
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opintomatka ekokyliin ja energiakohteisiin Oulun 

seudulle 3.-4.4.2014 
 

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hanke, MSR 17603 

 

Matkaraportti 
 

 

Sami Antikainen, Olli-Pekka Koisti ja Petra Korkiakoski 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
MATKARAPORTTI 

 

 1 (13) 

   

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke 6.5.2014   
    

 

 

 

Opintomatka ekokyliin ja energiakohteisiin Oulun seudulle 

3.-4.4.2014 

 

Matkanjohtajana Markku Lappi, HUE –hanke, ProAgria Etelä-Suomi 

Ryhmän koko 26 henkilöä 

Bussinkuljettajana Olli Kujansivu, Liikenne Rajala 

 
 
OHJELMA: 

Torstai 3.4. 

06.00 Lähtö bussilla Hämeenlinnasta 

10.00 Mikroturbiinilla sähköä, RMV-Tech. Kurikka. Esittely: Markus Viitamäki, 

 www.rmv-tech.com  

12.30 Lounastauko Lylyn Pisara, Sykäräinen 

14.00 Lämpökeskusten valmistaja Sykäke Oy, Sykäräinen. Esittely Juhani Peltola, 

www.sykake.fi  

16.00 Sähköä ja lämpöä omasta hakelaitoksesta, Alpuan kyläyhdistys. Esittely Timo Ranki-

nen, www.alpuanseutu.fi  

17.30 Omavarainen Kempeleen ekokylä, jossa kymmenen uutta omakotitaloa on irti valtakun-

nanverkosta. Esittelijänä laitetoimittaja Volter Oy:n Jarno Haapakoski, www.volter.fi  

19.00 Majoittuminen Original Sokos Hotel Arina, Oulu  

 

Perjantai 4.4. 

07.00 Aamiainen 

08.00 Lähtö hotellilta 

10.15 Sähköä ja lämpöä ORC-voimalalla. Toholammin Energia Oy, Toholampi. Esittelijänä 

Asko Myllymäki.  www.toholampi.fi  

12.00 Sähköä ja lämpöä HKG BioNear -laitteistolla. Lestijärvi. Turos Team Oy. Esittelijänä 

laitetoimittaja Timo Heimonen. www.turosteam.fi  

13.00 Lounastauko 

15.30 Kattilavalmistaja Ariterm Oy. Saarijärvi. Esittelijänä Pasi Paananen.  www.ariterm.fi  

20.00 Saapuminen Hämeenlinnaan 

 

 

Torstai 3.4.2014 
Matka alkoi Hämeenlinnasta ProAgria Etelä-Suomen toimistolta klo 6.00 torstaiaamu-

na. Osa matkalaisista oli hypännyt Liikenne Rajalan bussiin jo Forssasta tuntia aiem-

min. Pirkkalan ja Nokian ABC-asemilta otettiin vielä muutama matkalainen kyytiin. 

Kahvitauko pidettiin Ikaalisissa Tei-Tuvalla.  

 

Bussimatkan aikana matkalaiset esittelivät itsensä ja kertoivat taustastaan uusituvan 

energian saralla. Matka taittui mukavasti kiinnostavia puheenvuoroja kuunnellessa. 

Osallistujien joukossa oli niin uusiutuvan energian asiantuntijoita, ympäristöalan opis-

kelijoita kuin uusiutuvan energian käyttöönottoa suunnittelevia viljelijöitä. 

 

 

 

http://www.rmv-tech.com/
http://www.sykake.fi/
http://www.alpuanseutu.fi/
http://www.volter.fi/
http://www.toholampi.fi/
http://www.turosteam.fi/
http://www.ariterm.fi/
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MIKROTURBIINILLA SÄHKÖÄ RMV-TECH 

 

Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Kurikassa sijaitseva RMV-Tech Oy, joka kehit-

telee ja valmistaa modulaarista pienvoimalaa, jolla voidaan tuottaa sekä sähköä että 

lämpöä. Yritystä esittelemässä oli toimitusjohtaja Markus Viitamäki.  

