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Vilja kuivaksiVilja
nykytek
niikalla
ja auringolla
niikalla
kuivaksi
ja auringolla
nykytek
Kommentti

Kirsi Junttila

Kirsi Junttila

Yhdistämällä
vanha keksintö
aurinkolämpö
ja nykytekniikka
saadaan enerTIISTAINA
tuntui siltä, että nyt Fennovoiman ydingiapihi
kuivuri.
voimalahanke Pyhäjoella sai viimeisen sinetin. Ener-

Yhdistämällä
vanha keksintö
aurinkolämpö
ja nykytekniikka
saadaan energiapihi kuivuri.

Taitaapa
toteutua

giayhtiö Fortumin kaltainen suuryhtiö ei lähde kevein
perustein tiedottamaan
tekemisistään. Tiistaina viesti
SIIKAJOKILAAKSO
Aurinoli se,
gon lämpöä
onettä
jo valtionyhtiö
1970-lu- Fortum tulee mukaan Fennovoimanhyväksi
hankkeeseen
vulla käytetty
kyl- 15 prosentin osuudella, mikäli
se saa mieleiseensä
mäilmakuivureissa.
Mut-järjestykseen vesivoimaomistukVenäjällä.
Arvioni on, että paperit ovat valmiina
ta niissäsensa
on ollut
niin iso– vainettä
allekirjoitukset
ja ongelmia,
edullinen puuttuvat.
Huomenna
puolestaan on eduskunnan vuoro tehkuivaustekniikka
on jäänyt
päätöksiä asiasta. Yleisesti arvioidaan, että Pyhäjokäytöstädä
pois.
en voimalan
rakentamisesta
syntyy myönteinen periKuivureissa
ei ole ollut
seaatepäätös.
koittimia,
joten vilja on kuiFortumin
mukaantulo ratkaisee monia pulmia Fenvunut hitaasti.
Viljapatjaa
novoiman
hankkeen
on täytynyt
sekoittaa
työ- etenemisessä. Vaatimus kotimaisesta omistuksesta
läästi lapiolla,
muuten kos-tulee ratkaistua kertaheitolla ja
luultavasti
kasvattaa myös muiden kotimaisten yhtiteus kertyy
pintakerrokseen,
öidenjajahomehtuu.
esimerkiksi kuntien kiinnostusta ryhtyä Fenja se tiivistyy
Toinennovoiman
ongelma omistajaksi.
on ollut Fortum on myös kokenut ydinvoimaosaaja,
joka mahdollistaa taitotiedon lisäämiviljan puhdistus.
Paikallaan
sen Fennovoimassa.
makaavasta
viljapatjasta ei
Nähtävästi
myös
rikkakasvien
siemeniä
saaPyhäjoen voimalan vielä ratkaisematta oleva ydinjätteen loppusijoitus päästään nyt
pois millään.
kenties
hoitamaan
Ongelmiin
ryhtyi
ratkai-siten, että Hanhikiven jäte sijoitetaan Posivan
luolastoon Olkiluotoon. Fortum on musua etsimään
kestiläläinen
kana loppusijoitusta
Jorma Marttila,
joka oivalsi hoitavassa yhtiössä.
ottaa nykytekniikan avuksi
FENNOVOIMAN
ja Rosatomin suunnitelmien muviljan kierrättämiseen
ja sekaan Näin
Hanhikiven
voimala tuottaisi sähköä vuonna
koittamiseen.
alkoi ke2024. Voimalan rakentamisella on valtavia vaikutuksia
hittyä Viljakas-kuivuri.
seutukunnan ja koko Pohjois-Suomen kehitykseen.
Rakentamisvaiheessa
LAPIOTYÖN
Marttila per- voimala työllistää jopa 3 500 ihTyötä riittää varmasti
myös Siikajokivarren
yritkasi poismistä.
kehittelemällään
rakennuksia,
joista saadaan
täjille, jos vainKaltehalukkuutta
ja uskallusta
urakoitten
sekoitustekniikalla.
satoja
neliöitä lämpöä
kehakemiseen
riittää.
vaan tasoon
nostetussa
