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Halkeama hormissa aiheutti
tulipalon Portaanpääntiellä
AKU-PEKKA MÖLSÄ

Portaanpääntiellä sijaitsevan omakotitalon
ullakon rakenteet syttyivät palamaan varhain keskiviikkoaamuna. Tulipalon syy
oli 150 neliöisen kattilahuoneen hormissa,
jossa oli halkeama.
Talon asukakat heräsivät palohälyttimen
ääneen. Tämän jälkeen he tekivät tehok-

kaan alkusammutuksen, jonka ansiosta palo ei ehtinyt levitä.
Palokunnalla jäi tehtäväksi sammutuksen raivaustyöt ja tarkistus, ettei palo ole
levinnyt. Palomestari Marko Marjoniemi
muistuttaa palohälyttimen tärkeydestä ja alkusammutusvälineistä, jotka tässä tapauksessa olivat tärkeässä
osassa.

Leirikeskusasia jäi pöydälle
Pohjois-Savon ensimmäinen toteutunut maaenergiakeskus sijaitsee Lapinlahdella.

Pohjois-Savon ensimmäinen
maaenergiakeskus valmistui Lapinlahdelle
lapinlahtelainen Putki&IV-asennus Ollikainen.

AKU-PEKKA MÖLSÄ

Ylä-Savon ja myös koko Pohjois-Savon ensimmäinen toteutunut Lämpöässä-maaenergiakeskus on asennettu käyttövalmiiksi VAK Lapinlahti Oy:n tehdaskiinteistön yhteyteen.
VAK Lapinlahti Oy
valmistaa muun muassa
eristettyjä kuormatiloja
ja perävaunuja.
Maaenergiakeskus
hyödyntää maasta tulevaa lämpöä. Lapualla
valmistettu 200 kilowatin maaenergiakeskus
ei vain anna lämpöä tehdashalliin, vaan myös
viilentää tuotantotilaa.
18 neliön maaenergiakeskus toimitettiin Lapinlahdelle valmiina kokoonpanona pari viikkoa sitten. Viimeisen
kahden viikon aikana
on suoritettu asennustyöt kiinteistön ja lämmönkeruupiirin kytkemiseksi. Porakenttä on
valmistunut kohteeseen
elo–syyskuun aikana.
– Kalliota on porattu noin neljä kilometriä. Maalämpökaivoja
on yhteensä 17, Marko
Kauhanen leppävirtalaisesta PT Energia Poraus
Oy:stä kertoo.

Huoltovapaa
järjestelmä
VAK Oy:n Lapinlahden
tehtaan lämmitys on toiminut tähän saakka öl-

Soveltuu myös
asuintaloihin

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n Liisa Rantatulkkila ja Vesa Portin esittelevät Lapinlahdelle
saapunutta 200 kilowatin maaenergiakeskusta.
jyllä. Aiemmin tehdashallia ei ole voinut viilentää lainkaan.
VAK:n Lapinlahden
tehtaan tehdaspäällikkö
Pasi Virtanen kertoo, että vanha öljylämmitysjärjestelmä oli syy laitteiston vaihtoon. Virtanen sanoo, että yhtenä
vaihtoehtona lämmitysjärjestelmäksi oli hake,
mutta lopulta maalämpö
oli heille paras ratkaisu.
– Katsoimme,
et tä
maaenergiakeskus on
huoltovapaa ja yksinkertainen järjestelmä, Virtanen jatkaa.
Maaenergiakeskuksen
toimintaa voi tarvittaessa säädellä etäyhteyden

avulla internetin kautta.
Maalämpö on merkittävästi halvempi vaihtoehto kuin öljy. VAK:n
tapauksessa lämmitysjärjestelmän vaihto tuo
säästöä kaksi kolmasosaa siitä, kuin jos lämmityksenä olisi yhä öljy.
– Tämä maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa, kertoo lapinlahtelainen LVI-alan
yrittäjä Timo Ollikainen.
Maaenergiakeskuksen on valmistanut lapualainen Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy,
jonka tuotemerkki on
Lämpöässä. Kohteen
pääurakoitsijana toimi

Maalämpöratkaisuja
tarjoavia yrityksiä löytyy Suomesta runsaasti, mutta maaenergiakeskuksia ei tarjoa kuin
yksi yritys. Maaenergiakeskukset ovat Suomessa verrattain uutta, sillä
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy lanseerasi omansa vasta vuodenvaihteessa.
– Nämä ovat pitkiä projekteja, ja valmistuvat tilaustöinä, Suomen Lämpöpumpputekniikka
Oy:n Itä- ja Pohjois-Suomen aluepäällikkö Liisa
Rantatulkkila kertoo.
Maalämpöprojektin
hinta koostuu muun muassa maalämpöpumpusta, asennustöistä ja porauksista.
Maaenergiakeskuksia
on eritehoisia. Ne soveltuvat myös muun muassa rivi- ja kerrostalojen,
teollisuuskiinteistöjen,
energiayhtiöiden ja maatalouden lämmitysratkaisuiksi.
– Se on toimiva ratkaisu erityisesti kohteisiin, joissa tavanomaisiin maalämpöjärjestelmän asentaminen ei ole
mahdollista tai jos kiinteistön talotekninen tila
halutaan muuhun käyttöön, Rantatulkkila selventää.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkovaltuusto jätti
pöydälle lisäselvityksiä
varten leirikeskustyöryhmän raportin. Kirkkovaltuusto halusi saada tarkempaa tietoa säilytettäviksi esitettyjen
kiinteistöjen kunnosta.

Alkuperäisen esityksen mukaan vuosien
2014–2015 aikana olisi
laitettu myyntiin Karsanlahden leirikeskuksen lisäksi Iisaaren ja
Marjoniemen leirikeskukset.
Jäljelle olisivat jääneet Metsäpirtin, Hirsikankaan ja Väärnin leirikeskukset.

Seurakuntayhtymän
veroprosentti pysyy ennallaan
MATTI JA LIISA

Ylä-Savon seurakuntayhtymän veroprosentti säilyy ensi vuoden osalta ennallaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti äänin 17–
15 säilyttää Ylä-Savon
seurakuntayhtymän
veroprosentin ennal-

laan 1,5:ssä prosentissa vuodelle 2015.
Yhteinen kirkkoneuvosto esitti aiemmin
äänin 9–7 veroprosentin nostamista 1,6:een
prosenttiin. Jos sitä
ennen hallintojohtaja
ehdotti veroprosentin
säilyttämistä ennallaan.

Varpaisjärvellä yhdistetään
asumispalveluita
MATTI JA LIISA

Lapinlahden peruspalvelulautakunta hyväksyi Varpaisjärven hoivaosaston muuttamisen tehostetun asumispalvelun yksiköksi ja
sen yhdistämisen Kotipihan asumisyksikköön.
Lautakunta hyväksyi muutokseen liittyvän jatkoselvityksen
ja muutosvalmistelujen
käynnistämisen.
Muutos laitoshoidosta tehostetuksi palvelu-

asumiseksi tapahtuisi
vuoden 2015 alusta lähtien.
Uusi yksikkö nimettäisiin kokonaisuudessaan Kotipihaksi.
Varpaisjärven hoivaosastolla on 18 paikkaa. Kotipihan yksikössä on 13 asukaspaikkaa.
Jatkossa osa hoivaosaston paikoista muutettaisiin yhden henkilön huoneiksi. Osaa
huoneista käytettäisiin
myös intervallihuoneina.

