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tajien  esittelyjä kokoluokassa 50 
– 200 kw. Valtaosa valmistajista  
tulee Keski-Euroopasta, tavalli-
sesti Itävallasta tai Saksasta. Tä-
mä johtuu siitä, että sähkön hin-
ta on etenkin Itävallassa merkit-
tävästi Suomea kalliimpaa. Tä-
män seurauksena haetaan mui-
ta energiantuotantovaihtoehto-
ja. Hake- ja klapilämmityskattilat 
ovat saaneet Itävallassa vahvaa 
jalansijaa pienlämmittäjien kes-
kuudessa (mm. pientalot, maati-
lat). Kova kilpailu laitevalmistaji-
en välillä on pitänyt tuotekehityk-
sen liikkeellä, jolloin esimerkiksi 
kattiloiden hyötysuhde on paran-
tunut jatkuvasti ja automaatio on 
arkipäivää. Tästä hyötyvät luon-
nollisesti kattiloita hankkivat asi-
akkaat.

–Hakelämmityskattiloita tar-
joavia laitevalmistajia on Suo-
messa noin 10 – 15. Käytännös-
sä meidän asiakkaamme ovat 
200 kilometrin säteellä Iittalassa 
sijaitsevasta toimistostamme, sa-
noi Heizomat-hakelämmityskatti-
loita myyvän Finnmammut Oy:n 
Juhani Leipälä.

Laitevalmistajien maahan-
tuonnista vastaavien toimittaji-
en myynti- ja huolto-organisaati-
oiden läheisyys asiakkaalle näyt-
ti olevan yksi keskeisistä perus-
teista valittaessa laitevalmistajaa.

Hakelämmityskattilat 
toimivat hyvin
Vierailukohteissa kuultiin asi-
akkaiden kokemuksia hakeläm-

Hakekattilat ovat hyvä vaihtoehto energiaratkaisuksi:

Suomen biotalousstrategian 
päämääriä ovat kilpailuky-
kyinen biotalouden toimin-
taympäristö, uuden liike-

toiminnan luominen biotaloudes-
ta, vahva osaamisperuste biota-
loudelle sekä biomassojen käytet-
tävyys ja kestävyys. Lisäksi stra-
tegian tavoitteena on nostaa bio-
taloutemme tuotos 100 miljardiin 
euroon vuoteen 2025 mennessä ja 
luoda 100 000 uutta työpaikkaa.

Biobisnestä Pirkanmaalle -hanke 
edis tää näitten päämäärien saavut-
tamista Pirkanmaan maakunnan 
alueella. Hankkeen toimenpiteil-
lä vähennetään päästöjä lisäämällä 
biopohjaisia ja uusiutuvan energi-
an käyttöä Pirkanmaan energiatalo-
udessa. Tavoitteena on lisätä sidos-
ryhmien tietotasoa ja energiaklus-
terin yhteistyötä. Lisäksi hankkees-
sa tehtävillä toimenpiteillä ediste-
tään alan yrittäjyyttä ja parannetaan 
liiketoimintaedellytyksiä.

– Tänään järjestetty hakeläm-
pökeskusretkeily on yksi tämän 
hankkeen monista tapahtumista. 
Retkeilyllä esitellään konkreetti-
sia ratkaisuja uusiutuvan energia 
käytön lisäämiseksi erilaisilla ha-
kekattilaratkaisuilla, kertoi Suo-
men metsäkeskuksen bioenergia-
asiantuntija Juha Hiitelä.

Hanke jatkuu vuoden 2019 
syyskuuhun saakka.

Keski-Euroopassa vahvaa 
laiteosaamista
Retkeilyn yhteydessä kuultiin 
useita hakelämmityskattilavalmis-

Biobisnestä Pirkanmaalle 
-hanke järjesti helmikuun alussa 
hakelämpökeskusretkeilyn 
Tampereen lähialueille. 
Päivän aikana kuultiin useita 
esittelyjä pienen kokoluokan 
hakelämmityskattilaratkaisuista 
(50 – 200 kw). Retkeily 
keräsi linja-autollisen 
asiantuntijoita sekä aiheesta 
kiinnostuneita vieraita. 
Hakelämmityskattiloista 
kuullut käyttäjäkokemukset 
olivat olleet positiivisia. 
Laitevalmistajien välinen 
kilpailu tuntui pitäneen huolen 
kattiloiden alati jatkuvasta 
kehityksestä ja hyvästä 
energiatehokkuudesta. 
Hanke on aloitettu vuonna 
2015 ja se jatkuu vuoden 
2019 syyskuuhun saakka. 
Rahoituksesta on vastannut 
EU:n maaseuturahasto sekä 
joukko yhteistyöyrityksiä. 
Hankkeen vetäjänä toimii 
Suomen metsäkeskus.

mityskattiloiden toiminnasta, ja 
kuinka he olivat päätyneet va-
litsemaan maatilansa tai huolto-
hallinsa yhteyteen hakelämmi-
tysratkaisun. Kokemukset olivat 
olleet positiivisia. Keskusteluista 
kävi ilmi hakekattiloiden helppo 
käytettävyys, automatisoidut toi-
minnot sekä pitkälti huoltovapaa 
toiminta. Käytännössä tuhkan 
tyhjennyskin oli automatisoitu. 
Tuhkasäiliöiden täyttymistä oli 
kuitenkin seurattava ja tarvitta-
essa säiliöt tuli tyhjentää itse.

Hakkeen laatu on tärkeä osa 
tehokasta polttotapahtumaa, ja 
se korostuu etenkin pienlämmi-
tysjärjestelmissä.

– Hakkeen laadussa oli kerran 
ongelmia viime kesänä. Hake oli 
liian kosteaa, ja kattilan hyöty-
suhde jäi huonoksi. Jouduimme 
käyttämään pellettiä hetken ai-
kaa, kertoi kokemuksistaan Päl-
käneellä sijaitsevan Suttisen tilan 
isäntä Simo Laakso.

– Hakkeen käyttö näytti lisän-
neen suosiotaan ja kiinnostus-
taan pienlämmittäjien keskuu-
dessa Pirkanmaalla. Isommas-
sa mittakaavassa etenkin Etelä-
Suomeen on rakenteilla useita 
merkittäviä lämpölaitoksia, jois-
sa merkittävänä energiajakeena 
tulee olemaan metsähake. Mie-
lenkiintoista on nähdä, kuinka 
metsähakkeen markkinat tule-
vat muuttumaan tulevaisuudes-
sa kysynnän lisääntyessä.

Vähemmän 
päästöjä, 
enemmän 
biobisnestä

Korrin tilan isäntä Erkki Korri esitteli Veljekset Ala-
Talkkari Oy:n valmistaa hakelämpökeskuskonttia 
Orivedellä.

Hakekattilat ovat pitkälle automatisoituja ja 
helppokäyttöisiä.

Pälkäneellä sijaitsevan Suttisen tilalla kuultiin 
Gillesin valmistamien hakekattiloiden lisäksi 
aurinkopaneeleista osana energiaratkaisua.
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