 

RMV- Techin valmistamassa pienvoimalassa sähköä tuotetaan kaasun ja mikroturbiinin 

avulla. Mikroturbiini pyörii jopa 120 000 r/min. Kaasua poltettaessa sähkön tuotannon 

ohella syntyy myös samanaikaisesti lämpöä, joka otetaan talteen lämmönvaihtimella ja 

voidaan sitten hyödyntää esim. rakennusten lämmityksessä.  

 

CHP -yksikön polttoaineeksi käy kaasumainen polttoaine kuten esimerkiksi puu-, bio- 

tai maakaasu. Laitteisto on kooltaan pieni (sopii noin 1 m
2
 alustalle) ja se sopii tehol-

taan esimerkiksi maatilojen tai suurehkojen kiinteistöjen energiantuotantoyksiköksi.    

Laitteisto kootaan pääosin valmiista osista Kurikassa ja osat tulevat alihankkijoilta suu-

relta osin Suomesta.  

 

Turbiinille luvataan jatkuva tehdastakuu energiantuotantoon, kun noudatetaan huolto-

ohjelmaa. Harvoilla kilpailijoilla on vastaavaa tarjolla. Huolto-ohjelmaan kuuluu mm. 

noin yhden vuoden eli n. 8000 käyttötunnin välein RMV-Techin toimesta vaihdettava 

generaattori/mikroturbiini-yksikkö huollettuun tehdaskunnostettuun yksikköön. Näin 

taataan laitteen käyttövarmuus eikä asiakkaan tarvitse varsinaisesti huolehtia laitteen 

huollosta. Suurin osa laitteiston liikkuvista osista vaihdetaan siten säännöllisin määrä-

välein huollettuihin ja tarkastettuihin osiin.  

 

Hankintahinta laitteistolla on noin 55 000 ± 5000 €. Laitteiston nimellisteho on 30 kW 

sähköä ja 60 kW lämpöä.  Laitteiston takaisinmaksuaika lasketaan aina tapauskohtaises-

ti. Laitteistoja otetaan käyttöön Virossa jo muutamissa kohteissa.  

 

   
RMV-Tech Laitteiston toimintaperiaate. 
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Mikroturbiinilaitteiston osat ja periaatekuva (lähde: http://www.rmv-tech.com)  

 

 

    
Laitteisto kannet avattuna (vasen kuva) sekä mikroturbiinin osia (oikea kuva). 

 

Lisätietoa kohteesta: http://www.rmv-tech.com/ 

 

BIOLÄMPÖKESKUSTEN VALMISTAJA SYKÄKE OY 

 

Retkiseurueemme toinen pysähdyspaikka oli keskellä aakeeta laakeeta Toholammin 

kunnan Sykäräisellä sijaitseva biolämpökeskusten valmistaja Sykäke Oy. Yritystä ja 

sen toimintaa oli esittelemässä toimitusjohtaja Juhani Peltola sekä hänen poikansa 

myynti- ja markkinointijohtaja Pasi Peltola.  

 

Lämpökeskusten valmistaja Sykäke Oy:n päätuotteita ovat biopolttoaineilla toimivat 

mooduulirakenteiset alue- ja kaukolämpökeskukset. Laitoksia on toimitettu pääasiassa 

kuntasektorille, kouluille sekä teollisuuslaitoksille. Yrityksen kehittämässä jatkuvatoi-

misessa, liikkuva-arinaisessa polttimessa on mekaanien tai hydraulinen liikutusmeka-

nismi. Poltin on myös itsepuhdistuva ja polttimen palotilan kyljet ja holvi ovat tulen-

http://www.rmv-tech.com/
http://www.rmv-tech.com/
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kestävää erikoisvalumassaa. Polttimia löytyy kokoluokassa 200 – 5 000 kW. Yritys 

toimittaa modulaariset lämpölaitokset käyttö- ja toimintavalmiina asiakkailleen. Yritys 

työllistää noin 15 henkilöä ja on ollut toiminnassa jo yli 15 vuotta. 

