalla suuri
Myös tuulivoima on EPV:llä sel-
vä painopistealue. Yhtiöllä on täl-
lä hetkellä meneillään  12 tuulivoi-
mapuiston ympäristövaikutusten 
arviointia (YVA). Lupaproses-
seista on tehty todella vaikeita ja 
tuulivoimaa vaivaa samaa ongel-
ma kuin ydinvoimaa ja turvetuo-
tantoa: NIMBY-efekti (Not In My 
BackYard - Ei minun takapihalla-
ni), muistuttaa Vuola.

Monien YVA:n kohteena olevien 
alueiden takia myös maan arvo on 
lähtenyt spekulatiivisesti kovaan 
nousuun. Kyseessä on siis hankin-
taongelma. Tuulivoiman etuihin 
kuuluu nopea rakentaminen ver-
rattuna ydinvoimaan ja turvetuo-
tantoon. Tämä on pääomakuluja 
ajatellen hyvä asia. Muiden tuo-
tantomuotojen polttoainekulut 
ovat toisaalta vaikeita hallita.

n Tage Fredrikssom

Osakkeita omistaa Suomen Ener-
giavarat Oy, mutta sen takana löy-
tyy tärkeimpänä toimijana EPV 
Energia Oy (aikaisemmin Etelä-
Pohjanmaan Voima). Omistajien 
määrä on viime kesän jälkeen kas-
vanut. Tällä hetkellä omistajia on 

16 kappaletta. Omistajien nimien 
perusteella voidaan olettaa, että 
osakkeet on nyt pysäköity paik-
kaan, josta ne tuskin kovin nope-
asti siirtyvät muualle.

Ostos oli oman toiminnan  
analyysin tulos
”Osakkeiden osto oli luontainen 
osa EPV Energia Oy:n toiminnan 

strategiaa”, sanoo toimitusjohtaja 
Rami Vuola. Energia-alalla on kol-
me tärkeää megatrendiä. Yksi niis-
tä on, että maailman energianku-
lutus tulee kasvamaan ja sen mu-
kaan tulee energian hinta vääjää-
mättä nousemaan.

Tämä korostuu öljyn hinnan 
trendissä ja koskee vahvasti myös 
Suomea, jonka energiankulutuk-
sesta vieläkin 25 prosenttia on öl-
jyä. Maailmalla öljyn osuus on vie-
lä selvästi suurempi. ”Me haluam-
me panostaa kotimaiseen energi-
aan”, painottaa Vuola.

Lisää puunkäyttöä  
omissa laitoksissa
EPV:tä on tietoisesti kehitetty sen 
omistavien energiayhtiöiden säh-

könhankintaa silmällä pitäen ja 
laajentaen toimintaa myös vastaa-
maan lämmöntuotannosta yhdis-
tetyissä sähkön- ja laämmöntuo-
tannon laitoksissa. Omia sähkön- 
ja lämmön tuotannon laitoksia on 
Vaasassa, Seinäjoella ja Torniossa. 
Näissä halutaan systemaattisesti 
lisätä ennen kaikkea puun osuut-
ta. Polttoaineen hankinnan hal-
lintaa varten onkin palkattu uusia 
alan osaajia.

Toinen kysymys on se, että hiili-
dioksidipäästöt aiheuttavat ongel-
mia maapallon ilmastolle ja sille 
pitää voida tehdä jotain. Yksi vaih-
toehto voisi olla CCS-tekniikan 
(hiilen erottaminen ja varastointi) 
käyttöönotto maailmanlaajuisesti 
jossakin vaiheessa. Siinä tilantees-

Pitkällä tähtäimellä 
tehty ostos
Vapon suuri osakepotti siirtyi uuteen omistukseen 
viime vuonna kesän kynnyksellä. Valtio on edel-
leen suurin omistaja. Valtion omistajaohjaus ei 
ole aikaisemmin ole ollut kovin vahvaa. Ilmeistä 
onkin, että uusi omistaja yhdessä pääomistajan 
valtion kanssa tuo jotakin uutta Vapoon.

Suomen tavoitteena on lisätä puun käyt-
töä 3-kertaisesti vuoteen 2020. Suomen 
Energiavarat Oy haluaa Vapo Oyn avulla 
vastata tähän haasteeseen. 

Vapolla on organisaatio, turvevaroja, energiapuun hankintaa ja pel-
lettituotantoa, sanoo toimitusjohtaja Rami Vuola.
ã

Suomen Energiavarat Oy:n omistajat:
EPV Energia Oy, Hiirikosken Energia Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, 
Jylhän Sähköosuuskunta, Kaakon Energia Oy, Keravan Energia Oy 
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, Perhonjoki Oy Pori Ener-
gia Oy, KSS Energia Oy, Lahti Energia Oy, Oulun Energia, Seinäjoen 
Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Vaasan Sähkö Oy ja Ääneseudun 
Sähkö Oy.

2 3NRO 1



4. 2. 2010NRO 2 4. 2. 2010

kintalähteet voivat kuitenkin 
osaltaan vastata kysymykseen: 
noin 80-prosenttisesti puu saa-
tiin ilmaiseksi, esimerkiksi omas-
ta metsästä.

Tarkasteltaessa vain asuintilo-
jen tulisijoja koko alueella yleisin 
oli varaava takka ja harvinaisin 
liesi-leivinuuni. Kaukolämpö- ja 
sähkölämmitteisissä pientaloissa 
varaavien takkojen osuus oli noin 
60 prosenttia. Vantaan ja Helsin-
gin öljylämmitteisissä kohteissa 
yleisin tulisija oli avotakka lähes 
40 prosentin osuudella. 

Varaava takka oli kuitenkin toi-
seksi yleisin tulisija. Espoossa öljy-
lämmittäjillä varaava takka ja avo-
takka olivat tasoissa noin 30 pro-
sentin osuuksilla. Muut tulisijat 
olivat lähinnä saunanpatoja ja joi-
takin grillejä.

Talvikuukausina pientaloissa  
palaa puuta neljännes kuutio 
kuukaudessa 
Kyselyssä selvitettiin eri tavoin 
puunkäyttöä. Kuviin on koos-
tettu puun pienpoltto varaavassa 
takassa ja puukiukaassa. Sähkö- 
ja öljylämmittäjätiedot ovat vuo-
delta 2008 Vantaan Itä-Hakkilan, 
Espoon Lintuvaaran ja Helsingin 
Vartiokylän pientaloalueilta. Ky-
sely laajennettiin vuonna 2009 
kaupunkien kaukolämpökoh-
teisiin. Kaukolämpökohteiden 
puunkäyttö on vuodelta 2009.  

Talvikuukausina varaavassa 
takassa poltettiin noin neljännes 
kuutio pilkettä ja halkoja. Kesä-
kuukausina käyttö oli luonnolli-
sesti lähellä nollaa. Puukiukaan 
osalta käyttö oli tasaista läpi vuo-
den eli noin 0,15 kiintokuutiota 
kuukaudessa. Tulosten tarkaste-
lussa kannattaa huomioida, että 
kyseiset talvikaudet olivat keski-
määräistä lämpimämpiä.

Kun samoilla lukuarvoilla las-
ketaan puun pienkäyttö vuosita-

solla, saadaan taulukossa esitetyt 
kiintokuutiot. Puunkäyttömää-
rä näyttäisi olevan samalla tasolla 
muun Suomen kanssa. Metlan ti-

lastojen mukaan kaukolämmössä 
oleva käytti 1,1 , sähkölämmittä-
jä 2,8 ja öljylämmittäjä 1,8 kiinto-
kuutiometriä.

Tutkimukselle tarvetta
Viime vuosikymmenen aikana 
on alettu kiinnittämään huomi-
oita hiukkaspäästöjen terveys-

n Jukka Makkonen 

Jotta pientalojen puun polton 
vaikutuksia pääkaupunkiseudun 
ilmanlaatuun voitiin arvioida, 
tarvittiin tietoa tulisijojen tyy-
peistä, määristä, puunkäytöstä ja 
käyttötottumuksista. Rakennus-
tiedoista ei voitu selvittää pää-
kaupunkiseudulla olevien tulisi-
jojen määrää.

Tulisija yli 80 prosentilla  
pientaloista
TTS tutkimuksen tekemän selvi-
tyksen mukaan noin 80 prosen-
tilla yhden asunnon pientaloista 
on tulisija. Tulisijoiksi lasketaan 
asuintilan tulisijat ja puukiukaat. 
Noin puolella oli vain yksi tulisi-
ja. Kolmanneksella vastaajista oli 
kaksi tulisijaa. Pientaloja, joissa 
oli ainoastaan puukiuas, oli Van-
taalla 4, Espoossa 20 ja Helsingissä 
48 prosenttia.

Puukattilalla tarkoitetaan kes-
kuslämmityskäytössä olevaa 
polttolaitetta. Vain noin 10 pro-
sentilla vastaajista ei ollut tulisi-
jaa tai puukattilaa. Mielenkiin-
toista oli havaita, että myös kau-
kolämpökohteilla oli huomatta-
vat määrät tulisijoja. Tulisijoja 
myös käytettiin noin 40 prosent-
tisesti lisälämpönä. Lähes vastaa-
valla osuudella tulisijaa käytet-
tiin tunnelmanluonnissa. Syytä 
kaukolämpökohteiden tulisija-
käyttöön ei selvitetty. Puunhan-

Pääkaupunkiseudulla 
yhden asunnon pien-
taloissa yleisin tulisija-
tyyppi on varaava  
takka ja päästöiltään 
haitalliset puukiukaat 
ovat toisena. Puuta 
palaa talvikuukausina 
noin neljänneskuutio 
kuukaudessa.

Tulisijat ja puukattilat päälämmitysmuodoittain ja alueittain. 
Päälämmitysmuodon yhteydessä on vastanneiden lukumäärä.
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Asuintilojen tulisijat alueittain ja päälämmitysmuodoittain.  
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Pääkaupunkiseudun  
tulisijat ja puunpienkäyttö 

Varaava takka 2008/2009
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Puun keskimääräinen pienkäyttö ajallisesti varaavassa takassa. 
Ilmoittaneiden  lukumäärä on suluissa.

Pääkaupunkiseudulta 
löytyy huomattava määrä 
polttopuun käyttäjiä.
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PUHDASTA BIOLÄMMITYSTÄ
VETO-TUOTTEILLA...

Veljekset Ala-Talkkari Oy | Hellanmaantie 619 | 62130 HELLANMAA
          puh: 06-433 6333 | fax 06-437 6363 | www.ala-talkkari.fi

VETO-LÄMMITYSKATTILAT 30-500 kW
KIINTEÄN POLTTOAINEEN POLTTOLAITTEET
LÄMPÖKONTIT
LOGIIKKAOHJAUKSET
SAVUKAASUPUHDISTIMET
NUOHOUSAUTOMATIIKAT
TUHKANPOISTOT
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Puukiuas 2008/2009

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou

P
u
u
n
 k
äy
tt
ö
, k
iin

to
‐m

3

Kaukolämpö (34) Suora sähkö (54) Varaava sähkö (48) Öljylämmitys (61)

vaikutuksiin. Koska puun pien-
polton tiedetään olevan hiuk-
kaspäästöjen merkittävä läh-
de, aiheen tiimoilta onkin tehty 
useita tutkimuksia. Tutkimusta 
ovat tehneet muun muassa VTT, 
Kuopion yliopisto, THL ja Ilma-
tieteenlaitos. Pienpolton vai-
kutuksia pääkaupunkiseudul-
la on osaltaan selvittänyt YTV 
(1.1.2010 alkaen HSY). TTS tut-
kimuksen kyselytutkimus auttaa 
teorian soveltamista ja tekemään 
paikallisia arvioita pienpolton 
merkityksestä. 

Kirjoittaja on TTS tutkimuksen 
bioenergian tutkija. 

Varaava takka
Varaava takka (myös takkauu-
ni) on nykyisin yleisin takka. 
1970-luvun lopulla kehitetyn tu-
lisijan ideana oli yhdistää avo-
takan luoma mahdollisuus kat-
sella tulta ja uunin lämmitysky-
ky. Aluksi tässä tulisijassa ei ollut 
suuluukkuja, mutta pian takkaan 
ruvettiin valmistamaan valurau-
taluukkuja.

1980-luvulla kehitettiin myös 
lasiluukku, joka mahdollisti sekä 
paloilman tarkan syötön että sä-
teilylämmöstä nauttimisen. Ny-
kyisin varaavat takat ovat lähes 
yksinomaan lasiluukullisia.  Va-
raavassa takassa on pysty tulipesä 
ja lähes poikkeuksetta valurautai-
nen rakoarina. 

Ensiöilma syötetään puiden 
alaosaan rakoarinan alle suuluu-
kun alaosan raoista. Toisioilma 
ohjataan liekkien yläosaan osit-
tain suuluukkujen laseihin pu-
haltaen. Näin lasit pysyvät puh-
taina. Palamiskaasut etenevät 
nielun kautta yläpalokammioon 
ja laskeutuvat ulkokuoren sisällä 
olevia savusolia pitkin alas. Las-

keutuvat savukaasut luovuttavat 
lämpöä rungon massaan ja pois-
tuvat viilentyneinä alhaalta sa-
vuhormiin ja savupiipun kautta 
ulos.

Varaava takka voidaan raken-
taa vuolukivestä, tiilestä tai tu-
lenkestävästä valumassasta. Va-
lumassasta tehdyt teolliset ele-
mentit verhotaan pääsääntöi-
sesti kaakelilaatoilla. Takan ul-
koseinä on muillakin materiaa-
leilla lähes poikkeuksetta kuo-
rellinen.

Avotakka  
ja takkasydän
Avotakkaa voidaan pitää nykyi-
sin asumisviihtyvyyden lisääjänä 
ja nimenomaan tulen katseluun 
tarkoitettuna tulisijana. Takka-
uuni levisi Suomen länsiosiin 
1600-luvulla. Alkujaan takkaa 
käytettiin valaistukseen ja ruoki-
en keittämiseen, kun taas uunia 
paistamiseen.

Avotakka on nimensä mukai-
sesti avonainen eli suuluukuton, 

mikä on myös syy avotakan huo-
noon hyötysuhteeseen. Lämmi-
tystapana avotakka ei toimi sen 
vaatiman vedon vuoksi. Puu vaa-
tii palaakseen ilmaa 7–8 kuutiota 
puukiloa kohti. Koska palamisil-
man ja syntyvien savukaasujen 
pitää siirtyä savupiippuun eikä 
levitä sisälle, tarvitaan ilmavir-
taus, jonka on oltava vähintään 
0,25 m/s.

Koska huoneesta poistunut il-
ma täytyy korvata, tarvitaan ul-
koa (kylmää) korvausilmaa. Tä-
mä tulee sisälle normaalisti ikku-
noiden raoista ja muista vastaa-
vista. Koneellinen ilmanvaihto ja 
liesituuletin rajoittavat korvausil-
man saannin, jolloin sisälle syn-
tyy alipaine. Riittävän alipaineen 
myötä savukaasujen virtaussuun-
ta muuttuu sisälle.

