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Öljyn tilalle kotimaista pellettiä Pilkingtonin Tampereen tehtaalla 
 

Pilkington Automotiven Tampereen tehdas korvaa lämmitysöljyn pelletillä. Keskiviikkona 
28. elokuuta käyttöön otettu 350 kW pellettikattilan on rakentanut Paahtopuu Oy:n 
tytäryhtiö PP-Hot OY, joka myös huolehtii laitoksen alkuinvestoinnista, käytöstä ja 
huolloista. 
 
”Siirrymme öljystä hiilineutraaliin lämmitysmuotoon, joten hanke tukee erinomaisesti 
kestävän kehityksen tavoitteitamme”, kertoo Pilkington Automotiven kestävän kehityksen 
päällikkö Heikki Huttunen. 
 
Pellettilaitoksen kokonaisinvestointi on noin 170 000€, joka maksaa itsensä takaisin 
kahdeksassa vuodessa. ”Tämä on paitsi ympäristölle edullinen, niin myös Pilkingtonille, 
sillä öljystä pellettiin siirtyminen säästää vuosittain noin 30 000 euroa verrattuna 
käytössä olleeseen öljylämmitykseen”, Huttunen sanoo. 
 
Pelletti ja PP-Hot Oy ovat Pilkingtonille tuttuja jo entuudestaan. Pilkington Automotiven 
Ylöjärven tehtaalla on PP-Hot Oy:n hallinnoima pellettilaitos hoitanut lämmityksen jo yli 
kymmenen vuotta. ”Tekniikka on tänä aikana mennyt eteenpäin. Tampereen tehtaalle 
asennettu pellettilaitos on alan huipputeknologiaa, jossa on uusinta automaatiota. Lisäksi 
laitoksen turvallisuus on huippuunsa varmistettu”, Huttunen perustelee.   
 

Pellettilaitos on ollut koekäytössä heinäkuun alusta ja on tähän asti lämmittänyt mm. 
kuuman käyttöveden. Lämmityskauden alussa pelletti korvaa öljyn lämmityskäytössä. 
Vanha öljykattila jää varakäyttöön.  
   

Pelletti on täysin kotimainen uusiutuva energian lähde, joka on poltettaessa Co2 
neutraali. Pelletille tulee Co2 päästöjä ainoastaan sen valmistuksessa ja sen 
kuljettamisessa tehtaalle. Pilkington Tampereen tehtaalla käyttöön otettava kattilalaitos 
on 90% kotimaista valmistusta. 
 

Lisätietoja: 

Pilkington Automotive Finland Oy, kestävän kehityksen päällikkö Heikki Huttunen, p. +358 50 

5660067 tai toimitusjohtaja Rami Tähtinen, puh. +358 50 5660042 
PP-Hot Oy, käyttöesimies Teemu Ovaskainen puh. 0504422223. PP-Hot Oy, 

pellettienergiamyynti, Jarmo Ovaskainen puh. 0442705264. 
 
PP-Hot Oy kuuluu Versowood Oy:n liiketoimintakokonaisuuteen. Vuonna 2005 lämpöliiketoimintansa 
aloittanut Paahtopuu Oy:n tytäryritys PP-Hot Oy on tähän mennessä kasvanut palvelulämpötuotannossaan 
lähes 40 eri kohteen lähilämmön tuottajaksi. 
Pilkington Automotive Finland Oy 
Pilkington Automotive Finland Oy on osa NSG Groupia, joka on yksi maailman johtavista lasin ja 
lasituotteiden valmistajista. Pilkingtonin brändin alla NSG Group valmistaa lasituotteita ja -ratkaisuja kaikille 
maailman johtaville ajoneuvovalmistajille, rakennusteollisuudelle sekä teknisille markkinoille. NSG Groupilla 
on tuotantolaitoksia 29 maassa ja myyntiä yli 130 maassa. 
Pilkington Automotive Finland Oy:llä on ajoneuvolasitehtaat Tampereella, Laitilassa ja Ylöjärvellä. 
Suomessa Pilkington Automotive Finland Oy:n alle kuuluu myös Nivalassa eristyslaseja rakennusteollisuudelle 
valmistava tehdas. Lisäksi Espoossa toimii varaosalasien tukkuliike ja Laitilassa laivojen vaativia lasituksia 
toimittava yksikkö Pilkington Marine ja toistaiseksi toimintansa lopettanut Pilkington Lahden Lasitehdas Oy. 
Pilkington Automotiven Suomen yhtiöiden liikevaihto viime tilikaudella oli 130 milj. €. Henkilökunnan määrä 
on noin 700. 