la- räävää pintaa. Seinästä tai
Erilaisia
palveluja, alihankintaa
ja asuntojakaksintarvivakuivurissa
on kaksiosaikatosta tehdään
taan senkin jälkeen, kunkertainen
ydinvoimala
on saatu
käynnen hydrauliikkakuljetin,
kevyellä
levytai
tiin. sekoittaa
Osansa hedelmistä
tulevat saamaan lähialueen
ja väliin
joka sekä
että pressurakenteella,
jos ne osaavat hoitaa
asiansa
oikein.
Pyhäjokuljettaakunnat,
viljaa. Menetelmä
kertyvä
lämmin
ilma
imeella taisivatkylmäiltonttien hinnat
Fortumin tiistaisen
kaksinkertaistaa
täännousta
kuivuriin.
ilmoituksen
makuivurin
tehon. jälkeen.
Ei tarvita aurinkokennoYdinvoimalan
toteutumisella
olla myös vaiku– Kuivuminen
nopeutuu,
ja eikä voi
öljypolttimia.
Jos
meneillään
Raahen
kuntakun viljatuksensa
sekoittuu
jatku- olevaan
auringon
tehoseudun
ei riitä,
voi
jakoselvitykseen.
Pyhäjoen
halukkuus
liitoksiin
saatvasti, Marttila
sanoo.
kuivuriin
saada
helposti
litaa vähentyä
ja Raahen
mahdollisesti
KoKuivurin
alapäästäyhä
vilja
sälämpöä
vaikka kasvaa.
maatilan
ko seutukunta
saa joka omasta
tapauksessa
voimakkaan talokiertää seularuuvin
kautta
hakelämpökeskukudellisen sysäyksen,
esipuhdistimelle,
josta rik- kunhan
sesta.voimalan rakentamisen
isosiemenet
pyörä kierähtää
kakasvien
puhal-käyntiin.
– Ei tarvitse kuin putket
lin puhkuu omaan säkkiin- vetää, saa siten edullisesti,
sä. ViljaYDINVOIMAA
jatkaa spiraalilla
Marttila
toteaa.
tuskin vannoo
rakastavansa
edes yltiöpäisin
insinööri, mutta meistä jokainen nauttii mieylös lavan
päähän.
luusti
sähkönon
suomasta
elintasosta.pilottiversio
1970- ja 1980-luvalKuivurin
hienous
sen KUIVURIN
vulla valmistuneet
ovat
kiistatta
tuottaneet
automatiikassa.
Kuivurinvoimalat
mistui
viime
vuoden
syyskorkeasta elintasostamme
jauhamalla
kohtuupuhallin osan
ja kuivausproseskuun lopussa
tauvolaisen
hintaista
teollisuudelle
ja kotitalouksiin.
Toisi käynnistyy,
kunsähköä
kuivausAaro Kannialan
vanhaan
minnassa
olevat jaeliuudet
ydinvoimalat antavat
lisäolosuhteet
ovat sopivat,
tuorerehusiiloon.
Laitteen
aikaalämmin
uusiutuvan
energian
kehittämisai vaihtoehtojen
pystyttää ilman
rakenon tarpeeksi
ja kuiseen.
va sää. Automatiikka
sää- nuslupaa, sillä siinä ei ole
tää puhaltimen tehoa vil- tulipesää, joten
sen Keväjärvi
pystyy
Pekka
jan määrän, kosteuden ja rakentamaan vanhoihin tikäytettävissä olevan lisä- loihin ja jopa aivan karjalämmön mukaan. Automa- suojan yhteyteen.
– Viime syksynä kuivutiikka huolehtii myös viljan
kierrätyksestä. Kuivurilla ri oli koekäytössä. Pystyin
voi kuivata 10-100 sentti- täyden satsin tekemään ja
metriä paksun viljakerrok- hyvin kuivui. Kuivatti tehokkaasti, vaikka aurinko
sen.
ei enää tehokkaasti paistaAURINGON lämpö on perus- nut, Kanniala kertoo.
lämpöä, jota kerätään yksiAuringon lämpö kuivuriin
kertaisella tavalla. Tiloilla otetaan navetan ja pihaton
on jo valmiiksi on jo isoja peltikatolta, jotka Kannia-