Edellä mainitun virtauksen 
myötä puut saavat noin 10–40 
kertaa palamiseen tarvittavan il-
mamäärän. Lämpö ”lantraantuu” 
huomattavan suureen yli-ilma-
määrään eikä sitä saada varattua 
tulisijan rakenteisiin. Ainoaksi 
lämmöksi avotakassa jää palami-
sen säteilylämpö.

Takkasydän on lisäosa, jolla 
avotakan lämmityskykyä voidaan 
parantaa. Avotakan keskeinen on-
gelma on tulipesän avonaisuus. 
Jotta savu ei tulisi huonetilaan, 
pitää virtauksen olla riittävä ko-
ko avonaiselta alueelta. Avonaisen 
alueen pienennys vähentää tarvit-
tavaa virtausta.

Suuluukullinen takkasydän 
toimii tämänkaltaisena rajoitti-
mena. Se asennetaan tulipesään 
jälkiasennuksena. Siinä voi olla 
myös ilmaraot sisäilman juok-
suttamiseen kuumien pintojen 
läpi, jolloin tilan lämmitys edel-
leen nopeutuu.

Lisää tulisijakuvauksia on 
koostettu osoitteeseen: www.bio-
energia.fi

Lähdekirjallisuus:
Hyytiäinen, H. 2000. Pientalon 
tulisijat. Rakennustieto Oy. Tam-
pere
Mäkelä, K. 1996. Kodin tulisijat 
(4. painos). Rakennustieto Oy, Ra-
kentajain Kustannus. Tampere.
Vastad, K., Hallen, K. ja Visanti, 
I. 1978. Takka ja uuni. Kustannus 
Oy Tammi. Helsinki. 

TTS tutkimus (Työtehoseura ry) 
toteutti vuosina 2008 ja 2009 kyse-
lytutkimuksen pääkaupunkiseu-
dun tulisijojen käytöstä. Selvitys 
oli YTV:n tilaama ja sen tarkoituk-
sena oli kerätä taustatietoa puun 
pienpolton vaikutuksista pääkau-
punkiseudun ilmanlaatuun. 

Kyselytutkimus toteutettiin hel-
mikuussa vuosina 2008 ja 2009. 
Tutkimuksen kohderyhmänä oli-
vat yhden asunnon pientalot, joi-
ta pääkaupunkiseudulla oli raken-
nusrekisterin mukaan 62 000 (Ti-
lastokeskus 2006, Pääkaupunki-
seudun rakennukset käyttötarkoi-
tuksen ja lämmitysaineen mukaan 
31.12.2006).

Vuonna 2008 otos muodostet-
tiin valitsemalla Vantaan Itä-Hak-
kilasta, Espoon Lintuvaarasta ja 
Helsingin Vartiokylästä yhteensä 
1554 yhden asunnon pientaloa, 
jotka Rakennusrekisterin mukaan 
eivät olleet kaukolämmön piiris-
sä. Vuonna 2009 otokseen valit-

tiin Vantaalta, Espoosta ja Hel-
singistä yhteensä 882 yhden asun-
non pientaloa, jotka olivat Raken-
nusrekisterin mukaan kaukoläm-
mön piirissä. Rakennusrekisteri 
oli poiminta seudullisesta perus-
rekisteristä (YTV, 19.12.2007). Pe-
rusjoukko oli rajauksen jälkeen 
vuoden 2008 tutkimuksessa 1755 
pientaloa ja vuoden 2009 tutki-
muksessa 5416 pientaloa. 

Vastauksia saatiin vuoden 2008 
kyselyssä 642 kpl, jolloin vastaus-
prosentiksi tuli 41. Vuonna 2009 
vastauksia tuli 359 ja vastauspro-
sentti oli myös 41. Vuoden 2009 ky-
selyyn vastaamatta jättäneille teh-
tiin puhelimitse tiedustelu, jossa 
selvitettiin päälämmitysmuodot, 
tulisijatyypit ja arvio puunkäytöstä. 
Otokseen saatiin 60 pientaloa (6,8 
% otoksesta): Vantaalta 23, Espoos-
ta 9 ja Helsingistä 28 pientaloa.

Pienpoltto on ollut TTS tut-
kimuksen tutkimuskohteena jo 
70-luvulta lähtien.

Lähes 2500 kysely- 
lomaketta ja  
vastauksia yli 1000

 Varaava takka Puukiuas
Kaukolämpö 1,3 1,5
Suora sähkö 2,0 1,7
Varaava sähkö 1,7 1,6
Öljylämmitys 2,0 2,0

Puun keskimääräinen pienkäyttö vuodessa varaavassa takas-
sa ja puukiukailla (kiinto-m3). Sähkö- ja öljylämmittäjien tiedot 
ovat vuodelta 2008 ja kaukolämpökohteiden vuodelta 2009.

Puun keskimääräinen pienkäyttö ajallisesti puukiukaassa. 
Ilmoittaneiden lukumäärä on suluissa.
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taariin on tärkeää, jotta energiatur-
vetta kyetään tuottamaan sateisim-
pien tuotantokesien aikana kysyn-
tää vastaavasti.

Mikäli metsähakkeen käytössä 
ei kyetä täyttämään asetettua ta-
voitetta, energiaturvetta tarvitaan 
tällöin vastaava määrä lisää. Ener-
giaturpeen vaihtoehtona voi jois-
sain tapauksissa olla kivihiili, mut-
ta huomattavalle osalle energiatur-
peen käyttäjistä kivihiili soveltuu 
heikosti.

Ympäristöturpeen tuotantoala 
kaksinkertaistettava
Ympäristöturvetta tuotetaan nykyi-
sin noin 5 100 hehtaarin alalta. Ym-
päristö- ja kasvuturpeen tuotanto-
alan tarpeeksi vuonna 2020 arvioi-
daan olevan noin 10 400 hehtaaria. 
Kun tuotannosta poistuva ala ote-
taan huomioon, uutta tuotanto-
alaa kasvu- ja ympäristöturpeiden 
tuotantoon tarvitaan runsaat 8 300 
hehtaaria vuoteen 2020 mennessä. 
Eniten ympäristöturpeiden käyttö-
tarve kasvaa maataloudessa ja eri-
laisina kasvualustoina.

Vuonna 2020 energia- ja ympä-
ristöturvetuotantoalaa yhteensä 
tarvitaan lähes 81 000 hehtaaria. 
Uuden tuotantopinta-alan osuus 
koko tuotantoalasta on runsaat 58 
000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa, et-
tä uutta tuotantoalaa tarvitaan joka 
vuosi noin 5 300 hehtaaria.

Vuoden 2020 jälkeen vuoteen 
2050 mennessä uutta turvetuotan-
toalaa tarvitaan lähinnä energian-
tuotannon tarpeisiin 120 000 heh-
taaria.

Selvityksen tuloksena esitettä-
vät tuotantopinta-alat ovat mini-
mipinta-alamääriä. Mikäli poltto-
ainemarkkinoilla on häiriöitä, tai 
maakuntien välisessä logistiikassa 
tapahtuu muutoksia, selvityksessä 
esitetyt turpeen käyttötarvearviot 
ja tuotantopinta-alat eivät ole riit-
täviä.

Suon käyttöönotto  
kestää 10–20 vuotta
Turvetuotanto on luvanvaraista 
toimintaa. Jos turvetuotantoalue 
on yli 10 hehtaaria, suon ojittami-
seen tai turvetuotantoon on oltava 
ympäristölupa. Sen myöntää ym-
päristölupavirasto, vuoden 2010 
alusta aluehallintoviraston (AVI) 
ympäristölupavastuualue. Luvas-
sa lupaviranomainen ottaa kantaa 
hankkeen toteutukseen, vesienkä-
sittelyyn ja vaikutuksiin. Ympäris-
töluvassa määrätään muun mu-
assa sallituista päästöistä, suoja-
alueista ja puhdistuslaitteista sekä 
velvoitetarkkailusta että mahdolli-

sista korvausvelvoitteista.
Mikäli turvetuotantoalue on yli 

150 hehtaaria, alueelle pitää tehdä 
ympäristövaikutusten arviointioh-
jelman mukaiset selvitykset ennen 
tuotannon aloittamista. Uusille 
turvetuotantoon otettaville alueille 
tehdään luontoselvitys, jossa selvi-
tetään muun muassa suon kasvilli-
suutta, linnustoa, pöly- ja meluvai-
kutuksia, maisemamuutoksia sekä 
vaikutuksia terveyteen ja yleiseen 
viihtyvyyteen. YVA-menettely kes-
tää 1–2 vuotta.

Suon luvallistaminen turvetuo-
tantoon ja siinä tarvittavat tarkem-
mat tutkimukset vievät aikaa kol-
mesta viiteen vuotta. Tämän jäl-
keen suon tuotantoon valmistelu 

kestää noin neljä vuotta. Kaikkiaan 
suon käyttöönotto kestää yhteen-
sä 11–13 vuotta. Tätä ennen turve-
tuottajan on ostettava tai vuokrat-
tava suo käyttöönsä, mikä myös voi 
kestää useita vuosia.

Turvealan työllistävyys  
yli 12 000 henkilötyövuotta
Turveteollisuuden liikevaihto on 
noin 300 miljoonaa euroa vuodes-
sa. Energiaturpeen kokonaistyöl-
listävyys on arvioitu olevan 10 150 
henkilötyövuotta. Kasvu- ja ympä-
ristöturpeen osuus koko turveteol-
lisuuden liiketoiminnasta on noin 
15 prosenttia ja sen kokonaistyöl-
listävyys on arvioitu 2200 henkilö-
työvuodeksi.

Suomen turvemaiden kokonais-
pinta-ala on noin 9,4 miljoonaa 
hehtaaria. Teknisesti turvetuotan-
toon käyttökelpoinen suoala on 
arvioitu runsaaksi 1,2 miljoonak-
si hehtaariksi. Turvetuotantoala oli 
vuonna 2009 noin 63 000 hehtaaria 
(0,7 % turvemaiden kokonaisalas-
ta), josta ympäristö- ja kasvutur-
vetuotannossa oli noin 5 100 heh-
taaria ja energiaturvetuotannossa 
vajaat 58 000 hehtaaria. Vuoteen 
2009 mennessä turvetuotannosta 
on poistunut suoalaa noin 27 000 
hehtaaria. 

VTT selvitti Turveteollisuuslii-
ton toimeksiannosta energia- ja 
kasvuturpeen kysyntä- ja tarjon-
tatilannetta vuoteen 2020 saakka. 
Selvitys tehtiin vuoden 2009 elo–
marraskuun aikana. Sen tavoittee-
na oli selvittää energia- ja ympäris-
töturpeen kysynnän ja tarjonnan 
tilanne vuoteen 2020 mennessä ot-
taen huomioon sekä alueelliset et-
tä ylimaakunnalliset vaikutukset. 
Aineisto koottiin VTT:n tietokan-
tojen, toimeksiantajan, energian-
tuottajain ja polttoainetoimittajien 
lähtötietojen perusteella. Kyseessä 
on vuonna 2005 aloitettujen selvi-
tysten toinen päivitys.

Kirjoittaja on VTT:n tutkija. 

n   Martti Flyktman

VTT:n selvityksen mukaan vuosi-
na 2010–2020 energiaturpeen tar-
peen arvioidaan olevan 28–29 te-
rawattituntia (TWh) vuodessa. Ar-
vio sisältää myös biojalostamoiden 
energiaturpeen käytön, minkä suu-
ruudeksi on arvioitu yksi terawat-
titunti. Lauhdesähkön tuotantoon 
energiaturvetta arvioidaan käytet-
tävän 4–8 terawattituntia.

Suomessa on useita, myös ener-
giaturvetta käyttäviä voimaloita, 
joissa on mahdollista tuottaa lauh-
desähköä. Näissä voimaloissa lauh-
desähkön tuotantoa varten on teh-
ty investointeja, jotka voidaan näin 
hyödyntää. Tulevaisuudessa lauh-
desähköä tuottavia tarvitaan no-
peiden kuormitustilanteiden hal-
lintaan.

Purujen suora poltto vähenee
Vuonna 2008 metsähakkeen käyttö 
lämpö- ja voimalaitoksissa oli kah-
deksan terawattituntia. Energiatur-
peen vuoden 2020 kysyntäarviota 
laadittaessa lähtöoletuksena on ol-
lut, että metsähakkeen käytön kas-
vu toteutuu energia- ja ilmastostra-

tegiaa noudattaen. Strategian mu-
kaan vuonna 2020 metsähakkeen 
käyttötavoite lämpö- ja voimalai-
toksissa on 21 terawattituntia. 

Vuoteen 2008 verrattuna metsä-
hakkeen käytön tulee kasvaa noin 
2,6-kertaiseksi. Lisäksi metsästä 
saatava biomassaa tullaan käyttä-
mään noin neljä terawattituntia-
liikenteen biopolttoaineiden val-
mistukseen. Metsähakkeen käytön 
oletetaan selvityksessä lisääntyvän 
siten yhteensä 25 terawattituntiin 
asti vuoteen 2020 mennessä.

Selvityksessä on myös oletettu, 
että vuoden 2010 jälkeen metsä-
teollisuudessa syntyvä sahanpu-
ru käytetään lähes täysin muualla 
kuin suoraan polttoaineena ener-
giantuotantolaitoksissa. Perustee-
na on oletus siitä, että nämä raaka-
aineet tullaan ensisijaisesti käyttä-
mään sekä sellun valmistukseen et-
tä pellettien ja biopolttonesteiden 
tuotannossa.

Energiaturpeen tuotantoa  
kasvatettava 70 000 hehtaariin
Energiaturpeen tuotantopinta-

ala oli vuonna 2009 noin 58 000 
hehtaaria. Vuonna 2020 energia-
turpeen tuotantopinta-alaa tarvi-
taan 70 450 hehtaaria. Kun otetaan 
huomioon vuoteen 2020 mennes-
sä tuotannosta poistuva pinta-ala, 
runsas 37 000 hehtaaria, uutta tuo-
tantoalaa energiaturpeen tuotan-
nossa tarvitaan tämän vuosikym-

menen loppuun mennessä 50 000 
hehtaaria.

Jotta vuonna 2020 energiatur-
peen tuotantoalassa päästään 70 
000 hehtaariin, vuosittain uut-
ta energiaturvetuotantoalaa tarvi-
taan runsaat 4 500 hehtaaria. Ener-
giaturpeen tuotantoalan lisäämi-
nen etupainotteisesti 70 000 heh-

Vuonna 2020 energia-
turvetta tarvitaan VTT:n 
selvityksen mukaan  
runsaat 28 terawattitun-
tia. Turpeen kysynnän 
arvioidaan pysyvän  
merkittävästä energia-
puun käytön kasvusta 
huolimatta nykytasolla, 
sillä Suomeen rakenne-
taan useita uusia voima-
laitoksia. Ne lisäävät  
kotimaisten polttoainei-
den kokonaistarvetta.

