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Welsin energia-
kongressin aatok-
si järjestetyn retken 
ohjelma oli jälleen 
tiivis,  monitahoi-
nen ja kiinnostava. 
Ilmoittautuneita 
oli niin paljon, että 
kuljetukseen oli va-
rattu kolme bussia.

   Pertti Jalonen 

Huolella 
valittuja 
retki-
kohteita

Kohteita oli viisi. Ensin poi-
kettiin pellettien jakeluvaras-
toon, seuraavaksi tutustuttiin 
öljyn pellettilämmitykseen 
vaihtaneeseen autoliikkee-
seen ja -korjaamoon.

Yleensä ohjelmaan  kuuluu 
myös käynti kattilatehtaassa. 
Järjestäjät olivat nyt pääty-
neet pelletti-, hake- ja klapi-
kattiloita valmistavaan Har-
gassneriin.

Peneder Holding on mo-
nialainen rakennusyhtiö, jon-
ka vuonna 2010 valmistunut-
ta toimistotaloa lämmitetään 
ja jäähdytetään hakkeella. 
Laitteiden tarvitsemasta säh-
köstä suurin osa tuotetaan 
aurinkopaneeleilla.

Päivän viimeisenä kohtee-
na oli Michael Bergerin maa-
tila, jonka 160 kuution hake-
kuivurin kuivausilma esiläm-
mitetään aurinkokeräimillä. 
Berger toimittaa asiakkailleen 
kosteudeltaan noin 15-pro-
senttista laatuhaketta. 

 

ã Kattilahuoneessa on neljä muuttuvatehoista kattilaa, 
joiden käynti mukautuu kulloiseenkin tehontarpeeseen.

Kesäisin käy yksi tai kaksi kattilaa, 
talvipakkasilla tarvitaan niiden 
224 kilowatin yhteisteho. Käytös-
sä on huomattu, että kattiloiden 
vuotuinen käyntiaika on suunnil-
leen sama.

Tällaisella asennuksella ei tarvi-
ta erillistä öljy- tai kaasukäyttöis-
tä varajärjestelmää, sillä on äärim-
mäisen epätodennäköistä, että kai-
kissa kattiloissa olisi samanaikai-
sesti häiriö.

Kattilavesi kierrätetään 1 500 lit-
ran energiavaraajan kautta. Siihen 
on kytketty myös 25 neliön verran 
aurinkokeräimiä lämpimän käyt-
töveden tuottoon.

Investoinnin arvo oli 100 000 
euroa. Siihen saatiin 30 000 eu-
ron tuki. Lämmitys on ulkoistettu 
sen toimittaneelle kattilavalmis-
taja ÖkoFenille. Laitoksen esitte-
lijä oli samasta firmasta. 

Hänen mukaansa Moschitz ei 
ole ainoa pellettilämpöön siirty-
nyt autoliike, mutta muilla saat-
taa olla edelleenkin öljylämmi-
tys peltikorjaamon ja maalaamon 
puolella.

Kattilat eivät ole etävalvonnas-
sa. Päivystäjä saa tekstiviestein 
tiedon tarvittavista toimenpiteis-
tä: tuhkalaatikko tyhjennettävä, 
pellettejä tilattava.

Autotalo Moschitz Rie-
din kaupungissa Inn-
joen varrella vaihtoi öl-
jyn pelletteihin vuonna 
2008. Öljykattilan tilal-
la on neljä automaattis-
ta 9–56 kilowatin pel-
lettikattilaa, joiden teho 
mukautuu lämmön-
tarpeeseen. 

   Pertti Jalonen 

Kattilatehdas
hoitaa lämmityksen

Saneerausurakka valmis 
1,5 viikossa
Ennen lämmitysjärjestelmän vaih-
toa lämmitysöljyn kulutus oli keski-
määrin 30 000 litraa vuodessa. Vaih-
to oli hyvin suunniteltu, sillä sanee-
rausurakka oli valmis 1,5 viikossa.

Pellettivarastoon mahtuu 25 
tonnia polttoainetta, kulutus on 
vaihdellut 40–60 tonnin välillä, 
keskimäärin se on ollut 46 tonnia. 
Pelletit siirtyvät kattilan varasto-
säiliöihin alipaineella.