SIIKAJOKILAAKSO Auringon lämpöä on jo 1970-luvulla käytetty hyväksi kylmäilmakuivureissa. Mutta niissä on ollut niin isoja ongelmia, että edullinen
kuivaustekniikka on jäänyt
käytöstä pois.
Kuivureissa ei ole ollut sekoittimia, joten vilja on kuivunut hitaasti. Viljapatjaa
on täytynyt sekoittaa työläästi lapiolla, muuten kosteus kertyy pintakerrokseen,
ja se tiivistyy ja homehtuu.
Toinen ongelma on ollut
viljan puhdistus. Paikallaan
makaavasta viljapatjasta ei
rikkakasvien siemeniä saa
pois millään.
Ongelmiin ryhtyi ratkaisua etsimään kestiläläinen
Jorma Marttila, joka oivalsi
ottaa nykytekniikan avuksi
viljan kierrättämiseen ja sekoittamiseen. Näin alkoi kehittyä Viljakas-kuivuri.

Jorma Marttila ja Aaro
Kanniala tutkivat kuivurin sydäntä, seularuuvia
ja esipuhdistinta. Marttilan selän takana olevassa
säkissä ovat syksyn viljasta erotetut roskat ja rikansiemenet. KUVAT: KIRSI JUNTTILA

kuivattanut ruista alle 13prosenttiseksi, täysin kauppakelpoiseksi viljaksi.
Vastapuitu ruis on usein
märkää ja joukossa on vihantaa. Pitkän kuivauksen
aikana vilja kypsyy, laatu
paranee ja myös leivontaominaisuus säilyy.

Puukauppa
toi takaisin
Pulkkilaan
Anna Hämeenaho

SIIKALATVA/PULKKILA
Pulkkilalaisen Tomi Luonuan voisi sanoa pysyneen
ikänsä metsän keskellä.
Metsä on tullut tutuksi jo
kodinperintönä, mutta sittemmin myös metsästysharrastuksen ja erityisesti työn
myötä.
Luonua mietti armeijan
jälkeen elämänsä suuntaa
ja päätyi aluksi rajavartijaksi Lappeenrannan Nuijamaalle. Työ vaihtui hetkellisesti puuteollisuuden pariin, kunnes opiskelupaikka avautui toivealalta.
Metsätalousinsinööriksi Luonua valmistui Ähtäristä nelisen vuotta sitten ja
pääsi suorilta töihin Metsäliitolle eli nykyiselle Metsä
Groupille. Pulkkilaan Luonua palasi lopulta Tervon,
Viitasaaren ja Tikkakosken
kautta.
Syy kotiinpaluuseen oli
sopiva työpaikka Keitele
Forest Oy:llä. Luonua päätti
tarttua mahdollisuuteen, joka houkutteli myös pulkkilalaislähtöistä tyttöystävää
Marjaana Hankosta.
– Meillä on avopuolison
kanssa ollut molemmilla halu päästä takaisin juurilleen.
Kun sopiva työtehtävä auAurinkokuivuoli päätös aika helprikesi,
auttaa
parantapo, marraskuun alusta Pulkmaan
tilan omavakilaan palannut
nuorimies
raisuusastetta.
Ölkertoo.
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Jorma Marttila ja Aaro
Kanniala tutkivat kuivurin sydäntä, seularuuvia
ja esipuhdistinta. Marttilan selän takana olevassa
korjuun
ohjaus
ja viljasvalvonsäkissä
ovat
syksyn
tata.
erotetut roskat ja rikan– Työ on
monipuolista.
KUVAT:
KIRSI JUNTTILA
siemenet.
Paljon on tietokoneen ääressä oloa ja autolla ajamista, mutta myös monipuolista luonnossa olemista. Alueen yksityismetsissä toimiminen on sitä työtä, mitä olen aina ajatellut
tekeväni.