 
Nyt rakenteilla olevia voimaloita
Laitos Kunta
Jyväskylän Voima Oy Jyväskylä
Kaukaan Voima Oy Lappeenranta
Keravan Energia Oy Kerava
Nivalan Kaukolämpö Oy Nivala
Kemijärven Kaukolämpö Oy Kemijärvi
Keuruun Voima Oy Keuruu
Tammisaaren Energia Raasepori  
 
 
2010 - luvulla uusia voimaloita tai voimaloiden saneeraushankkeita
Laitos Kunta Kommentti
Kuopion Energia Oy Kuopio Uusi voimala korvaa vanhan
Järvenpää Järvenpää Uusi voimala 
Rovaniemen Energia Oy Rovaniemi Uusi voimala, tehon nosto
Tampereen Sähkölaitos Oy Tampere Uusi voimala korvaa vanhan
Lahti Energia Lahti Jätten kaasutus ja poltto
Hämeenkyrö, Metsä-Serla Hämeenkyrö Uusi voimala
Mäntän Energia Oy Mänttä Voimalan saneeraus
PVO Kristiina Kristiinan kaupunki Uusi monipolttoainekattila
Oulun Energia Oulu Voimalan saneeraus
Oulu Oulu Jätteenpoltto
Turku Turku Uusi voimala
Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa Vaasa Biomassan kaasutus
Biodiesel hankkeet kolme yksikköä eri maakuntiin  
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Turvetuotannon pinta‐alat 2020  

Vuosi 2009
Tuotantoala, ha Tuotantoalan tarve, ha Poistunut ala Uutta tuotantoalaa

Energiaturve 57673 70450 37156 49933
Ympäristö- ja kasvuturve 5148 10420 3051 8323
Yhteensä 62821 80870 40207 58256

Vuosi 2020

 

Turvetuotannon pinta-alat 2020

Uudet voimalaitokset 2010-luvulla

Kuvat: Vapo Oy
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Metsähakkeen, energiaturpeen ja metsäteollisuuden 
sivutuotteiden käytön kehitys lämpö- ja voimalaitoksissa

Turve on 
kasvanut Suo-
messa merkit-
täväksi poltto-
aineeksi läm-
pö- ja voima-
laitoksille sekä 
raaka-aineek-
si teollisuudel-
le 1970-luvulta 
lähtien.

Energiaturpeen tarve 
säilyy nykytasolla 
vuonna 2020
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n   Tage Fredriksson

Iso-Britannia ei ole ainakaan tois-
taiseksi ollut kuuluisa bioenergian 
käyttäjä. Maassa on kuitenkin me-
neillään runsaasti hankkeita, jotka 
tähtäävät puupolttoaineiden ko-
vaan kasvuun. Drax Power Ltd:n 
omistava Draxin voimalaitos sa-

mannimisessä kylässä Yorkshires-
sa kulkee kehityksen kärjessä. 

Suurin ja saastuttavin  
teki täyskäännöksen
Kattiloita on kuusi, ja niissä käy-
tetty tekniikka on maailman ylei-
sintä polttotekniikkaa eli pöly-
polttotekniikkaa. Sähköntuotan- 
non tehokkuus on maailman huip- 
puluokkaa, 39–40 prosenttia. Säh-
köntuotannossa käytetään kaiken 
kaikkiaan 10 miljoonaa tonnia 
polttoainetta. 

Drax on tietysti myös Britannian 
suurin hiilidioksidipäästöjen aihe-
uttaja. Viime vuonna käytettiin se-
oksena 400 000 tonnia biopolttoai-
neita, suurimmaksi osaksi puupel-
lettejä. Se on yhtä paljon kuin Suo-
men pellettituotanto. Niitä tuo-
daan maailmanmarkkinoilta, vaik-
kapa Venäjältä tai Kanadasta. 

Muutaman vuoden aikana on 
vähintään kokeilumielessä käy-
tetty lähes kaikkia markkinoil-

ta saatavia biopolttoaineita, jotka 
ovat jauhettavissa ja poltettavissa 
yhdessä kivihiilen kanssa. Sijainti 
muutaman kymmenen kilometrin 
päässä rannikosta aiheuttaa tietys-
ti lisäkustannuksia, mutta huomi-
oitavaa on, että puolet hiilestäkin 
tulee ulkomailta. Kaikki polttoai-
ne 1 000 hehtaarin tontille tulee 
junavaunuilla.  

Ruotsin pelletin käyttöä 
vastaava määrä tulee 
uppoamaan yhteen paikkaan
Johtaja Steve Martin vastaa puu-
polttoaineiden hankinnasta. Hä-
nen mukaan pellettien käyttöka-
pasiteetti kasvaa 400 000 tonnista 
1,9 miljoonaan tonniin jo 2010 ja 
viimeistään 2011 päästään tuotan-
nossa tähän. Uusiutuvan sähkön 
osuus koko tuotannosta tulee ole-
maan silloin noin 10 prosenttia. 
Jokaiseen kattilaan rakennetaan 
uudet polttoaineiden syöttölinjat 
80 miljoonan punnan edestä. 

Vuosina 1979 ja 1986 rakenne-
tuissa hiilipölypolttokattiloissa 
biopolttoaineiden käytön tekni-
nen yläraja on 20 prosenttia. Tä-
män vuoden puolivälissä valmis-
tuvien investointien seurauksena 
hiilidioksidin päästöt vähenevät 
2,5 miljoonaa tonnia. Biosähkön 
tuotanto vastaa 600 modernin 
tuulivoimalan tuotannon.

Biomassavaihtoehtojen 
määrä tulee kasvamaan
Investointien myötä voidaan ot-
taa käyttöön myös haketta joka 
on jauhettavissa niin hienoksi, et-
tä bioaines palaa rinnakkain ki-
vihiilen kanssa. Pääroolissa tulee 
kuitenkin olemaan puupelletit ja 
maailman maatalouden sivutuot-
teista saatavat pelletit. 

Biopolttoaineen käyttömah-
dollisuuksia parantaa se, että lä-
hes kaikki biopolttoaineet ovat 
käyttökelpoisia tulevissa uusissa 
linjoissa. Nykyinen käyttö onnis-

Hiili vaihtuu pelletteihin 
Englannissa
Draxin voimalaitos  
on Ison-Britannian 
suurin. Sen teho on  
4 000 megawattia hiili-
sähköä, ja se tuottaa  
25 TWh, eli 7 prosent-
tia saarivaltakunnan 
sähköstä kuudessa  
kattilassa. Vuonna 2008 
yhtiön liikevaihto oli 
1,7 miljardia puntaa. 

Draxin lauhdutustornit dominoivat mai-
semaa. Savupiippu on maan korkein. 
Kuvat: Draxpower.

tuu vain puupelleteillä tai vastaa-
valla helposti jauhettavalla mate-
riaalilla. Polttovalikoimaan kuluu 
myös jonkin verran olkea ja paju-
haketta. 

Oma pellettitehdas  
maatalouden raaka-aineille
Läheisyydessä on rakennettu oma 
oljen pelletöintilaitos, joka pystyy 
tuottamaan 100 000 tonnia pellet-
tiä maatalouskasveista. Yritys os-
taa suoraan viljelijöiltä raaka-ai-
netta. Drax on käynnistänyt laa-
jan yhteistyön alueen viljelijöiden 
kanssa. Olkipellettiä pystyy sekoit-
tamaan biopolttoaineeseen enin-
tään 20 prosenttia tuhkan omi-
naisuuksien takia. 

Seuraava pellettitehdas on jo 
suunnitteilla, mutta puupellettien 
ostotarve tulee siis olemaan jat-
kossakin suuri. 

Hiilen päästöt alas 70 prosenttia
Investoinnit uusiutuvaan energi-
aan ei todennäköisesti tähän lo-
pu, sillä yhdessä Siemensin kans-
sa ollaan rakentamassa kolme 300 
megawatin sähkötehon laitosta. 
Niiden myötä biopolttoaineiden 
käyttö tulee nousemaan 4 miljoo-
naa tonnia. Jokainen näistä vähen-
tää päästöjä kivihiileen verrattuna 
1,8 miljoonaa tonnia hiilidioksi-
dia. Polttoainetarpeen arvioidaan 
olevan jokaisessa noin 1,4 miljoo-
naa tonnia. 

Kaikkia yksiköitä ei tietenkään 
rakenneta samaan paikkaan ja sa-
massa tahdissa, mutta yksi tulee 

todennäköisesti Ouseen lähellä 
Draxia ja yksi Heroniin. Kolmas 
tulee Imminghamiin, lähelle sa-
tamaa, missä hakelaivoja voidaan 
ottaa vastaan ja käsitellä toivotulla 
tavalla polttoa varten. 

Rakennusaika yhdelle yksikölle 
on lähes kolme vuotta. Investoin-
tien arvo nousee 2 miljardiin pun-
taan. Jos nämä investoinnit toteu-
tuvat, vähennetään päästöjä jopa 
70 prosenttia. Tämä saattaa to-
teutua jo ennen vuotta 2020. Seu-
raava investointivaihe toteutunee 
nimittäin 2012–2016 ja se on siis 
vielä suurempi kuin nyt toteutus-
vaiheessa oleva. 

Muutosvoima on osittain kiin-
ni Iso-Britannian sertifikaattijär-
jestelmässä, mutta tärkein ohjaus-
keino on pitkällä tähtäimellä pääs-
tökauppa. Jos ja kun nämä inves-
toinnit toteutuvat, Drax tuottaa 10 
prosenttia saarivaltion sähköstä ja 
15 prosenttia kaikesta uusiutuvas-
ta sähköstä. Englannissa riittää 
vanhoja suuria hiilivoimaloita, ja 
vuoteen mennessä 2018 niistä sul-
jetaan 25.

Raaka-aineen kestävyys- 
kriteereillä on merkitystä
Polttoaineen alkuperään on alusta 
alkaen kiinnitetty huomiota. Yh-
tiö on itse asettanut raaka-aineelle 
kriteerit ja riippumattomat audi-
toijat selvittävät polttoaineen al-
kuperän. Päästöjen vähentämi-
sen lisäksi muihin ympäristöky-
symyksiin ja sosiaalisiin kysymyk-
siin kiinnitetään huomiota. 

Draxpower on satsannut myös 
viestintään ja vierailukeskukses-
sa käy erilaisia ryhmiä mukaan 
lukien koululuokat, jotka saavat 
perustietoa sähkön tuotannosta 

eri polttoaineilla. Vierailukeskus 
avattiin 2007. Monellako suoma-
laisella voimalaitoksella on kun-
nollinen vierailukeskus?

Viikossa puretaan 140 junalastillista kivihiiltä. Junalastissa on       
1 400 tonnia. Jatkossa yhä enemmän puupellettiä. 

Pyöreä puu voidaan jauhaa ja polt-
taa, mutta jauhimien kapasiteetti riit-
tää vain pellettien laajaan käyttöön.

Maatalouden biomassoillakin tulee 
olemaan selvä rooli. Kuvassa elefant-
tiheinää. 

ã ãã
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nan alle puhallettava ensiöilma 
karkaa arinan läpi. Siitä seuraa 
polttoaineen huono kaasuuntu-
minen ja epätäydellinen palami-
nen. Arinan toiminta tuntui täl-
tä osin olevan kunnossa. Olisikin 
kenties parempi puhua kaasutus-
ilmasta ensiöilman asemesta.

Toisioilma jaetaan usealla pu-
haltimella arinan päälle. Arinan 
kattaa tulenkestävästä massasta 
tehty holvi, jonka alla kaasuuntu-
nut polttoine pääosin poltetaan. 
Holvi pitää hyvin lämpöä yllä. 
Se on varmasti avaintekijä mä-
rän polttoaineen poltossa, eten-
kin osateholla. Vesihöyrypitoi-
nen puukaasu vaatii melko kor-
keita lämpötiloja palaakseen täy-
dellisesti.

Kaasut kiertävät valumassa-
holvin ja konvektio-osan välistä 
ja menevät vaakasuorien konvek-
tioputkien läpi kahdessa osassa. 
Kattilaa voisikin luonnehtia tuli-
torvikattilaksi, joka on varustettu 
mekaanisella viistoarinalla. 

Vaakasuorat konvektiopinnat 
keräävät melko herkästi lento-
tuhkaa. Luopajärven Sahan Reka 
onkin varustettu paineilmanuo-
hoimella. Se vähentää ihmistyötä 
merkittävästi ja pitää kattilahyö-
tysuhteen kunnossa.

Tuhkan poisto on automati-
soitu. Se poistetaan viistoarinan 
päästä ruuvilla. Arinan läpi tip-
puu tuhkaa hyvin vähän.

Modernia Rekassa on tietenkin 
se, että toisioilman määrää sääde-
tään happitunnistimien antaman 
tiedon perusteella. Kattilan toi-
mintoja ohjaa Rekan ohjelmoima 
logiikka.

Rekan HKRSV -mallit eroavat 
HKRST -malleista vain siinä, että 

niiden palotila on suunniteltu yl-
läpitämään korkeita lämpötiloja. 
Se on välttämätöntä, jotta märkä 
biopolttoaine palaisi. 

Siitä taas seuraa, että kuiva 
polttoaine on edullisempaa polt-
taa HKRST mallin kattilassa. 

Silti on myös todettava, et-
tä kummallakin mallilla voidaan 
polttaa melkein mitä tahansa, 
kunhan käyttäjä tietää mitä te-
kee.

HKRSV malleja on saatavana 
tehoalueille 10 – 6500 kilowat-
tia. Reka -kattiloita ja -tarvikkei-
ta edustaa Suomessa Bio Help Oy 
Seinäjoelta. Yrityksen omistaja ja 
toimitusjohtaja on Anssi Honka-
niemi.

n   Jussi Knuuttila

Lämpöä tuotettiin vuosia leijupe-
tikattilalla. Konttoripäällikkö Mik-
ko Anttilan mukaan leijupetikat-
tilaan ei oltu oikein koskaan tyyty-
väisiä. Se vaati runsaasti valvontaa, 
etenkin kuormituksen vaihtelujen 
aikaan. Sitä syntyi, kun kuivauska-
mareista saattoi olla kaksikin tyh-
jennettävänä yhtä aikaa. 

Leijupetikattila säätyi huonos-
ti pienelle teholle. Syy oli ennen 
muuta siinä, että petimateriaalin 
lämpötila laski kriittisen rajan ala-
puolelle, jossa polttoaine ei enää 
kunnolla syttynyt. Jo 30 prosentin 
osateholla oli hankala ajaa. 

Leijupetikattila myytiin ja sen 
tilalle asennettiin tanskalainen 
Reka HKRSV -kattila. Kattila on 
tarkoitettu erityisesti kostean bio-
polttoaineen polttoon. 

Luopajärven Sahalla syntyy eri-
tyisesti puun kuorta polttoaineek-
si. Kuori voi olla hyvinkin märkää. 
Kesäisin tukkeja pidetään halkeilu- 
ja sinistymisvaaran takia märkinä 
sadettamalla. Kuoren sekaan sekoi-
tetaan rimahaketta, jota sahalta tu-
lee myös. Näiden kahden materiaa-
lin seoksen keskimääräinen kosteus 
on 50 prosentin paikkeilla. 

