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Someron rakenteilla ole-
vaan uuteen lämpölaitok-
seen on järein tekniikka 
asennettu paikalleen. Hak-
keelle varatut polttoaine-
säiliöt ulottuvat neljä met-
riä maanpinnan alapuolel-
la ja tekevät varastopää-
dystä matalan ja siron.

Siilojen pohjassa on 
kuljetin, joka nostaa hak-
keen ylös kattilan päälle. 
Kuljettimen alla on rau-
taa ja muuta tavaraa pal-
jon, kaikkiaan 67 500 kilon 
edestä.

Nosturin kyvyt riittivät 
maksimissaan 250 tonniin 
ja puomin pituus oli ulos-
vedettynä 60 metriä. Nos-
turin puikoissa oli sama 
rauhallinen mies, joka kä-
vi Somerolla nostamassa 
paikoilleen myös uimahal-
li Loiskeen kantavat kat-
topalkit.

Someron Lämpö Oy:n 
toimitusjohtaja Esa Heik-
kisen ohella työmaalla kävi 
muun muassa Harri Muuk-
konen, joka toimii johtava-
na konsulttina Pöyry Fin-
land Oy:llä. Muukkonen 
oli lomamatkalla poikan-
sa kanssa, mutta projekti, 
jonka parissa hän on työs-
kennellyt kaikkiaan parin 
vuoden ajan, kiinnosti kat-
somaan kattilan nostoa.

– Laitoksen savukaasut 
tulevat olemaan puhtaita. 
Varsinaisena puhdistus-
laitteena on savukaasujen 
sähkösuodatin, joka pe-
see pois nokihiukkaset ja 
esimerkiksi typen oksidit. 
Erillisellä savukaasupe-
surilla puhdistetaan myös 
kaasuja, mutta sillä saa-
daan myös viimeinenkin 
lämpö talteen, Muukko-
nen kertoo.

– Piipun päästä nouseva 
ilma tulee olemaan noin 
50-asteista, eli paljasta kät-
tä pystyisi pitämään. Tehoa 
sillä saadaan melko paljon 
lisää, noin 15–20 prosent-
tia, Heikkinen jatkaa.

Biokattilassa 
kaasutuspoltto

Kattilan valmistaja on 
Laatukattila Oy, eli Laka. 
Tamperelaisfirma huoleh-
tii myös lämpölaitoksen 
rakentamisesta valmiiksi. 
Mukana on alihankkijoita, 
esimerkiksi Turun Linja-
tekniikka tekee rakennuk-
sen rungon.

Laatukattila Oy on 1953 
perustettu perheyritys, jon-
ka johto on jo kolmannen 
polven käsissä. Töitä teh-
dään, esimerkiksi toimitus-
johtaja Markku Lampinen 
on nähty haalarit päällä 
Someronkin työmaalla.

Lampinen korostaa ym-
päristöystävällisyyttä.

– Palamisen puhtauteen 
yrityksen toiminnassa alet-
tiin kiinnittää huomiota jo 
1960-luvulla, jolloin ympä-
ristöasiat tai luonnonvaro-
jen riittävyys eivät olleet 
juurikaan tapetilla. Pitkä 
työ on kantanut hedelmää, 
Lampinen mainitsee.

– Tuotekehityksen tu-
losta on vaiheistettu kaa-
sutuspoltto, jonka ansiosta 
kattiloiden savukaasujen 
hiukkaspäästöt ovat hyvin 

alhaiset, vain murto-osa 
perinteisten arinapoltto-
kattiloiden hiukkaspääs-
töistä. Laka-kaasutuspolt-
tokattila myös soveltuu 
hyvin vaihteleviin kuor-
mitusolosuhteisiin. Laaja 
säätöalue, 10–130 prosent-
tia mahdollistaa lämmön 
tuotannon bioenergialla 
myös lämpöisimpinä aikoi-
na vuodesta. Polttoaineen 
ja tehon muutokset eivät 
aiheuta ongelmia, minkä 
lisäksi lämpölaitoksessa 
voidaan hyödyntää erilai-
sia polttoaineita.

Lampinen huomauttaa, 
että arinapoltto-kattiloilla 
säätyvyyden alaraja on 30 
prosenttia.

– Käytännössä se tar-
koittaa, että kesäajalla 
lämpö on tuotettava öljyl-
lä. Huolto-/nuohous sei-
sokkeja Laka-kaasutus-
polttokattiloilla ei tarvita 
kuin kerran vuodessa.

Ympäristöystävällisyyt-
tä seuraa myös kestävyys.

– Kun poltto on puh-
dasta ja kattila on laaduk-
kaasti valmistettu, yltää 
sen elinkaari helposti 30 
vuoteen, Lampinen toteaa.

Entistäkin 
ympäristö-
ystävällisempää 
lämmitystä
n Sauli Kaipainen

Siitä huolimattta, että 
nosturin tassu tulee 

paalutetun betonilaatan 
päälle, tassun alle 

laitetaan terästä. 
Voimat ovat isoja siinä 
vaiheessa kun puomin 
päässä on kymmenien 

tonnien painoinen 
taakka.

Kattilan 67500 kilon kokonaispaino tuotiin paikalle kolmessa osassa. Tässä nousee 
lavetilta ylös painavin kokonaisuus.