kuivattanut
13KYSYTYIN ruista
puulajialle
vaihtuu
prosenttiseksi,
kaupsuhdanteidentäysin
mukaan
lähinnä männyn
ja kuusen väpakelpoiseksi
viljaksi.
Vastapuitu
ruis onhaetaan
usein
lillä.
Tällä hetkellä
märkää
ja joukossa
on vierityisesti
mäntytukkia.
hantaa.
kuivauksen
PuunPitkän
osto painottuu
Luoaikana
vilja kypsyy,
nuan mukaan
lähinnälaatu
tukkiparanee
ja myös leivontapuun pystykauppaan.
Myös
ominaisuus
säilyy. tehdään,
hankintakauppaa
mikäli metsänomistaja tahLUOMUVILJELIJÄT
ovat
too tehdä itse omat pinonsa
Marttilan
valmiiksimarkkinointiajatienvarteen.
tuksissa
ykköskohde.
Joskus
leimikot onKuitehvurissa
onnistuu mutta
pienenkin
ty jo valmiiksi,
usein
satsin
kuivattaminen
sametsänomistaja
tuleejasanomassa
maan,prosessissa
että hänensaadaan
metsäsrikkakasvien
seutään pitäisi siemenet
löytää myytävää puuta.
lottua
pois. Ruis, palkokasvit –jaMinä
siemenvilja
hyötyvät
käyn silloin
arvihitaasta
oimassakuivausajasta.
puumäärän ja hak– Siemen ei Luonua
kuivu liian
nokuualueen,
toteaa.
peasti liian kuumassa, KanHANKINTAESIMIES
tekee
niala
vahvistaa.
Lisäksi vielä
aurinkokuivuri
työtään
Pulkkilassa
sijaitsevasta
kotitoimistosauttaa
parantamaan
tilan
omavaraisuusastetta.
Öljyta käsin. Talven mittaan
on
riippuvuus
ja perussiten
kuitenkin vähenee
tarkoitus
kustannukset
Kuitaa toimisto alenevat.
alueen kannalvurin
saa rakennettua
ta keskeiselle
paikalletilan
Kärtarpeita
vastaavaksi, joten
sämäelle.
viljelijä
ei osta tarpeetonta
Asuinpaikka
on kuitenkin tarkoitus säilyttää Pulkkapasiteettia.
– Nykymaatalous
on
kilassa,
jossa Tomi toimii
suurta
aina tehostetaan
myös ja
Pulkkilan
Erän sihtuotantoa
lisäämällä.lopetteSille
teerinä. Avopuoliso
on
’puolita Jyväskusleevaihtoehto
vielä opintojaan
tannukset
ja pysy
silti pekylässä, mutta
hänkin
eläträssä’.
Viljan hinta
on alansa
huotelee toivetta
löytää
no,
onkotiseudulta.
tärkeää saada kustöitä
tannukset
pieniksi,
Martti– Vaikka
on useamman
nähnyt, oli mukalakunnan
tähdentää.
va palata Pulkkilaan ja Siikalatvalle takaisin poissaolovuosien jälkeen.

