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KunTaKaTSelMuSKunTaKaTSelMuS

L okakuisena keskiviikkona Han-
kasalmen Keskustien reunalla ki-

lometrien matkalla irvistää syvä oja. 
Vaikka auki revitty katu vaikuttaa 
kaikkien kunnan keskustassa liikku-
vien elämään, lyhytaikaisen haitan 
voi nähdä myös positiivisena asiana: 
Hankasalmen uuden lämpökeskuksen 
rakennustyöt ovat viimein käynnissä.

Alun perin jo 2000-luvun alku-
vuosina aloitettu projekti on kokenut 
matkalla monia karikoita, joten syys-
täkin kunnassa iloitaan siitä, että öl-
jylämmitys voidaan pian vaihtaa koti-
maiseen polttoaineeseen, hakkeeseen.

– Tämä on merkittävä hanke, ei 
siitä pääse mihinkään. Pitää olla todella 
tyytyväinen, että kaikkien vaikeuksien 
ja selvittelyjen jälkeen rakentaminen 
on käynnistynyt, toteaa Hankasalmen 
kunnan rakennuspäällikkö Markku 
Saikkonen työhuoneessaan Keskustien 
varrella sijaitsevassa kunnanvirastossa.

Yhteensä 4,5 megawatin kokoista 
lämpölaitosta rakentaa Kuuhanka-
lämpö Oy, joka valikoitui yrittäjäksi 
kilpailutuksen jälkeen neljän tarjoajan 
joukosta. Jo aiemmin käynnistynyttä 
vastaavaa hanketta Hankasalmen ase-
man seudulla puolestaan hoitaa OK-
Yhtiöt Oy.

 
Jopa 100 000 euron säästö
Lämpöhankkeiden käynnistämistä 
vauhditti Benet Oy:n vuonna 2010 
Hankasalmella toteuttama Motivan 
mallin mukainen uusiutuvan energian 
kuntakatselmus.

– Tavallaan konsulttina oli euro. 
Näimme, että lämmityksen hoitami-
seen menee liikaa euroja, ja halusimme 
tietää, pääsisimmekö halvemmalla 
toisenlaisilla konsteilla, Saikkonen 
kertoo.

– Pyrkimyksenä oli, että pääsi-
simme käyttämään kotimaista energiaa, 

eikä tarvitsisi haalia polttoainetta mer-
ten takaa. Jokainen tietää, mikä kevyen 
polttoöljyn hinta tänä päivänä on.

Hankasalmella lämpöasioita oli 
pitkään hoidettu kunnan oman läm-
pöyrityksen, Hankasalmen Lämmön, 
kautta, mutta kunnanvaltuusto päätti 
lähteä viemään hankkeita eteenpäin 
yksityiseltä pohjalta.

– Oma yhtiö jäi sivuun hank-
keesta, kun katsottiin, että kunnan vas-
tuut olisivat kasvaneet liian suuriksi, 
Saikkonen sanoo.

Nyt lämpölaitos, putket ja muu 
tekniikka ovat Kuuhankalämmön 
omistuksessa, ja kunta käytännössä 
maksaa vain käyttämästään lämmöstä 
mittarilukeman mukaan. Saikkonen 
kertoo kunnan säästävän pitkässä 
juoksussa alustavan arvion mukaan 
jopa 100 000 euroa vuodessa vaihta-
malla keskustaajamassa öljylämmityk-
sen hakkeen polttamiseen. 

Viimeistään ensi vuoden alku-
puolella uuteen kaukolämpöverkkoon 
siirtyvät kaikki kunnan omat kiinteis-
töt sekä iso joukko yksityisiä asuin- ja 
toimistotaloja. Osa yksityisistä käyttää 
vielä sähkölämmitystä.

– Tulevaisuudessa, kun kiinteis-
töissä tulee esimerkiksi peruskorjauk-
sia, on järkevää vaihtaa lämmitys-
järjestelmää. Kattilat ovat joissain 
paikoissa aika huonossa kunnossa, 
eikä niitä kannata enää korjata, vaan 
liittyä kaukolämpöön, kun putki me-
nee ihan vieressä.

 
Konsultin rooli oli merkittävä
Hankasalmella yli kymmenen vuoden 
vääntö ja valituskierre lämpölaitoksen 
sijoituspaikasta on epäilemättä syönyt 
kunnan varoja ja resursseja. Jälkivii-
saana Saikkonen pohtii, että kaavoituk-
sessa olisi jo hyvissä ajoin voinut huo-
mioida mahdollisen lämpökeskuksen 
sijoituspaikan.

Kuntakatselmus vauhditti 

• TEKSTI: jannE aROLa • KuvaT: MIKKO vÄHÄnIITTy

2000-luvun alkupuolella tehdyt suunnitelmat korvata öljylämmitys kotimaisella 
polttoaineella ovat toteutumassa Hankasalmella Keski-Suomessa.

Lämpöyrittäjä näkee  
Hankasalmella potentiaalia
• Kuuhankalämpö Oy:n toimitus-
johtaja Petri Heinoselle Hankasal-
men lämpölaitoshanke on tuttu jo 
vuosien takaa. Hän työskenteli pit-
kään Vapon palkkalistoilla ja on eh-
tinyt käydä lämpölaitoskeskustelu-
ja kunnassa useaan otteeseen viime 
vuosikymmenellä. Siksi tarjouksen 
jättäminen oli helppoa, kun kunta 
lopulta päätti kilpailuttaa hankkeen.