Pääomakulut mukaan lukien 
yritys on säästänyt lämmityksessä 
noin 13 000 euroa vuodessa, joten 
investointi kuoleutuu vielä tämän 
vuoden aikana.

Öljyn energiahinta Itävallassa 
oli helmikuussa 10,1 senttiä kilo-
wattitunnilta, pellettien 5,13 sent-
tiä. Liike- ja teollisuuskiinteistöt 
maksavat pelleteistä 249,9 euroa 
tonnilta, kun tilausmäärä on yli 
17 tonnia.  Tämä on hieman vä-
hemmän kuin mitä pienkäyttäjät 
maksavat vähintään 6 tonnin toi-
mituserästä. Hintataso vaihtelee 
eri puolilla Itävaltaa, mutta alueel-
liset hintaerot mahtuvat 1–2 sent-
tiin kilolta.

Korjaamossa vesikiertoiset 
kattosäteilijät
Liikekiinteistön lisäksi lämpöä 
johdetaan tien vastakkaisella puo-

lella olevaan omakotitaloon. Läm-
pötehoa tarvitaan etenkin uima-
altaan veden lämmitykseen. Talon 
tehontarve on kokonaisuudessaan 
30 kilowattia.

Myymälätilaa on noin 1 000 ne-
liötä, korjaamon puolella 600 ja 
omakotitalossa 250. Korjaamoti-
lojen suurimmaksi tehontarpeeksi 
on laskettu 160 kilowattia.

Myymälätiloissa on lattialäm-
mitys, korjaamon sähköiset pu-
hallinpatterit korvattiin kattoon 
asennetuilla, vesikiertoisilla katto-
säteilijöillä. Korjaamon sisälämpö-
tila on säädetty 18 asteeseen ja se 
on pysynyt tasaisena ja miellyttä-
vänä korjaamon eri puolilla.

Puhallinpattereita käytettäessä 
sisälämpötilaerot olivat isot ja pat-
tereiden pintalämpötila talvisin 
korkea, 53–54 astetta, joten läm-
min ilma nousi kattoon ja lattian 
tasolla oli viileää. 

Kattosäteilijöiden pintalämpöti-
la on nyt reilut 20 astetta eikä läm-
min ilma puhallu ulos, kun kor-
jaamon ovet avataan. Säteilijöiden 
energiantarve on noin 15 prosent-
tia pienempi kuin puhallinpat-
tereiden. Sisälämpötila mitataan 
kolmella anturilla eri puolilta kor-
jaamohallia. 

Kattosäteilijöiden pintaläm-
pötila on nyt reilut 20 astetta 
eikä lämmin ilma nouse kat-
toon, vaikka korjaamon ovet 
avattaisiin. Lattian ja katon 
lämpötilaero on pysynyt hy-
vin pienenä. Korjaamon sisä-
lämpötila on noin 18 astetta.

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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ã Taivutuslinja ladataan ja  puretaan automaattisesti levyihin merkittyjen 
viivakoodien  mukaan. Linjalla käsitellään 2-millistä teräslevyä.

ã ”Hargassner valmistaa itse 
mahdollisimman suuren osan 
tehtaan kokoonpanolinjalla tar-
vittavista kattiloiden komponen-
teista”, myyntijohtaja Florian 
Haslinger kertoi vieraille.

Pellettikattiloiden 
myyntiin viiden-
neksen kasvu

Kulunut vuosi oli Itävallan pel-
lettikattiloiden valmistajille hy-
vä. Itävallan pellettienergia-
yhdistyksen toimitusjohtaja 
Christian Rakosin mukaan 
pellettikattiloiden myynti vuon-
na 2012 nousi edellisvuodesta 
noin 20 prosentilla noin 12 300 
kappaleeseen. Viime vuoden 
luku on vahvistamaton ennak-
kotieto.

