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HINNERJOEN HAKELÄMPÖLAITOKSESSA VIETETTIIN AVAJAISIA 
 
 
Hinnerjoen hakelämpölaitoksessa vietettiin 3.6.2009 virallisia avajaisia. Hinnerjoen 
hakelämmityslaitoksen toiminnasta vastaa Euran Energia Oy.  
 
Juhlatilaisuudessa puhunut Euran kunnanjohtaja Matti Lahtinen totesi hakelämpölaitosten olevan 
Euran alueen ympäristö- ja elinkeinostrategian kanssa yhteensopivia. Lahtinen totesi myös, että on 
hienoa, että lämmityksestä maksettu eurot jäävät Euran alueelle ja paikallisille yrittäjille. Puheen 
lopuksi kunnanjohtaja Lahtinen kiitteli Euran Energia Oy:tä hyvästä yhteistyöstä sekä vuonna 2006 
alkaneesta Hinnerjoen hakelämmityslaitoksen suunnittelu- ja valmistelutyöstä. 
 
” Suomi on hävinnyt ensimmäisen erän uusiutuvaan kotimaiseen energiantuotantoon liittyvässä 
bisneksessä. Tämän alkuerän voitti Tanska ja Itävalta. Ruotsikin on ollut valppaana. Onneksi ”eriä” 
on useita vielä jäljellä. Liikkeellelähtö myöhästyi Fortumin ja metsäteollisuuden jarrutukseen. 
Niiden hallitsemassa suuresta Työ- ja elinkeinoministeriöstä ei ole vuosien odottelusta huolimatta 
saatu energialinjauksia. Energiateollisuus ei halua uusia toimijoita monopolistisille markkinoille ja 
metsäteollisuus pelkää, että metsäenergian kysynnän kasvu luo sille realistisen hinnan. ” Sanoi 
avajaistilaisuudessa puhunut kokoomuksen eurovaaliehdokas Jukka Tuori. 
 
Eurovaaliehdokas Jukka Tuori totesi myös avajaispuheessaan seuraavasti: ” Valtiovallan pitäisi nyt 
reagoida nopeasti ja määritellä tukimallit. Erilaisia malleja on ollut jo EU-maissa käytössä, niiden 
kokemuksia voi hyödyntää. Työllistäviin ja nyt vielä heikosti kannattaviin energiaketjuihin tulisi 
tukea suunnata. Sähköä tuottaville tuulivoimalle ja biokaasulle on kaavailtu syöttötariffia. 
Mielestäni sen käyttö tulisi ulottaa myös pieniin sähköä ja lämpöä tuottaviin yhdistelmälaitoksiin. ” 
 
Euran Energia Oy:llä on nykyisin omistuksessaan kolme hakelämpökeskusta ja lisäksi hoidetaan 
pitkäaikaisella sopimuksella Euran kunnan omistamaa Honkilahden laitosta, Kosken kylässä. 
Lisäksi yhtiöllä on niin sanotut bioenergiaterminaalit Hinnerjoella ja Lapissa. 
 
Kaikki laitokset poikkeavat toisistaan niin tehon, teknisten ratkaisujen kuin rakennustavankin 
osalta. Viimeisin rakennuskohde on Hinnerjoen hakelämpökeskus. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 
2008 ja toimintaan lämpökeskus saatiin joulukuussa 2008. Laitos lämmittää Hinnerjoen 
koulukeskusta, kirjastoa, terveystaloa ja palvelukeskusta. Laitoksen maksimiteho on 400 kWh. 
Varajärjestelmänä toimii koulukeskuksen öljykattila, jonka teho on 350 kWh. Hinnerjoen 
aluelämpölaitoksen rakentamisesta vastasi Euran Energia Oy, joka myös omistaa 
hakelämpölaitoksen. 
 
Hinnerjoen hakelämpökeskus on kiinteästi rakennettu. Sen tekniset ratkaisut eroavat muista Euran 
Energia Oy:n hakelämpökeskuksista jonkin verran. Erityisesti hakkeen syöttöjärjestelmä on muista 
poikkeava ja se mahdollistaa erilaisten polttoaineiden sekoittamisen syöttöjärjestelmässä. 
 
Euran Energia Oy esitteli myös tilaisuudessa agrologi Juho Ylijoen Euran Energia Oy:n tekemän 
asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia, jotka olivat pääosin positiivisia. Asiakastyytyväisyyskysely 
kertoo kattavasti mm. bioenergiasta, lämpöyrittäjyydestä jne. Asiakastyytyväisyyskysely löytyy 
kokonaisuudessaan osoitteesta www.euranenergia.fi. 

http://www.euranenergia.fi/


 
Euran Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Ylijoki sanoi: ” Asiakastyytyväisyyskysely 
osoittaa, että lämmönostajat haluavat nykyään yhä enemmän, että energiaa tuotetaan uusiutuvista 
energialähteistä paikallisesti. Hakelämmityksen voidaan sanoa olevan ympäristön kannalta kestävä 
ja ekologinen vaihtoehto. ” 
 
”Hakelämpökeskukset työllistävät paikallisia yrittäjiä ja normaalisti öljylämmitykseen menevät 
eurot jäävät kiertoon paikkakunnalle.” Sanoi Jouko Ylijoki. 
 
Teksti: Jussi Tuominen, bittipaja.fi 
Lisätietoja antaa Jussi Tuominen puh.0500 477798  
Kuvia tilaisuudesta löytyy Euran Energia Oy:n kotisivuilta media-alasivulta.  
Kuvaajana: Jussi Tuominen, bittipaja.fi 
Kotisivut: www.euranenergia.fi (Lehdistöllä käyttöoikeus kotisivujen teksteihin ja kuviin) 
 
Euran Energia Oy yrityksenä 
Euran Energia Oy:n päätoimiala on kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu. Yrityksen toiminta 
keskittyy lämpöyrittäjyyteen. Tämä tarkoittaa käytännössä hakkeen tuottamista, varastointia ja 
toimitusta sekä hakelämmitystä eri kohteissa. Euran Energia Oy:n toimintaidea on lämmön 
tuottaminen ja myyminen asiakkaille näiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kaikki lämpöenergia 
tuotetaan puuta energialähteenään käyttävissä lämpölaitoksissa lämmityskohteiden läheisyydessä. 
Poltettava materiaali hankitaan lähiseudun metsänomistajilta ja näin ollen yritys työllistää monia 
lähiseudun ihmisiä.  
 
Lämpö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä paikallisesti, joten sen voidaan sanoa olevan 
ympäristön kannalta kestävä ja ekologinen vaihtoehto. Yritys on lämpöenergian tuottamisen lisäksi 
kiinnostunut myös muista uusiutuvista energiamuodoista, joita voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää 
niin lämmityksessä kuin sähköntuotannossa ottaen ympäristöasiat mahdollisimman hyvin 
huomioon. 
 
Yrityksen toimialaan kuuluvat myös: Lämpökeskusten rakentaminen ja huolto, lämmityspalvelut, 
sekä energiakonsultointi. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


