
Pellettilämmitys puusepänverstaalle - 
helppokäyttöinen ja toimiva ratkaisu



Puuseppämestari Seppo Auvisen yritys Erikois-
puuseppä Auvinen on Kiteellä sijaitseva kahden 
hengen puusepänliike. Verstaalla valmistetaan 
massiivipuusta pääosin monenlaisia huonekaluja, 
sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Puusepänlii-
ke on ollut toiminnassa jo 35 vuoden ajan. Syksyllä 
2015 siirryttiin nykyisen verstaan tiloihin, ja muuton 
yhteydessä Erikoispuuseppä Auvinen valitsi vers-
taan lämmitysvaihtoehdoksi pelletit ja pellettien 
toimittajaksi Stora Enson.

Helppokäyttöisyys ratkaisi
Uudeksi verstaaksi valittu rakennus oli ollut pit-
kään autiona ja se oli erittäin huonossa kunnossa. 
Verstaalla ei esimerkiksi ollut minkäänlaista lämmi-
tystä. Verstaan remontti kesti tovin, ja puuseppä-

mestari Seppo Auvinen käytti tämän ajan valiten 
huolellisesti sopivimman lämmitysvaihtoehdon ja 
yhteistyökumppanin. 

- Mietimme ensin kauko- tai maalämpöä. Ne vaa-
tivat kuitenkin varsin suurta investointia, esimer-
kiksi oman lämpölinjan rakentamista. Tämä karsi  

”Pelletit olivat ilmeinen valinta 

meille helppokäyttöisyyden, 

ympäristöystävällisyyden ja 

edullisuuden vuoksi.”

Pellettien ympäristö -
ystävällisyys ja edullisuus 
ratkaisevina tekijöinä



vaihtoehdot, ja puusepän ammatin puolesta puu 
oli tietenkin kiinnostava vaihtoehto. Pelletit nousi-
vat melkoisen nopeasti kärkeen, suureksi osaksi 
helppokäyttöisyytensä ansiosta, kertoo Seppo 
Auvinen, Erikoispuuseppä Auvisen omistaja. 

Pellettejä valitessa Seppo Auvinen arvosti helppoa 
saatavuutta. Pelletit on lisäksi helppoa varastoi-
da pieneenkin tilaan. Pellettilämmityksen inves-
tointikustannukset eivät myöskään olleet suuret. 
Puusepän verstaassa syntyy sahanpurua jonkin 

verran myös omasta takaa – energiantuotannon 
suhteen ei suuria määriä, mutta pellettikattilassa 
ne saadaan hyötykäytettyä energiaksi. 

Vastuullinen vaihtoehto
Vastuullisuus oli Seppo Auviselle erittäin tärkeä 
kriteeri lämmitysvaihtoehtoa valitessa, ja hän ker-
tookin harkinneensa vain tämän kriteerin täyttänei-
tä lämmitysvaihtoehtoja. Vastuullisuus on ollut hä-
nelle jo vuosikymmeniä aidosti tärkeä ja läheinen 
aihe. Pelletit valmistuvat Stora Enson omien saho-
jen sivuvirroista, kuten kutterinlastuista, kuivasta 
hakkeesta ja sahanpuruista. Pelletit ovat luotettava 
ja uusiutuva energianlähde lämmittämiseen.

Sujuvaa yhteistyötä alusta alkaen
Vastuullisuuden ja pienten aloitusinvestointikus-
tannusten lisäksi taloudellisuus vaikutti lämmi-
tysmuodon valintaan. Edellinen verstas oli vuokra-
tila, jossa lämmitys sisältyi kuukausikuluihin, joten 
tarkkaa vertailua lämmityskustannusten osalta ei 
voi tehdä. 

”Pellettien saatavuus ja pienet 

alkuinvestointikustannukset 

olivat ratkaisevia tekijöitä 

valintaa tehdessä.”



- Lämmitysasioissa kannattaa rohkeasti hyödyntää
asiantuntija-apua. Oman taustatyön ohella apua
kannattaa rohkeasti kysyä esimerkiksi pellettikatti-
lantoimittajilta tai muilta asiantuntijoilta, jotka työs-
kentelevät näiden asioiden parissa jopa päivittäin,
Auvinen kertoo vinkkinä muille, jotka mahdollisesti
miettivät lämmityspolttoaineen valitsemista tai
vaihtamista.

Yhteistyökumppania valitessa Stora Enso oli 
ilmeinen valinta. Iso ja tunnettu toimija luo uskoa 
jatkuvuuteen ja pysyvyyteen. Hinta oli myös 
erittäin kilpailukykyinen. Kun päätös oli tehty, itse 
hankintaprosessi oli erittäin helppo ja nopea polt-
tolaitteen ja pellettisiilon valintaa myöten.

Pellettitoimitukset ovat sujuneet sujuvasti, vaikka 
paikallisen sahan suljettua pellettien toimituspis-
te siirtyi kauemmas. Tilaukset hoituvat erittäin 
kätevästi sähköpostitse, ja yhteistyö Stora Enson 
yhteishenkilön kanssa on ollut helppoa. Toimitus 
on saapunut tilauksen jälkeen jopa parissa päiväs-
sä, toimituslupauksen ollessa viisi päivää. Sujuva 
yhteistyö on vakuuttanut Seppo Auvisen ja hän 
uskooo, että yhteistyö on sujuvaa myös jatkossa ja 
parhaat ratkaisut löytyvät yhdessä.  

- Pellettien helppokäyttöisyys on yllättänyt minut
erittäin myönteisesti ja yhteistyö toimittajan kanssa
on ollut helppoa. Suosittelen tätä lämmitysmuotoa
ehdottomasti kaikille, joiden toimitiloihin pelletit
vain sopivat, tiivistää Seppo Auvinen.

”Yhteydenpito ja yhteistyö Stora 

Enson kanssa on sujuvaa. 

Tilausten tekeminen hoituu 

näppärästi sähköpostitse, ja 

toimitus saapuu jo parin päivän 

sisällä tilauksesta.”

Haluatko tietää enemmän 
ratkaisuistamme?  
Ota meihin yhteyttä!
Mauno Väyrynen 
+358 40 673 5200
mauno.vayrynen@storaenso.com

storaenso.com/pellets
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