Asennettujen pellettikattiloi-
den kanta oli viime vuoden lo-
pussa 101 628. Se vahvistui 
14 prosentilla. Niiden yhteen-
laskettu teho oli 233 gigawat-
tia, joten kattiloiden keskiteho 
asettui hieman päälle 20 kilo-
watin.

Pellettien tuotanto sen sijaan 
aleni noin 7 prosenttia, 870 000 
tonniin, tuotantokapasiteetti 
pysyi lähes ennallaan, 1,23 mil-
joonassa tonnissa. Kolme teh-
dasta lopetti toimintansa.

Sahateollisuuden kriisi ra-
joittaa pellettitehtaiden raaka-
aineen saantia. Raaka-aine-
niukkuus näkyy viennin vähe-
nemisenä. Se on alentunut 0,5 
miljoonasta 480 000 tonniin. 
Tuonti on ennallaan 300 000 
tonnissa.

Pertti Jalonen

KOMMENTTI

Näin kertoi tehtaan myyntijohta-
ja Florian Haslinger, joka seisoi 
rakenteilla olevan automaattisen 
särmäyslinjan tuntumassa. 

Jo edellisessä hallissa hän oli 
näyttänyt laatikoittain ketju- ja 
hammaspyöriä, jotka niin ikään 
olivat työstökeskuksen koneiden 
aikaansaannoksia.

”Investoinnit jalostusarvon ko-
hottamiseen johtuvat tavoittees-
tamme keskittyä laatuun, vaikka 
yksikkökohtaiset valmistuskus-
tannukset olisivatkin kilpailijoi-
tamme korkeammat”, Haslinger 
jatkoi.

Haslinger kertoi Hargassner-
kattiloiden kuuluvan premium-
luokkaan ja olevan keskimäärin 
ottaen muita kalliimpia. Klapikat-
tiloiden keskihinta on 8 500 euroa, 

pellettikattiloiden 12 000 ja hakes-
tokereiden 18 000–20 000 euroa.

Tutunoloista yrityshistoriaa
Tehtaan perustaja ja omistaja, An-
ton Hargassner, etsi aikanaan 
kunnollista puulla toimivaa kat-
tilaa. Kun mieleistä ei löytänyt, 
päätti hän tehdä sellaisen itse.

Seuraavaksi samanlainen piti 
tehdä ensin yhdelle naapurille ja 
sitten useammalle. Ennen pitkää 
eteen tuli pienen ja vaatimatto-
man verstaan perustaminen koti-
tilalle. Tällöin elettiin vuotta 1984.

Verstasta laajennettiin useaan 
otteeseen, kunnes tontti  ei enää 
riittänyt. Uusien tilojen rakenta-
minen Wengin uudelle teollisuus-
alueelle alkoi vuonna 2002. Itäval-
lan moderneimmaksi sanottu kat-

Markkinatrendien vas-
taisesti Hargassner val-
mistaa itse mahdolli-
simman suuren osan 
tehtaan kokoonpanolin-
jalla tarvittavista katti-
loiden komponenteista.

   Pertti Jalonen 

Hargassner investoi 
omaan valmistukseen

tilatehdas otettiin käyttöön paria 
vuotta myöhemmin.

Maalaamoon hakkeella  
lämmitettyä ilmaa
Tehdasta on senkin jälkeen laajen-
nettu, viimeisin hanke oli vuonna 
2012 valmistunut tuotekehitys- ja 
tutkimuskeskus. Tehtaan raken-
nusala on nyt 24 000 neliömetriä.

Tuotantolinjat uusittiin vuon-
na 2010, minkä jälkeen eri teho-
luokan pelletti-, hake- ja klapikat-
tiloille oli omansa. Sisäinen kom-
ponenttiliikenne hoidetaan auto-
maattitrukein.

Pulverimaalaamon uunin läm-
pö tuotetaan kahdella 150 kilowa-
tin hakekattilalla. Uuniin puhalle-
taan ilmaa 150 kuutiota tunnissa. 
Myös savukaasujen sisältämä läm-
pö otetaan talteen.

Tehtaalla piti perehtyä maalaa-
mon kuivausilman hakelämmi-
tykseen itse, sillä hanke oli laatu-
aan ensimmäinen. Monien testa-
usten ja kokeilujen myötä päästiin 
toivottuun lopputulokseen.

