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Tiistai 28.9.2021 
 
Koronan vuoksi useampaan kertaan siirtämämme matkamme alkoi vuokra-autolla Kiukaisten SEO:lta 
Yläneen kautta Naantalin rahtisatamaan, jossa viimeiset ryhmän matkalaiset nousivat kyytiin. Koska 
kyseessä oli rahtilaiva, kaikki matkustajat siirtyvät laivaan autojen kyydissä. Laivan tyhjennyttyä 
Ruotsista tulleista ajoneuvoista, seitsemänhenkinen seurueemme nousi FINNSWAN alukseen ja taival 
kohti Ruotsia alkoi. Matkan ajaksi meille oli varattu seminaaritila, jonka hyödynsimme verkostoitumalla 
ja käymällä läpi nousevien energiahintojen ja komponenttipulan vaikutusta eri aloihin, laitosten 
toimituksiin ja vaikutusta tuotteiden lopullisiin hintoihin. Merimatka sujui jouhevasti ja nousimme maihin 
Kapellskärissä aikataulun mukaan. ”Keulaportin” avauduttua jatkoimme taivalta ajamalla yhden 
pysähdyksen taktiikalla suoraan kohti Örebron City hotellia, johon iltamyöhällä majoituimme. 

 
 
 
Keskiviikko 29.9.2021 
 
Aamupalan nautittuamme suuntasimme kohti vierailukohdettamme Hjelmsäters 
Egendomia jonka alueella Biokol.se sijaitsee. 
Perille saavuimme aikataulun mukaan ja yrityksen omistaja Edvard Hamilton 
toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi. Hiiltämö sijaitsi maatilakeskuksen 
yhteydessä omana erillisenä rakennuksenaan ja hakevarasto konehalli-
korjaamorakennuksen päädyssä.  
Tutustumisemme aloitimme luonnollisesti hakevarastosta, josta hiiltämisprosessi 
alkaa. Varastossa oli laadultaan kahdenlaista haketta. Ensimmäinen kasa oli 
haketettu pyöreästä puusta ja sen soveltuvuus hiiltämiseen oli parempi koska 
siinä oli vähemmän tikkua ja hienorakeista puuainesta, kun vastaavasti toisessa 
kasassa näitä hiilen laatua heikentäviä osioita oli enemmän.  
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Ensimmäisen kasan 
haketus oli tehty 
rankapuusta 
farmihakkurilla ja toinen 
Kesla-hakkurilla. 
Hakkeen laatuero johtui 
osittain siitä, että 
heikompi hake oli 
haketettu sahapinnasta, 
jonka haketuksen 
tiedetään yleisestikin 
olevan haastavampaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiillettävän hakkeen on 
oltava kuivaa, jonka 
vuoksi varaston vieressä 
oli hakekuivain, jolla 
hiillettäväksi menevä 
hake kuivataan käyttäen 
hyödyksi hiiltämisessä 
tuotettavaa lämpöä.  
Tilalla käytetään n. 2500 
i-m3 haketta vuodessa, 
mutta osa siitä menee 
normaalin hakekattilan 
kautta suoraan 
lämmöksi, koska he 
lämmittävät maatilan 
rakennuksia sekä viiden 
perheen asuntoja. 
Hakekattilan ja 
biohiilikattilan 
lämmitysteho riittää hyvin 
vaikka asukkaat pitäisivät 
ikkunoita auki 
pakkasellakin. 
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Hiiltokattilalle hakkeen 
syöttö hoidettiin 
tankopurkainasemalla. 
Purkaimet on mitoitettu 
niin, että joulun voi 
viettää ilman, että 
tarvitsee käydä 
lisäämässä haketta. 
Purkaimet oli hankittu 
Tanskasta (REKA), 
koska ruotsalaisten 
toteuttamat ratkaisut 
eivät olleet toiminnaltaan 
ja toteutukseltaan 
vakuuttaneet Edvardia. 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraavaksi siirryimme 
katsomaan, kuinka 
varsinainen hiiltäminen 
kattilassa tapahtuu. 
Hake syötetään 
normaalin tapaan 
kattilaan, mutta 
kattilassa ei ole arinaa, 
vaan hake siirretään 
hitaasti tulipesän sisällä 
olevaa putkea pitkin 
kohti kattilan toista 
(perä) päätä. putken 
loppupäässä on reikiä, 
joista pyrolyysissä 
muodostuva kaasu 
purkautuu ulos palaen 
vastaavaan tapaan kuin 
kaasugrillissä poltettava 
nestekaasu. Tulipesä 
näytti olevan kokonaan 
muurattu ja lämpötila on  
oletettavasti hyvin hallittu, koska hakkeen hiiltyminen tapahtui n. 2,5 m matkalla. Myöhemmin selvisi, 
että muuratun tulipesän ulkopuolella kattilavaipassa oli vaakatuubit, joissa lämpö palokaasuista siirtyi 
kattilaveteen. Kovinkaan tarkkaan ei Edvard prosessia selittänyt ja epäselväksi meille jäi mm. mitä 
hitaasti pyörivä moottori kattilan ”takapäässä” pyöritti. Hiili poistui kattilasta luonnollisesti takapäästä, 
mutta savukaasut kattilan etupäästä, josta voi todeta, että konvektio oli ns. yksisuuntainen. Edvard 
korosti, että tulipesän lämpötilan tulee pysyä mahdollisimman tasaisena, jotta hiilen laatu pysyy 
hyvänä.  
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Oheisesta kuvassa 
laitteiston käyttöpaneeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valmis hiili siirtyi ruuvilla 
kattilahuoneen seinän 
läpi ulkopuolelle, jossa se 
jäähdytettiin 
sumuttamalla siihen vettä 
niin, että loppukosteus on 
n. 20 %. Veden 
sumuttamisella estetään 
myös pölyäminen 
käsiteltävyyden 
parantamiseksi. 
Sumutuksen jälkeen hiili 
pakattiin automaattisesti 
säkkeihin, jotka 
vuorollaan täyttyivät. 
Joskus on käynyt 
kuulemma niin että 
kostutukseen on tullut 
häiriö ja kuuman hiilen 
saadessa ilmasta 
happea, on se lähtenyt  
kuumentumaan uudelleen, jolloin nailoniset säkit ovat luonnollisesti sulaneet ja hiilen on saanut kerätä 
maasta talteen.  
 