LUOMUVILJELIJÄT ovat
Marttilan markkinointiajatuksissa ykköskohde. Kuivurissa onnistuu pienenkin
satsin kuivattaminen ja samassa prosessissa saadaan
rikkakasvien siemenet seulottua pois. Ruis, palkokasvit ja siemenvilja hyötyvät
hitaasta kuivausajasta.
– Siemen ei kuivu liian nopeasti liian kuumassa, Kanniala vahvistaa.
Lisäksi aurinkokuivuri
LAPIOTYÖN Marttila perauttaa parantamaan tilan
kasi pois kehittelemällään rakennuksia, joista saadaan
omavaraisuusastetta. Öljysekoitustekniikalla. Kalte- satoja neliöitä lämpöä keriippuvuus vähenee ja siten
Aurinkokuivuvaan tasoon nostetussa la- räävää pintaa. Seinästä tai
kustannukset alenevat. Kuiri auttaa parantavakuivurissa on kaksiosai- katosta tehdään kaksinvurin saa rakennettua tilan
maan tilan omava- tarpeita vastaavaksi, joten
nen hydrauliikkakuljetin, kertainen kevyellä levy- tai
raisuusastetta. Öl- viljelijä ei osta tarpeetonta
joka sekä sekoittaa että pressurakenteella, ja väliin
kuljettaa viljaa. Menetelmä kertyvä lämmin ilma imejyriippuvuus vähejyriippuvuus vähe- kapasiteettia.
kaksinkertaistaa kylmäil- tään kuivuriin.
– Nykymaatalous on TOMI LUONUA toimii nyt
nee ja siten kusnee
ja
siten
kusmakuivurin tehon.
suurta ja aina tehostetaan Keitele Forestin hankintaEi tarvita aurinkokennoalenetannukset alene– Kuivuminen nopeutuu, ja eikä öljypolttimia. Jos
tuotantoa lisäämällä. Sille tannukset
esimiehenä, jonka
työaluvat.
kun vilja sekoittuu jatku- auringon teho ei riitä, voi
on vaihtoehto ’puolita kus- vat.
eeseen kuuluvat Siikalatvan
vasti, Marttila sanoo.
kuivuriin saada helposti litannukset ja pysy silti pe- ohella Pyhännän, HaapaveKuivurin alapäästä vilja sälämpöä vaikka maatilan
rässä’. Viljan hinta on huo- den, Kärsämäen, Haapajärkiertää seularuuvin kautta omasta hakelämpökeskukno, onhienous.
tärkeääJorma
saada kus- ven ja Nivalan kunnat.
Automatiikassa
on Viljakas-kuivurin
Automatiikassa
on Viljakas-kuivurin
hienous. JormaViljakas-kuivuri
Viljakas-kuivuri
on puurakenteinen
ja sen voi asentaa
on puurakenteinen
ja sen voi
asentaa
esipuhdistimelle,
josta
riksesta.
tannukset
pieniksi,
MarttiTyö sisältää pääasiasMarttila
on erittäin
tyytyväinenKuivurissa
Lasse Laukan
rakentaMarttila
on erittäin tyytyväinen
Lasse
Laukan rakentavaikkapa vanhaan
tuorerehusiiloon.
Kuivurissa
ei ole
vaikkapa
vanhaan
tuorerehusiiloon.
ei ole
kakasvien
siemenet
puhal-ja ohjelmistoon.
– Ei tarvitse kuin putket tulipesää.
sa puunhankintaa, eli puula tähdentää.
maan
tekniikkaan
ja ohjelmistoon.
maan
tekniikkaan
KUVA:
JORMA
MARTTILA
KUVA:
JORMA MARTTILA
tulipesää.
lin puhkuu omaan säkkiin- vetää, saa siten edullisesti,
kauppojen tekoa alueen ykla aikoo
mus- paljon
etuja. toteaa.
sä. vielä
Vilja maalata
jatkaa spiraalilla
Marttila
la aikoo vielä maalata mus- paljon etuja.
sityismetsistä. Työhön kuu– Aurinkokuivurin enerlavan
päähän.
– Aurinkokuivurin enerluu myös kuljetuksen sekä
tiksi. ylös
Pihaton
lape
on etelätiksi. Pihaton lape on eteläKUIVURIN pilottiversio
giakustannukset
ovat noin val- lounas -suuntaan ja se imee giakustannukset ovat noin
on sen
lounas Kuivurin
-suuntaanhienous
ja se imee
KUVA: ANNA HÄMEENAHO
80 prosenttia
pienemmät
automatiikassa.
Kuivurin
mistui viime
vuoden syys- Kannialan mukaan lämpöä 80 prosenttia pienemmät
Kannialan
mukaan lämpöä
kuin kuun
öljyä käyttävällä
lämpuhallin
kuivausproseslopussa tauvolaisen
kuin öljyä käyttävällä lämtehokkaasti
jo ja
nyt.
tehokkaasti jo nyt.
minilmakuivurilla,
joskuivurin
aukuivurin
kuivaustehoa ja pitää kustan- se Laukka.
si käynnistyy,