Tuollainen seos on monessa 
suhteessa haastavaa poltettavaa. 
Kosteus on oma ongelmansa. Se 
vaikeuttaa polttoa erityisesti osa-
teholla. Kuori on myös sitkeää, eri-
tyisesti märkänä. Se panee vastaan 
melkein kaikissa kuljettimissa. 

Polton haastavuutta lisää mer-
kittävästi se, että tehontarpeesta 
saattaa pudota pois jopa kaksi kol-
masosaa hyvin nopeasti.

Reka vastannut haasteisiin
Leijupetikattilan tilalle hankit-
tiin tanskalaisvalmisteinen Reka 
HKRSV. Kattila kykenee megawa-
tin tehoon. Se on suunniteltu toi-
mimaan erityisesti märällä bio-
polttoaineella (30 – 50 prosent-
tia). Lisäksi sen huollontarve on 
vähäinen. 

Kaupat tehtiin Rekan paikallisen 
edustajan, Bio Help Oy:n kanssa. 
Kauppaan sisältyi myös multisyk-
lonipuhdistin savukaasuille sekä 
hydraulinen tankopurkainkoneik-
ko polttoainevarastoon. 

Asennustyöt ja lämpökeskuk-
sen pieni laajennus toteutettiin 
Luopajärven Sahan omana työnä. 
Vastaavana mestarina ja ideanik-
karina toimi Aatto Ojala. 

Mies ja miehen yritys tunne-
taan paikkakunnalla siitä, että jäl-
ki tuppaa tulemaan hyvää, vaikka 
vain tavallista tilattaisiin.

Mikko Anttila on tyytyväinen 
uuteen kattilaan. Se on selvästi vä-
hätöisempi kuin vanha leijupeti-
kattila. Se säätyy osateholle huo-
mattavasti edellistä helpommin. 
Kosteudeltaan 50-prosenttisen 
kuori- ja hakeseoksen poltto on-
nistuu ja tehoja saadaan helposti 
megawattiin asti. Kun säädöt ovat 
kohdallaan, savukaasut ovat puh-
taat.

Aina on jonkin verran toivomi-
sen varaa. Kuljettimet ovat olleet 
lujilla kuorenriekaleiden kanssa. 
Ne tarttuvat ja kietoutuvat mah-
dollisiin ja mahdottomiinkin 
paikkoihin. Ne osaavat myös ri-
pustautua juuri pinnankorkeuk-
sia vahtivien sähkösilmien tielle. 
Aatto Ojala on tehnyt hyvää työtä 
tällaisten ongelmien minimoimi-
seksi. 

Kuori yrittää myös sitoa tanko-
purkaimien päällystän siten, et-
tä koko polttoainemälli liikkuu 
edestakaisin purkaimien päällä. 
Näin voi käydä, vaikka vierekkäi-
set tangot liikkuvat vastakkaisiin 
suuntiin. 

Anttilan mukaan näitä vaivo-
ja on kuitenkin ollut suhteellisen 
vähän, ja ne on saatu Aatto Oja-

lan konstein lähestulkoon elimi-
noitua. Anttila muistuttaa vielä, 
että itse kattila on toiminut erin-
omaisesti. 

Koeteltuja ratkaisuja
Rekan toimittama kattila on tek-
niikaltaan varsin perinteinen. Hy-
viksi koettuja tekniikoita on käy-
tetty paljon, ja ne on viritetty toi-
mimaan hyvin yhdessä. Polttoai-
ne tulee tankopurkaimilta sulku-
syöttimelle. Sieltä se etenee ruu-
villa mekaaniselle viistoarinal-
le. Viistoarinan käyntiaikoja voi 
luonnollisesti säätää.

Kolmisen metriä pitkän arinan 
toimivuuden edellytys on, et-
tä polttoaine jakautuu tasaisesti 
arinan päälle sekä leveys- että pi-
tuussuunnassa. Ellei jakaudu, ari-

Mikko Anttila Luopajärven Saha Oy:stä on tyytyväinen kattilan vaih-
toon. Reka HKRSV toimii hyvin märän kuoren ja hakkeen sekoituksel-
la. Se vaatii selkeästi vähemmän huoltoa ja valvontaa kuin aikaisempi 
leijupetikattila.

ã

Leijupeti vaihtui 
viistoarinaan
Luopajärven sahalla

Tankopurkaimet tuovat 
polttoaineen välivarastosta poik-
kiruuville. Siitä sen vie kolakulje-
tin sulkusyöttimelle. Kolakuljetti-
men alta tavara tungetaan kah-
della ruuvilla arinalle.

Märkä kuori ja rimahake sekoitetaan ennen polttoainevarastoon 
viemistä. Keskimääräinen kosteus on 50 prosentin paikkeilla. Pitkät ja 
sitkeät kuorensuikaleet ovat vaativaa syötettävää.

ã

ã

ã

Luopajärven Saha Oy Jalasjärvellä on kohtalaisen 
suuri energian käyttäjä. Kolme kamarikuivaamoa 
nielaisee yli 800 kilowattia, kun ne kaikki ovat 
yhtä aikaa toiminnassa. Käytössä on myös lauh-
dekuivain. Lisäksi on lämmitettävä noin 1 000 
neliömetriä tuotantotiloja. Kokonaistehontarve 
on hyvinkin megawatin luokkaa.
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MMM, metsänhoitaja Mika Säy-
näjäkangas on nimitetty puuener-
giajohtajaksi 1.2.2010 alkaen Vapo 
Oy Paikalliset polttoaineet -liike-
toiminta-alueelle. Hän raportoi 
liiketoimintajohtaja Esa Koivulal-
le. Säynäjäkangas siirtyy tehtävään 
UPM Kymmene Oyj:stä, missä 
hän on työskennellyt puuhuollon, 
myynnin ja talouden eri tehtävis-
sä. Mauri Koskela siirtyy liiketoi-
minnon projektijohtajaksi.

Peltoenergia-liiketoiminta yh-
distettiin 1.1.2010 osaksi puu-
energialiiketoimintaa. Peltoener-
gia-liiketoimintajohtaja, MMT 
Mia Suominen on nimitetty re-
surssijohtajaksi, hän raportoi lii-
ketoimintajohtaja Esa Koivulalle. 
Nykyinen resurssijohtaja Risto 
Jormalainen siirtyy liiketoimin-
tajohtaja Esa Koivulan alaisuuteen 
nimikkeellä Senior Advisor. Luvi-
tusprosessien päälliköksi on nimi-
tetty Kari Väisänen. 

 Vapo Oy:n Paikalliset polttoai-
neet –liiketoiminnan organisaatio 
muuttui 1.1.2010 alkaen. Maantie-
teellisesti Suomi jaettiin aikaisem-
man kolmen alueen sijasta neljään 
alueeseen: Pohjoiseen (Lappi, Poh-
jois-Pohjanmaa, Haapavesi), Län-
tiseen (Keski-Pohjanmaa, Etelä-
Pohjanmaa, Keski-Suomi), Itäiseen 
(Savo-Kainuu, Pohjois-Karjala, 
Etelä-Savo) ja Eteläiseen (Lounais-
Suomi ja Kaakkois-Suomi).

 Alueorganisaatiossa aluejohta-
jan suorina alaisina toimivat alue-
päälliköt, operaatiopäällikkö, han-
kintapäällikkö sekä ympäristölu-

pavastaava. Aluepäälliköiden or-
ganisaatioon kuuluvat tuotanto- ja 
varastoassistentit, tuotanto- ja toi-
mitusvastaavat, tuotanto- ja huol-
toneuvojat, puuvastaavat ja viljely-
vastaavat.

Pohjoisen alueen aluejohtaja on 
Markku Pyykkönen, aluepäälliköt 
Martti Leskelä (Haapavesi), Sakari 
Jaara (Pohjois-Pohjanmaa), Jarmo 
Harju (Lappi), operaatiopäällikkö 
Jukka Rissanen, hankintapäällik-
kö Pentti Haataja ja ympäristölu-
pavastaava Petri Tähtinen. 

 Läntisen alueen aluejohtaja on 
Päivi Peronius, aluepäälliköt Juha 
Kinnunen (Keski-Suomi), Rami 
Luoma-Nirva (Etelä-Pohjanmaa), 
Raimo Antikainen (Keski-Poh-
janmaa), operaatiopäällikkö Mat-
ti Alakoskela, hankintapäällikkö 
Antti Ala-Fossi ja ympäristölupa-
vastaava Jari Marja-aho. 

 Itäisen alueen aluejohtaja on 
Lauri Korkeala, aluepäälliköt Han-
nu Hintikka (Etelä-Savo), Matti 
Koljonen (Pohjois-Karjala), Vesa 
Tiikkaja (Savo-Kainuu), operaa-
tiopäällikkö Matti Hanhinen, han-
kintapäällikkö Janne Hurskainen 
ja ympäristölupavastaava Heikki 
Torpström.

 Eteläisen alueen aluejohtaja on 
Jan-Juhani Laitinen, aluepäälli-
köt Jari Jääskeläinen (Kaakko), 
Seppo Ojalammi (Lounais-Suo-
mi), operaatiopäällikkö Riku Vii-
tanen, hankintapäälliköt Nina Ki-
vistö ja Sergei Karhu (Venäjä) ja 
ympäristölupavastaava Jari Alk-
kiomäki.

Vapon uusi organisaatio: 
Peltoenergia osaksi 
puuenergialiiketoimintaa

n   Ilpo Mattila

Osa sadosta on aina sellaista, et-
tei se täytä leipä- tai rehuviljalle 
asetettuja laatuvaatimuksia. Vilja 
soveltuu hyvin energiakäyttöön 
ja viljelijä saa siitä energia-arvon 
mukaisen hinnan. Viime syksynä 
on ylivuotista viljelijöiden varas-
toissa ollutta heikkolaatuista vil-
jaa hyödynnetty energiaksi alue- 
ja kaukolämpölaitoksissa. 

MTK on muiden vilja-alan toi-
mijoiden kanssa luomassa viljalle 
uutta käyttö- ja laatuluokkaa. Lei-
pä- ja rehuviljan lisäksi tuotetaan 
energiaviljaa, jolla on omat laatu-
vaatimukset. Kylvösuunnitelmia 
tehdessään viljelijä voi päättää, 
mihin käyttötarkoitukseen hänen 
viljansa menee. Sen mukaan voi-
daan soveltaa käytettävät tuotan-
topanokset ja viljelymenetelmät. 
Energiaviljan viljelyn tulee perus-
tua pääasiassa sopimusviljelyyn.

Energiaviljaa bioetanoliksi  
ja polttoon
Pysyvä kansallinen viljan ylituo-
tanto jatkuu ja lisääntyy. Suomes-
sa on noin 500 000 hehtaaria pel-
toa, joka voidaan käyttää muuhun 
käyttötarkoitukseen kuin elintar-
vike- ja rehuntuotantoon. Vaihto-
ehtoina on viljan, maidon ja lihan 
tuotanto maailmanmarkkinoille 
sekä energiantuotanto. 

Parhaillaan selvitetään viljaa 
käyttävän bioetanolitehtaan tek-
nistaloudellisia rakentamisedelly-
tyksiä tuottamaan liikenteen bio-
polttoainetta. EU velvoittaa käyt-

tämään liikenteessä 10 prosent-
tia biopolttoaineita vuonna 2020. 
Ministeri Pekkarinen on esittänyt, 
että Suomi asettaa tavoitteeksi 20 
prosenttia. Bioetanoli tuodaan 
pääasiassa Brasiliasta. 

Vilja soveltuu hyvin polttoai-
neeksi suuriin voimalaitoksiin. 
Aluelämpölaitokset voivat myös 
hyödyntää viljaa hakkeeseen ja 
turpeeseen sekoitettuna. Pienkat-
tiloissa tuhkan sintraantuminen 
aiheuttaa huoltotarvetta enem-
män kuin puuta poltettaessa. Polt-
tokäytössä viljan kosteus saa olla 
suurempi kuin elintarvike- ja re-
hukäytössä. Kustannustehokkuu-
den kannalta energiavilja kannat-
taa viedä heti suoraan puinnin jäl-
keen voimalaitokselle. Toimitus-
ajoista sopiminen edellyttää hyvää 

yhteistyötä energiaviljan toimitta-
jan ja voimalaitoksen välillä.

Kasvihuonekaasupäästöt  
vähenevät
Yhden etanolitehtaan tuotanto 
hyödyntää 50 000–70 000 hehtaa-
rin viljasadon. Vientiin ja muu-
hun energiakäyttöön viljaa riit-
tää edelleen runsaasti. Bioetanolin 
tuotanto kattaisi nykybensankulu-
tuksen mukaan noin 25 prosenttia 
vuoden 2020 bioetanolitarpeesta. 
Loppu voitaisiin valmistaa vaik-
kapa puuperäisestä raaka-ainees-
ta tai muista biomassoista. Bio-
etanolin tuotannon sivu- tai pää-
tuotteena, kuinka päin vain, saa-
daan arvokasta valkuaisrehua 35 
prosenttia käytetystä viljamääräs-
tä. Suomi on valkuaisrehun tuon-

nin varassa, omavaraisuus on vain 
15 prosenttia. 

Liikenteen biopolttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen tulee 
olla 35 prosenttia pienemmät kuin 
bensiiniä tai dieselöljyä käytettäes-
sä. EU ei ole vielä pystynyt päättä-
mään, miten kaasupäästöt ja kes-
tävä käyttö lasketaan. Bioetanolin 
tuotantoon menevälle energiavil-
jalle kehitetään viljely- ja tuotan-
toteknologia, jolla asetettu pro-
senttitavoite toteutuu. Tarvitaan 
erilaista lannoitusta ja kasvinvuo-
rottelua sekä muokkaustekniikkaa 
verrattuna laadultaan erilaisten 
leipä- ja rehuviljan tuotantoon.

Viljaa kivihiiltä ja turvetta  
korvaamaan
Energiaviljan poltossa ei ole vas-
taavaa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistarvetta, vielä. Ener-
giavilja on uusiutuva energialäh-
de. Siksi kivihiiltä ja turvetta käyt-
tävien voimalaitosten ei tarvitse 
ostaa päästöoikeuksia, kun siirty-
vät energiaviljan käyttöön.

Menneenä satokautena viljaa oli 
1,3 miljoonaa hehtaaria koko 2,3 
miljoonan hehtaarin peltoalasta. 
Vuonna 2008 pinta-ala oli noin 10 
prosenttia pienempi. Kotimaisen 
kysynnän ylittävää vilja-alaa oli nyt 
noin 200 000 hehtaaria, josta kau-
raa oli neljännes ja loput ohraa. 

EU:n varastoihin ostetaan vie-
lä tänä vuonna EU:n takuuhin-
nalla ohraa. EU vastaa sen jälkeen 
viennistä maailmanmarkkinoille. 
Suomi joutuu varastoimaan oh-
raa myös Viron varastoihin, kun 
omissa on vielä runsaasti vuoden 
2008 satoa. 

Viljanviljelyn pinta-ala lisääntyy 
koko ajan kotieläintuotannon su-
pistuessa ja kesantovelvoitteiden 
poistuttua. Kun sikalan tai lehmi-
en pito maatilalla lopetetaan pellot 
puskevat markkinoille lisää viljaa. 