Tehdaskiinteistön muita tiloja 
lämmitetään kulloinkin testaus-
keskuksessa olevien kattiloiden 
tuottamalla lämmöllä, jolloin polt-
toaineena on klapi, pelletti, hake 
tai ne kaikki yhdessä. Lämpö jae-
taan lattian kautta.

Puolet tuotannosta  
pellettikattiloita
Tuotannon automaatioaste on 
huomattavan korkea. Haslingeril-
ta ei saanut tietoa, tehdäänkö yri-
tyksen kokoon nähden isot inves-
toinnit tulorahoituksella, pankki-
lainalla vaiko molemmilla. 

Ainakin ulkoisten seikkojen pe-
rusteella voi aavistella, että firman 
talous on kunnossa. Viime vuon-
na tehdas toimitti asiakkaille suun-
nilleen 10 000 lämmityslaitetta eli  
5 500 pellettikattilaa, 2 500 hake- ja 
2 000 klapikattilaa. Erikoistuottee-
na on agropelleteille suunniteltu 

AgroFire-kattilamallisto, mutta sen 
kysyntä on pysynyt varsin pienenä.

 ”Saksan päästömääräykset tiuk-
kenevat vuonna 2015, jolloin hiuk-
kaspäästöjen enimmäisraja laskee 
20 milligrammaan kuutiolta.  Ny-
kyteknologialla näin alhaiseen ra-
jaan päästään vain puupolttoai-
neilla. Näin pientä hiukkasmää-
rää on ylipäätään vaikea mitata”, 
myyntijohtaja Haslinger kertoi. 

Pelletti- ja hakekattiloiden te-
hohaarukka on 22–200 kilowattia, 
joten tätä suurempiin tehontarpei-
siin suositellaan useamman, enin-
tään neljän kattilan asentamista 
rinnan.

Myös viihtyvyyteen investoitu
Tehtaan liikevaihto on viime vuosi-
na vaihdellut 70–90 miljoonaan eu-
ron välillä. Työntekijöitä on kaikki-
aan 160. Haslingerin mukaan am-
mattitaitoisten työntekijöiden 
saanti on vaikeaa, joten uudet kou-
lutetaan itse oppisopimuksin. 

Työntekijöiden viihtyvyyteen on 
niin ikään investoitu: pääraken-
nuksen työpaikkaravintola uusit-
tiin ja sen yhteyteen tehtiin kunto-
sali sekä viherterassi kahvioineen 
taukotiloiksi. Omia työmatkakul-
jetuksia ei ole järjestetty, mutta 
tehtaalla on kimppakyyteihin pe-
rustuva autopooli, jota myös ah-
kerasti käytetään. 

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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ã

Rakennuksen katon etelä-
lappeelle asennettiin 144 neliön 
alalle aurinkokeräimiä. Niiden 
esilämmittämä ilma puhalletaan 
vinopohjaiseen hakkeenkuivuriin.

ã ”Kuivaaminen kannattaa, sillä 
saan hakkeesta 25 euroa kuutio, 
noin 5 euroa paremman hinnan 
kuin normaalilaatuisesta hak-
keesta maksetaan”, Michael 
Berger kertoi.

ã Hakkeen tasakosteuteen kuivuminen varmistetaan sekoittamalla 
hakekerrosta kurottajan kauhan avulla.

Hakkeenkuivurin lisälämpö 
aurinkokeräimistä
Michael Berger raken-
si vuonna 2009 tilal-
leen Geboltskircheniin 
olemassa olevan ulko-
rakennuksen yhteyteen 
uuden konehallin, sen 
päätyyn hakevaraston 
ja toiselle pitkälle sivus-
talle hakkeenkuivurin. 

   Pertti Jalonen 

Kuivurissa on kaksi osastoa, joi-
hin mahtuu yhteensä 160 kuutio-
ta. Varastossa on tilaa noin 3 500 
hakekuutiolle.

Kuivurin rakentamiskustan-
nukset olivat noin 55 000 euroa.

