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Lämpösi Oy     
   
 

• Bioenergian asiantuntija ja kehitysyhtiö 
 

- Monipuolisia asiantuntijatehtäviä 
- Polttoainemuutosselvitykset öljystä bioenergiaan 
- Projektien suunnittelu ja johtaminen, LTS, STR jne. 

 

- Puhallus –konsepti eli hakelämmitysketjun tehokkuuden parantaminen 
- Hakkeen ja pellettien pienjakeluratkaisu 
- Siirrettävät lämpökontit 
- Puhaltimien alihankintavalmistuksen organisointi Suomessa 

- Yhteistyökumppanit: valmistus, markkinointi, myynti ja vienti   
- Puhallus-teknologian muut sovellukset esim. viherrakentamisessa 

 

• Lämpöyrittäjä 
 

- Lämpöliiketoiminta keskittyy osakkuusyhtiö EKO Energiapalvelut ETK 
Oy:öön.  
 

- EKO Energiapalvelut ETK Oy omistaa Äänekosken Konginkankaalla 1 MW 
hakelämpökeskuksen ja aluelämpöverkon sekä tuottaa ja jakelee lämmön 
asiakkaille.  
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Lämpösi Oy:n tavoitteena on saada aikaan positiivista hiilikädenjälkeä, 
mikä auttaa asiakkaitamme vähentämään heidän hiilijalanjälkeään. 



Puhallus-hankkeen taustaa  
 

 
Lämpöyrittäjän ja bioenergiakonsultin kokemuksia kiinteistöjen 
hakelämmityksestä 
 

• Suomessa on kymmeniä tuhansia POK -lämmitteisiä kiinteistöjä. 
Huomattava osa ainakin suurimmista kiinteistöistä suunnittelee  
bioenergian käyttöön siirtymistä. Merkittävä kysyntäpotentiaali! 
 

• Nykyisissä ratkaisuissa hakkeen varastointi vaatii tilaa ja rakennusteknisiä 
töitä: bunkkeri-varastot, rinneratkaisut ja perustukset. Tai tarvitaan 
kauhakuormaajaa polttoainevaraston täyttämiseen.    
 

• Usein käytettävissä oleva tila tai maaston muodot rajoittavat 
lämpökeskuksen sijoittamista tai toteuttamista.  
 
 

• Kariutuvat kustannukset, jos toiminta loppuu (kiinteistö, lämpöyrittäjä). 
 
 

• Asiakkaan toiveet lämpökeskuksen ulkonäölle. 
 

• → Kiinteistöjen tarpeeseen ja haluun siirtyä biolämpöön ei ole löytynyt   
            aina sopivaa ratkaisua.  
 

• Tarve kehittää polttoainelogistiikkaa on yhteinen kiinteistöille, hake- ja 
lämpöyrittäjille ja laitetoimittajille (kotimaiset ja keskieurooppalaiset).  
 

• Näiden haasteiden ratkaisemiseksi asetettiin tavoitteeksi  koko 
hakelämmitysketjun tehokkuuden parantaminen! 
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Uusi ratkaisu hajautettuun lämmöntuotantoon: 
Hakkeen ja pellettien pienjakelu kiinteistöihin 
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Logistiikkaratkaisu Ranskasta: puhallustoimitus 
Esimerkkejä hakkeen ja pellettien puhallustoimituksista Keski- Euroopasta 
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Puhallus suljettuihin varastoihin on siistiä  
Poistoilman pöly suodatetaan suodatinpussilla 
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• Kuorma-autoa voidaan käyttää 
kohteissa, joiden viereen ei ole 
muuten mahdollista päästä. 
 

• Toisaalta biopolttoaineiden 
täsmätoimitusten varjopuolena 
on hitaus verrattuna koko lavan 
tyhjentäviin purkuihin. 
 