 

 
Toimitusjohtaja Juhani Peltola esitteli Sykäke Oy:n liikkuva-arinaista palopäätä. 

 

Lisätietoa kohteesta: http://www.sykake.fi/ 

 

SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ KYLÄYHDISTYKSEN OMASTA CHP-LAITOKSESTA ALPUALLA 

 

Torstain toiseksi viimeinen kohde oli Raahen kaupungissa sijaitseva Alpuan kylä. Siellä 

vierailukohteena oli kyläyhdistyksen rakennuttama hakkeella toimiva CHP-laitos, jolla 

tuotetaan sähköä sekä lämpöä kyläläisten tarpeisiin ja ylijäämäsähkö myydään valta-

kunnan verkkoon. Kohdetta oli esittelemässä Alpuan kyläyhdistyksestä Timo Rankinen, 

joka osaltaan vastaa laitoksen hoidosta. CHP-laitos on ollut toiminnassa vuoden 2014 

alusta lähtien. Aiemmin lämpö tuotettiin alueelle omalla hakelämpölaitoskontilla. Al-

pualla oltiin tyytyväisiä uuden laitteiston toimintaan, tosin kokemukset olivat vasta var-

sin lyhyeltä ajalta.  

 

Rankinen kertoi, että puun kaasutus edellyttää ensiluokkaista haketta, jonka kosteuspro-

sentti on alle 20. Puun kaasuuntuminen on muuten huonoa ja laitoksen teho laskee jyr-

kästi. Hake kuivataan tarvittavaan kuivuuteen keinokuivauksen avulla.  

 

Laitoksessa käytetään polttoaineena ensiharvennuspuista tehtyä haketta, joka toimite-

taan lähiseudun metsistä. Näin saadaan luotua myös työtä kylään ja energiantuotanto 

hyödyttämään paikallista yhteisöä. Haketta kuluu 1-4 i-m
3
/vrk tehon tarpeesta riippuen.  

Laitteistona on Volter Oy:n valmistama voimala, johon tutustuimme seuraavassa koh-

teessa tarkemmin. Alpualla sijaitsevalla laitteistolla voidaan tuottaa 100 kilowattia läm-

pöä ja 40 kilowattia sähköä. Lämpö käytetään talvella pääasiassa vieressä sijaitsevan 

vanhan kyläkoulun lämmitykseen ja kesällä pääasiassa hakkeen kuivatukseen. Kyläkou-

lu ei enää ole koulukäytössä, mutta tiloissa toimii muun muassa päiväkoti, kyläläisten 

kuntosali ja muita harrastetiloja. 

 

Energia-alan kestävän kehityksen foorumi on valinnut Vuoden ilmastoteoksi 2014 Ou-

lun sähkönmyynti Oy:n Farmivirran, jossa Alpuan CHP-voimala on mukana yhtenä 

sähköntuottajana. 

 

http://www.sykake.fi/
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Kuvassa vasemmalla on käytöstä poistettu, siirtoa odottava sekä tarpeettomaksi osoittau-

tunut hakelämmityskontti. Keskellä Volterin CHP-yksikkö ja oikealla hakevarastokatos, 

jonka katto siirtyy kiskoilla taaksepäin, jolloin hakevaraston täyttö kippaavalla kärryllä-

kin on vaivatonta. Hakevarastosta hake siirtyy ruuvin avulla CHP-yksikölle. 