Kirjoittaja on MTK:n asiamies.

Energiavilja
- uusi laatuluokka 
viljankäyttöön
Energiaviljalle luodaan oma laatumääritelmä. Energiaviljaa käytetään bio-
etanolin ja lämmön- ja sähköntuotantoon. Viljavarastot ovat täynnä vanhaa 
ja uutta satoa. Vientitarve lisääntyy vuosi vuodelta. EU poistaa ohralta takuu-
hinnan. Ohra on merkittävin ylituotantovilja. Viljelijä myy viljansa, mistä saa 
parhaan hinnan. Poliitikkojen on poistettava maailmankaupan vääristymät, 
jotta mahdollisimman suuri osa viljasta voidaan käyttää ruuaksi.

Kuva: Sakari Alasuutari
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n   Kalle Heiska

Yhteensä kuusi asuntoa käsittä-
vän taloyhtiön kaksi rivitaloa on 
rakennettu vuonna 2000. Lämpö 
huoneistoihin tulee vesikiertoi-
sella lattialämmityksellä, ja va-
ralla on suora sähkölämmitys. 

Taloyhtiö halusi selvittää öljy-
lämmityksen vaihtamista maa-
lämpöön, jotta se pääsisi riippu-
mattomaksi öljynhinnan jatku-
vista muutoksista. Lisäksi todet-
tiin, että aika on hyvä muutok-
selle nyt, kun muuta remontti-
tarvetta ei vielä ole. 

Taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja on työssään pereh-
tynyt maalämpöön kuten myös 
järvilämmön talteenottoon. Hän 
ja isännöitsijä saivat hallitukselta 
valtuudet pyytää myös tarjoukset 
öljylämmityksen vaihtamisesta 
maalämpöön. 

Kun taloyhtiö arvioi vuotuisia 
kuluja, vertailussa käytettiin kes-
kimäärin vuodessa ostettua 9 000 
litraa öljyä hintaan 75 senttiä lit-
raa kohden eli 6 750 euroa vuo-

dessa. Kun otetaan huomioon öl-
jyjärjestelmän kalliimpi vuosi-
huolto, lämpöenergian vuosihin-
naksi öljyllä tuotettuna arvioitiin 
kaikkiaan 7 200 euroa. Tuorei-
den tietojen mukaan öljynhin-
nan oletetaan nousevan 2010 eh-
kä jopa euroon litralta.

Kesällä asennetun maalämpö-
järjestelmän arvioitiin tuottavan 
vuodessa energiaa 76 megawatti-
tuntia. Tämän se tuottaa kulut-
taessaan sähköä 24 megawatti-
tuntia, josta vuotuisiksi kuluik-
si saadaan 0,11 senttiä kilowat-
tituntia kohden hinnan ollessa 2 
600 euroa. Huoneistolämmön ja 
lämpimän käyttöveden tuotta-
miseen maalämpöenergialla ar-
vioidaan olevan siten vuosittain 
noin 4 600 euroa edullisempaa 
kuin vastaavan energian tuotta-
minen öljyllä.

Investointi maksetuksi  
10 vuodessa
Öljystä maalämpöön siirtymisen 
investointikustannus As. Oy Kaa-
rilanpihassa oli 50 000 euroa, jo-
hon Tampereen kaupunki myön-
si 15 prosentin energia-avustuk-
sen. Vuosittaisten 4 600 euron 
kulusäästöjen mukaan taloyhtiö 
maksaa 42 500 euron investoin-
nin takaisin noin kymmenessä 
vuodessa. 

Taloyhtiön mukaan asukkailta 
veloitetut vuotuiset korotukset 
vastikehinnoissa menivät aiem-
min öljyn hinnan nousuun. Öl-
jykattilaa pidemmän käyttöiän 
omaavan maalämpöjärjestelmän 
ansiosta asukkaiden vastikemak-
suja voidaan myöhemmin sääs-
tää muihin korjauksiin. Joka ta-
pauksessa kaikki hinnanmuutok-
set vaikuttavat vuotuiseen koko-

naiskustannukseen maalämpöä 
käytettäessä suhteellisesti muita 
energialähteitä hitaammin, kos-
ka ostettava energiamäärä on 
vain kolmasosan kokonaisener-
giasta. 

Maalämpöjärjestelmän talo-
yhtiö uskoo vaativan vähemmän 
huoltoa kuin öljylämmityksen. 
Lisäksi taloyhtiö asukkaineen 
vastaa maalämpövalinnallaan il-
mastonmuutoksesta syntynee-
seen haasteeseen.

Maalämpöä varten Kaarilan-
pihaan porattiin kolme noin 
120-metristä kaivoa, 15 metrin 
etäisyydelle toisistaan. Asennus-
työ tehtiin kesäaikana. Sähkölii-
tyntä oli ennalta todettu tehol-
taan riittäväksi maalämpöjärjes-
telmän asentamiseksi.

As. Oy Kaarilanpihan isän-
nöintitoimistolla on hoidettava-
naan Tampereella kaksi muuta 
sellaista taloyhtiötä, jotka myös 
siirtyivät kesällä öljystä maaläm-
pöön. Tarjolla oli ollut myös kau-
kolämpö; arvion mukaan tämän 
investointikustannus olisi ol-
lut samaa suuruusluokkaa kuin 
maalämpöjärjestelmän. 

Jos esimerkiksi Kaarilanpihaan 
olisi ollut tarjolla kaukolämpö, 
niin nykyisin maalämmöllä tuo-
tettava vuotuinen 76 megawatti-
tuntia energiaa maksaisi kauko-
lämmön hinnalla 6,0 senttiä ki-
lowattituntia kohden taloyhtiöl-
le vuosittain 4 600 euroa. Koska 
maalämpötuotto maksaa edel-
lä todetun mukaisesti 2 600 eu-
roa vuodessa, kaukolämmön 
kustannukset olisivat vuosittain 
1,77-kertaiset eli 77 prosenttia 
suuremmat kuin maalämmön. 

Kirjoittaja on Osuuskunta Vies-
tintä OK:n tiedetoimittaja.

Rivitalot siirtyivät öljyä 
edullisempaan maa-
lämpöön Tampereella
Tamperelaisessa rivi- 
taloyhtiössä As Oy  
Kaarilanpihassa öljy-
lämmitys vaihdettiin 
viime kesänä maa- 
lämpöjärjestelmään.  
Pitkäaikaisarvioinnissa 
maalämpö laskettiin 
kokonaistaloudelliseksi. 
Se todettiin myös 
ympäristöä vähemmän 
haittaavaksi.

As Oy Kaarilanpihan hallituksen puheenjohtaja Sakari Ermala sa-
noo maalämpöjärjestelmän säätämisen olevan kätevää.
ã

Uudet asiakasryhmät  
odotetaan FinnMETKOON
FinnMETKO-näyttely järjestetään 
13. kerran 2–4.9.2010. Näyttelys-
sä on mukana jo yli 130 yritystä. 
Päänäyttelyalue sijaitsee Jämsässä 
tutuilla alueilla.  

Uutena asiakasryhmänä  
maan- ja metsänomistajat
Koneyrittäjien suurin asiakas-
ryhmä on maan- ja metsänomis-
tajat. Tälle avainryhmälle on 
näyttelyssä paljon nähtävää niin 
puunkorjuun kuin maaraken-
nuksenkin alueella. Yhteistyös-
sä Päijänteen metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa pyritään saamaan 
teemapäivän merkeissä liikkeelle 
useampi tuhat metsänomistajaa 
keskeisestä Suomesta.  

Näytteilleasettajakunta laajenee  
– bioenergia-ala mukana vahvasti
Hakkurit, klapikoneet ja energia-
puun korjuutekniikat sekä katti-
lat ovat kattavasti esillä. FinBio ry 
järjestää energia-alan konferens-
sin Tampereella näyttelyn yhte-
ydessä. Näytteilleasettajamateri-

aali sekä mukana olevat yritykset 
löytyvät Internetistä osoitteesta 
www.metko.fi

Lähde: Finnmetko Oy

Mäntyvaltaisia ensiharvennus- ja 
energiapuukohteita on lähes 15 
hehtaaria. Kaikki puiden joukko-
käsittelytekniikat ovat esillä. Työ-
näytöskohteiden etäisyys pää-
portilta on noin 600 metriä. 
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LAATUA HARVENNUKSEEN
Kannattaa seurata, miten harvennus tehdään.

Sampo-harvennuksessa jäävän puuston laatu ja määrä  
on paras mahdollinen.

Ja metsäpä kasvaa ja tuottaa…

www.sampo-rosenlew.fi

”TAKING YOU FROM 
KNOW-HOW TO SHOW-HOW”

25-27 MAY 2010 
JÖNKÖPING, SWEDEN
WWW.WORLDBIOENERGY.COM
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”Pellettilämmityksen ja aurinkoke-
räinten yhdistäminen on jo hyvin 
yleistä Keski-Euroopassa”, kertoo 
pitkään aurinkokeräinalalla toimi-
nut Timo Jodat. Joillain alueilla uu-
sissa taloissa vaaditaan lämmitys-
ratkaisuksi uusiutuvia energiamuo-
toja, jolloin sekä pelletti että aurin-
kolämmitys ovat hyvät kumppanit.

Vesivaraajan avulla  
parempi hyötysuhde
Myös Suomessa alkaa lisääntyä ta-
pa, että pellettilämmitykseen yh-
distetään aurinkokeräimet. ”Aurin-
ko säteilee Etelä- ja Keski-Suomes-
sa parhaimmillaan 850–950 kilo-
wattituntia neliömetrille vuodessa. 
Hyvällä aurinkokeräinjärjestelmäl-
lä voidaankin saada talteen noin 60 
prosenttia vuotuisesta käyttöveden 
lämmitystarpeesta.”, Jodat vakuut-
taa.

Erityistä hyötyä keräimistä saa-
daan kattilan kesäaikaiseen toimin-
taan, sillä kesäaikana kattila pysyy 

pääasiassa hiljaisena. Toinen hyöty 
on joka tapauksessa hankittavasta 
vesivaraajasta pellettilämmityksen 
yhteydessä saatava lisävesitila. ”Täl-
löin palaminen ja taukoajat saadaan 
pidemmiksi, mitä kautta puhtaam-
pi palaminen sekä parempi hyöty-
suhde”, kommentoi Seppo Tuomi 
TTS tutkimuksesta. 

Uudisrakentaja, joka haluaa 
hankkia pelletti-aurinkolämmi-
tyksen toteuttaa järjestelmän usein 
kerralla valmiiksi. Silloin panee-
leiden sijoittelun sekä keruupiirin 
ja paneelien asennuksen voi tehdä 
vaivattomasti.

Kokonaisuus mieluummin  
yhdellä kertaa valmiiksi
Saneerauskohteissa kirjo on suu-
rempi. Ensin saatetaan hankkia pel-
letti- tai pilke- ja pellettikattila, ja 
myöhemmin varaaja aurinkokieru-
kalla. Tällöin tehdään suunnitelmis-
sa varaus aurinkokeräimiä varten. 
Sitten asennetaan keräimet parin 
vuoden päästä. Näissä tapauksissa 
koko laitteiston ohjauksen suunnit-
telu ja putkikytkennät ovat haasta-

vampia ja alttiimpia virheille.
Timo Jodat painottaa, että toimi-

va ja oikein mitoitettu varaaja on 
keskeinen osa hybridijärjestelmäs-
sä. Se tuo pellettikattilalle käyttö-
varmuutta. Oikeat asetukset ovat 
luonnollisesti oleelliset, jotta kaksi 
eri lämmitysmuotoa toimivat par-
haiten yhteen.

Taloudellisin kokonaisuus
Tammisaarelainen Thomas Berg-
man rakensi vuonna 2009 omako-
titalon Dragsvikiin. Lämmitysrat-
kaisu oli luonnollisesti yksi isoja ky-
symyksiä. ”Halusin lähtökohtaises-
ti luonnon kannalta hyvän järjestel-
män. Minulla vaihtoehtoina olivat 
lähinnä pelletti ja maalämpö. Pää-
dyin pellettiin, koska pellettivaras-
to sopi hyvin kellaritilaan eikä näen 
ollen vähentänyt asuinalaa. Pystyin 
myös itse vastaamaan pellettivaras-
ton rakentamisesta toimittajan oh-
jeiden mukaisesti”, kertoo Thomas 
Bergman.

Pelletin työpariksi Bergman ha-
lusi kuitenkin lisäksi aurinkoläm-
pölaitteiston. ”Laskin, että aurinko-

lämmitys maksaa itsensä takaisin. 
Sen kanssa tulee lämmitys aikaa 
myöten edullisemmaksi.”, Bergman 
toteaa.

Bergmanien kolmihenkisessä 
perheessä laitteistoksi valittiin itä-
valtalainen Biotech Top Light 2,4-
9,2 kilowatin järjestelmä. Kattila 

lataa 400 litran varaajaa, jossa on 
kaksi LV-kierukkaa. Lisäksi katol-
le asennettiin etelään päin katon 
suuntaisesti kolme aurinkokeräin-
tä, joiden keräinala on yhteensä 6,6 
neliömetriä. 

Pellettikattilan toimintaa ohjaa 
kattilan ohjauskeskus. Se mittaa 
lämpötiloja, varaajan eri osissa se-
kä kattilan meno- ja paluuputkissa. 
Kattilan varaajan latausohjelmaan 
on asetettu ajat, jolloin se ei aurin-
koiseen aikaan ole päällä. 

Kevätauringon lämpöä  
heti talteen
”Aurinkokeräin järjestelmällä on 
oma ohjausyksikkö, joka mittaa 
lämmön varaajan keskiosasta. Näin 
aurinko on aina ensisijainen läm-
mön lähde, silloin kun auringon 
paistetta riittää. Olen säätänyt ohja-
uksen niin, että lämpöä pumpataan 
keräimistä aina, kun niiden lämpö-
tila on vähintään 10 astetta korke-
ampi”. Thomas Bergman selvittää.

Laitetoimittaja Patrik Mattsson 
Kardonarista kertoo, että keräimet 
antavat jo helmi-maaliskuussa läm-
pöä. Paneelit asennettiin kuitenkin 
niin, että optimoitiin kesäkäyttö, 
jolloin aurinko paistaa korkealta. 
Bergman aikoo vielä parantaa au-
rinkotuottoa ja suunnittelee sää-
dettäviä keräintukia. Niillä panee-
leita voisi kääntää eri vuodenaikaan 
optimaaliseen kulmaan.

Alppimaisemista Pohjois-Karjalaan 
luonnon ehdoilla
Toisella puolella Suomea Franz 
ja Mari Schniderin perhe muut-
ti Sveitsistä Joensuuhun vuonna 
2006. Valinta aurinkolämmityksestä 
tehtiin ensin. Pelletti tuli sitten mu-
kaan vaadittavana päälämmitykse-
nä, koska öljyä tai sähköä perhe ei 
halunnut lämmitykseen käyttää.

