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VÄHÄKYRÖ Vähänkyrön 
hakelämpökeskus otettiin 
käyttöön heinäkuussa.

– Vähänkyrön hakeläm-
pökeskus toimii nyt moit-
teettomasti, kun koekäyttö 
ja siihen liittyvät säädöt on 
tehty, kertoi Vöyrin Energia-
osuuskunnan toiminnan-
johtaja Bernt Svens.

Osuuskunta järjesti met-
sänomistajille ja kaikille 
kiinnostuneille avoimien 
ovien päivän uudella läm-
pölaitoksella viime perjan-
taina.

Vöyrin Energiaosuuskun-
nalla on yli 10 vuoden ko-
kemus lämpövoimalaitok-
sista ja sillä on hoidossaan 
viisi lämpölaitosta, joille se 
hankkii myös polttoaineen. 

– Tämä Vähänkyrön 2500 
kW:n laitos on uusin ja sen 
polttoaineena käytetään ko-
timaista energiapuuhaket-
ta, kertoi Svens. Osuuskun-
ta rakensi lämpölaitoksen 
Lämpöraitti 5:n vuokraton-
tille ja sen kustannukset oli-
vat noin 800 000 euroa. 

Voimalassa on viimeisin-
tä alan tekniikkaa. Arimax-
pannun koko on 2000 KW ja 
sillä päästään 6000 MWh:n 
vuosituotantoon.

Yhtiö toimittaa kotimaisella 
energialla tuotettua lämpöä 
Vähänkyrön kunnan kauko-
lämpöverkkoon.

– Laskelmiemme mukaan 
hakkeen kulutus tulee ole-
maan tällä laitoksella noin 
10 000 hakekuutiometriä 
vuodessa.

Osuuskunta ostaa ran-
kapuuta metsänomistajil-
ta hankintakaupalla, jolloin 
myyjä luovuttaa puun pi-
nossa tien varressa.

– Teemme myös pysty-
kauppaa metsänomistajien 
kanssa, kertoi toiminnan-
johtaja. Hakkuut hoidetaan 
kolmen hakkuu-urakoitsi-
jan voimin. Energiapuu tu-

lee nuoren metsän harven-
nuskohteilta ja myös tukin 
raakit sekä tyvilumpit käy-
vät energiapuuksi, sillä ha-
keurakoitsijoiden hakkuri-
en kidat nielaisevat jopa 45 
sentin läpimittaiset pölkyt.

Vöyrin Energiaosuuskun-
nan puheenjohtaja Per-Erik 
Granfors selvitti, että han-
kintakauppapino mitataan 
alustavasti tien varressa ja 
kaupasta maksetaan ennak-

koa 15 euroa kiintokuutiol-
ta kaupanteon yhteydessä. 
Lopullisen tilin myyjä saa 
toteutuneiden hakekuutioi-
den mukaan. 

Hakkeesta maksettava 

hinta määräytyy energia-
puun puulajin ja kosteus-
prosentin mukaan. Mikäli 
hakkeen kosteusprosentti 
on yli 40, hinnasta vähen-
netään 2 euroa kuutiolta. 

Hinnoittelu perustuu sii-
hen, että kuivasta hakkees-
ta saadaan paremmin läm-
pöä kuin kosteasta puusta. 

Granforsin mielestä ener-
giapuun hankkiminen Vä-
hästäkyröstä on hyvä asia 
myös metsänhoidollises-
ti ajatellen, sillä nyt nuo-
ren metsän harvennuksia 
tullaan tekemään täällä-
kin huomattavasti aiempaa 
enemmän. Harvennettavia 
kohteita riittää koko Vöy-
rin Energiaosuuskunnan 
puunhankinta-alueella.

Haarajoella asuva Reino 
Rinta oli tullut lämpölaitok-
selle, sillä häntä kiinnostaa 
kotimaisen energian käyttö 
omassa kunnassa. – Nyt ol-
laan oikealla asialla, kun ko-
timaista energiaa ruvetaan 
käyttämään lämmön tuot-
tamiseen, sanoi Rinta. Mi-
nulla on omaa metsää vie-
lä 5-6 hehtaaria, sillä olen 
myynyt lapsille osan pals-
toistani. Energiapuun me-
nekki lisää kuntamme nuor-
ten metsien harvennuksia, 
mikä antaa lisää työtä alan 
urakoitsijoille.

– Minun sarassani ei ole 
nyt juuri sopivaa harven-
nuskohdetta, josta kertyisi 
energiapuuta, kertoi Rinta.

Energiapuun varastoin-
ti on tehtävä oikein, jotta se 

kuivuisi tehokkaasti ja et-
tä siitä saataisiin mahdolli-
simman suuri energiamää-
rä. Varastopaikaksi on va-

littava aukea, aurinkoinen 
ja mieluiten korkea kohta, 
missä tuuli kuivattaa puun. 
Notkoissa pinon kuivumi-
nen on huonompaa ja vie-
reinen metsä varjostaa niin, 
että kuivumista ei tapahdu 
juuri lainkaan. Myös pinon 
peittäminen pressulla no-
peuttaa puun kuivumista.

Varastopaikkaa valittaes-
sa on otettava myös huo-
mioon, että hakeautolle on 
kunnon kääntöpaikka. Ha-
ketuskoneelle on varattava 
riittävät tilat, sillä haketus 
tapahtuu varastolla.  

JUHANI PERÄMÄKI
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Nyt ollaan oi-
kealla asialla, 
kun kotimaista 
energiaa ruve-
taan käyttämään 
lämmön tuotta-
miseen.
REINO RINTA

Kaukolämpö 
Vähäkyrö siirtyi 
Fortumin öljystä 
paikalliseen hak-
keeseen.

Uusi kaukolämpökeskus haukkaa
10 000 mottia haketta vuodessa

Vähänkyrön hakelämpökeskus aloitti 
toimintansa heinäkuussa. Osuuskunnan 
puheenjohtaja Per-Erik Granfors sytytti 
nuotion ennen avoimien ovien päivän vie-
raiden saapumista.

KUVAT: JUHANI PERÄMÄKI

Vähäkyröläiset Reijo Salo, Aulis Vestermark, Matti Munkki ja Reino Rinta olivat tyytyväisiä 
puun käyttöönotosta lämmön tuottamiseen. Hakevarastoon sopii noin 350 kuutiota haket-
ta.

Energiaosuuskunnan toiminnanjohtaja 
Bernt Svens esitteli, miten hydrauliset 
tankopurkaimet työntävät haketta kola-
kuljettimille ja edelleen polttokattilaan.

Vöyrin Energiaosuuskunnan rakentama hakelämpökeskus 
on noussut Lämpöraitti 5:n tontille.
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