Uutiskirje, joulukuu 2017
Lämpöliiketoimintaa pelletillä
Versowood konserniin kuuluvalla Paahtopuu Oy:llä on Juupajoen Korkeakoskella toimiva pellettitehdas, joka tuottaa vuodessa n. 20 000 tonnia pellettiä. Kapasiteettia olisi suuremmallekin tuotantomäärälle, mutta raaka-aineen – kuiva sahanpuru – saatavuus rajoittaa tuotantoa. Märän sahanpurun hyödyntämistä on harkittu, mutta se vaatisi kuitenkin investointia purun kuivaukseen mikä tarkoittaa lisäinvestointia ja tuotantokustannusten nousua. Korkeakosken tehtaalla valmistettu pelletti käytetään suureltaosin yrityksen omissa lämpölaitoksissa ja loppu markkinoidaan Versowoodin kautta.
Paahtopuu Oy myy pelletillä tuotettua lämpöä tarjoamalla asiakkailleen kokonaisratkaisun pellettilämpöön siirtymiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että asiakkaan
kanssa tehdään sopimus lämmöntoimittamisesta. Tämän jälkeen yritys investoi lämpökeskuksen ja vastaa lämpökeskuksen toiminnasta ja polttoaineen hankinnasta.
Lämpölaitoksia on pääosin Pirkanmaan ja Lounais-Suomen alueella noin 40 kappaletta.
Tyypillisiä asiakkaita ovat kerrostalot, rivitalot, koulut ja teollisuuskiinteistöt, missä
energiantarve on suuri. Lämpölaitosten tuhka kerätään talteen ja se hyödynnetään
metsälannoitteen raaka-aineena.

Sastamalan Mouhijärvellä koulua ja päiväkotia lämmittävä 500 kW tehoinen konttirakenteinen pellettilämpölaitos. (kuva Paahtopuu Oy - Ovaskainen).
Katso tästä video yllä olevan kuvan laitoksesta Linkki

Paahtopuu tuottaa keskimäärin 27 000 MWh lämpöenergiaa vuosittain. Määrä vastaa
noin 6500 tonnia pellettiä, eli paikallista Pirkanmaalla valmistettua uusiutuvaa polttoainetta. Tällä korvataan vuosittain noin 3 000 000 litraa fossiilista tuontipolttoainetta,
mikä pienentää hiilidioksidipäästöjä yli 7 000 000 kiloa vuodessa.
”Yrityksen kokemuksen mukaan kaikki asiakkaat eivät välttämättä aina sisäistä mitä
eroa on ostaa lämpöä, verrattuna siihen että lämpö tuotetaan omassa lämpökeskuksessa esimerkiksi öljyllä. Usein käy niin että asiakas ei osaa huomioida kaikkia lämmönhankintaan liittyviä etuja ja yhteistyö jäädä toteutumatta, vaikka se olisi asiakkaan näkökulmastakin edullinen”, kommetoi Paahtopuun myyntipäällikkö Jarmo Ovaskainen.
Paahtopuu on Biobisnestä Pirkanmaalle
hankkeen yritysyhteistyökumppani.

Sytytä Joulusauna oikein
Puu on lämmityksessä perinteinen polttoaine, jolla on edelleen tärkeä asema kotitalouksissa. Puu on kotimainen, uusiutuva lämmönlähde, jonka saatavuus ei lopu sähkön,
öljyn tai kaasun jakelun häiriöiden takia. Lisäksi puun polttaminen tuo kotiin viihtyisyyttä ja tunnelmaa.
Polttopuun tulee olla kuivaa
Saunan lämmittäminen aloitetaan hankkimalla kuivat polttopuut. Kopautettaessa kuivia polttopuita toisiaan vasten kuuluu soinnukas kilahtava ääni. Kuiva pilke sälöilee ja
sen kuori tai kaarna irtoaa helposti. Puun polttokosteutena pidetään yleisesti 20 %:n
kosteutta. Polttopuut kannattaa tuoda sisälle muutamaa vuorokautta aikaisemmin. Sisätiloissa puu lämpenee ja sen pintakosteus voi laskea 15 %:iin. Tällöin sytytys on
helppoa ja puun palaminen puhdasta.
Tulisijaa sytyttäessä ensimmäiseen pesälliseen laitetaan pieni määrä polttopuuta. Puut
ja sytykkeet ladotaan siten, että palamisilma pääsee kiertämään puiden välissä. Hyviä
sytykkeitä ovat tuohi, lastut, sanomalehti ja pienet puut. Puuta voidaan lisätä reilummin, kun tulipesän pinnat ovat kuumentuneet. Puita lisätään kun liekit ovat laskeutuneet.
Metsäkeskuksen Halkoliiteri.com -palvelussa yli 400 polttopuuyrittäjää
Polttopuuta markkinoivia yrittäjiä löytää helpoiten Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä halkoliiteri.com -palvelusta. Palvelu toimii koko maassa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta. Yrittäjien määrä verkkopalvelussa on tällä hetkellä noin 400, joten polttopuun toimittajia löytyy jokaisen kunnan alueelle. Pirkanmaalta löytyy yrittäjiä palvelusta noin 70 ja polttopuuta voi etsiä erilaisilla hakukriteereillä omien tarpeiden mukaan.
Halkoliiteri.com -palvelun kävijämäärät nousevat pakkasten vauhdittamana parhaimmillaan tuhanteen kävijään vuorokaudessa. Vuoden aikana sivustolla käy yhteensä yli
100 000 vierailijaa.
Tästä pääset halkoliiteriin
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