
Biolämmitysratkaisuja Hämeessä

Eerikkilän Urheiluopisto
Pellettilämmitys 990 kW

Eerikkilän Urheiluopistoa Tammelassa on lämmitetty pelletillä vuodesta 2006 läh-
tien. Lämmön tuotannossa on käytössä avaimet käteen -periaate, jossa Vapo on 
rakentanut lämpölaitoksen ja -verkon lämmönjakoa varten. Vapo huolehtii laitok-
sen toiminnasta ja lämmön jakelusta Eerikkilän vain maksaessa lämpölaskun.

Urheiluopistoa lämmitettiin aiem-
min kevyellä polttoöljyllä. Pellet-
tilämpöön siirtyminen mahdollisti 
lisärakentamisen ja mm. lämmitet-
tävien jalkapallokenttien rakentami-
sen.  Jos pellettien sijaan käytettäi-
siin edelleen öljyä, olisi öljynkulutus 
335 000 litraa vuodessa (lämpöä tuo-
tettaisiin 3 261 MWh). Pellettiläm-
mityksellä vuotuinen säästö öljyyn 
verrattuna olisi noin 175 000 €.

Pellettilämpölaitoksen sijoituspaikaksi valittiin kulkuyhteyksiltään hyvä ja vähiten 
urheiluopiston toimintaa liikenteellisesti kuormittava paikka, huomioiden mah-
dollinen lisärakentaminen.

Lämmitettävä ala: yhteensä 36 974 m²

Arimax BIO 1000 pellettikattilan teho: 990 kW

Vuodessa tuotettu lämpömäärä: 3 260 MWh

Pellettiä kuluu noin 670 tonnia vuodessa

Pelletin varastosiilojen tilavuus yhteensä 88 m³



Eerikkilässä uudet investoinnit tulivat ajankohtaiseksi, sillä vanhat öljykattilat oli-
vat jo aikansa palvelleet. Lisäksi tarvittiin lisälämpöä ja varmuutta lämmöntoimi-
tuksiin. Keskitetty lämmöntuotanto pellettilaitoksella oli luonnollinen valinta läm-
mitysjärjestelmäksi.

Vapo ja Eerikkilä ovat tehneet lämmöntoimitussopimuksen, jonka pituus on 15 
vuotta. Keskimäärin tämä on myös laitoksen käyttöikä. Eerikkilän tapauksessa 
asiakaskohtainen sopimus tarkistetaan kerran vuodessa. Lämmön hinta määräy-
tyy perus- ja kulutusmaksusta. Perusmaksu koostuu verkon ja laitoksen investoin-
neista sekä muista kiinteistä kuluista. Polttoainekuluihin sisältyy kulutusmaksu, 
jota korjataan indekseillä.

Urheilukenttä sulaa pellettilämmöllä. 
Pellettilämpöön siirtyminen mahdol-
listi lämmitettävien jalkapallokenttien 
rakentamisen.

Ukkonen ja sähkökatkot, pellettien jääty-
minen siilon kulmissa  sekä  normaali lait-
teiden kuluminen voivat aiheuttaa häiriö-
tilanteita lämpölaitoksen toiminnassa. 
Pellettikattilan säännöllinen huolto ja  
nuohous ennaltaehkäisevät häiriötilan-
teita. Varajärjestelmänä oleva öljykatti-
la käynnistyy automaattisesti ongelmien 
ilmaantuessa.  Kun Vapo huolehtii laitok-
sen hoidosta ja lämmitystyöstä, Eerikki-
län omat työntekijät voivat keskittyä ydin-
liiketoimintansa hoitamiseen. 
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