• Taipuisan muovisen puhallus-
letkun ansiosta puhaltamalla 
saavutetaan varastotilat, jotka 
sijaitsevat ahtaissa, hankalissa 
paikoissa, kaukana tai korkealla. 
Puhallusmatka voi olla useita 
kymmeniä metrejä. 
 

• Puhallustoimituksissa voi 
hyödyntää erilaista kuljetus-
kalustoa. Toiminta sopii 
monentyyppisille yrittäjille. 

• Hakkeen puhaltaminen on siistiä verrattuna 
kippaamiseen tai pyöräkuormaajan käyttöön. 
Suljettuihin varastoihin puhallettaessa pöly 
suodatetaan suodatinpussilla (ks. kuva). 
 

• Polttoainetoimitusten pölyn hallinta on olennainen 
parannus hakelämpökeskuksissa 



suurella kalustolla … pienellä kalustolla... 

Biomassaa voidaan käsitellä puhaltamalla 
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puhaltaa kauas (80 m) … 

puhaltaa korkealle (>20 m) 



Puhaltimia eri kokoisiin hakkeen käsittelytarpeisiin 
Hakepuhallin voi toimia myös imurina 

 Ajoneuvon hydrauliikka  Traktorin voimansiirto  Polttomoottori   Sähkömoottori  
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• Puhallin on tarkoitettu hakkeen, kuoren, 
purun, oljen tai pellettien siirtämiseen. 
Materiaali puhalletaan suoraan 
ajoneuvosta käyttökohteeseen.   
 

• Puhallintyypit: 400-, 500-, 600- ja 700-
sarjan puhaltimet (turbiinin halkaisijan 
mukaan).  

• Puhaltimien kapasiteetti on 0,3 – 1,2 
i-m3/min ja puhallusmatka 10 – 80 
m riippuen puhallintyypistä ja 

puhallettavasta materiaalista. 
 

• Puhallin voi toimia myös imurina, 
jolloin sillä voi imeä haketta 
ajoneuvosta tai kasasta ja puhaltaa 
varastoon tai sitä voi käyttää siilojen 
tyhjentämiseen.  

 Puhaltimen käyttövoimavaihtoehdot 



 
 

 

• Suurimmat puhaltimet asennetaan 
ajoneuvoon (hydrauliikkakäyttö). 
Pienimmät puhaltimet voivat olla myös 
itsenäisiä, siirrettäviä sähkö- tai 
polttomoottorikäyttöisiä malleja. 
 

• Hakepuhallin kiinnitetään ns. 
puhallinseinään, joka asennetaan 
hakekonttiin tai -lavaan.  
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Biomassan jakelu täsmätoimituksina 

 

• Puhallustoimitus sopii parhaiten 
pieniin  hake- ja pellettitoimituksiin. 
 

• Puhaltimella / imurilla  on monia 
muita käyttösovelluksia materiaalien 
käsittelyssä.  



Liiketoiminta voidaan integroida puhallinkaluston 
muihin hyödyntämismahdollisuuksiin  
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Siirrettävien lämpökonttien hyötyjä 
 
 

• Tehdasvalmisteinen lämpökontti on nopea ja helppo asentaa paikoilleen 
• Rakennustekniset työt ovat minimaaliset – sorapeti tai betonilaattaperustus  
• Pienimmissä hakelämpökonteissa hakevarasto on integroitu lämpökonttiin, 

suuremmissa voidaan käyttää lisäksi erillistä, siirrettävää hakesiiloa 
• Kompakti, tilan tarve on pieni. Lämpökontti voidaan sijoittaa joustavasti, kun 

polttoaineen puhallusmatka on useita kymmeniä metrejä ajoneuvosta. 
• Useita kattilavalmistajia ja erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kattila <-> polttoaine! 
• Lämpökonttien teollinen muotoilu on mahdollista. Esim. pinnoitus tai verhoilu 

asiakkaan haluamalla tavalla ympäristöön sopivaksi väri- ja materiaalivalinnoin. 
• Helppo siirtää tai vaihtaa lämmön tarpeen muuttuessa eri kokoiseen konttiin  
• Monipolttoainekattiloissa  voidaan käyttää sekä haketta että pellettejä. 
• Leasingrahoitus 
• Edut tiivistetysti  