 
Vierailun aikana saimme huomata Alpuan kylän elinvoimaisuuden ja yhdessä tekemi-

sen hengen, josta olisi malliksi monelle pikkukylälle. Kyläläisiltä saimmekin monia 

mainioita vinkkejä ja ajatuksia vietäväksi HUE hankkeen kestävä kylä- pilottikohteina 

toimiviin Janakkalassa sijaitsevaan Viralan kylään, sekä Tammelan Letkun kylään.  

 

Kylän tarina on hyvin tyypillinen pienen kylän tarina: koulu lopetettiin ja myös kauppa 

lähti kylältä. Tilalle jäi tyhjää. Tässä vaiheessa joukko kyläläisiä päätti ryhtyä toimeen, 

tarkoituksenaan saada kylälle lisää säpinää ja elämää. Yleishyödyllinen yhdistys Alpu-

an kehitys ry perustettiin hallinnoimaan tyhjilleen jäänyttä koulukiinteistöä ja koulun ti-

loissa onkin nykyään päiväkoti sekä harrastustiloja kyläläisille.  

 

 
Raimo, Reeta ja Saara Rankinen ovat tyytyväisiä kylän yhteishenkeen. 
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Alpualaisten Reeta, Saara ja Raimo Rankisen mielestä parasta omassa kylässä on hyvä 

yhteishenki, positiivisuus, tutut ihmiset sekä karaokeillat. Haastattelumme katkeaakin 

muutamaan otteeseen ohi kulkevien kyläläisten vuoksi, joiden kanssa vaihdetaan päivän 

kuulumiset. Kenelläkään ei ole kiire, vaikka haravat heiluvat koko ajan. Raimo Ranki-

sen yksinkertainen neuvo meidän uteluihimme kylän yhteishengen salaisuuksista sekä 

terveisistä muille kylille on: ”Ruvetaan vaan tekemään”. Reeta ja Saara puolestaan nos-

tavat esille kotiseuturakkauden, joka saa heidät aina palaamaan seikkailuiltaan takaisin 

Alpuaan. 

 

Lisätietoa kohteesta: http://www.alpuanseutu.fi/ 

 

OMAVARAINEN KEMPELEEN EKOKYLÄ JA VOLTER OY 

 

Kempeleellä sijaitseva uusi kymmenen asunnon omakotitaloalue oli ensimmäisen päi-

vämme viimeinen vierailukohde.  Alueesta tekee mielenkiintoisen se, että alue on ko-

konaan omavarainen sähkön ja lämmön osalta. Aluetta ei ole kytketty lainkaan valta-

kunnan sähköverkkoon. Lämpö ja sähkö asuinalueen talojen tarpeeseen tuotetaan pai-

kallisesti Volter Oy:n laitteistolla hakkeesta puunkaasutusteknologialla. Osa sähköstä 

tulee myös omasta pienestä tuulivoimalasta. Kempeleen ekokylä on valittu vuonna 

2010 vuoden merkittävimmäksi rakennuskohteeksi Suomessa. 

 

Alueelle on myös sijoitettu Volter Oy:n toimitilat, joissa tutustuimme tarkemmin Volter 

Oy:n toimintaan ja tuotteisiin. Yrityksen nuorista insinööreistä koostuvassa porukassa 

olikin vahva tekemisen meininki ja uusille ideoille oltiin avoimia. Esittelijänä toimivat 

Volter Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapakoski sekä tuotekehityksestä ja huollosta vas-

taava Jani Kaaresto.  

 

Volter Oy valmistaa pien CHP-yksiköitä, joilla tuotetaan sähköä sekä lämpöä puuhak-

keesta kaasuttamalla. Tuotevalikoimassa on kaksi mallia: 30 kW sähköteho/80kW läm-

pöteho ja 40 kW/100 kW laitokset. Lisäksi yhtiö tuo maahan hakkeen kuivaukseen so-

veltuvia kuivureita.  CHP-laitokset toimitetaan konttiin pakattuna asiakkaan toiveiden 

mukaisesti. Tuotteita on jo toimitettu muutamia Suomeen sekä muutamia myös esimer-

kiksi Englantiin. CHP-laitosten tuotanto on kuitenkin alkuvaiheessaan ja tuotteistamista 

kehitellään kaiken aikaa ja haetaan uusia ideoita. 