Muutama vuosi sitten oli pellet-

tiä ja aurinkoa tarjoavia yrityksiä 
työlästä löytää. Onneksi Schnide-
rit löysivät laitetoimittajaksi joen-
suulaisen Miko Schmidtin. Lait-
teiksi valikoituivat Ecoteckin poltin 
Termax Pellet 25 S kattilassa sekä 
Viessmannin aurinkokeräinjärjes-
telmä ja 700 litran vesivaraaja. Rei-
lun kokoisessa 240 neliön talossa 
asuu vanhempien lisäksi kaksi lasta. 
Keräinalaa on hiukan yli 6 neliötä.

Kolme kuukautta pelkällä  
aurinkolämmöllä
Kun alkuvaiheen yhteen nivomiset 
ja säädöt ovat tulleet kohdalleen, on 
Joensuussa oltu tyytyväisiä. ”Au-
rinko alkaa tuoda lämpöä huhti-
kuussa ja jatkuu aina syyskuulle as-
ti. Tiet sie, kesä–elokuussa kattila 
ei ylleensä ole edes päällä, ellei tu-
le monen päivän sadekeliä”, kertoo 
Franz Schnider selvällä itä-suomen 
murteella. 

”Järjestelmän ohjaus tapahtuu 
varaajassa sijaitsevien termostaa-
tin ja lämpöanturien avulla.”, Mi-
ko Schmidt selostaa teknistä puol-
ta. ”Aurinko lataa varaajaa niin pal-
jon kuin jaksaa. Mikäli veden läm-
pötila laskee siitä huolimatta, alkaa 
pellettipoltin tuottaa lämpöä”, hän 
jatkaa.

Pellettiä Schnidereillä kuluu au-
ringon avustamana noin 6 tonnia 
vuodessa. Franz kertoo olevansa 
edelleen tyytyväinen valintaansa, 
vaikka pelletin hinta onkin käyttö-
vuosien aikana noussut: ”Ympäris-
töllä on merkitystä ja lisäksi pellet-
ti on vieläkin öljyä ja sähköä edul-
lisempaa.”

Franz Schnider toivoisi lisää uu-
sia pellettikäyttäjiä lähiseuduillekin, 
jotta voisi aika ajoin tavata ja verra-
ta kokemuksiaan.

Kirjoittaja on Suomen Pelletti- 
energiayhdistyksen toiminnanjoh-
taja.

Pellettilämmitys ja aurinko-
lämmityksen vaatima vesivaraa-
ja ovat hyvät kumppanit.

Uudisrakentamisen yhteydessä paneeleiden sijoittelun sekä keruu-
piirin ja paneelien asennuksen voi tehdä vaivattomasti.
ã

Pelletti-aurinko 
hybridilämmitys 
kasvattaa suosiota

Auringon valo  
kasvattaa puuta  
bioenergiaksi, jota 
moderni kiinteistön 
omistaja käyttää  
lämmittämiseen  
esimerkiksi pellet-
tienergian muodossa. 
Suora aurinkoener-
gian hyödyntäminen 
puolestaan on  
mahdollista aurinko- 
keräimillä, jotka  
lämmittävät keräi-
messä kiertävän  
veden auringon  
säteilyllä. 

ã
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Säätötuli Oy
Puh 020 729 9302

Kauhajoki

Biopoltinjärjestelmät
lämpöä kotimaisella energialla

lämpö omissa käsissä

Muut BIO-tuotteet
I Kattilat         I Polttimet         I Tankopurkaimet

Meiltä myös piiput ja kanaalit

Tuotteiden myynti suoraan tehtaalta

Biolämpökontit
I Käyttövalmis lämpökeskus 

kiinteistöjen lämmitykseen 

I Tehokas ja kotimainen tapa 
lämmittää 

I Hyvä varustelutaso vakiona 

I Järkiratkaisu maatiloille, 
yrityksille ja lämpöyrittäjille 

I Luokitellaan koneinvestoinniksi 

I ST-BioCont mallistot 50-1500kW 

I Kysy leasing-rahoitusta
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mille siirrellään tarpeen mukaan 
uutta poltettavaa etukuormaimen 
kauhalla. 

Kattilassa on poltettu monenlais-
ta haketta ja mursketta, palaturvet-
ta, ruokohelpeä sekä kauraa. ”Kau-
raa poltettaessa pitäisi olla sen ver-
ran tolkkua mukana, että sille olisi 
oltava umpisiilo ja erillinen syöttö. 
Jos sitä varastoidaan avoinaisissa 
siiloissa, hiiret ja rotat ovat hetkes-
sä riesana. Ruokohelpi on palanut 
siinä, missä muutkin polttoaineet.” 

Kesällä polttoaineena oli hak-
kuutähteistä tehty risumurske. ”Se 
aiheutti syöttöhäiriöitä: pitkät ti-
kut nostivat syöttimen välikotelon 
kannen ylös, jolloin mikrokytkin 
katkaisi polttoaineen tulon. Ongel-
ma poistui, kun laatikkoa korotet-
tiin. Nyt risut kaatuvat ruuville ja 
jatkavat matkaa tulipesään.”

Harmeja vain  
omista kokeiluista
Tuon ongelman poistuttua Ami-
noff arvioi uuden lämpökeskuk-
sensa toiminnan erittäin luotetta-
vaksi ja huolettomaksi. Kaikki polt-
toaineet ovat palaneet ongelmitta. 
Pesästä ei ole tarvinnut kertaakaan 
poistaa erikseen mitään tuhkakok-
kareita: liikkuva arina on osoittau-
tunut hyväksi. 

”Ongelmia ja harmeja ovat tuot-
taneet vain omaehtoiset kokeilut. 
Edes siilosta ei ole päässyt poltto-
aine loppumaan. Kontin siilo pi-
ti täyttää joka kolmas päivä, mikä 
saattoi joskus unohtua.”

Kattilan palamisilma otetaan ka-
ton alusrakenteista ja tuodaan pa-
lopäähän kahdella spiraaliputkel-
la. Ilma esilämpenee jo vähäisestä 
auringonpaisteesta alkukeväästä 
myöhäissyksyyn. 

Palopäässä on kuusi ilmayhdettä. 
Osa ilmasta menee arinan alle, osa 
virtaa pesään muuraukseen teh-
dyistä ”pilleistä”. Tämä ilma tulee 
pitkin kattilan sivuja muurausten 
välistä, jolloin se kuumenee lisää. 

Lämmönvaihtimessa on tupla-
konvektio eli savukaasut virtaavat 
kahta peräkkäistä kanavaa ensin 
alas ja sitten ylös ennen hormiin 
joutumistaan.

Kattila on päältä nuohottava: 
konvektiokanavat harjataan puh-
taiksi lentotuhkasta ja tuhka pois-
tetaan imurilla. 

Tulipesän tuhka putoaa tuhka-
tilaan, josta ruuvi siirtää sen ulko-
na olevaan tynnyriin. Sitä kertyy 
suunnilleen tynnyrillinen viikos-
sa ja se levitetään lannoittamaan 
metsiä.

Tankopurkaimelta tuleva siir-
toruuvi vie hakkeen välikoteloon, 

josta se nousee pesäruuville.
Konvektio imuroidaan suun-

nilleen kerran kuukaudessa. Nuo-
houstarve riippuu ennen muu-
ta käytetyn polttoaineen laadusta, 
mutta se on tarpeen silloin, kun sa-
vukaasumittarin viisari on 200 as-
teessa. 

Nuohouksen jälkeen se asettuu 
näyttämään 140–150 astetta.

Risumurskaa ja  
palaturvetta Orivedelle
Syksystä alkaen kattilaan on syötet-
ty oman suon palaturvetta ja haket-
ta. Suon päältä kaadettiin viime tal-
vena puut, ja nyt jo poltetaan suos-
ta nostettua palaa. Aminoff arvioi 
suosta nostettavan palaa ainakin 15 
seuraavan vuoden ajan.

Hake tulee omista ja sisarusten 
metsistä sekä muualta ostettuna. 
Pienemmät rangat silputaan omal-
la hakkurilla, järeämmät teetetään 
urakoitsijalla. Itse käytetyn poltto-
aineen hinta muodostuu kuljetuk-
sesta tienvarteen ja haketuksesta. 

Polttoainetoimitukset ovat osa 
tilan liiketoimintaa: risumurskaa 

ja palaturvetta menee seospolttoon 
muutama tuhat kuutiota Vattenfal-
lin ja Oriveden kaupungin omista-
man Oriveden Aluelämpö Oy:n 6 
MW:n kattilaan. Toimitukset ovat 
jatkuneet parin vuoden ajan.

Aminoff on mukana Halkoliite-
ri.com:ssa ja toimittaa hirsiveistä-
mön puutavarakuivaamossa kui-
vattuja klapeja. Asiakkaat hakevat 
niitä itse tai ne viedään pakettiau-
tolla perille. ”Tämä bisnes ei ole 
kovin tuottoisaa, koska klapeista 
on sen verran paljon tarjontaa, että 
niiden hinta ei ole kovin hyvä.”

Aminoff on ollut kehittämäs-
sä palkittua Valmisnuotiota, aalto-
pahvilaatikkoon pakattua sytyke- 
ja polttopuupanosta. 

Aminoff sanoo viihtyvänsä par-
haiten metsätöissä. Erityisen mie-
luisaa on työ raivaussahan kah-
voissa.

100 hevosen  
ratsutalli
Ruhalan kartano on erikoistu-
nut ratsuhevosten pitoon, joita 
on kaikkiaan noin 100. Toimin-
ta on eriytetty Ruoveden ratsutal-
liksi. Suunnilleen puolet hevosista 
on Ruovedelle, puolet Tampereen 
Niihamassa. Osa tallipaikoista on 
vuokrattu. 

Hieman alle 100 hehtaarin pel-
toalasta 55 hehtaaria on heinäl-
lä ja laitumina, 40–45 hehtaaria 
on vuokrattu naapurille. Hevoset 
tarvitsevat noin 1000 heinäpaalia 
vuodessa. Heinänkorjuussa ura-
koitsija niittää, paalauksesta vastaa 
tilan väki. 

Ruovedellä toimii ratsastuslukio, 
joka mahdollistaa lukio-opintojen 
ohella valmentautumisen kilparat-
sastajana tai kehittymisen harrasta-
jaratsastajana. 

Normaalit lukio-opinnot suori-
tetaan Ruoveden yhteiskoulussa ja 
valinnaiset ratsastuskurssit ja hevo-
siin liittyvät teoriakurssit pidetään 
Ruoveden ratsutallilla.

n   Pertti Jalonen

Palon syynä oli takatuli. Rakennuk-
sista erilleen sijoitettu kontti paloi 
elokuussa 2008, mutta muut ra-
kennukset säästyivät. 

Petter Aminoffin mukaan kont-
tilämpölaitos oli alun alkaenkin 
ajateltu väliaikaisratkaisuksi. Kon-
tin kestävyyttä epäillyt Aminoff 
oli onnekseen varautunut hyvissä 
ajoin korvausinvestointiin. 

”Olin ehtinyt jo tilata uuden kat-
tilan ja muut laitteet valmiiksi pal-
jon aikaisemmin, koska silloin niil-
lä oli pitkät toimitusajat. Laiteke-
hitys, erityisesti logiikkaohjaus oli 
edistynyt valtavasti 8 vuodessa; sitä 
kannatti odottaa.”

Uusi lämpökeskus saatiin käyt-

töön suunnilleen kolmen kuukau-
den päästä tulipalosta, jo marras-
kuun puolivälissä eli se on ollut nyt 
”tulilla” alun toista vuotta. Latokui-
vuri muunnettiin polttoainevaras-
toksi.

Takatulen estämiseen on kol-
men erillistä sammutusjärjestel-
mää: kaksi sammutusvesisäiliötä 
ja kolmantena omavoimainen ve-

siventtiili. Niille on yhteistä se, et-
tä sammutusvettä tulee riittävästi, 
muttei liikaa, jottei jäävä polttoai-
ne kastu liikaa.

Hyvästä polttoaineesta 
lähtee paljon lämpöä
Marraskuun alkuun mennessä 
energiamittariin oli kertynyt liki 
1000 MWh. Käyntipäivän nollake-
lillä mittari näytti 121 kW:n teho-
lukemaa. 

Vuodenvaihteen pakkasilla läm-
pöä todella tarvittiin. ”Enimmil-
lään kattila tuotti 4 megawattitun-
tia vuorokaudessa. Tuolloin kat-
tilasta otettu suurin teho oli 225 
kW, mutta tehoa näyttäisi olevan 
reservissä, sillä säätöarvot ovat 50–
60 prosenttia maksimista. Kattilaa 
vähän rääkkäämällä siitä saisi var-
maan 350 kilowatin tehon ulos.”

Myös pakkaskeleille soveltuvin 
polttoaineseos näyttää löytyneen: 
kolmannes palaturvetta, kaksi kol-
mannesta haketta. ”Se palaa to-
si puhtaasti ja myös kattila pysyy 
puhtaana. Hyvästä polttoaineesta 
saadaan luonnollisesti myös hyvin 
energiaa.”

Laitostoimittaja  
omasta pitäjästä
Kattilainvestointi maksoi 80000–
90000 euroa. Jos rakennuksia olisi 
lämmitetty öljyllä, 1000 megawat-
titunnin energiamäärän tuottami-
seen olisi kulunut reilut 100000 lit-
raa öljyä.  

Laitostoimittajana on ruoveti-
nen Hesesteel Oy. Kattilana on HT 
Enercon valmistama 250 kW:n Tu-
limax, tankopurkain ja syöttölait-
teet ovat Hesesteelin valmistamia. 
Kattila on asennettu paikalla vale-
tun tuhkajalustan päälle.

Aminoff pyysi tarjouksen kaik-
kiaan kolmelta valmistajalta, jois-
ta paikallinen seuloutui voittajaksi. 

Laitoksen ohjauskeskus on ABC 
Automationin valmistama. Katti-
la säätyy lämpötilaohjauksella te-
hontarpeen mukaan. Aminoffin 
mukaan ohjauskeskus on helppo-
käyttöinen: tarvittavat säädöt saa 
hoidettua omin voimin.

Lämpökontin perään raken-
nettiin 2,4 kilometriä kaukoläm-
pöverkkoa, johon on liitetty koko 
ajan uusia rakennuksia. Tällä het-
kellä lämpöä jaetaan 5700 neliön 
rakennusalalle. –Kahdessa raken-
nuksessa on varalla pieni öljykat-
tila, joiden tehon on määrä riittää 
pitämään häiriötilanteissa verkko 
sulana. 

Avunsaantia mahdollisten vaka-
vampien häiriöiden hoitoon hel-
pottaa, että laitostoimittaja on sa-
malta paikkakunnalta.

Osa lämmöstä myydään kol-
meen kartanon tontilla sijaitsevaan 
rivitaloon, joita käytetään Ruove-
den hevoslukion oppilasasuntoina. 
Uudisrakennuksina niiden läm-
möntarve ei ole kovin suuri.