kun
kuivauskuivaustehoa
ja pitää
kustanminilmakuivurilla,
jos auAaro Kannialan
vanhaan
Kolmessa
päivässä
kosteKolmessa
päivässä
koste- se Laukka.
Kirsi Junttila
Kirsi Junttila
udeltaan
25–30-prosenttinukset
kurissa.
Proton kehittelemiseen
– Lassen osa on olennainen, että saanukset
kurissa.
udeltaan
Proton kehittelemiseen
25–30-prosentti- –rinkoa
Lassen osa
on olennainen,
että saarinkoa
pystyy hyödyntäolosuhteet
ovat sopivat, eli
pystyy
hyödyntätuorerehusiiloon.
Laitteen
nen vilja
kuivui
15-prosentmään,
Marttila.
SIIKALATVA/KESTILÄ
Auringosta
läm- Marttila.
Marttilatoimimaan,
sai seutukunnallista hankera- tiin automaatiotekniikka toimimaan,
SIIKALATVA/KESTILÄ
Auringosta
sailaskee
pystyttää
läm-ilman
Marttila
raken-sai seutukunnallista
nen vilja
kuivui 15-prosenthankera- tiin
mään,
automaatiotekniikka
laskee
on tarpeeksi
lämmin ja kuiti-ei
ottava
Viljakas-kuivuri
toikiittää.
keksi- haa,
Keksintösäätiöltä
tuli apua mark- Marttila kiittää.
va Viljaerä
sää. pöä
Automatiikka
ottava Viljakas-kuivuri
nuslupaa,
toi keksisilläsopii
siinä
haa,
Keksintösäätiöltä
ole tiseksi.pöä
tuli
apua
mark-yh- Marttila
Aurinkokuivuri
sopii
titiseksi.
kuivuu
yh- sää-Aurinkokuivuri
Viljaerä
kuivuu
lalle, tulipesää,
jossa
viljellään
kinointiselvitykseen
puhaltimen
joten paljon
sen
kinointiselvitykseen
pystyy destä kolmeen
ja tuotekehittelyn
lalle,
jossa
viljellään
paljon
jälleen
japäivässä
kehittäjälleen,
kestiläläiseljälleen
ja tehoa
kehittäjälleen,
kestiläläiseldestätää
kolmeen
päivässä
vil- vilKuivurin pohjapinta-ala on 35 nevil- Kuivurin
pohjapinta-ala
on 35 ne- ja tuotekehittelyn
viimeistelyyn.
Pilotin rakentamiseen liömetriä. Se tarvitsee 5x10 metrisen
rakentamaan
viimeistelyyn.
rakentamiseen
lajeja.
Erityisen vanhoihin
hyvin
se ti- janPilotin
jan määrän,
kosteuden
ja valtakunnallisen
eri lajeja.
hyvin
le Jorma
Marttilalle
le Jorma
jan lähtökosteudesta
jaMarttilalle
lisä- eri
lähtökosteudesta
ja lisä-valtakunnallisen
liömetriä.
SeErityisen
tarvitsee
5x10 semetrisen
Energiaoivallus-palkinnon.
Palkinvieläkorkea.
tulikuseutukunnallista
EU-hanke- tilan, joka on 4 metriä korkea. Se voiEnergiaoivallus-palkinnon.
loihin
ja
Palkinjopa aivan
vielä
tuli seutukunnallista
EU-hankesoveltuu
piensiemenille,
ku-karjakäytettävissä
olevan lisäsoveltuu
piensiemenille,
lämmön
käytöstä
riippuen.
lämmön
käytöstä
riippuen. tilan,
joka
on
4 metriä
Se voi– Pohjakuljettimen
ansito ojennettiin hänelle
Energia
2014
lämmöntomukaan.
ojennettiin
Automahänelle
Energia
suojanjayhteyteen.
2014
- rahoitusta.
– Pohjakuljettimen
ansi- daan
rahoitusta.
ten rypsille
nurmikasveiltenmyös
rypsille
ja- nurmikasveildaan myös helposti purkaa ja siirtää
helposti
purkaa ja siirtää
Viime syksynä
kuivu- osta kuivaus
osta tiikka
kuivaus
etenee myös
tasaimessuillaetenee
Tampereella.
huolehtii
messuilla
Tampereella.
viljan
tasai- toiseen
le, sekä–herneelle,
härkäpale, sekä
herneelle,
härkäpatoiseen paikkaan. Kuivuri on suunnipaikkaan.
Kuivuri
on suunnisesti, kierrätyksestä.
KannialaPalkinto
sanoo.Kuivurilla
vulle,rirukiille
ja siemenvilPalkinto
on antanut
uskottavuutrakentamiseen
Marttila teltu sarjatuotantoon soveltuvaksi. Enon antanut
uskottavuutoli koekäytössä.
KUIVURIN
Pystyin rakentamiseen
sesti, Kanniala
sanoo.
Marttila
teltu
vulle,
sarjatuotantoon
rukiille jaKUIVURIN
siemenvilsoveltuvaksi.
Enjalle.
ta sekä
kuivurille ettäsi Marttilalle
it- ontavoite
voi kuivata
ta sekä
10-100
kuivurille
senttiettä täyden
Marttilalle
satsin
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