 

 
CHP-laitos toimitetaan konttina asiakkaalle. Esittelyjulisteessa näkyy laitoksen rakenne 

ilman seinärakenteita. 

http://www.alpuanseutu.fi/
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Jarno Haapakoski (keskellä) kertoi Volterin toiminnasta retkeläisille. 

 

Lisätietoa kohteesta: http://www.volter.fi/etusivu 

Perjantai 4.4. 
Yövyimme Oulussa Sokos Hotel Arinassa, jonka nimi sopi mainiosti matkan 

energiateemaan. Maittavan aamiaisen jälkeen lähdimme jatkamaan matkaa klo 

8.00. Päivän aikataulu oli tiukka ja luvassa useita mielenkiintoisia kohteita. 
 

SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ ORC-VOIMALALLA TOHOLAMMIN ENERGIA OY 

 

Toisen päivän ensimmäinen kohteemme oli Toholammin keskustan läheisyydessä si-

jaitseva sähköä ja lämpöä tuottava Toholammin Energia Oy:n ORC-voimala. Voimala 

oli ollut käytössä vuoden 2013 alusta lähtien.  Voimalaa meille oli esittelemässä laitok-

sen vastaava hoitaja Asko Myllymäki.  

 

Toholammin Energia Oy:n laitteiston hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä, jossa 

tilaaja ja toimittaja saivat vuorovaikutteisesti edistää hanketta ja ideoida sen sisältöä. 

Laitteiston toimittajaksi valikoitui tarjouskilpailun perusteella Vapor Finland Oy, joka 

toimitti kokonaistoimituksena voimalaitoksen kattilaprosessin, polttoaineen käsittely-

laitteiston sekä sähköntuotantoyksikön.  

http://www.volter.fi/etusivu
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Reilun vuoden toiminnassa ollut komea Toholammin voimalaitos ei ole kaikin puolin vas-

tannut aivan sille asetettuja odotuksia. 

 

Laitoksen nimellistehot ovat 8,2 MW lämpöä ja 1,3 MW sähköä.  

 

Laitoksen kaukolämpö menee kunnan kaukolämpöverkkoon sekä läheisille teollisuus-

laitoksille mm. Valion meijeri. Lämmön tarve alueella on ollut pienempi, kuin mitä lai-

tos pystyisi tuottamaan eikä se näin ole toiminut nimellistehollaan kovinkaan pitkiä ai-

koja.   

 

Vapor Oy: n valmistama biokattila toimii leijupetiperiaatteella joka ei ole tarkka poltto-

aineen laadun suhteen. Biopolttoaineista soveltuvimmat ovat puuperäiset polttoaineet 

sekä turve. Laitoksen polttoaineen kosteuden tulee olla mieluummin yli 40 %, joten 

polttoaineen kuivaukseen ei tarvitse erityisesti kiinnittää paljoakaan huomiota, pikem-

minkin päinvastoin. Polttoainetta on jouduttu kesällä kastelemaankin, etteivät pesäläm-

pötilat karkaa liian ylös. Laitoksella ollaankin tekemässä parannuksia palamisilman kä-

sittelyyn ensi kesän aikana. 

 

ORC-prosessi (Organic Rankine Cycle) on lämpövoimaprosessi, jossa työaineena käy-

tetään orgaanista yhdistettä tavanomaisessa voimalaitoksessa käytettävän vesihöyryn si-

jaan. Voimalaitoksen kattilassa on vesikierto korvattu jopa yli 300 asteeseen lämpiäväl-

lä kuumaöljykierrolla (silikoniöljy), josta energia siirtyy sähköntuotantoyksikköön ja 

lämmönvaihtimien avulla kaukolämpöverkkoon.  
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Voimalaitoksen sähköä tuottava ORC-yksikkö oli toiminut moitteettomasti 

 

Laitoksen sähköntuotannon hoitaa Italialaisen Turbodenin valmistama ORC-

sähköntuotantoyksikkö, joka kierrättää omassa kierrossaan myös kuumaa silikoniöljyä. 