Haketta, palaturvetta 
ruokohelpeä...
Hakevarastoon mahtuu noin 1000 
hakekuutiota, koko vuoden poltto-
ainetarve. Varastossa on kaksi tan-
kopurkainta rinnakkain ja niiden 
päälle saadaan suunnilleen kuu-
kauden polttoainetarve. Purkai-

Ruhalan kartanon lämpökeskuksen ensimmäinen käyttövuosi:

Toiminta luotettavaa  
ja hoito huoletonta
Ruovedellä sijaitsevan 
Ruhalan kartanon  
uusi lämpökeskus on  
ollut alun toista vuotta  
toiminnassa. Se raken-
nettiin tulipalossa  
tuhoutuneen, 8 vuotta 
toimineen lämpö- 
kontin tilalle.

Petter Aminoff on ollut hankintaansa tyytyväinen. Logiikkaohjaus 
on helppokäyttöinen ja se säätää palamista lämmöntarpeen mukaan. 
Risumurskakaan ei ole aiheuttanut syöttöhäiriöitä välilaatikon korotuk-
sen jälkeen. Arinan toimivuudesta kertoo, ettei tulipesää ole tarvinnut 
kohia, paloipa siellä kaura, ruokohelpi tai palaturve.

ã

Takatulenestoon on kolme erillistä sammutinjärjestelmää. Ne eivät 
kuitenkaan päästä polttoaineen joukkoon määrättömästi vettä, vaan sen 
verran, että palo sammuu ennen kuin se pääsee polttoainevarastoon.

ã

Kattilan palamisilma otetaan 
välikaton ilmatilasta spiraaliput-
killa ja tuodaan palopään puhal-
timille. Aurinko esilämmittää pa-
lamisilmaa keväästä syksyyn.

Tuhkaruuvi tyhjentää tulipe-
sän alle kertyvän tuhkan tynny-
riin. Se tyhjennetään ravitsemaan 
metsiä. Sadekatos estää tuhkaa 
liettymästä.

Totutusta poiketen polttoai-
ne nousee poikittaisruuvilta pe-
säruuville. Kesällä poltettu risu-
murska nosti välilaatikon kantta, 
jolloin syöttö katkesi ja laitos py-
sähtyi. Vaivat loppuivat, kun laa-
tikkoa korotettiin ja sen sisälle 
hitsattiin lattateräs pystyyn. Nyt 
risutkin kaatuvat ruuville eikä häi-
riöitä ole enää ollut.

ã

ã

ã
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Agri-Kymi Oy, Kaupinkatu 4 , 45130 KOUVOLA, 020 7432 040, (05) 375 5553, jukka.kontinen@agrikymi.fi, www.agrikymi.fi
BIOMASTER KT200-3 3 275 T 25  520 90 giljotiini / 20 kirves 60  /  20 12 V 3,2 Agri-Kymi Oy 440 mm leveä kuljetin
BIOMASTER KT200-4 3 930 T 25  540 90 giljotiini / 20 kirves 60  /  20 12 V 4,0 ” telesk. 440 mm leveä kuljetin 
Mini-Tuiko MT-150 voimav. 2 115 S 2,2  110 90 giljotiini / 15 Kirves 50  /  20 12  - ” ei kuljetinta

Agromaster Oy, Teollisuustie 8, 54710 LEMI, 020 7413 322, myynti: 040 7434 526, info@agromaster.fi, www.agromaster.fi
Pilkemaster Evo 30      Sääd.  Hydraulinen     Vakiona syöttökuljetin
 TR 4 508 T 7,5 Eh 530 75-100 Ketjulaippa 13”/30 60 / 30 12 V / 4,0 maat.- ja konekaupat Lisävarusteet:
 SM 5 368 S 7,5 Eh 570 75-100 Ketjulaippa 13”/30 60 / 30 12 V / 4,0 ” puun nostaja,
 SM/TR 5 819 T/S 7,5 Eh 580 75-100 Ketjulaippa 13”/30 60 / 30 12 V / 4,0 ” 5,5 ton halkaisusyl.,
 PM 5 819 P 7,5 Eh 560 75-100 Ketjulaippa 13”/30 60 / 30 12 V / 4,0 ” 6-os. halkaisuterä,
 PM/TR 6 270 T/P 7,5 Eh 570 75-100 Ketjulaippa 13”/30 60 / 30 12 V / 4,0 ” kuljetusalusta,
Pilkemaster Evo 36      Sääd.  Hydraulinen    Vakiona syöttökuljetin, halkaisuvoima 2,0-7,8 ton
 TR 5 697 T 7,5 Eh 540 75-100 Ketjulaippa 15”/36 60 / 36 12 V / 4,0 maat.- ja konekaupat Lisävarusteet:
 SM 6 557 S 7,5 Eh 580 75-100 Ketjulaippa 15”/36 60 / 36 12 V / 4,0 ” puun nostaja,
 SM/TR 7 008 T/S 7,5 Eh 590 75-100 Ketjulaippa 15”/36 60 / 36 12 V / 4,0 ” 6-os. halkaisuterä,
 PM 7 008 P 7,5 Eh 570 75-100 Ketjulaippa 15”/36 60 / 36 12 V / 4,0 ” kuljetusalusta,
 PM/TR 7 459 T/P 7,5 Eh 580 75-100 Ketjulaippa 15”/36 60 / 36 12 V / 4,0 ” 
Superpilke 5 245 T 40 Eh 660 80 viilto/20 viilto 60 / 20 12 V / 3,0  maat.- ja konekaupat Aut. syöttöinen

Bilke Oy, Nikkarintie 2, 78850 VARKAUS, (017) 5565571/0400 674164, (017) 558 0575, kai@bilke.net, www.bilke.net
Bilke S (automaatti) 5 800 * T 18  500 670 22,5 (34) 2/55/22,5 (34) 12 V 2,8 m Bilke Oy Automaatt. puun syöttölaite,
Bilke sähkö (automaatti) 8.300 * S 11  650 670 22,5 (34) 2/55/22,5 (34) 12 V 2,8 m Bilke Oy syöttöaukosta mahtuu
* (sis. alv 22 %)            lautamainen kpl, 34 cm.

Euro Machinery Oy, Araka-Kople 5, Sorve, HARKU 76908, Viro, + 372 58 117 212, + 372 4874 640, info@euromachinery.ee,  www.euromachinery.ee
BGU Maschinen             Lisävarusteet :
SSM 250 Z 3 960 T  12 Eh 438 90 sirkkeli / 27 hydr. 50/27 12 L / 3,4,5 m  Euro Machinery Oy puun nostaja
SSM 250 Z Evolution 7 140 T  12 Eh 746 100 sirkkeli / 27 hydr. 50/27 12 V / 3,8 m ” kuljetusalusta
SSM 250 EZ Evolution 7 660 T + S 12 Eh 802 100 sirkkeli / 27 hydr.  50/27 12 V / 3,8 m ” 6-os. halkaisuterä
SSA 310 Z Evolution 9 715 T  25 Eh 822 90 sirkkeli / 30 hydr.  50/30 24 V / 3,8 m ” 
SSA 310 EZ Evolution 10 760 T + S 25 wEh 909 90 sirkkeli / 30 hydr.  50/30 24 V / 4,3 m ” 
SSA 310 Z/4 Evolution 10 660 T  25 Eh 894 90 sirkkeli / 30 hydr. 50/30 24 V / 4,3 m ” 
SSA 310 EZ/4 Evolution 11 445 T + S 25 Eh 978 90 sirkkeli / 30 hydr. 50/30 24 V / 4,3 m ” 
SSA 900 Z 21 300 T  40 Eh 1710 90 sirkkeli / 37 hydr. 55/37 24 V / 3,8 m ” täysautomaatinen
SSA 900 EZ 22 900 T + S 40 Eh 1850 90 sirkkeli / 37 hydr. 55/37 24 V / 3,8 m ” täysautomaatinen
Hydraulihalkojat maksimi 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan
BW 60/ 7E 620 S  3 Eh 110 20 7 t kiila /108/50 12   Euro Machinery Oy vertikaalinen
Spessart Woody HS 7 780 S (220/380 V ) 3 Eh 126 20 7 t kiila /108/50 12  ” vertikaalinen
HS 75/3 1 200 S / T 3 Eh 145 30 7,5 t kiila /108/50 12  ” vertikaalinen
HS 61/2 Tornado 1 340 S  4 Eh 148 30 6 t kiila /108/50 12  ” vertikaalinen
HS 90/3 1 560 S  4 Eh 218 8 9 t kiila /135/60 12  ” vertikaalinen
HS 90/2 Z 2 051 T  7,5 Eh 215 8 9 t kiila /135/60 12  ” vertikaalinen
HS 90/2 B 2 860 P  6,6 Eh 225 8 9 t kiila /135/60 12  ” vertikaalinen
SM 300 1 190 S  5,5 Eh 138 100 6 t kiila /57/50 12  ” horisontaalinen
SM 500 2 250 S / T 15 Eh 330 100 9 t kiila /110/60 12  ” horisontaalinen
SP 14 HZ 2 750 T  25 Eh 385 20 14 t kiila /110/80 12  ” horisontaalinen
SP 20 HZH Evolution 5 800 T  35 Eh 722 100 20 t kiila /120/60 12  ” autom,nostolaite
SP 30 HZH/S 7 480 T  35 Eh 1038 100 30 t kiila /125/70 12  ” autom,nostolaite
SP 30 HEH/S 7 900 S  4,0+2,0 Eh 1064 100 30 t kiila /125/70 12  ” autom,nostolaite
USP 13 H/5 1 622 T  20 Th  325 8 13 t kiila /110/60 12  ” 
USP 13 HE/5 2 415 S  5,5 Eh 390 8 13 t kiila /110/60 12  ” 
USP 16 HZ /1 2 620 T  20 Eh 443 8 16 t kiila /110/50 12  ” 
USP 22 HZ/1 2 992 T  20 Eh 445 8 22 t kiila /110/60 12  ” lisä: sähk. vintturi

Farmi Forest Oy, Ahmolantie 6, 74510 IISALMI, (017) 832 41, info@farmiforest.fi, www.farmiforest.fi
Farmi Durasplit 4 795 T 8 Eh 640 90 sirkkeli kovamet.   hydr. 60 / 30 12 V / 4 Agritek 5,5 t halkaisusylinteri, 750 mm
       750 mm / 30 cm     kovametalliterä vakiona, 
            lisävarusteena halk.terä 6-osaan

Holmet Oy, Keskikankaantie 27,15860 HOLLOLA, 020 765 9860, info@holmet.fi, www.mottimaster.fi
Mottimaster  4 120*  T 25 Th 603 70 21 60 / 21 12 V / 4 m Holmet Oy 
* (sis. alv 22 %)

Laitilan Rautarakenne Oy, Kusnintie 44, (PL 59),  23800 LAITILA, (02) 8571 200, (02) 8571 201, mika.myllymaa@japa.fi, www.japa.fi
JAPA            
   320 TR5.6T 6 066 T 7,5 Eh 690 90 teräketju / 32 hydrauli / 60 / 32 12 V 3,5 / L 4,5 Y-Maatalous, Valtra,   sis. syöttökuljetin
    320 E5.6T 7 541 S 7,5 Eh 750 90 teräketju / 32 hydrauli / 60 / 32 12 V 3,5 / L 4,5 muut jälleenmyyjät ”
    320 TRE5.6T 7 951 T+S 7,5 Eh 830 90 teräketju / 32 hydrauli / 60 / 32 12 V 3,5 / L 4,5 ” ”
    375 TR5.6T Basic 6 500 T 7,5 Eh 782 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 E5.6T Basic 7 123 S 7,5 Eh 782 90 teräketju / 37 hydrauli  /  60  /  37 12 V 4,2 ” ”

    375 TRE5.6T Basic 7 533 T+S 7,5 Eh 845 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” sis. syöttökuljetin
    375 TR5.6T Expert 7 213 T 7,5 Eh 782 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 E5.6T Expert 7 844 S 7,5 Eh 782 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 TRE5.6T Expert 8 279 T+S 7,5 Eh 845 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 TR5.6T Pro 7 918 T 7,5 Eh 782 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 E5.6T Pro 8 582 E 7,5 Eh 782 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 TRE5.6T Pro 9 016 T+S 7,5 Eh 845 90 teräketju / 37 hydrauli / 60 / 37 12 V 4,2 ” ”
    375 saatavana myös 8T halkaisuvoimalla            
    450 TR 21 967 S 15 Eh 2 000 100 teräketju / 45 hydrauli / 70 / 45 12 V 4 ” sis.syöttökuljetin
    450 TRE 24 262 T+S 15 Eh 2 050 100 teräketju / 45 hydrauli / 70 / 45 12 V 4 ” sis.syöttökuljetin
    700 TR4T 3 770 T 7,5 Eh 475 80 pyöröterä / 30 hydrauli / 60 / 30 12 V 3,5 / L 4,5 ” 
    700 TR5.6T 4 016 T 7,5 Eh 495 80 pyöröterä / 30 hydrauli / 60 / 30 12 V 3,5 / L 4,5 ” 
    700 TRE5.6T 4 754 T+S 7,5 Eh 580 80 pyöröterä / 30 hydrauli / 60 / 30 12 V 3,5 / L 4,5 ” 
    700 malli uudistuu keväällä 2010            
    300 TR5.6T 4 098 T  Eh 370 85 teräketju / 30 hydrauli / 45 / 30 12 V 3,2 ” 
    300 E5.6T 4 262 S 4 Eh 410 85 teräketju / 30 hydrauli / 45 / 30 12 V 3,2 ” 
    300 E5.6Troad 4 918 S 4 Eh 440 85 teräketju / 31 hydrauli / 45 / 30 12 V 3,2 ” 
    300 BE5.6T 5 574 Bensa 13 hv  Eh 460 85 teräketju / 30 hydrauli / 45 / 30 12 V 3,2 ” 
    300 BE5.6Troad 6 311 Bensa 13 hv  Eh 490 85 teräketju / 30 hydrauli / 45 / 30 13 V 3,2 ” 
    110TRH 1 230 T 4 Th 230 70  hydr.halk / 110 / 45 12  ” hydr. halk
    110TR 2 008 T 4 Eh 270 70  hydr.halk / 110 / 45 12  ” hydr. halk
    110 E 2 300 S 4 Eh 270 70  hydr.halk / 110 / 45   ” hydr. halk
    60TRH 1 066 T 4 Th 170 70  hydr.halk / 60 / 35 12  ” hydr. halk
    60E 1 557 S  4 Eh 220 70  hydr.halk / 60 / 35 12  ” hydr. halk
    60 BE 2500 Bensa 13 hv  Eh 220 70  hydr.halk / 60 / 35 12  ” hydr. halk

Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 HAAPAJÄRVI, Veijo Kontro, (08) 7727300, (08) 7727320, info@maaselankone.fi, etunimi.sukunimi@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi
Hakki Pilke hydraulihalkoja            Lisävarusteet
Z-100 TR 5,5t 1 324     T     (suositus 40 l/min) Th 230 60  100 / 45 12  Kesko 
Z-100 TR 7,0t 1 393 T (suositus 40 l/min) Th 230 60  100 / 45 12  Kesko 
Hakki Pilke Eagle pilkkojasirkkeli       Pyöröterä Kartio    Vakiona:
TR 1 123 T 4  150 80 27 40 / 27 12  Kesko Kovapalaterä
SS 1 570 S 4  180 80 27 40 / 27 12  Kesko Lisävarusteet
PM 2 016 P 4  180 80 27 40 / 27 12  Kesko Siirtopyörät
Hakki Pilke        Pyöröterä Hydraulinen    Vakiona: 
OH60 3 647 T 7,5 Eh 420 80 27 60  /  27 12 V 3,2 Kesko kovapalaterä+5,5 t sylinteri
OH60 TRS 4 762 T  /  S 7,5 Eh 490 80 27 60 / 27 12 V 3,2 Kesko Lisävarusteet
Hakki Pilke       Teräketju Hydraulinen    Lisävarusteet
1X37 5 910 T 7,5 Eh 590 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko Halk.terä 6-osaan,
1X37TR/S 7 393 T / S 7,5 Eh 650 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko 
1X37 Easy TR 8 344 T 10 Eh 640 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko puun nostopöytä,
1X37 Easy TR/S 9 910 T / S 10 Eh 690 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko puutelineet
Hakki Pilke       Teräketju Hydraulinen    Lisävarusteet
1X37 kääntyvä poistok. 6 393 T 10 Eh 590 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko Halk.terä 6-osaan,
1X37TR/S käänt. poistok. 7 869 T / S 10 Eh 650 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko 
1X37 Easy TR käänt. poistok. 8 672 T 10 Eh 640 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko puun nostopöytä,
1X37 Easy TR/S käänt. poistok. 10 361 T / S 10 Eh 690 80 37 60 / 37 12 V 4,0 Kesko puutelineet
Hakki Pilke       Teräketju Hydraulinen    Lisävarusteet
2XS+ 4 500 T 7,5 Eh 600 80 30 60/30 12 V 4,0 Kesko 
2X 6 467 T 7,5 Eh 600 80 30 60 / 30 12 V 4,0 Kesko Halk.terä 6-osaan,
2XTR/S 7 869 T / S 7,5 Eh 660 80 30 60 / 30 12 V 4,0 Kesko 
2X Easy TR 8 787 T 10 Eh 650 80 30 60 / 30 12 V 4,0 Kesko puun nostopöytä,
2X EasyTR/S 10 385 T / S 10 Eh 690 80 30 60 / 30 12 V 4,0 Kesko puutelineet
Hakki Pilke       Teräketju Hydraulinen    Lisävarusteet
BigX47multispeed 21 877 T 15 Eh 1500 110 47 60 / 47 12 V 4,0 Kesko Halk.terä 6/8/12/16-osaan,
BigX47sm multispeed 23 992 T / S 15 Eh 1500 110 47 60 / 47 12 V 4,0 Kesko puun annostelupöytä,
Hakki Pilke             
1X42 GreenSpeed TR PRO 11 385 T 15 Eh 1065 100 42 60 / 42 12 V 4,0 Kesko Lisävarusteet
1X42 GreenSpeed SM PRO 12 992 S 15 Eh 1065 100 42 60 / 42 12 V 4,0 Kesko 6/ 8/16 osa terä, puutelineet,
Hakki Pilke        Teräketju Hydraulinen    
Hawk, TR 4 058 T 4 Eh 450 80 30 50 / 30 12 V 3,2 Kesko Lisävarusteet
Hawk, SS 4 574 S 4 Eh 450 80 30 50 / 30 12 V 3,2 Kesko 6 osa terä
Hawk, PM 6 050 P 4 Eh 450 80 30 50 / 30 12 V 3,2 Kesko 
(SS ja PM Hinausvarustuksella, jousitettu akselisto)            

Nokka Oy, PL 4, 40951 MUURAME, (014) 330 1500, nokka@nokka.fi, www.nokka.fi
Nokka Pilkeharvesteri 20 410 T 25 Th 415 20 Hydr. gilj. / 23 Mek. / 50 / 23 6   puinti suoraan pystystä  K-maatalous CE hyväksytty mittalaite
Nokka EK-200                 4 008 T 25 Th 190 20 Hydr.puristus/20  6  K-Maatalous Pilkeharvesteri kaataa, karsii, 
            halkaisee ja katkoo pystypuun 
            valmiiksi pilkkeeksi.
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Klapikoneet ja halkaisijat
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Metallirakenne Pentti Kultalahti, Kivijärventie 60,62500 EVIJÄRVI, 0400 808552, penttikultalahti@gmail.com, www.halkomaxi.com
HalkoMaxi 2100 S 3 000 T 7.5 Th 410 110  Kiila 2100/70 12 kk  Pentti Kultalahti Hydraulinen terän nosto. Halkaisee 
            kahteen tai neljään osaan. Konetta 
            käyt. traktorin ohjaamosta. Puut 
            nostetaan koneeseen   
            hydraulikuormaimenlla.
HalkoMaxi 2100 2 700 T 7.5 Th 380 110  Kiila 2100/70 12 kk  Pentti Kultalahti Halkaisee kahteen osaan. Konetta 
            käyt. traktorin ohjaamosta. Puut 
            nostetaan koneeseen 
            hydraulikuormaimenlla.

S.G.Nieminen, Juurakkokuja 4 01510 VANTAA, 030 650 50, materiaalinkasittely@sgn.fi, www.sgnieminen.fi
MTD LS550 -hydraulihalk. 1 795 P n.4,8 Eh 238  45 63,5 24

TEM-Tuote E Tuomaala Oy, Tuomaalantie 7, 62420 KORTESJÄRVI, (06) 488 5016, 0400 365 837, (06) 4885 430, myynti@temtuote.com, www.temtuote.com
ESTRE HM-200 2 582 T 25  600 70 gilj. / 20 kirves 60/20 12 V 3,5 TEM-Tuote taittuva kuljetin, vetok. vakiona
ESME PLH-110 1 131,- tr T tai S 4 Th tai Eh 240 70 60 110, 50–60 12  TEM-Tuote 
 2 034,- sh           
ESME PLH-600 1 049,- tr T tai S 4 Th tai Eh 160 70 45 60, 45–50 12   
 1 950,- sh           

Veljekset Pirttinen Oy, Pirttisentie 245,62435 PIRTTINEN, (06) 488 1040, 0500 567 969, (06) 4881 025, seppo.pirttinen@netikka.fi, www.veljeksetpirttinen.fi
Piko TRH 732 3 606 T 7,5 Th 440 85 pyöröt / 25 sylint., 60 / 35 12 V / 3,5  
Piko OH 732 3 811 T 7,5 Eh 480 85 pyöröt / 25 sylint., 60 / 35 12 V / 3,5   
Piko SM/OH 732 4 672 T / S 7,5 Eh 580 85 pyöröt / 25 sylint., 60 / 35 12 V / 3,5   
HH 60/40-700 967 T 7,5 Th 180 70  sylint. 70 / 40 12   
HH 70/45-700 1 008 T 7,5 Th 190 70  sylint. 70 / 60 12   2-nopeus vent. vakiona
SM 70/45-700 1 721 S 4 Eh 220 70  sylint. 70 / 60 12   2-nopeus vent. vakiona
PM 70/45-700 1 803 P 4 Eh 220 70  sylint. 70 / 60 12   2-nopeus vent. vakiona
HH 60/40-1100 1 065 T 7,5 Th 230 70  sylint. 110 / 40 12   
HH 70/45-1100 1 188 T 7,5 Th 240 70  sylint. 110 / 60 12   2-nopeus vent. vakiona
OH 70/45-1100 1 803 T 7,5 Eh 280 70  sylint. 110 / 60 12   2-nopeus vent. vakiona
SM 70/45-1100 2 377 S 7,5 Eh 360 70  sylint. 110 / 60 12   2-nopeus vent. vakiona

Ylistaron Terästakomo, Lahdentie 9, 61400 YLISTARO, (06) 474 5100, info@terastakomo.com, www.terastakomo.com
Klapisirkkeli ruuvihalkaisulla            
PALAX 55 SM 1 389 S 3 - 162 75 Kovam. terä /  20 Ruuvi / 50 / 25 12 - Agrimarket Kovam. terä vakiona
PALAX 55 PM 1 795 P 5,5 hv - 155 75 Kovam. terä /  20 Ruuvi / 50 / 25 12 - Agrimarket Kovam. terä vakiona
PALAX 55 TR  1 131 T 3 - 150 75 Kovam. terä /  20 Ruuvi / 50 / 25 12 - Agrimarket Kovam. terä vakiona
Hydraulihalkaisijat  max 60 cm puille, halkaisu 2 ja 4 osaan            
Pikaliikeventtiili vakiona            
Palax Logsplit 60 SM 3-v 1 631 S 3 Eh 200 75 50 Kiila / 60 / 50 12 - Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 PM 2 057 P 5,5 hv Eh 180 75 50 Kiila / 60 / 50 12 - Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 TR 1 024 T 3 Th 150 75 50 Kiila / 60 / 50 12 - Agrimarket Pikaliike vakiona
Hydraulihalkojat 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan            
Pikaliikeventtiili vakiona            
Palax Logsplit 100 TR/ TR 1 504 T Tr Th 230 70 60 100 / 60 12 - Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 TR/ OHD 2 217 T Tr Eh 275 70 60 100 / 60 12 - Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 SM 2 725 S 7,5 kW Eh 320 70 60 100/60 12  Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 PM 3 250 P 13 hv Eh 300 70 60 100 / 60 12  Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Combi M II klapikoneet            
Palax Combi M II TR/ 3,5 ton 4 094 T Tr Eh 425 75 Kovam. terä /  25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket Aut pikal. lisäv
Palax Combi M II TR/ 
SM/ 3,5 ton 5 192 T / S 7,5 Kw Eh 485 75 Kovam. terä/ 25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket Aut pikal. lisäv
Palax Combi M II PMG/ 3,5 ton, 
13 hv Honda bens. 6 774 P 13 hv Eh 460 75 Kovam. terä /  25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket Aut pikal. lisäv
Jarrullinen kuljetusalusta 1 573           
Palax Power 70 klapikoneet syöttökuljettimella          Power 70 lisäv.
Palax Power 70  TR 3,5 t 5 930 T Tr Eh 810 90 Kovam. terä /  25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket Aut. pikaliikevent.
Palax Power 70 TR/SM
7,5 kw, 3,5 ton. 7 102 T / S 7,5 Kw Eh 900 90 Kovam. terä /  25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket Hydr.halk.kork.säät.
Palax Power rankatel. suosit. lisävar. 590         Agrimarket 
Palax Power 70 S klapikoneet syöttökuljettimella         Power 70S lisävar.
Palax Power 70 S TR 3,5 t 8 778 T Tr Eh 840 90 Kovam.terä / 25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket Aut. pikaliikevent.
Palax Power 70 S TR/
SM 3,5 t 9 950 T / S 7,5 Kw Eh 930 90 Kovam. terä / 25 Kiila / 60 / 25 12 V / 4,3 m Agrimarket ”
Palax Power rankateline suosit. lisäv. 590    
Palax Power 90S  klapikoneet syöttökuljettimella         
Power 90s TR 5,6 13 852 T Tr Eh 1500 90 Kovam.terä / 37 Kiila / 55 / 40 12 V / 4,3 m Agrimarket Pikaliike ja Palax Optimi vakiona
Power 90s TR 8,0 13 975 T Tr Eh 1600 90 Kovam.terä / 37 Kiila / 55 / 40 12 V / 4,3 m Agrimarket Pikaliike ja Palax Optimi vakiona
Power 90s TR/SM 5,6 15 450 T / S 11 Kw Eh 1700 90 Kovam.terä / 37 Kiila / 55 / 40 12 V / 4,3 m Agrimarket Pikaliike ja Palax Optimi vakiona
Palax Booster nopea tehohalkaisu 8ton 1 230           
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Power 90s TR/SM 8,0 15 573 T / S 11 Kw Eh 1800 90 Kovam.terä / 37 Kiila / 55 / 40 12 V / 4,3 m Agrimarket Pikaliike ja Palax Optimi vakiona
Palax Power 100 S klapikoneet syöttökuljettimella            
Palax Power 100 S TR 18 853 T Tr Eh 1780 90 Kovam.terä / 40 Kiila / 55 / 40 12 V / 4,3m Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax Power 100 S SM 20 493 S 15 kw Eh 1850 90 Kovam.terä / 40 Kiila / 55 / 40 12 V / 4,3m Agrimarket Pikaliike vakiona
Palax KS 35 Ergo ketjusaha syöttökuljettimella            
Palax KS 35 Ergo TR 3,5 ton 5 729 T Tr Eh 720 90 Ketjulaippa 15” / 35 Kiila / 60 / 35 12 V / 4,3m Agrimarket Palax KS 35 lisäv.
Palax Booster nopea tehohalkaisu 8ton 1 230           
Palax KS 35 Ergo
SM 3,5 ton 6 975 S 7,5 kw Eh 780 90 Ketjulaippa 15” / 35 Kiila / 60 / 35 12 V / 4,3m Agrimarket Aut. pikaliikevent.
Palax KS 35 S ketjusaha syöttökuljettimella            
Palax KS 35 S TR 3,5t 7 762 T Tr Eh 750 90 Ketjulaippa 15” / 35 Kiila / 60 / 35 12 V / 4,3m Agrimarket 
Palax KS 35 S SM 3,5t 9 008 S 7,5 kw Eh 810 90 Ketjulaippa 15” / 35 Kiila / 60 / 35 12 V / 4,3m Agrimarket 
Palax Booster nopea tehohalkaisu 8ton 1 230       
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Koneviesti
maksaa

postimaksun

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: K026
00003
VASTAUSLÄHETYS

Antamiasi tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramark-
kinointiin henkilötietolain mukaisesti. Halutessasi voit kieltää yhteystietojen käytön/luovutuksen ilmoitta-
malla siitä Viestilehdet Oy:n asiakaspalveluun: Viestilehdet Oy/Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, 
puh. 020 413 2277 (ark. 8-16).

 Kyllä kiitos! Haluan tilata KONEVIESTIN
 kestotilauksena 18 numeroa vain 99 €

Nimi ___________________________________________________________

Lähiosoite_______________________________________________________

Postinumero ____________ Postitoimipaikka  _________________________

Puhelin _____________    –    _______________________________________ 

Allekirjoitus _____________________________________________________

K026

T I L A U S K O R T T I

PUOLUEETON TEKNINEN AMMATTILEHTI

● Hyödyllistä tietoa joka numerossa

● Ilmestyy 18 kertaa vuodessa

● Vaivaton ja huoleton kestotilaus
 vain 99 €/vuosi, eli vain 5,50 €/nro!

TILAA KÄTEVÄSTI:







	Oheisella kortilla! Postimaksu on maksettu.
   Tarjous on voimassa 31.12.2010 asti.

Netistä!
 www.koneviesti.fi/nettitarjous

Puhelimitse!
 Soita 020 413 2277
 Mainitse tilaustunnus K026

Tekstiviestillä!
Lähetä viesti: KV K026 ETUNIMI SUKUNIMI 
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
numeroon 16124.
Normaalin tekstiviestin hinta. Toimii dna:n, Elisan, Saunalahden ja
Soneran liittymillä

(ark. klo 8 -16)

Kestotilaus kannattaa aina!