Kysyttäessä mihin hän myy hiilen vastaus oli: ”To the stupid people to Stokholm of cource”, koska 
heillä on rahaa eivätkä he kysele. Noin 80 prosenttia tuotannosta myydään Tukholmaan.  
Hiili myydään kuutiokaupalla ja hinta on n. 250 € per m3 (kysymättä jäi, onko hinta verollinen vai 
veroton). 
Hiilen hyötyä on testattu mm. perunan viljelyssä, jossa satotaso on noussut merkittävästi, mutta 
kustannus hiilestä muodostuu kuitenkin niin suureksi, että hiilen lisääminen peltoon ei ole 
taloudellisesti järkevää. 
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Esittelyn loppuvaiheessa Edvard kertoi, että hän on osakkaana pienessä konepajassa joka itseasiassa 
valmistaa alihankintana kyseessä olevia Biomacon kattiloista isompaa 400 kW:n versiota. Hän kysyi 
kiinnostaisiko meitä vierailla pikaisesti myös konepajalla. Totta kai kiinnosti, joten suuntasimme 
välittömästi hänen opastamanaan tutustumaan verstaaseen. Verstaalla tehtiin monenlaista 
alihankintaa ja siellä oli myös rungoltaan lähes valmiiksi kasattu hiiltokattila, josta periaatteellinen 
rakenne kävi hyvin ilmi. Verstaassa oli kuvauskielto, joten ohessa ainoastaan heidän raviradoille 
tarkoitetun lanan kuva, jollaisia suomeenkin kuulemma on toimitettu useita. 
 
Yritysvierailun jälkeen 
poikkesimme lähistöllä 
sijaitsevan korkean mäen 
laella olevassa 
lounaspaikassa 
täyttämässä vatsamme 
erittäin maukkaalla 
ruualla, jonka Ala-
Talkkari Oy ystävällisesti 
tarjosi.  
 
Kauniita maisemia 
ihasteltuamme lähdimme 
paluumatkalle kohti 
Kapellskäriä.  
Yllätys perillä oli 
melkoinen, sillä meillä 
olikin liput seuraavan 
päivän iltalaivaan 1.10. 
eikä tähän laivaan. Laiva 
oli täynnä eikä meille 
jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin yöpyä Ruotsin puolella. Hotelli Marholmen vastasi tiedusteluumme 
ensimmäisenä ja niinpä suuntasimme sinne yöksi. Yksin meidän ei kuitenkaan tarvinnut olla, sillä 
paikalla oli useampi ruotsalaisseurue viettämässä iloista iltaa. Paikka oli korona-aikana remontoitu 
ollen erittäin siisti ja miellyttävä. Vaiherikkaan päivän päätteeksi pääsimme siis uppoutumaan aivan 
uusiin petivaatteisiin.  
 
Torstai 30.9.2021 
 
Aamupalan jälkeen otimme yhteyttä Suomen puolelle Finnlinesin toimistoon ja saimme, kuin 
saimmekin vaihdettua lähdön aamuun, joten välittömästi aamupalan jälkeen suuntasimme kohti 
sataman lähtöselvitystä. Laivalla huokasimme helpotuksesta kotimatkan alkaessa ja vaihdoimme 
vierailun aikana syntyneitä ajatuksia. Biohiiltämisen tuotteistaminen ja liiketoimintana olivat reissun 
ansiosta kuitenkin pykälän lähempänä toteutumista. Finnfellow laiva saapui suunnitellusti satamaan ja 
heti maihin saavuttaessa jouduimme tullin koronatarkastukseen. Onneksemme kaikki olivat hankkineet 
rokotustodistukset ja tehneet matkustusilmoituksen, eikä tarkistus vienyt paljon aikaa. Satamasta 
kyytiin nousseet jatkoivat matkaa omilla autoillaan kotejaan kohti ja pääosa matkalaisista jatkoi vuokra-
autolla kohti Satakuntaa ja omia kotejaan. 
 
Kiitos kaikille matkalla olleille hyvästä matkaseurasta! 
 
Matkaraportin laativat yhteistyössä; 
Manu Hollmén ja Jukka Kontulainen 