Turbiinin avulla energia siirtyy samalla akselilla toimivalle generaattorille, mikä jauhaa 

sähköä valtakunnan sähköverkkoon maksimissaan 1,3 MW:n teholla.  

 

Laitoksen hoitajan mukaan lämmön tuotanto on käytännössä ollut sähkön tuotantoa 

tuottavampaa liiketoimintaa, koska sähkö joudutaan myymään markkinahinnalla eteen-

päin ja lämmöstä saadaan energiayksikköä kohti ennalta sovittu parempi kiinteä hinta.  

 

Laitoksen kylkeen on liitetty kiinteästi asennettu energiapuuhakkuri, jolla on mahdolli-

suus hakettaa laitokselle tulevaa, kuten myös muualle toimitettavaa puuhaketta lähialu-

een puuaineksesta. Kuulemamme mukaan hakkuri on kuitenkin ollut käytössä melko 

vähän mm. sen käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi.  
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Voimalaitoksen kylkeen rakennettu energiapuuhakkuri hohti vielä uutuuttaan sillä käyttö 

oli jäänyt kovin vähäiseksi. 

 
Laitoshankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvio oli n. 9 milj. €, johon TEM 

myönsi uuden teknologian nimissä tukea noin 3 miljoonaa €.  

 

Lisätietoa kohteesta: www.toholampi.fi ja http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-

ajankohtaisia/181-hankkeet-projektit/bioyty/1022-tutustuminen-toholammin-energia-

oy-n-orc-voimalaitokseen)  

 

SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ HKG BioNear -KAASULLA, LESTIJÄRVI 

 

Reissun kohokohdaksi nousi salaperäiseksi osoittautuneen esittelijän saattelemana Tu-

ros Team Oy:n kehittämä, uutta teknologiaa käyttävä HKG BioNear -laitos Lestijärvel-

lä. Lestijärven hakeosuuskunnan tiloissa toimivaa 1,2 MW:n CHP-laitosta sekä Turos-

team Oy:n toimintaa oli meille esittelemässä laitoksen pääarkkitehti ja kehittelijä Timo 

Heimonen. Hän on kehitellyt keksintöään jo 80-luvulta lähtien. 

 

Turos Team Oy on vuonna 2002 perustettu perheyritys, jonka päätoimialueena on Itä- 

ja Keski-Suomi. Yritys on keskittynyt energian tuottamiseen puhtaasti ja edullisesti ko-

timaisista uusiutuvista polttoaineista. Yrityksen kehittämä HKG BioNear -laitos sovel-

tuu pienimuotoiseen CHP -lämmön ja sähkön yhteistuotantoon kokoluokassa 320kW – 

3,6 MW. Laitoksen etuihin kuuluu kilpailijoihin nähden mm. mahdollisuus ajaa proses-

sia myös osateholla prosessin siitä kärsimättä. Laitos ei myöskään tuota haitallisia lauh-

teita hävitettäväksi. Hyötysuhteeksi ilmoitetaan 137 % riippumattomien asiantuntijoi-

den tekemissä mittauksissa. Virallisessa energiatasemittauksessa saatiin hyötysuhteeksi 

100 % +/- 3 %. Ikiliikkujako on vihdon keksitty vai jääkö mittauksissa jotain mittaa-

matta?  

