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Hanke:

Puhallus – Kiinteän biopolttoaineen uusi toimitusratkaisu ja 

siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystä

• Toteuttaja: LUT-yliopisto, Bioenergian laboratorio, Mikkeli

• Aikataulu: 1.11.2018–30.4.2021 (30 kk) 

• Budjetti: 288 000 €

• Organisaatioita mukana: Lämpösi Oy, Biofire Oy, Kome Oy, SKAL Itä-Suomi, 

Metsäenergia Meter Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Tervon Puutarha



Uusi konsepti korvaamaan öljylämmitystä

• Uusi innovatiivinen toimituslogistiikka ja käyttöratkaisu

– Hakekuorman tyhjennys pneumaattisesti letkulla varastoon

– Paikalle toimitettava valmis lämpökontti, jossa varasto ja kattilahuone

• Lämpökontin kattilatehon kokoluokka n. 60–500 kW

• Öljylämmityksen korvaajaksi ja muutoskohteiden vaihtoehto

• Mahdollistaa hakkeelle uutta markkinaa, joka ei ole ollut mahdollista aikaisemmin

• Paikallisen polttoaineen käyttö → tuloja alueellisesti

Kuva: Biofire Oy



Puhallusteknologia

• Ranskalaisen Romanet SARL:n patentoima ratkaisu hakepuhaltimelle

• Jyväskylän suunnalta Lämpösi Oy lisensoinut puhaltimen oikeudet ja 

alkanut valmistaa puhaltimia Suomessa

• Puhallin mallit: JYJ400, JYJ500, JYJ600, and JYJ700

• JYJ600 on ollut tutkimuskäytössä Puhallus-hankkeessa

JYJ600

Liikuteltavat JYJ400 ja JYJ500.

Kuva: Lämpösi Oy



Puhallusteknologia

Puhalluskapasiteetteja hakkeelle ja pelletille (Romanet SARL):

• Pelletin 

puhaltamiseen

käytetään

toisenlaisia

puhaltimia, jotka

eivät riko pellettiä

Puhallus-

matka

(m)

Kapasiteetti,

puuhake

(m³/min)

Kapasiteetti,

pelletti

(t/h)

JYJ400 >15 0,3–0,6 5–6

JYJ500 >20 0,5–0,7 8–10

JYJ600 <40 0,6–1,0 8–12

JYJ700 <40 0,8–1,2 10–15



Siirrettävä lämpökontti

• Hankkeessa keskityttiin Biofire Oy:n siirrettäviin lämpökontteihin

• Sisältää polttoainevaraston ja kattilahuoneen

• Polttoainevaraston katto-ovet avautuvat ja sulkeutuvat hydraulisesti

• Ennalta pitää tehdä lämpökanaalit, sähkö- ja vesiviennit ja perustus kontille

• Tämän jälkeen lämpökontin asennus toimintavalmiiksi vie vain muutaman

tunnin

Kuvat: Biofire Oy



Siirrettävä lämpökontti

A = polttoainevarasto, B = kattilahuone,

1 = pohjapurkain, 2 = välisäiliö, 3 = poltin, 4 = kattila, 

5 = tuhkan ruuvikuljetin, 6 = savukaasuimuri. 

Kuva: Biofire Oy



Puhallustoimitusketjun integroituminen

• Konsepti tarvitsee hyvälaatuisen

puupolttoaineen, rankahake paras



• Kokoluokka 60–500 kW, eli isosta kiinteistöstä pieneen 
lämpökeskukseen

• Isommat kohteet haja-asutusalueella potentiaalisimpia

• Soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin

• Polttoainevarasto voidaan integroida lämpökeskuksen yhteyteen, 
jolloin ei tarvita erillistä polttoainevarastoa 

→ Pienempi investointikustannus

• Pneumaattisen siirron ansiosta pienempi tilantarve ja soveltuvuus 
myös ahtaisiin kohteisiin

• Lämmitystoiminnan ulkoistaminen lämpöyrittäjälle

• Potentiaalisia asiakkaita: kunnat ja yritykset, jotka haluavat 
keskittyä omaan bisnekseen

• Uusiutuva kotimainen vaihtoehto nykyisille öljykohteille

• Olemassa olevan lämmönjakoverkon hyödyntäminen

Konseptin soveltuvuus ja yhteenveto



Kiitos!