Rakennuksen katon etelälap-
peelle asennettiin 144 neliön alalle 
aurinkokeräimiä. Niiden esiläm-
mittämä ilma puhalletaan vino-
pohjaiseen hakkeenkuivuriin. 

Kuivurivalmistaja Conan mu-
kaan ilma kulkeutuu tasaisemmin 
tällaisen pohjarakenteen kautta. 
Sen vuoksi hakekerros ei ole kovin 
paksu, joten aksiaalipuhaltimen 
kilpiteho on vain 1,2 kilowattia. 

Suurimmillaan kuivausilman 
lämpötila nousee 55 asteeseen, 
mutta tavallisimmin se on 20– 
30-asteista. Keräimistä lähtee 
enimmillään noin 100 kilowatin 
lämpöteho.

Berger kuivaa vuoden mittaan 
2 500–2 600 hakekuutiota. Alku-
kosteus on 40–60 prosenttia, lop-
pukosteus noin 15. Hakkeen tasa-
kosteuteen kuivuminen varmis-
tetaan sekoittamalla hakekerrosta 
kurottajan kauhan avulla.

Sesonki alkaa maaliskuussa ja 
päättyy lokakuussa, joten kuivaus-
eriä on useita. Keväisin ja syksyisin 
yhden kerän kuivumiseen menee 
3–6 viikkoa, kesäisin 1–3 viikkoa. 

 Ostosähkön määrä jää pieni-
tehoisen puhaltimen takia 4 000– 
6 000 kilowattituntiin vuodessa, 
kuivauskustannus taas 4,5–5 sent-
tiin kuutiota kohden.

”Minulla on useita pieniä asiak-
kaita, joiden polttimiin tarvitaan 
hyvälaatuista haketta. Kuivaami-
nen kannattaa, sillä saan hakkees-
ta 25 euroa kuutiolta, noin 5 euroa 
paremman hinnan kuin normaa-
lilaatuisesta hakkeesta maksetaan”, 
Berger kertoi. 

Yksityisen säätiön omistaman, 
vuonna 1922 perustetun perhe-
yrityksen palveluksessa on noin 
500 henkilöä. Vuosiliikevaihto on 
runsaat 100 miljoonaa euroa.

Penederin uusi pääkonttori val-
mistui yrityksen kotipaikkakun-
nalle Atzbachiin vuonna 2010. 
Toimisto- ja tuotantotilojen ohel-
la vajaan 15 000 neliön ja 69 900 
kuution rakennuksessa on hotelli, 
ravintola, lastentarha ja vuokrat-
tavia kokoontumistiloja.

Rakennus maksoi viidennek-
sen liikevaihdosta, kaikkiaan 22 
miljoonaa euroa, joten yrityksen 
omistama säätiö on ilmeisen va-
rakas. Rakennuksen suunnitel-
lut arkkitehtitoimisto sai työstään 
Ylä-Itävallan Daidalos-arkkiteh-
tuuripalkinnon vuonna 2012.

Peneder-ryhmän yri-
tykset ovat erikoistuneet 
teolliseen rakentami-
seen, teräsrakenteisiin ja 
paloturvallisten raken-
teiden valmistukseen.

   Pertti Jalonen 

Pääkonttorin lämpö ja 
viilennys hakkeella

Tavoitteena energiantarpeen  
minimointi
Suunnittelun lähtökohtia oli ra-
kennuksen energiantarpeen mi-
nimointi ja sen lämmityksen ja 
jäähdytyksen perustuminen bio-
massaan. 

Rakennuksen lämpöenergi-
an tarpeeksi arvioitiin 263 mega-
wattituntia vuodessa, jäähdytyk-
sen 360 megawattituntia. Tehon-
tarpeeksi määriteltiin 1 010 kilo-
wattia.

Biomassalaitos koostuu kah-
desta 500 kilowatin hakekattilasta, 
jäähdytykseen löytyy 420 kilowa-
tin tehoinen absorbtio-kylmäko-
ne. Kattiloilla ladataan 100 kuuti-
on energiavaraajaa.