 

Laitoksen tarkka toimintaperiaate haluttiin meiltäkin pitää salassa, koska kyse on Hei-

mosen mukaan niin suuresta innovaatiosta, että julkisuutta ei vielä tässä vaiheessa kai-

vata. Asian kanssa tullaan julkisuuteen lähiaikoina, kunhan laitteiston luotettavia tutki-

mus- ja mittaustuloksia on saatu valmiiksi. 

http://www.toholampi.fi/
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/181-hankkeet-projektit/bioyty/1022-tutustuminen-toholammin-energia-oy-n-orc-voimalaitokseen
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/181-hankkeet-projektit/bioyty/1022-tutustuminen-toholammin-energia-oy-n-orc-voimalaitokseen
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/181-hankkeet-projektit/bioyty/1022-tutustuminen-toholammin-energia-oy-n-orc-voimalaitokseen
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Kyseessä on Heimosen mukaan tapa tuottaa puhtaasti energiaa kovalla hyötysuhteella 

ilman haitallisia päästöjä. Energia saadaan sopivasti yhdistämällä ilmaa, puuta ja vettä. 

Kyse on termokemiallisesta prosessista, jossa saadaan energiapitoista synteettistä tuote-

kaasua, jota voidaan myös edelleen jalostaa tai käyttää sellaisenaan. Suljetun prosessi-

kierron tuloksena ei synny lainkaan tuhkaa muista haitallisista aineista puhumattakaan.  

Kehitteillä on myös samaan kokonaisuuteen MHD-sähköntuotantoyksikkö.  

 

Laitoksella on tehty pienestä lämmönkysynnästä johtuen prosessissa syntyneestä kaa-

susta myös biodieseliä, joka on osoittautunut kelpo tuotteeksi. Tarkempia tutkimustu-

loksia öljyn sisällöstä saadaan myös lähiviikkoina.   

 

 
Retkeläisillä riitti ihmeteltävää kun Timo Heimonen valotti salaperäisen prosessin toimin-

taa.  

 

 
TurosTeamin lähtökohtia energian tuotantoon 

 
Lisätietoa kohteesta: http://turosteam.fi 

  - mm. 29.4.2014 julkaistu video Hajautetun energiantuotannon mallista. 

 

 

http://turosteam.fi/


 
MATKARAPORTTI 

 

 10 (13) 

   

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke 6.5.2014   
    

 

 

 

KATTILAVALMISTAJA ARITERM OY, SAARIJÄRVI 

 

Viimeisenä vierailukohteena oli kattilavalmistaja Ariterm Oy Saarijärvellä. Kohdetta 

esitteli matkalaisille tehdaspäällikkö Pasi Paananen.  

 

Tutustuimme tehdaskierroksella Ariterm Oy:n tuotantotiloihin sekä saimme kuulla esi-

tyksen yrityksen toiminnasta. Ariterm kehittää, valmistaa ja markkinoi luotettavaa 

lämmitystekniikkaa uusiutuville polttoaineille, kuten hakkeelle, pelletille ja klapeille. 

Tuotteiden valmistus tapahtuu Suomessa ja Ruotsissa. Markkina-alueen ovat Suomi, 

Ruotsi, Norja, Englanti, Italia, Venäjä sekä Baltian maat.  

 

Lisätietoa kohteesta: http://www.ariterm.fi/fi  

 
YHTEENVETO 

 

Reissun aikana pääsimme tutustumaan moniin mielenkiintoisiin kohteisiin, jotka edus-

tavat energia-alan uusinta ja kehittyneintä teknologiaa. Retken parasta antia olivat kui-

tenkin bussi matkan aikana käydyt mielenkiintoiset keskustelut, joiden aiheet rönsyili-

vät sujuvasti aina ruokavaliosta politiikkaan, sekä kaikkeen mahdolliseen siltä väliltä. 

Yhdistävänä tekijänä keskusteluilla sekä keskustelijoilla oli kuitenkin kiinnostus uusiu-

tuvaan energiaan ja sen tuottamiseen. 

 

http://www.ariterm.fi/fi

