
Biolämmitysratkaisuja Hämeessä

Hollolan energiaosuuskunta  
lämmittää bioenergialla

6 hakelämpökeskusta 150 kW – 500 kW

Osuuskunta lämmittää ja valvoo kuutta Hollolan kunnan investoimaa hakelämpölaitosta. 
Asiakkaina on yksi vanhainkoti, viisi koulua, päiväkoti sekä rivitalokiinteistöjä. Hollolan 
energiaosuuskunnan lämmittämiä rakennuskuutioita on yhteensä 79 416 m³. Vanhain-
kotikiinteistöä ja läheisiä rivitaloja lämmitetään 500 kilowatin laitoksella. Kolme koulua 
lämpenee kukin 250 kW laitoksella. Loput kaksi koulua lämpenee 150 kW ja 400 kW 
laitoksella. Näiden lisäksi lämpenee vielä yhden 
koulun yhteydessä sijaitseva päiväkoti. Jokaisessa 
lämmityskohteessa on hakekattilan lisäksi vara-
järjestelmänä vanha öljykattila. 
 
Osuuskunta hankkii hakkeen raaka-aineen ensi-
sijaisesti jäseniltään, mutta myös ulkopuolisilta 
tarjoajilta ostetaan puuta. Lämpöosuuskunnan 
toimintaan kuuluu energiapuun hankinta ja jalos-
tus sekä hakkeen tuottaminen ja myyminen jalos-
teena tai energiamuodossa. 

Hollolan energiaosuuskunnassa on 57 jäsentä 
(elokuu 2011). Osuuskunta on perustettu 6.11.1997 
ja se laajeni vuonna 2003 nykyiseen kokoon-
sa. Hakkeen toimittajille maksetaan lämpölai-
toksissa tuotetun lämmön mukaan. Osuuskun-
nalla on 15 - 20 aktiivista hakkeen toimittajaa.  

Kuusi laitosta 150 kW – 500 kW. Asiakkaina vanhainkoti, viisi koulua, 
päiväkoti ja rivitalokiinteistöjä 
Lämmitettäviä rakennuskuutioita: 79 416 m³ (2010) 
Osuuskunnalta ostettiin energiaa: 3 670 MWh (2010) 
Polttoainetta käytettiin: noin 5 500 i-m³ (2010) 
Hake korvaa: vuodessa noin 300 000 l öljyä (vertailuvuosi 2006) 
Yhteyshenkilö: Kimmo Siivonen puh. 0400 537 534, 
www.hollolanenergiaosuuskunta.fi



Hakkeella tuotettu energiamäärä nähdään lämpölaitoskohtaisesta mittarista. 
Lämpömäärään perustuva maksutapa takaa hyvälaatuisen polttoaineen toimitukset. 
Mahdolliset häiriötilanteet liittyvät yleensä hakkeen epätasaiseen laatuun. Laatua hei-
kentävät mm. hakkeen seassa olevat liian isot puun kappaleet, vieraat esineet sekä hak-
keen suuri kosteus.

Hollolan energiaosuuskunnan yhteistyösopimus metsänhoitoyhdistyksen kanssa on 
taannut hakepuun saannin lähiseudulta. Hakkuriurakoitsijat ovat hakettaneet puut. 
Lämpökeskuksissa oleva pieni hakevarasto riittää kovilla pakkasilla vain muutaman päivän 
tarpeeseen, joten hakkeen toimituksen on oltava kulutuksen mukaista. Hakelämpölai-
tos on hyvä sijoittaa lämmitettävän kiinteistön läheisyyteen pitkien lämpökanavien vält-
tämiseksi ja mieluiten sopivalle rinnepaikalle, jolloin hakesäiliön täyttäminen lavalta kip-
paamalla on helppoa.

Vanhainkodin hakelämpölaitoksen täyt-
tösiilon syöttöruuvi ja Arimax-kattilaan 
(500 kW) johtava syöttöputki.

Laitoksia valvoo osuuskunnan jäsenistä koostuva 
päivystysrinki. Lämpölaitosten häiriötilanteissa 
hälytykset tulevat automaattisesti tekstiviestinä 
päivystysringin kännyköihin.  Päivystäjät hoitavat  
kattiloiden nuohouksen tarpeen mukaan (talvisin 
noin kahden viikon välein). Arimax-lämpölaitok-
sissa tuhkanpoisto toimii imurilla ja tuhkasäiliö 
tyhjennetään manuaalisesti kun se on täynnä. 
Vastaavasti pienemmässä Tulimax-lämpölaitok-
sessa tuhkan poisto tapahtuu laitoksiin asenne-
tulla automaattinuohouksella. Lämpöosuuskun-
nan puheenjohtaja hoitaa koko toiminnan 
kirjallista puolta laskutuksineen ja tilityksineen.

Hämeen Bioenergia II -hankkeesta tietoa ja tukea biolämmitykseen siirtymisestä

www.proagria.fi/hame -> hankkeet

Hämeen  ammattikorkeakoulun, Kestävän kehityksen koulutusohjelman kurssityö keväällä 2011. Kuvat Anu Kaasalainen