1) Talous: Kustannussäästöt (rak.tekn. työt ja polttoainevarasto)  
2) Joustavuus:  Pienten polttoaine-erien toimitus hankaliinkin paikkoihin 
3) Riskien hallinta: Muut siirrettävyyden edut    
4) Ilmasto/energia/yrittäjyys: Kynnys siirtyä biolämpöön yhä useammissa 

kiinteistöissä madaltuu. 
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Siirrettävien lämpökonttien varustelu konepajalla 
Lämpökontti räätälöidään kulloisiinkin olosuhteisiin sopivaksi 
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Kuvat: Innomac Oy 



Siirrettävien lämpökonttien teollinen muotoilu 
Tilaratkaisut joustavasti tarpeen mukaan, myös riittävä varaston koko  
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Kuvat: Harri Haavikko Oy 



Siirrettäviä ratkaisuja on erilaisiin tarpeisiin  
investoinnit ovat hyödynnettävissä pitkään tarpeiden  muuttuessakin 
  

 
 

14 

Kuvat: Biofire Oy 



Siirrettävän lämpökontin käyttökohteita   
 

 

Kohteita, joissa siirrettävä lämpökontti voi olla sopiva ratkaisu biolämpöön siirtymiseen: 
 

• Kaukolämpöverkkojen ulkopuolella olevat kiinteistöt 
 

• Uusi asuin- tai teollisuusalue. Aluelämpötoiminta aloitetaan siirrettävällä lämpökontilla ja 
alue liitetään myöhemmin päälämpöverkkoon.  
 

• Teollisuuskiinteistö, jossa toiminnan jatkuvuus on epävarmaa. Lämpökontti on helppo 
siirtää uuteen kohteeseen, jos toiminta lakkaa. 
 

• Kiinteistö, jossa lämmön tarve muuttuu. Lämpökontti on helppo vaihtaa suurempaan tai 
pienempään.  
 

• Kyläkoulu tms. ”myyntilistalla” oleva kiinteistö. Kiinteistön myyntiarvo ja imago paranee 
vaihtamalla lämmitys öljystä bioenergiaan.  
 

• Lähilämpöverkot, naapurikiinteistöjen yhteinen lämpökeskus (esim. kolme okt:a) 
 

• Kohteissa, joissa on jo olemassa oleva polttoainevarasto, mutta ei tilaa kattilalle 
 

• Aloitettaessa lämpöyrittäjyys riski on pieni ja aloittamiskynnys matala. Leasing-
rahoitusmahdollisuus.  
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Paikallista liiketoimintaa lähiseudun polttoaineista 

Puhallus-hankkeen testejä ja toiminnan seurantaa 
tehtiin kaupallisten haketoimitusten yhteydessä. 
 

Hankkeen aikana luotiin jo pohjaa alueelliselle 
hakkeen pienjakelumallille 

Hakkeen puhallustoimitus-kohteet 
ja kokeet Puhallus -hankkeessa 

Esimerkki mahdollisesta  
alueellisesta hakkeen  
pienjakelun toiminta-alueesta 

50 km 
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 Hirvaskangas :  omakotitalon  
  hakelämpökeskus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konginkangas: EKO 
Energiapalvelut ETK Oy:n  
hakelämpökeskus 
 

 
 
 
 

 
-   
-                                          

  

 Liimattala, Tervon Puutarha:  

 puhallustesti merikonttiin 

 
 
 
 
 
 

Honkola:  
kolmen omakotitalon 
yhteinen 80 kW 
hakelämpökeskus 

 
 
 
 
 

 



Uusi ratkaisu biopolttoaineisiin perustuvan  
hajautetun lämmöntuotannon kehittämiseen 
 

 

• Lämpökeskusmoduuli sopii ympäristöön: Lämpökonttien tuotteistamisella ja teollisella 
muotoilulla saadaan kuhunkin ympäristöön sopiva lämpökeskusmoduuli (vrt. puistomuuntamot). 