Rakennuksen poistoilman läm-
pö otetaan talteen käyttöveteen. 
Jäähdytyskoneen hukkalämpö 
johdetaan vesiputkistoon, hake-
varaston tankopurkainten alle.

Laitoksen sähkömoottoreiden 
ja -käyttöjen tehontarve on 29 
kilowattia. Hakevaraston katolle 
asennettiin 290 neliön verran au-
rinkopaneeleja, joiden sähköte-
ho on 39 kilowattia. Niiden avul-
la laitteiden sähköntarve on pys-
tytty turvaamaan. Lämpökeskus 
maksoi kaikkiaan 1,4 miljoonaa 
euroa, ja siihen saatiin osittainen 
EU-rahoitus. 

Ilmastointi perustuu induktioon
Rakennuksessa on sekoittava eli 
induktioilmanvaihto, jossa viileä 
tuloilma sekoitetaan lämpimään 
huoneilmaan. Jäähdytettyä ilmaa 
tuodaan venttiileistä oleskeluvyö-
hykkeen yläpuolelle. Vedontun-
netta ei synny, koska sekoittumi-
nen nostaa tuloilman lämpötilaa 
nopeasti, ja pystysuorat virtaukset 
pysyvät pieninä.

Sisäilman laadun parantami-
seksi tuloilma kostutetaan ja pois-
toilman kosteus otetaan talteen. 
Työhuoneissa on huonekohtais-
ten termostaattien lisäksi läsnä-
olotunnistimet, jotka säätävät 
huoneen ilmastointia. Kaihtimil-
la säädettävää päivänvaloa käyte-
tään hyväksi valaistuksessa, mi-
kä sekin säästää sähköä. Valaisin-
ten keskimääräinen käyttöikä on  
45 000 tuntia, kun se normaalisti 
on 20 000.

Ominaiskulutukseltaan  
matalaenergiatalo
Energiankulutusarviot ovat osu-
neet varsin hyvin kohdalleen. Ha-
ketta kuluu lämmityskaudella 
noin 2 100 kuutiota ja jäähdytyk-
seen 750 kuutiota. Lämmitykseen 
olisi tarvittu 158 000 litraa kevyt-
öljyä ja jäähdytykseen 144 000 ki-
lowattituntia sähköä. 

Uusiutuvan energian käytön 
ansiosta lämmityksessä ja jääh-
dytyksessä vältetään 367 tonnin 
vuotuinen hiilidioksidin pääs-
tö. Rakennuksen ominaiskulutus 
on 15,5 kWh/neliö/vuosi. Mata-
laenergiarakennuksen ominais-
kulutukseksi Itävallassa on mää-
ritelty 20,9 kWh/neliö/vuosi, jo-
ten Penederin pääkonttori kuuluu 
hyvään A-ryhmään.

Konerengas vastaa ylläpidosta
Hakevarastoon mahtuu 700 irto-
kuutiota polttoainetta, jonka toi-
mittaa paikallisten viljelijöiden 
konerengas. Polttoainevarasto 
täytetään lämmityskaudella suun-
nilleen viikon välein.

Konerengas myös vastaa laitok-
sen ylläpidosta, kuten kattiloiden 
tuhkalaatikoiden tyhjennyksestä 
kahden viikon välein. Kattiloissa 
on automaattinen nuohous.

Hakkeesta maksettava hinta pe-
rustuu sen kosteuteen ja lämpöar-
voon. Siitä maksetaan keskimää-
rin 20 euroa kuutiolta. Hake mak-
soi Itävallassa tammikuussa 35 eu-
roa/MWh, lämmitysöljy 96,8 eu-
roa ja sähkö 198 euroa/MWh. 

Vuotuinen nettosäästö tällä hak-
keen hinnalla on noin 380 000 euroa, 
joten laitoksen takaisinmaksuaika 
on kolmen vuoden tietämissä. 

ã        Lämpökeskuksessa on kaksi 500 kW:n kattilaa. Hakevarastoon mahtuu 700 kuutiota ja se täytetään 
 lämmityskaudella viikon välein. Paikallisten viljelijöiden konerengas huolehtii laitoksen hoidosta ja ylläpidosta.

ã


