
Ekoenergiaretki Länsi-Pirkanmaalla 29.8.2019 

Torstaina klo 8:30 noin 40 hengen joukko lähti Ekokumppaneiden ja Suomen metsäkeskuksen 

järjestämälle ekoenergiaretkelle Ekokumppaneiden toimistolta.  

Ensimmäinen kohde oli pientuulivoimala Ikaalisissa. Poimimme mukaan muutamia henkilöitä 

matkan varrelta ja matka jatkui hyvässä säässä Ikaalisiin. Perillä Risto Kivimäki otti meidät 

vastaan karjalanpiirakoiden, makkaroiden ja itse tehtyjen höysteiden kera. Mehua 

vahvempaakin oli tarjolla, minkä osa huomasi vasta mukista. Risto Kivimäen 

tuulivoimalaprojekti lähti liikkeelle vuodesta 2012, jolloin Risto alkoi kehittää projektiaan ja 

haki tietoa. Tuulivoimalan perustaminen on yksinkertaista: vain toimenpideluvat ja 

naapurikuulemiset vaaditaan. Myllyn Risto osti Kiinasta, sen teho on 5 kW, siipihalkaisija 6 m, 

ja se painaa noin 500 kg. Kokonaispaino maston kanssa on 3 000 kg. Tuulivoimala tuottaa 400 

V:sta vaihtovirtaa ja se menee kokonaan ympäri vuoden lämmitykseen. Lämminvesivaraajan 

koko on 1 000 l. Vuosituotto on 12-14 000 kWh. Parhaimmillaan vuorokausituotto on 55-60 

kWh. Tuulisia ilmoja on todella paljon ja kallion päällä olevan tuulimyllyn tuotto on riittävää. 

Kivimäellä tosin on myös aurinkopaneeliprojekti tulossa. Tuulivoimalaprojekti maksoi noin 

13 000 euroa + oman työn hinta ja Risto arvioi takaisinmaksuajaksi 8,3 vuotta.  

 

 

 

Kuva 1. . Risto Kivimäki kertoo tuulimyllyprojektista 



 

Kuva2. Kivimäen tuulimylly.  



Tuulimyllyn ihastelun jälkeen hyppäsimme takaisin bussiin ja kuski ajoi meidät Frantsilan 

kehäkukka -tilalle Hämeenkyröön. Täällä söimme ensin maittavan kasvislounaan vuonna 1875 

rakennetussa kansakoulu-rakennuksessa ja kuulimme sitten tilan isännän Olli Ahosen 

kertomusta tilan aurinkopaneelien hankinnasta. Tilalla kuluu paljon sähköä päiväsaikaan 

kesäkautena, jolloin aurinkopaneelit ovat kätevä tapa tuottaa tilalle sähköä. Vuonna 2017 

Ahonen alkoi kysellä aurinkosähkötarjouksia firmoilta ja pienemmät firmat tarjosivat 

parempia ratkaisuja ja tarjouksia. Ahonen päätyi ottamaan tarjouksen vastaan Solar Age Oy-

nimiseltä yritykseltä, joka takasi paneeleille 20 vuoden takuun, eli silloinkin paneelit tuottavat 

vielä 80% uuteen paneeliin verrattuna. Invertteri on kuluva osuus 

aurinkopaneelijärjestelmässä ja sille annetaan vain 5 vuoden takuu ja arvioidaan käyttöiäksi 

10 vuotta. Frantsilan järjestelmä on 17,82 kW, tosin katolla olisi tilaa vielä lisäpaneeleillekin. 

Takaisinmaksuajaksi arvioidaan 7-10 vuotta, ja koko järjestelmä maksoi 20 000 euroa 0%:n 

ALV:lla, ja energiatukiakin Ahoset saivat vielä.  

 

 

 

Kuva 2. Olli Ahonen kertomassa energiaretkiläisille aurinkopaneeleista 

 

  



Frantsilan pyörähdyksen jälkeen ajoimme vielä viimeiseen kohteeseen Hämeenkyrön Osaran 

kartanolle ihmettelemään hakelämpökeskusta. Joonas Osara ja hakekattilatuottaja 

Hargassner Finland:n Jani Mäntylä ottivat meidät vastaan mehukannuin. Tilalla oli aiemmin 

ollut käytössä niin suoraa sähkölämmitystä, öljyä kuin maalämpöäkin, myös aiemmin haketta, 

ennen kuin hake saatiin takaisin toimimaan ja tuottamaan tilalle energiaa. Puu saadaan 

omasta metsästä ja hakettaja hakettaa hakkeen suoraan varastoon kaksi kertaa vuodessa. 

Näin ns. jätepuu saadaan lähihyötykäyttöön. Hakekattila lisäosineen maksaa noin 26 000 

euroa 0% ALV:llä. 

   

Kuva 4. Hakevarasto Osaran tilalla.  



 

Kuva5. Hargassnerin hakekattila.  

 

 

Sää suosi retkeämme koko matkan ajan ja matkalaiset olivat kaikin puolin tyytyväisiä 

saapuessamme takaisin Tampereelle jo vähän ennen kello neljää.  