Mutta kuinka helppoa Han-
kasalmelle oli tulla rakentamaan 
lämpölaitosta? Heinosen mukaan 
minkäänlaista ”perusvastustusta” 
kuntalaisten keskuudessa ei ole.

– Ilmapiiri on ollut koko ajan 
positiivinen, ja hanketta on odo-
tettu. Aina paikallisilla ei ole kuiten-
kaan ollut uskoa, että tuleeko tästä 
mitään, Heinonen viittaa mennei-
den vuosien kiistoihin muun mu-
assa laitoksen sijoituspaikasta.

Vaikka Kuuhankalämmön taus-
talla ei ole hankasalmelaisia yrittäjiä, 
se toimii kuitenkin pitkälti keskisuo-
malaisin voimin. Lämpölaitoksen 
tekniikan toimittaa kyyjärveläinen 
Tulostekniikka, toimitukseen sisäl-
tyvät pelletti- ja hakekattilat on val-
mistanut saarijärveläinen Ariterm ja 
itse halli tulee Petäjäveden Kuohulta.

Kunnan kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaan lämpökattiloissa 
poltetaan nimenomaan haketta, 
eikä esimerkiksi turvetta. Hakkeen-
toimittajia Hankasalmella riittää, 
ja Heinosen mukaan pitkäaikaisia 
toimitussopimuksia on tarkoitus 
solmia talvikauden jälkeen.

Kaikkiaan miehellä on positiivi-
set näkymät Hankasalmella toimi-
misesta.

– Alkuvaiheessa toiminta ra-
kentuu kunnan kiinteistöjen va-
raan, mutta valtaosa rivitaloista ja 
liikekeskuksistakin on liittymässä 
kaukolämpöön. Pienkiinteistöt ovat 

vielä perkaamatta, mutta kyllä siellä 
selvästi on potentiaalia laajentami-
seen. Kattilatkin on valittu sen mu-
kaan, ettei niitä heti tarvitse suuren-
taa, Heinonen sanoo.

– Ensi vuoden suunnitelmis-
samme on tehdä putki Hankamäen 
rinteeseen, josta saamme asiakkaiksi 
lisää pieniä omakoti- ja rivitalojakin.

Lisäksi Heinonen aikoo neuvo-
tella ainakin Hankasalmen kirkon 
liittämisestä kaukolämpöön lähitu-
levaisuudessa.

 
Pelletit voittivat öljyn
Laitoksen rakennustyöt alkoivat 
rakennusluvan saamisen jälkeen lo-
kakuun alussa, ja ensimmäiset savut 
tuprunnevat piipusta mahdollisesti 
jo tämän vuoden loppupuolella, jos 
pellettikattila on saatu valmiiksi. 
Hakekattilan käyttöönotto tapahtu-
nee tammi–helmikuussa.

Heinonen näkee pienellä läm-
pöyrittäjällä olevan markkinarakoa 
nyt, kun sekä Vapo että Vattenfall 
ovat hänen mukaansa supistaneet 
toimintaansa pienemmissä hank-
keissa.

– Tilaa tuli hyvin tällaiselle, joka 
katsoo asioita vähän laajemmasta 
perspektiivistä ja hakee uutta tek-
niikkaa.

Hankasalmen uudessa lämpö-
laitoksessa poltetaan ennen hakekat-
tilan valmistumista pellettejä, joita 
käytetään myös vara- ja huipputehon 
tuottamiseen. Pellettien Heinonen 
kumppaneineen on laskenut tulevan 
edullisemmaksi kuin öljyn käyttämi-
sen.

– Öljy olisi ollut investointina 
halvempi, mutta me emme yhtään 
luota öljyn hintakehitykseen. Se tu-
lee karkaamaan, ja siten olisi saanut 
pilattua oman liiketoimintansa, Hei-
nonen pohdiskelee.

– Tänä päivänä kaavamuutosten 
tekeminen on todella hankalaa.

Hän muistuttaa ristiriidan olevan 
siinä, että laitos pitäisi saada optimaa-
liselle paikalle lähelle asutusta, mutta 
kuitenkin niin, että lähiasukkaat eivät 
häiriintyisi tai kokisi sen haittaavan 
arkielämää.

– Nämä asiat ratkeavat kuten rat-
keavat. Ei ole viisasten kiveä, että voisi 

sanoa, miten toimia toisin. Paikalliset 
olosuhteet on otettava huomioon, kun 
hankkeita viedään eteenpäin, Saikko-
nen puntaroi.

– Naapurikunnassa lämpökeskus 
tuli kirkon viereen, eikä kukaan sano-
nut mitään, hän naurahtaa lopuksi.

Ulkopuolisen rooli Hankasal-
menkin lämpöhankkeissa oli merkit-
tävä.

– Kukaan ei ole profeetta omalla 
maallaan. Kun ulkopuolinen asiantun-
tija selvittää, asiaa on helpompi viedä 
eteenpäin päättävissä elimissä, Saikko-
nen näkee.

• Kirsi Sivonen,  
050 538 6313,  
kirsi.sivonen@motiva.fi– Tavallaan konsulttina oli euro. näimme, että lämmityksen hoitamiseen 

menee liikaa euroja, sanoo Markku Saikkonen.

Hankasalmelta löytyi sopiva markkinarako lämpöyrittä-
jälle. Kuvassa Kuuhankalämpö oy:n toimitusjohtaja  
Petri Heinonen.

lämpölaitoksen  
rakentamista