• Lämpökeskus mitoitetaan joustavasti: Mitoitus laitteiden ja varaston vaatiman tilan mukaan.  

• Hybridiratkaisut: Lämpökontti voidaan varustaa varaajalla, joka mahdollistaa hybridiratkaisujen 
toteuttamisen. Voi vaikuttaa myös kattilan mitoitukseen (vrt. lämpöpumput, jotka vaativat 
yleensä öljy- tai sähkölämmityksen huipputehon tuottamiseksi). 

• Puhallusjakelu sopii monenlaisille yrittäjille. Hake-, lämpö-, kuljetus- tai maatalousyrittäjä, jolla 
on traktori tai kuorma-auto. Lisäansioita puhaltimella lämmityskauden ulkopuolella. 

• Monipolttoainekattiloissa lämmitys voidaan aloittaa pelleteillä, ellei alueella ole vielä hakkeen 
pienjakelua. Siirrytään hakkeeseen sitten, kun puhallusjakelu on organisoitu. Lämpö/hakeyrittäjän 
kannalta puhallusjakelu aloittaminen on sitä helpompaa mitä useampia toimituskohteita on. 
Kunnat avainroolissa luomassa kysyntää! 

• Hyvälaatuisen ”puhallushakkeen” lähiterminaali: Suurella toimijalla (ankkuriyritys) hyvälaatuista 
haketta, jota yrittäjäverkosto (hake/lämpö/maatalous/kuljetusyrittäjä) jakelee puhalluskalustolla. 
Haketerminaali voi olla myös hake/lämpöyrittäjän oma hakevarasto. 
 

• Pellettejä voidaan korvata hyvällä hakkeella: Onnistuu puhalluskalustolla. 
 

• Pellettien pienjakelu: Pellettiterminaali esim. suuren pelletien käyttäjän siilo tai lämpöyrittäjän 
oma bulkkipellettivarasto, josta pienjakelua alueen pellettilämpökeskuksille. 
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Yhteenveto 
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• Puhalluskonsepti tarjoaa uuden ja joustavan mahdollisuuden kehittää kiinteistöjen 
biopolttoainepohjaista lämmitystä 
 

• Tehokas ratkaisu hajautettuun lämmön tuotantoon 
 

• Ratkaisu sopeutuu aina kulloiseenkin tarpeeseen 
 

• Siirrettävyyden ansiosta investoinnit helposti hyödynnettävissä kymmeniä vuosia 
 

• Jakelu täsmätoimituksina siististi jopa hankaliin paikkoihin (kuten öljyn jakelu, mutta 
toimitukset aina läheltä) 
 

• Varaston koko ja sijoittelu joustavaa 
 

• Pölysuodatus suljetuissa varastoissa 
 

• Paikallinen liiketoiminta lisää alueen elinvoimaisuutta 
 

• Lähiseudun polttoaineet (lähiterminaali) 
 

• Liiketoiminnan integroiminen puhallinkaluston muihin hyödyntämismahdollisuuksiin 
 

• Puhallettavat infra-  ja viherrakentamisen katemateriaalit, rakennuseristeet 
(myös puhallusvilla), maatalouden kuivikkeet 
 



Kiitos! 
 
 
YHTEYSTIETOMME 
 
www.lamposi.fi 
 
Markku Miettinen, Jyväskylä 
Puh. 0400-342 853 
email: markku.miettinen@lamposi.fi 
 
Petri Heinonen, Jyväskylä 
Puh. 0400-340 319 
email: petri.heinonen@lamposi.fi 

 
Puhaltimeen tutustuminen tai puhallusnäytös erikseen sovittaessa: 
 

Lassi Tervo, Tervon Puutarha, Liimattala 
Puh. 040-911 3401 
email: tervon.puut@gmail.com 
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